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به هر اندازه بزرگتر و كمال يافته  ها انسان

؛ بر شوند ميتر باشند، در جامعه تنهاتر 

عليه (غربت علي توان ميهمين اساس 

را چه در دوران حياتش و چه در ) السالم

ميان شيفتگان آينده اش گمانه زد، و البته 

مسئوليت آنان  رهر چه اين غربت بيشتر، با

گردد،  نسبت به جامعه سنگين تر مي

  .خيزد ليتي كه از تنهايي بر ميمسئو
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  299.....................................................................    و شدت گرفتن اوضاع يس شهربانيض رئيتعو

  300....................................................................    يه از طبس درباره اختالفات داخليصدور اعالم

  301................  .......................................................................  احضار به مشهد و بازداشت سه روزه

  302.....................  ..............................................................  م مردميبازگشت به طبس و استقبال عظ

  302....  .........................................................  رامون آنيكات پيد و تحريد جاويكتاب شه يماجرا

  307.........  ...................................  ل و تلگراف به انور ساداتيجنگ شش روزه اعراب و اسرائ

  308..................  ..........................................................................................  دگاهين تبعيخلخال چهارم

  315..........  .................................................................  جاد ارتباط با علما و مردميتالش در جهت ا

  316...............  ..............................................  يلياردب يت اهللا موسويو آ يت اهللا مطهريمالقات آ

  از وجوهات در مصارف انقالب يمصرف بخش يو كسب اجازه برا يهاشم يمالقات آقا

......................................................................................................................................  .....................316  

  318.........................................................  .............................................................  دگاهين تبعيآخر سقّز

  320........................  .............................................................................. سنّت  ون اهليتماس با روحان

  322......................  .....................................................  ير دادگستريبه وز سقّزتلگراف اعتراض از 

  324........  ....................................................................................  سقّزخبندان در يزمستان و  يسرما

  325.........................  ..................................................................  بازداشت و ضبط كتاب و نوشته ها

  )ش. ه 1345 - 1357( »ندانخاطرات ز« :فصل ششم

  331..........................  .....................................................  1345ن ماه يبازداشت در فرورداحضار و 

  333....................  .............................................................  انهيوحش يزندان قزل قلعه و شكنجه ها

  335...................................................................    يقم يت اهللا آذريجهه با آو موامجدد  ييبازجو

  338............  ..........................................................................................  تيو محكوم يشيدادگاه فرما

  338...............................    ما از زندان ييرها يبرا يت اهللا خوانساريم و آيت اهللا حكيتالش آ

  340..............  ..............................................  محمدساواك به مرحوم  يطاقت فرسا يشكنجه ها

  340......  ...........................................................................................................  ه از زندانيصدور اعالم



  *١٥   هرست مطالبف

  

  342.......  .....................................  !دا بشوديگر پيد ينيك خميم يگذار يما نم:  يريارتشبد نص

  343.....................................................  .........................................................  انيكمك به خانواده زندان

  344..............................  ......................................  ه اماميت ساواك نسبت به پرداخت شهريحساس

  346................  .............................................................................  دوستان هم بند در زندان قزل قلعه

  347......................  ...................................................................  يديت اهللا سعيد آيك خاطره از شهي

  348....................  ..........................  استخالص ما از زندان يبرا يت اهللا خوانساريآمجدد اقدام 

  350.....................................  ................  ان انقالبيدر جر يت اهللا خوانساريبر مواضع آ يمرور

  352.............  ...................................................................................................................  از زندان يآزاد

  353.......................  ..........................  يت اهللا سمنانيو آ يمرعش يت اهللا نجفيآ يام تشكر برايپ

  354.....................................  ...................  ياسالم ي مؤتلفهت يو جمع يان حزب ملل اسالميجر

  356..........  ....................................  و دوستانش يياز اعدام مرحوم بخارا يريجلوگ يتالش برا

  358.........  ............................  يت اهللا قميو آ يالنيت اهللا مين آيجاد ارتباط بيتالش در جهت ا

  359......  .............................................................  ت و بازداشت دو روزهيآ ينامه به حاج آقا مجتب

  361.........  ......................................................  1346در سال مجدد مسافرت به كربال و بازداشت 

  361...........  .......................................................................  و انتقال به زندان قصر يشيمحاكمه فرما

  362.............  ...................................................................................................  تيبا مرحوم تول ييآشنا

  363..........................................  ..................................  در زندان قصر يهمراه با سران نهضت آزاد

  364...................  .....................................................................................  با رهبران حزب توده ييآشنا

  365...  ......................  نجف آباد از زندان الحجة ي كتابخانه مدرسه يض كاشياعتراض به تعو

  367...........................................................    رانيكا در ايآمر يه گذاريبازداشت در ارتباط با سرما

  369.............  ..................................................................................................  يديت اهللا سعيشهادت آ

  370...........  ........................................................................................... تين بازداشت و محكوميآخر

  371..................................  ................................................  در سلول ييد رجايبا مرحوم شه ييآشنا

  373......................  ...............................................................................  يو جسم يروح يشكنجه ها

  377.......................................  .......................................................  يسخت در سلول انفراد يروزها

  377..............................  ....................................................................................  يانتقال به زندان عموم

  380....................................  ................................................................  س فقه و فلسفه در زندانيتدر



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                                 *١٦

   

  381...........................  ....................................................  يت اهللا طالقانيآ يراجع به زندگ يخاطرات

  382....  .......................................................................................................................  يناد مانديبه  يشب

  383............................................................    مبارز يروهاين نيب يزيتفرقه انگ يتالش ساواك برا

  384......................  .......................................................................................  اقامه نماز جمعه در زندان

  385........................................................    يو مشكل نجس و پاك ها كمونيستبا  مشترك يزندگ

  385.........................  ..............................................  نيدرباره مجاهد يمنتظر محمدرحوم موضع م

  386..........  .........................................................................  يفتوا در ارتباط با نجاست و پاك صدور

  390...................................................    ن خلق در زندانيسازمان مجاهد يوژدئولير اييبازتاب تغ

  392..  .........................................................................................................  انهمسلّحمبارزه  يمش تأييد

  392.........................  ........................................  افراد يبعض يسم برايشدن مبارزه با ماركس ياصل

  394...................................  ...............................  رانيا يها زنداناز  ب سرخيندگان صليد نمايبازد

  396......................  .........................................................  ياسيور و اعالم روزه سيفاجعه هفده شهر

  397................................................................    زندان ين روزهاين در آخريمالقات سران مجاهد

  398...............  .......................................................................................................  نياز زندان او يآزاد

  399.........................  ...................................................................................................  اتيدادگاه و دفاع

  402.........................  ...................................................................  انسان ياثر مثبت زندان در سازندگ

  )ش. ه 1357 - 1363( »انفجار نور« :فصل هفتم

 407.....................  ........................................................................  از زندان و استقبال مردم قم يآزاد

  408........................  ..... از زندان ينجانب پس از آزاديو ا يت اهللا طالقانيبه آ ينينامه امام خم

  415.........  ...................................................................................................................  رانيام به ملت ايپ

  415............................................  ........................................  مالقات با امام يبرا سيمسافرت به پار

  416........................  ........................................................................................  مسار مقدم به اماميام تيپ

  418.....  ............................................  سيان در فرودگاه پاريرانيان و اير دانشجو ياستقبال كم نظ

  420......  ...........................................................................................................  سيكان امام در پارينزد

  421.................  ...................................................................  كلين هيحسن يقات و گفتگو با آقامال

  



  *١٧   هرست مطالبف

  

  421.............................................................................    تيمأمورك يانجام  يران برايبه ا بازگشت

  422...............  ..................................................................  ر بازگشتيه و عراق در مسيبه سور سفر

  423.......  ....................................................................................  م مردم هنگام بازگشتياستقبال عظ

  424...........  ...................................................  وزارت خارجه يتصد يبرا يگفتگو با دكتر سنجاب

  425................  ...................................  ر مردمينظ ينجف آباد و استقبال بمسافرت به اصفهان و 

  426.........  ...........................................................................  كار يانقالب و چگونگ يب شورايترك

  427.....................  .............................  انقالب ينجانب در شورايت ايه عضواصرار امام نسبت ب

  430........................................................  .....................................................  تحصن در دانشگاه تهران

  432.......................  ...............  اريبخت يت و گفتگو درباره استعفاسلطن يس شورايرئ ياستعفا

  434....................................................................................................    رانيبه ا) ره( ينيورود امام خم

  435......  ................................................................  حفاظت از انقالب يخودجوش برا يهاته يكم

  437................  ..........................  يبه انقالب اسالم عالقه مند يارجخ يها شخصيتمالقات با 

  440........................    انقالب يبرا يخالفت با دشمن تراشصدر و م يه امام موسيقض يريگيپ

  441.........  .....................................................................  ر اقامه نماز جمعه در سراسر كشورب تأكيد

  443.....................  ......................................................................................  امامت جمعه تهران يتصد

  444.........  ...........................................  امامت جمعه تهران يبرا يخامنه ا يشنهاد انتصاب آقايپ

  445..........  .............................................................................  قدام به سوء قصد توسط گروه فرقانا

  446................  ......................................................  ل انقالبينجانب در اواياز ا ينيمد امام خيبازد

  447....................  ...........................................  ل انقالبيدر اوا يمنتظر محمدد يهش يبرخوردها

  449......................  .....................  ها شهرستاناز  يو اختالفات در برخ ياسالم يحزب جمهور

  451............  ..........................................................................................  يمجلس خبرگان قانون اساس

  452......  .........................................................  وركش يبه عنوان مذهب رسم تشيعمذهب  يمعرف

  455....  ........................................................................  يه در قانون اساسيت فقين اصل والگنجاند

  459.....................................  ...................................................  كار و اداره مجلس خبرگان يچگونگ

  461...............  .....................  ها گروگان يدان و مذاكره با امام در مورد آزايمالقات با دانشجو 

  462.................  .............................................................  ياست جمهورين انتخابات رياول ياربرگز

 463............  ...............................................  و نصب قضات ييقضا يعال يشورا يضاانتخاب اع



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                                 *١٨

   

 )ش. ه 1364 - 1368( »يقائم مقامدوران « :فصل هشتم

  471......  .....................................................................................................  يرهبر يموضوع قائم مقام

  472.............................................  .........................  س مجلس خبرگانيرئ ينيت اهللا مشكينامه به آ

  481.........................................  ......................  يصادق روحان دياهللا ست ياعتراض به برخورد با آ

  481........................  ............................................................................  يت اهللا قميمخالفت با حصر آ

  482.............................  ...............................................  يعتمداريت اهللا شريه برخورد با آاعتراض ب

  483......  ............................................  اطالعات يها خالفكاريمام راجع به صحبت با حضرت ا

  484............................................................    يعتمداريت اهللا شرينتساب آن به آكودتا و ا يماجرا

  485...........  ..................................................................................  گسترش توقعات و انتظارات مردم

  488.............................................  ..........  )ره( ينيامام خم ياز سو ياسيو س يارجاع مسائل فقه

  502...........  .......................................................................................  )ع(دانشگاه امام صادق  تأسيس

  504............................  .......................................................................  دانشكده قدس تأسيسشنهاد يپ

  505................  .......................................................................................................  قم يدانشكده پزشك

  506................  .....................................................  ه قميارس تحت برنامه در حوزه علممد تأسيس

  507............................................................    حجتيهدر مدرسه  يعلوم اسالم يهانمركز ج تأسيس

  507................  ..................................................................  در كردستان يمركز بزرگ اسالم تأسيس

  509....  ................................................................................................  در لندن يمركز فرهنگ تأسيس

  509............................  ...............................................  ها دانشگاه يت مدرس برايمركز ترب تأسيس

  509......................................  ......................................................................  مدرسه دارالشفاء يبازساز

  512...............................  ............................................................................  سرنوشت مدرسه دارالشفاء

  515..............  ............................  ...، دارالشفاء و)ع(ه امام صادق دانشگا يو قانون يت شرعيتول

  518...................................  .....................................................................................  يدادگاه عال تأسيس

  522...........  ......................................  انير زندانبه امو يدگيرس ينده براين نماييعفو و تع هيأت

  530...........  ..................................  ها سخنرانيز در يحت آميو نص يتقاداز مسائل ان يطرح برخ

  532........................................................    ا مردم ؟ين يرات به امام و مسئولطرح اشكاالت و تذك

  535...............................  ......................................  انقالب يروهاين يا خطر انزوايده خزن يكودتا



  *١٩   هرست مطالبف

  

  536...........................  .........................................................  ظام عرضه و تقاضا با نظارت حكومتن

  538.....................  ...........................................................  يشه استقالل و رشد اقتصادير يورزكشا

  539......................  ...................................................  "ج "بند مسأله ن و يزم يگذاروا يها هيأت

  543  ..........................................................................................................  ها دانشگاهنده در ين نماييتع

  544....  ........................................  ن و دانش آموزانمعلما ياسالم ينده در انجمن هاين نماييتع

  544................................................  .......................  قدس يآزادساز يبرا يونيليم ييماياعالم راهپ

  545.........................  .....................................................................................................  افغانستانمسأله 

  546...........................................  ..............................................................  مطبوعات و رسانه ها يآزاد

  548...........................  ..........................................................................................  ياسياحزاب س يآزاد

  550.............  .......................................................................................................................  نتخابات آزادا

  553.....................  .........................................................................................................  شورا و مشورت

  554.........  ..............................................................  يان روشنفكريح با جريت برخورد صحضرور

  556....  ...................................  ...ن ويمستضعف يت و روز جهانيوالاعالم هفته وحدت و هفته 

  558.....................................................  ..........................  كشور يمعنو يه هايب مغزها و سرماجذ

  560...........................................................  .................  "ه يزان الشرعيم يف ينيالخم"تاب ان كيجر

  562........................................  .....................................................  "ان يوارث ملك ك "ان كتاب يجر

  )ش. ه 1359 - 1367( »دفاع مقدس« :فصل نهم

  565................  ..........................................................................................  رانيعراق به ا يتجاوز نظام

  567..................  ......................................................................................  جنگ يمت به جبهه ها يعز

  569...............................................  ................  مشكالت جبهه ها يريگيائل جنگ و پانعكاس مس

  570......................................................    صدر يبن يكل قوا به آقا يفرماندهض ياعتراض به تفو

  572......................  ....................................................  يمردم يها كمكت يهدا ينده براينمان ييتع

  573...........................................................    جنگ يندان و نوه ها در جبهه ها حضور پدر و فرز

  574 .....  .................. در خاك عراق يكيات چريعمل يك براكوچ يل هسته هايشنهاد تشكيپ

  575......  ..................................................................................  ه حكومت بعثيجنگ ملت عراق عل

  576.  ....................................................................  يكيات چريدر ارتباط با عمل يفقه ك پرسشي



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                                 *٢٠

   

  576.....................................  ..............  يو انتظام ينظام يرويبه دو ن مسلّح يروهايطرح ادغام ن

  581.......................  ............................................................  گزارش مشكالت جنگ به حضرت امام

  586......  ..................................................................................................................  نيمك فارل يماجرا

  589.........  ........................................................  تمه جنگ و وارد نشدن در خاك عراقشنهاد خايپ

  591..  ..................... نه توسط سازمان ملل ياسالم يورهاشنهاد خاتمه جنگ با وساطت كشيپ

  592.....................................................  .............................  فراوان يها خسارتجنگ هشت ساله و 

  593.........................................................  .............  يد عباس قوچانيحاج س االسالم حجةاز  يادي

  )ش. ه 1368( »يبركنار يغوغا« :مفصل ده

  597.........................................  ........  ياسيدو كتاب رنجنامه و خاطرات س ه دريسو يكغات يتبل

  600..........................  ........................................................  يهاشم يد مهديه سياز قض يه برداربهر

  608..................................  ...................................  يهاشم يد مهديم امام و بازداشت سنامه مرحو

  610.........................................................  .......  ر و اعترافاتياقار يو چگونگ يمهدد يمصاحبه س

  613...  ..................................................................................................  يهاشم يد هاديس يد آقايتبع

  616............  ...............................................................................  يد نجف آباديام يان اعدام آقايجر

  617..........  ....................................................................................  ها يه هدف جوسازيبر فقت يوال

  618............................  ..........................................  با مرحوم امام يهاشم يد هاديس يامالقات آق

  620........  .....................................................................................  ها ليبرالن و يت از منافقيهام حماات

  622................................  ......................................  و دختران محاربز از اعدام زنان يبر پره تأكيد

  623............  .........................................................................................  هيرو يب يها اعداماعتراض به 

  645............  ............................................................................................  اجبار به گزارش غلط به امام

  647..................................  ................................................  ديشما برج بلند اسالم هست:  ينيامام خم

  648..........................................  ....................................................  )ره(امام  دار با حضرتين ديآخر

  653...  ......................................................................................................................................  خط تعادل

  654................................................................    و مصاحبه با ستاد دهه فجر 1367ن بهم يسخنران

  655.......................................................  ..............................................  يرهبر ياز قائم مقام يبركنار

  656..............................................  ....................................................  4/1/68 و  3/1 مورخه  ينامه ها



  *٢١   هرست مطالبف

  

  663.....................................................  ......................................  منسوب به امام 6/1/68 امه مورخه ن

  663.............  .........................................................................................................  6/1/68 سنده نامه ينو

  666.........................  ............................................................................  6/1/68 صدور نامه  ينه هايزم

  677...................  ......................................................................................  گرفتن توبه نامه ياصرار برا

  679......................  ........................................................................... 6/1در پاسخ به نامه  7/1/68 امه ن

  684.........................................................................................................    منسوب به امام 8/1/68 نامه 

  688 .... .............................................................................................................................  بر وكالت يبقا

  689.........................................................................    ينيمد آقا خمانتشار گسترده رنجنامه حاج اح

  690............  ..............................................................................................................  ن نامه به اماميآخر

  690.............................................................................................................    ك بام و دو هواياست يس

  693..........................  ......................................................................  ياعتراضات پنهان و آشكار مردم

  695.....................................................................................................    ندگان مجلسينما يريموضعگ

  696................................................................................................................    يتعهديه واليبطالن نظر

  698..........................................................................................................    )ره(تنامه حضرت امام يوص

  700................................................................................................    )ره( ينيحلت حضرت امام خمر

  704.....................................................................................    يخامنه ا يآقا يك برايام تبريل پارسا

  709...................................................................................................................    يقانون اساس يبازنگر

  712........................................................................    يقانون اساس يبازنگر يشورا ياعضانامه به 

 718...........................................................................................................    از امام و نظام يياتهام جدا

  )ش. ه 1368 - 1378( »فهينجام وظدر راه ا« :ازدهميفصل 

  723...............................................................................................................    در حوزه ياشتغاالت فعل

  724..................................  ........................................................................  مسائل مختلف جهان اسالم

  726.................................................................................................................    ياسيدخالت در امور س

  727.......................................................................................    يدرباره استقراض خارج يريموضعگ

  730........................................................................................    ديكنفرانس مادر يعتراض به برگزارا

  731 ................  .........  نيظلوم فلسطت از مردم ميحماندگان مجلس در ارتباط با يمالقات نما



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                                 *٢٢

   

  732.................  .........................................  )نده سازمان مللينما( ندوپل يگالمالقات  يرد تقاضا

  733..........  .....................................................................  تيان به بيو حمله نظام 71سال  ينسخنرا

  736...........  ........................................................................  يبر ضرورت عمل به قانون اساس تأكيد

  738................  .................................................................  تيژه روحانيل دادگاه وياض به تشكاعتر

  742............  .........................................  در ارتباط با استقالل حوزه ها ينگايت اهللا گلپاينامه به آ

  742.....  .................................................................................  يو اراك يگانيات عظام گلپايآ دار بايد

  743.....................  ............................................  نجانبيانقالب به اتهام دفاع از ا يروهايانتقام از ن

  746.............  .............................  در اواخر عمر ينيحاج احمد آقا خممواضع مرحوم  يچگونگ

  747......................  ....................................................  )ره(واب در رابطه با مرحوم امام نقل چند خ

  749..............  ...............................  اطالعات يروهايم و دخالت نيان حكمارستان لقميب يماجرا

  750...............................    تيو حمله به ب يخامنه ا يآقا يان، سخنريت اهللا اراكيگذشت آدر 

  752..........................................  ................................................................................  !ه يسو يكوحدت 

  754...........................  ................................  يدر مورد ذبح در من يرفسنجان يشمها ينامه به آقا

  755.......  ..............................  ياست جمهوريبه ر يخاتم يتخاب آقاك به مناسبت انيام تبريپ

  756....................  ...........  مرجعيتم ياستقالل حوزه و حفظ حر درباره يخامنه ا يام به آقايپ

  762..............  ..................................................................................  افتاء يا شوراي ييشورا مرجعيت

  764.........................  ..........................................................  عهيش مرجعيتاجتهاد و استقالل  يدآزا

  768.......  ..............................................................................  ا مردم ؟ين مرجع توسط حكومت ييتع

  773................  ......................................................  عهيش مرجعيترجب در رابطه با  13 يسخنران

  774......  ......................................................................  تيه، دفتر و داخل بينيترده به حسحمله گس

  775.....  ..........................................................................  نجانب از منزليخارج كردن ا يبرا تالش

  776......  ...............................................................................  از مسئوالن از مهاجمان يت برخيماح

  780........  ............................................................  به مردم اصفهان يخامنه ا يز آقايام اهانت آميپ

  782.........  ................................................  ت، رمز تداوم انقالبمردم در حكوم يمشاركت واقع

  784.........  ..............................................................................................  پخش قدرت و نظارت مردم

 786.............  ...................................................................................................................  آخرين پرسش

 



  *٢٣   هرست مطالبف

  

 

 

 

 وست هايپفهرست 

 

  
 ياحمد حجج خيمرحوم حاج ش يدر مورد خدمات اسالم له معظمنوشتة : 1 شماره وستيپ

..........................................................................................................................  ................................791  

 يمطهر يمرتض دياهللا شه تيبا آ شانيا ييآشنا رامونيپ له معظمنوشتة : 2شماره  وستيپ

...........................................................................................................................................  ...............794  

 غيبه تبل له معظمبه هنگام اعزام  يبروجرد ياهللا العظم تينامة آ: 3شماره   وستيپ

.............................................................................................................................  .............................797  

 له معظمبودن  ييشاه از ضد بها انياطراف يسند ساواك در رابطه با ناراحت: 4شماره   وستيپ

.......................................................................................................................  ...................................799  

در مورد  -رينخست وز -اسداهللا علم  يبه آقا ينيمتن تلگراف امام خم: 5شماره   وستيپ

  801.......  ................................................. يتيو وال يالتيا يها انجمنو  نيبه مجلس ها زنورود 

 - پانزده خرداد نيخون امپس از قي–مهاجر به تهران  يمتن تلگراف علما: 6شماره   وستيپ

  802..  .......................است  دهيعلما رس يو به امضا ميتنظ له معظمكه توسط  ينيبه امام خم

در  ينيشهرستان نجف آباد به امام خم ونياز روحان يمتن تلگرام جمع: 7شماره   وستيپ

  803.......  .......................................................................به نجف اشرف  هياز ترك شانيانتقال ا يپ

انتقال  يدر پ ينيقم به امام خم ةيمتن نامة فضال و محصالن حوزة علم: 8شماره   وستيپ

  804.  ................................................................................................به نجف اشرف  هياز ترك شانيا

انتقال  يدر پ ينيقم به امام خم ةيحوزة علم نيمتن تلگرام فضال و مدرس: 9شماره   وستيپ

  805....................................  .............................................................به نجف اشرف  هياز ترك شانيا



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                                 *٢٤

   

  

 دايهو رعباسيقم به ام ةيحوزة علم ياز علما و فضال يمتن نامة جمع: 10شماره  وستيپ

  806.....................................  ......................................... ينيامام خم ديدربارة تبع -رنخست وزي–

امام  تيدربارة اعلم يرازيش ياهللا ربان تيو آ له معظم هيمتن اعالم: 11شماره   وستيپ

  811..........................................  .................................................................................................. ينيخم

امام  ياهللا العظم تيآ مرجعيتدر ارتباط با  له معظم هينظر) داخل متن: (12شماره   وستيپ

  263...............................................................  ............................................................................. ينيخم

  813......   ينيامام خم مرجعيتدر مورد  ياهللا خادم تيبه آ له معظمنامه : 13شماره   وستيپ

  مرجعيت در مورد   ياصفهان  ياشرف اهللا   تيآ  به  له معظم  ي نامه: 14شماره   وستيپ

  815.......................................................................  ............................................................ ينيخم  امام

  817.   يمنتظر محمد ديبه مناسبت شهادت شه ينيامام خم تيتسل اميپ: 15شماره   وستيپ

  819.........  ................. ينيامام خم تيتسل اميدر پاسخ به پ له معظمجواب : 16شماره   وستيپ

 يدگيبه علما و بزرگان نجف آباد درباره رس له معظمنامه ) داخل متن: (17شماره   وستيپ

  278................  ............................................................................. ازمندانيبه امور فقرا و كمك به ن

و وكالت  هيدر مورد اخذ وجوه شرع له معظمبه  ينياجازه نامه امام خم: 18شماره   وستيپ

  820.......................  .................................................................................. هيدر امور شرع شانيتامة ا

به  يرازيش ياهللا العظم تيو آ يبروجرد ياهللا العظم تياجازه نامه آ: 19شماره   وستيپ

  822.....................................  ...................................................................................................... له معظم

  824................  ...................... له معظمبه  ميحك ياهللا العظم تيآاجازه نامه : 20شماره   وستيپ

  826....................  .......... له معظمبه  يشاهرود ياهللا العظم تياجازه نامه آ: 21شماره   وستيپ

 يكشور برا تيسازمان امن يها تالشاز اسناد  ينمونه ا) داخل متن: (22شماره   وستيپ

  288.................................................  .....................................به ساواك  له معظموابسته نشان دادن 

قم دائر  ياجتماع تيامن ونيسيكم ينسبت به رأ له معظم هيدفاع حهيال: 23شماره   وستيپ

 828..................  ...................................به مدت سه سال در شهرستان طبس  يبر اقامت اجبار

و حفظ وحدت  ياريبر هوش يطبس مبن دگاهياز تبع له معظم هياعالم: 24شماره   وستيپ

  834.......................  ............................................................... ديخطاب به علما و مراجع معظم تقل



  *٢٥   هرست پيوست هاف

  

به انور سادات در ارتباط با جنگ  له معظممتن تلگراف ) داخل متن: (25شماره   وستيپ

  307....................................  ................................................................. ليشش روزه اعراب و اسرائ

در اعتراض  يصادق احمد يآقا يدگستردا رينامه به وز) داخل متن: (26شماره   وستيپ

  312................................................  ..................................از طبس به خلخال  ديمحل تبع رييبه تغ

 رييدر اعتراض به تغ يدادگستر ريبه وز له معظمتلگراف ) داخل متن: (27شماره   وستيپ

  322...........................  ........................................................................ سقّزاز خلخال به  ديمحل تبع

 تيو آ له معظمجهت استخالص  ميحك ياهللا العظم تياقدام مرحوم آ: 28شماره   وستيپ

  838............  ............................................................................................از زندان  يرازيش ياهللا ربان

 اتيبه آ قلعه قزلاز زندان  يرازيش ياهللا ربان تيو آ له معظممتن نامه :  29شماره   وستيپ

  840.........................................  .......................................................كشور  ييقضا نيعظام و مسئول

از اعدام  يريشگياقدام در جهت پ يبرا ينيبه امام خم له معظمنامه : 30شماره   وستيپ

  845..............................................  ................خلق  نيسازمان مجاهد هياول انگزارانيرهبران و بن

پس  ينجف ياهللا مرعش تيبه آ له معظممتن تلگرام تشكر ) داخل متن: (31شماره   وستيپ

  353............................  ............................................................................................از زندان  يياز رها

 يبعد از آزاد له معظمبه  ينيرت امام خممتن نامه حض) داخل متن: (32شماره   وستيپ

  409...............  ...............................................................................................................از زندان  شانيا

  412...........................   ينيامام خم اميبه پ له معظممتن پاسخ ) داخل متن: (33شماره   وستيپ

  847.......................................   رانيا فيبه ملت مسلمان و شر له معظم اميپ: 34شماره   وستيپ

اهللا حاج آقا  تيبه امام به مناسبت فقدان آ له معظم تيتلگراف تسل: 35شماره   وستيپ

  849......  ...................................................................................................................... ينيخم يمصطف

  850.......  ..........................اصفهان و نجف آباد  وريبه مردم غ له معظم اميپ: 36شماره   وستيپ

  852............................  .....................دانشگاه اصفهان  ديبه اسات له معظم اميپ: 37شماره   وستيپ

  854 ) يس يب يا(كايآمر ونيزيو تلو ويبا خبرنگار راد له معظممصاحبه : 38شماره   وستيپ

شاه  ميرژ انهيدرباره كشتار وحش يخاقان رياهللا شب تيبه آ له معظم اميپ: 39شماره   وستيپ

  857..........................................  ...............................................قربان خرمشهر  ديدر مراسم نماز ع

  858............  ................... له معظمدر پاسخ به  يخاقان رياهللا شب تيتلگرام آ: 40شماره   وستيپ



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                                 *٢٦

   

 اتيجنا رامونيشهرستان نجف آباد پ ونيروحان اميبه پ له معظمپاسخ : 41شماره   وستيپ

  859..............  ....................................................................................شهرستان  نيدر ا ميخونبار رژ

  861 درباره اعتصاب شركت نفت  يخاقان رياهللا شب تيبه آ له معظم اميپ: 42شماره   وستيپ

 انهيتاسوعا و عاشورا و كشتار وحش ييمايبه مناسبت راهپ له معظم اميپ: 43شماره   وستيپ

  863...................  .......................................................اصفهان و نجف آباد  يشاه در شهرها ميرژ

عمال شاه و  ديه جددر مورد توطئ رانيبه ملت مسلمان ا له معظم اميپ: 44شماره   وستيپ

  865.....  ........................................................ رانيا يمردم شهرها و روستاها نياختالف ب جاديا

  866............  اصفهان و نجف آباد  يبه مناسبت چهلم شهدا له معظم اميپ: 45شماره   وستيپ

 شجاع      و مسلمان  ملت   اعتصاب  انيپا  مناسبت به   له معظم  اميپ  :46شماره   وستيپ

  868............................................  .................................................................................................... رانيا

هفده   نيخون فاجعه  سالگرد   نياول مناسبت  به   له معظم  اميپ: 47شماره   وستيپ

  870.......................................  ................................................................................................... وريشهر

رضا  محمدقم درباره خلع  هيحوزة علم يو فضال دياسات هيمتن اعالم: 48شماره   وستيپ

  873.................................................................  ....................................................شاه از مقام سلطنت 

و قهرمان  فيمحترم و مردم شر ياز علما له معظممتن تشكر و اعتذار : 49شماره   وستيپ

  875................................................................................................................  ..................... رانيغرب ا

از عدم  يبر عذرخواه يمبن ينيبه امام خم له معظمنامه ) داخل متن: (50شماره   وستيپ

  428.................  ....................................................... انقالب يدر جلسات شورا يرسم تيعضو

به صفوف ملت و مطلع  رانيارتش ا وستنيدرباره پ له معظم هيمتن اعالم: 51شماره   وستيپ

  876..........................  ...................................................................شاه  ميرژ اتينمودن آنان به جنا

به  يجواد تهران خياهللا حاج ش تيتلگرام مرحوم آ) داخل متن: (52شماره   وستيپ

از تحصن آنان در  تيعلما، در حما ريو سا يو صدوق يمنتظر انيآقا اتيحضرات آ

  432.....................................................................................................  .............مسجد دانشگاه تهران 

  879.......  ....به امامت جمعه تهران  له معظمحكم امام امت درباره نصب : 53شماره   وستيپ

    



  *٢٧   هرست پيوست هاف

  

  880..................................  از امامت جمعه تهران  له معظممتن استعفا نامه : 54شماره   وستيپ

  881..  در مورد مسائل و اختالفات اصفهان  ينيبه امام خم له معظمنامه : 55شماره   وستيپ

اختالفات  و   مسائل مورد   در  يطاهر  اهللا  تيآ  به  له معظم  نامه: 56شماره   وستيپ

  883..............  .............................................................................................................................اصفهان 

  885  پرورش در مورد مسائل و اختالفات اصفهان يبه آقا له معظمنامه : 57شماره   وستيپ

  887...............   يقانون اساس يينها يمجلس بررس يندگيمااعتبار نامه ن: 58شماره   وستيپ

قانون  سينو شيراجع به پ له معظمنظرات  ،»اميمجموعة دو پ«جزوه : 59شماره   وستيپ

  889............  ................................................................................................................................ ياساس

و مرحوم  نيمهندس يدر پاسخ به نامه انجمن اسالم له معظمنامه : 60شماره   وستيپ

  904..........  .....................) ع(اءيهدف از بعثت انبمسأله بازرگان در ارتباط با  يمهندس مهد

بازرگان به  يمهندس مهد يو آقا نيمهندس يانجمن اسالممجدد نامه : 61شماره   وستيپ

  907.............................  .............................................................................................................. له معظم

 يقانون اساس نيوپس از تد شانيو پاسخ ا ينيبه امام خم له معظمنامه : 62شماره   وستيپ

..........................................................................................................  ................................................910  

به هنگام انتشار مشروح صورت مذاكرات مجلس خبرگان  له معظم اميپ: 63شماره   وستيپ

  912...............  ................................................... يقانون اساس يبر اجرا شانيا هيو توص دياكو ت

به قضات  ينياهللا مشك تيو آ له معظمدستور العمل ) داخل متن: (64شماره   وستيپ

  464...........  ..................................................................................انقالب سراسر كشور  يها دادگاه

احراز اجتهاد قضات  يبرا له معظمبه  ينيحكم امام خم) داخل متن: (65شماره   وستيپ

  467........................  ........................................................................................... ييقضا يعال يشورا

 باشد مي له معظمامام و مردم به  تيسند ساواك كه نشان دهنده عنا: 66شماره   وستيپ

............................................................................................................................................  ..............918  

آبان   در خبرگان   مجلس  فوق العاده  هياجالس  مصوبه ) داخل متن:  (67شماره   وستيپ

  473.....................................  .................................................................................................. 1364ماه 

    



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                                 *٢٨

   

اهللا  تيخطاب به آ يبه مجلس خبرگان رهبر له معظمنامه ) داخل متن: (68شماره   وستيپ

  473........................................................  .....................................مجلس خبرگان  استير ينيمشك

در پاسخ به نامه  يمجلس خبرگان رهبر سيرئ ينياهللا مشك تينامه آ: 69شماره   وستيپ

  921..............  ............................................................................................................................. له معظم

 يمقام قائم   درباره  يرهبر  خبرگان  جلسه رت صو ) داخل متن: (70شماره   وستيپ

  477..............  ............................................................................................................................. له معظم

 يرهبر  ردوم در  واحده   ماده  يياجرا العمل   دستور ) داخل متن: (71شماره   وستيپ

  477........................................  ........................................................................................................ ندهيآ

 ياهللا العظم تيدر مورد آ ينيبه امام خم يگانيگلپا ياهللا العظم تينامه آ: 72شماره   وستيپ

  928....  ............................................................................................................................. يعتمداريشر

  930....................  ................ له معظمبه  ينياحمد خم ديحاج س ينامه آقا: 73شماره   وستيپ

 ينياز طرف امام خم انيمرحوم همدان هيرية خمؤسسارجاع حل مشكل : 74شماره   وستيپ

  936.........  ............................................................................................................................. له معظمبه 

 له معظمبه  ينيتوسط امام خم راتيارجاع حل مشكل تعز) داخل متن: (75شماره   وستيپ

  493...........  .......................................................................نگهبان  يشورا يدر پاسخ پرسش فقها

به  ينياالرض توسط امام خم يارجاع حكم مفسد ف) داخل متن: (76شماره   وستيپ

  495..............  ............................................................................................................................. له معظم

در زمان  يياز مسائل قضا يبه برخ ييارجاع پاسخگو) داخل متن: (77شماره   وستيپ

  496.......................  ................................................................. له معظمبه  ينيجنگ توسط امام خم

-يياز مسائل قضا يدرباره برخ يريگ ميارجاع تصم) داخل متن: (78شماره   وستيپ

  498........  .................كشور وقت  ريبه دنبال سوال وز له معظمبه  ينيتوسط امام خم يياجرا

قم  هيحوزه علم تيريمد يشورا ياعضا نييتع شنهاديپ) داخل متن: (79شماره   وستيپ

  500............  ............................................................. شانيا تأييدو  ينيبه امام خم له معظمتوسط 

اختصاص  يبرا يعلوم و آموزش عال ريوز ينجف يبه آقا له معظمنامه : 80شماره   وستيپ

  939..............................  ) ع(سابق به دانشگاه امام صادق تيريدادن محل مركز مطالعات مد

  به جامعه  تياموال موقوفة مرحوم تول يدر مورد واگذار له معظمنوشته : 81شماره   وستيپ

  



  *٢٩   هرست پيوست هاف

  

  941...........................................................................................  ..............................) ع(االمام الصادق

مرحوم   اموال  در مورد  يرفسنجان  يهاشم  يآقا به   له معظمنامه : 82شماره   وستيپ

  944................  ............................................................................................................................. تيتول

  947...  ..... له معظمو نوشته  يعلوم اسالم يمركز جهان يامنا هيأتنامه : 83شماره   وستيپ

درباره بخش  ينيبه امام خم يدكتر احمد يآقا االسالم حجةنامه : 84شماره   وستيپ

  949.............  ....................................................... شانيمدرس مدرسه دارالشفاء و پاسخ ا تيترب

مدرس  تيدر مورد قسمت ترب يواف ياهللا فاضل به آقا تينامه آ: 85شماره   وستيپ

  951..........................................................................................................................  مدرسه دارالشفاء 

و لوازم  اتتأسيسملكا در مورد ساختمان و  ياهللا فاضل به آقا تينامه آ: 86شماره   وستيپ

  953..........  ................................................................................................................ ءمدرسه دارالشفا

  955...........  ............... له معظممدرسه دارالشفاء توسط  يامنا هيأت نييتع: 87شماره   وستيپ

مدرسه  ريو مد يامنا و متول هيأتكامالن به عنوان عضو  يآقا نييتع: 88شماره   وستيپ

  957...........  .............................................................................................................................دارالشفاء 

در مورد ساختمان مدرسه  ينيخطاب به امام خم له معظم ادداشتي: 89شماره   وستيپ

  959...........  .............................................................................................................................دارالشفاء 

  962................  ........... هيدر مورد مدارس علم ينيام يبه آقا له معظمنامه : 90شماره   وستيپ

رهنمود   به  عمل با   ر ارتباط د  ييقضا  يعال  يشورا ي  بخشنامه: 91شماره   وستيپ

  964..............  ............................................................................................................................. له معظم

ابهامات موجود در  يبرخ نييدر جهت تب ينيبه امام خم له معظمنامه : 92شماره   وستيپ

  966................  .................................... يجهت مصادره اموال سران سلسلة پهلو له معظمحكم 

در مورد ارجاع احكام اعدام و  ييقضا يعال يبه شورا له معظمنامه : 93شماره   وستيپ

  968................................  ..............................................................قم  يمصادره اموال به دادگاه عال

 يآزاد تيدر مورد ضرورت رعا ييقضا يعال يبه شورا له معظمنامه : 94شماره   وستيپ

  970..............  .............................................................................................................................تجارت 

 اطياحت تيدر مورد سفارش به رعا ييقضا يعال يبه شورا له معظمنامه : 95شماره   وستيپ

  973........................  ................قم  يبه دادگاه عال ها پروندهو ارجاع  نيدر دماء و اموال مسلم

  



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                                 *٣٠

   

 يها زندانو  ها دادستانياوضاع  يبررس يبرا ندهينما نييتع) داخل متن: (96شماره   وستيپ

  525.................................  .............................................................................................................كشور 

به امام  ها زنداندر  له معظم ندگانياز نما يكيگزارش ) داخل متن: (97شماره   وستيپ

  527..........................  ................................................ انياز مشكالت زندان يبرخ رامونيپ ينيخم

 ياز سو يندگيبه نما انيعفو زندان أتيه ياعضا ميترم) داخل متن: (98شماره   وستيپ

  529............  ........................................................................................................................ ينيامام خم

نوشته بودند  ينيبا امام خم داريوقت د يكه برا له معظم ادداشتي: 99شماره   وستيپ

..........................................................................................................................................  ................975  

  981..  .با سران مملكت نوشته بودند  داريد يكه برا له معظم ادداشتي: 100شماره   وستيپ

با آنان، در  يدر جلسات خصوص نيتذكر به مسئول يبرا ادداشتي: 101شماره   وستيپ

.................................  ............................................مسائل كشور  گريارتباط با مسائل جنگ و د

983  

صحبت و تذكر در جلسات سران كه هر چند مدت  يبرا ادداشتي: 102شماره   وستيپ

  986...........................  .................................................. ديگرديم ليتشك له معظمدر حضور  كباري

     يخصوص  داريد در   ييقضا  مقامات به  تذكر   يبرا  ادداشتي: 103شماره   وستيپ

  991................................  .............................................................................................................با آنان 

خود در  ندگانيدر جمع نما يسخنران يبرا له معظم ادداشتي: 104شماره   وستيپ

  994.........................................  .............................................................................................. ها دانشگاه

  997.  .........مالقات با استانداران سراسر كشور  يبرا له معظم ادداشتي: 105شماره   وستيپ

 له معظمتوسط  اه روزنامه نياز مالقات با مسئول شيكه پ يمحور مطالب: 106شماره   وستيپ

  999..................................   باشد مي شانيا يها ديدگاهاز  يبخش انگريشده بود كه ب ادداشتي

در جهت  نيتذكر به مسئول يبرا ياساس يمحورها يبرخ ادداشتي: 107شماره   وستيپ

  1004.......................................................................................................................  بهبود مراسم حج 

 يعموم ياز مالقات و سخنران شيپ له معظم يها يادداشتاز  اي نمونه: 108شماره   وستيپ

  1006...................  ................................................................................................................مردم  يبرا

  

  



  *٣١   هرست پيوست هاف

  

-يموسو نيرحسيم يآقا داريگفتگو و مذاكره در د يبرا ادداشتي: 109شماره   وستيپ

  1009....................................  حضور داشتند  زين يسران مملكت اتفاقاًكه  -وقت رينخست وز

 نيو مسئول ها دانشگاهخود در  ندگانيتذكر به نما يبرا ادداشتي: 110شماره   وستيپ

  1015..............................................  ...................... ندگانينما يو دفتر مركز ديو اسات ها دانشگاه

 حهيدر ارتباط با ال ياسالم يبه مجلس شورا له معظمنامه ) داخل متن: (111شماره   وستيپ

  541..................  ............................................................................................................. يشهر ياراض

در  شانيا ندگانينما يبر ضرورت هماهنگ يمبن له معظممكتوب : 112شماره   وستيپ

  1018................  ...... ياسالم يها انجمن ةيو اتحاد يجهاد دانشگاه ندگانيبا نما ها دانشگاه

از  ها دانشگاهدر  شانيا ندگانيبر استفسار نما يمبن له معظممكتوب : 113شماره   وستيپ

  1020......................................................................................................................  دفتر حضرت امام 

  1022...........  معلمان سراسر كشور  يانجمن اسالم يبرا ندهينما نييتع: 114شماره   وستيپ

انستان به غاف ياسالم يها گروهو  ونياز علما و روحان ينامة برخ: 115شماره   وستيپ

مسلمان و مبارز افغانستان  يروهاين نيوحدت ب ميدر جهت تحك شانيو پاسخ ا له معظم

..................................................................................................................................................  ......1024  

وحدت در  جاديا يدر مورد تالش برا اي خامنه يبه آقا له معظمنامه : 116شماره   وستيپ

  1028..................  ...................................................................افغانستان  عهيمبارز ش يها گروه نيب

 يدانشگاه در مورد حكم شرع دياز اسات يبه سوال جمع له معظمپاسخ : 117شماره   وستيپ

........................  ........................................................در آن  تياحزاب مستقل و عضو ليتشك

1031  

 يدر ارتباط با تذكر به شورا ينيبه امام خم له معظمنامه ) داخل متن: (118شماره   وستيپ

  552..................................  ............................................مردم  ينگهبان در مورد ارج نهادن به آرا

جهت  -ارشاد وقت روزي - خواهيمعاد االسالم حجةبه  له معظمنامه : 119شماره   وستيپ

  1035.....................  ...............................................................................................اعالم هفته وحدت 

 ينيالخم«به وزارت خارجه در رابطه با نشر كتاب  له معظمنامه دفتر : 120شماره   وستيپ

  1036...............  ..................................................................................................... »هيالشرع زانيم يف
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 ينيالخم«در رابطه با نشر كتاب  غاتيبه سازمان تبل له معظمنامه دفتر : 121شماره   وستيپ

  1037....................................................................................................................   »هيالشرع زانيم يف

در  ياهواز در مورد وقت كش يبه امام جمعه و علما له معظمتلگراف : 122شماره   وستيپ

  1038..........................................................................................  ..................................................جنگ 

  1039........................   شانيو پاسخ ا له معظمصدر به  يبن يتلگراف آقا: 123شماره   وستيپ

به مناسبت شهادت  له معظمبه  يرفسنجان يهاشم يآقا تيتسل اميپ: 124شماره   وستيپ

  1041....................................................................................................................   يرستم اسري ديشه

از سوء  يدر ارتباط با مشكالت ناش ينيبه امام خم له معظمنامه : 125شماره   وستيپ

  1045.   يبر قانون اساس يدارياز ادامه آن و لزوم پا ياخرسنددر جنگ و ابراز ن تيريمد

دو  ليو تشك گريكديدر  مسلّح يروهايادغام ن شنهاديپ) داخل متن: (126شماره   وستيپ

  577..........................................  در جلسه سران كشور  له معظمتوسط  يو انتظام يواحد نظام

مسائل  ژهياز مشكالت به و يدرباره برخ ينيبه امام خم له معظمنامه : 127شماره   وستيپ

  1056...............  .............................................................................................................................جنگ 

 يعال يدر مورد ضعف عملكرد شورا ينيبه امام خم هل معظمنامه : 128شماره   وستيپ

  1065.....................................   يدر سپاه پاسداران انقالب اسالم ييگروه گرا جاديو ا ييقضا

     و   پاسداران  سپاه در مورد   ينيخم  امام به   له معظم  نامه: 129شماره   وستيپ

  1068..  .............................................................................................................................مسائل جنگ 

كه رونوشت آن را  ن،يدر مورد مك فارل فر قربانيمنوچهر  ينامه آقا: 130شماره   وستيپ

  1077......................................  .........................................................ارسال نموده بود  له معظم يبرا

كه رونوشت  ن،يدر مورد مك فارل فر قربانيمنوچهر  يآقامجدد نامه : 131شماره   وستيپ

  1093.........................................  ...........................................ارسال نموده بود  له معظم يآن را برا

در مورد اعترافات  ،ياسالم يجمهور يخبرگزار 19شماره  ژهيخبر و: 132شماره   وستيپ

  1123.................  ................... رانيبه ا نيدر مورد سفر مك فارل كايجمهور آمر سيرئ گانير

 يدر مورد ادعاها ياسالم يجمهور يخبرگزار 20شماره  ژهيخبر و: 133شماره   وستيپ

  1124.....  ................................................................................................................. ييكايخلبانان آمر

  



  *٣٣   هرست پيوست هاف

  

 يريدر مورد دستگ ،ياسالم يجمهور يخبرگزار 77شماره  ژهيخبر و: 134شماره   وستيپ

  1126.................  .................................................................................................. يهاشم يمهد ديس

در  رانيبه ا نيو سفر مك فارل كاياسلحه از آمر ديبازتاب خر: 135شماره   وستيپ

  1128............................................  .............................................................................مطبوعات جهان 

  1131........  ...... بس آتش رشيدر مورد پذ ينيبه امام خم نينامه مسئول: 136شماره   وستيپ

  1132.  ................. بس آتش رشيضرورت پذ نييدر تب ينينامه امام خم: 137شماره   وستيپ

با  عتيب ميعظ ييمايشركت در راهپ يبرا رانيبه مردم ا له معظم اميپ: 138شماره   وستيپ

  1137..............................................................................................................  خم  ريغد ديامام در ع

جهت مبارزه  قيدق يزيبرنامه ر يبرا ينيبه امام خم له معظمنامه : 139شماره   وستيپ

  1143........................................................................................................................   كايبا آمر ياصول

  1145.....................................................   له معظمه به نام ينيپاسخ امام خم: 140شماره   وستيپ

در مورد  هيقوه قضائ استيبه ر ياحمد منتظر االسالم حجة هيشكوائ: 141شماره   وستيپ

  1147....................................................  .................................... ها بيانيهاز جزوات و  يانتشار برخ

 ديس يبه اتهامات آقا يدگيدر مورد رس له معظمبه  ينينامه امام خم: 142شماره   وستيپ

  1152...............  ............................................................................................................. يهاشم يمهد

درباره  ،ينيامام خم 12/7/65در پاسخ به نامه مورخ  له معظمنامه : 143شماره   وستيپ

  1155............................  .......................................از اتهامات  يو دفع برخ ها نارسايياز  يپارها

 نيبر متفاوت بودن اهداف مسئول يمبن ينيبه امام خم له معظمنامه : 144شماره   وستيپ

  1194.........  .................................................................................. شانيوزارت اطالعات با هدف ا

در ارتباط با عملكرد ناپسند وزارت  ينيبه امام خم له معظمنامه : 145شماره   وستيپ

  1197...........  ...............................انقالب  يروهايسوال بردن ن ريعات و بازداشت و به زاطال

     يايدر ارتباط با قضا ينيامام خم يبرا له معظم ادداشتيارسال : 146شماره   وستيپ

  1203...............  .............................................................................................................. 66و  65سال 

  1206.......  ................. ينيبه هنگام مالقات با امام خم له معظم ادداشتي: 147شماره   وستيپ

و اعتراض  -اطالعات وقت ريوز -يشهرير يبه آقا له معظمنامه : 148شماره   وستيپ

  1208........  .............................................................نسبت به عملكرد نامناسب وزارت اطالعات 
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 ديس يبه اتهامات آقا يدگيبر رس يمبن ينيبه امام خم له معظمنامه : 149شماره   وستيپ

در القاء بروز  يعوامل داخل يو برخ گانهيب يوهايراد يپس از جوساز ،يهاشم يمهد

  1210..........................................  ...............................................و امام  شانيا نياختالف و تقابل ب

  1212 ينياحمد خم ديس يبا آقا له معظمسه ساعتة  يگفتگو ادداشتي: 150شماره   وستيپ

شدن حكم اعدام  يپس از قطع ينيامام خم يبرا له معظم ادداشتي: 151شماره   وستيپ

ارسال  شانيا يبرا يموسو الدين سراج ديس االسالم حجةكه توسط  يهاشم يمهد ديس

  1215..............  ..................................................................................................................................شد 

متن نامه منسوب به حضرت امام در ارتباط با اعدام ) داخل متن: (152شماره   وستيپ

  624.........................................  ........................................................ ها زندانسر موضع در  نيمنافق

در  نينامه به حضرت امام در اعتراض به اعدام محكوم) داخل متن: (153شماره   وستيپ

  629...............  ........................................................................................................................... ها زندان

  633......  .................مورد  نيدر ا ينيبه امام خممجدد نامه ) داخل متن: (154شماره   وستيپ

 يشرع، اشراق يقاض يرين انيخطاب به آقا ادداشتي) داخل متن: (155شماره   وستيپ

حكم  ياجرا يبرا نياطالعات در او ندةينما يمحمدمعاون دادستان، پور يسيدادستان، رئ

  635.....................  .............................................................................................................................امام 

 13/5/67در پاسخ به نامه  ينياحمد خم ديس ينامه آقا) داخل متن: (156شماره   وستيپ

  640..............  ............................................................................................................................. له معظم

 االسالم حجةخوزستان  يمتن نامه حاكم شرع دادگاه انقالب اسالم: 157شماره   وستيپ

درباره  شانيحكم ا ياجرا يدر مورد چگونگ ينيبه حضرت امام خم ياحمد يآقا

  1217............  ............................................................................................................................. نيمنافق

 االسالم حجةخوزستان  يمتن نامه حاكم شرع دادگاه انقالب اسالم: 158شماره   وستيپ

در مورد اظهارات خالف واقع رنجنامه  ينياحمد خم ديحاج س يبه آقا ياحمد يآقا

........................................................  ................................................................................................1219  

 يروزيدرس خارج فقه به مناسبت سالگرد پ انيدر پا له معظم اناتيب: 159شماره   وستيپ

  1221..............................................  ........................................ 21/11/71مورخة  ،يانقالب اسالم

  كه با حضرت امام  يياز گفتگوها يبرخ ادداشتيمتن ) داخل متن: (160شماره   وستيپ

  



  *٣٥   هرست پيوست هاف

  

  650..  ...................................................................انجام شد  شانيمالقات با ا نيدر آخر ينيخم

  1225...........................   1367در دهة فجر  له معظم ياز سخنران يقسمت: 161شماره   وستيپ

  1227.............  .....................با ستاد دهة فجر  له معظممتن كامل مصاحبة : 162شماره   وستيپ

 افتنيدر ارتباط با شدت  ينينامه به حضرت امام خم) داخل متن: (163شماره   وستيپ

  657........................  ................................................................ شانيا هيعل ها جوسازيو  ها سعايت

نكات و اعالم  يو تذكر برخ ينيبه امام خم له معظمنامه ) داخل متن: (164شماره   وستيپ

  659.................................  ....................................................... شانيا اتينظر ياجرا يبرا يآمادگ

 عاتياتهامات و شا يبرخ راديبه مناسبت ا ينيبه امام خم له معظمنامه : 165شماره   وستيپ

  1235....................  ..........................................................................................و مطبوعات  ديدر جرا

حضرت امام  فيكه در اواخر عمر شر ييها نامهمخدوش بودن  ليدال: 166شماره   وستيپ

  1247.............................................  ......................................... ديگرديمنتشر م شانيبه عنوان نامة ا

  1252.........  .............. له معظمبه  يو روحان يجماران ،يكروب انينامه آقا: 167شماره   وستيپ

       يامام جماران ،يكروب يمهد انيدر پاسخ به نامه آقا له معظمنامه : 168شماره   وستيپ

  1261......  ......................................................................................................... يروحان ديحم ديو س

 يوقت مجلس شورا استير - يرفسنجان يهاشم يبه آقا له معظمنامه : 169شماره   وستيپ

  1263.........  ............. ياسالم يدر بولتن مجلس شورا له معظم ةيدرباره درج جواب -ياسالم

  1265...........   له معظمبه  يو روحان يجماران ،يكروب انيآقامجدد نامه : 170شماره   وستيپ

 يو روحان يجماران ،يكروب انيبه نامه آقا يمنتظر ديسع يآقا هيجواب: 171شماره   وستيپ

.....................................................................................................................................................  ...1267  

  673.........  ...... ينيمنتسب به امام خم 6/1/68نامه مورخة ) داخل متن: (172شماره   وستيپ

، پس از نامه 7/1/68مورخة  ،ينيبه امام خم له معظمنامه ) داخل متن: (173شماره   وستيپ

  681....................................  ................................................................ شانيمنتسب به ا 6/1مورخة 

در جواب نامه مورخة  ينيامام خم 8/1/68نامه مورخة ) داخل متن: (174شماره   وستيپ

  686.............................  ............................................................................................... له معظم 7/1/68

    



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                                 *٣٦

   

 استير -اي خامنه يآقا االسالم ةحجتوسط  ريلوح تقد ياهدا: 175شماره   وستيپ

 هيوال يدراسات ف«، به خاطر كتاب سال شناخته شدن كتاب له معظمبه  -وقت يجمهور

  1267..............................................  ................................................... »هياالسالم الدولةو فقه  هيالفق

 يتوسط آقا ياسالم يكتاب سال جمهور زهيو جا ريلوح تقد ياهدا: 176شماره   وستيپ

  1177...........  ................................به خاطر كتاب سال  -فرهنگ و ارشاد وقت ريوز -يخاتم

 هيوال يدراسات ف«در مورد انتخاب كتاب  ياهللا صانع تينوشته آ: 177شماره   وستيپ
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  شگفتاريپ

  
  

ها و  اندوختهرى از يگ ساز و بهره خيكوش و تار ى سختها شخصيتآگاهى از زندگى 

وسته است يگونه كه به وقوع پ خى آنيع تاريز گزارش وقايعملى آنان، و ن -ات علمىيتجرب

سـت كـه   يزى نيـ دآورنـدگان آن، چ يان گرداننـدگان و پد يـ نده از زبان و بيى آها نسلبراى 

اى قرار گرفته  ط و زمانهياگر ما در شرا به ويژه ؛ده باشديچ خردمندى پوشيت آن بر هياهم

نهـادن بـر    سپردن و سـرپوش  دادن، به فراموشى بر واژگونه جلوه ها تالشم كه برخى يباش

  .خى متمركز شده باشديتار مسلّمق يحقا

اهللا العظمى  تيه مجاهد و مظلوم حضرت آيگاه ممتاز فقيد نقش برجسته و جايبدون ترد

ى هـا  تمجاهـد ز يـ ران، و نيـ ش و تداوم انقـالب اسـالمى ا  يدايرى و پيگ منتظرى در شكل

د و خلـق آثـار   يـ ى جدهـا  ديـدگاه در ارائـه   لـه  معظمى گسترده ها تالشفرهنگى و  -علمى

مجتهـد  هـا   ده ت چند هزار طلبه فاضـل و خـدمتگزار و  يعه و تربيخ فقه شيارزشمند در تار

ده است كـه  ياى بخش ژهين بزرگمرد را درخشش ويت ايه، شخصيهاى علم در حوزه مسلّم

ژه يمورد توجه و استفاده عموم مردم به و له معظمنامه و آگاهى از خاطرات يى با زندگيآشنا

خ فقـه و فرهنـگ   يد پژوهندگان تاريترد و بى ؛باشد خ انقالب اسالمى مىيپژوهشگران تار

  .از نخواهند بودين ز از آن بىيه نيهاى علم حوزه

شان اسـت  يا مانه بايح و صميجلسه گفتگوى صرها  ده د حاصلينك آنچه در دست داريا

م و يش و تنظـ يرايشدن از نوار و و ادهيش انجام گرفته و پس از پ.هـ1376ل سال يكه تا اوا

رقـانونى  يقابل ذكر است از آنجا كه در دوران حصر غ. گردد ارائه مى له معظممجدد نى يبازب

 شخصـاً  لـه  معظـم د، يـ گرد تى روبرو مىيروهاى امنيشان با ممانعت نيمالقات حضورى با ا

نى قرار داده و ضمن انجام اصالحات الزم، بخشى از يشده از نوار را مورد بازب ادهيالب پمط

و  1376ماه سال به همراه حوادث آبان -به آن اشاره نشده بودقبالً كه  -ش را يخاطرات خو

  .اند شان اتفاق افتاده بر مطالب كتاب افزودهيبرخى از مسائلى كه در زمان حصر ا



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٤٤

 

اى گونـاگون  يـ ى و خاطرات استاد بزرگوار از ابعاد مختلـف و از زوا ن گفتگو زندگيدر ا

شـان  يات اخالقـى ا يبا كمال فروتنى كه از خصوص له معظممورد پرسش واقع شده است، و 

  .اند ى ما پاسخ گفتهها پرسشاست به 

  :ن گفتگو به عنوانياستاد بزرگوار در ا

ناشدنى و تلخـى   خاطرات فراموشنوجوانى كه دوران استبداد رضاخان را درك كرده و «

  ».اه در خاطر دارديرا از آن دوران س

د و يه اصفهان و قم درس خوانده و با اساتيهاى علم طلبه خوش استعدادى كه در حوزه«

  ».افته استيى كامل يآشنا آنها سين دو حوزه و روش تدريبزرگان ا

شـان را نوشـته و مـورد    يى اهـا  درسر يكه تقر »اهللا العظمى بروجردى تيشاگرد مبرز آ«

  .بوده است له معظمت يعنا

شـان  يان درازى بـا ا يكـه سـال   »اهللا مطهـرى  تيـ د بزرگـوار آ يدوست و هم مباحثـه شـه  «

  .ى داشته استيشان مراوده و آشنايش از همه با ايحجره بوده و ب هم

اهللا العظمـى امـام    تيـ كه در كنار استاد بزرگـوارش آ  »ريمبارز و مجاهدى خستگى ناپذ«

اى را از  م استبدادى شاهنشاهى پرداخته و اطالعات گستردهيبه مبارزه با رژ )سره قدس(نىيمخ

  .ه انقالب اسالمى در خاطر دارديهاى اول رى هستهيگ روهاى مبارز و چگونگى شكلين

بـه   لـه  معظـم د يـ پـس از تبع  )سـره  قـدس (نـى ياهللا العظمى امام خم تيار آياالخت نده تامينما«

روهـاى  يگـر ن يران به عهده گرفته و در كنار ديمحورى مبارزه را در ا كه نقش» اشرف نجف

  .انقالب در زمان غربت انقالب پرچم مبارزه را برافراشته نگاه داشته است

دها و ين منحصر به فردى از تبعيريكه خاطرات تلخ و ش »ى ستمها سالدى يزندانى و تبع«

  .ى مكرر خود داردها زندان

كـى از  يكه  »اهللا طالقانى تيم، مجاهد نستوه، مرحوم آيكر قرآنهمرزم و همسنگر مفسر «

ن دو بزرگوار از زندان بـوده  يران در اوج انقالب، آزادى ايشعارهاى اصلى مردم بپاخاسته ا

  .است

كـه   »منتظرى محمد االسالم حجةد يالملل اسالمى شه نيپدر بزرگوار قهرمان مبارزات ب«

د بزرگـوار  يدان راه آزادى همچـون شـه  يگر شهيار و دد بزرگوياى از آن شه ژهيخاطرات و

  .دى داردياهللا سع تيآ



  *٤٥   پيشگفتار

  

روزى از سـوى رهبـر انقـالب    يـ كه در روزهاى نخست پ »عضو برجسته شوراى انقالب«

ده يـ شبرد اهداف انقـالب اسـالمى برگز  يدهى و پ براى جهت )سره قدس(نىيحضرت امام خم

  .شده است

كه از سوى مردم تهـران و   »رانيجمهورى اسالمى ااساسى  س مجلس خبرگان قانونيرئ«

  .ر انتخاب شده استيت خطين مسئوليدگان ملت براى ايختگان و برگزيسپس از طرف فره

ش از هر كـس  يش از انقالب و پس از آن بيكه پ »گذار اقامه نماز جمعه در انقالب هيپا«

  .ده استيورز تأكيداسى يس -ضه عبادىين فريبر اقامه ا

ران و سپس از يكه به عنوان دوم شخص انقالب از سوى قاطبه ملت ا »مقام رهبرى قائم«

ن سـنگر مـورد   يـ ن سـال در ا ين منصب شناخته شد و چنـد يسوى مجلس خبرگان براى ا

  .مراجعه مردم بوده است

كـه در مقطعـى از زمـان بـراى بركنـارى وى از صـحنه        »اسـى يت سين شخصيمظلومتر«

ن دوران از زنـدگى  يـ و براى عموم مردم، ا ؛ت را متوجه وى كردندن اتهامايشترياست، بيس

  .اى از ابهام فرو رفته است شان در هالهيا

ار يكه شاگردان بسـ  »ثيالبالغه و حد استاد شناخته شده فقه و اصول، فلسفه، كالم، نهج«

  .ت كرده استيو بزرگانى را درطول عمر پر بركت خود ترب

س يه و فقه دولت اسالمى تدريفق تيوالمسأله ك دوره كامل راجع به يتنها مدرسى كه «

ده است و به عنوان يس به طبع رسيشان به صورت چهارجلد كتاب نفيى اها درسكه  »كرده

  .باشد ق مىيكتاب مرجع مورد استفاده اهل تحق

ه و يـ و فتاواى راهگشـا و رسـاله عمل   »ت قاطبه مردم استيمرجع محترمى كه مورد عنا«

ن حضـرتش  يمقلّـد مـورد اسـتفاده    لـه  معظمو رساله استفتائات  عروةه يناسك حج و حاشم

  .باشد مى

ده بـا  يـ هـاى فـراوان د   بيده و فـراز و نشـ  يرمردى تلخى روزگـار چشـ  يپ«ت يو در نها

سال از عمر سراسر تالش و كوشش خـود را پشـت سـر    78كه اكنون  »بارى از تجربه كوله

ش پرداخته است يى و اندرز فرزندان فكرى و معنوى خويراهنمان گفتگو به يگذاشته و در ا

  ....و

 ن يـ و در ا ؛نـدگان بـه گفتگـو نشسـته اسـت     يت بزرگوار بـا مـا و بـا آ   ين شخصياكنون ا
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م بـا طـرح   يديم كه در حد امكانات و اطالعـات خـود كوشـ   يان ما فقط گزارشگرى هستيم

د و نقاط يم، و در ارتباط با نكات مفيى خاطرات گذشته را در ذهن استاد زنده كنيها شپرس

م و آن را بـراى  ير كشـ يـ را به رشـته تحر  له معظمى ها پاسخخ و جامعه ياز تاريمبهم مورد ن

  .ميادگار گذاريندگان به يآ

اسـتاد در  كـه   ايـن نخسـت  : نمود ن مجموعه دو مشكل اساسى همواره رخ مىيه ايدر ته

و بـه   گفتنـد  مىبه سختى سخن  شد مىدشان ف از خويى كه مربوط به تعريارتباط با كارها

هـاى   هـا و كارشـكنى   ص، سستىيز هر جا سخن به تنقيكردند، و ن حداقل گفتار اكتفا مى

اى اكتفـا   بسـتند و بـا اصـرار گـاهى تنهـا بـه اشـاره        د لـب فـرو مـى   يرس برخى افراد مى

از اسـتاد  ش يهـاى خـو   دهيهـا و شـن   ما تنها در محدوده خوانـده كه  اينگر يد ؛فرمودند مى

اى يـ پـرده حـوادث و از آنچـه در زوا    ع و مسائل پشتيل وقايم، و از تحليكرد پرسش مى

ن يـ ن رو آنچـه در ا يـ م، از ايى چنـدانى نداشـت  هـا  آگـاهي ذهن و زندگى استاد گذشته بود 

ط براى مـا  ين شرايمجموعه گرد آمده است، فقط بخشى از خاطراتى است كه ارائه آن در ا

ـ ام. »تـرك بالمعسـور  يسـور ال يالم«سور بوده است، و يم ى مناسـب  هـا  فرصـت د اسـت در  ي

ار پژوهشـگران  يقدر در اختيعال هين فقيى اها ديدگاهترى از خاطرات و  ى گستردهها آگاهي

  .رديقرار گ

 
  :توجه به چند نكته

ده مـدارك و اسـنادى اسـت كـه از     يى كه در ارتباط با هر فصل ارائه گرديها پيوست - 1

 موجـود   لـه  معظـم ار ما قرار گرفتـه و اصـل آن نـزد    ير آن در اختيبزرگوار تصوسوى استاد 

  .باشد مى

 در  لــه معظــمى هــا ديــدگاهنامــه و يارى از اســناد و مــدارك در ارتبــاط بــا زندگيبســ - 2

 ،»قـدر يعال هيـ فق«،»نـى يلـى از نهضـت امـام خم   يبررسـى و تحل «،»نـور  فهيصـح «ى هـا  كتاب

 بـه   »راالنتشـار يهـاى كث  روزنامـه «،»اسـناد انقـالب اسـالمى   «ز يو ن »ها قضاوتو  ها واقعيت«

ــو ــس از پي ــژه پ ــائم ي ــالمى و دوران ق ــالب اس ــامى  روزى انق ــممق ــه معظ ــاالت«، ل  ،»مق

ز از اطاله كالم از يآمده است كه براى پره... و »ى درسى مدارسها كتاب«و  »ها نگاري تك«

توان مكمل  ن مجموعه را مىيقت ايم، و در حقيا ن مجموعه خوددارى نمودهيدرا آنها درج

  .محسوب نمود آنها و ادامه
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گرى يد و مهم ديبود نكات جد ار ما مىيدر اخت له معظمد اگر پرونده ساواك يترد بى - 3

ت يخ انقـالب و شخصـ  ياى ناشناخته تاريكه در شناخت زوا شد مىن مجموعه افزوده يبر ا

زان يـ ز درك ميـ ران، و نيـ ملت مسـلمان ا شان در مبارزات يو نقش منحصر به فرد ا له معظم

د كـه در  يـ ن اميبـد  ؛نمود دى را روشن مىيشان افق جديت ساواك شاه نسبت به ايحساس

  .رديخ انقالب اسالمى قرار گيار پژوهندگان تارينده مجموعه آن اسناد در اختيآ

ن در مـورد  يو هم چنـ  ها پرسشدر پاسخ  له معظمكه  اينمطلبى كه الزم به ذكر است  - 4

ر يـ شـان را ز ياصرار داشتند كه همه مطالب ثبت شود، هر چند بسا خـود ا  ها پيوستبخش 

ـ با هـا  واقعيت«: فرمودند شان مىيا. شان باشديا مخالف نظر فعلى ايسئوال ببرد و  د حفـظ  ي

گران از ما انتقاد كنند خـود مـا   يدكه  اينم، و قبل از يستيك از ما هم معصوم نيچ يشود و ه

فرموده اسـتاد بـزرگ مرحـوم     كراراًم، و يم و در رفع اشكاالت بكوشياز خود انتقاد كند يبا

  .»وم رجليانا كل «: فرمودند كه ان مىياهللا العظمى بروجردى را ب تيآ

 ؛ميباش كردن افراد نمى سازى و مطلق چ وجه ما درصدد قهرمانين مجموعه به هيدر ا - 5

را از گناه و اشتباه  آنها چهارده معصوم پاك كه خداوند ر ازيه به غيعه اماميطبق اعتقاد ما ش

ن ياما همواره بهتر ؛باشند در معرض خطا و اشتباه مى ها انسانمصون نگاه داشته است، همه 

شـى گرفتـه و از خطاهـاى كمتـرى     يگـران پ يهـا از د  كـى يكسانى هستند كـه در ن  ها انسان

ن فرزانگـان كـافى   يـ گـرفتن از ا  سرمشـق نهادن و  ن اندازه براى احتراميبرخوردارند، و هم

  .است

  »بهياه كلها؟   كفى المرا نبال ان تعد معايو من ذا الذى ترضى سجا«

ن تــالش مــورد قبــول مــردم آگــاه و صــاحبان اصــلى انقــالب، يــم ايدواريــان اميــدر پا

و  ؛رديفتگان انقالب اسالمى در هر گوشه از جهان قرار گيد دادگان و شيدگان، شهيزجركش

ى هـا  خانهاند در فراموشـ  به دست نااهالن و نامحرمانى كه از دور هم دستى بر آتش نداشته

  .ك و انبارهاى متروك به فراموشى سپرده نگردديتار

  »نيع عباداهللا الصالحيكم و على جميوالسالم عل«

  1379بهار 

  له معظمچند تن از شاگردان  - ه قم يحوزه علم
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 ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  

  محّمدر خلقه یوالس�م علی خ الصلوةن، ویالحمدلله رب العالم

 نیالله علی اعدائهم اجمع ةن، و لعنیو آله الطاهر

  

ف و تعـرض  يـ در معرض تحر معموالًخ هر انقالب همچون خود انقالب ياز آنجا كه تار

خ انقالبش توسـط  يش از آنكه تاريت دارد تا پيرد لذا نسل معاصر انقالب مسئوليگ قرار مى

ف شده نگاشته شود خود اقدام نموده و بـا تعهـد كامـل، در حـد     يتحراى  گران به گونهيد

صـحت  انات و حوادث انقالب قرار دهد تا به ينده را در متن جريى آها نسلش ياطالع خو

گر لحظات حسـاس آن را بـه درسـتى در    يو دقت قضاوت آنان كمك نموده، و از جانب د

  .ديخ ثبت نمايتار

ت يـ ت و رهبرى روحانيران به هداير در اينهضت اسالمى اخنجانب از آغاز ياز آنجا كه ا

در همه مراحل حضور داشته و در حد قدرت و  )مقامه اهللا اعلى(نىيمرحوم امام خم به ويژه

غ يروزى انقالب دريپ اًنهايتى نهضت و يچ تالش و كوششى جهت رشد و شكوفايتوان از ه

م يشدن اهداف انقالب و تحك ادهيو پم نظام اسالمى يز جهت تحكيام و پس از آن ن ننموده

شاهد و قهراً  ده ويرخواهانه كوشيات خيد با ارائه تذكرات و نظريت اجتماعى رهبر فقيموقع

مندان بـه   ام، لذا توسط جمعى از دوستان و عالقه انات بودهيارى از حوادث و جريناظر بس

اد دارم در پاسخ به يخ انقالب خواسته شد تا آنچه را كه از خاطرات حوادث انقالب به يتار

  .ميى آنان ارائه نماها پرسش

ــر ا ــب ــي ــزل يش از حصــر غين اســاس پ ــانونى در من ــعل -رق  رغم اشــتغاالت علمــى و ي

ــافى   ــت ك ــتن فرص ــف و نداش ــات مختل ــى و مراجع ــه دل -درس ــب ــظ  ي ــه حف ــه ب   ل آن ك
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جلسـه گفتگـو   ها  ده رفته و طىيشنهاد آنان را پذياهتمام فراوان دارم پح انقالب يخ صحيتار

ن يـ شده ا ميكتاب حاضر تنظ. رغم گذشت زمان در خاطر داشتم ارائه نمودميآنچه را كه عل

نجانـب  يه ايـ نى و اضافات الزم از ناحيجلسات است كه در زمان حصر به دفعات مورد بازب

خ آن هسـتند  يار كه صاحبان اصلى انقالب و تـار يف و هوشيقرار گرفته و خدمت مردم شر

  .گردد م مىيتقد

د يــگرد ص افـراد مـى  ياى موجـب تنقـ   ان خـاطره يـ قابـل ذكـر اسـت در مـواردى كـه ب     

االمكان از ذكر نام خوددارى شده است و در مواردى كه به ناچار نامى از اشخاص به  حتى

ص ينـاكرده تنقـ   نـه خـداى  خ بوده است يجهت حفظ امانت و قداست تار صرفاًان آمده يم

  .افراد

خى، سـالمت و  ين كار مهـم تـار  ير و تشكر از همه فضال و دوستان متصدى ايضمن تقد

ز را از خداوند متعـال  يق آنان و همه خدمتگزاران به انقالب و فرهنگ مترقى اسالم عزيتوف

  .خواستارم

  .اهللا و بركاته  حمةرن و يع اخواننا المسلميوالسالم على جم
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  نعلى منتظرىيحس -المقدسه  قم
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  »التيد و تحصيآباد، اصفهان، اسات نجف«

  

  )ش.هـ1301 - 1320(
 
 
 
 

  از خانه تا مدرسه *

  التيد و تحصياسات *

  ه اصفهانياسى حوزه علمياوضاع س *

  استبداد رضاخان *
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  از خانه تا مدرسه

  

  اهللا العظمـى   تيـ آ قـدر، مرجـع بزرگـوار، حضـرت    يعال هيـ خدمت استاد محترم، فق :س

ــت ــرى هسـ ــا از تجربيمنتظـ ــم تـ ــا ارزش ا يـ ــا و بـ ــى  يات پربهـ ــاز طلبگـ ــان از آغـ  شـ

ــدر  ــا مراحــل مختلــف ت ــ يت ــوان نخســت ؛ميس و اجتهــاد و فقاهــت اســتفاده كن ــه عن  ن يب

ـ  شان درخواسـت مـى  يسئوال از ا  ت خـانوادگى و دوران كـودكى و آغـاز    يم كـه وضـع  يكن

  .نديان فرمايطلبگى خود را براى ما ب

  

  .نينستعم و به يالرح الرحمن اهللا م، بسميطان الرجياعوذ باهللا من الش :ج

ت يك سرى مسائل مربوط به روحانيق يكنم كه درصدد تحق من از برادران تشكر مىاوالً 

ك طلبـه  يدانم، من  ان ذكر كردند قابل نمىيهستند، گرچه من خودم را در آن مقامى كه آقا

ت و حوادث مربوط به انقالب اسـالمى  يقات شما راجع به روحانيكوچك هستم، ولى تحق

  .است ريران قابل تقديا

 پـدرم كشـاورز بـود و وضـعش      ؛ا آمدميآباد اصفهان به دن من در خانه كوچكى در نجف

 ك مختصـرى داشـت ولـى    يـ ن هـم از خـودش   يلى بد بود، البته باغ و زمـ ياز نظر مالى خ

حـاج  «ك روحـانى مـورد احترامـى بـود بـه نـام       يآباد  آن زمان در نجف ؛ت مردم بوديرع

ون، در مـتن اجتمـاع وارد   ير روحـان يشان بـرخالف سـا  يا ١)مهمقا اهللا اعلى( »احمد حججى خيش

 ق يرا تشـو هـا   اين مربوط بود وها  اين با بازارى، با كشاورز، با ضعفا، با فقرا با همه ؛شد مى

ن حـال كـه مشـغول    يپدر مـن هـم در عـ    ؛كرد نى مىيبه علم و دانش و آموختن مسائل د

مرحـوم حـاج    ؛كـرد  شـركت مـى  احمـد   خياش بود در جلسات مرحوم حاج ش كشاورزى

آباد از بازارى و كشاورز بـا مسـائل    د نصف مردم نجفياحمد كارى كرده بود كه شا خيش

  -به مدرسـه رفتـه باشـند   كه  اينبدون  -اى  ك اندازهيث، با عربى تا ينى، با قرآن، با احاديد

 ك روز هم به مدرسـه طلبگـى بـراى درس خوانـدن نرفتـه بـود       يپدر من . آشنا شده بودند
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لى خوب وارد بود، اغلب قرآن را ينى خيولى در همان حد كه درس خوانده بود به مسائل د

خواند، و تـا آخـر    كرد هم نماز جماعت مى ن اواخر هم سخنرانى مىياز حفظ داشت، و ا

ى ها مكتبدرم درس خواندم، به ش پيمن در ابتدا مقدارى پ. ش را داشتيعمر كار كشاورز

ك يـ ك مدرسه ملى رفتم، معلـم آنجـا   يكى دو ماه هم به يسابق هم چهار پنج ماهى رفتم، 

گـر بـه مدرسـه    يض شدم و از آن پـس د يروز به جهت بدى خط با شالق مرا زد و من مر

ك مكتب برد، و بعد از مدتى برد در مسجدى جنب منزل مرحـوم  يبعد پدرم مرا به  ؛نرفتم

هـاى عربـى و    غهيك مقـدار صـ  يـ در آن مسجد  ها  شب شى، مدتى همين قرياج آقا حسح

 حجةبعد من را فرستادند اصفهان، چند ماهى هم اصفهان نزد مرحوم  ؛ر را خواندميم صرف

  .ات خواندمين منصور ادبيخ غالمحسيحاج ش االسالم

  
  
  

  زدىياهللا العظمى حائرى  تيت آيمهاجرت به قم و عنا

  

م يخ عبدالكرياهللا العظمى حاج ش تيجور شد و به قم آمدم، در زمان مرحوم آ طيبعد شرا

در همـان   ؛سـاله بـودم  13هستم، آن وقت  1301من متولد  ؛شمسى1314بود، سنه  ١حائرى

كردند، من  ه امتحان مىيضيگذاشتن در مدرسه ف عمامهرا براى  ها طلبهزمان از طرف دولت 

ك روز امتحـان دوره اول و فـرداى آن امتحـان    يعنى يدو دوره را در دو روز امتحان دادم، 

  .بگذارم عمامهخواستم  البته من نمى ؛دوره دوم

 اهللا العظمـى حـاج    تيـ دادند، مرحـوم آ  ه هم به من نمىيماه در قم بودم، شهر حدود ده

لى هـم وضـعمان بـد بـود،     يد، خيه ندهيها شهر ه بچهم حائرى گفته بودند بيخ عبدالكريش

  ؛اليـ ك ريـ شـود   شـاهى مـى   كـرده بـود، دوتـا ده   مقـرّر  شاهى براى مـن   پدرم روزى ده

  هـا  دكـان را از هـا   سـوهان  نيـ ماه كـه در قـم بـودم بـوى ا     ن دهيادم هست در طول ايمن 

  ؛خـوب نبـود   هـا  طلبـه د آن را نداشـتم، خالصـه وضـع    يـ كردم ولى توان خر استشمام مى

اهللا حـاج   تيـ ه مرحـوم آ يم شهراضى مقسيم ريخ ابراهيآقاى حاج ش االسالم حجةمرحوم 

 ه يشان وساطت كرده بـود كـه بـراى مـن شـهر     يشان بود، ايم و مورد اعتماد ايخ عبدالكريش
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 ! ميه بـده يهـا شـهر   دهـد كـه بـه بچـه     قانونمان اجـازه نمـى  ! نه: درست كنند، گفته بودند

آمدند حمـام   تصادفاًم يخ عبدالكرين حمام خان قم مرحوم حاج شيبار در همك يكه  اينتا 

م يخ عبـدالكر يم به حاج شيخ ابراهيم رفته بودم حمام، حاج شيخ ابراهيو من هم با حاج ش

ك يم يخ عبدالكرين است، بعد حاج شيد ايه بدهيگفتم شما به او شهر ن بچه كه مىيگفت ا

فم را كرد، يلى خوشش آمد و تعريشان خيح دادم، ايضد و من توياز من پرس ١وطىيشعر س

  .ده تومان را به اقساط به من بدهند مبلّغن باعث شده بود كه اجازه دهند يو ا

  
 
  

  اهللا العظمى حائرى تيه قم در زمان آيحوزه علم

  

ت ياست حوزه را داشتند، چنانچه از وضـع ياهللا حائرى ر تيدر آن زمان كه مرحوم آ :س

  .دييان فرمايد بياد دارياى به  خاطره طّلابلى يط تحصيقم و شراه يحوزه علم

رزا مهـدى  يـ كـردم، مرحـوم حـاج م    آن زمان در مدرسه حاج مالصادق زنـدگى مـى   :ج

 ه دسـت او بـود   يم بـود كـه پـول و شـهر    يخ عبـدالكر يبروجردى همه كاره مرحوم حاج ش

 خ يادم هست كـه حـاج شـ   ي ؛م بوديخ عبدالكرياز مرحوم حاج ش تر شلوغاو سرش اصالً و 

 رزا مهـدى را  يـ دند كـه فقـط حـاج م   ين منصور كه استاد ما بود چقدر زحمت كشيغالمحس

ـ بـه ا اجمـاالً  ه قـرار بدهـد، اوضـاع    يشان شهريبراى امثالً نند كه يبتوانند بب   ؛ن شـكل بـود  ي

 م و علمـاى بـزرگ سـر و كـار     يخ عبـدالكر يطلبه بودم و با مرحوم حـاج شـ   ولى من بچه

 ن منصـور و بعضـى علمـاى    يخ غالمحسـ ياضى و حاج شـ يم ريخ ابراهي، اما حاج شنداشتم

 املشـى و از   پدر مرحوم آقاى ربـانى  -خ ابوالمكارم يمرحوم حاج شمثالً دم، يد گر را مىيد

 شـان امانـت گـرفتم چنـد وقـت بعـد       يك كتاب جـامى از ا يآنجا بود و من  -علماى املش

 ن يـ اش پاره شده چطور مـن ا  صفحه كيكردم كه  ه مىياش پاره شده بود، گر صفحه كي

 ادم هســت در مدرســه يـ لـى كــم بــود،  يخ هــا طلبـه شـان بــدهم، امكانــات  يكتـاب را بــه ا 

 ى اصـفهان  هـا  طلبـه امكاناتشـان خـوب بـود، ولـى      نسـبتاً ى رشـتى  ها طلبهحاج مالصادق 
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  .بودلى نازلى يمان در سطح خيمن كه سطح زندگمخصوصاً لى وضعشان بد بود يخ

  

  م با مردم عادى چگونه بود؟يخ عبدالكريروابط مرحوم حاج ش :س

خواندند، مردم همه  نماز جماعت مى )س(آمدند در صحن حضرت معصومه شان مىيا :ج

داحمد خوانسـارى هـم داخـل    ياهللا حاج س تيو همان وقت آ ؛خواندند آمدند نماز مى مى

چهارصد پانصد طلبـه پشـت   قريباً تداحمد يخواند، حاج س ه نماز جماعت مىيضيمدرسه ف

شـتر مـردم   يولـى ب  شد مىخ صحن كوچك پر يخواندند، براى نماز حاج ش سرش نماز مى

رفـت   و مـى  شـد  مىداد سوار االغش  سالم نمازش را مىكه  اينعادى بودند، و به محض 

من خبر  شد مىشان چگونه اداره يت ايمنزل و بكه  اينولى  ؛ختند دورشير وگرنه مردم مى

  .ندارم

  
  

  بازگشت به اصفهان

  

ن مـدت هـم نـزد مرحـوم     يماه در قم در مدرسه حاج مالصادق ماندم، در ا من حدود ده

 خوانـدم،   مـى » عيشـرا «اضـى  يخواندم و هم نـزد مرحـوم آقـاى ر    ات مىيآقاى منصور ادب

ـ نتوانسـتم بمـانم، برگشـتم اصـفهان، در اصـفهان دو هفتـه        گـر يبعد د  رفـتم   بـار مـى   كي

آوردم و  مـى هـا   اين ك مقدار ماست و سنجد و گردو و ماننديك بقچه نان و يآباد،  نجف

 ن امكانات نبود، لذا نتوانسـتم قـم بمـانم و    يگذراندم، اما در قم ا مىها  اين كى دو هفته باي

 دادنـد، امـا    ر بـود، مـردم هـم وجوهـات مـى     يـ صفهان داآن وقت حوزه ا ؛به اصفهان رفتم

ــ  االســالم حجــةمرحــوم  ــاى حــاج مالحس ــده مرحــوم آين نمايقينعلى صــديآق ــن  اهللا  تي

 فرسـتاد نجـف، البتـه     گرفـت مـى   د ابوالحسن اصفهانى وجوهـاتى را كـه مـى   يالعظمى س

 دابوالحسـن  يدادنـد و مرحـوم آقـا س    معروف بود كه مـردم در ابتـدا كمتـر وجوهـات مـى     

ه بزرگ اصـفهان سـاكن   من در مدرسه جد ؛دادن عادت داد مردم را به وجوهات به تدريج

 خ ابوالقاسـم مسـافرى كـه االن در نارمـك تهـران      يآقـاى حـاج شـ    االسـالم  حجـة بودم، با 

 وطى يا سـ يـ شـان گو يخوانـدم و ا  م، مـن شـرح لمعـه مـى    يحجـره بـود   مسجد دارند هـم 

  دادنـد، در واقـع   هر حجره چهار قران مـى  خواند، در هر ماه از محل موقوفه مدرسه به مى
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گـرى  يزهـاى د يگر همان نان و ماسـت و چ يم و مابقى ديه داشتيك از ما دو قران شهريهر 

گونـه كـه حـاال     نيـ م، ايكـرد  ن شكل زندگى مـى يما به ا. ميآورد آباد مى بود كه از نجف

 ى هـا  طلبـه ، شـد  مـى ى در سـطح مـا داده ن  هـا  طلبـه شود آن زمان بـه   م مىيوجوهات تقس

 هم خبـرى نبـود، چـون همـه معتـرض بودنـد كـه         آنها براىظاهراً دانم،  سطح باال را نمى

 دهنـد،   زى نمـى يـ فرستند نجف و به حوزه اصفهان چ شود مى چرا وجوهى را كه داده مى

ج نشـده بـود، همـان موقوفـات     يـ ه بدهنـد را يها شهر اى كه به حوزه وهين شيآن وقت چن

ن چهـار قـران هـم    يكردند و امدارس بود كه بعد موقوفات را هم از طرف دولت تصاحب 

  .قطع شد

 آبـاد اسـت و    خ اسـداهللا نـوراللهى كـه االن در نجـف    يآش االسالم حجةك مدتى هم با ي

م، مدتى هـم بـا آقـاى    يكرد مانى مباحثه مىيا هيى فقيحيآقاى حاج آقا  االسالم حجةز با ين

 كسـى   هـا  زمـان ن البتـه در آ  ؛ميكـرد  ر صافى را مباحثه مىيمانى تفسيا هيى فقيحيحاج آقا 

ـ يب مـى مـثالً  كـرد، االن   ى نمىيما را راهنما  گـر  يا جاهـاى د يـ م بعضـى مـدارس در قـم    ين

ى را يهـا  درسكننـد كـه چـه     ى مىيرا راهنما آنها گذارند، برنامه مى طّلابهست كه براى 

ن يـ هاسـت، ولـى ا   زها جـزو برنامـه  يجور چ نيخ و ايالبالغه، تار قرآن، نهجمثالً بخوانند، 

سـى  يخوانـدم حسـاب و عددنو   من تا وقتى كه شرح لمعه مىمثالً ها آن وقت نبود،  برنامه

 ن منصـور مقـدارى   يخ غالمحسـ يحـاج شـ   االسـالم  حجـة خوب بلد نبـودم، بعـد مرحـوم    

بعد من در اصفهان شـروع كـردم بـه درس گفـتن، گـاهى      . اد داديگونه علوم را به من  نيا

 سـت الـى   يب ؛»ريـ م صـرف « خصـوص  بـه المقـدمات   گفتم گـاهى جـامع   وطى درس مىيس

 ، و لـذا  هـا  درسن يـ ار مهمى بود براى من در مطالعـه ا يزه بسين انگيسى شاگرد داشتم، و ا

 گفــتن غفلــت نكننــد، درس گفــتن انســان را وادار  ان از درسيــكــنم آقا ه مــىيمــن توصــ

ـ   خره مىكند كه مطلب را خوب درك كند، چون باال مى  د يش شـاگردها روسـف  يخواهـد پ

 خالصـه اگـر    ؛مطالعه كند، فكر كنـد كه  اينشود براى  زه مىين انگيا ؛ش نروديباشد و آبرو

 ر شـروع  يـ م ها بـوده اسـت، از صـرف    ن درس گفتنيام به واسطه هم اد گرفتهيزى يمن چ

ن جهـت  يهمـ لى ساده بود، بـه  يانم هم خيوطى، بيه و بعد هم سيكردم بعد انموذج و صمد

 چهار پـنج سـالى را در اصـفهان گذرانـدم ولـى هـم        ؛كردند افراد از درس من استقبال مى

 م منظومـه  يخواسـت  ك وقـت مـى  يـ ما مثالً م هم از نظر استاد، يقه بودياز نظر مادى در مض

ــوان  ــق بخ ــا ،ميمنط ــفهان  ي ــر در اص ــن اواخ ــاي ــى را پيك آق ــردي ــه «م در يدا ك  مدرس
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 زهـا نبـود بـر فـرض     ين چيـ ن و ايها كـه ماشـ   ، آن وقت»ديسمسجد «ك ينزد »نيرزاحسيم

ـ  لـومتر مـى  يد چنـد ك ياده شايم، پياگر هم بود ما پولش را نداشت  امـده بـود،   يم اسـتاد ن يرفت

 م يمـنظم داشـت   نسـبتاً اسـتادى كـه    ؛آمـد  رمـان نمـى  ياستاد گ شد مى ها وقتلى يخالصه خ

دخ ياهللا حاج ش تيه بزرگ مرحوم آدر مدرسه جدبـود،   ١آبـادى  حسـن عـالم نجـف   محم 

ــ، »معــالم«كــه  ــ، »شــرح لمعــه«ك مقــدار ي ــوان«ك مقــدار ي ــ، »نيق   »رســائل«ك مقــدار ي

لـى مـنظم بـود، خـدا     يشان درسـش خ يم، ايشان خوانديرا خدمت ا »مكاسب«ك مقدار يو 

 سـال شـرح لمعـه را درس گفتـه بـود،       شان شصتيدم اين طور كه من شنيرحمتش كند، ا

شـان شـرح لمعـه را    يش ايداحمد خوانسارى پـ ياهللا حاج س تيمرحوم آكردند كه  نقل مى

 نـزد حضـرات    ضـمناً م، يشان شـرح لمعـه را خوانـد   يش ايلى بعد ما هم پيخوانده بوده، خ

مـانى و  يا هيـ د عباس صفى و حاج آقـا مصـطفى فق  يان حاج سين آقايحجج اسالم والمسلم

د خ يشـ  ى و حاجيكچو الدينى ن نظاميحاج آقاحس از  ىيهـا  قسـمت ز يـ تقى هرنـدى ن محمـ 

 ن يـ ن چهار پنج سـال در اصـفهان وضـعمان ا   ين است كه ايغرضم ا ؛شرح لمعه را خواندم

  .بود

 
  

 ى ســطوح هــا درسد يــكرد ل مــىيد در زمــانى كــه شــرح لمعــه را تحصــيــفرمود :س

 اد يــا كســانى را بــه يــد، از شــاگردان آن دوره خــود آيــفرمود س مــىين را هــم تــدرييپــا

  د؟يدار

 ادم يــادم هسـت ولـى اصـفهان را    يـ سـت، بعضـى از شـاگردهاى قـم را     يادم نيـ نـه،   :ج

ــفهان  ين ــت، در اص ــس ــالى  يك پي ــود از اه ــردى ب ــده«رم ــطالح ا  »س ــه اص ــب ــان ي  ن زم

، اسمش مالعبدالرحمن بود خدا رحمـتش كنـد حـدود هشـتاد و پـنج سـال       »شهر نىيخم«

ــى ــ داشــت، م ــد پ ــرفيآم ــن درس ص ــم ش م ــىي ــه ا ر م ــد، ب ــىيخوان ــان م ــتم ش  : گف

د درس بخـوانم مجتهـد   يـ گفـت مـن با   خوانى؟ مى مالعبدالرحمن، تو درس براى چه مى

  !بشوم

  

                                                        
 .فوالد اصفهان  ق، مدفون در تكيه كازرونى تخت.هـ1384متوفاى سال  ١
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خ يعاملى و آقاى حاج ش خ عبدالجواد جبليشهر آقاى حاج ش نىيشما از علماى خم :س

  د؟يشناخت على مشكوه را هم مى

خ عبدالجواد و يش شناختم، آن وقت كه من اصفهان بودم حاج را نمى آنها در آن زمان :ج

از بزرگان علما  آنها م ويق بوديآشنا شدم و رف آنها آقاى مشكوه قم بودند ولى بعد در قم با

  .بودند

  

  آمدند چند نفر بودند؟ تعداد شاگردانى كه پاى درس شما مى :س

ست و پنج تا سى نفـر شـاگرد داشـتم،    يدادم ب ر درس مىيم من در اصفهان كه صرف :ج

  .شد مىاتاق پر 

  

  د؟ينبود معممدرآن زمان هنوز  :س

  .شدم معممنه من در دفعه دوم كه آمدم قم  :ج

  

د چه كسانى ييد بفرماياى اگر داشت ا هم مباحثهيحجره و  حضرتعالى در اصفهان هم :س

  گر چگونه بود؟يكديبودند و معاشرت شما با 

ك هم مباحثه داشـتم  يشتر نبود، مدتى يمن آن وقتى كه به اصفهان رفتم دوازده سالم ب :ج

  م، پـدرم بـه   يحجـره هـم بـود    ى بـود، هـم  متـدين لـى  يلى بزرگتر بود و آدم خيكه از من خ

  از مـن مواظبـت كنـد،    مـثالً  شـان سـپرده بـود كـه     يمن بچه بودم مـن را بـه ا  كه  ايناعتبار 

  گذاشـت   رفت به سراغ نماز جماعت و عبـادتش و كارهـا را مـى    شان بعد از مباحثه مىيا

گونـه   نيـ گر حجره را انجام بـدهم، ا يد غذا بپزم، جارو كنم، كارهاى ديمن، من با بر عهده

مواظـب حقـوق    هـا  طلبـه  م كـه بچـه  يگـو  را مـى هـا   ايـن  كرد، ل مىيكارها را به من تحم

لى هـم بـه مـن    يد سيكرد شا شان گاهى با من دعوا هم مىيى خود باشند، اها اي حجره هم

   تصـادفاً م، بعـد  شـد  مـى ر يده از اصل طلبگى هـم سـ  ر شيلى دلگيى كه من خيزد تا جا مى

منظـور   ؛ن جهـت راحـت شـدم   يگر از ايشان را بردند سربازى، من ديك جورى شد كه اي

ات و افكـار طـرف را   يـ شـه روح يد هميـ جورى هم داشتم، مربى با نيمن گرفتارى اكه  اين

از جملـه هـم   . ل نكنـد يـ است كارها را به او تحم تر كوچككه  اينمالحظه كند و به خاطر 

  ى يهـا  ن بـود، از جملـه مباحثـه   يرزا محمـود معـ  يـ گر من مرحـوم حـاج م  يى دها اي مباحثه
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ن بود كه من مطول را تا اول بـاب قصـر خوانـده بـودم بعـد      يلى نافع بود ايكه براى من خ

  از كسـى  كـه   ايـن م بـدون  يا از اول باب قصر تا آخر مطول با هم مباحثه كنـ يشان گفت بيا

  م بـا فشـار   يآورد، مـا ناچـار بـود    لى فشار مـى ين بحث به ما خيم، آن وقت ايبپرس زىيچ

ع تـا  يان و بـد يعنى معانى و بيم و از باب قصر به بعد ين كار را هم كرديم و هميمطالعه كن

  م، بـاالخره  ينـ يالشـواهد بب  م، جـامع ينـ يش را ببيهـا  لغـت م يآخر مطول همه را مجبور شـد 

   مـؤثّر لـى  يت مـا خ يـ م و آن مباحثـه بـراى تقو  يمطالعه و مباحثه كردخودمان تا آخر آن را 

  .بود

  
  

  خ احمد حججىياهللا حاج ش تيت آيشخص

  

درباره علما  خصوص بهبودند  مؤثّرت شما يدر رابطه با افرادى كه در رشد و تربلطفاً  :س

  .دييشترى بفرمايحات بيآباد توض ون نجفيو روحان

ـ آباد مرحـوم آ  نجف مؤثّرار خوب و يون بسيكى از روحانيدر آن زمان  :ج اهللا حـاج   تي

آبـاد   در نجف طّلاباحمد به جذب و پرورش  خيمرحوم حاج ش ؛احمد حججى بود خيش

  م يگـو  احمـد را مـى   خيحـاج شـ  «: گفتنـد  مـى در آن زمان به شوخى به كسى . معروف بود

ـ ا اخـالق او »  !ات را ببـرد طلبـه كنـد    ات بخورد، بچـه  د نفسش به بچهيايب جـور بـود    ني

  بردشـان   ك مقـدار اسـتعداد دارنـد هـر جـور بـود مـى       يداد  ص مىيى را كه تشخيها بچه

  شـه هـم حـرص    يكـرد، هم  مـى  آنهـا  ى هـم بـه  يهـا  كمـك ك يطلبه بشوند، گاهى اوقات 

  نجـا طلبـه را   يفرسـتد نجـف، مـا ا    دارد مـى  آخـه پـول را برمـى   «: گفـت  خورد و مى مى

  خواهـد چـه    ن پـول را مـى  يـ دابوالحسـن ا ير آسمگـ ! خـورد  م كـه گرسـنگى مـى   ينيب مى

  ولـى خـوب امكانـات كـم داشـت، گـاهى        » !دهـد  مـى  ها طلبهبه كه  اينر از يمگر غ! كند؟

  احمـد   خيم حـاج شـ  يله كـه نداشـت  يم اصـفهان وسـ  يم برويخواست د مىيرياوقات فرض بگ

  بـرد،   را بـا االغ تـا اصـفهان مـى     مـان  وسـايل ا نان و يكرد،  ك االغ داشت ما را سوار مىي

ـ آبـاد راه بـود، دو هفتـه     از اصـفهان تـا نجـف    )لـومتر يك 30(حدود پـنج فرسـخ      ك بـار  ي

له يآباد مقـدارى نـان و وسـ    م نجفيشنبه و جمعه از اصفهان برو ن برنامه ما بود كه پنجيا

  ت يـ احمـد روى ترب  خين است كـه مرحـوم حـاج شـ    يمنظور ا ؛م اصفهانيم و برگرديبردار
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   ؛كـرد  ق مـى يشدن تشـو  هاى مردم را به درس خواندن و طلبه ت داشت و بچهيعنا طّلاب

آبـاد   زدى امام جمعه نجفيخ عباس اياهللا آقاى حاج ش تيادم هست كه پدر مرحوم آيمن 

ت سـر و كـار   يـ ى بـا آخونـد و روحان  يبگـو  شد مىآباد بود از كسانى كه  ن نجفياز متمول

ل يـ الح خ عباس خوشش آمده بود، به لطائفيحمد از حاج شا خيندارند، و مرحوم حاج ش

  گشـت و اشـخاص را بـه طلبگـى      او را آورد اصفهان كه طلبه بشـود، در دهـات هـم مـى    

د  بـرم درس طلبگـى بخواننـد،     من اشـخاص را مـى  «: فرمود كرد، مى ق مىيتشو هـم  مقيـ  

  هـا   ايـن  خواهنـد، بلكـه   نمـى همه بمانند مجتهد بشوند، مردم فقط مجتهـد  ها  اين ستم كهين

  السـعاده هـم كـه     ك معـراج يـ ك رساله فارسى هم كه بخواننـد،  يسال كه بمانند  ا سهيدو 

  م خـود را  ين قـدر كـه گلـ   يرند، نمازشان را هم كـه بتواننـد درسـت بخواننـد، همـ     ياد بگي

  رونـد   در دهاتشـان مـى  هـا   ايـن  اسـت،  مـؤثّر ار ين هم بسيرون بكشند، هميبتوانند از آب ب

  نـى مـردم بـاال    ينـد و سـطح اطالعـات و معلومـات د    يگو ن مسائل را براى مـردم مـى  يو ا

كـرد،   هـم سـفارش مـى    هـا  اداريشان حتى بـه  يا ؛»است مؤثّرن در رشد مردم يو ا آيد مى

  د سـراغ كـار   يـ د بعـد هـم برو  يـ د درس بخوانييايم ساعت بيبابا صبح به صبح ن«: گفت مى

كـردن   ق بـه حفـظ  يدادن و تشو اديالسعاده و  خواندن رساله فارسى و معراج ؛»تانيو زندگ

آباد و حومـه آن   به نجف واقعاًشان يا ؛شان بوديهاى ا هاى كوچك قرآن جزو برنامه سوره

  شـان بودنـد، مـن هـم     يشـدگان ا  تيـ گـر از ترب يلى افـراد د يپدر من و خ ؛لى حق دارديخ

  ز مـن در  يـ وطى را نيى از كتـاب سـ  يهـا  قسـمت  ضـمناً شـان هسـتم،   يت شـده ا يتربتقريباً 

  انه در اثـر مـرض قنـد و    تأسـف شـان م يبعـد ا  ؛شـان خوانـدم  ياصفهان نـزد ا  »هيمدرسه نور«

  .)هیعل الله حمةر(ادى نكرديا رفت و عمر زيرك از دنيكفگ

  

اسـى آن  يس -ا در مسـائل اجتمـاعى  ياحمد حججى آ خيد مرحوم حاج شييبفرمالطفاً  :س

  ر؟يا خيكرد  زمان رضاشاه بود دخالت مى ظاهراًزمان كه 

  آبـاد   گـر در نجـف  ين دييار عـالم روشـنى بـود، روحـان    ياحمد بس خيمرحوم حاج ش :ج

  رفتنـد، حتـى    خواندنـد و مـى   لى با مردم سر و كار نداشتند، نمازشان را در مسجد مـى يخ

احمـد   خيولـى بـرعكس مرحـوم حـاج شـ      ؛بپرسـد مسـأله  ك ينداشت از آقا  جرأتكسى 

ك ساعت بـه غـروب   ي معموالًگر، يك سر ديآباد بود و مسجدش  ك سر نجفياش  نهخا

ـ   راه مى   مسـأله  زد، مـردم   ى مختلـف سـر مـى   هـا  دكـان ن راه بـه  يافتاد برود مسـجد، در ب
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گفـت   اى داشت، كارى داشت، نزاعى و اختالفى داشت مىمسأله ك كسى يدند، يپرس مى

كـرد   اش را حل مىمسأله شان در همان دكان يد، اياوريف بيكنم تشر حاج آقا خواهش مى

داد، وجوهـاتش را حسـاب    ادش مـى يـ داد، نمـاز   ادش مـى يـ داد، وضو  و جوابش را مى

ك زمان پنج شش ساله بودم در باغ يادم هست يمن  ؛...كرد و كرد، اختالفات را حل مى مى

گرفتنـد، مـن    شان قدم زنان وارد باغ شدند و سراغ پـدرم را از مـن  يچراندم، ا گوسفند مى

زى روى سرش هست آمده با شما كار دارد، يك چيك كسى كه يدم رفتم به پدرم گفتم يدو

شان ياحمد است، ا خيد مرحوم حاج شيدانستم، پدرم آمد د را نمى عمامهآن زمان من كلمه 

امـا راجـع بـه     ؛ذوق بود لى خوشيان مسائل و احكام خيلى با مردم خودمانى بود، در بيخ

  .لى مطرح نبودين مسائلى كه االن هست آن روزها در آنجا خياسى، ايمسائل س

شان يآباد بود، هنگامى كه ا احمد كرد اصالح قبله نجف خيى كه مرحوم حاج شياز كارها

به مردم گفته اسـت   -شتر نبودهيست و چهار پنج سالش بيدر آن زمان ب -آباد آمده  به نجف

ـ انـد و حتـى تـا ا    كرده م با نظر او مخالفت مىست، در ابتدا مردين قبله شما درست نيا ن ي

شان يباالخره اكه  ايندانستند، تا  آباد نظر او را درست نمى ون نجفياواخر بعضى از روحان

صادق  محمدرزا ياهللا حاج م تيرد، و مرحوم آيشود از علماى اصفهان كمك بگ مجبور مى

عنى بـا چهـل و   يبه طرف جنوب  ها سالآباد  را آورده بود و ثابت كرده بود كه مردم نجف

گونـه خـدمات بـراى مـردم      نيـ شـان از ا يا ؛اند خوانده پنج درجه انحراف از قبله نماز مى

ت يـ ده و انتقـاد حتـى انتقـاد از روحان   يار آدم مقاوم و شجاعى بود، در اظهار عقيداشت، بس

عنى چه كه مردم بترسند ين يان مردم باشد، ايد در ميروحانى با«: گفت هراسى نداشت، مى

  .»ك روحانى حرفشان را بزننديبه 

  رونـى و انـدرونى نداشـت، و تـا     يفاتى و بيون زنـدگى تشـر  ير روحانيشان بر عكس سايا

كـرد، دوتـا زن هـم داشـت كـه       آباد زندگى مى مى نجفيى قدها خانهكى از يآخر هم در 

  شـان در همـان خانـه هـم از مــردم     يكردنـد، ا  زنـدگى مـى   اتـاق ك يـ در  آنهـا  هركـدام از 

  ش يكـرد، هـم محـل زنـدگ     داد، هـم مباحثـه مـى    ل مىيكرد، هم مجلس تشك ى مىيرايپذ

شـان خـرج   يوجـوهى برسـد ا  مـثالً  جور نبود كه  نيا ؛بود، برادرشان هم در آن خانه بودند

  لـى سـاده زنـدگى    يفاتى نداشـت، خ يچ تشـر يدر زنـدگى هـ  اصـالً   ؛زندگى خـودش بكنـد  

  د هــم ســطح يــون بايشــود كـه روحــان  گـاهى اوقــات شــعار داده مــى كــه  يــنا ؛كــرد مـى 
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مـان  يلـى بـه او ا  ين جهـت مـردم خ  يگونه بود، به همـ  نيشان ايا واقعاًف باشند يمردم ضع

ن يآقـا حسـ  «: گفت همان وقت مى آيد مىادم ي. اهل نظر بود واقعاًشان در مسائل يا. داشتند

ه چـاپ  يالوثقى با چهـار حاشـ   عروةدر آن زمان  ؛»ستيدابوالحسن كمتر نيبروجردى از آس

: گفـت  شان مـى يه زده بود، ايالوثقى حاش ةعرواهللا بروجردى هم بر  تيشده بود از جمله آ

 ؛»ستيدابوالحسن بهتر نباشد كمتر نيشان اگر از آسيام، ا دهيه آقاى بروجردى را ديمن حاش«

ــوم آ  ــان مرح ــآن زم ــد    تي ــرد بودن ــردى در بروج ــاى بروج ــى آق ــه . اهللا العظم   خالص

ك يـ . كرد ص بود و خودش هم در مسائل اظهارنظر مىياحمد اهل تشخ خيمرحوم حاج ش

رت آمد خـرج كـن،   ياگر پول گ«: شان فرمودي، ا»ميآقا ما كتاب ندار«: شان گفتميبار من به ا

اش  خودش در خانه ؛»ريا امانت بگيبخور، سالم باش، كتاب را برو در كتابخانه مطالعه كن 

شـتر  يل بيـ ن قبيـ گـر ازا يخ انصارى و دو سه كتاب ديرات اصول شيك دوره وسائل و تقري

ستى سالم باشى، كتاب را آدم از ياى دارد؟ با دهيكتاب انبار بكنى چه فا«: گفت نداشت، مى

خودتـان را  د يـ سعى كن«: گفت ، مى»دهد كند و پس مى رد و مطالعه مىيگ كى امانت مىي

اى  دهيـ د چه فايد مطالعه كنيد، اگر كتاب باشد و نتوانيد مطالعه كنيد كه بتوانيسالم نگه دار

  .»دارد؟

داد كـه در   قه بود، و به افراد پـر و بـال مـى   يار خوش سليات بسين روايشان در جمع بيا

ـ  مـى شان به اصـفهان  يك روز همراه ايمسائل اظهارنظر كنند و حرف خود را بزنند،  م، يرفت

ــه يشــان رســياالغ ا ــه صــداكردن، گفــت يك االغ ديــد ب ــا كردنــد ب : گــر و هــر دو االغ بن

ن االغ بـه آن االغ كـه   ين ايگر خوب برخورد كند ببيد با انسان دينعلى، انسان بايحس خيآش«

ن سـبك  يـ طلبـه ا  شان با من بچهي، ا»كند د چطور دارد چاق سالمتى و احوالپرسى مىيرس

  خ قنبرعلـى مهرابـى كـه االن از علمـاى     يآقـاى شـ   االسـالم  حجـة ن يهمـ . كرد برخورد مى

ـ  احمد مى خين راه با حاج شيادم هست كه در بيكوشك است من    شـان  يم كوشـك، ا يرفت

  شـان  ياحمـد از دعـا خوانـدن ا    خيخوانـد، مرحـوم حـاج شـ     ن نماز جماعت دعا مىيدر ب

خ قنبرعلـى از مـن   يحاج شـ ! بشوىى طلبه يايد بينجا طلبه ندارد تو بايا: خوشش آمد،گفت

: گفـت  ك قدرى هم سنش باال بود، مىيشان را آورد اصفهان طلبه شد، البته يبزرگتر بود، ا

  در محـل، وجـودش بـراى مـردم نـافع       آيـد  مـى خوانـد بعـد    سال درس مـى  دو سه فرضاً

  .شود واقع مى

  )791 ، صفحة1وست شماره يپ(
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كـى دو سـالى درس بخواننـد و    ينـد  ياياحمـد كـه افـراد ب    خين روش كار حاج شيا :س

هـا   رند بعد به جامعه برگردند، اگر امـروز در حـوزه  ياد بگياى از احكام اسالم را  مجموعه

  د واقع شود؟يتواند براى گسترش احكام اسالم مف ا نمىيا بشود آياح

  ك طلبـه درس  يـ اصـالً   گفتنـد  مـى شـان  يا ؛توانـد باشـد   ز خـوبى مـى  يلى چيبله، خ :ج

  رونـد بماننـد،    نمـى  معمـوالً ك روستا بماند، يشود مجبور كرد كه برود در  نمى خوانده را

سـال درس   دو سـه هـا   ايـن  ميـ آورد م از هر روستا چهار پنج نفر را مـى يتوانست اگر ما مى

  كردنـد،   دارى مـى  كردنـد، دكـان   رفتنـد در روسـتا كشـاورزى مـى     خواندند بعـد مـى   مى

شـان  يا ؛اى بـود  سـته يار شايكـار بسـ   گفتنـد  مىدر ضمن مسائل و احكام را هم براى مردم 

  سـتند  يانـد حاضـر ن   هـا درس خوانـده   ن سـال در حـوزه  يافرادى كه چند معموالً گفتند مى

  د و خـوبى  يـ ار مفياده بشـود برنامـه بسـ   يـ ن برنامـه پ يـ در روستاها بروند بمانند، امـا اگـر ا  

  .است

  
  

  ن منصوريخ غالمحسيحاج شاستاد بزرگوار 

  

ات را ياضيد رين منصور هم كه شما فرموديخ غالمحسيراجع به مرحوم حاج شلطفاً  :س

  .دييحاتى بفرمايد توضيا اد گرفتهيشان ياز ا

خ يشـان و حـاج شـ   يآبـاد بودنـد، ا   ن منصور هم از علماى نجفيخ غالمحسيحاج ش :ج

را  آنهـا  احمد خيدند، در واقع حاج شاحمد بو خيت شده حاج شياضى هر دو تربيم ريابراه

ن منصـور  يخ غالمحسـ يش حـاج شـ  ياتم را پـ يشتر دروس ادبيمن ب ؛براى طلبگى آورده بود

ه يمن همه صـمد : گفت آباد چه در اصفهان و چه در قم، خودش مى خواندم، چه در نجف

و » انمـوذج «گفـت   شان مـى يا ؛ام ن كتاب را درس گفتهيد پنجاه دوره ايرا حفظ دارم و شا

  لـى  يام تعطيـ ك ايـ شـان در  يا. ام سـت و پـنج دوره درس گفتـه   يرا هم حـدود ب  »وطىيس«

ست و پنج روز در مدرسه حاج مالصادق قـم بـراى   يرا در ظرف ب »جامى«ك دوره كتاب ي

آبـادى   مـن نجـف   ةمقيد بود كـه لهجـ  لى يشان خيا ؛من درس گفت، خداوند رحمتش كند

  . شان را رحمت كند شاءاهللا همه اد چاى نخورم، خدا انيداشت كه ز تأكيدن ينباشد، همچن
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سـتم، بـه   يات بلـد ن ياضـ يد كه من ريد داد مى اد مىيات به من يشان ادبيام كه ايدر همان ا

ات بلـد  ياضيفرمود من هم ر شان مىيا ؛ات هم براى من گذاشتياضين جهت درس ريهم

م مـن  يحجـره بـود   مدرسه چهارباغ اصفهان هـم نبودم مدتى با آقاى دكتر على پزشكى در 

را ... لى وارد بود، جـذر و كعـب و  يات خياضيشان در ريات را خواندم، اياضيشان ريش ايپ

اد داد، البته كتاب و متن مشخصى نداشت، مطالـب  يرا به من ها  اين گفت و همه درس مى

ماه رمضـان   كيبود،  خيداد تار ادم مىيى كه يزهاياز جمله چ. نوشتم گفت و من مى را مى

و تمـام   )ص(غمبراكرميخ پيك دوره تاريم، يخ بگويت تاريخواهم برا من قم ماندم، گفت مى

ادداشـت  يادداشـت كـن، مـن هـم     يگفـت   ى آن حضرت را براى من گفت، و مىها جنگ

كـرد و بـراى مـن درس     او خودش اطالعاتى داشت در ضمن مطالعـه هـم مـى    ؛كردم مى

پس به طـور خالصـه كسـانى كـه در     . ن كرده باشديگفت تا خودش هم در ذهنش تمر مى

بودند در درجه اول پدرم بود چـون بـا علمـا سـروكار داشـت، بعـد        مؤثّرار يت من بسيترب

سـتى و  يز داشت، با آن سـاده  طّلاب تيتى كه به تربياحمد بود با آن عنا خيمرحوم حاج ش

تـأثير   لـى يات از همـان اول در مـن خ  يـ ن روحيـ اى كه با مردم داشت، و ا ارتباط و عالقه

ن يـ فات و ايد با مردم سر و كـار داشـته باشـد، اهـل تشـر     يبه نظر من روحانى با ؛گذاشت

مـثالً  م كـه  يديشـن  مـا مـى  كـه   ايـن . از قائل بشودينباشد، نخواهد براى خودش امت ها حرف

از يـ شـان امت  نشستند و جلسـه  وار مى رهينشستند دا وقتى كه با اصحاب مى )ص(غمبراكرميپ

د ك از شما يكدام ( »؟محمدكم يا«گفت  آمد مى كى از خارج مىينداشت و اگر  ص(محمـ( 

ـ  گونه بـى  نين گونه بود، و اياحمد ا خيشود گفت مرحوم حاج ش مى واقعاً، )است ف تكّل

گر، خداونـد درجـات   يد ديو بعد هم اسات ؛گذاشت لى اثر مىيدر روح من خكردن  زندگى

  .ديهمه را متعالى فرما

  
  

  آبادى حسن عالم نجف محمدخ ياهللا حاج ش تيت آيشخص

  

خ ياهللا حـاج شـ   تيـ داشـت مرحـوم آ  تـأثير  ار يگرى كـه در زنـدگى مـن بسـ    ياز افراد د

ن و يك مقدار شرح لمعه و قوانيعرض كردم من قبالً آبادى بود كه  حسن عالم نجفمحمد

ــ  ــدم، ايش ايرســائل و مكاســب را پ ــوا در اصــفهان يشــان خوان ــد و تق   شــان از نظــر زه
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مرجـع  كـه   ايـن كـرد، بـا    پول وجوهات را خرج زندگى خـودش نمـى   ؛لى معروف بوديخ

كرد، اما  م مىيازمندان تقسيو ن ها طلبهن يگرفت و ب را مى آنها ذلك وجوهات مردم بود، مع

رمرد شده بود ين آخر هم كه پيكرد و تا ا زها ارتزاق مىيجور چ نياز منبررفتن و اخودش 

  .ديگذران باز از پول منبر زندگى خود را مى
  
  

  رازىيرزا على آقا شياهللا حاج م تيالقدر آ ليعالم جل

  

  رازى يآقـا شـ   رزا علـى يـ اهللا حـاج م  تيـ ن اواخر كه من اصفهان بودم بـا مرحـوم آ  يدر ا

دادنـد، گـاهى از اوقـات     البالغـه درس مـى   شان در مدرسه صدر نهجيا ؛شده بودم مأنوس

  د مطهـرى آشـنا شـدم    يبعد وقتى كه من آمدم قم و بـا مرحـوم شـه    ؛رفتم شان مىيدرس ا

البالغـه، گفـت مگـر     م درس نهـج يشان گفتم برويم به ايو در تابستان با هم به اصفهان رفت

  بعـد  ! د آرىيـ آقـا درس بگو  رزا علـى يـ گفتم اگر حاج مالبالغه درس خواندنى است؟  نهج

  شـان، مرحـوم آقـاى مطهـرى     يم در مدرسـه صـدر پـاى درس ا   يبه اتفاق آقاى مطهرى رفت

كنـد كـه    ن داسـتان را نقـل مـى   يـ و در كتاب عدل الهى خـود ا  ؛شان شديلى مجذوب ايخ

رزا يـ حـاج م  البالغـه  شـنهاد كـرد كـه در درس نهـج    يمباحثه من كه اهل اصفهان بود پ هم«

  ن بـود ولـى رفـتم و    يه خوانده سـنگ يشنهاد براى من طلبه كفاين پيم و ايآقا شركت كن على

ام، بـه عـالوه    شـناخته  البالغه را من نمـى  زود به اشتباه بزرگ خود پى بردم و دانستم نهج

م البالغـه   ت روبرو هستم كه خودش نهـج يدم با مردى از اهل تقوا و معنويد بـود و   مجسـ

  آقـا فـوت    رزا علـى يـ وقتى كه حـاج م . »البالغه در اعماق جانش فرو رفته بود نهجمواعظ 

  ١؛خان قـم دفـن كردنـد   ياش را در شـ  اهللا بروجـردى جنـازه   تيـ شد به دسـتور مرحـوم آ  

ارت قبر حاج ين دفعه به قصد زيمن ا«: گفت ؛ك روز آقاى مطهرى از تهران آمده بود قمي 

  روم  خود من هـم االن گـاهى مـى   . »شانيارت قبر ايآقا به قم آمدم، مخصوص ز رزا علىيم

ــاج م يدر شــ ــر ح ــر قب ــخان س ــىي ــ رزا عل ــاى ش ــرد از دنيا ؛رازىيآق ــان م ــش ــته ي   ا گذش

  ك مقـدار  يـ مـا   ؛كـرد  لى كم طبابت مىيم استاد بود، ولى خياى بود، در طب قد و وارسته

  

                                                        
 .رحمت ايزدى پيوست ق به.هـ1375ق متولد و در سال.هـ1292آقا شيرازى در سال اهللا حاج ميرزا على  مرحوم آيت ١
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ـ  البالغه  ى از نهجيها قسمتم، يشان خوانديش اينا را پيقانون بوعلى س شـان  يش ايرا هـم پ

 هـا  طلبـه گاهى هم بـراى   ؛اهللا العظمى بروجردى آمدند قم تيشان اواخر عمر آيا. ميخواند

ن يكردند، هم ه مىيگران هم گريكرد، د ه مىيرفتند، از اول تا آخر منبر خودش گر منبر مى

 پشـت سـرش نمـاز بخواننـد    كـه   ايناز  نوعاًخواند، و  ك حالى مىيالبالغه را با  طور نهج

شان گفتم آقـا چـرا   يك روز به ايده بود، ياش تا آخر هم برق نكش در خانه ؛كراهت داشت

شهردارى داشت روى  مأموردم يست ولى من خودم ديبرق حرام ن: د؟ فرموديكش برق نمى

ستم، خانه مـرا دزدگـاه   يگفت من راضى ن مى خانه صاحبد و يكوب ر مىيوار خانه مردم تيد

چشم تـو   فت من از طرف شهردارى دستور دارم اگر روى تخمگ مى مأموردهى،  قرار مى

مـن در اسـتفاده از آن شـبهه     آيـد  مـى جـورى   نيـ ن برق كـه ا يو ا! ر را بكوبميهم هست ت

د، گفت چرا اگر من از برق اسـتفاده  يكن شان گفتم شما كه در آن تصرف نمىيكنم، به ا مى

اش  شان تا آخر هم در خانـه يها ا ن شبههير برق هم هست، روى اين تصرف در مسيكنم ا

  .ديبرق نكش

ات حـاج  يمعنو ؛بود مأنوسآشنا و  آنها لى عالقه داشت و بايات خيات و روايشان به آيا

ك يادم هست ي. لى اثر گذاشتيد مطهرى خيآقا هم در من و هم در مرحوم شه رزا علىيم

حجـره آقـاى   شـان، در  يدن ايـ شان آمد قم و آقاى حاج آقا رضا صـدر آمـده بـود د   يشب ا

شان طبـع شـعر   ينشستند و شعر خواندند، ا 12مطهرى وارد شده بودند، آن شب تا ساعت 

كـه   ايـن بـود مثـل    تـأثر دار نشـد، بـه قـدرى م   يشان براى نماز شب بيهم داشت، آن شب ا

ك شـب بـراى   يـ من شانزده هفده ساله كه بودم : گفت فرزندشان فوت شده باشد، بعد مى

كردم، االن باز آن حادثه تكرار شده است،  ه مىيروز را تا شب گردار نشدم، آن ينماز شب ب

اى  لـى زنـدگى سـاده   يت و توجه داشت كه نماز شبش ترك نشـود و خ يشان آن قدر عنايا

  م،يش پلـو هـم پختـه بـود    يم بـرا يك روز دعوتش كرده بوديمن و مرحوم مطهرى . داشت

  ام  ، گفـت مـن گرسـنه   آيـد  مـى م ساعت ده مقدارى نان و چغندر گرفته و يديك وقت دي 

ـ ا م آقا براى شما پلو درست كـرده يخورم، گفت االن غذا مى    )ام بچـه (بچـم  «: م، فرمودنـد ي

  ات شـد غـذا بخـور، خـودت را معطـل نكـن، هـر وقـت هـم خوابـت            هر وقت گرسـنه 

  مـن گـاهى اوقـات    »  !گرفت بخواب، اما آن وقـت را كـه سـر حـالى بـه بطالـت نگـذران       

آقـا گفـت هـر وقـت      رزا علىيحاج م: گفتم د مطهرى مىيمرحوم شه گرفت به خوابم مى

  مرحـوم مطهـرى هـم شـوخى     ! خواهم بـروم بخـوابم   خوابت گرفت بخواب، من حاال مى
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آقـا را كـه مربـوط بـه خـوردن و       رزا علـى يى حاج مها نصيحتهمه : گفت كرد و مى مى

ـ !. اى دن است خوب از بر كردهيخواب آن مرحـوم در   ك روز در اصـفهان مـن در حجـره   ي

شان در ضمن نقل كردند كه شـبى خـواب   يشان شدم به نان و دوغ، ايمدرسه صدر مهمان ا

ن باغ هم مال تـو، بـاغ   يى فرستادند و به من گفتند ايامت شده و هر كسى را به جايدم قيد

: گفـتم  زدم و از روى حسـرت مـى   ى بود ولى من در عالم خـواب در بـاغ قـدم مـى    يبايز

  .وان مردى و تو را روى آب و علف رها كردنديآقا، آخر ح على

  
  

  دنىيخ جواد فريم ارباب و حاج شياهللا حاج آقا رح تيعالم بزرگوار آ

  

  د؟يگرى هم داشتيد ديا حضرتعالى در اصفهان اساتيآ :س

١م اربـاب ياهللا حـاج آقـا رحـ    تيـ ش مرحـوم آ ين اواخر پـ يدر اصفهان ا :ج
ـ   ك مـدتى  ي

شان از علمـاى معـروف اصـفهان بـود،     يم، ايخواند منطق مىها منظومه  شنبه و جمعه پنج

ـ  لى وارد بود هم در فلسفه، و مـا مـى  يات خياضيشان هم در ريهم نشده بود، ا معمم م يرفت

ست يادم نيگر كه من االن اسمش را يك آقاى دي. ميخواند شان منظومه منطق را مىيش ايپ

ز يم، و مدتى نينظومه منطق خواندشان ميك مدتى هم خدمت اين بود يرزا حسيدر مدرسه م

دنى قسـمتى از منظومـه حكمـت را    يخ جواد فرين آقاى حاج شيوالمسلم االسالم حجةنزد 

آقـاى   االسالم حجةمن به همراه جناب . لى مسلط بوديشان در منطق و فلسفه خيا ؛خواندم

حكمـت  شـان منظومـه   ياصـفهان نـزد ا  » هيمدرسـه الماسـ  «مـانى در  يا هيـ ى فقيحيحاج آقا 

  .ميخواند مى

  
  
  
  

  
                                                        

١
ق در اصفهان متولد .هـ1297الثانى   اهللا حاج آقا رحيم ارباب يكى از علماى برجسته اصفهان بودند كه در جمادى  مرحوم آيت 

 ;باشند فوالد در كنار گلزار شهداى اصفهان مدفون مى ق از دنيا رحلت فرمودند و در تخت.هـ1396الحجه   ذى18شدند و در 

گذاشتند و قائل به وجوب تعيينى نماز جمعه بودند، و خود در اصفهان نماز جمعه برقرار   گام نماز عمامه مىايشان فقط به هن

  .كردند مى
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  د على اصغر برزانىياهللا حاج س تيمرحوم آ

  

د على اصـغر برزانـى از علمـاى اصـفهان بـود،      ياهللا آقاى حاج س تيد من آيكى از اساتي

اول رسائل را ده پـانزده   ادم هست كه صفحهيك مدتى رسائل خواندم، من يشان يخدمت ا

طرف و آن طرف در حفظ داشت براى  نياز ا» قى و موضوعىيقطع طر«روز گفت، هر چه 

البتـه در اصـفهان عمـده درس    . شان بوديده بود و شاگرد اينى را دييما گفت، درس آقاى نا

  .آبادى بود حسن عالم نجف محمدخ يسطح ما نزد آقاى حاج ش

  
  

  آبادى مدرس نجف محمدد ياهللا س تيت مرحوم آيشخص

  

ه اصفهان در چه حدى بود و از علماى مشـهور  يدر آن زمان سطح علمى حوزه علم :س

  د؟ياد دارياصفهان چه كسانى را به 

 ؛ا رفته بودنديعلماى بزرگ از دنتقريباً در اصفهان كم بود و  ها طلبهدر آن زمان تعداد  :ج

د د ياهللا حـاج سـ   تيـ كى از علماى مشهور اصفهان در آن زمـان مرحـوم آ  ي محمـ  س مـدر

شان از شـاگردان خـوب   يده است، ايشان به چاپ رسيه ايكفا ه بريآبادى بود كه حاش نجف

درس گفتند مىه بزرگ درس خارج اصول مرحوم آخوند خراسانى بودند و در مدرسه جد ،

شـان شـركت   ين درس در آن زمان بود و فضالى اصـفهان در درس ا يتر شلوغشان يخارج ا

  .كردند مى

  
  

  آبادى ت نجفيد على آياهللا س تيه بزرگوار آيفق

  

ــان مرحــوم آ يكــى دي ــم در آن زم ــاى مه ــگــر از علم ــ تي ــى آياهللا حــاج س ــد عل   ت ي

گفـت، هـم درس    تا درس مـى  د على روزى چهار پنجيبود، مرحوم حاج س ١آبادى نجف

  شان بعـد از درس  يدرس ا ؛گفت هم درس خارج فقه و هم درس خارج اصول شوارق مى

  

                                                        
 .فوالد اصفهان  ق، مدفون در تكيه تويسركانى تخت.هـ1362متوفاى سال  ١
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اد يدر آن زمان ز ها طلبهت را داشت، البته تعداد ين جمعيشتريآبادى ب اهللا مدرس نجف تيآ

د سى يت شاين درس اصفهان بود از نظر جمعيكه بزرگتر محمدد يدرس حاج سمثالً نبود، 

  .ست نفر بودنديد على حدود ده بيچهل نفر بودند و درس حاج س

  

  هم داشتند؟ مرجعيتا يد على آيو حاج س محمدد يمرحوم حاج س :س

دعلى ينـى راجـع بـه حـاج سـ     يمرحوم امام خم ؛بودندمّلا  د نبودند ولىينه، مرجع تقل :ج

  اهللا حـاج آقـا نـوراهللا مسجدشــاهى و     تيـ وقتـى علمـاى اصـفهان همــراه بـا آ    : گفتنـد  مـى 

  د بودنـد در  يـ آبـادى كـه در اصـفهان مرجـع تقل     صـادق خـاتون   محمدرزا ياهللا حاج م تيآ

  آمـده بـود قـم،     آنهـا  دعلى هـم بـا  يتند آمدند قم، حاج سادامه مبارزاتى كه با رضاخان داش

د رزا يفرمود حاج م بعد مى ـ ا«: صـادق گفـت   محمـ   د كـه  يـ خواهـد بگو  دعلى مـى ين آسـ ي

ف كـه  يـ د، امـا ح يـ گو راه هـم نمـى  يـ سـتم و ب يدابوالحسن كمتر نينى و آسييمن از آقاى نا

ق و خوب يمنبرش هم دقرفت،  دعلى منبر هم مىيالبته مرحوم حاج س ؛»خوان است روضه

 هـا  انگليسـي من در مبارزاتى كـه بـا   : ن بود كه گفته بوديرفت ا منبر مىكه  اينبود، و علت 

  م در عراق به زندان افتادم و بنا بود مرا اعدام كنند، آنجا نذر كـردم كـه اگـر چنانچـه     يداشت

  منبـر بـروم، لـذا در     )ع(نيحسـ  دا كردم تا آخر عمر براى امـام ينجات پ ها انگليسياز زندان 

شـان را  يت بزرگ و محترمى بودند هـر جـا ا  يو شخص گفتند مىن حالى كه درس خارج يع

  ى دو سه هزار نفـرى هـم گـاهى داشـتند و     ها مجلسرفتند،  كردند منبر هم مى دعوت مى

  .كردند روى منبر شوخى هم مى

  
  

  رضا مسجدشاهى محمدخ ياهللا آقاى حاج ش تيآ

  

رضــا  محمــدخ ياهللا آقــاى حــاج شــ تيــاصــفهان در آن زمــان آ گــر از علمــاىيكـى د ي

  ا يـ ق يـ م حـائرى رف يخ عبـدالكر يشان در نجف با مرحوم حاج شـ يبودند كه ا ١مسجدشاهى

  خ يكننـد بـه قـم حـاج شـ      اند، وقتـى كـه علمـاى اصـفهان مهـاجرت مـى       هم مباحثه بوده

  شـان در فقـه   يا ؛ننـد كند كه در قـم بما  لى اصرار مىيرضا خمحمدخ يم به حاج شيعبدالكر

  
                                                        

 .ق.هـ1362متوفاى سال  ١
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دارد كـه چـاپ شـده اسـت، در      »ا�ذهان ةیوقا«لى خوب بود، كتابى هم به نام يو اصول خ

  نـد هشـتاد هـزار شـعر از حفـظ      يگو شان ممتـاز بودنـد، معـروف اسـت مـى     يات هم ايادب

ات و ياضيسروده و هم به فارسى، در ر بوده، خودش هم شاعر بود كه هم به عربى شعر مى

  كـه   ١»آقـاى مجـدالعلماء   االسـالم  حجة«شان پسرى داشتند به نام ير بودند، امتبحئت هم يه

ـ  شـان مـى  يگفت و ما بـه درس ا  ئت مىيات پدرش در اصفهان درس هيدر زمان ح م، يرفت

  م، ين آقـاى مجـدالعلماء خوانـد   يى را نـزد همـ  يبهـا  خياالفـالك شـ   حيئت فارسى و تشريه

  رضـا  محمدخ يشان مرحوم حـاج شـ  يم و پدر ايرفت مى آنها آن وقت ما براى درس به منزل

  اد گرفتـه بـودم كـه آن را    يـ ئت فارسـى را جـورى   يم، من هيكرد را گاهى آنجا مالقات مى

االفـالك   حيگفتم البته االن متاركـه شـده اسـت، كتـاب تشـر      ها درس هم مى براى بعضى

درسى مـورد اسـتفاده    ئت كه به عنوان متنيى كتابى بود مختصر و زبده در علم هيبها خيش

تناسب  م كه با بحث بىيتى را بگويك حكاينجا به عنوان فكاهى يمن در ا ؛گرفت قرار مى

  خواسـتند بـه مسـجد نـو      رضا از منزلشان كه مـى محمدخ ياهللا حاج ش تيست، مرحوم آين

  افـراد بـا    معمـوالً  هـا  وقـت رفتنـد، آن   اده مـى يس بروند گاهى با االغ و گاهى پيبراى تدر

گذشتند مردم  تى بود با االغ كه از بازار مىيشان شخصيولى چون ا ،رفتند االغ در بازار نمى

كنم  شان گفته بود من گاهى از اوقات كه هوس مىيكردند، ا كردند و احترام مى راه باز مى

  روم و كسـى هـم بـه مـن      اى مـى  ك گوشـه يـ كشـم از   م را روى سرم مىياده بروم عبايپ

  معلـوم  ! كننـد  لـى احتـرام مـى   يآن وقت كـه سـوار االغ هسـتم مـردم خ    توجهى ندارد، اما 

  !ها مال االغ است نه مال من شود احترام مى

  
  

  اى د مهدى درچهياهللا حاج س تيآ

٢اى دمهدى درچهياهللا حاج س تيگر از علماى آن زمان مرحوم آقاى آيكى دي
بود كه در  

اى اسـتاد   بـاقر درچـه   محمدد يحاج س اهللا تيشان برادر مرحوم آيبود، ا» آورد ميمدرسه ن«

  .اهللا بروجردى بود تيآ

  
  

                                                        
 .ق، مدفون در محل مسجد نو بازار اصفهان.هـ1403متوفاى سال  ١
 .فوالد اصفهان  ق، مدفون در تكيه كازرونى تخت.هـ1364متوفاى سال  ٢
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  ه اصفهانيت عمومى حوزه علميوضع

  

البتـه آن زمـان حـوزه سـر و سـامانى نداشـت، از        ؛معـروف بودنـد  ها  اين زمان ما در اصفهان

ى يـ حيآقـاى حـاج آقـا     االسـالم  حجـة ن يهمـ  ؛كردنـد  ب مـى يطرف حكومت آخوندها را تعق

اش را بـردارد، حتـى    عمامـه م بود ولـى مجبـور شـد    هم مباحثه من بود اول معممانى كه يا هيفق

اى  عمامـه گشـتند و اگـر    را مـى  ها لباسآمدند داخل حجره رخت و  مى ها پاسبانگاهى اوقات 

ـ بـه ا  ؛شـان مجبـور شـد كالهـى بشـود     يكردند، و ا ا پاره مىيبردند  بود مى ن شـكل بـود كـه    ي

اى  را متفرق كردند، بزرگان و علما بودنـد ولـى شـاگرد كـم داشـتند، حـوزه ورشكسـته        ها طلبه

دعلى بـه هـر   يك دفعـه مرحـوم حـاج سـ    يادم هست كه يمن مثالً . بود، پول و امكانات نداشتند

خـودش پـول بدهـد حوالـه داد     كـه   ايـن ن هم نـه  يك تومان داد، ايآباد  ى نجفها طلبهك از ي

ن يـ اوضـاع و احـوال بـه ا    ؛دار بود گرفتنـد  ز آقاى كازرونى كه كارخانهرفتند در دفتر كارخانه ا

ن مطلـب  يـ لى محكم بـود، مـن ا  يمش خيبندى قد شكل بود، ولى اصل حوزه اصفهان استخوان

اهللا العظمــى آقــاى بروجــردى بعــد از درس  تيــام، مرحــوم آ گــرى هــم گفتــهيرا در جــاى د

هشـت نفـر بـا     نشسـتند، آنجـا هفـت    اى مـى  رفتند در حجـره  مى ،هيضياصولشان در مدرسه ف

ك روز بـه مناسـبتى خواسـتند از    يـ شـان  يادم هسـت ا يـ شان بودند مرحوم امـام هـم بودنـد،    يا

بلـه وقتـى مـا اصـفهان     «: فى هم از من كرده باشـند، فرمودنـد  يتعر ضمناًف كنند و ياصفهان تعر

در كـه   ايـن از اصـفهان بـه نجـف رفـتم بـا       م اصفهان علما و بزرگانى داشت، كه من وقتـى يبود

م علمـاى  يخـواهم بگـو   ن بزرگـان بودنـد مـى   يـ نجف مثل مرحوم آقاى آخونـد خراسـانى و ا  

بهتـر بودنـد   مـثالً  عنـى  ي، و سرى تكان دادنـد  » !...اوم«اصفهان آن روز از علماى نجف آن روز 

ى ماننـد  يهـا  شخصـيت  ،منظـور آقـاى بروجـردى از علمـاى آن روز اصـفهان      ؛ا بـدتر نبودنـد  ي

را از علمـاى نجـف آن روز كمتـر     آنهـا  شان بـود كـه  ياى استاد ا باقر درچهمحمدد ياهللا آس تيآ

كـردن و   فيـ اهللا آخونـد گـزى تعر   تيـ شـان شـروع كردنـد از مرحـوم آ    يدانستند، بعـد ا  نمى

، هـم عـارف، هـم بـه درد     محقّقبود، هم ملّا  هم ١م گزىيعبدالكرملّا  مرحوم آخوند«: فرمودند

كـرد، مشـكالت مـردم را     كرد، مرافعات مردم را حـل مـى   خورد، هم ساده زندگى مى مردم مى

                                                        
 .فوالد اصفهان  ق، مدفون در تكيه كازرونى تخت.هـ1339متوفاى سال  ١
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ه كننـد بـه   ينـده مـرا تشـب   يخواسـتند آ  ن بود كه مىيشان اي، ظاهر كالم ا» ...كرد و حل مى

  .مرحوم آخوند گزى

  
  

  ل طلبگىيمشكالت تحص

  

داشـتند،   هـا را برمـى   عمامـه زمان ما زمان بحران حكومت رضاخان بـود،  كه  اينغرض 

داشتند در ترس و وحشت  عمامهكه  آنها م ولىينداشت عمامهند، ما كه شد مى ها طلبهمزاحم 

 هـا  طلبـه هم كالهى شدند و رفتند به دهات، از نظر اقتصادى هم وضع  آنها لى ازيبودند، خ

آباد بودنـد،   اش در نجف آبادى زن و بچه دعلى نجفيحاج ساهللا  تيخود آ ؛لى بد بوديخ

ن طلبـه  يك حجره داشت، آن وقت گاهى در حجره ايش در مدرسه صدر ين مقام علميبا ا

ك يـ بردنـد در خانـه    شان را مىيى اصفهان اها بازاريا آن طلبه و گاهى از اوقات بعضى ي

  .گونه بود نيوضع ا ؛دادند شان مىيشامى، آبگوشتى به ا
  

  د؟يكرد مانى نمىيد احساس پشيا طلبه شدهكه  اينآن زمان شما از  :س

م، يدانسـت  را ظالم و متعـدى مـى  ها  اين م وين بوديلى هم به حكومت بدبي، خاتفاقاًنه  :ج

لـى  ين طلبگـى هـم خ  يم، بـه همـ  يرا داشته باشـ  آنها ك وقت مقاميم يآرزو هم نداشتاصالً 

  .ميمند بود دلخوش و عالقه

  

ى ها كتابر از يا غيل شما وجود داشت و آيا مشكالتى بر سر راه تحصيدر آن زمان آ :س

  د؟يكرد گرى هم مطالعه مىيى دها كتابدرسى 

  كـرد   ى مـى يم و نـه كسـى مـا را راهنمـا    يعرض كردم، در آن زمان ما نه كتاب داشـت  :ج

دا يـ اطـالع پ  آنهـا  از شـد  مـى اى كـه چـاپ    ى متفرقـه هـا  كتابد، يكه فالن كتاب را بخوان

  و هـم كـه آن زمـان نبـود، فقـط همـان       يـ م، راديم، با روزنامه هم سر و كار نداشتيكرد نمى

ك روز برخورد كردم به مرحوم حاج آقا مرتضـى  ي تصادفاًالبالغه بود كه آن هم  درس نهج

  شـان مـرا بـه رفـتن درس     يرازى بـود و ا يآقـا شـ   رزا علـى يـ مالباشـى كـه شـاگرد حـاج م    

  .ق كرديالبالغه تشو نهج
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  مرحوم مالباشى چه كسى بود؟ :س

گفـت   شان مىيحاج آقا مرتضى مالباشى فردى پولدار بود و زن و بچه هم نداشت، ا :ج

ك يـ ك منبـرى  يـ راز از يدر شـ  اتفاقاًم، شد مىده يمن ثروتمند بودم و داشتم به انحراف كش

 ؛ام البالغه شده عاشق نهجدم و آن جمله مرا تكان داد و از آن روز يالبالغه شن جمله از نهج

هاى آخرت  داد، هر وقت خطبه آقا انسان را تكان مى رزا علىيان حاج ميات و لحن بيروح

لـى  يه مـا خ يـ ه در سـاختن روح ين روحيكرد، و ا ه مىيشان گريخواند خود ا و تقوا را مى

  .بود مؤثّر

ادم يم، من ينداشت اًنوعى درسى را هم ها كتابم حتى ينداشتاصالً ى متفرقه ما ها كتاباما 

ده بودم و كتاب شرح لمعـه را هـم كـه    يال و ده شاهى خريك كتاب معالم به دو ريهست 

م يوقفى بود از كسى به امانت گرفته بـودم بعـد بـه صـاحبش برگردانـدم، مـا پـول نداشـت        

ن يو ا ها خانهامروز الحمدهللا كتاب ؛ى متفرقهها كتابم چه رسد به يمان را بخريى اصلها كتاب

اسـتفاده كننـد،    آنها د قدر بدانند و ازيان هست كه بايو دانشجو طّلابان يامكانات براى آقا

ن و آن را يـ د آن قـدر ا يـ ن امكانات نبود، براى بـه دسـت آوردن كتـاب با   يااصالً آن وقت 

  .ك كتاب وقفى را به امانت به ما بدهنديم تا يديد مى
  

  ر؟يا خير شده بود يهاى دولتى دا ا در آن زمان مدرسهيآ :س

ن نبودند، لـذا  يب لى به مدارس دولتى خوشيخ متدينبله، مدرسه دولتى بود اما مردم  :ج

آمـوزان پـول    كه از دانـش  ،هاى دولتى ك مدرسه ملى بود در مقابل مدرسهيآباد  در نجف

نعلى بود كـه مقـدارى هـم درس طلبگـى     يگرفتند و سرپرست آن فردى به نام آمالحس مى

ك روز مـن  يى بود، من دو سه ماهى در آن مدرسه درس خواندم، متعبدود و فرد خوانده ب

زار يگر از مدرسه رفتن بيض شدم، ديك كلمه كتك زدند به حدى كه مريرا براى بد نوشتن 

ر يجلد تفسـ  كيشدم و به مدرسه نرفتم، پدرم مرا به مكتب برد تا درس بخوانم، در مكتب 

  .خواندم كردم و هم درس مى ن خط مىيروى آن، هم تمرن خطى بود كه از يالصادق منهج
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  هاشمى محمدد يمرحوم حاج س

  

  .دييد بفرماير علما و فضالى آن موقع اصفهان اگركسى را به خاطر دارياز سا :س

 حجـة م مرحـوم  يبـود  مـأنوس شـان  ياز جمله كسانى كه آن موقع مطرح بود و ما بـا ا  :ج

ى ها شخصيتشان از يدهادى هاشمى بود، ايپدر آقاى س ١هاشمى محمدد يآقاى س االسالم

شـان هـم   يم و ايشان احترام قائـل بـود  يرفت و معروف بود و براى ا آن وقت به شمار مى

اى هسـتم   طلبه د كه من بچهيد كرد چون مى ى مىيد و دلجويپرس گاهى از من احوال مى

  .دميرسپ شان مىيم را از ايها درسخوانم و گاهى اشكاالت  كه درس مى

  
  
  

  آبادى بيعلى حب محمدخ يمرحوم ش

  

٢آبادى بيعلى حبمحمدخ يش االسالم حجةد من مرحوم يگر اساتياز جمله د
شـان  يبود، ا 

شان يكرد، مغنى ا س مىيه تدريمغنى و حاش» آورد ميمدرسه ن«از بزرگان آن زمان بود و در 

در مغنـى اسـت،    »كونيعلم ما كان و ما «گفت  لى معروف بود، به اغراق مىيخمخصوصاً 

  .ه خواندميشان مغنى و حاشيش ايمن پ

  
  

  دمهدى حجازىياهللا س تيمرحوم آ

  

ــه  يگــر آقــاى ســيى دهــا شخصــيتاز جملــه  ــود كــه مــن ب ــتدمهدى حجــازى ب معي   

را  »مبحـث اجمـاع  «ك مقـدارى از رسـائل   يمانى يا هيى فقيحيآقاى حاج آقا  االسالم حجة

  ، شـد  مـى شـان آدمـى بـود كـه زود عصـبانى      يى بود، امتدينو مّلا م، آدم يشان خوانديش ايپ

  ن يـ شـان گفـتم آقـا ا   يل كـه سـن و سـال مـن كـم بـود بـه ا       يادم هست آن اوايك وقتى ي

  ث آن يد حـد يـ گو لى دارد؟ سـندى دارد؟ گفتنـد بلـه، مرحـوم مجلسـى مـى      يختم انعام دل
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ثى يروى حـد صـحه  در آن زمان من تازه در معالم خوانده بودم كه اگـر كسـى    .معتبر است

سـندش چـه جـورى    مـثالً  م كـه  ينيم ببيد برويست ما خودمان باينحجت گذاشت براى ما 

ك دفعه ي، من ...نزد آن شخص با ما فرق كند وصحت ممكن است مدارك كه  اينو  ،است

ت  است كه بـراى مـا   ث معتبر يد حديگفتم حاال مرحوم مجلسى بگو د يـ سـت مـا با  ينحجـ

حش را پرت كرد به طرف من يشان عصبانى شد تسبيم، ايث را بررسى كنيخودمان سند حد

ك بچه آمده اسـت دارد بـه مجلسـى اشـكال     يح پاره شد، گفت حاال يبه طورى كه بند تسب

باالخره ما در ها سركوب كرد،  د در بچهيه را نباين روحيرسد ا به نظر مىكه  اينبا ! كند مى

ست، ينحجت ث براى ما يگر بر روى حديك فرد ديگذاشتن صحه م كه يمعالم خوانده بود

  .كرد گونه به من پرخاش مى نيد ايشان نبايمن آنچه در ذهنم بود گفتم، ا

اهللا بروجردى قداست بزرگان و بزرگى بزرگان به جاى خود، اما  تيش مرحوم آيبه فرما

ك بچه هم وقتى مطلبى را يد مانع از فكركردن خود ما بشود، ينباچ وقت بزرگى بزرگان يه

ـ ا. دشيـ كوبكـه   ايـن ك جورى قـانعش كـرد نـه    يد ين را بايد باالخره ايگو مى ن دسـتور  ي

د نسـبت بـه   يـ اسـتاد با  »تواضـعوا لمـن تعلمونـه العلـم    «: ديفرما است كه مى )ع(صادق امام

اهللا  تيـ حـال مرحـوم آ  علـى اى   ؛ت بدهـد يشاگردش تواضع داشته باشد و بـه او شخصـ  

كه  اينده است، براى يعق لى بىيدا بود به قم هم خيبود، پ مّلايىدمهدى حجازى هم آدم يس

ن اواخر براى من احترام قائل بود يشان در ايا -ك بار رفتم اصفهان يبعدها كه من آمدم قم 

 -كردم اشكال مىخواندم  شان درس مىيش ايدانست چون آن وقتى كه من پ مرا باسواد مى

ش آقـاى  يش كـى؟ گفـتم پـ   يخوانى؟ گفتم منظومه، گفت منظومه پ شان گفت قم چه مىيا

دا بود كـه در نظـر   يپ! نى، گفت منظومه؟ مگر در قم كسى هست كه منظومه بلد باشد؟يخم

ن بـود كـه آن   يـ اش ا شـه ير ظاهراًغات شده بود، يگونه تبل نين است، اييشان سطح قم پايا

 لى برخورد خوبى بـا يدر قم خ ،اصفهان با حاج آقا نوراهللا به قم آمده بودند زمان كه علماى

ك خـاطره  يـ كـه   اينن مسائل مثل ينشده بود، حاج آقا نوراهللا در قم مسموم شده بود، ا آنها

  .جاد كرده بوديسوئى براى علماى اصفهان نسبت به قم ا
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  ديس اساتيروش تدر

  

ه اصـفهان در آن زمـان و   يـ د برجسـته حـوزه علم  يس اساتيراجع به روش تدرلطفاً  :س

ز سـطح فكـر   يـ ا نـه، و ن ي گفتند مىقبالً خالصه درس را مثالً داشت،  آنها زى كه روشيتما

  .ديياسى حوزه اصفهان اگر مطالبى در خاطرتان هست بفرمايسجو  اجتماعى آنان و -اسىيس

مثالً ى جزئى وجود داشت، ها تفاوتز خاصى نبود، البته يد تمايس اساتيدر روش تدر :ج

خواند و از خارج  از روى كتاب مى معموالًگفت  حسن كه شرح لمعه مى محمدخ يحاج ش

گفت و  آبادى مطالب را از حفظ مى بيعلى حبمحمدخ يگفت، ولى حاج ش كم مطلب مى

جـور   نيـ ه ايـ ، بقشد مىدار ياى بود كه اگر كسى خواب هم بود از خواب ب ان او به گونهيب

ـ  د علىينبودند، آقاى حاج س م يشـان رسـائل را شـروع كـرد    يش اياصغر برزانى هم كه ما پ

نى را كه آن زمان چـاپ نشـده   ييرات آقاى نايگفت، تقر ن سطح و خارج درس مىيبتقريباً 

شـان از  ين همه علـم را ا يم كه ايكرد گفت و ما آن زمان تعجب مى در درس مىتقريباً بود 

  !كجا آورده است

  
  

  اسى حوزه اصفهانيس اوضاع

  

ت يـ را اذ آنهـا  اد بـود، يـ ار زيت بسـ يـ در آن زمان طلبه كم بود، فشار رضاخان بـر روحان 

اسى در حـوزه اصـفهان مطـرح نبـود،     يداشتند، مسائل س شان را بر مىيها عمامهكردند  مى

 ويك راديادم هست گفتند يك وقت ينبودند، اصالً زها يجور چ نيدنبال روزنامه و ا ها طلبه

رونـد بـه اسـم     خانـه، آنجـا افـرادى مـى     ك قهـوه يـ ابان چهارباغ داخـل  ياند در خ آورده

 -شاهى بود كى دهيچاى  -شب رفتم آنجا  كيدهند، من هم  و گوش مىيخوردن راد چاى

د هزار نفر آمده يو آن وسط گذاشته بودند شايك راديه؟ يو چينم راديك چاى خوردم كه ببي

ن مـردم و  يخواندن روزنامه هم ب ؛ميديشن و را مىيما تازه اسم رادنند، يو را ببيبودند كه راد

اسى هم مطرح نبود، اگر هم بـود در سـطح بعضـى    يى حوزه مرسوم نبود، مسائل سها طلبه

  .چ مطرح نبوديهها  اين ط ما و سطح مايبزرگان مطرح بود، در مح
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  اتحاد شكل و كشف حجابمسأله 

  

ج كرده يدستگاه حكومتى رضاخان اتحاد شكل را راد كه آن زمان يحضرتعالى فرمود :س

ه اتحـاد  يگشتند، راجع به قض آمدند پستوها را مى داشتند حتى مى ها را برمى عمامهبود و 

د يـ علمـا شـد اگـر خـاطراتى دار     عمامـه شكل و البسه كه منجر به كشف حجـاب و رفـع   

  .دييبفرما

كردنـد،   ت مـى يرا اذ ها طلبه ها پاسبانادم هست كه ين اندازه يبله، من در اصفهان هم :ج

اسم او را گذاشته  ها طلبهدانم روى چه جهتى  لى بدخو و خشن، و نمىيك پاسبانى بود خي

رزا، از آن دور يـ م ند هندليگو ده بود كه آخوندها به او مىي، او هم فهم»رزايهندل م«بودند 

ها  لىيخ عمامهن شخص ي، ا» !رزا آمديم سا هندليخ وايآش«: گفت د مىيد را مىها  اين كه

  .كرد ت مىيداد، اذ را برداشت، فحش مى

  
  

  تير لباس روحانييع راجع به تغيك خاطره از حاج آقا رضا رفي

  

  ا در مجلـه  يـ گو-ع كـه  يـ گرى در نظرم هست مربوط به حاج آقـا رضـا رف  يك خاطره دي

در آنجا حـاج آقـا رضـا    گرى با كاله، يو عكس د عمامهعكسى از او انداخته بودند با  -ايدن

  ، خالصـه آن  »؟چـرا مـن كالهـى شـدم    «ن عنـوان كـه   ير اياى نوشته بود ز ك مقالهيع يرف

بودم، رضاشاه به من گفـت مـا بـه     معممن بود كه من با رضاشاه در گرگان بودم و يمقاله ا

  د يـ م و شـما با يـ رو ست و چهار ساعت به طرف خوزستان مىيم بعد از بيتهران كه برگشت

  لـى گـران و سـخت بـود كـه      ين امـر بـراى مـن خ   يـ ن سفر همراه ما كالهى باشـى، ا يدر ا

م داننـد كـه مـن     مـى  وزيـر  نخسـت آقاى حاج مخبرالسلطنه : ر لباس بدهم، گفتمييتغ معمـ   

ن اسـت كـه مـن    ير همـ يـ نخ: باشم براى دولت و مقام سلطنت بهتر است، رضاخان گفـت 

  م بـا  يلـذا مـا بـه تهـران كـه برگشـت      ، !سـتى كالهـى همـراه مـا باشـى     يم، شـما با يگـو  مى

  م يديـ ون خريك دست كت و شلوار و پـاپ يزار  ابان اللهيم خيالدوله رفت رزاى صارمياكبر م

  ن شـاه فعلـى   يدم و رفـتم بـه دربـار همـ    يرا پوشـ  هـا  لبـاس به پانصد تومان، بعد وقتى كـه  

  ش پـر پشـت و   يـ حاج آقا رضا ر ؛آيد مىن لباس به شما يعجب خوب ا: رضا گفت محمد
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آمـد   اهللا بروجـردى مـى   تيـ ن حاج آقا رضـا خـدمت آ  يادم هست هميبلندى داشت، من 

باالخره نوشته بود وقتى  ؛انداخت روى دوشش با كاله ك عبا هم مىيپالتوى بلندى داشت 

م يديم بـه قـم كـه رسـ    يكه رضاخان حركت كرد به طرف خوزستان ما هم در ركابش بـود 

الملك برونـد   ض است آقاى دكتر اعلميم مريخ عبدالكريش دم كه حاجيشن: رضاخان گفت

ك قـدرى  يادت و احوالپرسى كنند شما هم با او برو، آن وقت من يشان عياز طرف من از ا

م يادت كرديشان را عيم، وقتى ايخ بروم، باالخره رفتيمشكلم بود كه با كاله خدمت حاج ش

مقـام   ر لباس آقـاى قـائم  ييراجع به تغ ميخ عبدالكريآش: ديم رضاخان از دكتر پرسيو برگشت

خ يش حـاج شـ  يم ساعت كـه پـ  يدر حدود ن اتفاقاًالعملى نشان نداد؟ دكتر گفت نه،  عكس

ر شكل لباس حاج ييان آمد ولى راجع به تغين و آسمان صحبت به ميم از زميم بوديعبدالكر

چنـدان  ت يـ ر لبـاس روحان ييـ شود تغ پس معلوم مى: رضاخان گفت. زى نگفتيآقا رضا چ

م دستور داد كه لباس آخوندها را بردارنـد و  يالعملى ندارد، و از خوزستان كه برگشت عكس

ن نوشـته را بـه   يـ و من ا ؛ن خاطره را در آن مجله نوشته بوديمقام ا قائم. ر شكل بدهندييتغ

د چگونـه رضـاخان از سـكوت    يـ نيعتمدارى نشـان دادم و گفـتم بب  يمرحوم امام و آقاى شر

باالخره در زمان رضاخان براى اتحـاد شـكل در   . خ سوءاستفاده كرده استيش مرحوم حاج

ه يـ بق عمامها استثناء كرده بودند ولى يات را گوياد بود، البته بزرگان و آيلى زيلباس فشار خ

آبـاد   ادم هست در نجفين طور، من يهم هم ها زنكردند، لباس  ت مىيداشتند، اذ را برمى

خواهنـد   مـى  هـا  زنستادند كه وقتـى  يا رفتند مقابل حمام زنانه مى اذان صبح مى ها پاسبان

  .آوردند ن اندازه فشار مىيتا ا ؛ند روسرى و چادرشان را بردارنديآ رون مىيا بيبروند حمام 

  
  
  

  ى ورودى شهرهاها راهستگاه نواقلى بر سر يجاد ايا

  

جـاد نـواقلى بـر سـر     يا شـد  مـى تى مردم يگر از كارهاى رضاخان كه باعث نارضايكى دي

  ا از شـهر خـارج   يـ ى بـه شـهر وارد   ين شكل كـه هـر كـاال   يى ورودى شهرها بود، بدها راه

  گرفتنـد كـه اگـر از     ن قـدر سـخت مـى   يـ ك وقـت ا يـ  ؛گرفتنـد  ات مـى ياز آن مال شد مى

  د بـراى  يـ گرفتنـد كـه با   م اصفهان همان را سر راه مـى يآمد ك بقچه نان مىيآباد با  نجف
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ن يم گاهى اوقات كه بـا ماشـ  يآورد آباد مى ك مقدار نان كه از نجفيات بدهى، ما يآن مال

م از يشد مىگرفتند، گاهى اوقات مجبور  م نانها را از ما مىيم بدهياگر پول نداشت ،ميآمد مى

در ! ميم كـه از دم دروازه و نـواقلى عبـور نكنـ    يگـر بـرو  يى دها راهم و از ياده شوين پيماش

 ؛گرفتنـد  ات مىيم دم نواقلى از آن ماليزى به خانه ببريم از باغ چيخواست آباد اگر مى نجف

ى خشنى را هـم بـراى   ها آدم معموالًآورد،  اتى بود كه مردم را به ستوه مىيك نوع مالين يا

  .كردند ت مىيزدند و اذ گذاشتند، گاهى مردم را كتك مى ن كار مىيا
  
  

  دو داستان عبرت آموز

  

ادآور يـ ن جـا  ياسى هم هسـت بـه مناسـبت در همـ    يى سها داستانتقريباً دوتا داستان كه 

ـ نيبب. ميدا نكنـ يـ گر فرصتى مناسب پيچون محتمل است د ،شوم مى   ه يـ هـاى علم  د حـوزه ي

  شـه هـدف توطئـه دشـمنان اسـالم و اسـتعمارگران بـوده اسـت         يما چه قم چه نجـف هم 

دهنـد   ها هستند كه به مردم فكر و جهـت مـى   حوزهقت ياند كه در حق دانسته و چون مى

  مـا  كـه   ايـن ادى دارنـد، بـا   يـ د االن هـم ا يبدانقطعاً  اند، و بوده آنها وسته درصدد نفوذ دريپ

ـ  ال مـى ياكنون خ   م اسـتعمار شكسـت خـورده امـا شكسـت نخـورده، سـبك اسـتعمار         يكن

   ؛ى مختلـف دارد هـا  روشاسـتعمار  . ديند استعمار جديگو عوض شده به قول خودشان مى

   ؛انـد  كـرده  ى مـى يهـا  شيطنتها  اين ادىياند و ا ادى داشتهيشه ايدر نجف در قم هم ها اين

  م كـه  يستى توجه داشـته باشـ  يم بايكن نى مان را مىين حال كه كار آخوندى و ديو ما در ع

  فرسـتادند درس طلبگـى    بسـا افـرادى را مـى   هـا   ايـن  سر ما كاله نگذارنـد،  آنها ك وقتي

  كار بكننـد، مـن    آنها رند و به نفعياد بگيرموز آخوندى را كه  اينبخوانند طلبه بشوند براى 

ـ يـ نده مـا  يم چون ممكن است در آيگو را مى ها داستانن يا   دا يـ ى پيهـا  گرفتـاري ن يك چن

  :ميكن
  

  :الكتاب فيالخطاب فى تحر حاجى نورى و كتاب فصل - 1

  نجفــى داســتانى را  اهللا مرعشــى تيــآعلى گرامــى از مرحــوم محمــدخ يآقــاى حــاج شــ

  ك وقـت يـ اهللا مرعشـى   تيـ آ: شـان گفتنـد  يلى تكان دهنده بود، ايبراى من نقل كرد كه خ
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  ن داسـتان  يـ چ جـا نوشـته نشـده اسـت و ا    يم كـه هـ  يت بگويك داستانى برايبه من گفت 

ضـربه زد كتـاب    تشـيع ى كـه بـه عـالم    يهـا  كتـاب كـى از  يد يـ دان شـما مـى  . مهمى اسـت 

ف يـ فى كـه راجـع بـه تحر   يات ضـع ين كتاب روايدر ا ١نورى بود، حاجى »الخطاب فصل«

ف يـ م تحريكـر  ن است كه قـرآن يده ما ايعقكه  اينآورى شده، با  است جمع )قرآن(كتاب 

  سنت، حتى  ى اهلها كتابعه آمده هم در يى شها كتابف هم در يات تحرينشده است، روا

 )ص(امبراكرميـ ات بـر پ يـ ف كتاب، وقتى كه آيتحر اتى هست مبنى بريح بخارى روايدر صح

ه يـ نـزول آ شـأن   گاهى اوقات آن حضرت به عنـوان شـرح و   ،هيه به مناسبت آشد مىنازل 

  ن هـم جـزو   يـ كردنـد ا  ال مـى يـ دند خيشـن  كه مى آنها كردند و امكان دارد ان مىيمطلبى ب

ن يـ نـورى كـه ا   حـاجى مرحوم كه  اينمنظور  ؛آن استصحت ن حمل به يه است، البته ايآ

  داسـتانى را كـه   . لطمـه زد  تشـيع عه را بـاز كـرد و بـه    يات را جمع كرد راه اتهام به شيروا

ـ ا دهيكـه البـد نـامش را شـن     -ن است كه سردار كابلى ياهللا مرعشى نقل كردند ا تيآ د، از ي

لى وارد بود، راجـع بـه قبلـه    يئت خيات و هياضيبود در ر مّلايىت يعلماى بزرگ و شخص

برنابا هم به قلـم او چـاپ شـده، سـاكن كرمانشـاه بودنـد و از        ليتاب نوشته، ترجمه انجك

رفـتم خـدمت    مـن روزهـا مـى   : گفتنـد  مـى  -آمدنـد  عه به شمار مىيش متّتبعلى يعلماى خ

ـ  -كـرده  ا كمكش مـى يد شاگردش بوده يشا -نورى  حاجى د بـه ظـاهر   يك سـ يـ ك روز ي

نورى نشست بنا كرد با دست روى پاى خود زدن و گفـت   ش حاجىيالقدرى آمد پ ليجل

  نـورى گفـت    كردن، حـاجى تـأثر و  تأسـف ظلم كرده و بنا كـرد ابـراز    »على«خدا به جدم 

  د، يـ بت دين همـه مصـ  يـ ن ايرالمـومن يعنى چه خدا ظلم كرده؟ گفت آخه جد مـن مـوال ام  ي

  ن همه در خانه نشست با آن سـوابقى كـه در اسـالم داشـت بـا آن همـه فـداكارى، اگـر         يا

ـ ، بـه ا شـد  مـى ن شـكل حقـش غصـب ن   يگر به ايخدا اسم على را در قرآن آورده بود د   ن ي

  نـه خـدا بـه جـد     : نورى گفت حاجى! ، خدا به جد من ظلم كردهشد مىن نينش شكل خانه

ــى  ــم نكــرده، عل ــرآن آمــ )ع(تــو ظل ــده، ااســمش در ق ــن همــه رواي ــات داري ــام ي ــه ن   م ك

  خواسـتند خالفـت بكننـد آمدنـد      در قرآن بـوده، منتهـا آنـان كـه مـى      )ع(نيرالمومنيعلى ام

  خـواهى مـن    ات هسـت مـى  يـ ف كردند، گفت كجـاى قـرآن؟ گفـت در روا   يقرآن را تحر

ـ    ؛ايفردا بمثالً آورى كنم، بعد گفت كى؟ گفت  ات را جمعيبراى تو آن روا   ش يفـردا آمـد پ

                                                        
 .اشرف ق، مدفون در نجف.هـ1320متوفاى سال  ١
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لـى خوشـحال   يآورى كرده بود به او داد، او خ اتى را جمعينورى روا نورى، حاجى حاجى

اتى را كه ينورى وقت گذاشت و روا گفت بله، باالخره حاجى! شد و گفت باز هم هست ؟

  گرفـت،   را مـى هـا   ايـن  آمد د هم مىين سيآورى كرد، ا ف قرآن است جمعيراجع به تحر

ن گذشـت تـا   يـ ك كسى، ايش يفرستاد به تهران پ ورى مىن ك نسخه از آن را هم حاجىي

خواستم مسافرت بكنم به خـارج، رفـتم بـه     ك وقتى مىيد من يگو سردار كابلى مىكه  اين

چـپ بـه مـن نگـاه      ك كسى چپيدم يزا كنم، ديام را و س در بغداد گذرنامهيسفارت انگل

د يامـد، گفـت مـن آسـ    يادم نيشناسى؟ من فكر كردم  كند بعد آخر كار گفت من را مى مى

  ده يش تراشـ يـ نورى آمـد و االن بـا ر   ش حاجىيدى است كه پيدم همان سيفالن هستم، د

د يس بـوده بـه صـورت سـ    يانگل مأمورن فرد يمعلوم شد كه ا! ن سفارت استيمأمورجزو 

ن مـا  يـ اسـاس د . زى را گردآورى كندين چيك كرده كه چنينورى را تحر درآمده و حاجى

  اسـت  يزد، سيـ ر ز فـرو مـى  يـ ف شـده باشـد همـه چ   يـ بشود قرآن تحر قرآن است، اگر بنا

  البتــه بعــد . نــدازديت بيخواهــد اخــتالف درســت كنــد و قــرآن را از ســند  س مــىيانگلــ

  مان شد و كسى را فرستاد بـه تهـران كـه آن كتـاب را چـاپ نكننـد،       ينورى هم پش حاجى

مسـتندات مغرضـان و    ن كتـاب از يـ شان آن كتاب چاپ شد و االن هـم ا ياما بعد از فوت ا

  د بـه صـورت   يـ ك كسى باي ،نورى با آن قدس و تقوا دشمنان اسالم است، باالخره حاجى

  كنـد و حـاجى را    تـأثر اظهـار   )ع(نيرالمـومن يد و بـراى مـوال ام  يـ ايشـان ب يد نـزد ا يك سـ ي

  .سدين كتابى بنويك چنيك كند تا يتحر

  

  :روضه خوانى در كنار سفارت عثمانى - 2

  ن اسـت كـه در   يـ اسـت ا  مسـلّم  ظـاهراً ام و  دهياد شـن يگر كه من آن را زيك داستان دي

  انـد   خواسـته  هـا مـى   سـى يزمان حكومت عثمانى كه حكومت مقتدر و مهمى بـوده و انگل 

  آن را متالشــى كننــد و آخــر هــم در جنــگ جهــانى اول آن را متالشــى كردنــد، در كنــار  

سـنّى  ن سـفارت كـه   يمـأمور در تهران مسجدى بـوده كـه    )هيسفارت ترك(سفارت عثمانى 

ـ انـد، در ا  خوانـده  نماز مـى  ها صبحاند در آن مسجد  مذهب بوده   خى يك شـ يـ ن مسـجد  ي

زهرا زد  فه دوم در را به پهلوى حضرتيخلكه  اينو  )س(زهرا هر روز صبح روضه حضرت

  ن روضـه را در  يـ اخ هـر روز  ين شـ ياكه  ايند من گفتم يگو ك كسى مىيخوانده،  مى... و
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گـرى بلـد   يخنا، شما روضـه د يد باشد، آمدم و به او گفتم شيزى بايك چيخواند  نجا مىيا

د؟ گفت چرا، گفتم پس چـرا هـر روز   يخوان ن روضه را مىيد هر روز صبح ايد بخوانيستين

د يگو دهد مى ال به من مىيك بانى دارم روزى پنج ريخوانى؟ گفت من  ن روضه را مىيا

ت را بـه مـن   يـ ن بانيشود ا خوانم، گفتم مى ن مسجد بخوان من هم مىيروضه را در ان يا

رود بـا آن   آن شـخص مـى  . ابـان اسـت  ين خيدر همـ  دار دكانك يمعرفى كنى؟ گفت بله، 

ن مسـجد روضـه   يـ د شما چطور شده كه هـر روز در ا يگو كند بعد مى رفاقت مى دار دكان

دهد كه  ك كسى روزى دوتومان به من مىيد يگو ى بخوانند؟ مىيگو مى )س(زهرا حضرت

دارم و  ال آن را برمـى يـ زهـرا خوانـده شـود، مـن پـانزده ر      ن مسجد روضه حضـرت يدر ا

ن روضه يند كه بانى ايكند بب ب مىيخ روضه بخواند، بعد تعقين شيدهم به ا ال را مىير پنج

دهند كـه   مىس يست و پنج تومان از سفارت انگليشود روزى ب چه كسى است، معلوم مى

ن مسجد كه در كنار سـفارت عثمـانى اسـت خوانـده     يدر ا )س(زهرا روضه حضرت ها صبح

م كـه اسـتعمار   يد توجـه كنـ  يباالخره با. هر روز گرم باشدسنّى عه و يشود و بازار جنگ ش

. ك روش ممكن است سر ما كاله بگذارنـد ياند و هر روز با  س هنوز نمردهيكا و انگليآمر

زى گفـت  يك چيكسى آمد كه  ايند دقت كنند و به صرف يان بايفتن، آقادر نوشتن و در گ

زى يـ خواهنـد چ  ا اگر مـى يسند، و يزى بنويا چيند يزى بگويك چيك بشوند و يد تحرينبا

ا مـورد سوءاسـتفاده قـرار    يـ ى لطمـه نزنـد   يسند كه به مبانى و به جايسند به شكلى بنويبنو

  .ردينگ
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ه قميد به حوزه علممهاجرت مجد  

  

خ يه قم براى بار دوم و علـت و تـار  يحضرتعالى به حوزه علم مجددچگونگى آمدن  :س

ى هـا  اي حجره د و هميدر چه مكانى مستقر شد ن مرتبهيد كه اييد، و بفرماييان فرمايآن را ب

  شما چه كسانى بودند؟

ش بـود، بعـد رفـتم    .هــ 1314ماه ماندم در سـنه   اول كه به قم آمدم و حدود ده ةدفع :ج

ادى از يـ ن و قسـمت ز يدر اصفهان شرح لمعه و قوان ؛اصفهان، پنج شش سال اصفهان بودم

النى كه االن امام يخ جعفر شمس گياج شك مقدار از مكاسب را خواندم، آقاى حيرسائل و 

د ياهللا حـاج سـ   تيـ جمعه لنگرود است با آقاى حاج آقابـاقر خوانسـارى فرزنـد مرحـوم آ    

 تصـادفاً شنماز اسـت آمدنـد اصـفهان،    يتقى خوانسارى كه االن درمسجد امام تهران پمحمد

خ جعفـر شـمس فـردى    يشـدم، حـاج شـ    مـأنوس آمدند حجره ما و من بـا آنـان حسـابى    

ك روز صحبت شد گفتند شما چـرا  يگفت،  استعداد بود شعر هم مى ذوق و خوش خوش

م قـم، شـما در قـم بهتـر     يد بـرو ييـ ايگر، گفتند نه شـما ب ياى؟ گفتم خوب د اصفهان مانده

را  »نظـام  شـرح «ك مقدار يش من يتوانى درس بخوانى، در اصفهان آقاى حاج آقاباقر پ مى

د يـ باحتماً ه خواندن و از درس من خوشش آمده بود، اصرار كرد كه شما شروع كرده بود ب

  .گر به قم آمدمين دونفر من بار ديق ايد، باالخره با تشوييايبه قم ب

  
  

گذارى قبل از  عمامه، الرزاقخ عبدياهللا حاج ش تيشركت در درس آ

  فرار رضاخان

  

  قـائنى در همـان    الرزاقخ عبـد يدر مدرسه حاج مالصادق حجره گـرفتم، آقـاى حـاج شـ    

  هـم گذاشـتم    عمامـه شـان شـركت كـردم،    يگفـت، در درس ا  مدرسه مكاسـب درس مـى  

  مـرا گرفتنـد    ،عمامـه ن يچنـد روز بعـد بـراى همـ     اتفاقـاً سرم گذاشـتند، بعـد    عمامهعنى ي

  اهللا صـدر   تيـ ك چند ساعتى نگه داشـتند، و بعـد بـا سـفارش مرحـوم آ     يبردند شهربانى، 
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ران فـرار  يـ رضـاخان از ا  1320ور يدو سه ماه بعد هم در شهر ؛و گفتند بروتعهدى گرفتند 

خ جعفـر  يم، حـاج شـ  يخوانـد  درس مـى  الرزاقخ عبديش حاج شيدر همان زمان ما پ. كرد

 ملّـايى مرد  الرزاقخ عبديخواند، حاج ش شان درس مكاسب و رسائل مىيش ايشمس هم پ

  .ن بوديانشان كمى سنگيبود اما ب
  
  

ى بـا  يو آشـنا  الـدينى اهللا بهاء تياهللا داماد و آ تيرس آشركت در د

  د مطهرىيشه

  

ك حجره گرفتم و با مرحوم آقاى حاج آقـا  يه در آنجا يضيبعد از مدتى آمدم به مدرسه ف

ـ  اهللا آقـاى دامـاد مـى    تيـ م، با هـم درس آ يصدر كلباسى اصفهانى هم مباحثه شد م و يرفت

گفت، بعد حاج آقا صـدر   ه درس مىيمبحث اوامر كفام، آقاى داماد از اول يكرد مباحثه مى

  .مباحثه شدم رفت مسافرت و من بى هم

هفت نفر  آمد درس آقاى داماد، شش شان هم مىيبا آقاى مطهرى آشنا شدم، ا تصادفاًبعد 

ك روز گفت حاضـرى بـا   يشان يم، ايكرد م كه در درس آقاى داماد شركت مىيشتر نبوديب

د مطهرى آغاز شد و يه، و از آن روز به بعد رفاقت ما با مرحوم شهم؟ گفتم بليهم مباحثه كن

ال يـ ك عـده خ يـ م كه يشده بود مأنوسم و آن قدر با هم يسال هم مباحثه بود ازدهيحدود 

شان بـه  يا ؛شان اصفهانى استيكردند ا ال مىيكردند من خراسانى هستم، افرادى هم خ مى

ى يم، حسـاب جـدا  يخـورد  م با هم مـى يداشتهر چه اصالً آمد، و  آباد مى اصفهان و نجف

د مطهـرى  يهمـراه شـه  . مان بـود  ىيدادند مال دوتا ه هم كه مىيك مختصر شهريم، ينداشت

. مياهللا آقـاى دامـاد خوانـد    تيـ ادى از مكاسب را نزد مرحوم آيك مقدار زيه و يسطح كفا

١الـدينى اهللا آقـاى حـاج آقارضـا بهاء    تيـ مقدارى از كتاب رسائل را هم نزد آ
م، و يخوانـد  

  .ميكرد گر بحث مىيكديرا با  ها درس

  )794 ، صفحة2وست شماره يپ(

  

  

                                                        
 ).س(ش، مدفون در جوار حرم مطهر حضرت معصومه.هـ1376متوفاى سال  ١
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  ل خانوادهيازدواج و تشك

  

  م ازدواج را يل علم عالقه داشـتم و بـا وضـع بـد اقتصـادى كـه داشـت       يمن چون به تحص

  كـردم   لـذا بـه طـور كلـى ذهـن خـود را از آن منصـرف مـى         ،پنداشتم ل مىيمانع از تحص

لـى  يد مطهـرى، بـراى گذرانـدن تعط   يى و رفاقت كامل با مرحوم شـه يپس از آشناكه  اينتا 

  ى هـا  بحـث م و عالوه بـر  يك حجره گرفتيآورد  ميم و در مدرسه نيتابستان به اصفهان رفت

  رازى شــركت يآقــا شــ رزا علــىيــالبالغــه مرحــوم حــاج م ج حــوزوى، در درس نهــجيــرا

سـال از مـن    شـان دو سـه  يا -ك روز مرحوم مطهرى صحبت از ازدواج كـرد  ي. ميكرد مى

لى هـر دو  يم بـراى سـال تحصـ   يريـ م بگيامر غلطى است، تصـم تجرّد  و گفت -بزرگتر بود

  شـان  يم، من وضع بد اقتصادى را به عنـوان مـانع ذكـر كـردم، ولـى ا     يوارد قم شومزدوجاً 

   تفـأل آورد مـن بـه قـرآن     ميمدرسـه نـ  ك صبح جمعه در يباالخره . استرزاق گفتند خدا 

ن و اجعلنـا  ياعـ  ةقـرّ اتنـا  يقولون ربنا هب لنا مـن ازواجنـا و ذر  ين يوالذ«: ه آمدين آيزدم، ا

  ه از يــن آيــشــود، ا ل مــن نمــىيا مــانع از تحصــيــزدم كــه آ تفــأل، بعــد ١»ن امامــاًيللمتقــ

تم نعمتـه  يـ ث و يـ االحاد ليـ علمك مـن تاو يك ربك و يجتبيو كذلك «: وسف آمديسوره 

و بـراى   ٣»هـا سـافلها  يفجعلنـا عال «: ه آمدين آيزدم براى موردى در اصفهان ا تفأل، ٢»كيعل

  تلـك الجنـه التـى نـورث مـن عبادنـا مـن كـان         «: ه آمـد ين آيآباد ا گرى در نجفيمورد د

  آبـاد و مرحـوم    بـاالخره مـن بـه طـرف نجـف     . كننـده بودنـد   ها همه دلگـرم  هيكه آ ٤»ايتق

  م، مـن بـه قـرارداد عمـل     يمشهد و هر دو به قصـد ازدواج حركـت كـرد   مطهرى به طرف 

  ى دوماهـه از  تـأخير مـن پـس از   . ى ذكـر كردنـد  يشان عمل نكردند و عـذرها يكردم ولى ا

اى بـه مـاهى    كوچك اجـاره  اتاقك ياد يلى با همسر به قم آمدم و با زحمت زيسال تحص

  ه مـن در مـاه   يهمـه شـهر  اصـالً   -ه نمـودم  يـ لى ساده به سـختى ته يتومان با زندگى خ سه

  نقـاط   أكنـى در ارد  شه سـعى مـى  يگفت تو هم مرحوم مطهرى مى. -ال بوديچهل و پنج ر

  و بـاالخره   ؛سـت ين نيـ اى جـز ا  گفتم با كمبود بودجه چـاره  اجاره كنى، و من مى اتاققم 

                                                        
 74، آيه )25(سوره فرقان  ١
 6، آيه )12(سوره يوسف  ٢
 74، آيه )15(سوره حجر  ٣
 63، آيه )19(سوره مريم  ٤
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ـ   د د ين فرزنـدم مرحـوم شـه   يپس از گذشت چند سـال اول و آن هـم   ؛دا كـردم يـ را پ محمـ  

  خ را مطالعــه يع مكاســب شــيــاول ب دم صــفحهيــشــبى در خــواب د: ان جــالبى دارديــجر

ذلك چشم  ك دفعه چشم راست من از حدقه خارج شد و روى كتاب افتاد و معيكنم،  مى

  ام انعقـاد نطفـه آن مرحـوم    يـ ار تعجب كردم، و بعـد معلـوم شـد همـان ا    يند، بسيب من مى

  . فه بـود يه شـر يـ كـه در آ  »نياعـ  ةقـر «ه بوده است كه مخفى نماند تناسب خـواب بـا كلمـ   

آباد و من در بروجرد بودم و از آنجا به مشـهد   هنگام تولد آن مرحوم خانواده من در نجف

ار يبس كه اى داشتم جده. آباد مواجه شدم با تولد آن مرحوم رفتم، پس از مراجعت به نجف

ن فرزند يمن بود، به من گفت قدر ا اتاقوان كنار ير شده بود و در اين گيه بود ولى زممتدين

 ،شـد  تو كه بچه در آن متولد مـى  اتاقدم كه دور يرا من در شب تولد او خواب ديرا بدان ز

  انــد و  حاضــرند و دســت بــه دعــا برداشــته )نياجمعــ هميعلــ اهللا ســالم(چهــارده معصــوم پــاك 

  ن بـود اجمـال داسـتان و چـون نقـل آن مـالزم بـا        يا ؛كنند براى بچه و خانواده تو دعا مى

هـاى   هيـ آمخصوصـاً  خ و يخواستم نقل نكنم ولى براى حفظ تـار  ف از خود است مىيتعر

  د مطهـرى و مرحـوم   يخداونـد درجـات مرحـوم شـه    . كننده قرآن آن را نقـل كـردم   دلگرم

  .ديرا عالى فرما محمدد يشه

  
  
  

  نىياهللا خم تيشركت در درس اخالق و منظومه آ

  

  شــنبه و جمعــه در مدرســه  نــى عصــرهاى پــنجياهللا خم تيــدر همــان زمــان مرحــوم آ

آمدند  مى ها طلبهلى جاذبه داشت هم يشان خي، درس اخالق اگفتند مىه درس اخالق يضيف

ــم غ ــهريه ــا طلب ــه زه ــت طلب ــ، آن وق ــان ي ــود، در آن زم ــىاد نب ــد م ــه  گفتن   هشتصــد طلب

  شـنبه   ه عصـرهاى پـنج  يضير كتابخانه مدرسه فيزنى ياهللا خم تيدر حوزه قم وجود دارد، آ

  اد بــود يــشــان عرفــان هــم زي، البتــه در درس اخــالق اگفتنــد مــىو جمعــه درس اخــالق 

  ار پرجاذبـه و  يشـان بسـ  يان ايـ ، بگفتنـد  مـى ى از كلمـات خواجـه عبـداهللا انصـارى     يزهايچ

ه يـ ارى از افـراد گر يى كه بسـ يفرمود، تا جا خوب بود، از توبه و انابه و معاد مطالبى را مى

ى مـن بـا   يار سازنده بود و آشـنا يادى داشت و بسيشان براى ما جاذبه زيكردند، درس ا مى

  شـان  يرفـتم، ا  شـان نمـى  يمن هنوز درس فلسـفه ا  ؛جا شروع شد نينى از همياهللا خم تيآ
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، و درس فقـه و اصـول نداشـتند ولـى درس     گفتند مىدرس فلسفه داشت، منظومه و اسفار 

ت يكه شخص ،ى بنامها بازاريك عده از يآمدند  هم مى ها بازاري. ان عمومى بودشياخالق ا

آمدنـد، از   ى قم هم مـى ها منبريارى از وعاظ و يند، بسيايبودند كه بمقيد هم ها  اين بودند

من و آقاى  شد مىآمد، گاهى اوقات درس اخالق كه تمام  لى خوشمان مىيشان خيدرس ا

ادم هست كه يمثالً م، يكرد م اظهار مىياتى داشتيشان و اگر نظريم خدمت ايرفت مطهرى مى

تا آقا هستند كه  ن اختالفى كه در قم هست االن سهيم كه ايشان صحبت كرديك وقت با اي

اهللا  تيـ كـه آ  شد مىك جورى يز بدى است، اگر ين چيشان با هم اختالف دارند ايدهايمر

شان زعامت حوزه را بـه عهـده   يند قم و اآمد كردند مى بروجردى را از بروجرد دعوت مى

تا چهارتا  م سهيترس مى«: نى گفتندي، مرحوم آقاى خمشد مىن اختالفات كمتر يگرفتند ا مى

  .» !بشود

  د مطهـرى در  يس منظومـه را از اول شـروع كردنـد، مـن و مرحـوم شـه      يشان تدريبعد ا

  .گر منظومه نگفتنديدشان بود و ين منظومه اين آخريم، ايشان شركت كرديدرس منظومه ا

ن درس را مطالعـه و  يـ ا جـدى ند، ما به صورت شد مىست نفر يتا ب شان دهيشاگردهاى ا

آمدند  كه مى ها بعضيم يك سوم منظومه را كه خوانده بوديم به شكلى كه يكرد مباحثه مى

گفتم، از جمله آن افراد  ى را كه نخوانده بودند براى آنان درس مىيها قسمتدرس، من آن 

شـان وقتـى آمدنـد درس آقـاى     يعقوب زنجانى بود، ايد يخدا رحمتش كند مرحوم حاج س

ادى يـ ى زها قسمتد، من از اول منظومه ييشما اولش را براى من بگو: نى، به من گفتيخم

نـى  يات نـزد آقـاى خم  يـ عيما منظومـه را تـا اول طب  . عقوب درس گفتميد يرا براى حاج س

عنى خالصه مطالـب اسـفار را   يشان بوده، ين منظومه ايهترن بيم، برخى افراد گفتند ايخواند

  .گفتند مىهم 
  
  
  

  )ره(نىياهللا خم تيس آيروش تدر

  

  س منظومه چگونه بود؟يدر تدر )حضرت امام(شان يروش ا :س

  كردنـد،   ان بودند و اساس مطلـب را بـراى شـاگرد بـازگو مـى     يب لى خوشيشان خيا :ج
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اصل حرف كسانى كه قائلنـد  » قه ذات تشكك تعميحقون الوجود عندهم، يالفهلو«مسأله در 

اصالً م يان كردند كه ما گفتيبه قدرى خوب برا  »داراى مراتب است ةقت واحديحق ،وجود«

ن بـه وحـدت   ين همـه قـائل  يـ كه اها  اين آقا پس شود باشد، من گفتم حاج ن نمىير از ايغ

 آنهـا  سـت؟ يش چدانـى سـرّ   ىشان گفتند مير ندارد، اين كه تكفيكنند ا ر مىيوجود را تكف

ـ  ش اهلش نمىيكنند و پ فلسفه را مطالعه مى ش اهلـش بخواننـد و از زبـان    يخوانند، اگر پ

لـى  ياول خ -مطلـبش را  -صفحه منظومه را  كيشان يا. كنند ر نمىيگر تكفياهلش بفهمند د

ن ييدند مگر كسى كه استعدادش پـا يفهم مى نوعاًاى كه همه  كردند به گونه ان مىيخوب ب

ادم هسـت  يـ من . كردند ز مىيكننده پره جين نبود و از اصطالحات گيشان سنگيان ايبود، ب

د كـه از علمـاى   يـ خ محمـود مف يم اصفهان، در درس مرحوم حاج شيك وقتى تابستان رفتي

م بـراى  يگر فـرداى آن روز نـرفت  يم، ديك روز شركت كرديگفت  اصفهان بود و فلسفه مى

برد، امـا مرحـوم امـام مطلـب را در سـطحى       اى به كار مى كننده جيى گها اصطالحكه  اين

  .گفت كه همه بفهمند مى

  

ــى اي :س ــىشــان خالصــه درس را اول از خــارج  يعن ــد م ــتن   گفتن ــارت م ــه عب ــد ب بع

  پرداختند؟ مى

دادنـد بعـد عبـارت را     ح مـى يبله، مطالـب درس را بـه طـور كامـل از خـارج توضـ       :ج

خوانـدن   قه عبارتيد هفت هشت دقيكش قه طول مىياه دقاگر درس پنجمثالً خواندند،  مى

مطالب را هم  ؛راد آن كدام استيست و رد و ايبود و باقى وقت مطالب خارج، كه مطلب چ

كـه   ايـن بـا   )هیـ عل الله رحمة(، برعكس مرحوم آقاى دامادگفتند مىبندى  لى مرتب و با دستهيخ

، لذا گاهى اوقات انسان شد مىبودند اما گاهى اوقات اصل مطلب با اشكال قاطى مّلا لى يخ

  .كنند مى تأييدا يكنند  د كه حاال دارند اشكال مىيفهم نمى

  

  د؟يا ن حساب حضرتعالى منظومه را دو مرتبه خواندهيبا ا :س

بـود  م قسمت كمـى از منظومـه   يدنى خوانديخ جواد فريش آشينه، آنچه در اصفهان پ :ج

ز با مرحوم يات را نيعيم و طبيش امام خوانديات پيعيولى همه منظومه حكمت را تا اول طب

  .ميمطهرى مباحثه كرد
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  نىياهللا خم تيشركت در درس اسفار آ

  

هشـت نفـر از بزرگـان از جملـه      كه هفت گفتند مىك درس اسفار هم ينى ياهللا خم تيآ

و آقاى حاج آقارضا صـدر و آقـاى    )شهرى نىيعاملى خم جبل(خ عبدالجواد يآقاى حاج ش

كردنـد،   گر در آن شـركت مـى  ين زنجانى كه حاال مشهد است و چند نفر ديآقا عزالد حاج

م چـون  يم در آن درس شـركت كنـ  ييايـ م ما هم بينى گفتيمن و مرحوم مطهرى به آقاى خم

سـت، آن  يتان ننه صـالح  گفتند مىشان اجازه گرفت، به بعضى افراد يست از ايبا مى معموالً

م، اسفارى كه مـا  يم مبحث نفس اسفار و معاد جسمانى را شركت كرديوقت ما اجازه گرفت

د مطهرى اول اسفار را با هم ين مبحث نفس بود بعد با مرحوم شهيم هميشان خوانديش ايپ

م و يد مطهرى مباحثه كرديات بالمعنى االعم اسفار را با مرحوم شهيعنى الهيم، يمباحثه كرد

  .س كردميم، البته بعد آن را هم تدريكسى نخواند شيپ
  

ن يد، با اينظر هست ن فضال معروف است كه حضرتعالى در حكمت هم صاحبيدر ب :س

گرى كه در حكمت يد دياساتاوالً  ؛ن طور باشديد ايد بايان فرموديسوابقى كه خودتان هم ب

 ثانيـاً د، ييـ ان فرمايد بيا داشتهد اگر يا ل فرمودهيز علم كالم و متون علم كالمى كه تحصيو ن

ـ ا دهياى در فلسـفه و حكمـت اسـالمى رسـ     د و مبناهـاى تـازه  ياگر به مطالب جد د و در ي

ان يـ د بيـ ى از تحوالت فلسفه را تا آن زمـان كـه شـما بـه آن پرداخت    يصورت امكان دورنما

  .دييفرما

  عـرض كـردم    گونـه كـه   از خاصـى دارم، همـان  يالبته من ادعا ندارم كه در فلسفه امت :ج

  دنى خوانـدم، بعـد   يـ خ جـواد فر يش آقاى حاج شـ يفلسفه را من اول در اصفهان مقدارى پ

  زى كـه هسـت   يـ ش مرحـوم امـام منظومـه و مبحـث نفـس اسـفار را خوانـدم، منتهـا چ        يپ

  تقريبـاً  افتنى اسـت، البتـه   يـ شـتر ذوقـى و   يآمـد، فلسـفه ب   فلسفه با ذوق من جـور در مـى  

  عّلامــه نا را هــم بــا مرحــوم مطهــرى نــزد مرحــوم يســســت صــفحه شــفاى بــوعلى يده ب

  اد گــرفتم بــا يــزى را يــاگــر مــن چ اساســاًم كــه ين را بگــويــمــن ا ؛ميى خوانــديطباطبــا

  ى هـا  قسـمت ن مرتبـه درس گفـتم هـم    يدرس گفتن بوده است، من هـم منظومـه را چنـد   
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ى كـه  يو رفقـا ن درس گفتم يادى از اسفار را در زندان اويادى از اسفار را، حتى مقدار زيز

  .كردند بودند شركت مى

  
  

ن اصول فلسـفه  يى و چگونگى تدويطباطباعّلامه شركت در جلسات 

  سميو روش رئال

  

كتـاب   تـأليف ن مطلب را راجـع بـه چگـونگى    يست ايد بد نينجا رسياالن كه مطلب به ا

  چگـونگى و ضـرورت   . ميى بگـو يطباطبـا عّلامـه  مرحـوم   »سـم ياصول فلسفه و روش رئال«

خ يآقـاى حـاج شـ    -ان يـ كى از آقاين بود كه يى ايكتاب اصول فلسفه مرحوم طباطبا تأليف

  سـت برخـورد   يك دكتـر ماركس يـ رفتـه بـود تهـران، در راه بـا      -رى بروجردىيم نيعبدالكر

  ن و يچنـ  هـا  ماركسيسـت ن يـ ى اظهار كـرده بـود كـه ا   يطباطباعّلامه كرده بود، آمده بود به 

  سـند و  ين ارتبـاط بنو يـ زى در ايـ ك چيـ گرفته بودند كـه  م يشان تصميند، و ايگو چنان مى

  شـان را بـازگو كننـد، شـب اول مرحـوم      يها ان جمعى براى حـك و اصـالح نوشـته   يدر م

  ا، يـ اى شـروع شـده تـو هـم ب     ن جلسهيك چنيمطهرى رفته بود، شب بعد به من گفت كه 

  ان يـ خوانـد و آقا  مـى ك متنى نوشته و آن را يى يطباطباعّلامه دم يشب دوم من هم رفتم د

خ جعفـر  يسند، در آن جلسه مرحوم آقاى مطهرى بود آقاى حاج شـ ينو هم دارند آن را مى

  هفــت نفــر  د بهشــتى بــود خالصــه شــشينــى بــود مرحــوم شــهيســبحانى بــود آقــاى ام

  مـا عبـارت را   كـه   ايـن دم يـ ك مقـدار نوشـتم، بعـد د   يـ ند، من هم قلم دست گرفتم شد مى

  ن چـه كـارى اسـت كـه شـما مطالـب را       يـ ، گفـتم آقـا ا  آيـد  ىمـ م مطلب دستمان نيسيبنو

ـ  د ما روى مطالـب آن بحـث و گفتگـو مـى    يم، شما بخوانيسيد و ما بنويبخوان   م بعـد از  يكن

  ار نبـود،  يـ پ و فتـوكپى در اخت يـ دسـتگاه تا  ها وقتم، آن يكن روى نسخه شما استنساخ مى

  ب شـد، مرحـوم   يتصـو  ك عده گفتنـد حـرف خـوبى اسـت، بـاالخره     يك عده گفتند نه، ي

گرفتند  بعد بعضى آن را مى شد مىآوردند روى آن بحث  نوشتند و مى ك متنى مىيعّلامه 

ـ يب شود مـى  كردند، من استنساخ هم نكردم، گفتم بعد البد چاپ مى استنساخ مى از آن . مين

  كـــى مرحـــوم آقـــاى يكـــى مـــن بـــودم يكـــرد  لـــى اشـــكال مـــىيافـــرادى كـــه خ

  قـدر   نيـ ن اشـكال را بـه مـن داشـت كـه چـرا ا      يـ شه ايى هممرحوم آقاى مطهر -بهشتى 
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كـرد كـه بـه قـول      خواست اشكال كند فكر مـى  شان هر وقت مىيخود ا -كنى اشكال مى

گفتم، گاهى درست  آمد مى ك اشكال بكرى باشد ولى من مطلبى كه به ذهنم مىيخودش 

ا يـ كه در اصول فلسفه هست  ها اشكالن يداد، اغلب ا آمد و گاهى استاد جواب مى در مى

ى هـا   شـب  شـان ين دوره اصـول فلسـفه را كـه ا   يـ د بهشتى، ايا مرحوم شهيمال من است 

آن مخصوصاً د بود يلى مفين براى ما خيداد من مرتب بودم و ا شنبه و جمعه درس مى پنج

در كتـاب مـنعكس نشـده اسـت، و      هـا  بحثگرفت، البته همه آن  ى كه انجام مىيگفتگوها

انه از آن جلسـات نـوار گرفتـه    تأسفى كه نوشته مال بعد است، ميها پاورقيمطهرى مرحوم 

دى يزهاى مفيلى معمول نبود، اگر نوار گرفته شده بود چينوارگرفتن خ ها وقتنشد، البته آن 

لـى  يخعّلامـه  ى هـا  جـواب اشكاالت خـوبى بـود و هـم     نوعاً شد مىبود، هم اشكاالتى كه 

 شـد  مـى ست، البته وقتى مباحثـه  يى منعكس نيجاها  اين بود ولىاى  كننده ى قانعها جواب

كردنـد امـا تمـام     رفتنـد اجمـال اشـكاالت و پاسـخ خودشـان را مـنعكس مـى        شان مىيا

  .ات آن منعكس نشده استيخصوص

  

  

  داحمد خوانسارىياهللا حاج س تيل شوارق نزد آيتحص

  

هـا   شنبه و جمعـه  خوانسارى پنجداحمد ياهللا آقاى حاج س تيش مرحوم آيرا پ »شوارق«

خواند گاهى اوقات ما  گفت عبارت را مى لى نمىيشان هم از خارج خيم، البته ايخواند مى

ك سوم شوارق يدادند، حدود  ك كلمه جواب مىيشان با يم آن وقت ايكرد ك سئوال مىي

  .مياهللا خوانسارى درس گرفت تيش آيها پ شنبه و جمعه را پنج

  

  

  و باب حادى عشر در علم كالم ديس شرح تجريتدر

  

د كـه  ييـ د بفرمايالتى داشـت يد در علم فلسفه و كالم چه تحصييفرما مىكه  اينضمن  :س

ه ين دو نظريتفاوت اكه  اينو  ؟تيا بر اصالت ماهيتان در فلسفه بر اصالت وجود است يمبنا

معـاد دارد و  ر يـ دتى مـا نظ يـ رى در مبـانى عق يچـه تـاث   ها ديدگاهن يك از ايو هر  ؟ستيچ

  حركت جوهرى؟مسأله ن يهمچن
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د يـ شتر شـرح تجر يمباحثه كردم، نصف ب ها بعضيعشر را با  در علم كالم باب حادى :ج

تا شاگرد داشـتم، همـان وقـت كـه      را هم در مسجد عشقعلى درس گفتم، سى چهلعّلامه 

، بـه  ادى بـر آن وارد اسـت  يآمد كه اشكاالت ز گفتم به نظرم مى د را درس مىيشرح تجر

 هـا  بعضـي لى سطحى با مسـائل برخـورد كـرده اسـت، از     يخعّلامه د مرحوم يرس نظرم مى

ن شرح را در دوران نوجوانى نوشته است، روى يا )هیعل الله رحمة(مرحوم عالمه: دم گفتنديپرس

قـت واحـده   يل اسـت و حق يكه وجود اصمسأله ن يو ا. اد دارديخور ز ن جهت اشكاليهم

  .گنجد نجا نمىيست، البته شرح آن در اينجانب قابل انكار نيبه نظر اباشد  داراى مراتب مى

  
  
  

  روحتجرّد  حركت جوهرى ومسأله 

  

روح تجرّد  مسأله است  مؤثّرمعاد مسأله د گفت آنچه در يحركت جوهرى بامسأله اما در 

مسـأله  م، يخـور  م در معاد به اشكال برمـى يم ثابت كنيروح را اگر نتوانتجرّد  مسأله است، 

ه يجسـمان «د يگو مى صدرالمتألهينهمان طور كه  ظاهراًمات است، روح روح از مسّلتجرّد 

ن معنا يرسد، به ا مىتجرّد  است و با حركت جوهرى به مرحله» ه البقاءيالحدوث و روحان

رسـد،   مـى تجـرّد   كه روح محصول عالى ماده اسـت، انسـان در مقـام تكامـل بـه مرحلـه      

ن را كـه از نطفـه شـروع    يهم ١»آخر اًناه خلقأثم انش«: ن معنا داللت دارديم هم بر ايكر قرآن

تجـرّد   ن مرحلهين معنا كه ماده در اثر حركت تكاملى به اوليم، به ايشده خلق آخر قرار داد

عقالنـى، و مجـرد كـه شـد     تجرّد  رسد به كند تا مى را طى مىتجرّد  رسد، بعد مراحل مى

د ك روح مجرّيست كه خداوند بدن انسان را كه كامل شد يگونه ن نيا. ستيگر باقيمجرد د

ك موجـود مسـتقل   ين محال است كه يااصالً ن بدن قرار بدهد، ياورد در ايك عالمى بياز 

ه راكـب و مركـوب   يه جسم و جان قضين ماده جفت بشود، قضيد با ايايمجردى جداگانه ب

د مراحل يكه رستجرّد  ن مرحلهيلكند و به او دا مىين ماده است كه تكامل پيست بلكه همين

ن بحـث  يـ ن اساس مبتنى اسـت امـا ا  يمعاد هم بر هممسأله و  ؛كند را طى مىتجرّد  بعدى

  .ستينجا جاى بحث آن نيمقدماتى دارد كه ا

  

                                                        
 14، آيه )23(سوره مومنون  ١
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ى انجام شده اگـر امكـان دارد   يحركت جوهرى كه روى آن بحث و گفتگوهامسأله  :س

  .دييحاتى بفرمايت آن توضيمقدارى راجع به چگونگى و اهم

ن معناست كه به طور كلى اعراض نمودهاى جوهرنـد، اعـراض   يحركت جوهرى به ا :ج

شود كه خود جوهر متحرك و متـدرج نباشـد امـا اعـراض      ن نمىيستند و ايز مستقلى نيچ

متدرج باشند، تكامل عرض به تبع تكامل خود جوهر اسـت، تـا در ذات تـدرج و تكـاملى     

اعراض وجودشان متحد با وجـود جـوهر   كه  اينكنند، براى  نمىدا ينباشد اعراض تكامل پ

آن جـوهر  » بـود «م يكن آن را مشاهده مى »نمود«ى ندارد، هر چه ما ياست جوهر وجود جدا

شود  شود، نمى است، اگر چنانچه جوهر تدرج و تكامل نداشته باشد دگرگونى حاصل نمى

كنـد كـه    دا مىيخودش تكامل پب ير كند، سييش باشد و نمودش تغيز سرجايوجود هر چ

ى ندارنـد و وجودشـان از   ياعـراض وجـود جـدا   اجمـاالً  شود،  رنگش و وزنش عوض مى

تـى  يك واقعين يا ؛مراتب وجود جوهر است، متحد با وجود جوهر هستند، جلوه آن هستند

اصـالً  ن جـور اسـت، و   يقت هم همـ يكشف كرده است حق صدرالمتألهيناست كه مرحوم 

شـود بلكـه صـورت     و اعراضش عوض نمـى  ن فقط كميشود ا انسان مىك نطفه يكه  اين

ك صورت يت داراى ين صورت نطفه تا برسد به مرحله انسانيشود، در ا ش عوض مىينوع

  .رجه متكامله استمتد ةه متصلينوع

  

هـا   دهيـ ت در دگرگـونى پد يـ ك واقعيد حركت جوهرى به عنوان ياكنون كه فرمود :س

خ براى بررسى علـل انحطـاط و   يه در فلسفه تارين نظريا از ايد آييبفرمانقش اصلى را دارد 

  توان استفاده نمود؟ و جوامع مى ها تمدنا رشد و تعالى يزوال 

ـ بااجماالً  ؛رديد در جاى خود مورد بررسى قرارگين مطلبى است كه بايا :ج د گفـت در  ي

ن يـ اسـت اسـتفاده از ا   مؤثّرط خارجى در آن يو شراجو  و ها انسانن مواردى كه اراده يچن

  .پرداختمسأله ن يتوان به بررسى ا قانون جاى تامل دارد كه االن نمى
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اهللا  تيو آحجت اهللا  تياهللا صدر، آ تيآ: ات ثالثيحوزه در زمان آ 

  خوانسارى

  

ـ  تيى خودتان با مرحوم آياز سابقه آشنالطفاً  :س ه يـ ن وضـع حـوزه علم  ياهللا بروجردى و همچن

ى يفرمـا  فيه قـم و قبـل از تشـر   يـ حـوزه علم  مؤسساهللا حائرى  تيبعد از درگذشت مرحوم آقم 

  .دييان بفرمايآن عصر مطالبى ب ١ز در ارتباط با مراجع ثالثياهللا بروجردى و ن تيآ

اهللا حائرى من قم نبودم در حدود ده ماهى آمدم قـم بعـد رفـتم     تيدر زمان مرحوم آ :ج

آمـدم   1320مرحوم شد من اصفهان بودم، من دوباره در سـال  شان ياصفهان و آن زمان كه ا

د د ياهللا حاج س تيو آحجت اهللا  تياهللا صدر، آ تيقم و مراجع قم در آن زمان آ تقى محمـ

داحمد خوانسارى هم در كنـار آنـان معـروف بـود امـا      ياهللا حاج س تيخوانسارى بودند، آ

 ها بعضيشان هم به يكرد ا مراجعه مى شانيد گاهى مواقع اگر كسى به ايداد، شا ه نمىيشهر

م، ما يخواند شان شوارق مىيش ايها پ شنبه جمعه داد، ما پنج ه نمىيكرد اما شهر كمك مى

خ على اصغر يو آقاى ش )آبادى نجف(خ اسداهللا نوراللهى يم من و آقاى حاج شينفر بود سه

 مأنوساهللا خوانسارى  تيم، من با آيخواند شان شوارق مىيم در منزل ايرفت مى ،شاهرودى

لـى از رجـال و وجـوه    يشان مرجـع و مشـاربالبنان بودنـد، در نمـاز جماعتشـان خ     يبودم، ا

رفتند نماز حاج  د مىيچسب گر به دلشان نمىيكه وسواسى بودند و جاهاى د آنها رفتند مى

م، يكـرد  شـان شـركت مـى   يداحمد خوانسارى، من و مرحوم آقاى مطهرى هم در نماز ايس

اهللا داماد  تيشان رفتند تهران آيبعد كه ا. خواندند ن مسجد اول بازار نماز مىير همشان ديا

دامـاد در آنجـا نمـاز     محقّقدعلى يخواندند و االن پسرشان آقاى آس در آن مسجد نماز مى

رفتند، ولى آنان كـه حـوزه را اداره    شان مىينماز ا معموالًخوانند، باالخره علما و فضال  مى

ت  اهللا  تيـ اهللا صـدر، آ  تيـ آ: ن سه بزرگوار بودنـد يدادند ا ه مىيشهركردند و  مى و حجـ

تقى خوانسارى، آن وقت معروف بود كه حوزه هشتصد طلبه دارد، هـر  محمدد ياهللا س تيآ

                                                        
 ;)س(طهر حضرت معصومهق، مدفون در حرم م.هـ1371اهللا حاج سيد محمدتقى خوانسارى، متوفى در سال  آيت: آيات ثالث ١

اهللا سيد صدرالدين صدر، متوفى در  آيت ;ق، مدفون در مدرسه حجتيه قم.هـ1372اى، متوفى در سال  كمره اهللا حجت كوه آيت

 ).س(ق، مدفون در حرم مطهر حضرت معصومه.هـ1373سال
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ك ينامش  دادند، اما ثبت ه مىيبه هر طلبه شهر )الير(ان در ماه پانزده قران ين آقايك از اي

  .شد مىه درست يدى تا شهريد مختلف را مى د افراديمقدار مشكل بود، با

ـ امتمثالً ى كه يها طلبهك وقت گفته بودند ياهللا صدر  تيادم هست كه آيمن  از دارنـد و  ي

شـان  يشـان همراهـى نكردنـد، ا   يگـران بـا ا  يداده شود اما د آنها زى اضافه بهيك چيخوبند 

ر از آن پـانزده قـران   ياورد غيخودش حوزه امتحانى قرارداد و گفتند اگر كسى نمره خوب ب

داحمد زنجانى بود ياهللا حاج س تين آن حوزه آيكى از ممتحنيدهند،  مبلغى اضافه به او مى

گرفتنـد، مـن رفـتم     لى هم با دقـت امتحـان مـى   ينى بود، و خياهللا خم تيز آين آنها كى ازي

ك قران به ي ك نمرهيبه من دادند، آن وقت بنا بود كه از ده به بعد هر  16امتحان دادم نمره 

ش يقـران افـزا   21ه من از آقاى صدر از پـانزده قـران بـه    يجه شهريه اضافه كنند، بالنتيشهر

  .افتي

دهاى خاصى داشتند، خودشان با هم گرم بودند جنگ و دعـوا  يك از سه بزرگوار مريهر 

هـم  ه يا عليك اشعارى به نفع يم قم يكه ما تازه آمده بود ها وقتدها همان ينداشتند، اما مر

ت  راجـع بـه مرحـوم    مثالً بود،  ها طلبهن اشعار در دهان يساخته بودند و ا گفتنـد  مـى حجـ :

خ ياهللا حـاج شـ   تيـ در آن زمـان آ  ؛...اي، و »ه من الکسالهیشفیالله  ةذوالج�ل الحجةدنا یس«

تقى خوانسارى بود، معروف بود كـه آنـان   محمدد ياهللا حاج س تيعلى اراكى مالزم آمحمد

آمـد، حتـى    شـان هـم مـى   يمند بود درس ا شان عالقهياند ولى از بس به ا بودههم مباحثه 

  .شان درآورده بوديتقى زن داشت به ازدواج امحمدد يآقاى حاج سكه  ايندخترش را با 

  
  
  

  اهللا شاهرودى تياهللا صدر و آ تياهللا حجت، آ تيشركت در درس آ

  

ـ  با مرحـوم آقـاى مطهـرى مـى    ند ياياهللا آقاى بروجردى به قم ب تيآكه  اينقبل از    م يرفت

ان يـ كـنم بـه آقا   ه مـى ين را توصيمن ا ؛بود »اقل و اكثر«درس آقاى حجت، موضوع بحث 

  اسـت كـه وقتـى وارد     مـؤثّر لـى  يمطالعـه خ  شيكنند، پ »مطالعه شيپ«را  ها درسكه  طّلاب

  ه را يـ رت وارد بشـوند، مـن بـا مرحـوم آقـاى مطهـرى كفا      يشوند بـا بصـ   جلسه درس مى

  شـان  يادم هسـت ا يـ م درس مرحوم آقاى حجـت، آن وقـت   يرفت م بعد مىيكرد مباحثه مى
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ر و يه مرحوم آخوند بنا بود بحث كننـد، آنجـا چنـدتا ضـم    يى كفا»مالقى و مالقا«مسأله در 

فرمودند بله فردا حجت كند، مرحوم آقاى  كلمات مشابه دارد كه درك عبارت را مشكل مى

ح بخواند من ده تومان بـه  يه را صحيهر كسى فردا عبارت كفابحث مالقى و مالقا هست و 

 )ك از مراجعياز هر (در ماه  ها طلبهه يلى بود شهريتومان آن وقت خ ده -دهم  زه مىياو جا

م، يم با هم مباحثه كـرده بـود  يمن و آقاى مطهرى هر دو عبارت را بلد بود -پانزده قران بود

شان گفتند گـوش كـن، بـرو    يخوانم، ا االن مى د كه منيآقا گوش بده: آقاى مطهرى گفت

ن بـود كـه   يات درسش ايكى از خصوصيحجت مرحوم آقاى  -ا بخوان يمطالعه كن، فردا ب

داد اگر مطلب كوچك هم بـود   لى به آن جلوه مىيد خيخواست بگو ك مطلبى را كه مىي

ن االن ين همآقاى مطهرى گفت آقا م -شد مىداد كه طرف مرعوب  لى به آن پر و بال مىيخ

آقاى مطهرى هم همان جـا عبـارت را   . شان با اخم گفت خوب بخوانيتوانم بخوانم، ا مى

شـان درسـت خوانـد،    يد ايـ شـان بده يتومان به ا ى گفت دهيك آقايبه حجت خواند، آقاى 

ت  ماه در درس آقاى  ما حدود ده ؛تومان به آقاى مطهرى دادند باالخره همان وقت ده حجـ

 ؛م درس آقاى بروجردىيد وقتى كه مرحوم آقاى بروجردى به قم آمد رفتم، بعيشركت كرد

رفتم امـا   مى ها  شب ك سالىيمن درس مرحوم آقاى صدر را هم حجت البته قبل از آقاى 

ل و زمانى ين در همان اوايم زود بود، ايكردم چون هنوز درس خارج برا لى مطالعه نمىيخ

اهللا  تيـ م هم درس آيسال و ن كيحدود  ؛خواندم مىبود كه تازه به قم آمده بودم و سطح 

ك مطلب را يان بود، يب لى خوشيشان هم خيا )هیعل الله رحمة(خ عباسعلى شاهرودى رفتم يآش

صـاحب  (ك حرف را كـه از آخونـد   يكرد،  كردن مطرح مى ا براى اشكاليگفت گو كه مى

ــكفا ــى )هي ــل م ــى  نق ــد م ــرد بع ــود و  ك ــ«فرم ــرد علي ــو ثاناوالً ه ي ــاً اًي ــاهى  »و ثالث   و گ

ش يپـانزده قـران بـه شـاگردها     ك بار دهيشان هر سه چهار ماه يا ؛كرد پانزده اشكال مى ده

م، ولـى عـرض كـردم سـطح را     يرفت م براى درس مىيرفت داد، البته ما براى پولش نمى مى

راهنمـا  كـه   ايـن م از باب يرفت ى خارج مىها درسد مسلط نشده بودم، يجور كه با هنوز آن

كنم كه سطح را خوب بخوانند كـه درس خـارج درس    ه مىيان توصيو من به آقا ؛مياشتند

  د آنجـا خودشـان اهـل نظـر باشـند، اتخـاذ فتـوا بكننـد،         يـ ست، درسى است كه باياجتهاد

  كنم شاگردها بـه فكـر خودشـان اعتمـاد داشـته باشـند، در مسـائل خودشـان          ه مىيو توص

  ننـد  ياتخـاذ نظـر بكننـد بعـد برونـد بب     مسـأله  اسـتاد نباشـند، خودشـان در     مقلّدفكر كنند، 
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انسـان  كه  اينمباحثه براى  شيمطالعه و پ شيپمسأله  ،ا نه، خالصهياى دارد  ز تازهياستاد چ

ى كـه آن وقـت حـوزه را اداره    يحـال علمـا  علـى اى  . لى اثـر دارد يخوب درس بخواند خ

خ يداحمد خوانسـارى و آشـ  يبودند، در كنارشان حـاج سـ  نفر بزرگوار  ن سهيكردند هم مى

  .ك درس خارج مختصرى داشتنديگر هم بودند كه يد بعض ديعباسعلى شاهرودى و شا

  

ات ثالث چه كسانى بودند و مـردم در آن زمـان از   يد شاگردان مشهور آييبفرمالطفاً  :س

  د؟يكرد مىد يحضرتعالى از چه كسى تقل به ويژهكردند و  د مىيچه كسانى تقل

شـان  ياد ندارم ولى هر كدام شاگردهايات ثالث االن كسى را به ياز شاگردان مشهور آ :ج

د صدنفر شاگرد داشت، آقاى صدر هفتادهشتاد نفر و يشاحجت د، آقاى يرس به صدنفر نمى

خوان آن زمـان كـم    پنجاه نفر، درس خارج تقى خوانسارى هم چهلمحمدد يآقاى حاج س

و اما مردم آن وقت  ؛ن بوديشان جزو مستشكليى صدر حاج آقا رضا پسر ابود، در درس آقا

١د ابوالحسن اصفهانىياهللا حاج س تيهمه از آ معموالً
كردنـد، ولـى مـن و آقـاى      د مىيتقل 

آمد  م و به نظر مىيديد را مى عروةهاى مرحوم آقاى بروجردى بر  هيمطهرى آن وقت حاش

آمـد كـه    مبناى مسائل اشاره داشت و به ذهنمان مـى قى است، چون به يهاى دق هيكه حاش

دابوالحسن و آقـاى  ين آسيم بيكرد اط مىيد آقاى بروجردى اعلم باشد، آن وقت ما احتيشا

علـى  افتاد،  ها زبانن قمى هم كه در كربال بود سر يكم اسم حاج آقاحس بروجردى، بعد كم

 ت  مـاى قـم آقـاى    از عل ؛د مشاربالبنان بودندينفر در تقل ن سهيحال ااى مقلّـد كمـى  حجـ 

ده بـودم  ينشناصالً لى كم، آقاى صدر را من يتقى هم داشت اما خمحمدد يداشت، آقاى آس

دابوالحسن اصفهانى بـود،  يان مردم شهرت داشت آسياما كسى كه در م. داشته باشد مقلّدكه 

 مقلّـد ن قمـى هـم در كـربال    يشتر در بروجرد و آقاى حاج آقـا حسـ  يآقاى بروجردى هم ب

  .ميكرد اط مىين اصل در مسائل احتيداشتند، من و آقاى مطهرى روى ا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 .اشرف در نجف) ع(ق، مدفون در حرم مطهر اميرالمومنين حضرت على.هـ1365متوفاى سال  ١
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  ثربى كاشانىياهللا  تيشركت در درس آ

  

ز درس يـ ثربى كاشـانى ن يدعلى ير سياهللا آقاى حاج م تيا جنابعالى نزد مرحوم آيگو :س

  .دييان فرمايد بيشان دارياى از ا اگر خاطره ؛ديا خوانده

اهللا آقاى حـاج آقـا    تيلى خوب مرحوم آيثربى از شاگردان خياهللا  تيآرى، مرحوم آ :ج

ات مرحوم ياند و در زمان ح اند، بعد از نجف به قم آمده ن عراقى در نجف بودهياء الديض

شـان  يانـد، ا  رتبـه قـم بـوده    ين عاليكى از مدرسيه قم يحوزه علم مؤسساهللا حائرى  تيآ

اهللا داماد از شاگردان  تياند و مرحوم امام و آ شاگردپرور بوده ان ويب اث و خوشلى بحيخ

اهللا  تيپس از رحلت مرحوم آ. شان ساكن كاشان شده بودندياند، سپس ا شان بودهيخوب ا

ـ آ اتفاقـاً اهللا بروجـردى مراجعـه كردنـد     تيـ د بـه آ يـ در تقل نوعاًاصفهانى كه مردم  اهللا  تي

ثربـى  ياهللا  تيـ كردند، در همان زمان آ را اشكال مىت يد از ميماندن بر تقل بروجردى باقى

شان را به جواز ياهللا بروجردى بحث كرده و ا تيت با آيبقاء بر ممسأله ند و در يآ به قم مى

درس  ضـمناً و  ؛ز نقـش داشـتند  يـ ان مرحوم امام نين جريكنند و در ا ت قانع مىيبقاى بر م

شان و از جمله من يادى در درس اياصول هم شروع كردند از اول مبحث برائت كه جمع ز

ه خانواده خود تحت فشار قرار يشان از ناحيپس از مدتى ا ؛ميشد مىد مطهرى حاضر يو شه

اهللا بروجردى جمعى از  تيه مرحوم آيگرفتند و به كاشان برگشتند، و پس از چندى از ناح

ن را بـه قـم   شـا ياهللا بروجـردى ا  تيـ ه آيـ م و از ناحيم به كاشان بـرو يشد مأمورجمله من 

بار هم به اصفهان سفر كردنـد و   كيشان يا. م ولى باالخره نتوانستند به قم برگردنديبرگردان

ـ آبـاد بـه عنـوان بازد    شان هم به نجفيدن كردم و ايشان ديمن در اصفهان از ا ف يد تشـر ي

نعلى، يحس خيآش: گفتند مىگاهى روى شوخى . ى كردممفصلى يرايشان پذيآوردند و من از ا

 كردنـد  شان نقـل مـى  يا. ام آباد را فراموش نكرده ستم و سور نجفيكه نمك به حرام نمن 

اء عراقى به يم استاد من مرحوم آقاى حاج آقا ضيايران بيخواستم از نجف به ا وقتى كه مى

زدى يـ دعلى ير سين شاگرد خود آقاى حاج ميمرحوم آقاى آخوند خراسانى بهتر: من گفتند

فرسـتم، اگـر بـا     ران مـى ين شاگرد من هستى به ايهم تو را كه بهتر ران فرستاد، منيرا به ا

ــلشـــان بحـــث يشـــان برخـــورد كـــردى دوســـت دارم بـــا ايا ى انجـــام دهـــىمفصـ .  
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 تصـادفاً كـه   ايننم، تا يشان را ببياكه  اينبودم از  مأيوسزد و من يشان در يمن در كاشان و ا

د محترمـى  يدم سـ يـ را باز كـردم د ر وقت كسى درب خانه ما را زد و من خودم در يشبى د

زد عـازم  يـ پس از ورود گفتنـد از   ؛دييد وارد شوم، گفتم بفرماييفرما است، گفتند اجازه مى

نجا خراب شد، رفقا در گاراژ ماندند من هم سـراغ منـزل عـالم    ين ما در ايم ماشيتهران بود

. زدى هسـتم يـ على  دير سيمحل را گرفتم منزل شما را نشان دادند، گفتم جنابعالى؟ گفتند م

ى بـه  مفصلشان بحث يپس از تعارفات معمول سخن مرحوم آقاى عراقى را نقل كردم و با ا

و  هـا  سياسـت ثربـى همـه   يمرحـوم آقـاى   . افتميلى قوى يشان را خيا انصافاًراه انداختم و 

نسبت  آنها ز بهين حادثه را نيتر كوچكدانستند و  مى ها انگليسيحوادث جهان را مستند به 

زدى معروف كه از سران يران، دكتر يى اها بازي فرمودند در زمان توده شان مىيدادند، ا مى

ـ  يحزب توده بود براى تبل  ةغ به كاشان آمده بود و چون پسر خاله من بود سرى هم بـه خان

اند،  را راه انداخته ها بازي ن تودهيرا كه ا ها انگليسيخدا لعنت كند : من زد، من به او گفتم

س يمربـوط بـه انگلـ    هـا  بـازي ن يدهند، گفتم همه ا ت ما را كه به شوروى نسبت مىاو گف

  .سى هستىياست، تو هم انگل
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  اهللا بروجردى تيى با آيآشنا

  

م، در ينـ ياهللا بروجـردى را بب  تيك آيخواست از نزد لى دلمان مىيمن و آقاى مطهرى خ

رفتم، آن ك تابستان آقاى مطهرى با حاج آقا صدر كلباسى رفتند بروجرد سال بعد هم من ي

سال تابستان من حدود چهل روز در بروجرد مانـدم و در درس آقـاى بروجـردى شـركت     

بود  »ت از قبل جائريوال«، موضوع درس گفتند مىمه را شان خارج مكاسب محرّيكردم، ا مى

ك يـ كردنـد،   شان شركت مىيد از علما در درس ايسف شيشصت نفر همه ر پنجاهتقريباً و 

م يهـا  درسگفت من  سال از آقاى بروجردى بزرگترم، مى گفت من پانزده رمردى بود مىيپ

آن وقـت  . خواند وطى مىيرا در اصفهان خوانده بودم و برگشتم بروجرد آقاى بروجردى س

ش ينشستند هر كـس جـا   ب مىيلى به ترتيآمدند درس آقاى بروجردى خ رمردها مىين پيا

م مـا وسـط اتـاق    ينيف علما بنشـ يم در رديم حق نداشتيودطلبه ب ك بچهين بود، ما كه يمع

  .اهللا بروجردى بود تين حوزه درس آيك اتاق بزرگ كه وسطش ستون بود، ايم، ينشست مى

  

  ى مختلف آمده بودند؟ها شهرستاناز كه  اينا يشان اهل بروجرد بودند  همه :س

   شـد  مـى اد بودنـد، معلـوم   يـ بروجرد سابقه حوزوى داشت، آخوندهاى مسن در آن ز :ج

ـ بقاهـا   ايـن  آنجا جلوتر حـوزه داشـته و     اى حـوزه سـابق بودنـد، درس آقـاى بروجـردى      ي

  ن شـاگرد  يد بهتـر يآبـادى كـه شـا    علـى خـرم   خيكى حاج شيدوسه نفر مستشكل داشت، 

خ يگـرى حـاج شـ   يت داشـت، د يـ لـى عنا يآقاى بروجردى بود و آقاى بروجردى بـه او خ 

  ى يت داشـت تـا جـا   يـ شان هم عنايى بود كه آقاى بروجردى به ان حجتى بروجرديبهاءالد

   ،آمـد كـه در قـم افـرادى فاضـل باشـند       شان آمدند قم هنوز بـه نظرشـان نمـى   يكه وقتى ا

   ؛ر داشـته باشـد  يـ فرمودند خـوب اسـت درس، تقر   كردند مى گاهى اوقات كه صحبت مى

ك يـ شـان هـر كـدام    يگفت بعد شاگردهاى خـوب ا  در نجف آقاى آخوند درس را كه مى

  كردنـد كـه    كردنـد، بعـد اظهـار مـى     ر مىيگران درس را تقرير داشتند و براى ديحوزه تقر

  دى يك سـ يـ ر كننـد،  يـ درس را تقرمـثالً  نجا كـه  يند ايايخوب است آن دونفر از بروجرد ب
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گرفـت،   ى خوبى به آقاى بروجردى مىها اشكالل كه يداسماعيهم بود به نام آقاى حاج س

  .ش احترام قائل بوديجردى هم براآقاى برو

  
  
  

  اهللا بروجردى تيتى آيى درسى و روش تربها ويژگي

  

گونه  نيشان ايآمد، درس ا لى خوشمان مىياهللا بروجردى خ تيان روان و ساده آيما از ب

بفهمند، به قول خـودش   ها طلبهگفت كه  ك جورى مىي ثانياًمطالعه كرده بود، اوالً بود كه 

اد داشـت،  يـ كننده همراه باشد، تكرار هـم ماشـاءاهللا ز   جيد با عبارات گيگفت درس نبا مى

را گاهى روز شنبه كه مسأله ك يكرد،  لى معطل مىيكرد، خ معنا مى» كوني كان«عبارتها را 

مانده براى مسأله ك نكته يد يد مىمثالً رفت،  كرد تا روز چهارشنبه به آن ور مى مطرح مى

  .گرفت آمد آن مطلب را دوباره از سر مى فردا مىد يآن نكته را بگوكه  اين

  شــان يرات درســى ايــكــه مــن از تقر »ا�صـول  ةیــنها«ن يــده باشــند در ايــان ديــاگــر آقا

  شـان اسـت، البتـه آن وقـت كـه مــن      يهمـه مــال ا  رابعـاً و  ثالثـاً و  ثانيـاً ام عبـارت   نوشـته 

  لـى بلـد نبـودم مقـدارى مطالـب كـه       ياالصول را نوشتم ابتداى كـارم بـود نوشـتن خ    ةینها

و به طور كلى آن وقت كه آقاى بروجردى آمد قـم درس نوشـتن در    ؛ادم مانده بود نوشتمي

  بـا درس نوشـتن مخـالف بــود و    اصـالً  اهللا آقـاى دامـاد    تيـ قـم معمـول نبـود، مرحـوم آ    

بـه   هـا  طلبـه ن بـود كـه   ياش ا دهيآورد، آقاى داماد عق سواد بار مى را بى ها طلبهگفت  مى

 تأكيـد ند، ولى آقـاى بروجـردى بـر نوشـتن     يآ سواد بار مى كنند و بى نوشته خود اتكا مى

  شـان  يرا نوشـته بـودم و بـه ا    االصـول  نهایـة ل يـ صـفحه اوا  كردند و لذا وقتى من چند مى

گـر هـم   يزه داد، نسبت به افـراد د يتومان جا ستيك قواره پارچه قبا و بيشان به من يدادم ا

  كـرد، مـن    ق مـى يلـى تشـو  يرا خ هـا  طلبـه ن بود كـه  يشان ايگونه بود، معمول ا نيشان ايا

  شـان نوشـتم و چـاپ شـده     يى اهـا  درسرا كـه از  » مسـافر  ةوصل«ن بحث يادم هست همي

  را در روزهـاى قبـل    »المسـافه  خـروج الـى مـا دون   «مسـأله  آقاى بروجردى ضمن بحـث،  

  روز بماند امـا در نظـر اوسـت كـه      جا خواست ده كيمطرح كرده بودند، كه اگر كسى در 

شـان  ين مدت به محلى كه فاصله آن كمتر از چهار فرسخ است برود و برگـردد نظـر ا  يدر ا

  خـورد، مـن    ست و قصد اقامه به هـم مـى  يز نيك ساعت هم كه شده جاين بود كه براى يا
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شد و بعدش هم ماه رمضـان  تابستان كه  اينشان نوشته بودم، تا يى اها درسرا از مسأله ن يا

مسـأله  ن ياز بس به ا ها درسشان پس از شروع ين درس فاصله افتاد، ايو حدود چهار ماه ب

ك يـ فردا  :شدن درس گفتند شان خالف مشهور بود پس از شروعيت داشت و فتواى ايعنا

خواهم مطرح  را مى »المسافه خروج الى ما دون«مسأله عنى يلى مهم است ياى كه خمسأله 

د، يـ را كـه شـما فرمود  مسـأله  ن يـ شان گفتم ايان مطالعه كنند، بعد از درس من به ايكنم آقا

د من يا گفتم آقا شما فرموده -كردند البته گاهى اشاره هم مى -م يد اشاره كرديگفتند نه، شا

نم، يـ اور ببيـ ام، فرمودند كه خوب ب كنم، گفتم آقا من نوشته ام، گفتند گمان نمى هم نوشته

ن حـال  يـ شان بردم، تند و قلم خورده و شكسته نوشته بودم بـا ا يمن هم نوشته را خدمت ا

گونـه بـود كـه حـرف اسـتاد را       نيـ وه نوشـتن مـن ا  يشان، شـ يهمان دفتر را بردم دادم به ا

نوشـتم، فـرداى آن روز    دم و مىيكش ر آن خط مىينوشتم و خودم اگر اشكال داشتم ز مى

نى، بعد از ياهللا خم تيم درس اسفار آيرفت شان مىيآمدم درس، قبل از درس ا ريمن د اتفاقاً

نـى گـاهى درس را   يم درس آقاى بروجردى، آقـاى خم يآمد نى مىيدرس با خود آقاى خم

ر بـه درس آقـاى بروجـردى    يـ آمد و لذا گاهى د ا آقاى بروجردى زودتر مىيداد  طول مى

ند امروز نبودى آقاى بروجـردى بـراى تـو    يگو مى ها طلبهدم يم ديم، بعد كه آمديديرس مى

نعلى مطلب را خوب نوشـته، قاعـده نوشـتن را    يحس خين آقاى آشيا«: لى معركه كرد كهيخ

، »ده مطالب ما را با مطالـب خـودش مخلـوط نكـرده    يكند، خط افقى كش ت مىيخوب رعا

ـ ا را گفتـه ه مسـأل ن يـ ف كرده بود و گفته بود پس مـا ا يلى تعريباالخره از نوشته من خ م، ي

تومان روى دفتر من گذاشته بود و  250شان يا بعداًبعد، مسأله م يشان هم نوشته حاال برويا

جـور   نيـ آقـاى بروجـردى ا  كـه   اينمنظور  ؛لى بوديتومان خ250براى من فرستاد، آن روز 

ق ين شـكل تشـو  ينوشـتند بـه همـ    گران هم كه درس مـى يرا داشت، نسبت به د ها تشويق

  .كرد مى

اض يـ ست و پنج سالگى نكاتى را از درس خارج ريكه من در سن ب گفتند مىشان يخود ا

كنم، و  استفاده مى آنها ام كه حاال از ادداشت كردهيگفتم  ن كه در اصفهان درس مىيو قوان

ال است و اگر مطـالبى  ن حرف درستى است چون انسان وقتى كه جوان است ذهنش جويا

  .استفاده كند آنها تواند از ن بعد مىيادداشت كند در سني آيد مىرا كه به ذهنش 
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  اهللا بروجردى در قم تيچگونگى ورود و اقامت آ

  

  .دييان فرماياهللا العظمى بروجردى به قم را ب تيعلت و چگونگى آمدن آلطفاً  :س

لـى  يشـان خ يمـرض ا  بعـداً اهللا بروجردى در بروجرد كه بود مرض فتق داشـت،   تيآ :ج

  ده بودنـد تـا بـراى معالجـه بـه      يـ ن خوابانيشان را در ماشيشده بود به شكلى كه اخطرناك 

  ده بودنـد  يبـه قـم كـه رسـ     -دمين را از خودشان نشـن يالبته من ا -تهران ببرند، معروف بود 

و حـال   )س(شده بودند بـه حضـرت معصـومه   متوسل دا شده و يشان پياى در ا هيحالت گر

مارسـتان  يشـان را بـرده بودنـد بـه ب    ينند، بعـد ا يبودنـد بنشـ  شان بهتر شده بود و توانسته يا

دن آقـاى  يـ شـاه بـه د  كـه   ايـن شان، و علت يدن ايروزآبادى تهران، شاه هم رفته بود به ديف

  بـى داشـت،   ين نفـوذ عج ير و خوانين بود كه آقاى بروجردى در عشايبروجردى رفته بود ا

  مـان  يشـان ا يلـى بـه ا  يكردنـد خ  ام مـى يـ ر آنجا همه قيكرد عشا ك حكمى مىيشان ياگر ا

روز  كيـ ن را احساس كـرده بـود، و   يرضاشاه پدرش رضاخان هم امحمدش از يداشتند، پ

  آورنـد تهـران،    رند و مـى يگ شان را مىيدم مرز ا ،گشته مى بر مكّهوقتى آقاى بروجردى از 

  ق يـ د تحقيـ گو ام كننـد، رضـاخان مـى   يـ ك بوده قيرسد و نزد ر مىيه به عشاين قضيخبر ا

  شـود كـه آقـاى بروجـردى      كننـد بعـد معلـوم مـى     قـات مـى  يست؟ تحقين كيد اينيد ببيكن

شـان  يخواهد برود، بعد ا د هر جا مىيد او را رها كنيگو گاه دارد، مىير پاياست و در عشا

ك زمـان راجـع   ين قمى هم يمرحوم حاج آقا حس ؛رود و از مشهد به بروجرد به مشهد مى

ن مسائل اصرار داشت كه در تهران با رضـاخان مالقـات كنـد بـه همـه جـا       يبه حجاب و ا

دكاظم يشان مرحـوم آقـاى حـاج سـ    يت نكرده بودند، ايلى حمايشده بود و علما خمتوسل 

ـ   دابوالحسن كرونى را كـه تهـران بـود مـى    يكرونى پدر آس   ش آقـاى بروجـردى،   يفرسـتد پ

  هـاى آقـاى قمـى اجـرا نشـود مـن        كند كه اگر چنانچه خواسته د مىيآقاى بروجردى تهد

  ر يفتـد عشـا  يدانسـتند كـه اگـر او راه ب    مى آنها دى،ين تهديك چنيمثالً م تهران، يآ هم مى

ـ افتنـد، روى ا  راه مى   شـان را  يزود بـا آقـاى قمـى صـحبت كردنـد و بـاالخره ا       ،ن اصـل ي

  جـورى روى آقـاى    نيـ ك حسـاب ا يـ ن اسـت كـه دولـت    يـ منظـور ا  ؛فرستادند به كربال

  ك يـ كردنـد بـاالخره    ام مـى يـ اگـر ق  آنهـا  بودند و مسلّحكرد، چون لرها  بروجردى باز مى
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دن آقاى بروجردى رفت قدرت آقاى بروجردى در يرضاشاه هم كه دمحمد. شد مىشورشى 

لى بد نبودند، شـاه آمـده   يها با علما خ دانست، البته آن وقت دولتى ر را مىيلرستان و عشا

ان در قم زمزمه كردند يبا آقا ها طلبهبعد  .و عكس هم گرفته بودند دن آقاى بروجردىيبود د

رزا مهدى بروجردى كـه زمـان حـاج    يند قم، حاج ميايك كارى بكنند آقاى بروجردى بيكه 

شان پـدر  يا -ت نداشت يان ثالث مسئوليشان بود و در زمان آقايكاره ا م همهيخ عبدالكريش

ش آقاى بروجـردى و صـحبت كـرده بـود كـه      يرفته بود پ -شد مىگانى ياهللا گلپا تيخانم آ

شان و براى آمدن يش ايگران هم رفتند پينى و دياورد قم، بعد گفتند كه آقاى خميشان را بيا

شان را راضى كرده بودند كـه بعـد از بهبـود    يشان دعوت كرده بودند، و باالخره ايبه قم از ا

گران براى يند و با ديايشان به قم بيم كه ايدلى خوشحال بويند، ما هم خيايكسالتشان به قم ب

نى يادم هست قبلش به آقاى خميم، من يكرد شان براى آمدن به قم صحبت مىيدعوت از ا

تـا آقـا    م سـه يترس شان گفتند مىيند و ايايد به قم بيم كه از آقاى بروجردى بخواهيگفت مى

كارى انجام دهد، ولـى بعـد كـه    آمد كه آقاى بروجردى بتواند  چهارتا بشود، باورشان نمى

ر بـه  يـ سال د ستيآقاى بروجردى ب«: شان فرمودنديآقاى بروجردى به قم آمده بود روزى ا

ننـد  يب بفهمنـد مـى  كـه   ايـن م بدون ير مستقيغ ها طلبهشان جورى است كه يقم آمد، درس ا

انش يـ شان بينى نسبت به درس آقاى بروجردى بود، اير آقاى خمين تعبي، ا»اند مجتهد شده

كـرد،   روشن نشده آن را تكـرار مـى   كامالًكرد مطلب  ى كه احساس مىيروان بود و تا جا

در اصفهان مطلبى راگفت  )اهللا بروجردى تيآ(شان يگفت ا رازى مىيآقا ش رزا علىيحاج م

م خـودم  يگـو  ام، مـى  دهيگفت من هنوز خودم نفهم شان مىيم، ايديم آقا ما فهميگفت ما مى

شـان از راه تهـران آمدنـد قـم، در     ياست كه بزرگـان دعـوت كردنـد و ا    نيمنظور ا! بفهمم

ك يـ شان اسـتقبال شـد، علمـا هـر     ينصرت از ا آباد و كوشك عنى در علىيفرسخى قم  ده

اهللا حاج آقا  تيك اتوبوس هم مرحوم آيادم هست يمن . فرستادند و افرادى را مى ها هيأت

  .ميوس آقاى حائرى بودمرتضى حائرى گرفت، من و آقاى مطهرى جزو اتوب

ستاده بـودم، فرمودنـد شـما مثـل     يشان اياده شدند من جلوى ايآنجا كه آقاى بروجردى پ

د؟ گفتم بله آقا من تابستان در بروجرد خدمت شـما بـودم، البتـه در آن    يبروجرد بودكه  اين

  .دانستند شان هنوز اسم من را نمىيزمان ا
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  فقه و اصول سياهللا بروجردى و تدر تيحوزه درسى آ

  

جلـوى   -منزل آقاى داماد شد وارد شـدند   بعداًاى كه  شان آمدند قم و در خانهيباالخره ا

گـرى مجـاور حمـام اتابـك،     يبعد از آنجا منتقل شدند به منـزل د  -عتمدارىيمنزل آقاى شر

شـان در صـحن   يا -شـان داد  يجاى نمازش را در صحن به ا )هیعل الله رحمة(مرحوم آقاى صدر

ثار كـرد و رفـت خانـه    يا )اهللا صدر تيآ(شان يقت خود ايو در حق -آبرومندى داشتنماز 

آمـد و در خانـه درس هـم شـروع كردنـد،       ن شد، آقاى بروجردى به نماز جماعت مىينش

فقـه   هـا  صـبح  ؛شان از كتاب اجاره بود و اصـول را هـم از اول شـروع كردنـد    يدرس فقه ا

كردنـد امــا   شـان شــركت مـى  يشصــت نفـر در درس ا  عصــرها اصـول، پنجـاه   گفتنـد  مـى 

آمد آقـاى   نى مىيآمد آقاى خم گانى مىيآقاى گلپامثالً شصت نفر چه كسانى بودند،  پنجاه

نجفى از آقاى  آمدند، آقاى مرعشى شان را دعوت كرده بودند مىيكه اها  اين آمد، داماد مى

شان يآمد اما در درس ا ش آقاى بروجردى مىيپكرد گاهى هم  ف مىيلى تعريبروجردى خ

دابوالحسن اصفهانى در نجف ياهللا س تيد مرحوم آيدر آن زمان مرجع تقل. كرد شركت نمى

معلوم شد آقاى بروجردى در تهـران كـه    بعداًدادند،  شان مىيبود، مردم وجوهاتشان را به ا

شـان  يمالقات كرده بودنـد و بـه ا  شان يمارستان با ايار تهران در همان به از تجك عديبوده 

شان به يم، لذا وقتى كه ايده د ما وجوهات را به شما مىيگفته بودند كه اگر شما به قم برو

ه بدهنـد،  يگـر نتوانسـتند شـهر   يه دادند ديه شروع كردند، دوسه ماه كه شهريقم آمدند شهر

هشتاد نفرشان آمده بودند  ى بزرگى بودند هفتادها خانلى يآباد هم كه خ ن منطقه خرميخوان

اهللا بروجردى در قم بماند، آبروى ما آقاى بروجردى است  تيم آيگذار ما نمى گفتند مىقم 

نـى و  يشان را ببرنـد، آن وقـت آقـاى خم   يخواستند ا چرا آقاى بروجردى در قم است؟ مى

دم، تقى اشراقى آمدند كه جواب لرها را بدهند، در آن مجلس من هـم بـو  محمدرزا يآقاى م

د يـ ايران است بروجرد كه بيبابا آخر آقاى بروجردى در قم كه باشد آقاى ا گفتند مى آنها به

ست آقـاى  يشان تنها آقاى بروجرد نيا ،ن گفت نهيكى از آن خوانيآقاى بروجرد است، بعد 

آباد به اندازه جمكران قـم   تقى اشراقى گفت باباجون خرممحمدرزا يآم! آباد هم هست خرم

  خـود آقـاى    )كرد شان اغراق مىيالبته ا! (كنى آباد مى آباد خرم حاال تو هى خرمست يهم ن
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جورى قانعشان كردند رفتند وگرنه آنان  كين را يبروجردى هم در جلسه بود، باالخره خوان

ه نتوانسته يبود كه شهر تأثرلى ميآمده بودند آقاى بروجردى را ببرند، ولى آقاى بروجردى خ

ان هم متزلـزل و مختـل   يگر آقايه ديقت كه آقاى بروجردى به قم آمد شهربدهد، البته آن و

لى بد گذشت، به ما هم از نظـر  يخ ها طلبهچهار ماه به  ادم هست سهيشد، در آن زمان من 

ه آقـاى  يباالخره شهر. مياز درس سرد نشد وقت هيچگذشت، اما  لى سخت مىياقتصادى خ

آقـا   گفتنـد  مىدادند،  شان دلدارى مىيران به اگينى و ديو آقاى خم شد مىبروجردى جور ن

مان شما را يخواهند براى ا خواهند شما را براى درس مى كه شما را براى پول نمى ها طلبه

اد يـ هـم در آن زمـان ز   هـا  طلبهالبته . كردند شان را دلگرم مىين شكل ايخواهند، و به ا مى

هزار نفر  دارد، از هشتصد نفر به سه هزار طلبه ن اواخر قم سهيشده بودند، معروف بود كه ا

  .ده بوديرس

  
  
  

  در آن زمان ها طلبهمشكالت زندگى 

  

  ك ظهـر شـد   يـ م نزديكـرد  د مطهـرى مباحثـه مـى   يك وقت با مرحوم شـه يادم هست ي

  م حتـى  ي، مـا در آن وقـت پـول نداشـت    »امـد يرمـان ن يباالخره ما امروز نـان گ «: شان گفتنديا

  دادنـد، مـن رفـتم تـا حـدود مسـجد        ه نمـى يى ناآشـنا نسـ  هـا  طلبـه م، بـه مـا   يه كنينان ته

  ك نـان  يـ رم يـ شاهى قـرض بگ  ال و دهيدا كنم از او دورياى را پ ك طلبهيكه  )ع(حسن امام

  شــاهى،  ال و دهيـ دادنـد دور  ك نـان سـنگك را مـى   يــدا نكـردم،  يـ ه كـنم، كسـى را پ  يـ ته

آدم شـوخ و   -ى جانيدم مرحـوم حـاج آقـافخر طـاهرى قهـدر     يه ديضيبرگشتم در مدرسه ف

ال و ده يـ ستاده، گفـتم حـاج آقـا دو ر   يه ايضيپاى درخت توت مدرسه ف -اى بود خوشمزه

  كـى  يام آمـدم از   دا كـرده يـ از بـه حمـام پ  يـ گفـت واهللا مـن ن  ! شاهى ندارى به مـا بـدهى  

ـ بـه ا  هـا  طلبـه وضع ! ام دا نكردهيرم بروم حمام كسى را پيشاهى بگ ال و دهيدور   ن شـكل  ي

  چ از يم و هـ يخوانـد  م، درسـمان را مـى  يكـرد  مـان را مـى   ن حال مباحثـه يع بود اما ما در

  ت بدهنـد و  يـ ل اهميان كـه بـه تحصـ   يـ كنم به آقا ه مىيو لذا توص ؛ميوضعمان دلسرد نبود

ــد در ا ــبدانن ــد اســت، پ  ين طري ــه هســتند مرضــى خداون ــى ك ــرميق ــد )ص(غمبراك   : فرمودن

  ن علـم را  ي، خداونـد طـالب  »العلـم  ةحب بغـا یالله  ضه علی کل مسلم، ا� و انیطلب العلم فر«
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خ مـا بـا فقـر و فالكـت درس     يبزرگـان و مشـا   ؛مورد محبت خدا هستند آنها دوست دارد،

كسانى كه در زرق و اصالً خدمت بكنند،  تشيعتوانستند به اسالم و  ها همانخواندند و  مى

ك يـ قـت  يت و حقيروحانر يشوند از مس فات وارد بشوند ناچار مىيا و مقام و تشريبرق دن

بنـده  يلـى فر يا خياند اما دن گونه نيم همه ايخواهم بگو قدرى منحرف شوند، البته من نمى

  .است

  
  

  ى آنها مرارتغى و يى تبلها مسافرت

  

 هـا  طلبـه غى براى يا برنامه تبليا محرم و صفر آيام ماه مبارك رمضان و يآن زمان در ا :س

  وجود داشت؟

از قم  بعداًده بودم ياد، من در اصفهان هنوز به آن حد نرسيلى زيوجود داشت اما نه خ :ج

اد بدهـد چـه   يـ ك راهنما كه بـه مـا   ين است كه ياش ا غ رفتم، اما عمدهيى براى تبليجاها

 ميخى داشـته باشـ  يم، اطالعـات تـار  ينـ يم، قرآن ببينيالبالغه بب نهجمثالً م يى را بخوانيزهايچ

راهنمـا  هـا   ايـن  م،يكـرد  خودمان روى بعضى مسائل كار مىن اواخر كه ينبود، مگر اها  اين

البالغه مطالعـه كـن،    ند نهجير، به او بگوين مسيندازند در ايخواهد كه از اول افراد را ب مى

وطى را كه يى معمولى مقدمات و سها درسوگرنه  ؛...خ مطالعه كن وير مطالعه كن، تاريتفس

  .شود براى مردم گفت نمى

  

  كردند؟ غ اعزام مىيبروجردى كسى را براى تبل اهللا تيا آيآ :س

براى ماه رمضان و محـرم و صـفر    معموالًت داشتند و يلى عنايغ خيشان راجع به تبليا :ج

فرستادند و كمك هـم   دهات مىمخصوصاً را به جاهاى مختلف  طّلابگروهى از فضال و 

  .كردند مى

  

اى از آن سـفرها   ا خـاطره يد و آيرفتغى يچند مرتبه سفر تبل مجموعاًام يشما در آن ا :س

  د؟ياد داريبه 

  چادگـان، رزوه،  -دن رفـتم  يـ غ مسافرت كردم، چند بار به فرين بار براى تبليمن چند :ج
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ـ بار از طرف آ كي ؛ -اسكندرى شـان بـراى مـن    يار رفـتم و ا ياهللا بروجـردى بـه شـهر    تي

ز جمعى از جمله يگر نيبار د كي، )797 ، صفحة3وست شماره يپ(اى را مرقوم فرمودند  نوشته

م، من به آباده رفته و پـس  يغ اعزام شديشان براى تبليمن براى ماه مبارك رمضان از طرف ا

د يرفتم و در منزل آقـاى حـاج سـ    راز رفتم كه در مسجد باقرآباد منبر مىياز چند روز به ش

راز يجعفر طاهرى كه امام مسجد بودند مهمان بودم و در آن سفر با علماى معروف ش محمد

اهللا بروجردى به  تيك بار هم قبل از آمدن آي. اهللا محالتى آشنا شدم تياز جمله مرحوم آ

م و در يآبادى براى دهه محرم بـه كاشـان رفتـ    خ اسداهللا نوراللهى نجفيقم با آقاى حاج ش

ترتـب   ةثربى مساليد على ير سياهللا آقاى حاج م تيروزها نزد مرحوم آ ،آنجا عالوه بر منبر

ار مـرد بحـاثى   يشان بسـ يا. ميكرد م و هر روز در حدود سه ساعت بحث مىيخواند را مى

اهللا  تين با مرحوم آيدر آن سفر همچن. دادند بودند و به شاگرد فرصت اشكال و بحث مى

  .ميبودند آشنا شدد يخالصى كه در كاشان تبع محمدخ يحاج ش

شـواى  يتومـان قـرض گـرفتم و رفـتم پ     ان سـى يكى از آقاين از يز قبل از اربعيبار ن كي

ان قـم برخـوردم و از وضـع    يـ كى از آقايان، در آنجا به يكى از آقاين البته با سفارش يورام

نفر طلبـه از   ستيك مجلس هست و حدود بينجا يا فعالً: مجالس آنجا سئوال كردم، گفت

كنند و هر كس نوبتش نشد صاحب مجلس از  اند و همه در آن مجلس شركت مى آمدهقم 

خواهد ولى فردا باز همـه   قت عذر او را مىيدهد و در حق باب ضرورت دوتومان به او مى

در مجلـس روضـه   اصـالً  جه مـن  يدر نت!! لى محترمانه استيكنند، گفتم پس خ شركت مى

را به دوش  ها كتابه و يشابورى اثاثين محقّقا آقاى شركت نكردم و باالخره پس از مشاوره ب

رمرد محترمى به نـام آقـاى حـاج    يد پيدر آنجا در منزل س. مياده به جوادآباد رفتيم و پيگرفت

  دا بـود  يـ م و پين منبر رفتـ يم كه روضه داشتند و هر دو در روز اربعيل وارد شديداسماعيس

رمـردى  يد پيترام كردند، ولى پس از ما سـ لى احيكه منبر ما مطلوب واقع شد و مردم هم خ

  اى است منبـر رفـت و در منبـر صـحبت      خوان حرفه دا بود معلوماتى ندارد و روضهيكه پ

ـ نيب خ را مـى ين دو شـ ياز خمس و زكـات كـرد و بعـد گفـت همـ        د، هـر كـدام مسـتحق    ي

  دفعـه   كيـ ن جملـه را كـه گفـت    يا! نجا برونديد و از ايبده آنها ست تومان زكاتند كه بهيب

  م بـه بازگشـت گـرفتم،    يرا بر سر مـن كوفتنـد و از همـان جـا تصـم      اتاقطاق كه  اينمثل 

  د اعتـراض كردنـد ولـى بـاالخره مـن از مانـدن در       يبـه سـ   خانه صاحبو هر چند مردم و 
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غـى بـا آن وضـع ناهنجـار و     يى تبلهـا  مسـافرت قت وداع من بود با يآنجا ابا كردم و در حق

  .ضابطه بى

اهللا العظمى بروجردى بودم و در  تيز وقتى كه در وشنوه در حضور مرحوم آيك مرتبه ني

دند و يشان رسيخدمت ا» كروگان جاسب«كردم جمعى از  شان كمك مىينوشتن رجال به ا

ن گفتنـد  يان حاضريت كردند، و باالخره آقايدر آنجا شكا ها بهاييى ها فعاليتغات و ياز تبل

ت مطالعاتى دارد، و مـن بـه   يباشد چون در رشته بهائ مى نمتعين امر يآقاى منتظرى براى ا

م و مـدتى در آنجـا بـودم و    يله االغ به طرف كروگان رفتـ يخانواده با آن جمع به وس معيت

ن و اسـتداللى از روى  يرا دعوت كردم كه در مجلس شركت كنند و با زبان ل ها بهاييرسما 

ن يى من در آنجا و همچنـ ها صحبتشتر يكردم، و ب ى خود آنان با آنان صحبت مىها كتاب

دا يـ اد نفـوذ پ يـ ز ها بهاييت بود چون يدن در مبارزه با بهائيدر چادگان و اسكندرى فرقبالً 

ن يى شـده بـود و از مبلغـ   ياك آنجا بهاكردند، در چادگان خان بزرگ و مّل غ مىيكرده و تبل

ز يـ ن اصـل ن يـ و روى ا ؛مادى داشـت ين رشته مطالعات زيكرد، من هم در ا ى مىيرايآنان پذ

ـ  متـدين آبادى كه از دوستان و مـرد   زاهللا روحانى نجفيوقتى كه آقاى حاج عز دى و متعه

ترك كرده بود و محفل تهـران اصـرار داشـتند او را     -ن پدرى خود رايد -ت يباشد بهائ مى

آنـان   نينفر از مبلغـ  برگردانند، از من دعوت شد شبى به تهران رفتم و در محفل آنان با سه

جه يلى هم پرحافظه و زبردست بودند مواجه شدم و بحث كردم و در همان هنگام نتيكه خ

  .چاپ و منتشر كردم» ىيمناظره مسلمان و بها«اى به نام  بحث آن شب را به صورت كتابچه

  
  
  

  اهللا بروجردى تيعامه آ مرجعيتاست و ير

  

ـ يـ در ا   د ابوالحسـن اصـفهانى اواخــر   ياهللا آقـاى ســ  تيـ د، آين دو سـالى طــول كشـ  ين ب

ــنه  ـــ1365س ــق از دن.ه ــوت ا ي ــل از ف ــى قب ــت و كم ــردى  يا رف ــاى بروج ــان آق ــش   ك ي

  خ يشـان مشـهد كـه رفتـه بـود آنجـا آقـاى حـاج شـ         يمسافرت به مشهد مقـدس داشـتند، ا  

 زواروآمـد   شان داده بود، بـاالخره در مشـهد رفـت   ياكبر نهاوندى جاى نمازش را به ا على

ـ شـان معروف يكـه ا  شـد  مىسبب  دابوالحسـن كـه فـوت شـد     يدا بكنـد، آس يـ شـترى پ يت بي  
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ن قمـى كـه در كـربال بـود دور     ين آقاى بروجردى و آقاى حاج آقاحسيد بيتقلمسأله گر يد

١شان هم فوت شـد ين را هم از كربال به نجف بردند و سه ماه بعد ايزد، حاج آقاحس مى
و  

د يگـر بودنـد آقـاى حـاج سـ     يعلمـاى د آقاى بروجردى شاخص شـد، البتـه در قـم    تقريباً 

داشـتند، امـا آن    مقلّـد ك براى خـود تعـدادى   يتقى خوانسارى و آقاى حجت، و هر محمد

گـر  يآن وقـت د . د مرحوم آقاى بروجردى بوديمعروف گرد تشيعكسى كه در سطح جهان 

 شـان يى كه در درس ايها طلبهكم پاى درسشان شلوغ شد، تعداد  اد شد، كميشان زيه ايشهر

در تقريبـاً  ن يـ شتر از ايخوان ب عنى خارجيد، يصد چهارصد نفر رسيكردند به س شركت مى

تعـداد   بعـداً م ولـى  يشصت نفر بـود  م پنجاهيشان شروع كرديش ايما اول كه پ. حوزه نبود

  .ديرس صد چهارصد نفر مىيشاگردان به س

  
  

  اهللا بروجردى تيرات آيو تقر ها درس

  

راتـى كـه از   يفرمودنـد و تقر  س مـى يى را تـدر يهـا  كتـاب اهللا بروجـردى چـه    تيآ :س

  رامون چه مباحثى است؟يشان نوشته شده پيى اها درس

  بـود كـه   » اجـاره «كردنـد در فقـه، اول    س مـى ياهللا بروجردى تدر تيى كه آيها كتاب :ج

  را  »تيوصــ«س كردنـد، بعـد مقـدارى از كتـاب     يرا هـم ضـمن آن تــدر   »غصـب «مبحـث  

  گفتنـد و   »ةوصـل «ك يـ شـان  يام، بعـد ا  شـان نوشـته  يى اهـا  درسرا از ها  اين گفتند، كه من

  را نوشـتم ولـى در    آنهـا  را مطرح كردند كـه مـن   »نماز مسافر«و  »نماز جمعه«ابتدا مبحث 

ام كـه   را هـم نوشـته   ةوصـل گـرى از  يى دها قسمتآباد رفتم، البته  وسط آن مدتى به نجف

  لنكرانـى هـم نوشـته و چـاپ شـده ولـى        شان را آقاى فاضـل يا ةوصلست، يلى مرتب نيخ

  را از من گرفت، نماز جمعـه و نمـاز مسـافر    » نوافل«ل آن را نبود و مبحث يآقاى فاضل اوا

  هـم گفتنـد كـه    » خمـس «ك يـ شـان  ين ايرا كه من نوشته بودم چـاپ شـده اسـت، همچنـ    

 »اصـول «د عباس ابوترابى آن را نوشته و چاپ هـم شـده اسـت، ولـى درس     يآقاى حاج س

ــان را خيا ــتند، تقر يش ــخاص نوش ــى اش ــوان     يل ــت عن ــودم تح ــته ب ــن نوش ــه م ــى ك   رات

  آن  ؛لـى اصـرار داشـتند كـه چـاپ بشـود      يشـان هـم خ  يچاپ شده اسـت ا » االصول نهایة«

                                                        
 ).ع(ق، مدفون در كنار حرم مطهر حضرت على.هـ1366متوفاى سال  ١
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  و  »قطــع و ظــن«قسـمت كــه اول چــاپ شــده جلــداول اصـول اســت، جلــددوم مبحــث   

  ى است تا اواسـط برائـت   يها يادداشتك يست، يلى مرتب نياست كه خ »برائت«قسمتى از 

  ل شــد و يــشــان تعطيشــان نتوانســتند ادامــه بدهنــد و اصــول ايگــر ايالبتــه د ؛١اطيــو احت

  .ديبه آخر نرس

  

  فرمودند؟ س مىياهللا بروجردى در چه مكانى تدر تيآ :س

ـ اوا :ج   اى كـه در آن مسـتقر    همـان خانـه   اتـاق در  ،اد نبـود يـ شـان ز يل كـه شـاگردان ا  ي

  آمدنــد در صــحن  ،اد شــديــشــان زيبودنــد درس را شــروع كردنــد، بعــد كــه شــاگردان ا

  در مسـجد باالسـر،    هـا  زمسـتان  گفتنـد  مـى در صحن درس  ها تابستان )س(حضرت معصومه

  بزرگـى بـود در داخـل مسـجد      اتـاق ك يـ م، منتهـا  يعبـدالكر  خيسر قبر مرحـوم حـاج شـ   

  ن اواخـر عصـرها   يـ ك مـدتى هـم ا  يـ ، گفتنـد  مىه يضياصولشان را هم در مدرسه ف ؛باالسر

  ك منزلشـان بـود و آمـدن بـه     يـ ن مسـجد نزد يـ ، چون اگفتند مىدر مسجد عشقعلى درس 

  .شان مشكل بوديصحن براى ا

  

ا بـا مشـكلى   يـ د و به هنگام چاپ آينوشت شان را چگونه مىيى اها درسحضرتعالى  :س

  د؟يمواجه نبود

ـ ب ن سبك نوشتن كه من االن مـى يا :ج   قلـم بـه دسـت     هـا  درسدر  هـا  طلبـه ان يـ نم آقاي

  چ وقـت  يبودنـد ولـى مـن هـ     ها بعضيد يسند آن زمان متداول نبود، شاينو رند و مىيگ مى

لى قوى بود يام خ ك روز هم در درس قلم و كاغذ به دست نگرفتم، من آن روزها حافظهي

  فالنـى از طبقـه    گفتنـد  مـى شـان  يروات را كـه ا  كـردم حتـى اسـامى    را گوش مى ها درس

  كــردم  م مــىيرفــتم مطالــب را تنظــ مانــد، بعــد خــودم مــى چنــدم اســت در ذهــنم مــى

   شــد مــىتمــام مســأله كردنــد مــن وقتــى  اد تكــرار مــىيــشــان زينوشــتم، چــون ا و مــى

  شـان گفتنـد مـن    يادم هسـت ا يـ را مـن   »نمـاز جمعـه  «بحـث  مـثالً  نوشتم،  نشستم مى مى

  البـدرالزاهر فـی   «ن كـه االن چـاپ شـده اسـت تحـت عنـوان       يآباد نوشتم، هم نجفرفتم 

  

                                                        
كه قبال به چاپ -تنظيم شده و به همراه جلداول  »برائت«و بخشى از مباحث  »قطع و ظن«له در زمينه مباحث   يادداشتهاى معظم ١

 .در يك مجلد توسط نشر تفكر به چاپ رسيده است - رسيده بود
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د يلى طـول كشـ  يادم هست خيرا  »اجتماع امر و نهى«مسأله مثالً ا ي» و المسافر ةالجمع وةصل

را مورد بحث قـرار داد، بعـد كـه    مسأله شان روز اول مبناى خودش را گفت بعد جوانب يا

شنبه و جمعه به خودم فشار آوردم مطالب  ك پنجيبعدى من مسأله تمام شد و رفت سراغ 

ـ   يا. ن شكل بوديرا جمع و جور كردم و نوشتم، سبك نوشتن من به ا ش افـراد  يشـان هـم پ

كرد، بعد صحبت چاپ آن شد، مـن كـه پـول نداشـتم      ف مىيهاى من تعر گاهى از نوشته

را چـاپ كنـد، االن شـما     هـا  كتابل ين قبيه خودش اينبود كه با سرما ها وقتكسى هم آن 

ن شكل يدا كرده، آن وقت به اياد رونق پين قدر زيا ها كتابد كه مطبوعات و چاپ ينيب مى

ه يآقاى حاج آقا مهدى حائرى تهرانى كه سرماكه  اينخواست، تا  نبود، چاپ كتاب بانى مى

ك يـ كردنـد گفتنـد مـا     ى در چاپ كتاب همكارى مـى يطباطباعّلامه مختصرى داشتند و با 

آبـاد داشـتم فروختـه     دانگ خانه در نجف ميم، من هم نيكن مى تأميننه آن را يمقدار از هز

م، مقدارى يرا چاپ كن »االصول نهایة«بودم پولش دستم بود، باالخره بنا شد در هزار نسخه 

ى مقدارى هم از آقاى حائرى، كتاب را يطباطباعّلامه اش مال من بود مقدارى از  هياز سرما

شان در ابتداى آن چنـد  يكه ا گفتند مىم به چاپخانه آقاى برقعى، بعد بعضى يچاپ دادبراى 

ن يـ گـانى در ا ير آقـاى گلپا يى نظموجهفرد «: شان خودشان فرمودنديسند، ايظ بنويكلمه تقر

، مـن  » ...سـم و ين كتاب بنويا تأييدزى در يزى از من بپرسد و من در جواب او چينه چيزم

كنـد و   خواهد چون اگر نوشته خوب باشد جاى خودش را باز مـى  نمىظ يتقراصالً گفتم 

ظ يشان خوشحال شـدند كـه مـن گفـتم تقـر     ياى ندارد، ا دهيظ هم فاياگر خوب نباشد تقر

خواندنـد، خوشـحال    شـان مـى  يآوردم ا مى شد مىخواهد، و جزوه به جزوه كه چاپ  نمى

  گـرى هـم داشـتند ولـى     يى دهـا  كتـاب شان يشود، البته ا ن كتابشان چاپ مىيبودند كه اول

ن كتاب هم داسـتانى دارد، و آن  يحاال چاپ ا. را به چاپ برسانند آنها ل نبودند كهيا مايگو

د م آقاى حـاج آقـا   يديك وقت ديدر وسطهاى كار كه  اين كـه از علمـاى    - ١مقـدس  محمـ

آقـاى  آمـد بـه قـم و در درس     لى مىيام تحصيل آقاى بروجردى بود و در اياصفهان و وك

  دا كـرد  يـ آمد در چاپخانـه برقعـى مـن را پ    -ق بوديكرد و با ما هم رف بروجردى شركت مى

  اش را نگـه   رفتند براى درس، جلوى مسجد عشقعلى درشـكه  و گفت آقاى بروجردى مى

  

                                                        
 .فوالد اصفهان  در تكيه مقدس تختق، مدفون .هـ1378متوفاى سال  ١
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نى؟ گفتم امـرى  يب نعلى را مىيحس خيآش: من كه سوار شدم فرمودند ،ا بااليداشته و گفتند ب

ش كـه  ين كتاب تا هر جايد ايينعلى بگويحس خيبله شما به آش: د، گفتندييد بفرمايداشته باش

 فعـالً رند يند از من بگيايد باشد هرچه هم خرج چاپش شده بين طور بگذاريچاپ شده هم

ن مطلـب را  يـ من به آقاى مقـدس گفـتم بـه چـه مناسـبتى ا     ! ن شكل باشديد به هميبگذار

د ا به آقاى بروجردى بگو كـه حـاج آقـا    يدانم، خودت ب گر من نمىيفرموده؟ گفت د محمـ 

دم آقاى حـاج  يم؟ گفت فردا صبح، فردا صبح كه رفتم ديايغام شما را رسانده، گفتم كى بيپ

غام حضرتعالى را آقاى حـاج آقـا   يش آقا، گفتم آقا پيم پيخودش آمده نشسته، رفت محمدآقا

اب را چـاپ نكـردم،   ن چه وضعى است؟ من كه خودسرانه كتـ يمقدس رساند ولى ا محمد

نـد فالنـى   يگو د، حاال مىيد، من جزوه به جزوه آوردم شما نگاه كرديشما خودتان نظر داد

ت اشخاص را يثيشما ح!! خواسته قاچاقى كتاب را چاپ بكند آقاى بروجردى نگذاشته مى

ت بشـود،  يـ د رعايـ ت افـراد هـم با  يثيد، شما آقا، بزرگوار، تاج سر همه، ولى حيت كنيرعا

شـان  يا» ن و چنانيند چنيترسم كتاب چاپ بشود، برود نجف بعد بگو آخه من مى«: گفتند

خ انصارى يد؟ شيتر مهمخ انصارى يا شما از شينجف وحشت داشتند، گفتم آقا آجو  ا ازيگو

شان اشكال كـرده، حـاج آقارضـا    ياش را نوشته بعد مرحوم آخوند به ا با آن عظمتش مبانى

ن انـدازه كـه افـراد آن را بخواننـد و در     ياند، كتـاب همـ   كردهگران اشكال ياشكال كرده، د

رات يـ رات اسـت، تقر يـ ن تقريـ لى مهم اسـت، وانگهـى ا  ين خيرد ايمعرض اشكال قرار بگ

ش يك جـا يـ ند مال استاد است، اگر يگو ن است كه اگر خوبى داشته باشد مىياش ا قاعده

! ديـ حشـتى اسـت كـه شـما دار    ن چه ويده، آخر اينفهم مقرّرند يگو اشكال داشته باشد مى

باالخره !! گفتم آقا به جهنم نه، به بهشت! د منتشر بشوديلى خوب به جهنم، بگذاريگفتند خ

د يلنكرانى من را د چند وقت بعد آقاى فاضل. م كه كتاب منتشر بشوديشان را راضى كرديا

شـان  يم و ايرا چاپ كن» صلوة«م يخواست و گفت شما خوب راه را براى ما باز كردى، ما مى

ـ   ؛كرد قبول نمى ش مـن خوانـده بـود منتهـا     يآقاى فاضل متاخر از من بود، شرح لمعـه را پ

آبـاد   ى كه مـن نجـف  يها وقتآمد و آن  استعداد بود، درس آقاى بروجردى هم مى خوش

  .را نوشته بود ةوصلشان مباحث يرفتم ا مى
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  توسط شاگردان ها درسر ياهللا بروجردى بر نوشتن و تقر تيآ تأكيد

  

گـرى  يو د ها درسكى بر نوشتن يف داشتند ياهللا بروجردى وقتى كه قم تشر تيمرحوم آ
م يما در نجف كه بود گفتند مىشان يداشتند، ا تأكيدر درس توسط بعضى از شاگردان يبر تقر

اى  هفت نفر از شاگردان ممتاز، جلسه بعد از درس شش گفتند مىمرحوم آخوند درس كه 
كردند، و اگر  ر مىيست نفر از شاگردان حرف استاد را تقريب ند و هركدام براى دهداشت جدا

كردند، چون همـه   مطرح مى )راد و اشكال داشتنديا(هم داشتند  »ان قلت و قلت«شاگردها 
ـ با مرحوم آخوند اشكاالت خود را مطـرح كننـد، و آ   شد مىن ن يـ اهللا بروجـردى روى ا  تي

  .جهت اصرار داشتند

  

 »كنفـرانس «گـرى بـه عنـوان    ير درس االن در مجامع دانشگاهى به شكل ديتقروه يش :س
دهند، اگـر در حـوزه    عنى بعضى از شاگردها راجع به موضوعى كنفرانس مىي ،مطرح است

ا چنـدنفر از شـاگردها   يك يروز  كياى  د هفتهيعنى فرض كنيوه متداول بشود ين شيهم ا
ر كنند، حـال در  يه تقريرامون آن درس را براى بقيقات خود پيجه تحقيو نت ها برداشتند يايب

اى همـان  يـ ى اسـتعدادها و اح ين عامل شكوفايا ايك جلسه جداگانه، آيا در يحضور استاد 
  ست؟يها ن نه حوزهيريره ديس

قـات  يجـه تحق يق كننـد و نت يـ مورد بحث تحقمسأله بروند راجع به  ها طلبهكه  اينالبته  :ج
ار خوبى است و باعث رشد شاگردان يان مطرح كنند كار بسگرياى براى د خود را در جلسه
ن بود كه اگر استاد بر فرض در هفتـه  يكردند ا اهللا بروجردى مطرح مى تياست، اما آنچه آ

ر بدون حضور استاد همه آن پـنج درس تكـرار بشـود و    يد در جلسه تقريگو پنج درس مى
  .تر شود پخته ها درسشود كه آن  ن باعث مىيا

  ى هـا  درسادى از يـ ى زهـا  قسمتباعث شد كه ما  ها درسشان به نوشتن يت ايعناو اما 
ــثالً م، يســيشــان را بنويا   و  »غصــب«شــان را نوشــتم مبحــث يى ا»اجــاره«مــن مبحــث م

  را گفتنـد كـه مـن قسـمتى از آن را      »ةصـ� «شـان را نوشـتم، بعـد    يا »شـركت «و  »تيوص«
  گـرش را هـم نوشـتم امـا     يى دهـا  قسمت -را »نماز مسافر«و  »نماز جمعه«قسمت  -نوشتم 

نظـر كـردم، بعـد     گر از چـاپ آن صـرف  يچون آقاى فاضل آن را نوشته بود و چاپ شد د
  . انـد و چـاپ شـده اسـت     گران نوشـته يام د را فرمودند كه البته من ننوشته »خمس«شان يا
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مرتـب سـر    ها طلبهكى از يادم هست يرا شروع كردند من  »قضاء«شان مبحث ين اواخر ايا
ذلـك   د اسـتراحت كـنم مـع   يـ ن سن بايشان فرمودند من حاال در ايكرد، ا درس اشكال مى

د باشـد  يى باينخواهى دستگاه قضا نم خواهىيب م چون مىيگو م براى شما درس مىيآ مى
با مبـانى   اقالًم كه يگو ن درس را مىيى، ايى قضاها دستگاهروند در  هم مى طّلابان يو آقا

خواسـتند   شـان مـى  يا ؛ى ناحق نكنندها قضاوتفقه اسالمى و قضاى اسالم آشنا بشوند كه 
مـن  . د قـدر بداننـد  يـ ان بايـ م آقايگو م درس مىيآ ن سن و سال مىيند حاال من با ايبفرما

به صورت كامل و جلددوم را به صورت تقريباً ز ين )هيخارج كفا(شان را يا »اصول«جلداول 
شتر ادامه ندادند و درس اصول يب »اطياحت«و  »برائت«شان هم تا اواسط ينوشتم، البته اناقص 

  .رها كردند گفتند مىرا كه عصرها 

  
  
  

  ب آنيمتورم شدن اصول و ضرورت تهذ

  

ر يـ اهللا بروجردى را تقر تيى اصول مرحوم آها درسهى كه يحضرتعالى به عنوان فق :س

ست؟ كـدام  يشود چ س مىيدر حوزه تدر فعالًد نظرتان درباره مباحث اصولى كه يا فرموده

ر الزم و يـ د است و كدام مبحث غيك از مباحث اصول در استنباط احكام فقهى الزم و مفي

  .دييد بفرمايد، و به طور كلى اگر نظر خاصى در ارتباط با مباحث اصول دارير مفيغ

  شـتر مـورد اسـتفاده واقـع     يباحـث اصـول در فقـه ب   ك از ميـ د كدام ييفرما مىكه  اين :ج

  ك مباحـث را شـمرد   يـ ك بـه  يـ شـود االن   ن مطلبى اسـت گسـترده كـه نمـى    يشود ا مى

  ك سـرى از مباحـث اصـول هسـت     ياجماالً اما . د استيك تا چه اندازه مفيو گفت كدام 

مـثالً   ؛ضـرورت دارد  آنهـا  ك امور عرفى ارتكازى است و توجه داشتن بهي آنها كه مطالب

  ا نـه،  يـ شـود   ده مـى يت از آن فهميفوركه  اينا يا نه، يا امر داللت بر وجوب دارد يآكه  اين

ـ (د به ارتكاز عرف مراجعه كرد، و اصحاب ائمهيرا با ها اين ات يـ هـم كـه از روا   )السـالم  هميعل

  امـر  كـه   ايـن ن سـنخ از مسـائل در ارتكـاز ذهنشـان بـوده اسـت،       يدند ايفهم مطالبى را مى

زى اسـت  يـ ك چيـ هـا   ايـن  ح بر خالف بكند،يموال تصركه  ايند عمل كرد مگر يموال را با

ا يـ و گو. شـتر شـرح و بسـط دادنـد    ين سنخ مسائل را بياما خوب بزرگان آمدند ا ؛ارتكازى

  ان چهارگانـه  يشـوا يكـى از پ ي«گـذارى كـرد شـافعى     هين كسى هم كه علم اصول را پاياول

ن بود كه علم اصـول را  ياهللا بروجردى نظرش ا تيمرحوم آبوده است، » سنت مذاهب اهل
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اصول ما «: فرمود ك وقت در درس مىياهللا بروجردى  تيمرحوم آ. گذارى كرد هيشافعى پا

به نقـل اقـوال و   كه  ايناصولى به جاى   ةمسألدر هر  نوعاًشان يو ا »لى متورم شده استيخ

داشتند و نكته اصلى را كـه مـاده   مسأله  كى به اصليك راه باري ،اى بپردازند هيمسائل حاش

پرداختنـد،   و حواشـى نمـى  مسـأله  ده يكردند و به مقدمات بع است مطرح مىمسأله عامله 

ن وقت يما با ا ؛پردازند مىمسأله لى به مقدمات يى اصولى كه خها كتاببرخالف بعضى از 

د به مسائل ياز است باياى امروز مورد نياى كه در دن ن مسائل گستردهيم و با ايكمى كه دار

ت در صـحنه نبودنـد، نـه در مسـائل حكـومتى      يك وقت فقها و روحانيم، يتوجه كن تر مهم

ن يگر بود و فقها سراغ ايدست افرادى دها  اين اسى، همهيبودند نه در مسائل اقتصادى و س

 آمـد، امـا امـروز مسـائل     نمـى  آنهـا  ها به سراغ نهين زميرفتند و كسى هم در ا مسائل نمى

پـول و نقـش آن در   مسـأله  ، هـا  بانـك است مطرح است، مسائل ياى در اقتصاد و س دهيچيپ

ن سنخ يج، ايق آن با پول رايات آمده و تطبينارى كه در روايع صرف و درهم و دياقتصاد، ب

خواهنـد،   را از ما مىها  اين مسائل كمتر بررسى شده و مورد ابتال هم هست و امروز پاسخ

كلى قسـم  «مسأله م برسر يم وقتمان را صرف كنييايم بيمسائل الزم را دارن گونه يوقتى ما ا

ك جاهاى نادر و محدودى يا اگر هم بشود در يشود،  كه در فقه مورد ابتال واقع نمى »ثالث

اهللا  بيـ رزا حبيـ ند مرحوم حـاج م يگو مى -الت يبا آن تفص »مقدمه واجب«مسأله ا ي ؛است

مقدمه واجب را درس گفتنـد، بعـد از چهارسـال گفتـه     مسأله چهارسال  )هیعل الله رحمة(رشتى

آقـا چهارسـال وقـت مـا را     : گفته بود ها طلبهكى از ي! ثمره عملى نداردمسأله  ظاهراً: بودند

ت، يـ ن سر جايبنش: شان گفته بوديا! اى كه ثمره عملى ندارد؟مسأله ك يد براى يع كردييتض

ــن در ا   خـــوب  -!ت گفـــتميـــبران را ين و آخـــرين چهارســـال علـــم اولـــ  يـــمـ

  م چهارسـال  ييايـ حـاال مـا ب  . تـوان بحـث كـرد    ن مقدمه واجـب را در چنـد جلسـه مـى    يا

  فرمودنـد   اهللا بروجـردى مـى   تيـ زى اسـت كـه مرحـوم آ   ين همان چيم، ايوقت صرف كن

كند، اما وقتى  ن مباحث ذهن انسان را باز مىيند ايگو مى ها بعضي. اصول متورم شده است

ن چـه  يـ م ايد در مقدمات صرف كنـ يم و همه وقتمان را بايمان دمه باز مىالمق كه ما از ذى

ل در فلسـفه  ند توّغـ يگو عرض كردم كه مى )ره(ك وقت من به مرحوم امامي. اى دارد دهيفا

  ر اسـت،  برد و براى فقه مّضـ  ن مىيت انسان را از بيكند و عرف ذهن انسان را مخدوش مى
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مسائل فلسفه ربطى به فقه كه  اينبراى  ،ت را دارديخاصن يدر اصول ا تعمق: شان فرمودنديا

زند، اما چون اصول به فقـه   اى به فقه نمى اضى لطمهيدر مسائل ر تعمقكه  اينندارد، مثل 

ك كند ذوق عرفـى او  ين مقدمات بماند و مرتب تشكيلى در ايشود اگر كسى خ مربوط مى

دنـد  يفهم ات مطلبى را مىياز روا »زراره«و » مسلم بنمحمد«گونه كه  رود، و آن ن مىياز ب

 »محقّق«و  »طوسى خيش«مسلماً . ستيراهى ن شان هم حرف بىيو حرف ا ؛فهمد انسان نمى

  .ن گستردگى در آن زمان نبوده استين اصول به اياز بزرگان فقه ما هستند ولى ا

فقـط   ارى از مباحـث آن ارتكـازى و عرفـى اسـت كـه     ياصول الزم است ولى بساجماالً پس 

خ يب كـرد، مرحـوم حـاج شـ    يد اصـول را جمـع و جـور و تهـذ    يـ اشـاره بشـود، با   آنها د بهيبا

ى هـم  يزهـا يا چيـ ب بشـود، گو يد اصول تهـذ ين بوده كه باين اصفهانى هم نظرشان ايحسمحمد

رنـد و  ين كـار را بـه عهـده بگ   يـ ا گروهـى ا يـ نه نوشته بودند، به هر حال اگـر افـراد   ين زميدر ا

ـ بـه عنـوان    صرفاًا د ريرمفيمسائل غ ادآورى كننـد و بـه آن نپردازنـد و مسـائل     يـ خچـه  يك تاري

بـه   صـرفاً در فقـه كـه   » ديعب«و  »اماء«بندى كنند كار خوبى است، مثل مباحث  از را دستهيمورد ن

و مبـاحثى   هـا  بـاب د به آن توجه كرد و لزومى ندارد در زمـان مـا   يخى بايك مبحث تاريعنوان 

لـى كـاربرد   يدر فقـه خ  »حيتعـادل و تـراج  «بـاب  مثالً . ن عنوان در فقه عمومى گشوده شوديبه ا

ن مبحـث را چـون اواخـر مباحـث اصـول      يـ هـا ا  لـى يشود و خ دارد ولى كمتر به آن توجه مى

مرحـوم حـاج آقـا    : گفـت  مرحوم حاج آقا رضـا صـدر مـى   . خوانند نمىاصالً واقع شده است 

د رزا ياصفهان با حاج ماء عراقى گفته بوده ما در يض م، يق بـود يـ آبـادى رف  صـادق خـاتون   محمـ

روم  شان صحبت كـردم او گفـت مـن مـى    يشان رفتند نجف و بعد من هم رفتم نجف با ايبعد ا

: شـان گفتنـد  يم ايشـان رفتـ  ياهللا رشتى، من هـم رفـتم وقتـى بـه درس ا     بيرزا حبيدرس حاج م

ـ  -ل عضـدى در آن زمان كتاب اصولى بوده است ما -العضدى  قال ك مطلـب از عضـدى نقـل    ي

شان كرد، بعـد فـردا بـه    يتا اشكال به حرف ا و ده رابعاًو  و ثالثاً اًيو ثاناوالً ه يف: كرد و بعد گفت

گـر بـه او كـرد روز    يتـا اشـكال د   ن حرف عضدى را نقل كـرد و ده يم باز هميشان رفتيدرس ا

ك حرفـى را  يـ ن عامـه اسـت   ييكى از اصـول يخوب حاال عضدى كه ... بين ترتيسوم باز به هم

د يـ گو اء مـى يشود، آقاى حاج آقا ضـ  تا اشكال به حرف او مطرح مى روز سى زده حاال در سه

 خراسـانى ن درس براى ما ثمرى نـدارد، بعـد رفـتم درس مرحـوم آخونـد      يقم گفتم ايمن به رف
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١)االصول هيصاحب كفا(
كنـد و   دم مرحوم آخوند تندتند اصـول مسـائل را مطـرح مـى    يد 

شـان شـركت   يبـاالخره در درس ا  -ان بوده اسـت يب لى هم خوشيند خيگو مى -گذرد  ىم

اهللا آقـاى   تياز منزل آقاى فلسفى به منزل آ ها زندانكى از يك بار بعد از يمن . كرده بودند

شان گفتند من درس مرحـوم آخونـد خراسـانى را درك    يداحمد خوانسارى رفتم، ايحاج س

عنـى همـه   ي »ن حكم ظاهرى و واقعىيجمع ب«شان در دوره آخر از اول اصول تا يام ا كرده

ـ  «ه و جلددوم تا مبحث يجلداول كفا سـال   را در سـه  »ن حكـم ظـاهرى و واقعـى   يجمـع ب

ه اسـت، امـا   شـد  مـى سـال   اند حداكثر شـش  گفته ه آن را هم مىياند، اگر بق س كردهيتدر

سال  ستيك دوره اصول بيكرده  اهللا رشتى مشى مى بيرزا حبيگونه كه مرحوم حاج م آن

تى مباحـث اصـول را متناسـب بـا     يك لجنـه بـا صـالح   يبه نظر من اگر . هشد مىهم تمام ن

  .ن كنند كار خوبى استيب و تدويى آموزشى تهذها روش

  

تـان كـه بـه    يى فقههـا  كتـاب حضرتعالى خودتان عالوه بر طرح مباحث اصـولى در   :س

  د؟يا س فرمودهيا به طور مستقل درس اصول هم تدريتناسب مطرح شده آ

ه شـروع كـردم،   يام، از خارج جلددوم كفا بله من بعضى از مباحث اصول را هم گفته :ج

قبل از انقـالب بـود ولـى بـه     ها  اين را گفتم،» برائت«ى از يها قسمتو  »قطع و ظن«مبحث 

  .سميرا بنو آنها وقت نكردم ها گرفتاريخاطر 

  
  
  

  ث و طبقات رجالياهللا بروجردى به رجال احاد تيت آيعنا

  

  .دييحاتى بفرمايث هم توضياهللا بروجردى به طبقات رجال احاد تيت آيراجع به عنا :س

  ى مرحوم آقـاى حجـت، آقـاى خوانسـارى و آقـاى      ها درسث در يرجال احادمسأله  :ج

مطالعـاتى  نجفـى در رجـال    لى معمول نبود، در قم معروف بود كه آقاى مرعشـى يصدر خ

  كردند، امـا آقـاى بروجـردى در    ك عده خاصى شركت مىيشان هم يدارند ولى در درس ا

  

                                                        
 .ق.هـ1329متوفاى سال  ١
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  البتـه   -كردنـد   شـان نقـل مـى   ين طـور كـه از ا  يت به رجال داشتند و ايلى عنايدرسشان خ

  گفـتم بعضـى    گفته بودند آن زمان كه مـن در بروجـرد درس مـى    -دميمن از خودشان نشن

  كننـد، امـا رجـال چـون جنبـه       ق را درك نمـى يـ لـى از مسـائل دق  يدم كه خيد افراد را مى

ر باشـد و همـه   يـ درس داكـه   ايـن ن سبب شد كه من براى يفهمند، ا خى دارد همه مىيتار

كـردم و در درس   ى رجال را مطالعـه مـى  ها شخصيتكى از يت داشته باشند هر روز يعنا

  ك تخصصـى  يـ رده بـود  نه از بـس مطالعـه كـ   ين زميشان در ايگفتم، ا اتش را مىيخصوص

  م كـرده  يرا تنظـ  »حضـر يمـن ال «و  »بيتهـذ «و  »كـافى «د يشان اسـان يدا كرده بودند، بعد ايپ

زى به صـورت نـاقص آن را چـاپ    يرزامهدى صادقى تبرين آخرها آقاى حاج ميبودند كه ا

بنا بود به صورت كامل آن را چـاپ بكنـد كـه آقـاى حـاج       )ع(رضا كرد اما آستانه حضرت

   -شـان نوشـته شـده بـود    يچـون بـه خـط ا    -متصدى آن بود  )هیعل الله رحمة(نورىرزاحسن يم

   )ع(دانـم آسـتانه حضـرت رضـا     ا رفـت، حـاال مـن نمـى    يـ شان تصادف كرد و از دنيمنتها ا

ب حـروف  يـ د را به ترتين اسانياهللا بروجردى ا تيمرحوم آ ؛١ا نهيمشغول چاپ آن هست 

  د يكـه مشـكالت رجـالى از داخـل خـود اسـان      ن بود ياش ا دهيتهجى منظم كرده بود و عق

گونه  در كافى اسامى روات به همانمثالً ت داشتند كه يشود، عنا و حل مى آيد مىبه دست 

د «ك جـا نوشـته   يـ مـثالً  كه آمده ثبـت گـردد،    جـا   كيـ  »بـن عبـدالجبار الصـهبانى    محمـ  

د بعضـى  يـ ايب پشت سـرهم كـه  ها  اين »الصهبانى محمد«ك جا آمده ي »الصهبانى عن«نوشته 

  .شود گر مىيشارح بعضى د

  سـه بـا   يگرفـت در مقا  وات تا امام معصوم كه پشت سرهم قرار مىر ةسلسلكه  اينگر يد

ب طبقـات  يـ ن ترتيـ و بـه ا  شد مىبعضى سندها بود مشخص  ةى در سلسليها هم اگر سقط

  س يـ احمـد بـن ادر  «ت پشـت سـرهم دارد   يـ نـى پنجـاه روا  يب مىمثالً  ؛شد مىن يروات مع

ـ ، »حمـزه  بن عبدالجبار الصهبانى عـن الحسـن بـن محبـوب عـن ابـى       محمدعن    جـا   كي

   »محبـوب  ابـن «نجـا  يشـود كـه ا   ، معلـوم مـى  »حمـزه  عن الصهبانى عـن ابـى  «مثالً نوشته 

  ك يـ شـروع كـرده بودنـد    ٢ »وشـنوه «ب در يـ ن ترتيشـان روى همـ  ياز وسط افتاده اسـت، ا 

  

                                                        
 .چاپ و منتشر شده است) ع(به خط مرحوم آقاى نورى از طرف آستانه حضرت رضا »اسانيد«كتاب  ١

اهللا بروجردى در ايام تابستان به خاطر گرمى هواى   روستايى است ييالقى در اطراف قم از بخش كهك كه مرحوم آيت »وشنوه« ٢

 .بردند قم به آنجا تشريف مى
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لـى  ين كارى را كه رجال اردبين كند، هميرا مع ها»عنه مروى«و  »راوى«سند كه يرجالى بنو

گفـت   مـى كـه   اينشان هم آن را تمام نكرد براى يلى چاپ شد ايكرده، و بعد كه كتاب اردب

ن كتاب رجال يشان ايم انجام شده است، و خود ايم بكنيخواست همان كارى كه ما مىتقريباً 

رزامهـدى  يان بـدال، آم يته بودند آقاشان در وشنوه كه بودند گفيلى را داد چاپ كردند، اياردب

اى نگـاه   شان بـه نوشـته  يبردارى كنند، و بعد ا شينند فين صادقى بنشيرزاحسيصادقى و آم

كرد، من هـم   ها را مشخص مى عنه داد و راوى و مروى دش نظر مىيكرد و روى اسان مى

كنـد،   ر مـى شان چكاينم ايآنجا نشسته بودم روز بعد رفتم پهلوى آقاى بروجردى نشستم بب

م كرده و طبق يرا تنظ آنها شانيد است و اياسانها  اين دم كهيشان نگاه كردم فهميدر نوشته ا

كـى از  يدم يـ ك جـا د يكردم  طور كه نگاه مى كند، همان گاه روات را مشخص مىيآن جا

د كه يشان گفتند شما خوب متوجه شديد، ايكى را جا انداختيچشمشان افتاد، گفتم آقا شما 

ن كار را به شما محول كنم، ولـى روز  يگر ايكنم پس ممكن است روزهاى د چكار مىمن 

غ كنـد و  يـ در آنجـا تبل  ها بهاييه يبعد از كروگان جاسب تقاضاى فردى كردند كه بتواند عل

اهللا بروجردى معرفى كردند و من به آنجا اعزام شده و از  تين جهت به آيان مرا براى ايآقا

ت يروم شدم، پس از مراجعت به قم روزى مشهدى رضا كه در بشركت در آن جلسات مح

دند دارى جا بـاز  يتو را دك كردند، چون د آنها آقاى منتظرى: شان خادم بود به من گفتيا

ده بود و طبقـات رجـال   ياهللا بروجردى روى رجال زحمت كش تيحال آ اى على ؛كنى مى

  ن يــكـرد و در حـوزه ا   اسـتفاده مـى  اد از آن يــدر درس هـم ز . حفظـش شـده بـود   تقريبـاً  

بـه  هـا   ايـن  شان عرض كردم خـوب اسـت  يك وقت به ايشان، من يازى بود براى ايك امتي

 -شـان روى نجـف حسـاس بودنـد    يا -رود  ك وقت نجف مـى يها  اين :چاپ برسد، گفتند

  هـا   م خوب نجفـى يديممكن است نكاتش را درك نكنند، من گفتم آقا ما كه نكاتش را فهم

  ش يهـا  كتابشان تا زنده بود يكنند، ولى باالخره ا ى كه خواندند نكاتش را درك مىهم وقت

  ك روز آوردنـد سـر درس قسـمتى    يـ ه داشتند كـه  يه بر كفايك حاشيرا چاپ نكرد، حتى 

  ام  نقــل كــرده االصــول نهایـة مقدمــه واجــب از روى آن خواندنـد و مــن در  مسـأله  را در 

شـان  ياى را در طهـارت از ا مسـأله  ك بـار  يـ مـن  . ن رفته اسـت يند آن هم از بيگو كه مى

  ش را كـه  يهـا  د، نوشـته يـ بگومسـأله  خواسـت مبنـاى خـودش را در     شان مـى يدم، ايپرس

  دانـم االن آن   نوشته بود آورد و از روى آن خواند كه مـن نمـى   عروةزدن بر  هيهنگام حاش
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م ياتشـان را تنظـ  تأليفدارند  تأليفانى كه يكنم به آقا ه مىيمن توص. ها چه شده است نوشته

كنند، همه  ش اشكال مىيك جايك وقت به يند كه يگران بگذارند، نگويار ديكنند و در اخت

ـ    )ع(نير از كالم خدا و معصوميها غ نوشته ناتى هـم دارد و از  قابل اشكال اسـت ولـى محس

  .كنند گران هم استفاده مىيشان ديها نوشته

  
  
  

  ثيبروجردى در طبقات رجال احاداهللا  تيابتكار آ

  

  س داشتند؟يا تدري تأليفاهللا بروجردى در رجال هم  تيا مرحوم آيآ :س

ث را يـ بودند كه سـندهاى احاد مقيد زى به عنوان درس رجال نداشتند، ولى يشان چيا :ج

حه است، طبقات يا صحيف يت ضعين راوى طبقه چندم است، روايا گفتند مىمثالً بخوانند، 

انـد و   بنـدى كـرده   رجـال را طبقـه  سنّت  فرمودند اهل كردند، و مى اد ذكر مىيشان زيرا ا

ت داشـتند، و  يـ شـدن رجـال عنا   بنـدى  شـان بـه طبقـه   يا ؛انـد  بندى نكرده علماى ما طبقه

ث دارند يحد )ص(امبراكرميم و صحابه كه از پيقرار ده )ص(امبراكرميد پيفرمودند مبدا را با مى

ث دارنـد طبقـه دوم   ين كـه از صـحابه حـد   يشـوند، و تـابع   مـى طبقه اول روات محسوب 

د «و  »زراره«مثـل   )ع(باقر ن حساب اصحاب اماميباشند، روى هم مى طبقـه   »مسـلم  بنمحمـ

بـا سـه    معمـوالً ث داشته باشند يحد )ص(غمبرياگر بخواهند از پها  اين عنىيشوند  چهارم مى

بعضى از رجال معمر باشند كه دو  ث داشته باشند، حاال ممكن استيتوانند حد واسطه مى

هـا   ايـن  كـه چـون عمـر    »عثمـان  حمادبن«و » سىيع حمادبن«م مثل يكن طبقه حسابشان مى

ك طبقه يسال را  هر سى معموالًشان يا. شوند هم طبقه شش هم طبقه پنج مى ،طوالنى بوده

روى  ؛باشـد  سال تفاوت سن مـى  سى معموالًن استاد و شاگرد يعنى بيكردند،  حساب مى

طوسـى دوازده   خيكه حساب كنى تـا زمـان شـ    )ص(غمبرياز زمان پ گفتند مىشان ين اصل ايا

ازدهم، يـ د طبقـه  يـ خ مفينى طبقـه نهـم اسـت، صـدوق طبقـه دهـم، شـ       يكل ؛شود طبقه مى

داشته  )ص(امبريث از پيطوسى اگر بخواهد حد خيب شين ترتيطوسى طبقه دوازدهم، بد خيش

د ثانى هم دوازده يطوسى تا شه خيشود، آن وقت بعد از ش مى ازده واسطهيبه  معموالًباشد 

  د ثانى تـا  يست و چهارم است، و بعد از شهيطبقه برأس د ثانى در يشود، پس شه طبقه مى
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طبقـه سـى و ششـم، و    رأس  شـد  مـى ز دوازده طبقه است كـه آقـاى بروجـردى    يزمان ما ن

ن يم روى ايگفت با آقاى مطهرى مىهر طبقه، صغار و كبار هم دارد، آن وقت من : گفتند مى

گانى از كبار طبقه سى ينى و آقاى گلپايحساب ما از صغار طبقه سى و هفتم و مثل آقاى خم

 شان از بسيم، و ايم چون همه ما از شاگردان آقاى بروجردى بوديشو و هفتم محسوب مى

طبقه  »صفار«طبقه چهارم است، » زراره«مثالً م كه ياد گرفته بوديگر ما يد ،گفتند مىرا ها  اين

  ....هشتم است و

  
  
   
  

  ىياصول و جوامع روا

  

ده ينام» اصل«اتى را گردآورى كرده بودند كه يهر كدام روا )ع(گر اصحاب ائمهياز طرف د

ـ  )ع(، بعد در زمان حضـرت رضـا  شد مى و  »ىيـ حي صـفوان بـن  «ك عـده از بزرگـان مثـل    ي

اسـمش شـد   هـا   ايـن  آورى كردنـد،  را جمـع ن اصـول  يآمدند ا »بزنطى«و  »حكم بن على«

ش مرحوم يه پين جوامع اوليبعد ا. »حكم جامع على بن«،»جامع بزنطى«مثالً ، »هيجوامع اول«

ت نقـل  يـ از آن جوامـع بـا ذكـر سـند روا    ها  اين خ صدوق بوده ويطوسى و ش خينى، شيكل

ن كردند يرا تدو» حضريال من«و  »كافى«،»استبصار«،»بيتهذ«ن شكل كتاب يكردند و به ا مى

  م شـده،  يتنظـ » هيـ جوامـع اول «كـه از روى   »هيـ جوامـع ثانو «شـود   گفتـه مـى  هـا   اين كه به

   گفتنـد  مـى هـا   ايـن  م كردنـد كـه بـه   يرا تنظ» بحار«و » وافى«و  »وسائل«ى مثل يها كتاببعد 

  فرمودنـد   ت داشـتند مـى  يـ لـى عنا يشـان روى كتـب اربعـه خ   يا ؛»جوامع در مرتبـه سـوم  «

  كردنـد   ى آمـده اعتمـاد نمـى   يك جـا يـ ت در يـ ك روايـ كـه   ايـن بـه صـرف   ها  اين نيمؤلف

ـ  يبلكه اجازه روا   ات را خوانـده بودنـد   يـ ن روايـ دشـان ا يخ و اساتيش مشـا يت داشـتند و پ

  جــامع بزنطــى نــزد او بــوده كــه  ايــنخ ســند دارد تــا كتــاب بزنطــى، عــالوه بــر يشــمـثالً  

  د خوانـده،  يـ ش مفيپـ مـثالً  ات را يـ ن روايـ خ ايكـرده بلكـه شـ    ولى تنها به آن اعتماد نمـى 

   ؛رســد بــه خــود بزنطــى ن شــكل تــا مـى يه خوانـده بــه همــ يــقولو ش ابــنيد هــم پــيـ مف

  ر كتـب اربعـه اجـازه    ين شكل بوده ولى در غيه به ايگفتند در كتب اربعه قض شان مىيبعد ا

   ريـ نظ ها كتابلى اعتماد داشتند، اما بعضى از ين شكل نبوده لذا به كتب اربعه خيت به ايروا
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ك كتـاب از هنـد   يـ مـثالً   گفتنـد  مىلى قبول نداشتند و يرا خ »اتيجعفر«و  »برقى محاسن«

 )ع(اتى اسـت كـه از ائمـه   يـ ن همـان جعفر يم كه ايدان ات، ما چه مىياند به نام جعفر آورده

بـد   تأييـد فرمودند بـه عنـوان    كردند و مى اعتماد نمى ها كتابن يشان در فقه به ايده، ايرس

  .ستين

  
  
  

  اهللا بروجردى در حوزه تياى كتب قدما توسط آياح

  

ا كتب قـدما  يكسى كتب اربعه اصالً ند ياياهللا بروجردى به قم ب تيمرحوم آكه  اينقبل از 

ل را هـم نگـاه   يگاهى اوقات وسـا  ؛كردند را نگاه مى »ليوسا«ن يكرد، فقط هم را نگاه نمى

زهـا را  يجور چ نيكمى احجت كردند، مرحوم آقاى  بحث مى »جواهر«كردند فقط در  نمى

  .نبودند ها وادين يدر ااصالً گر يان ديداشت اما آقا

اهللا بروجـردى   تيـ ست از بركت مرحـوم آ ها دستد در ينيب ارى از كتب كه االن مىيبس

قـران،   35فروختند  اش را مى كرده بودند دورهرا كه اول چاپ » الكرامه مفتاح«مثالً است، 

ها كه در يارآن را فروخته بودند به عّط ها طلبهبعضى  ،دادند هم مجانى مى ها طلبهبه بعضى 

ت يـ لى عناياهللا بروجردى وقتى آمدند قم به اقوال قدما خ تيچند، ولى مرحوم آيآن دارو بپ

ـ الفقه الجوامـع «. دا كـرد يـ لى قرب پيالكرامه خ داشتند و لذا مفتاح اهللا  تيـ را مرحـوم آ » هي

قـات از  ى صدوق، كتب قدما و اصـول متّل ها كتابطوسى،  خيه شيبروجردى زنده كرد، نها

ى هـا  كتـاب اهللا بروجردى  تيمرحوم آ ؛كرد مراجعه نمى آنها كسى بهاصالً را  )ع(نيمعصوم

شـان  يتا زمـان ا  طوسى را خيش» خالف«. اب كرديالكرامه را كم اب كرد، مفتاحيفقهى را كم

اهللا بروجـردى   تيـ لـى بـا ارزش اسـت، مرحـوم آ    ين كتـاب خ يچاپ نكرده بودند، ااصالً 

آورى  هاى مختلف آن را از جاهاى مختلف جمع خودش آن را خطى نوشته بود بعد نسخه

 -ك نسخه آن را چاپ كردنـد البتـه مخـارجش را آقـاى كوشـانپور داد      يكرد و دستور داد 

 رفـت همـه   را كسـى سـراغش نمـى   عّلامه ى »تذكره«و  »منتهى« -كندخداوند او را رحمت 

  .اهللا بروجردى در قم زنده كرد تيرا مرحوم آها  اين
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ن كتـاب  يـ د چه كسى بود و به چه عنـوان در چـاپ ا  ين آقاى كوشانپور كه فرموديا :س

  كرد؟ كمك مى

بود كه وجوهاتش مقيد آقاى كوشانپور آدم ثروتمندى بود كه اهل وجوهات بود، منتها  :ج

شان در تهران چند خانه هم داشت كه بعضى يغى مصرف كند، ايجور كارهاى تبل نيرا در ا

كـى از  يد مطهرى هم مـدت كمـى در   ينشستند حتى مرحوم شه از علماى تهران در آن مى

اش را بـه عنـوان وجوهـات حسـاب      كرد، البته اجاره ى آقاى كوشانپور زندگى مىها خانه

از وجوهات كمك  ها كتابن ياهللا بروجردى بود، و در نشر ا تيآ مقلّدن شخص يكرد، ا مى

  .ن نام درست كردندياى به هم سسهؤا رفت بازماندگانش ميشان از دار دنيكرد، بعد كه ا مى

  
  
  

  )عهيث الشيجامع احاد(عه يث شياهتمام به گردآورى منظم احاد

  

ن يعه چگونه بود و حضرتعالى با ايث شياهللا بروجردى در گردآورى احاد تيه آينظر :س

  د؟يطرح تا چه اندازه همكارى داشت

  در  نوعـاً خواندنـد   ات را مـى يـ شـان كـه روا  يها درساهللا بروجـردى در   تيمرحوم آ :ج

  شـان هـم وارد بـود،    يها اشـكال  معمـوالً گرفتنـد و   ل اشـكال مـى  يهر باب به صاحب وسا

و دنباله آن را ذكـر نكـرده اسـت در    ت را ذكر كرده يك قسمت از روايل بسا يصاحب وسا

ت كـه  يـ تـا روا  گاهى اوقـات دو سـه   ؛ن دو قسمت با هم ارتباط داشته استيصورتى كه ا

را هـا   اين ن بود كهياش ا ت بوده ولى سندهاى مختلف دارد قاعدهيك روايها  اين داستيپ

را بـا دو لحـن   ك مفهـوم  ياتى كه يروامثالً ا ين كار را نكرده، يكرد كه ا پهلوى هم ذكر مى

  نـه  يك قريـ كـرد كـه هـر     ن بود كه هر دو را پهلوى هـم ذكـر مـى   ياش ا ان داشته قاعدهيب

  شـه بـه   يشـان هم ين جهـت ا يـ را پهلوى هـم ذكـر نكـرده، روى ا   ها  اين اما شد مىگرى يد

ت نكرده است، يجور جهات را رعا نيات ايم روايل اشكال داشتند كه در تنظيصاحب وسا

  كـرد   انـد پهلـوى هـم ذكـر مـى      خ ثـالث ذكـر كـرده   يتـى را كـه مشـا   يبجـا بـود روا  مثالً 

  نقـل   )طوسـى و صـدوق   خينـى، شـ  يكل(نفـر   ت را هـر سـه  يـ ن روايـ د ايفهم تا انسان مى

  ات را يـ شـان بـه فكـر افتادنـد كـه خودشـان روا      يا ؛داشتند ها اشكالگونه  نياند، از ا كرده
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ن نكتـه را  يكار را شروع كنند، البته ا نيك دسته از فضال را دعوت كردند كه ايم كنند، يتنظ

ر و مسـلط بودنـد   يت بصـ يـ اهللا بروجردى به وضـع روا  تيطور كه مرحوم آ د گفت آنيبا

ها  اين ديم، بايرت الزم را نداشتيبص -من بودم آنها كى ازيكه  -افرادى كه دعوت شده بودند 

 هـا  بعضـي خـوب بودنـد،    هـا  بعضيافراد هم مختلف بودند  ؛ند از صفر شروع كننديايتازه ب

لـى وقـت صـرف كـرد،     يشان هـم خ يآمدند، اها  اين حالعلى اى تر بود،  نييشان پا درجه

لـى  يدادند، خ م دستورهاى مهمى مىيت تنظيفينشست، در ك آمد مى ادى مىيهاى ز جلسه

 شـد  مىشان مراجعه يكارهاى مهمى به اكه  اينن كار انجام بشود، با يت داشتند كه ايهم عنا

انـد و   شان كارهاى مهم را گذاشـته يخوردند كه ا شان حرص مىيت ايدر ب ها اطرافيگاهى 

ن كتـاب بـر اسـلوب    يت داشتند كه ايلى عنايشان خيروند ولى ا ن كتاب ور مىيدارند به ا

سـنّى  ث يعه و هم احاديث شين بود كه هم احاديزى شود، اول هم صحبت اير هيح پايصح

هم در هـر بـابى   » هسّت صحاح«ث يعنى احاديلى خوب بود، يخ م بشود و اگر شده بوديتنظ

ارى از يكرد، خوب هم بـود چـون در بسـ    را كمتر مى ها طلبهن كار زحمت ي، اشد مىدرج 

سـنت، خـود مرحـوم آقـاى بروجـردى هـم        ات اهـل يات ما نظر دارند به روايروا ،مسائل

نـد  يبگو بعـداً ن كار مهمى است ولى روى بعضى جهات كه ممكن اسـت  يدانستند كه ا مى

ن جهـات  يـ شان روى اينظر كردند، ا كنند از آن صرف ا مىيها را احسنّى ى ها كتابدارند 

شـان بـه   يخود او اّلا عه درست نكنند، يبراى علماى شجوى مثالً كرد كه  لى حساب مىيخ

آمدنـد   شان هر روز مىيباالخره ا ؛هم داشترا  آنها ىها كتابت داشت و ين موضوع عنايا

: شان گفـتم يشى فرمودند من به ايك فرمايشان يك روز اي. دادند ك برنامه و دستورى مىي

انـا  «: شان گفتنـد يد؟ اييفرما جور مى نيد حاال ايجور دستور داد ش آنيآقا شما چند روز پ

انا فـى  «آقا با : من عرض كردم -دى دارميك برداشت جديمن هر روز  -» وم رجليفى كل 

د از اول باشـد كـه همـه    يـ ك برنامه بايكه  اينشود كتاب نوشت، براى  نمى» وم رجليكل 

ا افـراد  يـ آمـد   شـان مـى  ياتى به ذهن خـود ا يروى آن برنامه كار كنند، و باالخره گاهى نظر

حـال  اى  على. شد مىم عوض يم كنيچه جور تنظكه  اينقه و متد يدادند، و سل تذكراتى مى

م يك كتـاب را بـا هـم تنظـ    يند كه بنا شد هر دو نفرى شد مىست و چهار پنج نفر يد بيشا

  م، البته يم كرديرا تنظ »ات ارثيروا«آباد  م نجفينى تابستان رفتيم اميكنند، من با آقاى ابراه

  رازى بـا آقـاى حـاج    يشـ  م، مرحوم آقـاى ربـانى  يشد مىات آشنا يبراى ما خوب بود با روا
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م كردند كه بعـد  يرا تنظ »طهارت«ك عده يم كردند، يرا تنظ »ةوصل«پناهى  خ محسن حرميش

ت داشت كه در يشان عنايا ؛ك سبك باشديد يكنواخت كنند، چون بايرا با هم  آنها اورنديب

امامـت  مسـأله  ها اگـر چـه در   سنّى د، چون ما با ياين بيث متواتر ثقلين كتاب حديمقدمه ا

گفتار عترت  )ص(امبراكرميز هست پين آنها ث كه مورد قبولين حديطبق ام ولى ياختالف دار

 ؛ديشـو  د گمـراه نمـى  يـ ن دو تمسـك كن يرا در كنار قرآن قرار داده است و فرموده اگر به ا

كردن به دستورات  م، براى عمليعمل كرده باش )ص(امبريم به دستور پين ما اگر بخواهيبنابرا

ك ين جهت من يم، به هميم و به همان عمل كنياوريدست ب د فقه عترت را بهيفقه اسالم با

ن بـود  يث ثقلـ يرا كه مربوط به حـد  »عبقات«شان دوجلد كتاب يشان، ايروز رفتم خدمت ا

لـى شـلوغ   يعبقـات هـم خ   -د يـ رى كنيگ ن كتاب را خالصهيدادند به من و فرمودند شما ا

كتاب را كه هـر جلـد حـدود    ن دوجلد يق براى من حاصل شد كه اين توفيباالخره ا -است

انه تأسـف رى كنم، ميگ ن است مطالعه و خالصهيث ثقليصفحه و همه مربوط به حد هشتصد

ى يزهـا يكه االن هست نبود ما متن همان چها  اين راكس ويى فتوكپى و زها دستگاهآن زمان 

گـر  ياهللا بروجـردى و د  تيـ م بـه آ يـ ن را داديث ثقلـ يم و حديكه راجع به ارث نوشته بود

ر و بم كار و نكـات  يد بود، همه با زيلى مفين كار براى افراد خيولى ا ؛م چطور شديدينفهم

جمعى  ك كار دستهين ين خود در واقع تمريآشنا شدند و ا ها كتابات يات و خصوصيروا

  .بود

ن بـراى آن  يث ثقلـ ياى مربـوط بـه حـد    ك مقدمـه يـ اهللا بروجـردى   تيخود مرحوم آ ظاهراً

ن يـ دانـم، ا  ا نداشـته نمـى  يـ شان اثر داشـته  يم به ايبودند حاال نوشته ما كه دادم كرده يكتاب تنظ

د، ولـى آقـاى كوشـانپور كـه پـس از      ياهللا بروجردى به چاپ نرس تيدر زمان مرحوم آ ها كتاب

فوت آقاى بروجردى به آقاى شاهرودى مراجعـه كـرده بـود از آقـاى شـاهرودى اجـازه گرفتـه        

ل يـ ادم هسـت كـه همـان اوا   يـ شان هم مرحوم شد، يپ كند ولى ارا چا آنها بود كه از وجوهات

ن كـار را بـه عهـده گرفتـه بودنـد بـه مـن        يـ رى كه ادامه ايل ماليخ اسماعيانقالب آقاى حاج ش

 تـأمين ن كـار اسـت آن را   يـ هزار تومان خـرج ا  د كه حدود دهيينى بگويگفتند شما به آقاى خم

شـان هـم قبـول    ينـى گفـتم ا  ياهللا خم تيـ هـم بـه آ   دا كند، منيادامه پ ها كتابن يكنند تا چاپ ا

ـ بـه آ  ظـاهراً امدنـد،  يل نيخ اسـماع يكردند، منتها بعد آقاى حاج ش اهللا خـوئى مراجعـه كـرده     تي

  ن كتـاب خـوبى  يـ رد، بـه هرحـال ا  يـ شان كمك بگياز ا ها كتاببودند كه براى ادامه كار و چاپ 

  .ستيراستارى به شكل مطلوب نيگذارى و و آن از جهت عالمت  چاپ تيفيولى ك  است
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نا مطابق با همان يع» عهيث الشيجامع احاد«ن مجموعه كتاب يا ايبه نظر حضرتعالى آ :س

  اهللا بروجردى در نظر داشتند؟ تيده آلى است كه مرحوم آيطرح ا

فقهى را مورد بررسى قرار دهد اگر مسأله ك يات يخواهد روا باالخره وقتى انسان مى :ج

ت اطراف خود جمـع كنـد مشـكل اسـت، كتـاب جـامع       يست جلد كتاب روايبخواهد ده ب

آورى كرده است، البتـه تكـرار در    كجا جمعيات را ين رواين كار را كرده كه ايث اياالحاد

ن مستمسـك  يهمـ مثالً دادن اكتفا كرد،  شود به صرف آدرس بعضى جاها الزم است و نمى

ـ  م را كه نگاه مىياهللا حك تيآ مـثالً  مسـأله  ك يـ شـود، در   كالفـه مـى  م گـاهى انسـان   يكن

صفحه  كيحه را در يم تا آن صحيد بگرديو ما چقدر با »ةیالماض ةزرار ةحیکصح«: ديگو مى

ست، يشتر نيخط ب كيا يخط  ميحه نيخود آن صحكه  اينم، با يدا كنيا چندصفحه جلوتر پي

ت يست عدد روايبمثالً ك باب يگونه است كه اگر در  نيث هم گاهى اياالحاد كتاب جامع

و  )ت آمده اسـت ين روايدر فالن باب ا(» تقدم فى باب فالن«را گفته  آنها ارى ازياست بس

باشد خسته كننده اسـت و   متعدداگر در جلدهاى  خصوص بهگر يى دها بابن مراجعه به يا

ات مهـم هـر   يكه روا شد مىن كار يدا نكند، و اگر چنانچه ايبسا انسان حوصله مراجعه را پ

ى هـا  روايتمخصوصاً  شد مىگردآورى سنّت  ىها كتابعه چه از يى شها كتابباب چه از 

  .شترى داشتيده بيكرد و فا حى كه نقطه اتكاى فتواست، كار را آسانتر مىيصح

ات مـا نكـاتى هسـت كـه بـه      يـ ن جا اضافه كنم كه بسا در رواين مطلب را هم من هميا

ن يـ ك وقـت مطلبـى را بـه ا   يـ اهللا بروجـردى   تيـ مرحوم آاشاره دارد، سنّت  ات اهليروا

  سـنت، چـون حكومـت     اى است بـر فقـه اهـل    هيفرمودند كه فقه ما مثل حاش مضمون مى

 آنهـا  در آن زمان مطـرح بـوده، فتـاواى   سنّت  ات اهليبودند رواسنّى و دولت و ملت همه 

مسـأله  ك يـ بـوده اسـت، اگـر در     آنهـا  ات ائمه ما گاهى ناظر به فتاواىيمطرح بوده و روا

را هـر چنـد در   ها  اين هستسنّت  ر كتب اهليح بخارى و مسلم و ساياتى كه در صحيروا

  لـى  يكـرد خ  ق مـى يـ ات خودمـان تطب يـ را با رواها  اين م و طالب علميكرد پاورقى ذكر مى

  م و آن يديزحمـت خودمـان را كشـ    ةث همـ يـ احاد م جـامع يالبته ما راجع به تنظ. بهتر بود

  در هـا   ايـن  همـه  بعـداً ولى  شد مىكنواخت يها  ل در جلسات دسته جمعى همه نوشتهياوا
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شـان  يرى قرار گرفت و االن ايل ماليخ اسماعين آقاى حاج شيوالمسلم االسالم حجةار ياخت

اند خداوند  كنند، البته به كار خودشان مسلط هم شده م مىيرا تنظ آنها تنهاست و خودشان

  .ت كنديعناق يشان توفيبه ا
  
  

ــا آ ــهمكــارى ب ــانى تي ــر يشــ اهللا رب ــاورقى ب رازى در نگاشــتن پ

  عهيالش وسائل

  

جـامع  «اى مشـابه كـار    ى كه در همان زمـان انجـام گرفـت و تـا انـدازه     ياز جمله كارها

ك يـ رازى يشـ  بود، مرحوم ربانى» عهيالش وسائل«بود زدن پاورقى بر كتاب  »عهيالش ثياحاد

م، البته اصـل  يم كنيى تنظيها پاورقيعه يالش د براى وسائلييايكردند كه بشنهاد يروز به بنده پ

شنهاد را ين پيشان ايشنهاد كرده بود، ايبه آقاى ربانى پ فروش كتابى محمدن كار را آقاى يا

را من  »ةوصل«و  »طهارت«م، كتاب ين كار را شروع كرديگر ايكديبا من مطرح كردند و ما با 

م ولى من يزن ه مىيك حاشيتى يگفت براى هر روا آقاى ربانى اول مىبردارى كردم،  شيف

ر آنچه در متن هسـت در  يك و باب دو نظيد به صورت باب يست ما باين درست نيگفتم ا

م ياوريـ ا قطعه قطعه شده را در ارتباط بـا هـم ب  يات پراكنده يم و روايبندى كن پاورقى باب

همان سبكى كه االن چاپ شده اسـت شـروع شـد،    ، آقاى ربانى هم قبول كرد و كار به ...و

ك مقـدار كـار   يـ ن كـار در واقـع   يـ د و اياهللا بروجـردى رسـ   تيـ ن خبر به گـوش آ يبعد ا

شان ابراز نـاراحتى  يكرد، بعد ا هاى آن را سست مى هيداد و پا ث را انجام مىياالحاد جامع

دم، چـون  يت كشـ ن جهت ناراضى است از كار دسـ يشان از ايدم ايكرده بود، وقتى من فهم

توانست كارى مسـتقل   ى برخورد كند، هر كدام مىيبه جامسأله ن يكردم كه ا اول فكر نمى

ـ ، باالخره مرحوم آقاى بروجـردى از ا شد مىا يل هم احيبراى خودش باشد و كتاب وسا ن ي

ده بـودم بـه خـاطر آقـاى     يى كـه روى آن كشـ  يهـا  زحمـت كار ناراحت شد و من با همـه  

ل يـ م و تكميل را تنظـ يم كتـاب وسـا  يـ دم، ولى آقاى ربانى گفتند ما داريبروجردى كنار كش

ن هم براى خـودش  يا جداث دارد، آن براى خودش ياالحاد كار به جامع هن چيم و ايكن مى

د يـ كن گونه كه مالحظه مى همان ها پاورقيشان كار را ادامه دادند و االن هم ي، باالخره اجدا

  .ل چاپ شده استيبا كتاب وسا
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  اهللا بروجردى تيه آيه و نظريگاه فلسفه در حوزه علميجا

  

ى شما در ها كالساند در مورد  كى از بزرگان كه خدمت شما فلسفه درس خواندهي :س

 -در مركـز شـهر    ظـاهراً و  شـد  مـى لى شلوغ يخ ها كالسن يفرمودند ا س منظومه مىيتدر

آقـاى بروجـردى    آيد مىادم يآن طور كه من : فرمودند شان مىيبوده، ا -)ع(حسن مسجد امام

ـ ا شان آن را بـرده يد، و شما طبق نقل ايك جاى دورتر ببرين درس را يفرمودند كه ا د در ي

  .ادتر شده بوديت همچنان زيند ولى بعد از دوسه روز جمعيايابان امام كه افراد كمتر بيخ

  جـورى اسـت كـه درس     نيـ لـب ا ن را گفتـه بـد نقـل كـرده اسـت، مط     يـ هر كس ا :ج

   شـد  مـى ى مسـجد امـام پـر    هـا  شبستانكى از ين اواخر ي، اشد مىلى شلوغ يمنظومه من خ

  ن يلـى بـود، مـن نشسـته روى زمـ     يدر حدود چهارصد نفر بودند آن وقت چهارصد نفـر خ 

  لـى بلنـد صـحبت كـنم كـه صـدا بـه همـه برسـد منبـر           يگفتم و مجبور بودم خ درس مى

عنـى وقتـى كـه    يلى روان شده بـود،  يگفتن خ براى من در آن موقع منظومهو بلندگو نبود، 

  كـردم   ك نگـاه مـى  يـ ن صـفحه را  ييقـه از بـاال تـا پـا    يخواستم بـروم درس بـه دو دق   مى

  لـى قـوى بـود، مـن     يگفتم حافظه مـن آن زمـان خ   رفتم، همه مطلب را از خارج مى و مى

  شـتر  يقـه ب يهشـت دق  نى هفـت خـوا  گفـتم، عبـارت   وه مرحوم امام درس مـى يبر اساس ش

   گفتنـد  مـى گفـت و   ى هـم در آن زمـان اسـفار مـى    يطباطباعّلامه د، مرحوم يكش طول نمى

صد نفر شاگرد دارد، بعضى از بزرگان هـم درس اسـفار   يست و پنجاه تا سيد حدود دويشا

  ن درس منظومـه مـن   يى فلسـفه معـروف حـوزه همـ    ها درسرفتند، در آن موقع  شان مىيا

  ك روز مرحـوم حـاج آقـا    يـ  ؛لـى كـم  يامـا خ  گفتند مىگران هم يشان، البته دياسفار ابود و 

ــد ــ  محم ــه مــن رس   گفــتم بلــه، گفــت ! نعلىيحســ خيد و گفــت آشــيمقــدس اصــفهانى ب

  ! گفـتم چطـور؟  ! گـر منظومـه درس نگـو   يم دياهللا بروجردى به من گفتند به شما بگـو  تيآ

ـ ا. ديـ ل كنيـ تعط د،ييگر منظومه درس نگويگفتند شما د ؛چيگفت ه   ن گذشـت عصـر كـه    ي

  اهللا بروجردى بود آمـد درب خانـه مـن     تيحسن گلكار كه در خانه مرحوم آ شد مشهدى

  اهللا بروجـردى، مـن    تيـ د منـزل آ ييـ اين احسن گفتند شـما ب يحسمحمدو گفت آقاى حاج 

  اهللا  تيـ م آيم بگـو ين فكر بودم كه چگونه بـه شـاگردها  يرفتم منزل آقاى بروجردى و در ا
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دم حـاج  يـ مانده بودم، بـاالخره رفـتم د  مسأله ن يد، در ايل كنيبروجردى گفته درس را تعط

نعلى بگـو  يحس خيعنى آشيد آقاى بروجردى دستور دادند كه به فالنى يگو ن مىيحسمحمد

ه يسد تـا شـهر  يشان را بنويها اسمى را يد و شاگردهاى آقاى طباطبايگر درس منظومه نگويد

ن كار مشكلى يااصالً ن چه حرفى است يگفتم ا! دفعه جا خوردم كين م، ميآنان را قطع كن

من بروم كه  ايندانم چه كسانى هستند مگر  ى را من چه مىياست، شاگردهاى آقاى طباطبا

سم يرا بپرسم و بنو ها طلبهكى اسم ي كىيستم و يند دم در بايگو شان درس مىيآنجا وقتى ا

م ينـ يم خدمت آقاى بروجـردى بب يكارى بكن بروك يز بدى است، بعد گفتم يلى چين خيا

م خدمت آقاى بروجـردى،  يست؟ راه را باز كرد و رفتيند و منظورشان چيگو شان چه مىيا

زى كـه شـما   يـ ن چيـ مقدس رسـاندند، ا  محمدغام حضرتعالى را آقاى حاج آقا يآقا پ: گفتم

 ثانيـاً شناسم و  ا نمىشان ريمن كه شاگردهاى ااوالً د يى فرموديراجع به درس آقاى طباطبا

ى ها درساهللا بروجردى گفتم آقا از  تيادم هست آن وقت به مرحوم آيلى بد است، ين خيا

ن يكننـد همـ   ك مقـدار روى آن حسـاب مـى   يا يو در دن ها دانشگاهحوزه آن قسمت كه در 

اهللا بروجـردى فلسـفه را    تيـ نـد آ يگو ن براى شما هم بد است، فردا مـى يفلسفه است و ا

من هـم  «: دم آقاى بروجردى فرمودنديك وقت ديست، بعد يز خوبى نين چيكرده، ام يتحر

د كه از مشـهد چقـدر بـه مـا     يدان ام ولى نمى دانم، من خودم در اصفهان فلسفه خوانده مى

رزا مهـدى اصـفهانى و   يـ اهللا حـاج م  تيـ بعد معلوم شد كه طرفداران آ -»  !آورند فشار مى

   - انـد  آورده ى فلسـفه فشـار مـى   هـا  درسروجردى براى اهللا ب تيشان روى آيشاگردهاى ا

كننـد، فكرشـان منحـرف     مسائل فلسفه را درك نمى ها بعضيگر ياز طرف د«: بعد فرمودند

  اى از درس فلسـفه آخونـد كاشـى كـه آمـد       ك طلبـه يـ شود، من در اصفهان كه بـودم   مى

  كـى اسـت، مـن هـم كـه      يقـت وجـود   يحقكه  اينك تكه خدا هستم براى يگفت من االن 

  فلسـفه باشـد امـا     ؛دهـد  جه برعكس مـى يفهمند آن وقت نت كسانى كه نمى... وجود دارم و

جور عمومى نباشد كه چهارصد پانصد  نيك جاى مخصوصى، ايك افراد خاصى دريبراى 

   خصـوص  بـه منظومـه و اسـفار،   مخصوصـاً  سـت  ين درسـت ن يزند، ايك درس برينفر پاى 

  ه و عرفـا آن  يى صـوف هـا  حـرف رسد به  در اسفار مى صدرالمتألهيناسفار كه وقتى مرحوم 

  مـن  . »فهمنـد  كنند و عوضى مى لى افراد درك نمىيرا خها  اين دهد، نجا كشش مىيوقت ا

  سـت،گفتم يگفـتن مخـالف ن   دم كه آقاى بروجردى با اصل فلسـفه يشان فهميشات اياز فرما
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اشـارات گفـتن    منشأو  -م يك اشارات درس بگويجاى منظومه د من به يپس آقا اجازه ده

سـتم آخـه   يكم است، گفتند باشد من كه با فلسـفه مخـالف ن  قهراً  ، طالبش هم-ن شديمن ا

دانـى چقـدر از مشـهد     و نمى... نديايك درس فلسفه بيجور كه حاال چهارصد نفر سر  نيا

لى ناراحـت شـده   يى مشهد خها حرفشان از يا ؛دوباره مشهد را گفتند... اند و فشار آورده

د يـ كنند، گفتم پس اجازه بده شى را درك نمىيزهاى عرفانى و درويچ ها طلبهكه  اينبود و 

گر يك كتاب ديا يم كتاب شفا يى هم بگويم و به آقاى طباطبايمن خودم اشارات درس بگو

 ؛كنـد  ان اطاعت نمـى شيند، گفتند ايشى نداشته باشد بگويى دروها حرفكه جاذبه داشته و 

لـى  يكند؟ گفتند اگر قبول كند كه خ ع شما هستند چه كسى تخلف مىيگفتم نه آقا همه مط

  .خوب است

ر كرسـى  يـ شـان در خانـه ز  يخدا رحمتش كند ا -ى يطباطباعّلامه بعد رفتم منزل مرحوم 

شـان  يا ان را بهيجر -ض بودند اواخر ماه رجب بوديچند روز هم بود مر اتفاقاًنشسته بودند 

شـود   بـا فلسـفه كـه نمـى    ! ن چه وضـعى اسـت  يا«: شان اول ناراحت شد و فرموديگفتم، ا

 »محلى در خارج از قم«نصرت  روم كوشك دارم مى م را بر مىيمن شاگردها! مخالفت كرد

اند قم فقط بـراى اسـفار شـما كـه      ى كه آمدهيها طلبهد ينيگفتم آقا بب ؛»ميگو آنجا درس مى

خواهند، آخر  ه هم مىيخواهند، شهر درس خارج آقاى بروجردى هم مىها  اين ،اند امدهين

د مـن هـم بـه آقـاى     ييـ ت بفرمايـ شـما عنا ! سـت ين كه عملى نيابان اينصرت در ب كوشك

د يض هسـت يكننـد، شـما حـاال كـه مـر      شان از نظر شما تخلـف نمـى  يبروجردى گفتم كه ا

 »شـفا «وقت بعـد از مـاه رمضـان درس    روند، آن  مى ها طلبههاى ماه رمضان هم كه يكينزد

ك جا ين كتاب شفا يگفتم باباجان در ا... شان گفتند آخر انسان مطالب را چگونهيد، اييبگو

د، ييـ د بفرمايـ ه راجع بـه وجـود دار  ين لفظ هرچه مبنا و نظريهست، شما در ا» وجود«لفظ 

شان به يت ايدر نها ؛ميد با هم بسازيه است و بايس حوزه علميشان مرجع ما و رئيباالخره ا

ضـى تـا مـاه مبـارك     يشان به عنوان مرين شكل هم عمل كردند، ايزور قبول كردند و به هم

 منشأد كه يرمضان درس نگفتند، و بعد از ماه رمضان هم شفا شروع كردند و كسى هم نفهم

ر يك شخصى زيك روز ي. ميما هم در مسجد امام كتاب اشارات را شروع كرد! آن چه بود

دم در مسجد امام دوباره اشـارات  ينعلى شنيحس خيآش: ن به من برخورد كرد و گفتگذرخا

گفتم من از خود آقاى بروجردى اجازه ! اگر به گوش آقاى بروجردى برسد! اى شروع كرده
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ن شـكل  يـ م و به اين نحو حل كردين قرار بود و ما مشكل را به ايه از ايگرفتم، باالخره قض

  .فا شروع كرد و من اشارات شروع كردمى شيطباطباعّلامه بود كه 

شان در مشـهد بـا   يرزا و شاگردان ايمرحوم م ظاهراً: شوم ادآور مىيك نكته را ينجا يدر ا

ق ندارند يان كسانى كه درك عمياند بلكه با بسط آن در م اصل خواندن فلسفه مخالف نبوده

ده شـوند مخـالف   يكشـ منزل بدانند و بسا به انحـراف   و ممكن است آراى فالسفه را وحى

د يشا. س فلسفه اشتغال داشتنديان در خود مشهدمقدس به تدريو لذا بعضى از آقا ؛اند بوده

باشـد و   كنترل مـى  س فلسفه عمومى و بىيان وانمود شده بود كه در حوزه قم تدرينزد آقا

قـم   اسـتاد فلسـفه  كـه   اينز با ين جهت بود، در صورتى كه مرحوم امام نيان از اينگرانى آقا

دادنـد و شـركت در درس    بودند به همه كس اجازه شركت در درس فلسفه خـود را نمـى  

ن يـ ز در ايـ ط زمـانى و مكـانى ن  يشـرا  ضمناً ؛شان بوديشان متوقف بر استجازه از ايفلسفه ا

  .ستينتأثير  ر مسائل بىيمانند سامسأله 
  
  
  

  ان اسالمياهللا بروجردى و فدائ تيرابطه آ

  

اهللا بروجردى  تيرابطه مرحوم آلطفاً اجتماعى آن زمان،  -اسىيس م به مسائليبازگرد :س

ن يـ ن آنان و مسائلى را كه در ايان اسالم و اختالف بيان فدائيبا مرحوم نواب صفوى و جر

  .دييان فرمايد بياد داريارتباط به 

  دهاشـم  ير آسيـ اصل هدف مرحوم نواب صـفوى و كسـانى كـه اطـراف او بودنـد نظ      :ج

  ط و اطـراف  يد محـ يـ ان هر حرف حقـى انسـان با  يحقى بود، منتها براى بو واحدى هدف 

د در نظـر  يـ كـردن حـرف حـق را با    را نگاه كند كه چگونه آن را مطرح كند، روش مطـرح 

  لـى  يكـردن هدفشـان را خ   ادهيـ نـان پ ين بود كه ايآمد ا آنچه در آن زمان به نظر مى ؛گرفت

ادم هست جـورى شـده   يخت، يزه به هم رهمه حوتقريباً با تندى شروع كردند، جورى كه 

  ه بـرود حمـام، پانصدششصـد طلبـه     يضـ يخواسـت از مدرسـه ف   بود كه آقاى واحدى مـى 

  و شـعارها حـق    ها حرفدرس و بحث همه به هم خورده بود، اصالً افتادند  دنبالش راه مى

  مـان آورده بودنـد، مرحـوم    يشـان ا يى جـوان از روى احساسـات بـه ا   هـا  طلبـه بود و نوع 

  اصـالً  ممكـن اسـت    هـا  بعضـي اهللا بروجردى هم آدمـى نبـود كـه مسـائل را نفهمـد،       تيآ
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حق است اما ها  اين دانستند كردند، مى شان مسائل را درك مىيمسائل را درك نكنند، ولى ا

بـه آقـاى   مـثالً  ان در حوزه داشتند براى بزرگان حوزه مورد پسند نبـود،  ين آقايروشى كه ا

ك جـورى كـه عقـالى قـوم را     يـ كردنـد،   د، به علما اهانت مـى كردن بروجردى اهانت مى

جمـع بشـوند برونـد    اى  عـده مثالً ن تندى هم برخورد نكرد، يبا ا شد مىعصبانى كرده بود، 

ى جـوان و  هـا  طلبهمسائل را با مستقيماً ها  اين ؛بعضى مسائل را از آقاى بروجردى بخواهند

 نوعـاً  هـا  طلبـه  حوزه را قبضه كرده بودند، بچهاى كه  گذاشتند به گونه ان مىيبا مردم در م

ادم هست كه مرحوم مطهـرى خـودش   يجمع بودند، من ها  اين چون احساساتى بودند دور

ك ساعت رفتم با آقاى نـواب دنبـال رودخانـه راه    يش از يمن ب: براى من نقل كرد و گفت

باالخره آقـاى  د اما يى حقى دارها حرفم، گفتم درست است كه شما يم و صحبت كرديرفت

شان را حفـظ كـرد و   يد قداست ايس حوزه است، بايس مذهب است، رئيبروجردى االن رئ

م و بـه  يبشـكن  هـا  تندين يرا با اها  اين م همهييايبكه  اينشان كار كرد نه ياست ايدر پرتو ر

ن را آقاى مطهرى براى من نقل كرد، يم، ايريگ اى نمى جهين شكل نتيم، با ايآنان اهانت كن

ن بود كه آقاى نواب صـفوى را از آن حالـت تنـدى    يى مرحوم مطهرى براى اها صحبت و

شـان مـا   يادم هسـت كـه در خانـه ا   يـ نـى مـن   ياهللا خم تيحتى آ. اورديرون بيك قدرى بي

م، آقـاى مطهـرى   يشروع كرده بود» زكات«شان يش ايم، تازه پيشتر نبوديشش نفر هم ب پنج

هـا   ايـن  اى اسـت كـه   ن چه برنامهيشان گفتند آخر ايان اسالم شد، ايهم بود، صحبت فدائ

د شهربانى دخالت يكنند، با اند، به همه اهانت مى ختهيدارند، چهارتا بچه حوزه را به هم ر

گونه  نيط ايشان هم نظرشان در آن شرايحتى ا! عنى چهي ها تندين يكند، كنترل كند، آخه ا

ل يخ اسـماع يخ على لر و آقاى حاج شيرازى، آشيش آن وقت كسانى مثل مرحوم ربانى ؛بود

ه يان در حوزه علمين جرين غائله خاتمه بدهند و باالخره به ايرى مبعوث شدند كه به ايمال

م شاهنشاهى و يان اسالم براى مبارزه با رژيدلمان از حركت فدائ قم خاتمه دادند، البته ما ته

ى حقـى  هـا  حـرف را  آنهـا  ىهـا  حـرف م و يشدن دسـتورات اسـالم خوشـحال بـود     ادهيپ

  .هاى تندى بود وهيدر حوزه ش آنها هاى وهيم، منتها شيدانست مى

  

  اهللا بروجردى مبعوث شده بودند؟ تيا از طرف آيد آين افراد كه فرموديا :س

  ط جورى شده بـود كـه حـوزه    يبودند، شرا مأموراز طرف آقاى بروجردى  ظاهراًبله،  :ج
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عنـى  ي، شـد  مـى ر يها افتاده بود، آقاى بروجردى تحق بچهبه هم خورده بود، كارها به دست 

خـورد، و در صـورت    ن مـى يشـان زمـ  يو حـرف ا  شـد  مـى شان و علما شكسته يقداست ا

گرفـت   ماند، حكومت هـم آن چهـارنفر را مـى    زى باقى نمىيگر چيشان ديشدن ا شكسته

اب كه طرفدار نون حالى يجور شده بود، ما در ع نيآن وقت ا واقعاًكرد،  برد اعدام مى مى

چ يچ كس حـرف هـ  يگر هيم، ديبرد ختگى حوزه هم رنج مىينظمى و به هم ر م از بىيبود

طلبه دنبـالش   افتاد هزار تا هزار و پانصد بچه داد، آقاى نواب كه راه مى كس را گوش نمى

نـى و  يگر كسى به آقاى بروجردى اعتنا نداشـت بـه آقـاى خم   يافتادند، د ابان راه مىيدر خ

دخالت مسأله ن يل نبود دولت در اياهللا بروجردى ما تيآ ضمناًن كسى اعتنا نداشت، گرايد

دادند و عقالى  ل مىيآمدند جلساتى تشك گران مىيآمد اگر آقاى نواب و د به نظر مى. كند

جه گرفتـه  يد بهتر نتيكردند شا كردند و با آقاى بروجردى تفاهم مى قم را با خود همراه مى

ك شب بعد از نماز مغرب و عشـاء كـه طرفـداران    يد كه يى رسيكار به جا، باالخره شد مى

  .رفتند تهران آنها بشان كردند ويان تعقيه شعار بدهند آقايضيمرحوم نواب آمدند در مدرسه ف

  

  ا شهربانى؟يبشان كردند يتعق ها طلبه :س

خ يآقـاى آشـ  رازى و يشـ  نگذاشتند شهربانى دخالت كند، امثال آقاى ربانى ها طلبهنه،  :ج

  .رى بودنديل ماليخ اسماعيعلى لر و آقاى حاج ش

  

  مركزشان در آن زمان قم بود؟ :س

آمـد، امـا    شتر در تهران بـود، گـاهى بـه قـم مـى     يالبته شخص مرحوم نواب صفوى ب :ج

البتـه اگـر    ؛بـود  آنهـا  ه در كنترليضيدر قم بودند، صحن مدرسه ف آنها تعدادى از طرفداران

كردند ولى آقاى بروجـردى نگذاشـت    گوش مى آنها گفت هربانى مىآقاى بروجردى به ش

  .كار به آنجا برسد

  

ط يشـان در آن شـرا  يان ايـ اهللا بروجردى و بعضى اطراف تين است كه آيبعضى نظرشان ا :س

  است؟ ه درستين نظريا اينظرشان بر حفظ سلطنت بوده، آ ها كمونيستبراى مقابله با 
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اهللا بروجردى از شاه هـم   تيدانم كه آ مىاجماالً اطالعم، ولى  ن موضوع بىيمن از ا :ج

  .دل خوشى نداشت

  

  كردند؟ ت مىيحما آنها ف كسانى ازيا از معاريآ :س

مـا در   - ميكـه بگـذر   ها تندروياز  -ست، اما يادم نيت من يف به عنوان حماياز معار :ج

آمـد،   كردنـد خوشـمان مـى    ر حمله مىيوز به شاه و به دولت و به نخستكه  ايندلمان از 

جلسـات  هـا   ايـن  كردنـد،  دادنـد اسـتقبال مـى    ن شعارها كه مـى ياز هم عموماً ها طلبه بچه

خواسـتند انقـالب را از    مـى هـا   اين زدند، را به هم مى ها درسدادند  ل مىيسخنرانى تشك

البتـه آن  . سـت يادم نيـ باشد من ها  اين ف كسى حامىياز معاركه  ايناما  ؛حوزه شروع كنند

اهللا  تينى را در نظر آياهللا خم تيخواستند من و آقاى مطهرى و آ زمان كسانى بودند كه مى

كنندگان مرحوم نواب جلوه دهند و به اصطالح در  تيبروجردى به عنوان طرفداران و حما

در آن : ك وقت گفـت يها  اين كى ازي ؛سازى كنند اهللا بروجردى براى ما پرونده تيذهن آ

كه  ايند براى يگفتم فالنى را استثنا كن آنها ل شده بود من بهين منظور تشكيجلسه كه براى ا

ن حرف يمند است و ا ش است عالقهيها درس مقرّركه  اينآقاى بروجردى به فالنى از باب 

گـر قبـول كنـد، و    يد تا نسبت به آن دونفر ديكند، او را كنار بگذار را نسبت به او باور نمى

م كرده بودند كه آن ير را هم كرده بودند مرا قلم زده بودند و به آقاى بروجردى تفهن كايهم

ك يـ ه شـما تحر يـ را عل ها طلبهحامى نواب هستند و  -نى و آقاى مطهرىيآقاى خم -دونفر 

اهللا كاشـانى جمـع    تيـ ان اسالم از قم رفتند تهران اطراف آيباالخره فدائكه  اينكنند، تا  مى

  .شدند

  
  

  اهللا بروجردى تيد مطهرى نزد آينى و شهيه امام خمين عليتفت

  

  اهللا بروجردى رفتنـد وشـنوه، مـن خـدمت آقـاى بروجـردى بـودم         تيتابستان آن سال آ

اهللا  تيـ وقتـى كـه رفتنـد تهـران آ    ها  اين آقا: ى آمد و به آقاى بروجردى گفتيك روز آقاي

  داده، پنجـاه تومـان آن روز    آنهـا  قشـان كـرده و نفـرى پنجـاه تومـان هـم بـه       يكاشانى تشو

دانـم چـرا    مـن نمـى  «: زد آقاى بروجردى گفت ن اثنا كه حرف مىيلى پول بود، در هميخ

  ن يحسـ محمدبعـد رو كـرد بـه حـاج     » كردنـد  ت مـى يـ حماهـا   اين بعضى از عقالى قم از
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اى نوشـته بودنـد آن نامـه را     ك نامـه ينى از مشهد ين، آقاى خميحسمحمدحاج «: و گفت

كـه   ايـن  ؛دميـ ز را فهمين حرف را زد من همه چيتا ا» ادتان باشديم، يما جواب بده دياوريب

كردند  ت مىيحماها  اين ن وضع ازيآقاى بروجردى فرمودند تعجب است كه عقالى قم با ا

به  -ميعنى ما نداشتيآن روز تلفن نبود،  -من فورى نامه نوشتم . نى بودينظرشان به آقاى خم

ن يك چنيش آقاى بروجردى بودم و ين مضمون كه من پيمان بود، به ايآقاى مطهرى كه فر

ن ياند شما ا كردهمكدر  نىيمسائلى مطرح شد و ذهن آقاى بروجردى را نسبت به آقاى خم

گـذرد، و   ان باشد چه مىيد تا در جريينى كه االن در مشهد است بگويه را به آقاى خميقض

ه گذشـت ولـى مـن هنـوز بـاورم      ين قضيا ؛ه بودشان رسانديآقاى مطهرى هم ماجرا را به ا

شـان  يرغـم نظـر ا   ن دونفر علىيدر ذهنش رفته باشد كه ا واقعاًكه آقاى بروجردى  شد مىن

  .اند و از دست آنان ناراحت باشد كرده مى تأييدنواب را 

  
  
  

  د مطهرى به تهرانيرفتن شه

  

از جهـت   واقعـاً شتر به جهـت مخـارج زنـدگى، چـون     يآقاى مطهرى ناچار شد برود تهران، ب

بـه   ؛ميشه ما بـا فقـر زنـدگى كنـ    يست هميگفت بنا ن شان مىيگذشت، ا زندگى بر ما سخت مى

 ؛شـان خـداحافظى كـنم   يم، و از طـرف ا يه رفتنش را بگويمن گفت بروم به آقاى بروجردى قض

نـد چـرا و   ياسـت بگو ش آقاى بروجردى بـروم ممكـن   يگفت اگر خودم براى خداحافظى پ مى

ر و يشان هم بـه عنـوان عـذرخواهى و هـم تقـد     يك نامه نوشتند خدمت ايى شود، بعد ياعتنا بى

ـ ، ا...م وين مدت از شما استفاده كـرد يشان كه در ايتشكر از زحمات ا ن نامـه را نوشـته بـود و    ي

دى شـعبان بـود آقـاى بروجـر     روز پـانزده  ؛ديـ ن نامـه را بـه آقـاى بروجـردى بده    يگفت شما ا

شـان و گفـتم آقـاى    يشان بودند مـن رفـتم خـدمت ا   يادى هم اطراف ايت زينشسته بود و جمع

ن نامـه را دادنـد خـدمت شـما و خـداحافظى هـم كردنـد، آقـاى بروجـردى نامـه را           يمطهرى ا

ـ     ...شان گفتهي، ا...شانيباالخره ا: گفتم ؛نگرفت گـران  يش دي، با نـاراحتى نامـه را كنـار زد، مـن پ

دانـى بـه آقـاى بروجـردى      مگر نمـى : رزاابوالحسن به من گفتيآقاى حاج م .زده شدم خجالت

  كيـ ه شـما تحر يـ ان و نـواب را عل ينى هسـتند كـه فـدائ   يگفته شده كه آقاى مطهرى و آقاى خم
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ان را يبعد من جر! دهى به آقاى بروجردى را مىها  اين اى نامه كردند، آن وقت تو آمده مى

ـ    تا آن وقت من نمى. شد تأثرم لىيشان خيبه آقاى مطهرى گفتم، ا ش آقـاى  يدانسـتم كـه پ

ن اندازه ممكـن اسـت در ذهـن بزرگـان اثـر      ين شده است و تا اين حد تفتيبروجردى تا ا

گذاشت، در صورتى كه خود آقاى مطهرى به من گفت كه من رفتم با نواب صحبت كـردم  

سـتى  يد و بايـ زن هم مـى د و حوزه را به يريگ جه نمىيد نتين تندى كه شما داريو گفتم با ا

جـه بهتـرى بـه    يد تا نتياى همراه كن شان را تا اندازهيك مرجع هست ايكارى كرد، حاال كه 

شود كسانى كـه   ه معلوم مىين قضيكار خودشان را كردند، از ا آنها خالصه ؛...د ويدست آ

ـ  ياهداف سوئى دارند گاهى ممكن است شرا ه طى را فراهم كنند كه نظر بزرگان را راجـع ب

  .اى برگردانندمسأله ا يشخصى 
  

كـى از  يتحقيقـاً  د مطهرى مطرح شد، حضرتعالى كه ين مناسبت نام شهياكنون كه بد :س

اتى يشان از نظـر فكـرى داراى چـه خصوصـ    يد اييد بفرمايا شان بودهين افراد به ايتر نزديك

  اى قرار داشتند؟ هيبودند و از نظر علوم حوزه در چه پا

فكـر و بااسـتعدادى بـود، هـم ذوق      ار آدم خـوش يآقاى مطهرى بسـ اهللا  تيمرحوم آ :ج

ش، در همه مسائل اهـل مطالعـه و دقـت بـود،     يش خوب بود هم ذوق فقهى و اصوليفلسف

اى اسـت كـه   مسـأله  ك يـ ع خودش ين درك وسيا. ع بوديلى وسيدرك و دامنه تفكرش خ

ند و در ابواب مختلف ع استنباط كيخاصى بتواند مسائل را در سطح وسمسأله ك يانسان از 

  .لى قوى بودين جهت آقاى مطهرى خيدر ا ؛دا كنديبراى آن نمونه و مصداق پ

  

  شان از نظر اجتهاد حوزوى در چه حدى بودند؟يبه نظر شما ا :س

و اگر خداوند  ؛لى خوب بودند، در مسائل فقهى اهل نظر بودندين جهت خيشان از ايا :ج

كـى از مراجـع   يمسـلماً  ماندنـد   شان در حوزه مىيبود و ات كرده يشتر عنايشان عمر بيبه ا

  .گرىياى ديآمدند همراه با مزا ن زمان به شمار مىيبزرگ در ا

  

د مطهـرى و نمـاز شـب چگونـه بـوده      يان خواب جنابعالى راجع به مرحوم شهيجر :س

  است؟

  لـى  يم نسـبت بـه نمـاز شـب خ    يد مطهرى در آن مدتى كه ما با هـم بـود  يمرحوم شه :ج
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كمى مشـكلم  كه  اينكرد و من عالوه بر  بود و به من هم نسبت به انجام آن اصرار مىمقيد 

ف حوضها منع كرده بودنـد  يى شور و كثها آببود، در اثر درد چشم دكترها مرا از وضو با 

كـردم   نمى جرأتو لذا الزم بود از آب جارى رودخانه براى وضو استفاده كنم و شب من 

شـبى  كـه   ايـن تـا   ؛هاى ولگرد وجود داشتند ارى از اوقات سگيون بسلب رودخانه بروم چ

ــاقدم كــه در خــوابم و كســى در يــخــواب د مــن : كــى هســتى؟ گفــت: را زد، گفــتم ات

اند و فرمودنـد پاشـو نمـاز     مرا فرستاده )ع(نيرالمومنيباشم، حضرت ام ف مىيحن بن عثمان

لى كوچك چهارگوش از طرف آن حضرت به من دادنـد كـه در   يك نامه خيشب بخوان و 

من در فكر بودم  ؛»النار لك من ةهذه برائ«: وسط آن به خط نسخ سبز روشن نوشته شده بود

و در عصر آن حضرت بودند، چگونه ممكن  )ع(نيرالمومنيف از اصحاب اميحن بن كه عثمان

لى مشعوف بودم كه ناگاه كسى درب ياز مشاهده نامه خ ضمناًاست سراغ من آمده باشند، و 

ك آفتابـه آب  يد مطهرى است با يدم مرحوم شهيدار شدم، ديزد و من از خواب اول خود ب

ام،  چون از وضوگرفتن از حوض مدرسه ابا داشتى آفتابه را از رودخانه آب كـرده : و گفت

ت يـ را براان خـوابم  يـ ن تـا جر يگفـتم بنشـ   ؛اى ندارى گر بهانهيپاشو نماز شب بخوان و د

باشـم، گفـتم پـس نامـه      ف مىيحن بن پس من عثمان: لى خوشحال شد و گفتيم، خيبگو

  )794 ، صفحة2 وست شمارهيپ(            .و باالخره پا شدم نماز شب را بجا آوردم! كو؟

  

نسبت به نماز شب سنّت  برادران و خواهران محترم توجه دارند كه چه مقدار در كتاب و

به آن حضـرت   )ع(نيرالمومنيبه ام )ص(خدا اى رسوليثى در ضمن وصايشده و در حد تأكيد

  .»لیالل ص�ةك بیل، و علیالل ص�ةك بیو عل«: فرمودند

  

  ان اسالميرى از اعدام فدائياهللا بروجردى براى جلوگ تياقدام آ

  

١ان اسـالم يرى از اعـدام فـدائ  ياهللا بروجـردى بـراى جلـوگ    تيا مرحوم آيآ :س
اقـدامى   

  نفرمودند؟

  مطـرح شـد از    آنهـا  ه اعـدام ير شـدند و قضـ  يان اسـالم دسـتگ  يبله، وقتى سران فـدائ  :ج

  

                                                        
 .شمسى اعدام شده و به شهادت رسيدند1344ماه سال  دى 27فدائيان اسالم صبحگاه روز  ١
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احمـد را همـراه بـا     اقدام كـرد و حـاجى   آنها قرارى كه گفتند آقاى بروجردى براى آزادى

ا يـ اى براى مالقات با شاه فرستاد، ولى آن وقت گفته بودند كه شاه رفته اسـت آبعلـى    نامه

ان را اعدام كرده بودند بعـد نامـه   يشان را معطل كرده بودند تا وقتى كه فدائيگر و ايدجاى 

. ن شكل بوديبه ااجماالً ان اسالم درحوزه يان فدائيجر ؛آقاى بروجردى را قبول كرده بودند

ه يضـ يادم هست مرحوم نواب در مدرسـه ف يالبته آنان هدفشان خوب بود افراد پاكى بودند، 

ن بـود كـه هـر كسـى را     ين منبر آتشيرا خواند به قدرى ا »كم التكاثرياله«ه منبر رفت، سور

 مؤثّرار يكرد و سخنانش بس مان صحبت مىياز روى ا -خدا رحمتش كند -كرد  ك مىيتحر

مـاه بـا او    ن واحدى هم طلبه بود، من در مدرسه دارالشفاء سهيد عبدالحسيمرحوم آس. بود

 واقعاًها  اين رفت و با او رابطه داشت، مرحوم نواب مىش يشان مرتب پيحجره بودم، ا هم

د هـم  يالبته شا. گرفتند ده مىيكردند، اما جورى بود كه بزرگان را ناد مان كار مىياز روى ا

 شـود  ن شروع مـى ييشود انقالب كرد، انقالب از طبقه پا با بزرگان نمى معموالًبشود گفت 

جـور   آنها بزرگان قم باقهراً  ن جهتيردند، به همك هم با قطع نظر از بزرگان كار مىها  اين

ن معنا را ياى ا ت آقاى صدر با آنان موافق بودند، قرائن تا اندازهيباجماالً د ينبودند، البته شا

  .داد نشان مى

  

شـان مرحـوم   يا فرزند ايكرد  ت مىياهللا صدر از آنان حما تيعنى شخص مرحوم آي :س

  اسالم موافق بودند؟ان يحاج آقا رضا صدر با فدائ

ت مرحوم صدر موافق باشند، حاال يداد كه ب با صراحت ولى قرائن نشان مىكه  ايننه  :ج

  .شود تر روشنآن موقع جو  م تايگو من مطلبى را مى

  
  

  با آن طّلابل توسط شاه و مخالفت يشناختن اسرائ رسميتبه 

  

هـا در آنجـا    لىيبـود، اسـرائ  ن يه فلسـط يكى از مسائلى كه در آن موقع اتفاق افتـاد قضـ  ي

  ران يـ رون راندند، آن وقت صـحبت شـد كـه ا   يمسلمانان را شكست دادند و از كشورشان ب

د ياهللا حـاج سـ   تيـ در آن زمـان مرحـوم آ   ؛بشناسـد  رسميتل را به يخواهد اسرائ هم مى

  شـناختن   رسـميت ه بـه  يـ اهللا كاشـانى عل  تيـ تقى خوانسارى از كسانى بود كـه بـا آ  محمد
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كرد، حاج آقا  ت مىين جهت فعاليل همراه بود و آقاى حاج آقا رضا صدر هم در همياسرائ

ى هم بود متدينآباد بود و طلبه خوب و  د جواد حسنى كه اهل نجفيرضا صدر به آقاى س

شـان آمـده   يا. ل صحبت كنديشناختن اسرائ رسميته به يد عليايگفته بود كه ب )هیعل الله رحمة(

١ه روى حجراالنقالبيضيفبود در مدرسه 
 هـا  طلبـه ادى از يـ ت زيـ ستاده بود و براى جمعيا 

كشـند و مـا سـاكت     دارنـد مسـلمانان را مـى    ها يهوديسخنرانى كرده بود و گفته بود االن 

د اسـم  يـ ايكنم هر كس خواست ب ن حركت مىيم، از فردا من براى رفتن به فلسطيا نشسته

ن يكى براى حركـت بـه فلسـط   ي كىي ها طلبهد و ه دفتر گذاشتنيضيسى كند، در مدرسه فينو

اى كه پـانزده قـران    طلبه! با چه امكاناتى! اى نوشتند، حاال با چه اسلحه آمدند اسم مى مى

  تـى را راه انداختـه بودنـد    يك جمعيـ نوشتند، آن وقت  باالخره تندتند اسم مى! ه دارديشهر

  ن، يم فلسـط يم بـرو يخـواه  مـى مـا  مـثالً  رفته بودند جلوى در خانه آقـاى بروجـردى كـه    

  ن سـبب شـده   يبـاالخره همـ  ... م ويكن شاءاهللا اقدام مى آقاى بروجردى هم فرموده بودند ان

  مسـار  يبود كه دولت هـم بـه دسـت و پـا افتـاده بـود، و آجـودان شـهربانى كـل كشـور ت          

بته دروغ ش آقاى بروجردى، اليرا فرستاده بودند پ - زدىياهللا ا تيبرادر آ -زدى يابوالقاسم ا

ــه      ــا ب ــه م ــد ك ــرده بودن ــا ك ــاى بروجــردى الق ــن آق ــى در ذه ــد ول ــه بودن    رســميتگفت

  م، باالخره آقـاى بروجـردى متقاعـد شـدند كـه جلـوى حركـت و سروصـداى         يا نشناخته

د د ياهللا حـاج سـ   تيـ رند، بـا آ يرا بگ طّلاب گـر  يتقى خوانسـارى و بعضـى علمـاى د   محمـ  

ك دفعه يكه  اينه گذشت تا ين قضيا. را گرفتند طّلابل دادند و جلوى حركت يجلسه تشك

  لـى وضـعمان از نظـر مـالى بـد اسـت، اگـر        يد جواد حسنى بـه مـن گفـت مـا خ    يآقاى س

د حـاج   .فرستاد خـوب بـود   غى مرا مىيك جاى تبليآقاى بروجردى  شد مى ن يحسـ  محمـ  

د جواد يم آسد، من گفتيغ بروند معرفى كنيخواهند به تبل هم به من گفته بود اگر كسانى مى

  م كـه بفرسـتندش بـه    يى است، اسـمش را نوشـت  متدينلى طلبه خوب و يحسنى هست و خ

  

                                                        
در . كردند  ايستادند و سخنرانى مى داشت و افراد روى آن مى سنگ بزرگى كه در صحن مدرسه فيضيه پهلوى حوض وجود ١

شد و در   جريان فدائيان اسالم و اعتراض به غصب سرزمين فلسطين و در تظاهرات و راهپيماييها كه از مدرسه فيضيه شروع مى

شد،   تر پليسى رژيم انجام مىمعموال هر سال در مدرسه فيضيه در زير چ 1342خرداد  سخنرانيهايى كه به مناسبت بزرگداشت پانزده

شهرت  »حجراالنقالب«كردند اين سنگ به عنوان   چون افراد انقالبى معموال از اين سنگ به عنوان يك كرسى خطابه استفاده مى

 .يافته بود
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ن همان است كه بـراى  ياهللا بروجردى گفته بود آقا ا تيغ، كسى آنجا نزد آيك ده براى تبلي

ن خبـر  يا ؛شان دست نگه داشتنديان هم از فرستادن اين سخنرانى كرده بود، آقايه فلسطيقض

خواهنـد   د خودم را آماده كردم و رفتم در خانه آقاى بروجـردى كـه وقتـى مـى    يبه من رس

شان صحبت كنم، در را كه باز كردنـد تـا چشمشـان بـه مـن افتـاد گفتنـد        يبروند درس با ا

د، يـ شتر دقت كنيك قدرى بيزها ين چيل اشخاص و اينعلى شما در مدح و تعديحس خيآش

ه يشـان اگـر بـراى قضـ    يم، ايگـو  ال هم مـى ن شخص را كه معرفى كردم حايگفتم آقا من ا

ى متـدين ار مـومن و  يشان شـخص بسـ  يمان و اعتقاد بوده، اين صحبت كرده از روى ايفلسط

د چوبش يكه تا ابد با» غفريذنب ال«ن شده ين صحبت كرده ايشان براى فلسطياست، چون ا

 عمـالً لى خوب چشـم، ولـى   يخ: شان گفتيرا بخورد؟ البته من چون قاطع برخورد كردم ا

ماند تا مرحوم شـد   جا همانان و در يشان خودش رفت بندر غازيكارى انجام نگرفت، بعد ا

كـرد افـراد    ل سـخنرانى مـى  ين است كه اگر كسى راجـع بـه اسـرائ   يمنظور ا. )هیعل الله رحمة(

ك يتحرا از طرف چه كسى ي! زديخواسته حوزه را به هم بر كه بله مى گفتند مىرفتند و  مى

اهللا  تيكرد چون پسر آ ت مىيو حاج آقا رضا صدر كه از آقاى حسنى حما... شده است و

اهللا بروجردى مخالفت كنـد،   تيخواهد با آ كردند كه البد مى افرادى وانمود مى ،صدر بود

. كننـد  رونـد بـزرگ مـى    زهـاى جزئـى را افـراد مـى    يك سرى چيبود  ها حرفن يخوب ا

را  هـا  حـرف اگـر   اقـالً ا يهر حرفى واقع نشوند تأثير  گان تحتن است كه بزرياش ا قاعده

. رند نشـنوند يگ با آنان تماس مى دائماًى كه يا از آنهاي ها اطرافيخواهند بشنوند فقط از  مى

ن يى مسئولها گزارشفقط به  ها گزارشن اواخر عرض كردم، شما در يمن خدمت امام هم ا

د به صورت ناشناس، كه حتى احمدآقا پسر شـما  يباشگرى هم داشته يد، افراد ديقناعت نكن

فى دور مراجع و بزرگـان هسـتند   يشه طيهم ؛ -احمدآقا هم نشسته بود -را نشناسد  آنها هم

ــهاصــطالحاً كــه  ــد يگو مــى آنهــا ب ــات را مطــابق اهــداف يكــه جر »وار گوشــتىيــد«ن   ان

نسبت به مراجع  ت چهين واقعيكنند، و ا دهند و كنترل مى است خودشان گزارش مىيو س

  د بـدى آقـاى بروجـردى دانسـت،     يـ ن را نباين بزرگ ضرر دارد، و ايو چه نسبت به مسئول

  كـه   ايـن ام كننـد، بـا   يـ ه آقاى بروجـردى ق يخواستند عل مىها  اين دادند كه گزارش مى آنها

   ؛ اهللا بروجـردى  تيـ نى بوده است نه از باب مخالفت با آيصحبت آن طلبه از روى عرق د

  مات و يارى از تصــمين صــورت اسـت و بســ يه بـه همــ يد مرحــوم امـام هــم قضــ در مـور 
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ان و يـ اشتباهاتى كه اتفاق افتاد به خاطر گزارشات خالف واقعى بوده است كه برخـى اطراف 

  .دادند شان ارائه مىيمسئوالن به ا

  
  

  اهللا كاشانى تياهللا بروجردى و آ تياسى آيتفاوت خط مشى س

  

ى از علـت اخـتالف   يدورنماتقريباً د يان اسالم فرموديفدائ حاتى كه در مورديبا توض :س

د ابوالقاسم كاشانى روشن شد، منتهـا اگـر امكـان    ياهللا س تياهللا العظمى بروجردى با آ تيآ

اختالفاتى كه با هم داشتند  احياناًن دو بزرگوار و يشترى راجع به روابط ايحات بيدارد توض

  .دييان فرمايب شخصاًم

هـاى داغ و تنـد و    ن اندازه بـود كـه بچـه   يهم ،جور اختالفى را عرض نكردم من آن :ج

اهللا بروجردى  تين بود كه آيشان اياهللا كاشانى بودند، و بسا در ذهن ا تياحساساتى دور آ

ن نبـود، امـا از   يـ شـان هـم ا  يده ايد عقيالبته شا ؛داغ باشد ها همانفتد جلو و مثل يد بيهم با

ده بـودم كـه   ين اواخر شنياو اّلا  ؛شد مىمشى  سائل، انتزاع اختالف در خطبا م آنها برخورد

انه قرار يشان ماهيكرد و براى ا اهللا كاشانى كمك مى تياهللا بروجردى حتى به آ تيمرحوم آ

اهللا  تيـ رفتنـد اطـراف آ   هاى داغ و تند مى د، آقاى بروجردى سعه صدر داشت، اما بچهداده بو

ن بـود كـه در مقابـل حكومـت     يـ شـان ا ياسـت ا يداد، س پـر و بـال مـى    آنها شان بهيكاشانى و ا

شـان  ياسـت حكومـت مخـالف بـود، ا    يشان با سيى را اطراف خود داشته باشد، باالخره ايروهاين

كوتـاه  مسـأله  اند؟ چرا در فـالن   چرا ساكت نشسته گفتند مىاهللا بروجردى  تيگاهى نسبت به آ

زى را احسـاس  يـ ن چيبـا هـم داشـته باشـند مـن چنـ       گـرى يى دها اختالفكه  ايناند؟ اما  آمده

  .گر دو مشرب داشتندير ديا به تعبياست ياسى دو سيدر مسائل سها  اين نكردم، خالصه

  
  

  اهللا كاشانى تياهللا بروجردى به آ تيك نمونه از كمك آي

  

اهللا آقـاى عـالمى كـه از     تيـ آ: ديـ ن داستان هم توجـه كن يست به اين ارتباط بد نيدر هم

ن اواخـر رفـتم   يـ مـن ا : نجا بودنـد، گفتنـد  يش ايمعروف سمنان هستند چند شب پعلماى 

مـا نسـبت بـه آقـاى     : شان آشنا بـودم، آقـاى كاشـانى گفـت    يخدمت آقاى كاشانى، من با ا
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ن خانـه مـن در گـرو    يبله ا: بعد گفت ؛ميكرد م، خالف فكر مىيكرد بروجردى بد فكر مى

زار و پانصد تومان بـه مـا قـرض داده بودنـد و     دوازده هها  اين طرفداران آقاى مصدق بود،

نفر گفتم او  كيرا بدهم، به  آنها خواستند خانه را تصرف كنند، من هم نداشتم كه پول مى

احمـد از طـرف    دم حـاجى يـ ك وقـت د يـ  ؛لى ناراحت بودمين جهت خيهم نداشت، از ا

همـان انـدازه كـه    اهللا بروجردى آمد دوازده هزار و پانصد تومان پول براى مـن آورد،   تيآ

ده بودم يشنكه  اينآور بود، براى  لى تعجبين براى من خيآقاى عالمى گفت ا. بدهكار بودم

ست، دوازده هزار و پانصدتومان هم آن روز يروابط آقاى بروجردى با آقاى كاشانى خوب ن

بردن براى آقـاى كاشـانى    ان پولياحمد گفتم جر آمدم قم به حاجى: گفت. لى پول بوديخ

ك روز آقاى بروجردى مرا صدا زد و گفت برو از آن ياحمد گفت  بوده است؟ حاجىچه 

سـه  يك كياهللا بروجردى  تيآ -سه كه داخل آن وجوهات است دوازده هزار تومان بردار يك

ى شخصى خـودش در  ها پولسه هم داشت كه يك كيداشت كه مخصوص وجوهات بود، 

گـر  يسـه د يگفت برو از آن ك -كرد نمىآن بود، آقاى بروجردى خودش از وجوهات خرج 

را ببـر  ها  اين گر بود پانصد تومان بردار، بعد گفتيد اتاقك يهم كه مال خودش بود و در 

البتـه مـن   . كـرد  ان را آقاى عالمى نقل مـى ين جريا ؛بده به آقاى كاشانى، من هم بردم دادم

ان را به ين جريانستم ولى اد اهللا كاشانى را مى تياهللا بروجردى به آ تيى آها كمكاجماالً 

١.دانستم ل نمىين تفصيا
  

  
  
  

  اهللا كاشانى تينجانب با آيروابط ا

  

  ا نـه؟  يـ  ى نقـل شـده اسـت   يدانم تاكنون جا اهللا كاشانى دارم نمى تيك داستان با آيمن 

ــا مرحــوم آ ــمــن ب ــاهللا كاشــانى رف تي ــودم اي ــه داشــت،  يشــان خيق ب ــه مــن عالق ــى ب   ل

ــاهى ــى   گ ــن م ــه م ــات ك ــران   اوق ــتم ته ــوالًرف ــب معم ــا  ش ــاالر   ه ــه سپهس   در مدرس

   زدم، كاشـانى مـى  اهللا  تيـ كـردم گـاهى سـرى هـم بـه آ      منزل مـى  )د مطهرى فعلىيشه(

ــ ــب ي ــى ك ش ــتم م ــتم داش ــزل ا رف ــان ديمن ــش ــا ماشــ ي ــوى  يدم دوت ــوارى جل   ن س

                                                        
شمسى رحلت فرمود و در كنار مزار حضرت عبدالعظيم حسنى در شهررى مدفون 1340اهللا كاشانى در اسفندماه سال آيت ١

 .يدگرد
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چشمش به مـن افتـاد   شان يخواهد برود روضه، تا ا ستاده است، گفتند آقا مىيشان ايمنزل ا

گر ين آقاى كاشانى، بعد چند نفر ديم روضه، من نشستم توى ماشيد بروييايگفت شما هم ب

ـ ا -اى روضه بود  ك خانهيمنگل تهران آنجا در  م در محله آبيهم سوار شدند، رفت ن در ي

وقتى ما اول كوچه  -س مجلس شده بوديدا كرده و رئيى پيايوقتى بود كه آقاى كاشانى بروب

اند، همه جا را  ستادهيها ا ابان و كوچهيت داخل خيهزار نفر جمعها  ده ديم شايديم ديديرس

د روضه، آقا را با سالم و صلوات بردنـد،  يايخواهد ب اند كه آقاى كاشانى مى چراغانى كرده

ت عقـب مانـدم، فكـر كـردم     يـ هم اطراف آقا را گرفته بودند و من در البالى جمع ها پليس

توانستم خودم را بچسـبانم بـه    شان بربخورد از آن طرف من هم كه نمىيبه اد يبرگردم شا

صد متر مانده بود و همه كوچه يد تا آن خانه سيم، شايشان را بردند و ما مانديآقا، باالخره ا

د تا خـودم را رسـاندم بـه آن خانـه،     يساعت طول كش ميد نيت بود، من هم شايپر از جمع

: وانچه نشسته بود بلنـد شـد و گفـت   يك اين كه آن باال روى شايدم ايوقتى به در خانه رس

علم  ن بود كه از اهلياهللا كاشانى ا تيسبك آ. دياوريف بيآقاى منتظرى، آقاى منتظرى، تشر

ك يـ ك طلبه كه يكرد،  ل مىيش مردم تجليدش هم نبود پيخواهد باشد ولو مر هركس مى

دند آقاى كاشانى از آن يكرد، مردم تا د مىل يگفت تجل ااهللا مىي شد مىد بلند يد گوشه مى

ل از يـ مجلس روضه شده بود مجلـس تجل اصالً زند راه را باز كردند، آن شب  باال صدا مى

خواندنـد،   اهللا كاشـانى مـى   تيهمه شعر در مدح آ ها خوانآقاى كاشانى، مداحها و روضه 

آمد و آن طـرف آقـاى   ى هم يدم دكتر مظفر بقايشان نشسته بودم ديهمان موقع كه پهلوى ا

شان، بعد يى هم آن طرف ايشان نشسته بودم آقاى دكتر بقاين طرف ايكاشانى نشست، من ا

ن عكـس  يش خودم گفتم اگر ايرند، من پيلم بگيآمدند عكس و ف ها عكاسم يديد دفعه يك

اهللا بروجـردى   تيـ ت آيـ شـود، و در ب  ها منعكس مـى  رند البد فردا در همه روزنامهيرا بگ

دم يـ تـا د ! ش آقاى بروجردى هستى آنجا هـم هسـتى  ينجا پيشود كه تو ا درست مىمسأله 

د بروم، در مدرسـه را شـب   يكنند گفتم آقا من با لم و عكس را فراهم مىيدارند مقدمات ف

ـ بندند من تـا د  نعلى، گفتم آقا در مدرسه را مىيحس خين آشيشان گفتند بنشيبندند، ا مى ر ي

  .سه را ترك كردمد بروم، خالصه من جلينشده با
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  اهللا كاشانى تيى و چگونگى ارتباط با آيآشنا منشأ

  

لطفـاً  د، يـ شـان بود يد و مـورد عالقـه ا  ياهللا كاشانى روابطى داشت تيد كه با آيفرمود :س

  .دييشان بفرمايى خود با ايآشنا منشأن روابط و يشترى راجع به ايحات بيتوض

خواسـتم بـراى معالجـه چشـم بـروم       كه من مـى ن بود يشان ايى با ايآشنا منشأن ياول :ج

ى يخواسـت مـن را راهنمـا    ان بود مىيحجره من بود و در جر تهران، آقاى مطهرى كه هم

ان چشـم درد را بـا   يـ م، جريلى مربـوط بـود  ينى خياهللا خم تيكند، من و آقاى مطهرى با آ

ه بكند، يك توصيش آقاى كاشانى يد پيشان فرمودند برويم ايان گذاشتينى در مياهللا خم تيآ

ه كردند كه از اخالق آقـاى كاشـانى هـم    يد، در ضمن توصيشان برسانيسالم من را هم به ا

كند  ه مىيش آقاى كاشانى، هم توصيد پيشما برو«: ن بودينى اير آقاى خميتعب. دياستفاده كن

روابط نى با هم يمعلوم شد كه آقاى كاشانى و آقاى خم» ديشان استفاده كنيو هم از اخالق ا

م دكتر، آن يم برويخواه م مىيش آقاى كاشانى گفتيم تهران پيمن و آقاى مطهرى رفت ؛دارند

ك نامه نوشت به پرفسور يشان فورى يبود، ا »پرفسور شمس«روز دكتر معروف براى چشم 

كبار براى يشان، يش ايم پيرفت نجا بود، بعد گهگاهى مىيشان از ايى ما با ايآغاز آشنا. شمس

 ؛شـد  مـى م مسائل فقهى و علمى مطرح يرفت م، گاهى اوقات كه مىيآباد رفت انتخابات نجف

شان ياز اقوام ا ظاهراًكه  -منزل فردى به نام آقاى گرامى  ١بيادم هست در دزاشيك وقت ي

آمدها به دور باشد براى اسـتراحت بـه    و اسى و رفتياز مسائل سكه  اينبود و گاهى براى 

گر هم يدم چند نفر ديتا رس اتفاقاًشان رفتم، يمنطقه شمال تهران خدمت ادر  -رفت آنجا مى

د يديد: شان گفتيد من نظرم را گفتم، ايشان از من پرسيفقهى مطرح بود، امسأله ك يبودند 

نجـا بنـا   يا ؛ن اسـت يكى از مجتهـد يست يطلبه ن ك بچهيشان يد ايشان هم گفت، نگاه كنيا

كـرد و مـن چـون     گاهى با مـن بحـث علمـى هـم مـى     شان يا. كردن فيكردند از من تعر

جـور اخـالق خوشـش     نيآدم خودمانى بود از ا طبعاًشان هم يزدم و ا خودمانى حرف مى

  .زدم شان مىيرفتم تهران سرى به ا من هر وقت مى. آمد مى

  

                                                        
 .اى در شميران است  نام محله »دزاشيب« ١
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  اهللا كاشانى در آن جلسه در ارتباط با شما چه بود؟ تيعبارات مرحوم آ :س

كـى از علمـاى اهـل نظـر و اجتهـاد      يشـان  يد، ايشان نگاه نكنيكل ايشما به ه«: گفتند :ج

  .»باشند مى

  

زان نسـبت بـه   يـ اهللا كاشانى از نظر علمى در چه حدى بودند و تا چه م تيمرحوم آ :س

  مسائل فقهى تسلط داشتند؟

ادشان يد نكاتش يشان از نظر علمى خوب بودند، البته بعضى مسائل را آن طور كه بايا :ج

  .د شجاعت داشتنديو در مقابل هر چه بخواه ؛اهل نظر بودند مجموعاًد، ولى باشد نبو

  
  
  

  داتورىيشنهاد كانديانتخابات مجلس و پ

  

د چگونـه بـود؟   ياهللا كاشانى رفت تيآباد كه براى آن خدمت آ ان انتخابات نجفيجر :س

  د؟ييح بفرمايتوضلطفاً 

ـ آبـاد بـراى    ن بود كـه نجـف  يآباد ا ه انتخابات نجفيقض :ج دا يـ ك دوره مجلـس كاند ي

  كـرد كـه افـراد خـوب      اهللا كاشانى در انتخابات دخالت مـى  تيخواست، در آن زمان آ مى

  . را بـراى شـاهرود معرفـى كـرده بـود      »آبـادى  شـمس قنـات  «آقـاى  مثالً به مجلس بروند، 

آمدنـد كـه مـا بـراى     آبـاد   دم چند نفر از رجال نجفيك روز من در منزل نشسته بودم دي

  نى و ملـى باشـد، آدم خـوبى باشـد، شـما بـه       يم كه ديخواه آباد فردى را مى وكالت نجف

  ك نامـه  يـ نفر را بـه مـا معرفـى كنـد،      كياهللا كاشانى  تيش آيم پيد بروييايعنوان معرف ب

ن كـار اكـراه داشـتم و    يـ من از دخالـت در ا . اضى آورده بودنديم ريخ ابراهيهم از آقاى ش

  ن مسـائل  يـ خواسـت در ا  لـى دلـش نمـى   ياهللا بروجـردى خ  تيـ كردم چون آ ات مىمراع

   هـا  آبـادي  ذلـك نجـف   مـع . كرد اهللا كاشانى صد درصد دخالت مى تيدخالت كند، ولى آ

ـ    ب نامـه  يم همـان خانـه دزاشـ   يش آقـاى كاشـانى، رفتـ   يآمدند مرا به عنوان معرف بردند پ

ـ انـد  »آبـاد  نجـف «ان از حـوزه  يـ شـان دادم و گفـتم آقا  يم را به ايخ ابراهيآش ك كسـى را  ي

  ن و مـذهب و اسـتقالل   يـ د، طرفـدار د ينـان داشـته باشـ   يخواهنـد كـه شـما بـه او اطم     مى
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لـى خـوب مـن    ياهللا كاشانى هـم فرمودنـد خ   تيس باشد، آيكا و انگليكشور و مخالف آمر

ش يشسته پن نيدم دكتر شرويد جا همانمن  اتفاقاًدانم،  را مناسب مى »نيدكتر محمود شرو«

زاده  ركيـ مهنـدس ز  ؛ديـ را به ما بده »زاده ركيز«گفتند شما  ها آبادي نجف ؛آقاى كاشانى

شـان  يجزو جبهه ملى بود، آقاى كاشانى گفت نه، ا ظاهراًآباد و  اهل روستاهاى باالى نجف

ن اشـكاالتى  يبه دكتر شرو ها آبادي ولى نجف ،ميما برگشت بعداً. دا بشوديبناست تهران كاند

م گفتـه  يابـراه  خيمرحوم آش. دنديد آباد مناسب نمى داشتند و او را براى شهر مذهبى نجف

نامـه  قـبالً  م يابـراه  خيمن گفتم چـون آشـ  ! ن كى بوده كه آقاى كاشانى معرفى كرده؟يبود ا

نامـه  مجدداً شان را عوض كند و ما ياهللا كاشانى ا تيسد كه آياى بنو شان نامهينوشته خود ا

ـ  تيش آيم پيم برديم را برداشتيابراه خيآش آبـاد   م بـاالخره مـردم نجـف   ياهللا كاشانى و گفت

ـ آباد به ما فشار آوردنـد كـه خـود شـما      بعد مردم نجف. ستنديرا نيشان را پذيا ا مرحـوم  ي

من بـراى  . ك روحانى هم به مجلس بروديباالخره  گفتند مىد، ين كار را قبول كنيمطهرى ا

دم و همه مسائل يشان رسيجاد نشود خدمت اياهللا بروجردى ا تياى در ذهن آمسأله كه  اين

د ين مسائل وارد شـو يف است در اينه شما ح«اهللا بروجردى فرمود  تيشان گفتم، آيرا به ا

ـ ياما از اصل قض» ف استيآقاى مطهرى هم ح اهللا كاشـانى بدشـان    تيـ ش آيه و رفتن ما پ

  .امدين

  

ن را يآبـاد دكتـر شـرو    اضى و مردم نجـف يم ريخ ابراهيمرحوم حاج شكه  اينعلت  :س

  تى بر او داشت؟يزاده چه مز ركيرا نبودند چه بود؟ و دكتر زيپذ

ن نبود، يشناختند و ظاهر او هم متناسب با مقدس ن را نمىيآباد دكتر شرو مردم نجف :ج

  .دانستند آباد بود و مردم او را محلى مى زاده از اهالى دهات نجف ركيولى ز

  
  
  

  اهللا بروجردى به اتحاد جهان اسالم تيت آيعنا

  

  سـنّى  عه و يوحـدت شـ   خصـوص  بـه اهللا بروجردى بـه وحـدت مسـلمانان     تيمرحوم آ

  مند بود كه جهان اسالم با هم مربـوط باشـد، آقـاى بروجـردى      لى عالقهيحساس بود و خ

  ف يــلــى تعريل داد خيرا تشــك دارالتّقريــبتقى قمــى كــه در مصــر محمــدخ ياز آقــاى شــ
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فرستادند آقاى بروجردى تمامش را مطالعه  را كه از مصر مى »ا�س�م ةرسال«، مجله كرد مى

د، آقاى يك جلسه خدمت آقاى بروجردى بودم كه حدود سه ساعت طول كشيمن . كرد مى

ـ ا داد كه در آنجا چه كرده شان گزارش مىيتقى قمى به امحمدخ يش م و آقـاى بروجـردى   ي

  .ديكار و آن كار را بكنن يامثالً كرد كه  ى مىيراهنما

اشعارى گفته و فقـه را   -خدا رحمتش كند -لى يآقاى وك االسالم حجةكه  اينگر ينمونه د

ى يزهـا يبه شعر درآورده بود كه چاپ هم شده است، در اولش راجع بـه عمـر و ابـوبكر چ   

ن يـ اهللا بروجردى نشان داده بود، آقاى بروجـردى گفتـه بـود ا    تينوشته بود، كتاب را به آ

شـان  يا ؛را برو عـوض كـن   ها قسمتن ياست حق ندارى منتشر كنى، اضالّه كتاب از كتب 

ادم هسـت در  يـ من . ميم و در آن به عمر و ابوبكر لعن كنيده نداشت كه كتابى چاپ كنيعق

آمده بود اصفهان ما هـم از او اسـتقبال   » ريالغد«صاحب كتاب  ١نىياهللا ام تيآ ها زمانهمان 

خالفـت و  مسـأله  رفت و در ضـمن سـخنان خـود     د اصفهان منبر مىيم در مسجد سيكرد

گرى  سنّىضد جو  شان در اصفهانيى اها سخنرانيباالخره با . كرد عه را مطرح مىيد شيعقا

نى به اصفهان آمده بودنـد دهـه   يآن وقت كه آقاى ام. كرد ع داشت گل مىيو مراسم نهم رب

مـن در  . د عمر در اصفهان معركـه اسـت  ين عع بود كه به عنوايصفر بود دنبالش هم نهم رب

د د يش آقاى بروجردى بودم آقـاى حـاج سـ   يك روز پيآمدم قم،  ها زمانهمان  بـاقر   محمـ

آقـاى   دفعـه  يـك ابطحى هم پدر خانمش را آورده بود آنجا به آقاى بروجردى معرفى كند، 

حمله كـرده   ليدر وقتى كه اسرائ! ن چه وضعى است در اصفهانيآقا ا«: بروجردى فرمودند

عه و يم جنگ شـ يياين طور گرفتارند، ما بيرد، در مصر مسلمانان ايگ كانال سوئز را دارد مى

ن وضـع  يخالصه آقاى بروجردى از ا» ن چه وضعى است؟يم؟ در اصفهان ايندازيراه بسنّى 

مر د عيعجو  شان و آنيدا بود از منبرهاى تند اياورد اما پينى را نياسم آقاى ام. عصبانى بود

  .لى ناراحت استيگرفتن اصفهان خ

  آن فتـوا كـه در آن شـلتوت     ؛داننـد  شلتوت را هم كـه همـه مـى    خيآن فتواى معروف ش

  جـور  نيـ شان به اياهللا بروجردى بود، ا تيت آيشناخت در اثر فعال رسميتعه را به يفقه ش

  

                                                        
اشرف منتقل   شمسى در تهران از دنيا رفتند و جنازه ايشان به نجف1349اهللا حاج شيخ عبدالحسين امينى در تيرماه سال آيت ١

 .تاسيس كرده بودند به خاك سپرده شد) ع(اى كه در كنار مرقد مطهر حضرت على  گرديد و در كتابخانه
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را  دارالتّقريـب شـان  يا. كـرد  فرستاد با آنان ارتباط برقرار مـى  كرد، افراد مى علما كمك مى

مـذهب خـارج از   سـنّى  كرد، گاهى از علمـاى   تقى كمك مىمحمدخ يكرد به آش مى تأييد

در  گفتنـد  مـى گذاشـت،   احتـرام مـى   آنهـا  كرد و به ل مىيآمدند تجل ران مىيكشور كه به ا

  .د با هم هماهنگ باشنديباسنّى عه و يمسائل اسالمى ش
  

ا بـه ابتكـار   يـ ل داد يرا تشك دارالتّقريبتقى قمى به ابتكار خودش محمدخ يآقاى آش :س

  اهللا بروجردى؟ تيآ

اهللا بروجـردى هـم دخالـت     تيـ د آيدانم، به نظرم به ابتكار خـودش بـوده، شـا    نمى :ج

از  هـا  طلبـه كـرد،   صحبت مى ها طلبهآمد قم براى  )تقىمحمد خيش(شان يوقتى ا. اند داشته

كـرد كـه    شان هم به شـكلى مسـائل را مطـرح مـى    يل كردند، ايتجللى استقبال و يشان خيا

شوند چرا ما  حد مىدارند با هم مّتكّفار گفت  شان مىيا. آمد ى جوان خوششان مىها طلبه

ا بـه  يغ اسالم در همه دنيد براى تبليبا گفت حوزه شان به من مىيم، خود ايد پراكنده باشيبا

تـوجهى را بـراى مـا نقـل كـرد،       شان داسـتان قابـل  يا. ى مختلف خود را آماده كنندها زبان

نفـر را از   كيـ افـت و مسـتقل شـد    ينجات  ها هلنديگفت وقتى كه اندونزى از دست  مى

بود  ها سال آنها چون ،بفرستد آنها اسالم براى مبلّغاندونزى فرستادند االزهر مصر كه هزارتا 

ن شوروى كه االن آزاد ينش مسلمانمثل كشورهاى  -كه از اسالم دور نگاه داشته شده بودند 

گفت من خودم را رساندم به آن شخص كه از طرف سوكارنو  تقى مىمحمدخ يآش -اند شده

د براى شما مذهب خاص كه يخواه اسالم مى مبلّغن كار آمده بود گفتم خوب شما يبراى ا

د، يـ اب بكنعه انتخـ يرا از مـذهب شـ   آنها د الاقل پنجاه نفرييايست؟ گفت نه، گفتم بيمهم ن

ـ ب عه مـذهب اهـل  يباالخره مذهب ش   غمبـر اسـت، آن شـخص گفـت مـن      يت و عتـرت پ ي

  م يريپـذ  نفرى كـه مـا مـى    د پنجاهيم منتها بايت قائليعه اهميحرفى ندارم ما براى مذهب ش

ـ   يا زبان انگليزبان بلد باشند كه  اينكى ي: چند شرط داشته باشند   المللـى   نيسى كـه زبـان ب

  كـه   ايـن گـر  يم، دياسـتفاده كنـ   آنهـا  غ ازيـ م بـراى تبل يآنجا را كه بتـوان  ا زبان منطقهياست 

  هـا   ايـن  دابوالحسـن اصـفهانى ضـمانت بدهـد كـه     يا مرجعـى مثـل آس  يـ ك مقام مسـئول  ي

د خ يآشـ . ا از نظر مالى در آنجا كار خالفى مرتكب نشوندياز نظر اخالقى  تقى گفـت  محمـ  

  عه پنجـاه نفـر را   يرا دارد كه بفرستد اما ما ش دم االزهر هر هزار نفريمن هر چه فكر كردم د
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ى خـارجى را كـه ابـزار    هـا  زبانجور باشد كه ما  نيد ايچرا با ؛م، نجف هم ندارديهم ندار

رنـد و ضـمانت   ير نظر بگين ما نتوانند افرادى را زيم و مسئوليغ است بلد نباشيق و تبليتحق

الت يالت است، االزهـر تشـك  يك تشكيه ن مربوط بيا! هستند تأييدن افراد مورد يكنند كه ا

  .ميدارد ولى ما فاقد آن هست

  

  داد؟ ى انجام مىيها فعاليتدر آن زمان چه بود و چه  دارالتّقريبفه اصلى يوظ :س

ن بـود  يقين علمـاى فـر  يو بـ سنّت  عه و اهلين شيى را كه بيها كدورتكرد  سعى مى :ج

 شـد  مىغ يد و تبليدشمنان اسالم هماهنگ نماالمقدور بر طرف كند و آنان را در برابر  حتى

ل به مشت واحد شود در برابر دشمنان اسـالم و  يد پنج مذهب مانند پنج انگشت تبديكه با

فرسـتاد، و فتـواى    كرد و به كشورهاى اسـالمى مـى   ز چاپ مىيرا ن» االسالم رساله«مجله 

ن يهمـ عه را مـذهب رسـمى اعـالم نمـود محصـول      يخ شلتوت كـه مـذهب شـ   يمعروف ش

  .بود دارالتّقريب

  

اى داشـته و   با دربار رابطـه  ها زمانتقى در آن محمدخ يند مرحوم آشيگو بعضى مى :س

حى بـه نظرتـان   ين جهت مورد توجه واقع نشد، اگـر توضـ  يشان به هميبعد از انقالب هم ا

  .دييرسد بفرما مى

ـ          يا :ج   ا افكـار  شان رفتـه بـود مصـر در االزهـر درس بخوانـد بعـد بـه خـاطر برخـورد ب

ــاگون و روح ــگون ــته ي ــه داش ــى ك ــب ،ه انقالب ــه   دارالتّقري ــد ك ــود، و بع ــه ب   را راه انداخت

  خواسـته، و در آن   ى مـى يهـا  كمـك ى به هم زد البد براى ادامه كـار  يسروصدا دارالتّقريب

  توانسـته امكانـاتى    ق مـى يـ ن طريـ ران در مصـر كارسـاز بـوده و از ا   يزمان اسم حكومت ا

  خواست در كشورهاى خـارج كـار بكنـد ناچـار بـود       در آن زمان اگر كسى مى. فراهم كند

  ران يـ آقاى حاج آقا موسـى صـدر هـم در لبنـان بـا دولـت ا      . از حكومت وقت استفاده كند

ش شـاه، بـا شـاه مالقـات     يخواهم بروم پ شان آمد خانه ما گفت من مىيمربوط بود، خود ا

  خواسـتند   ن كـه مـى  ينـژاد و مجاهـد   فيـ راجـع بـه حن   و بعد از رفتن آمد و گفـت  ؛دارم

اعدامشان كنند با شاه صـحبت كـردم، راجـع بـه مـن هـم صـحبت كـرده بـود چـون مـرا            

   ؛ديـ د كنند، شاه محول كرده بود به علم و گفته بـود بـا علـم صـحبت بكن    يخواستند تبع مى
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ناچار بود قدرتى ت كند يخواست در لبنان فعال ن است كه آقاى حاج آقا موسى مىيمنظور ا

ه ما نه امكانات مادى داشت و نه قدرتى، ناچار بود كه يبانش باشد، آن وقت حوزه علميپشت

ك يـ زبانى آنجا داشته باشـد  كه  اينران بروند آنجا، حكومت هم براى يبا قدرت حكومت ا

را شود همـه آن   عى بود، نمىيز طبيك چين يكرد ا مى تأييدرا ها  اين ندگى داشته باشدينما

رضـا بـود و   محمدط كه جمهورى اسـالمى نبـود، حكومـت    يبر بدى حمل كرد، در آن شرا

كردند كه چرا شـما از   م اعتراض مىيوقتى به مرحوم آقاى حك. عه بودياسمش حكومت ش

گاه يعه هست كه جايك كشور به نام شيگفت آخر تنها  د مىيكن ت مىيران حمايحكومت ا

گـر مـا   يى دهـا  حكومـت عه اسـت در مقابـل   يشاه آن شاست و پاد )ص(محمد فقه صادق آل

  .ميكن تأييدرا ها  اين ميناچار

  

در مـورد   ظـاهراً بـود؟   مـؤثّر ا سفارش آقا موسـى صـدر بـه شـاه در مـورد شـما       يآ :س

  بوده است؟تأثير  ن بىينژاد و مجاهد فيحن

را بـه علـم   شان يشاه ا ؛نينژاد و مجاهد فيبود و نه راجع به حن مؤثّرنه راجع به من  :ج

  .اسى بوديك بازى سيها  ن حوالهيقت ايمحول نموده بود و در حق

  
  

  آنهااهللا بروجردى در برابر  تيحزب توده و موضع آ

  

ان حزب تـوده چـه   يه قم در برابر جرياهللا بروجردى و حوزه علم تيموضع آ اصوالً :س

ن علـت  يا بـد يبوده آك ياهللا بروجردى آن زمان تا حدودى به دربار نزد تيآكه  اينبود؟ و 

گرى بوده يز ديا چيها وحشت داشتند  ران توسط حزب توده و شوروىيه ايبوده كه از تجز

  است؟

ر حزب خالف مـذهب، حـزب خـالف خـدا،     يباالخره حزب توده در نظر مردم تصو :ج

آباد  ك وقت در نجفيادم هست يرا داشت، من ... نى، حزب مصادره اموال ويد حزب بى

  دم يـ گفـت مـن د   كردند، مادر من خدا رحمـتش كنـد مـى    را غارت مى ها دكان ها اي توده

ـ   زدى را دارنـد غـارت مـى   يـ داهللا ايدكان قنادى عمو   كننـد   قنـدها را پـرت مـى    هكننـد، كّل

  تـا از   د، چهـار پـنج  يـ د ببريـ خواه ند مال خودتان است هرچه مىيگو رون و به مردم مىيب

  ام كه بدهم بـه صـاحبش، بعـد كـه      را آوردهها  ينا ن قندها را آورده بود خانه، گفت منيا
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 آنهـا  ن شكل بود و مردميباالخره اوضاع به ا. ماجرا تمام شد رفت قندها را داد به صاحبش

ى يهـا  جريـان عنى ينفتى بودند  تودهها  اين لى ازيالبته خ ؛ندشد مىكه مذهبى بودند ناراحت 

كردنـد كـه مـردم را     را مى ها تندين يو ا ١اى راه انداخته بودند به اسم توده ها انگليسيكه 

ـ آباد را من خـودم   ى نجفها دكانكردن  غارت. ناراحت كنند ك زمـان  يـ ادم هسـت، در  ي

س يى نفتى وابسته به انگلها اي تودهن يگرفتند ولى ا ى اصلى را از طرف دولت مىها اي توده

لى سخنرانى يخ ها ستكمونيه حزب توده و يآباد عل ا بودند، خود من در نجفيجلودار قضا

  .كردم

  
  
  

  هاى نفتى در سقوط دولت دكتر مصدق اى نقش توده

ه شـخص  يـ ا در قـم تظـاهراتى عل  ياهللا بروجردى گو تيمرحوم آ مرجعيتدر زمان  :س

كه در ارتباط با حزب توده بـود صـورت گرفـت، حضـرتعالى اگـر       »برقعى«ى به نام معمم

  .دييبفرماد يا دارين قضايات اياطالعاتى از جزئ

ـ بله آن وقت حزب توده  :ج   ل دادنـد و از  يس تشـك يا در سـوئ يـ ك كنگـره صـلحى گو  ي

و مـوقّر  سـنده  يفـردى بـود نو   -سوادى هم نبـود  ياكبر برقعى كه آدم ب د علىيآقاى حاج س

هـا   ايـن  دعوت كرده بودند كه در آن كنگره شركت كند، -زد و خوب هم حرف مىمؤدب 

ــم   ــعارهاى ظاهرالصــالحى ه ــتند از قبش ــداش ــوق مستضــعف ي ــاع از حق ــوق يل دف   ن، حق

سـت هـم نبـود، بعـد     يشان در آن جلسه شركت كرده بـود و كمون ي، باالخره ا...ن ويمحروم

دادند، بـاالخره در   كردند و در قم به نفعش شعار مى ت مىياز او حما ها اي تودهها و  چپى

  د شـد، و  يـ بـر برقعـى تبع  اك د علـى ياهللا بروجردى كارى كردنـد كـه آسـ    تيزمان مرحوم آ

  

                                                        
داد و با دربار و حاميان آن مبارزه   حزب توده در آن زمان چنانكه از اسمش پيداست شعار حمايت از زحمتكشان و رنجبران را مى ١

 ;نظر از جنبه وابستگى و تفكر حزب توده به ايدئولوژى ماركسيستى، عضو آن بودند برخى از افراد مسلمان هم صرف. كرد مى

 »هاى نفتى اي توده«انداختن تشكيالت   بيش از سى هزار عضو در ايران داشت، و راه 1332لچنانكه مشهور است حزب توده در سا

توسط رژيم و در پشت صحنه توسط استعمار پير انگليس براى از بين بردن و از اعتبار انداختن شعارهاى مردمى حزب توده و 

شد مردم و   ديگر بوده است، كه همين امر سبب مى كمونيسم در ايران از يك طرف و ترسانيدن روحانيت و مردم مذهبى از طرف

روحانيت عليه مصدق آماده شوند، چون مصدق مسلمان و دشمن انگليس بود ولى از آزادى قانونى همه گروهها و احزاب مذهبى و 

 .كرد  غيرمذهبى دفاع مى
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 اصـوالً . ه تمـام شـد  يز بساطشان را از قم جمع كردند رفتنـد تهـران و قضـ   يشان نيان ايحام

ه مرحوم مصـدق هـم   يدر قض. لى حساس بودنديزم خيكمونمسأله اهللا بروجردى روى  تيآ

در آنجا  ها تابستاناهللا بروجردى  تيحتى در وشنوه كه آ -ها را فرستاد  نفتى دربار شاه توده

اهللا بروجردى تمـاس   تيى كه آيت شعار بدهند و تظاهرات كنند، تا جايه روحانيعل -بودند

خواست با دكتـر مصـدق    دربار مى! ديا ن چه وضعى است كه راه انداختهيگرفت و گفت ا

ك يـ را تحر هـا  اي تـوده دربـار  . كـرد  مـى  جوسـازى ه مصدق ين كارها عليمبارزه كند و با ا

خواهنـد   ن شعار بدهند كه وقتى آقاى مصـدق را مـى  يه ديت و عليروحان هيكرد كه عل مى

م يت نكند، اوضاع جورى شده بود كه وقتى در وشنوه مـا داشـت  يكنار بزنند كسى از او حما

م، خبر آوردند كه مصـدق سـقوط   يم و سى چهل نفر بوديكرد ث را مقابله مىياالحاد جامع

م خطـر  يراحت شد شرّشانگر از يكه الحمدهللا دان سجده شكر به جا آورد يكى از آقايكرد 

نـه فـراهم كننـد كـه بـراى      يخواستند زم مى ها بازين يبا ا ها درباري! از اسالم برطرف شد

  .همراهى كند آنها ت بايسقوط دكتر مصدق روحان

  
  
  

  ى دربار به اسم حزب تودهها فعاليتگر از ياى د نمونه

  

  ك يـ و بـه تحر  هـا  كمونيسـت معلوم شد بـه اسـم    بعداًاستى كه عرض كردم يبر اساس س

  شـما  مـثالً  كردند كـه   د مىيرا تهد آنها و شد مىى به علما و آخوندها نوشته يها دربار نامه

  آبـادى بـراى    ان نجـف يآقاى حاج آقاحسـن رضـو   ؛ميكن ن و چنان مىيم، و چنيكش را مى

   -نـده  يابوالقاسـم پا من نقل كـرد كـه مـن قبـل از سـقوط دكتـر مصـدق رفـتم نـزد آقـاى           

  آبادى بـود و سـابقه طلبگـى داشـت و گـاهى       مجله صبا كه نجف مؤسساز و يصاحب امت

ى راجـع بـه آخونـدها    يزهـا يك چيـ د و يـ چيپ اش به پر و پاى آخوندها هـم مـى   در مجله

ارى از يك صـفحه بـزرگ اسـامى بسـ    يـ نـده در  يدم ابوالقاسـم پا يمن د: گفت - نوشت مى

ن مـتن را  يـ ا اياش را صدا زد و متنى را به او داد، و گفت ب عد منشىون را نوشته، بيروحان

  دم كـه آن مـتن چـه بـود، بعـد كـه       يـ گفت مـن آن وقـت نفهم  . بفرست ها درسن آيبراى ا

  بـه ابوالقاسـم   ... ز نوشـته شـده  يدآميـ ى تهديهـا  دم بـه علمـا نامـه   يمصدق سقوط كرد شـن 
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د يـ دادى و گفتى براى آخوندها بفرست تهدات  نده گفتم آن متن كه تو آن روز به منشىيپا

نده با دربار مربوط بود، معلوم شد يابوالقاسم پا. اش گرفت و گفت بله آخوندها نبود؟ خنده

م يتنظ ها كمونيستك متن را به اسم يشناسد  اند كه چون آخوندها را مى كرده مأموراو را 

ـ  ن كـار آنـان را مرعـوب كنـد، تـوده     يـ كند و بفرستد و با ا هـا بـا پـول انگلسـتان و      ىنفت

ند تا مردم را از دولت دكتر مصدق و چپ روى بترسانند شد مىك يى دربار تحرها حمايت

» تقى فداكار«ن يهم. ند صد رحمت به شاهيبگومثالً به دربار و شاه بشوند و متوسل و مردم 

سـى اسـت و از   يانگل گفتنـد  مـى ل مجلس شد، معروف بود كـه  يكه آن زمان از اصفهان وك

  .سازمان دادند ها همينآباد را هم  ى نجفها دكاناى غارت يقضا. ى نفتى استها اي توده

  
  
  

  اهللا بروجردى در برابر دولت آقاى مصدق و دربار تيموضع آ

  

د، اگر امكان دارد مواضـع  ياى فرمود راجع به دولت دكتر مصدق و سقوط آن اشاره :س

ان يـ ب 1332مرداد سـال  28برابر دولت آقاى مصدق و كودتاى ز در ياهللا بروجردى را ن تيآ

  .دييفرما

اهللا بروجردى رفته بود كه دولت آقـاى دكتـر مصـدق نسـبت بـه       تيدر ذهن آ ظاهراً :ج

د البشـرط  يگفت حكومت نسبت به مذهب نبا ده بودم كه مىيمن شن. مذهب البشرط است

شـان  يپر و بال گرفتـه بودنـد، ا   ها اي تودهدر آن زمان كه  اين خصوص بهباشد،  )تفاوت بى(

  .مذهب باشد مروجخواست حكومت نسبت به مذهب البشرط نباشد و  دلش مى

  ك فرماندار فرستاده بودند قم، آقاى بروجـردى همـان جـا    يك وقت از طرف حكومت ي

دعـوا هـم   هـا   اين جورى بود، گاهى از اوقات با نياهللا بروجردى ا تيآ. با او برخورد كرد

  . كـرد  زد، دعـوا مـى   تشـر مـى   آنها داد به ا اگر راه مىيداد  را راه نمى آنها كرد، گاهى مى

اهللا بروجـردى گزارشـى داده بـود راجـع بـه       تيـ ك وقت دكتر اقبال آمده بود خـدمت آ ي

  اتش را قطـع  يـ چكار كرده، آقاى بروجردى گفته بـود خـدا رگ ح  مثالً السلطنه كه او  قوام

ـ آ. بردنـد  هم حساب مـى  آنها كرد، و ى مىيجور برخوردها نيباالخره گاهى ا. كند   اهللا تي
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هم موافق نبود ولـى   ها خانبا كه  اينز مخالف بود با يه اصالحات ارضى نيبروجردى با قض

شود  كنند و نمى ت مىيحالل و حرام را رعاها  اين ن بود كه باالخره بعضى ازياش ا دهيعق

غـام داده  يشـان پ يدم كه شاه براى ايكرد، از بعضى شنتصرف  آنها ىها زمينبدون اجازه در 

و م يم انجام دهـ ياند ما هم ناچار را انجام داده )اصالحات ارضى(ن كار يا ايهمه دن«بود كه 

ا كارهـاى  يـ دن«: دييـ شـان بگو يغام داده بودند به اي، آقاى بروجردى پ»دارند دست بر نمىاّلا 

ا يـ گذاشتند و جمهورى به وجود آوردنـد، كـار دن  سلطنت را هم كنار  آنها گر هم كردند،يد

گر نگـاه كنـى   يخواهى به جاى د د اگر مىيخواست بگو مى -» نى؟يچكار دارد به مسائل د

ن جهت تا وقتـى كـه   يو به هم -ل شوديد باشد و سلطنت به جمهورى تبديكى هم باين يا

  .گانه را اعالم نكرد ح ششياهللا بروجردى زنده بود شاه لوا تيآ

  
  

  اهللا العظمى بروجردى تيدو خاطره از مرحوم آ

  

ند، نقل شد كه زمـانى در بروجـرد نـذر كـرده     شد مىلى عصبانى يشان گاهگاهى خيا - 1

روزى عصـبانى شـدند و    تصـادفاً رنـد و  يسـال روزه بگ  كيـ بودند كه اگر عصبانى شـدند  

  .سال روزه را گرفتند كي

كى از شـاگردان كـه مـرد محترمـى بـود      يروزى در درس فقه در قم در برابر اشكال  - 2

ه امثلـه  يى الطائل را در حاشـ ها حرفن يى كه به طرف فرمودند برو ايعصبانى شدند تا جا

ت يمـن از عصـبان  : س، فرداى آن روز روى منبر از طرف عذرخواهى كردند و فرمودنديبنو

بـه پـول    -سـت تومـان   يدو مبلّغده شد يد، و شنيار عصبانى شدم، شما مرا ببخشيخودم بس

  .شان فرستادنديبراى ا -روز آن

  
  

اهللا بروجردى درباره موضع آخوند خراسـانى در انقـالب    تيه آينظر

  مشروطه

  

شان يت كه در دوران جوانى اياهللا بروجردى در ارتباط با انقالب مشروط تيمرحوم آ :س

  .دييفرماان يد بياگر اظهارنظر خاصى داشتند و حضرتعالى در خاطر دار ،وستيبه وقوع پ
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اد دارم كه بـراى شـما   ين ارتباط به ياهللا بروجردى در ا تياى از مرحوم آ من خاطره :ج

ش آمـد مـن   يان مشروطه كه پيجر: شان فرمودنديها صحبتك روز در يشان يا. كنم نقل مى

استاد مـن  كه  اينان مشروطه وارد شد با يدر نجف بودم، مرحوم آخوند خراسانى كه در جر

دند يشان مرا در كوچه ديروز ا كيكه  ايننكردم تا  رفت و آمدشان يه منزل اگر بيبود من د

ف يد، تشـر يـ لى با من گرم گرفتند و حال و احوال و معانقه كردند كه شـما كجـا بود  يو خ

لـى شـرمنده   ين برخـورد خ يولى از ا! جا بودم نيى نبودم، هميگفتم آقا من جا... د وينداشت

در آن موقع  )آقاى بروجردى(شان يا ايگو. ام آخوند نرفته شدم كه چرا در آن مدت به منزل

ن ين و مخـالف يى مـوافق هـا  بنـدي  اسى كنار باشند و در دستهيانات سياند از جر خواسته مى

  .مشروطه دخالت نكنند

ش يان مشروطه پـ يم صحبت از مرحوم آخوند و جريشان بوديگر خدمت ايك روز ديباز 

ن آقـاى  يپـدر همـ   -را مطرح كرد، آقـاى فاضـل   مسأله ى ست چه كسيادم نيالبته االن . آمد

ان مشروطه مرحـوم آخونـد قاصـر بودنـد نـه      يدر جر: با لهجه تركى گفتند -لنكرانى فاضل

چـه  «: شان فرمودندين جمله را تكرار كردند، ايشان توجه نكردند، باز آقاى فاضل اي، امقصر

مرحوم آخونـد فـداكارى كردنـد، منتهـا     ، مقصرمرحوم آخوند نه قاصر بودند نه ! ىيگو مى

گـر  يط زمانه ديو شرا شد مىاى آن روز داشت عوض يشان همراهى نكردند، دنيگران با ايد

ار داشته باشد يكتاتور بخواهد داروندار مردم را در اختيك شاه قلدر و ديداد كه  اجازه نمى

ك تحولى بـه وجـود   يد يران هم بايو در ا شد مىا داشت عوض يو خودسرانه عمل كند، دن

خواهـد بـه وجـود     ن تحول كه مىيكردند در ا آمد، مرحوم آخوند و علما هم فكر مى مى

ن بـود،  يـ ان ايـ اده كنند، نظر آقاين اسالم را پيهم نقش داشته باشند تا بتوانند مواز آنها ديايب

ت يـ گرى است ولى نظر آنـان خـدمت بـود و حسـن ن    يش آمد مطلب دياشكاالتى پكه  اين

  .»داشتند

ان بـه  يم اگر جريشان بپرسين مطلب در ذهن من خطور كرد كه از ايالبته در همان وقت ا

د و كنـار  يـ كرد نمـى  رفـت و آمـد  ن شكل است پس چرا شما آن روز به منـزل آخونـد   يا

شان روشـن  يد آن روز هنوز مسائل بر ايم كه شايداد د؟ البته بعد خودمان جواب مىيديكش

شان گفتند مرحوم آخونـد نـه قاصـر بودنـد و نـه      يشده است، باالخره اروشن  بعداًنبوده و 

  .شان فداكارى كردنديبلكه ا مقصر
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  اهللا بروجردى به اصالحات حوزه تياهتمام آ

  

مجالت  تأسيسى خارجى، ها زباناهللا بروجردى نسبت به خواندن  تيآن زمان نظر آ :س

نه كارى انجام دادند ين زميدر ا عمالًاصالحات حوزوى چه بود و  كالًد و يات جدمؤسسو 

  ر؟يا خيجاد كردند يو تحولى ا

 ؛سـت يادم نيـ اى داشته باشند من  شان برنامهيى خارجى كه اها زبانراجع به خواندن  :ج

بـود كـه آقـاى مكـارم و آقـاى دوانـى        »اسالم مكتب«نسبت به مجالت هم آن زمان مجله 

مربـوط بـه آقـاى    تقريبـاً  ن مجلـه  يـ كـه ا  معـروف بـود  كـه   ايـن اندركار آن بودند با  دست

شـان  يآوردنـد ا  اهللا بروجـردى مـى   تيـ مجلـه را كـه خـدمت آ   ها  اين عتمدارى است،يشر

شـان  يج نبود، ولى ايلى رايات خيكردند، البته آن وقت انتشار مجالت و نشر قشان مىيتشو

نظمـى   بـى د كرد و از يك كارى بايفرمودند  لى گله داشتند و مىينسبت به وضع حوزه خ

كردنـد،   اد مـى يـ بردند، گاهى در بعضـى مسـائل از نـاراحتى داد و فر    لى رنج مىيحوزه خ

شنهاد كرده بودند كه شـما  يشان پيگر به ايداى  عدهنى و ياهللا خم تيباالخره اشخاصى مثل آ

ن يم، نظر ايم و سر و سامان به حوزه بدهيريامتحان بگ ها طلبهد تا ما از يارات بدهياختمثالً 

دگى كننـد و  يرسـ  هـا  طلبهه بدهند به مشكالت يشهر ها طلبهن بود كه با امتحان به يان ايآقا

نه نوشته و ين زميزى در ايشان چياورند، و باالخره اينظم و انضباطى را در حوزه به وجود ب

ر يـ باشد، باالخره در حوزه امتحان دا آنها گونه مسائل با نيار در ايداده بودند كه اخت آنها به

ت داشتند، حتـى در نجـف كـه تـا آن     يلى عنايخ ها طلبهشان روى امتحان گرفتن از يا ؛شد

خ نصـراهللا خلخـالى كـه    يشان به مرحوم حاج شـ يده بود ايوقت روى امتحان را به خود ند

 رند و مطـابق امتحـان بـه   يامتحان بگ ها طلبهداد گفته بودند از  شان را در نجف مىيه ايشهر

كـه   آنهـا  دا كـرده بـود،  يـ ن موضوع در نجف قـدرى سروصـدا پ  يبته اه بدهند، اليشهر آنها

م يد ابراهياهللا س تيمعروف بود كه آ. كردند ر بار امتحان نروند مخالفت مىيخواستند ز مى

اهللا  تيـ قت مخالفت با آيم كرده بود و مخالفت با امتحان در حقياصطهباناتى امتحان را تحر

ه هم نگرفتنـد،  يها نرفتند امتحان بدهند و شهر بعضىشان يم ايبروجردى بود، و در اثر تحر

  :گفتنـد  مىها در قم به صورت مزاح  آن وقت بعضى. م شكست خوردين برنامه تحريولى ا

  



  *١٦٥ آيت اهللا العظمي بروجردي و مرجعيت عامه: فصل سوم

  

اگـر كسـى درس   كه  اينخواندن را حرام كرده براى  شود آقاى اصطهباناتى درس معلوم مى

ت شد، از يرد و برنامه امتحان تثبم اثر نكين تحريدهد، باالخره ا خوانده باشد امتحان هم مى

. داد د امتحـان مـى  يـ آمـد با  ى حوزه امتحان گرفته شد و كسى هم كه تازه به قم مىها طلبه

ك حوزه براى رسـائل و  يك حوزه براى شرح لمعه، ي: ر كردنديشان سه حوزه امتحانى دايا

جـزو   اهللا بروجـردى  تيـ مـن از طـرف آ  . ك حوزه براى درس خارجيه، و يمكاسب و كفا

كردنـد، بـراى حـوزه درس     شان مشـخص مـى  ين درس خارج بودم، افراد را خود ايممتحن

خ عبـدالجواد  يگانى، آقاى حاج شيمن، آقاى حاج آقا على صافى گلپا ؛مينفر بود خارج پنج

امتحـان خـارج   . )الـدينى بهاء(دصفى يزدى و آقاى حاج آقارضا سيعاملى، آقاى فكور  جبل

ك روز يه را امتحان بدهند و بعد خالصه يد سطح مكاسب و كفايبان شكل بود كه يهم به ا

آمدند خـود را   گاهى اوقات بعضى افراد مى. سندينند بنويبنش جا هماندرس خارج خود را 

ادم هسـت  يـ مـن  مـثالً  اعتنا بودند،  ن بىيگرفتند و به ممتحن لى باال مىياز جهت درسى خ

بخشـى از مباحـث فلسـفه را در تهـران     كـه   اينثل م -ان از تهران تازه آمده بود يكى از آقاي

ش شـد، بعضـى   جـرّ و بحـث  ن يكـى از ممتحنـ  يبـا   -ديايخواست به قم ب خوانده بود و مى

كند، من  رد و بلندپروازى مىيگ لى خودش را مىين خيامثالً خواستند او را رد كنند كه  مى

ـ  د در صورتى يد او را رد كنيخواه ل مىين دليگفتم نه چرا به ا ك طلبـه  يـ نات كـه از محس

ش ين شكل برخوردها پيباالخره گاهى از ا. ه استقالل و اعتراض داشته باشدياست كه روح

مند بود و روى امتحان  لى به امتحان عالقهين است كه آقاى بروجردى خيمنظور ا. آمد مى

  .داد ن اساس مىيه را هم بر همياصرار داشت و شهر

  
  
  

  دگى به مشكالت آنانيو رس ها هطلبت اخالقى يمراقبت از وضع

  

ـ ا ايـ شان بودم مرا صـدا زدنـد گفتنـد ب   يك دفعه كه خانه ايادم هست ي   ر يـ ن پـول را بگ ي

  شـان  يبـه ا  -ه بـود يضيالدارى در مدرسه ف آقاى صاحب -الدارى  و ببر بده به آقاى صاحب

  دى يـ را دى يهـا  طلبـه ك وقـت  يـ اگر  -ادى بوديز نسبتاًپول  -ش شما باشد ين پول پيبگو ا

  مـن آن پـول را آوردم بـه آقـاى    . ن پول را به آنان بدهياند مقدارى از ا چارهيازمند و بيكه ن
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از يـ نكه  ايند؟ گفتم نه، با يخواه زى از آن را مىيشان گفتند شما چيالدارى دادم، ا صاحب

آن روز آقاى بروجردى آن پول  تصادفاًخوب  ؛به خرج بدهم عفّتخواستم  هم داشتم، مى

  .اند ها را داشته ن برنامهيگر هم ايى دها وقتشان بدهم البد يرا به من دادند كه به ا

كارهـاى زشـتى انجـام     ها وقتبعضى  ها طلبهشان خبر داده بودند كه يبه اكه  ايناز جمله 

شـان  يآورند، ا ر مىا گدابازى ديكنند  ا بددهنى مىيشوند  ر مىيبا مردم درگمثالً  ،دهند مى

خواننـد در   درسشان را مىكه  اينى باشند كه ضمن سرّ مأموردستور داده بودند كه افرادى 

ادم هسـت  يـ آن وقت من . پ افراد را شناسائى كنند و گزارش بدهندين تيحوزه بگردند و ا

 -كاشـان ثربى امام جمعـه  يپدر خانم آقاى  -كه مرحوم حاج آقاعبداهللا كه اهل تهران بودند 

كـه مـدتى    -ى هـم  يبودم، آقاى موال آنها كى ازيروزى جمعى را دعوت كردند كه من هم 

ى يهـا  طلبـه انـد   بود، گفت آقـا فرمـوده   آنها كى ازي -بود )س(آستانه حضرت معصومه متولّى

دنـد  يد آنهـا  بگردند و كسى هم ندانـد و اگـر كارهـاى خالفـى از     ها طلبهان يمحرمانه در م

اسـت شـما بـا آنچـه آقـاى بروجـردى       ين سياشكال كردم كه ا جا همانن گزارش بدهند، م

را نشناسـد، مـا    آنهـا  د كسـى يـ خواه شـما مـى  كـه   اين، براى آيد مىخواسته جور در ن مى

هـر رازى كـه از   ( »ن شـاع يكل سر جاوز االثن«م و يشناس گر را مىيشش نفر االن همد پنج

ن يـ اش ا قاعده. ديقش بگوياز ما به رفكى ي، و كافى است )شود دونفر تجاوز كرد فاش مى

ك گمان كند او تنهاست و كس يد به نحوى كه هر يگفت ك از ما جداجدا مىيبود كه به هر 

ـ امـا   ؛ه بعد به هـم خـورد  يآن قض. ستيگرى نيد ـ ي اهللا  تيـ ى در ذهـن آ يزهـا ين چيك چن

  .بروجردى بود

  
  
  

  ونيدگى به تخلفات روحانيحاكمه براى رس هيأتل يتشك

  

لـى  يشـان خ يگرفـت ا  ب قـرار مـى  يـ ها تحت تعق ه دولتىياى از ناح ك وقت طلبهياگر 

ــىناراحــت  ــه همــشــد م ــشــان ين جهــت خــود اي، ب ــأتك ي ــه هي ــب از  حاكم   اى مرك

  اى  ه مسـتقر بودنـد كـه اگـر از طلبـه     يضـ يشش نفر درست كـرده بـود و در مدرسـه ف    پنج

  حاكمـه او را بخواهـد و در درجـه اول    هيـأت د كـه تخلفـى انجـام داده آن    يگزارشى رسـ 
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شـان  يا. ه هـم برسـد  يت به قطع شـهر يواقع نشد آن وقت در نها مؤثّرحتش كند و اگر ينص

ت محفـوظ  يت روحانيثيد حيت دخالت كنند، بايد در كار روحانيها نبا معتقد بود كه دولتى

  .دگى كننديرا خودشان رس آنها باشد و تخلفات صنفى

دم آقـاى بروجـردى عصـبانى اسـت     يـ ك روز ديمن : احمد گفته دم آقاى حاجىيمن شن

م آقا چه شده؟ يگر زندگى براى من تلخ است، زندگى براى من حرام است، گفتيد ديگو مى

خ مصـطفى  يم شما كـه از روش آشـ  ياند، گفت خ مصطفى رهنما را گرفتهيگفتند در تهران آش

خ مصطفى يگفتند آش -كرد خالف قاعده مى چون بعضى كارهاى -آمد  رهنما خوشتان نمى

ت حمله كنند براى مـن  يم روحانيبخواهند به حركه  اينك روحانى است و يرهنما باالخره 

ن حد حساس بود، يت تا اياهللا بروجردى نسبت به شئون روحان تيآ. ر قابل تحمل استيغ

شـه  يد هميـ باد شكسـته شـود،   يـ ت در نظر مردم نبايم روحانيحر گفتند مىن جهت يبه هم

ان اسالم و مرحوم نواب و يحاكمه با فدائ هيأتن يالبته هم. ت محفوظ باشديعظمت روحان

ون بـه مناسـبتى   يكى از روحـان يه يضيادم هست در مدرسه فير شد، و من يطرفدارانش درگ

ان اسـالم  يكرد و در اعتراض به برخورد با فدائ ستاده بود صحبت مىيروى حجراالنقالب ا

حاكمـه ظالمـه    هيـأت اى : گفـت  داد و مى حاكمه تكان مى هيأت اتاقدستش را به طرف 

ـ البتـه آ . كـرد  اد مىي هيأتن ياز ا» ظالمه«ر يو با تعب... هيضيمدرسه ف اهللا بروجـردى بـا    تي

از آن  طلّـاب هم بود و  مؤثّرل داده بودند، و يرا تشك هيأتن يرخواهى ايهدف اصالح و خ

  .بردند حساب مى

انه در جمهـورى  تأسفت، ولى مياهللا بروجردى نسبت به روحان تيوه مرحوم آين بود شيا

ت و حفظ يت از روحانيبه بهانه حما »تيژه روحانيو«ل دادگاه به اصطالح ياسالمى با تشك

د را يـ وت بزرگان و مراجـع تقل يت را شكستند و حتى بيم روحانيم آن به طور كلى حريحر

ر روحانى يار افراد غيمورد هجوم قرار دادند، و چه بس -اسىيهاى صددرصد س به بهانه -ز ين

  .ك روحانى از حمالت آنان در امان نماندنديز به بهانه ارتباط با ين
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  اهللا بروجردى تينى و آياهللا خم تيدن روابط آييعلل به سردى گرا

  

ن يـ و بعد ا -حكم داده بود  آنها حوزه بهاهللا بروجردى براى اصالح  تيكسانى كه آ :س

اهللا  تيـ ن حركت در روابط آنان با آيا ايچه كسانى بودند، و آ -پس گرفته شد آنها حكم از

  ر؟يا خيگذاشت تأثير بروجردى 

ــا :ج ــراد ي ــيتن اف ــا شخص ــد آيه ــى مانن ــى و آياهللا خم تي ــن ــاى  تي ــد آق ــاد بودن  اهللا دام

شـان  يا نى از همان اول اصـرار داشـتند كـه   ياهللا خم تياما آبود،  آنها ا بايارى هم گوالد صاحب

شان هـم بـه صـورت حكمـى آن     يسند، و ايد آن را بنويم باين كار را انجام دهياگر بخواهند ما ا

و از  ؛مان كردنـد و نوشـته را پـس گرفتنـد    يشـان را پشـ  يگـران ا  وسوسـه  بعـداً را نوشت ولـى  

ـ آ. بروجردى رو بـه سـردى رفـت   اهللا  تينى و آياهللا خم تيروابط آ جا همان نـى از  ياهللا خم تي

شـان  يخـودش را وقـف ا  تقريبـاً  اهللا بروجردى به قم آمدند  تيكسانى بود كه از همان اول كه آ

ف يـ لـى هـم از آن تعر  يكردند و خ شان در هر دو درس آقاى بروجردى شركت مىيكرده بود، ا

ملّـا   م مجتهـد و ير مسـتق يـ غ هـا  طلبـه شـان جـورى اسـت كـه     يدرس ا«: گفتنـد  مىكردند و  مى

شـان درس  يادم هسـت ا يـ مـن  . »ه قـم آمدنـد  يـ ر به حـوزه علم يسال د ستيشان بيشوند، ا مى

 رفـت و آمـد  اهللا بروجـردى   تيـ نوشتند و مرتب به منزل آ اهللا بروجردى را هم مى تياصول آ

ـ از بـاب نمونـه    ؛كردند شان دفاع هم مىيدر مسائل از اتقريباً كردند و  مى بعـد   ك روز عصـر ي

شـان  يچند نفـر هـم اطـراف ا    ،رفتند اهللا بروجردى تمام شد و براى نماز مى تياز آنكه درس آ

قرائـت امـام جماعـت شـك     صـحت  دم آقا اگر كسـى در  يشان پرسيمن جلو رفتم و از ا ،بودند

آقـاى بروجـردى    -دم و نظـرى نداشـتم  يپرسـ  كلى مـى مسأله من  -تواند به او اقتدا كند  كند مى

د يـ د برويـ د اقتـدا نكن يـ شما به امامى كه در قرائتش شـك دار : به من كردند و گفتندك نگاهى ي

پرسـم،   اسـت مـى  مسـأله  ن يـ من بـا نـاراحتى گفـتم آقـا ا    ! ديد اقتدا كنيبه امامى كه قبولش دار

شـان  يرا چـرا از ا مسـأله  ن يـ آخـه ا  نـى بـه مـن گفتنـد    يبعـد آقـاى خم   ؛گفتند بله مانعى نـدارد 

سـت  يآقاى بروجردى قـرائتش درسـت ن   اند كه ع كردهيها شا د بعضىيدان پرسى؟ مگر نمى مى

ــه در آن يشــبهه وجــود اجــزاى غ آورد، ش را در مــىيشــان در نمــاز دنــدانهايچــون ا - رماكول

  دانسـتم كـه   گفـتم مـن چـه مـى     -شـد  مـى  جـور مخصـوص   كيـ كرد، آن وقـت قـرائتش    مى
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ن اسـت كـه آقـاى    يـ منظورم ا. بپرسممسأله خواستم  اند من مى ع كردهيزى را شاين چيچن

شان يك مقدار ايگرفتن نوشته  ان پسيشان بود، آن وقت به دنبال جريلى دنبال اينى خيخم

اهللا  تيـ ان اسـالم هـم در ذهـن آ   يان مرحوم نواب صـفوى و فـدائ  يسرد شدند، بعد در جر

كـه   ايـن ان اسـالم اسـت بـا    يفدائ مؤيدو  محرّكنى يبروجردى القا كرده بودند كه آقاى خم

كرد، البته  مى رفت و آمداهللا بروجردى كمتر  تيگر به منزل آيشان ديگونه نبود، و لذا ا نيا

صـادق  محمدد يآقاى حـاج سـ   ؛كردند نمى رفت و آمدشان يآمدند ولى به منزل ا درس مى

ه يافـه شـب  ياز جهـت ق  كـامالً نـى بـود و   ياهللا خم تيـ ق آيلواسانى كه از دوران نوجوانى رف

بار  كياهللا بروجردى در تهران بود براى من نقل كردند كه  تيدند و از وكالى آگر بويكدي

نـى گفتنـد مـن هـم مـدتى اسـت       ياهللا بروجردى آقاى خم تيخواستم بروم منزل آ من مى

شـان قهـر   يلـى بـا ا  يروى من هم به دنبال شما باشـم و خ  ام خوب است شما كه مى نرفته

رونـى آقـاى   يم منـزل آقـاى بروجـردى، اتـاق ب    يى رفتـ يدوتـا : م، آقاى لواسانى گفـت ينباش

م يك مدتى كـه مـا نشسـت   يم اصحاب آقاى بروجردى داخل بودند، بعد از يبروجردى نشست

ك نگــاهى كــرد و رفــت، بعــد حــاج يــحســن آقــازاده آن مرحــوم آمــد محمدآقــاى آقــا 

چ كـس بـه مـا نگفـت     يكى كرد و رفت، خالصه هيك نگاه و سالم عليرزاابوالحسن آمد يم

دانسـتند آقـاى لواسـانى گـاهى پـول و       مىكه  اينبا  -ش آقاى بروجردى يد پيد بروييرمابف

بلند : نى به من گفتيم خبرى نشد، آقاى خميخالصه ما تا مغرب نشست -آورد وجوهات مى

ستاد ينى در داالن ايگفت آقاى خم شان مىيا! م شما هم امروز چوب ما را خوردىيشو برو

د تا آن وقت كـه آقـاى بروجـردى    يو شا! گذارم ن خانه نمىيم ام را ديگر پايو گفت من د

د، ولـى  ينجاهـا كشـ  ين است كه كار به ايمنظور ا ؛نكرد رفت و آمدشان به آنجا يزنده بود ا

  .كردند ن اواخر شركت مىيشان تا ايكسى سوءاستفاده نكند در درس اكه  اينبراى 

  
  
  

  اهللا بروجردى تينجانب نزد آيه اين عليتفت

  

ـ  تيك زمانى نزد آيه حضرتعالى هم يا عليگو :س ن كـرده بودنـد، در   ياهللا بروجردى تفت

  .د بجاستييحى بفرماين مورد اگر توضيا
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ـ الـدارى كـه بـا     ان آقاى صـاحب يگردد به جر ه برمىين قضيا :ج اى برخـورد بـد    ك طلبـه ي

و  ؛شـدند اهللا بروجـردى هـم مطلـع     تيـ ه را آين قضـ يـ كرده بود و من با او برخـورد كـردم و ا  

اى بود اهل كهك، طلبـه درسـخوانى بـود بـا آقـاى       ك طلبهين شكل بود كه يداستان آن هم به ا

شـاوندى  يآبـادى كـه قـدرى خو    مك طلبـه خـرّ  يشان با يلنكرانى هم مباحثه بود، ا فاضل محمد

جزئـى نـزاع كـرده بودنـد، طلبـه      مسأله ك يالدارى داشت در حجره بر سر  هم با آقاى صاحب

الـدارى گفتـه    ن طلبه را كرده بود، آقـاى صـاحب  يت ايالدارى شكا به آقاى صاحب آبادى خرم

ك يـ حـاال اگـر   . رونش كنـد يـ د كـه از قـم ب  ييـ د، به شهربانى هم بگويرونش كنيبود از مدرسه ب

 ،رون كننـد يـ ك طلبـه را از قـم ب  يـ رفت كه يپذ شد مىل بود ين قبيى از ايزهايا چياخالقى مسأله 

 ؛رون كـرد يـ ك طلبـه را بـرد و او را از قـم ب   يـ شـود آبـروى    كه نمى جزئىمسأله ك يولى سر 

الـدارى گفـتم شـما     ش آقاى صاحبيان قرار گرفتم رفتم پيباالخره حكم تندى بود، من در جر

 متـولّى د؟ گفـت نـه، مـن    يزى بپرسيد از او چيا خ را خواستهيا آن شيد آيا ن حكم را كردهيكه ا

شـان هـم رفتـه بـود خـدمت      يشان حرفمان شد، ايمقدار با اك يخالصه  ؛د بروديشان بايهستم ا

م اصـالحاتى  يخـواه  م در حـوزه مـى  يا دهم، ما آمده آقاى بروجردى و گفته بود من استعفا مى

ه مـن بـا آقـاى    يـ لـى عل يراه انداختـه اسـت، و خالصـه خ    رجالـه ه مـا  يـ م فالنـى آمـده عل  يبكن

رفـتم خـدمت آقـاى بروجـردى كـه      چنـد روز بعـد مـن    كه  اينتا  ؛بروجردى صحبت كرده بود

لى ناراحت است، در جلـوى جمـع رو بـه مـن كـرد      يشان خيدم ايرا بپرسم دمسأله ك يجواب 

ف كرده بـودم، مـن بـه تـو عالقـه داشـتم، شـما        ينعلى من چقدر از شما تعريحس خيآش: و گفت

ـ انداز راه مـى  رجالـه د، شـما  يش مـن سـاقط شـد   يبه طور كلى از اعتبار پ د يـ د تهديـ رو د مـى ي

شـان  يدم ايـ راه انـداختم؟ خالصـه د   رجالـه د كـردم؟ كـى   يـ من گفتم آقا كى مـن تهد  ؛ديكن مى

مـن را  مسـأله  د جـواب  يـ شـتان را فرمود يلـى خـوب شـما فرما   يلى ناراحت هستند گفـتم خ يخ

م يرون و تصـم يـ شـان آمـدم ب  يرا گفتند و من از خـدمت ا مسأله شان جواب يد، باالخره اييبفرما

نـى بـه مـن    ياهللا خم تيـ ك روز در كوچـه آ يـ كـه   ايـن تـا   ؛شان نرومينزل اگر به ميگرفتم كه د

انـد و مـن    اهللا بروجـردى مطـالبى را گفتـه    تيش آيه شما به ناحق پيدند و گفتند كه بله عليرس

اهللا بروجـردى و   تيـ ان قبـل از سردشـدن روابـط آ   ين جريا -ام،  شان صحبت كردهيام با ا رفته

الت آقـاى  يدم كه پدر آقـاى فاضـل هـم كـه در تشـك     يبعد شن - بودنى اتفاق افتاده ياهللا خم تيآ

   كــرده بــود كــه فالنــى    دى صــحبتبروجــردى بــود در مــورد مــن بــا آقــاى بروجــر      



  *١٧١ آيت اهللا العظمي بروجردي و مرجعيت عامه: فصل سوم

  

اى كه مظلوم واقع شده دفـاع   ك طلبهيخواسته است از  ر نداشته و مىيان تقصين جريدر ا

  .كند

شود گاهى  ك جا متمركز مىيعرض كنم كه قدرت وقتى  جا همينن مطلب كلى را يمن ا

هـاى   زهيـ ا انگيـ خواهند از روى حسادت  افراد انحصارطلب كه فقط منافع خودشان را مى

كـردن، در   مـذمت ى و يگـر بـدگو  يكنند نـزد آن فـرد قدرتمنـد از افـراد د     گر شروع مىيد

ب يـ ه اشخاص به آن ترتيدن مطالبى عليد به صرف شنينجاست كه افراد صاحب قدرت بايا

ل افراد هنگـامى  ين قبيحتى ا ؛شترى بكنند، با خود طرف صحبت كننديق بيهند و تحقاثر ند

، )ع(علـى  )ص(امبريـ را هم گرفته بودند، در اطـراف پ  )ص(امبريشرفت كرد اطراف پيكه اسالم پ

را  آنها )ص(امبراكرميسلمان و ابوذر بودند، عمر و ابوبكر و عبدالرحمن بن عوف هم بودند، پ

زى بـه او  يـ چ )ع(ه علـى يـ آمد عل شه مىيعامثالً گونه نبود كه اگر  نياما اكرد  هم طرد نمى

را  )ع(نيرالمـومن يشـتر هـم احتـرام ام   يك مقدار بيب اثر دهد بلكه يگفت به گفته وى ترت مى

ى بزنند ولى هاي حرفگر يكديه يخالصه ممكن است افراد روى جهاتى عل ؛كرد ت مىيرعا

ب اثر ندهد و با مسـائل  يباشد و به گفته هر كس ترتد روى اعصابش مسلط يآن قدرتمند با

ن يـ و ا هـا  انسـان ر ياهللا بروجردى هم بشرى بود مثل سـا  تيباالخره آ ؛عاقالنه برخورد كند

  .شان اثر گذاشته بوديها در ا گفته

  
  
  

  آباد اهللا العظمى بروجردى در نجف تيندگى آينما

  

آقـاى   االسـالم  حجـة مرحـوم  كـه   ايـن اهللا بروجـردى نـرفتم تـا     تيـ من مدتى خدمت آ

آباد بودند به رحمت خـدا رفتنـد، تعـدادى از     اضى كه عالم معروف نجفيم ريابراه خيآش

  اهللا بروجردى كـه   تيك اتوبوس آمده بودند خدمت آيآباد با  ى نجفها شخصيترجال و 

رفـتم، آقـاى    رفتم ولى منزل آقاى بروجـردى نمـى   آباد، البته من درس مى مرا ببرند نجف

ن و چنـان اسـت و بـراى    يشان چنـ يف كرده بود كه ايلى از من تعريخ آنها شيبروجردى پ

 آنهـا  بعـد  ؛ها حرفن يآباد بمانند و از ا شان در نجفيف است اياد است و حيآباد ز نجف

  د تـا مـن بـا او   يـ اوريشان را بيد اياصرار كرده بودند آقاى بروجردى فرموده بودند پس برو
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ام كه منزل آقاى بروجردى نروم،  به من گفتند، گفتم من تعهد كرده آمدند آنها صحبت كنم،

خالصـه مـرا    ؛دياوريشان را بيد اير به هر شكل هست برويآقاى بروجردى فرموده بودند خ

د يـ د؟ تعهد كرده بوديشان با شوخى فرمودند قهر كرده بودياهللا بروجردى ا تيبردند منزل آ

آبـاد   مدتى به نجـف  فعالًى كردند و فرمودند شما يدلجولى يباالخره خ! د؟يياينجا نيكه به ا

ن ارتبـاط بـود   يو در هم ؛دير نظر داشته باشيه آنجا را زيد و كارهاى مردم و حوزه علميبرو

آباد، و بعد مرحوم حـاج   آباد رفتم، من گاهى قم بودم و گاهى نجف كه من مدتى به نجف

كردم و پس از مـدتى كارهـا را بـه دسـت     ت يج و تقويى را در آنجا ترويخ نصراهللا قضايش

  .شان سپردم و خودم دوباره به قم برگشتميا
  
  
  

  )ريوز نخست(مالقات با دكتر اقبال 

  

ن يد بـا مسـئول  يـ آبـاد رفت  اهللا بروجردى به نجـف  تيجنابعالى كه از طرف مرحوم آ :س

  د؟يز تماس داشتيدولتى ن

  هـم   آنهـا  ج و الزمـى بـود، البتـه   يـ ن دولتـى امـر را  يدر آن زمان تماس علما با مسئول :ج

ك سـالى  يـ در كه  اين ،اد دارمياز جمله اتفاقاتى كه . ناچار بودند احترام علما را حفظ كنند

بـه نقـاط    جمعـاً م گرفته بودنـد  يى آقاى دكتر اقبال تصموزير نخستدولت وقت به  هيأت

  در تابسـتان  . ك با مشكالت مناطق مختلـف آشـنا شـوند   يمختلف كشور سفر كنند و از نزد

آبـاد آمدنـد،    ك روز هم به نجفيبه استان اصفهان آمده و  اتفاقاًآباد بودم  كه من در نجف

  مـرد خـوبى اسـت، او     گفتنـد  مـى در آن زمان استاندار اصفهان آقاى سرلشگر گرزن بود و 

  آبـاد در سـاختمان    بنـا شـد علمـاى نجـف    . آبـاد آمـده بـود    هم همراه مقامات بـه نجـف  

ان علمـا بودنـد و مـن و    يپانزده نفر از آقا دولت مالقات كنند، حدود ده هيأتشهردارى با 

خ يآقـاى حـاج شـ   . ميمرحوم حاج آقا عطاء مرتضوى در دو طرف دكتـر اقبـال قـرار گـرفت    

  شـان پـس از سـخنانى    يا. ديـ رمقـدم بگو يگو باشـد و خ ز بنا شد سـخن ياهللا صالحى ن نعمت

ــر خ  ــتمل ب ــوال ام   يمش ــه م ــن از نام ــه م ــد ك ــذكرات گفتن ــدم و ت ــومنيرمق ــه  )ع(نيرالم   ب

ـ «: نـد يفرما كنم، حضرت مـى  م مىياى به شما تقد هياشتر هد مالك   كن احـب االمـور   يو ل

   ةالعامـ فـان سـخط    ةیـ الرعالعـدل و اجمعهـا لرضـا     الحـق و اعمهـا فـى    ك اوسطها فىيال
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لى خوشـش  يدكتر اقبال خ١ »ةالعامغتفر مع رضا ي ةالخاص، و ان سخط ةالخاصجحف برضا ي

اهللا العظمـى   تيـ نـدگى از طـرف حضـرت آ   يبعد من به دكتر اقبـال گفـتم كـه بـه نما    . آمد

زى يـ هـا چ  آباد هسـتم و مـا از دولـت بـراى حـوزه      ه نجفيبروجردى متصدى حوزه علم

اند  ه وقف كردهينيعلوم د طّلابى را كه براى سكونت يم جاهايانتظار دارم ولى يخواه نمى

و عزادارى  طّلابآباد مكانى هست كه براى سكونت  را تصاحب نكند، در نجف آنها دولت

ست كه آموزش و پرورش آن را تصـرف كـرده   ها سالوقف شده و  )ع(دالشهداءيحضرت س

در همان جلسه آقاى دكتـر اقبـال   . نشده استاى گرفته  جهيم نتيا است و هرچه اقدام كرده

ادداشت كرد و يد و او هم ير آموزش و پرورش دستور داد اقدام كنيبه آقاى دكتر مهران وز

ر آموزش و پرورش در تهران يد مطهرى نزد وزيمرحوم شه معيت ك مرتبه رفتن من بهيبا 

م، هرچنـد  يگرفتار نشـد  چ و خم ادارىيل دهند و در پيه و تحوياو دستور داد محل را تخل

ل دهند و كارشـكنى  يخواستند تحو آباد در آن وقت نمى ن آموزش و پرورش نجفيمسئول

 وزيـر  نخسـت ز به يهاى مردم ن آباد و خواسته در همان جلسه كمبودهاى نجف. كردند مى

م يآباد را از بخشدارى به فرماندارى ارتقاء داد بعد دكتر اقبال گفت كه نجف. تذكر داده شد

ز انجام يها ن ر خواستهيم سايدواري، ام»د فى جوف الفرايشاءاهللا كل الص ان«و من به او گفتم 

ى كه ياد تملق گفتند و تنها جايدم دكتر اقبال گفته بود علماى اصفهان به ما زيشن بعداً. شود

حت كردنـد  يز نصـ يـ هاى خودشان را مطرح نمودند و مـا را ن  به ما تملق نگفتند و خواسته

  .آباد بود نجف

  
  

  ن زهرايكمك به زلزله زدگان الر و بوئ

  

ن يآباد بودم زلزله معـروف الر رخ داد، در آن زلزلـه چنـد    ن هنگامى كه در نجفيهمچن

  ى اطــراف هــا خانـه . م خــراب شــديادى از الر قـد يــهـزار نفــر كشــته شـدند و قســمت ز  

ى مـدرن  هـا  سـاختمان ارى از يده شده بود و بسيمسجد جامع شهر به طور كلى در هم كوب

  ى مردمـى را كـه بـه صـورت     هـا  كمكمن . ق برداشته بوديز شكافهاى عميداالحداث نيجد
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اهللا كشفى كه  د روحيآورى كردم و به همراهى مرحوم پورنمازى و مرحوم س نقد بود جمع

كـه   ايـن آن هنگـام بـا   . ميى بـود بـه الر رفتـ   متعهدآباد و مرد فاضل و  س اوقاف نجفيرئ

د عبـدالعلى  يار گـرم بـود، ورود مـا در بـاغ آقـاى حـاج سـ       يبود هوا در الر بس بهشتيارد

  .شد مىى مردمى در آنجا انجام ها كمكع ياللهى بود كه توز تيآ

آورى كردم و بـه   آباد را جمع ر نجفيى مردمى مردم خها كمكز يزهرا ن نيدر زلزله بوئ

د كه مرد  -آباد  همراهى آقاى لقمانى شهردار وقت نجف و مرحـوم   -تى بـود يو باكفـا  متعهـ

ماى يان سقوط هواپيكه در جر -خ غالمرضا سلطانى اشتهاردى يپورنمازى و مرحوم حاج ش

ى هـا  كمـك م و يزهـرا رفتـ   نيبه بوئ -ديگر به شهادت رسيان ديعازم جبهه با جمعى از آقا

  .ميرساند آنها نيمردمى را به مستحّق

  
  
  

  ك از آنانياهللا بروجردى و نقش هر  تيت آياعضاى ب

  

چه كسانى بودند و چـه كسـانى در    شخصاًاهللا بروجردى م تيت مرحوم آياعضاى ب :س

 نيـ جاد ايتوان در ا احمد را مى ا حاجيگران نقش داشتند، آيشان و ديان ايب روابط ميتخر

 دانست؟ مؤثّرجو  

  اهللا  تيــت آيــدر ب احمــد را، هم كــنم حتــى حــاجتــوانم مــّت مــن شخصــى را نمــى :ج

بـود، حـاج    مـؤثّر رزا ابوالحسـن  يـ بود، حاج م مؤثّرشان ياحمد در ا بروجردى آقاى حاجى

م كـه   )هیـ عل اللـه  رحمـة (ن احسنيحسمحمد مـؤثّر ز يـ گـران ن يبـود، د  مـؤثّر ه بـود  يشـهر  مقسـ   

  لـى هـم در   يشـان بـود خ  يهـاى ا  المال و نامـه  تين بين احسن اميحس محمدبودند، حاج 

  ل در بروجـرد كاسـب بـود و بعـد از نمـاز آقـاى       يـ شـان اوا يكـرد، ا  شـان كـار مـى   يت ايب

  بـه مناسـبت از اخـالق آقـاى      جـا  همـين داسـتانى را هـم در    ؛گفـت  مـى مسأله بروجردى 

ن يحسـ محمدن آقـاى حـاج   يست، آن وقت كه من بروجرد بودم هميم بد نيبروجردى بگو

اهللا بروجـردى هـم    تيـ گفت، آ مىمسأله اهللا بروجردى  تياحسن در مسجد پس از نماز آ

ــود، آقــاى حــاج   اتفاقــاًنشســت و  شــان مــىيگــاهى پــاى صــحبت ا   آن شــب نشســته ب

ــمحمد ــه  يحس ــرد ب ــروع ك ــأله ن ش ــتن، امس ــوم آس يگف ــواى مرح ــان فت ــن يش   دابوالحس

  اى فتـواى  مسـأله  در  اتفاقـاً گفـت،   گفت فتواى آقاى بروجردى را هم مـى  اصفهانى را مى
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دابوالحسـن  يب آسيـ رقكـه   ايناهللا بروجردى با  تيا ناقص نقل كرد، آيرا گودابوالحسن يآس

كه نشسته بود فرمودنـد   جا همانلى با احترام از يتكبر كند با صداى بلند خكه  اينبود بدون 

ار ين آدم بسـ يحسمحمدباالخره آقاى حاج . نديفرما د مىين قياهللا اصفهانى با ا تير آينه خ

شـان شـلوغ شـد از    يى بود، بعد كه آقاى بروجردى آمدند قم و سر امتدينن و يمقدس و ام

خوانـد و   ها را مـى  ت بود، نامهيدر ب محرّرشان به عنوان يا. ديايشان خواستند كه به قم بيا

داد،  ل مـى يه تحوين براى پرداخت شهريمقسمگرفت و به  داد، وجوهات را مى جواب مى

  .ى بودمتدينآزار و  مرد بى واقعاًشغول بود، و روز م كرد و شبانه لى كار مىيباالخره خ

ر خارجـه  يـ داد، مثـل وز  رونى آقاى بروجردى را انجـام مـى  يشتر كارهاى بياحمد ب حاج

كـارى   هـا  شهرستانا با علماى يغام بدهد يخواست پ شان بود، آقاى بروجردى به شاه مىيا

ت يـ فرسـتاد، در ب  مـى غامى بفرستد آقاى حاج احمد را يخواست پ ش كسى مىيا پيداشت 

رزا ابوالحسـن اشـعرى   يحاج م: گرى كه بودنديافراد د. ت بوديكننده امور ب ميشان هم تنظيا

كه مدتى هـم مباحثـه مـن     -خ محمود اردكانى يرازى كه االن مرحوم شده است، حاج شيش

د خ يلنكرانى، حاج ش شوهر خواهر آقاى فاضل -بود على كرمـانى كـه خـودش درس    محمـ

رزامهـدى صـادقى و   يآم -دمصـطفى خوانسـارى، دوتـا برادرهـاى صـادقى      يگفـت، آس  مى

گـر  ياهللا بروجردى بودند، البتـه افـراد د   تين آييجزو حوارتقريباً ها  اين -ن صادقىيرزاحسيآم

چـه كسـى در ارتبـاط بـا القـاى      كـه   ايـن امـا   ؛بودند مؤثّرشان يش در كارهاى ايهم كم و ب

  .توانم متهم كنم بوده من كسى را نمى مؤثّرشان يگونه مسائل در ذهن ا نيا

  

م ين احسـن تنظـ  يحسمحمدالمسائل فارسى را هم در ابتدا آقاى حاج  حيرساله توض :س

  كردند؟

ان كه در تهران است يكرباسچعّلامه اصغر  خ علىيالمسائل را آقاى حاج ش حينه، توض :ج

گرفت، حتى  افراد هم كمك مىر يالبته از سا ؛م كرديو مدارس علوى را به راه انداخت تنظ

  .ن عبارت چطور استيگفت ا گاهى اوقات به من مى
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  غى در خارج از كشوريى تبلها فعاليتاهللا بروجردى به  تيتوجه آ

  

اهللا بروجردى به خارج از كشور هم مبلغـانى   تيم مرحوم آيتا آنجا كه ما اطالع دار :س

ا يـ ر مركز اسالمى هامبورگ، آيآوردند نظ وجود مىاتى به مؤسسكردند و در آنجا  اعزام مى

 صـرفاً شـان  يا هدف اير كشورها هم اقدام مشابهى انجام دادند؟ آيكا و فرانسه و سايدر آمر

  نده درست كنند؟يى را براى آيها پايگاها در نظر داشتند يغى بود يهاى تبل جنبه

  ن جهـت كـه   يهمـ  عى بـود، يلى فكر وسـ ين جهت فكرش خياهللا بروجردى در ا تيآ :ج

  عه يشـ مسـأله  بـا طـرح   . ديگر هم رسـ يى جاهاى دها مسلماند به يا مربوط بود بايد با دنيبا

  د كـارى كـرد كـه اصـل اسـالم      يـ شـان معتقـد بـود كـه با    يلى مخالف بود، ايهم خسنّى و 

آقـاى  مـثالً  منتها آن وقت امكانات كم بود، كسى كه زبان بلد باشـد كـم بـود،     ؛مطرح باشد

  دانسـت آدم روشـنفكرى محسـوب     د مـى يـ ك مقـدار علـوم جد  يـ كـه   اينى از باب محقّق

سى يد چندتا كلمه انگليم، شايخواند شان هندسه مىيش ايها پ شنبه و جمعه ، ما پنجشد مى

  در . جــور افــراد كــم بودنــد نيــا هــا طلبــهان يــهــم بلــد بــود آدم خــوبى هــم بــود، در م

  اهللا بهشـتى را بـه    تيـ جـردى مرحـوم آ  اهللا برو تيـ همان زمان صحبت شد كـه مرحـوم آ  

  ده آقـاى بروجـردى   يـ عق ؛شـان جـوان اسـت   ين بـود كـه ا  يشان ايخارج بفرستند، اما نظر ا

ـ ا   ن رابطـه مرحـوم   يـ شـترى دارنـد اسـتفاده شـود، در ا    ين بـود كـه از افـرادى كـه سـن ب     ي

به هر حال اشخاصـى را كـه بشـود بـه      ؛ر پرست استيگفت آقاى بروجردى پ مطهرى مى

مسـجد  . ها كـار كـرد   نهين زميد در اين بود كه بايشان ايفكر او اّلا خارج فرستاد كم بودند 

د خ يشان بنا كرد و آقاى حـاج شـ  يهامبورگ را در آلمان ا ـ  محمـ   ى را كـه عـالوه بـر    محقّق

نـده  يى در آنجـا نما قـ محّقز آشنا بود به آنجا فرستاد، آقـاى  يد نيعلوم حوزوى به علوم جد

اهللا بروجـردى نسـبت بـه     تيـ آ. كـرد  غ نمىيشان هم دريو كمك به ا تأييدشان بود و از يا

د خ يعرض كـردم كـه آشـ   قبالً من . ت داشتيلى عنايهم خسنّى عه و يوحدت ش تقى محمـ

ـ     تيـ ران آيـ گاهش در ايقت پايقمى كه در مصر بود در حق   ن ياهللا بروجـردى بـود، رابـط ب

 اهللا بروجـردى بـراى   تيـ آ ظاهراًتقى بود و محمدخ ياهللا بروجردى آش تيآ خ شلتوت ويش

  ت يـ قـت بـه واسـطه فعال   يخ شـلتوت در حق يفرستاد، فتواى معروف ش كمك پولى مى آنها
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آقـاى   ؛ت داشـتند يـ لى عناين جهات خيشان روى ايباالخره ا. اهللا بروجردى صادر شد تيآ

ك يـ ده بودم، يشود من د ده مىيكافى نامش د اصولنعلى محفوظ را كه در اول كتاب يحس

اهللا  تيـ كـرد، آ  ت مـى يـ بود كه در خارج از كشور در نشر معـارف اسـالمى فعال   متّتبعفرد 

قى خوشـش  يى و تحقتتبعگونه كارهاى  نيكرد، و از ا ل مىيشان تجليلى از ايبروجردى خ

  .آمد مى

  

  در آلمان نبودند؟اهللا بروجردى  تينده آياهللا بهشتى نما تيمگر آ :س

النـى و  ياهللا م تيـ اهللا بروجـردى از طـرف آ   تيشان پس از رحلت مرحوم آيا ظاهراً :ج

  .اهللا خوانسارى به آلمان رفتند تيآ

  
  
  

  مسجد اعظم در قم تأسيس

  

اى را در  ژهيا ضرورت ويمسجداعظم چه بود، آ تأسيساهللا بروجردى از  تيزه آيانگ :س

هـاى   و مقبـره  ها خانهب يسازى اطراف حرم و تخر خاطر سالما به يدند يد آن مى تأسيس

ها بعضـى   و مقبره ها خانهن يكردن ا ده شده كه به هنگام خرابيمى اطراف آن بود؟ شنيقد

كنند، فرموده بودند پـس اسـتفاده    ن كار را مىيشان اعتراض كردند كه به چه مجوزى ايبه ا

  ا نه؟يدارد صحت ن كالم يا ايه كجا رفته؟ آيفق تياز وال

  خواسـتند   الزم بـود، چـون مـى   واقعـاً  ن مكان در آن زمـان  يمسجداعظم در ا تأسيس :ج

  نـد جـا نبـود، البتـه مسـجداعظم      يخواسـتند بگو  نماز جماعت بخوانند جا نبود، درس مـى 

  آن  مؤسـس گرفتنـد، ولـى    بانى داشت هر قسمت از مخـارج آن را افـرادى بـه عهـده مـى     

را هـا   ايـن  ه بـود همـه  يمسجد مقبره بود چند خانه بود مدرسه باقرن يدر مكان ا. شان بوديا

شـان در اعتـراض بعضـى    ين جمله را كـه ا يمن هم ا. خراب كردند و جزو مسجد انداختند

ه بـراى  يـ فق تيـ ا واليـ ه كجـا رفتـه،   يـ فق تيـ پس وال«ن مكانها فرموده يب ايافراد به تخر

ـ ا دقيقاًا يآكه  اينام ولى  دهيمانند شما از بعضى افراد شن» كجاست   ا يـ ن جملـه را فرمـوده   ي

  خواسـت بـرود    آمـد و توالـت مـى    رون مـى يـ ادم هست اگر كسـى از ب يمن . دانم نه نمى

  مـا  . را در كنار مسـجداعظم سـاخت   ها توالتن يشان ايى وجود نداشت، اياطراف حرم جا
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افـه  يكسى كـه ق دم ين دين راه در ماشيم اصفهان در بيم برويرفت ك وقت در زمان شاه مىي

ن يـ مخصوصى به خودش گرفته بنا كرد به آخوندها و بـه آقـاى بروجـردى بـدگفتن، كـه ا     

ك يـ مـثالً  ن مسـجد  يـ خواسـت بـه جـاى ا    سـازد، مـى   نجا مسجد مىيرا برداشته ا ها پول

ى او گـوش  هـا  حـرف مـردم هـم بـه    ! دات كشور بـاال رود يكند كه تول تأسيساى  كارخانه

سـتى؟ همـه مسـجداعظم را كـه     ين كشـور ن يدر اكه  اينلى مثل جنابعا: دادند، من گفتم مى

ن يكنـد، همـ   ى مسجداعظم چقدر مشكل مردم را حـل مـى  ها مستراحن يم كنار، هميبگذار

ن همـه پـول خـرجش    يـ ى مسجداعظم از آن مجلس سناى شما در تهـران كـه ا  ها مستراح

را بـر   هـا  خـارجي و نند و كشور را بفروشند يد كه شصت آدم خائن بروند آنجا بنشيا كرده

طلبـه   ن بچـه يكردند كه ا است، مردم با تعجب نگاه مى تر ارزشار با يكشور مسلط كنند بس

ده، گفـتم  ين آقا سرهنگ است كه لباس شخصى پوشـ يك كسى آمد گفت ايد، يگو چه مى

  .خواهد باشد، تازه بهتر هر كس مى

ن مسجد براى نماز خواندن، براى درس گفتن، براى برگزارى مجالس و عبادت يباالخره ا

لـى الزم بـود و   يدر آن زمـان خ  خصـوص  بـه  )س(مطهر حضرت معصومه در كنار حرم زوار

  .شد مىخدمت بزرگى محسوب 

  

  تياهللا بروجردى با مسلك ساختگى بهائ تيآ جدىمبارزه 

  

ى كـه  يهـا  فعاليتت و يمبارزه با مسلك بهائ اهللا بروجردى در تيدر ارتباط با نقش آ :س

  .دييان فرمايد بياى دار د اگر خاطرهينه داشتين زميحضرتعالى در ا

  ى يك بهـا يـ زد يـ ى هـا  طرفدر مثالً ى بود، يلى ضد بهاياهللا بروجردى خ تيمرحوم آ :ج

  وجـردى  را كشته بودند و بنا بود قاتل را اعدام كنند، آن هم در روز پانزده شـعبان، آقـاى بر  

رى يمتى كه هسـت از اعـدام او جلـوگ   يخواست به هر ق ه خواب نداشت و مىين قضيدر ا

ن شـخص پـس از   يـ ا ايگو ؛فرستاد ن طرف و آن طرف مىياحمد را به ا حاجى دائماًكند، 

  ل داده يـ ران تحويـ قتل فرار كرده بود به عراق و دولت عراق او را گرفته بود و بـه دولـت ا  

  لـى  يخ هـا  بهـايي اهللا بروجردى بـا   تيخالصه آ. اعدام نشد ظاهراًبود و باالخره آن شخص 

  كـرد آقـاى    و صـحبت مـى  يـ سال مـاه رمضـان كـه آقـاى فلسـفى از راد      كيا يبد بود، گو

ن معنـا  يـ اهللا كاشـانى هـم بـا ا    تيت صحبت كند، آيه بهائيبروجردى به او گفته بود كه عل
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كردن، صـحبت   صحبت ها بهاييه ين ماه رمضان شروع كرد علآقاى فلسفى در آ ؛موافق بود

ند شـد  مـى وهـا جمـع   يلى گـل كـرد و مـردم همـه اطـراف راد     يآقاى فلسفى در آن سال خ

دولت به دستور شاه جلوى سخنرانى  دفعه يكى آقاى فلسفى را گوش كنند، بعد ها صحبت

اهللا  تيـ آقـاى فلسـفى آ   مشـوق در همان زمـان مشـخص بـود كـه      ؛آقاى فلسفى را گرفت

اهللا  تيـ بروجردى است و مخالفت شاه با پخش سخنرانى آقاى فلسفى مخالفـت شـاه بـا آ   

 ،آبـاد  رفـتم بـه نجـف    نى مىيغ ديام من براى نماز و تبليدر همان ا. شد مىبروجردى تلقى 

د و يـ اهللا بروجردى راجع به معاشـرت و خر  تيمن از آ اد داشتيى زيآباد بها چون نجف

تعـالى،   بسـمه «: شان در جواب مرقوم فرمودنديسئوالى كردم و ا ها بهاييو معامله با فروش 

ن ين فرقه معاشرت و مخالطه و معامله را ترك كنند، فقـط از مسـلم  ين با ايالزم است مسلم

كـه   ايـن بعد بـراى   ؛»ن الطباطبائىيتقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند، حس

م كه يانصارى را از قم دعوت كرد ان مردم بگذارد آقاى حاجيى در متر عميقن نوشته اثر يا

اهللا  تيـ ه آيـ نى كنند بعد حكم و نظريچ آباد چند جلسه صحبت كنند و مقدمه ند نجفيايب

ادى در يـ غـات ز يه در سطح شهر پخـش شـد و تبل  ياعالم. بروجردى را براى مردم بخوانند

و  آيد مىآباد  انصارى براى سخنرانى به نجف جگر انجام گرفت كه حايمساجد و جاهاى د

انصارى  ادى پاى منبر حاجيت زياهللا بروجردى به همراه دارد، جمع تيحكم مهمى هم از آ

نـه را فـراهم   ين حكم را نخواند او منبر رفـت و زم يانصارى خودش ا آمدند، البته حاج مى

جو  ن حكميشدن ا اندهى حكم را خواند، با خويخ ابوطالب مصطفايساخت و آقاى حاج ش

ن بـود كـه   يـ آن وقت كارى كه من كردم ا. جاد شديآباد ا ت در نجفيه بهائياى عل گسترده

مثالً ه دادنـد، يـ ت اعالميـ ه بهائيـ آباد را دعوت كردم و همـه عل  تمام طبقات و اصناف نجف

سوارشـان  گـر  يد ها امضا كردند كه ما م، رانندهيفروش نان نمى ها بهايينانواها نوشتند ما به 

مربوط بودند كمـك   هاى مختلف صنفآباد و افرادى كه با  م، از همه علماى نجفيكن نمى

ك يتومان بود  كين يماش هيآباد تا اصفهان كه كرا م كه از نجفيم، خالصه كارى كرديگرفت

   هـا  نبـردن ن يـ همـه ا  بردنـد، البتـه   كرد پنجاه تومـان بدهـد و او را نمـى    ى التماس مىيبها

   آنهـا  دند كـه يترسـ  مـى  عمومى جامعهجو  گران و ازيها از د لىيمان نبود خياهم از روى 

  ش از يپــ. شــدندي آبــاد متالشــ در نجــف آنهــا ن حركــتيــبــاالخره بــا ا ؛را ســوار كننــد

  كـاره   شـان در بـازار همـه   يلى قـدرت داشـتند، تاجرها  يآباد خ در نجف ها بهاييه، ين قضيا
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ه متفرق شدند و در همه جا از چشم ين قضياما بعد از اع شده بود، يغات آنان وسيبودند، تبل

ـ آباد تقو ن اتحاد و هماهنگى مردم نجفيقت ايكردند و در حق مردم خود را مخفى مى ت ي

ه را ما به اصـفهان هـم   ين قضيبعد ا ؛ها دولتيت بود در مقابل ياهللا بروجردى و روحان تيآ

م و حكـم  يـ ه داديـ ت اعالميـ بهائم و خطاب به مردم اصفهان در جهـت مبـارزه بـا    يكشاند

م، تعدادى از علماى اصفهان هم با ما همراهى كردنـد، در  ياهللا بروجردى را پخش كرد تيآ

  .ت برپا شديه بهائياى عل آنجا هم سروصداى گسترده

  
  
  

  تينجانب به خاطر مبارزه با بهائين احضار اينخست

  

ن يـ ان من هسـتم، روى ا ين جريا محرّكو  سمؤسباالخره پس از مدتى مشخص شد كه 

استاندار اصفهان در آن زمان شخصى بود بـه  . اصل مرا از استاندارى اصفهان احضار كردند

د يايد بييخ بگوين شيآباد گفته بود به ا اهل زنجان، به بخشدار نجف »ذوالفقارى محمد«نام 

روجردى بودم، اهللا ب تينده آيآباد و نما نجا، حاال در آن موقع من به اصطالح مجتهد نجفيا

دحسـن روضـاتى كـه از    يش از رفتن به استاندارى رفتم اصفهان منزل آقـاى حـاج س  يمن پ

علماى معروف اصفهان بود و با دستگاه هم مربوط بـود و نفـوذ هـم داشـت، بـه او گفـتم       

ه از چه قرار اسـت، بعـد از آنجـا    يد قضينيد ببيان باشياستاندار مرا احضار كرده شما در جر

هستند، گفتم باالخره بـه   رؤساون دارند همه يسياستاندار االن كم: اندارى، گفتندرفتم به است

د ييـ س دفترش رفت و برگشت و گفـت بفرما يد فالنى آمده، رئييا، به او بگوياند ب من گفته

اند، اسـتاندار   تاگوش همه نشسته گوش» باهله غاص« اتاقدم يشدم د اتاقداخل، من وارد 

دكردن كه آقـا كشـور   يكردن و تهد د شروع كرد به صحبتيتا مرا دهم آن باال نشسته بود، 

ـ ا نجا اخالل كـرده يد ايا شما آمده! ت دارديكشور امن! نظام دارد د كشـور را  يـ خواه مـى ! دي

، بعـد  هـا  صحبتگونه  نيدولت قدرت دارد و از ا! دين ببريت مردم را از بيامن! ديداغون كن

طلبه هستم كـه   ك بچهيال كردى من يخ! ر كن آقاصب«: من گفتم ؛بنا كرد توپ و تشر رفتن

د مـن حاضـر   ينيب مىكه  ايننجا، يم ايايكنى، من آدمى نبودم كه با گفتن شما ب د مىيمرا تهد

  شـان ياهللا بروجردى بـودم ا  تين است كه من خدمت آيم به خاطر اياينجا بيام كه به ا شده
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ش من و از مـن خواسـته كـه    يذوالفقارى آمده است برود اصفهان آمده پ محمدفرمودند كه 

جـه گـرفتم كـه در    ياهللا بروجردى نت تيش آيسفارش او را به علماى اصفهان بكنم، از فرما

مـن آدمـى   و الّـا  م يايـ نجـا ب ين اصل حاضر شدم ايك رگ مذهبى وجود دارد روى ايشما 

ى يروم، چهارتـا بهـا   ز من دعوت كنـد مـن نمـى   م، بزرگتر از تو هم اياينجاها بيستم كه اين

ت كشور را به هم يكنى من امن اند، فكر مى خ گوش شما چهارتا كلمه حرف زدهياند ب آمده

مردم خونشان بـه جـوش آمـده و تـا      ،ام، از ماه رمضان كه آقاى فلسفى سخنرانى كرده زده

زنـد  يخواستند بر مردم مىو اّلا ام  آباد را من حفظ كرده ن منطقه و نجفيت ايحاال هم امن

مـن  اصـالً  ام،  را من حفظ كرده آنها تيرا خراب كنند همه را بكشند امن ها بهاييى ها خانه

ت آن منطقـه بـا   يـ ن به بعد امنيروم به قم، از ا ن جا مىيروم از هم آباد نمى گر به نجفيد

خـداحافظ  ! ديرا حفظ كن ت آن منطقهيحتان امنروها و قواى مسّليد با همه نيشما اگر توانست

او جا خورد، انتظار  دفعه يكن برخورد يبا ا. رونيم بياين را گفتم و بلند شدم كه بيا»  !شما

ن برخوردى را نداشت، گفت آقا من كـه غرضـى نداشـتم، مـن مخلـص شـما هسـتم،        يچن

جـو   شـما نجا براى ياند ا ى آمدهيبعد گفتم چهارتا بها. د و خالصه كوتاه آمدينيد بنشييبفرما

را هـا   اين ىها خانهاند شما هم باورتان آمده است، اگر من نبودم مردم تا حاال  درست كرده

را گـرفتم،   آنها ك كسى بود، من جلوىيدست  ها بهاييخراب كرده بودند، هر تكه گوشت 

بـاالخره جلسـه   ! ديـ كن جور برخورد مى نيد اير و تشكر بكنياز من تقدكه  اينحاال عوض 

  .بودجالبى 

خاضع بودند، آن جلسه جلسه مهمى بـود چنـدتا   ها  اين شتر افراد در مقابليدر آن زمان ب

ون داشـتند،  يسـ يشهر اصفهان در آنجا كم ا سرانيپ در آن جلسه بودند، گويسرهنگ و سرت

ك وقـت آشـوب و   يـ م يخـواه  خـواهى كردنـد گفتنـد مـا مـى      ت معذرتيباالخره در نها

شـترى  يت از شما سهم بيم، ما در حفظ امنيخواه ن را مىيزى نشود، گفتم ما هم هميخونر

. م كه كسـى دزدى نكنـد  يده اد مىيد ما راهى را به مردم يريگ م، اگر شما دزدها را مىيدار

لى اعتراض كرده بودند يآباد خ ان نجفيدر ارتباط با جر ها بهاييمعلوم شد سران  بعداًالبته 

بودند به شاه نامه نوشته بودند كه فالنـى اوضـاع   ى يو بعضى از سران و امراى ارتش كه بها

  .آباد را به هم زده است نجف

  )799 ، صفحة4وست شماره يپ(
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افـت  يى شما در اصفهان تا چه اندازه آگاهى ها فعاليتاهللا بروجردى از  تيمرحوم آ :س

  ت نمود؟يو حما

  .ى من خوشحال بودندها فعاليتان بودند و از يدر جر كامالًشان يا :ج

  

  خى آتش زدند؟يآباد را چه كسانى و در چه تار در نجف ها بهاييالقدس  ةحظير :س

كى آتش زدند، باالخره در همـان روزهـا بـود،     دقيقاًالقدس را  ةحظيرست يادم نيمن  :ج

ك شده بودند رفته بودنـد  يها تحر شب رفته بودند آنجا را آتش زده بودند، تعدادى از بچه

ان را بـزرگش كردنـد تـا    يـ ن جريـ شـتر ا يب هـا  بهـايي دنـد، خـود   آنجا را شبانه آتش زده بو

  .ى كنندينما مظلوم

  
  
  

  اهللا بروجردى تير علما و مراجع با حكم آيهمراهى سا

  

العمـل   ت داشتند، عكسير علما و مراجع چه موضعى نسبت به بهائيدر آن زمان سا :س

  چگونه بود؟نه ين زمياهللا بروجردى در ا تيا همراهى آنان نسبت به حكم آي

آباد بـه اجـرا گذاشـته شـد مـن بـه        اهللا بروجردى در نجف تيحكم آكه  اينپس از  :ج

آبـادى   حسن نجفمحمدخ ياصفهان آمدم و با علماى اصفهان صحبت كردم، آقاى حاج ش

بعـد   ؛ت صادر كردنديه بهائيك متن كوتاهى عليگر از علما يهمراهى كردند و با چند نفر د

گانى يدجمال گلپاياهللا آقاى حاج س تيمرحوم آ آنها انياء كردم، در ماز علماى نجف استفت

  :ن بوديشان چنيمتن جواب ا. لى خوب جواب داده بودنديخ

 ه كه ضـرر مضّلضالّه ن طائفه يم، معاشرت و مخالطه و معامله با ايالرح الرحمن اهللا بسم«

سـت،  يكردنى ن انيحق بق يمردم را از طر آنها كردن ن و ملت و دولت و منحرفيبه د آنها

اهللا  تيـ حضـرت آ كـه   اينالزم است كمـا  آنها به انواعها و اقسامها حرام است و اجتناب از

ن بطـول بقائـه مرقـوم فرمودنـد، و حكـم آن بزرگـوار       يع المسلميبروجردى متعنااهللا و جم

االحقـر جمـال    -1/1375ع26باهللا است،  شان حرام و در حد شركياالتباع و مخالفت ا الزم

  .»گانىيالموسوى الگلپا
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لـى مـتن   ياهللا بروجـردى بـود خ   تيد و معاصر آين متن از كسى كه خودش مرجع تقليا

ن مـتن را مـن بـه    يـ كرد، و ا ت مىيجالبى بود و از خلوص و هضم نفس آن بزرگوار حكا

د محمود شـاهرودى  ياهللا حاج س تيآ. لى خوشحال شدندياهللا بروجردى نشان دادم خ تيآ

دعبدالهادى هم پاسخ نوشـته  ياهللا آس تين استحكام نبود، آيه بودند ولى به ازى نوشتيهم چ

ى از مـن  يك آقاين استفتائات را جمع كرده بودم ولى يمن همه ا. بودند كه پاسخ بدى نبود

د و مـن هـم شـخص او را    يـ گـر بـه مـن برنگردان   يانه دتأسفى درج كند ميگرفت كه در جا

مهـدى   خياهللا آقـاى حـاج شـ    تيـ گفتنـد مرحـوم آ  ك روز هـم بـه مـا    ي. ام فراموش كرده

 ادى مـن در جلسـه  يد زيشنبه جلسه دارند، با ام مسجدشاهى با بعضى از علما روزهاى پنج

آباد را  ى نجفها جريانخواندم و  آنها اهللا بروجردى را براى تيشركت كردم و حكم آ آنها

مرحـوم حـاج    ك وقـت يـ د، يـ نقل كردم و گفتم بجاسـت شـما هـم در اصـفهان اقـدام كن     

د، يـ شـان كن  گفـت آقـا موعظـه   ! ى دارد؟ گفـتم بلـه  يآباد بهـا  مهدى گفت مگر نجف خيش

و بـاالخره از برخـورد   ! تواند خـدا باشـد   نعلى نمىيرزاحسيد مييبگو آنها د بهيجمعشان كن

  .ش را برداشت و رفتي، بعد هم عصاشد مىانتزاع مسأله ى به ياعتنا شان بىيا

ه جامع و بلندباال خطاب به مردم اصـفهان  يك اعالمين رابطه با كمى امكانات يدر ا ضمناً

رو يـ و پ مقلّـد آبـاد   ن مضمون كه مگر فقط مـردم نجـف  يم بديعى پخش كرديدر سطح وس

و  ؛آبـاد شـده   ان فـرارى نجـف  ييـ اهللا بروجردى هستند، چرا شهر اصفهان پناهگـاه بها  تيآ

 هـا  مـدت ن رابطـه  ياصفهان پخش كرد، و در اعى در يمرحوم پورنمازى آن را در سطح وس

ه بودنـد و ذهنشـان روى   يـ ن اعالميـ ن پخـش ا يداكردن عـامل يـ ن دولـت درصـدد پ  يمأمور

  .نجانب منعطف شده بوديآباد و ا نجف
  
  
  

  اهللا العظمى بروجردى تينقل سه خواب درباره آ

  

  :ام دهياهللا العظمى بروجردى را در خواب د تيمن سه بار مرحوم آ

ى نوچه بودنـد، بـا   ها درختدم كه در باغ بزرگى مملو از يشان را در خواب ديشبى ا - 1

ن بـاغ درخـت   يـ ن چقدر من در اينعلى، ببيحس خيآش: حالت ذوق و شعف به من فرمودند

  !ام؟ كاشته
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ر بـالد  يت كردند و در قـم و سـا  يشان تربيادى است كه اير خواب شاگردان زيتعب ظاهراً

  .باشند متفرق مى

انـد و   ك صـندلى نشسـته  يس روى يدم كه به عنوان تدريشان را در خواب ديشبى ا - 2

نـى، مـن در عـالم خـواب توجـه      يحدود پنجاه نفر حضور داشتند از جمله مرحوم امام خم

انـد، مـن بـه     دوبـاره زنـده شـده   كه  ايناند و مثل  اهللا بروجردى فوت كرده تيداشتم كه آ

ك نـوار  يـ انه تأسـف س كردند و ميسال در قم تدر زدهآقاى بروجردى شان: مرحوم امام گفتم

م و درس يه كنـ يـ صـوتى ته  شان گرفته نشد، خوب است ضبطيادگار از ايدرسى به عنوان 

اور، كـه  يـ ه كن و بيع ضبطى تهيخوب گفتى، سر: م، مرحوم امام فرمودنديشان را ضبط كنيا

  .شان را ضبط نمودميدم و ضبطى حاضر كردم و درس ايمن دو

شان يه كرده بودند و دامن ايوار تكيدم كه در منزلشان به ديشان را در خواب ديى اشب - 3

ا بـه تـو پـول    يـ نعلى، بيحسـ  خيآش: شان كه به من افتاد فرمودنديپر بود از اسكناس، چشم ا

ك مشت پر به من پول دادند، و ينه آقا من الزم ندارم، باالخره اصرار كردند و : بدهم، گفتم

  .شماره نداشت و درهم بود ها پول ظاهراً

  
  

   



  
  
  

  : فصل چهارم
  

  »تينى و نهضت روحانيامام خم«

  )ش.هـ1340 - 1345(
 
 
 
 

  مرجعيتت يتثب *

  تىيالتى و واليى اها انجمن *

  گانه ح ششيلوا *

  كشتار پانزده خرداد *

  د اماميون و تبعيتوالسيماجراى كاپ *

  
  

   



   



  *١٨٧  امام خميني و نهضت روحانيت: فصل چهارم

  
  

  

  اهللا العظمى بروجردى و عزادارى چهل روزه مردم تيوفات آ

  

تحوالتى كـه در حـوزه در ابعـاد    اهللا العظمى بروجردى و  تياز درگذشت مرحوم آ :س

د يش آمد چنانچه خاطراتى داريپ مرجعيتمسأله در مخصوصاً اسى ياجتماعى، فرهنگى و س

  .دييبفرما

 ١پارچه عزا شـد،  كيران يب بود ايلى عجياهللا بروجردى خ تيوفات مرحوم آمسأله  :ج

ن گستردگى را كسـى  يران عزادارى به ايدر خارج از كشور هم برنامه عزادارى بود، اما در ا

هـاى   شان نوحـه يجات راه افتاد، شعرا در عزاى ا در همه شهرها دسته. كرد نى نمىيب شيپ

ك دسته دو سه هزار نفرى يآباد  ادم هست از نجفيمن . سرودند زنى و عزادارى مى نهيس

ن شـعر  يشان ايات دارند، ايم كه االن هم حيآقا نساج داشت ك حسنيبه طرف قم راه افتاد، 

  :خواندند خواند و همه مى ا مىر

  مياهللا آمد تيض آياز براى درك ف        م   يان با ناله و آه آمديآباد ما نجف

  مين همه راه آمديدنش ما اياز براى د      د و ساالر ما    يمردمان شهر قم كو س

  شـركت مـردم   . اد مطـرح بـود  يـ سـتى در جامعـه ز  يسـتى كمون يدر آن زمان افكار ماركس

  ت در واقـع  يـ ن عـزادارى گسـترده و اقبـال مـردم بـه روحان     ين جلسات و برگزارى ايدر ا

  دنـد  يفهم مـردم مـى  . سـتى آن وقـت بـود   يسـتى كمون يغـات ماركس يك نوع تودهنى به تبلي

ـ البتـه ا . دا كـرد يـ لـى در مـردم نمـود پ   يهـاى مـذهبى خ   ستند و جنبـه يزى نيچ آنها كه   ن ي

عـى و  يز طبيـ ك چيـ اهللا بروجـردى   تيمردم از فوت مرحوم آ تأثرو  تأسفل و ابراز يتجل

  ار راه يــاخت گونـه نبــود كـه تصـنعى و ســاختگى باشـد، مــردم بـى      نيــخودجـوش بـود، ا  

  كردنـد و   ه مـى يـ زدنـد، گر  نه مـى يكردند، به سـر و سـ   جات درست مى افتادند، دسته مى

مختلـف مراسـم فاتحـه     ران ماتم داشت و در جاهاىيروز ا چهلتقريباً . خواندند ه مىيمرث

  اهللا بروجـردى   تيـ فـوت مرحـوم آ   گفتنـد  مـى بعضـى افـراد در آن زمـان    . شـد  مىبرگزار 

  

                                                        
به رحمت ايزدى پيوستند و در مسجداعظم قم ) 1380شوال (شمسى 1340ماه   اهللا العظمى بروجردى در دهم فروردين  آيت ١

 .مدفون گرديدند
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  .سال عقب رفت ستى چهلين و مذهب را جلو آورد و مرام كمونيسال د در واقع چهل
  

اهللا بروجردى چگونه  تيت در مقابل درگذشت آيالعمل شاه و دستگاه حاكم عكس :س

  بود؟

م تلگـراف زد  ياهللا حك تيل كردند، ولى شاه به مرحوم آيبه حسب ظاهر تجلز يآنان ن :ج

  .ران مزاحم نداشته باشنديبه نجف منتقل شود و آنان در ا مرجعيتتا 

  
  
  

  اهللا بروجردى تيپس از درگذشت آ مرجعيتتعدد 

  

ان يـ از حالت تمركز خود خـارج شـد و م   مرجعيتاهللا بروجردى  تيپس از درگذشت آ

گانى ياهللا گلپا تيدر آن زمان كسانى كه در قم مطرح بودند آ. دياز علما پخش گردچند نفر 

اهللا  تيارى از خواص به آيولى بس ،نجفى بودند اهللا مرعشى تيعتمدارى و آياهللا شر تيو آ

 عروةه يالمسائل و حاش حيرساله توض. شان بوديا مرجعيتنى نظر داشتند، ما نظرمان به يخم

  .شان چاپ بشود رسالهكه  اينشان ابا داشت از يشده بود و اشان هنوز چاپ نيا

مردم  -شان در بازار بوديمنزل ا -گانى يادم هست در همان وقت من رفتم منزل آقاى گلپاي

ادى آوردنـد بـراى فاتحـه    يـ جـات ز  شان را بـا دسـته  يادى آنجا اجتماع كرده بودند، و ايز

شان را آوردند يفات و اسكورت ايبا تشر ت بود ويها پر از جمع اهللا بروجردى، كوچه تيآ

نماز مغرب و عشـا را   ،نىياهللا خم تيولى شب همان روز من رفته بودم منزل آ ؛در مجلس

م و راجع به فوت يشان درددل كرديم با ايم نشستيك ساعت و نيشان خواندم و حدود يبا ا

مـن  ! امد آنجا سر بزنـد ينفر ن كيحتى  ،مياهللا بروجردى و مسائل آن روز صحبت كرد تيآ

ن موضـوع مناسـب   يچه كسى براى اكه  اينكردم و  شان صحبت مىيبا ا مرجعيتراجع به 

م را ياهللا حك تيشان گفتند من آيدم ايم پرسياهللا حك تيشان را راجع به آينظر امثالً  ؛است

ى ز مهمـ يـ باشـد چ  )الـوثقی  عـروة ال(ن مستمسك يم فقط همياهللا حك تيام ولى اگر آ دهيند

  .آمد لى مهم نمىيشان مستمسك خيست، به نظر اين

  نـى نظـر   ياهللا خم تيـ بـه آ  هـا  طلبـه ارى از خـواص فضـال و   ين اسـت كـه بسـ   يمنظور ا

  عتمدارى بـود و  ياهللا شـر  تيـ گـانى و آ ياهللا گلپا تيـ موجود در حـوزه بـا آ  جو  داشتند اما
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اهللا  تيم و آياهللا حك تياهللا مرعشى نظر داشتند، ولى خوب آ تيز به آيجمعى از مردم قم ن

دعبدالهادى يش در جامعه مطرح بودند، مرحوم آسـ ياهللا شاهرودى هم كم و ب تيخوئى و آ

ـ آبـاد اكثر  ادم هست در نجـف يمن . اد مطرح بوديز د ياهللا حـاج سـ   تيـ ت بـه مرحـوم آ  ي

د يـ نـى تقل ياهللا خم تيـ شـان را از آ يى اهـا  احتيـاط رازى مراجعـه كردنـد، و   يعبدالهادى ش

عى مـورد توجـه واقـع شـد،     يدعبدالهادى در سـطح وسـ  يآسـ  مرجعيتخالصه  ؛كردند مى

داشتند ولى به طور پراكنده،  مقلّدگانى هم ياهللا گلپا تياهللا خوئى و آ تيم و آياهللا حك تيآ

اهللا  تيـ شتر آيجان بياهللا شاهرودى مطرح شد، در منطقه آذربا تيشتر آيدر منطقه خراسان ب

امـا  . اى شد پراكنده و منطقه مرجعيتباالخره . اهللا خوئى مطرح بودند تيعتمدارى و آيشر

نا يشان نابيها چشمشان ياكه  اينكردند با  د مىيدعبدالهادى تقلياهللا آس تين از آيشتر مقدسيب

  .ا رفتنديشتر زنده نبودند و از دنيكى دوسال بياهللا بروجردى  تيشان بعد از مرحوم آيبود، ا

راجـع بـه مراجـع     هـا  طلبـه ها آمده بودند بـا   اهللا بروجردى از روزنامه تيپس از فوت آ

شـان را هـم   يها نـام ا  م و روزنامهينى را هم مطرح كردياهللا خم تيما آ. كردند مصاحبه مى

اهللا بروجـردى فاتحـه گرفتنـد و هـر كـدام بـه        تيهمه مراجع براى آ. جزو مراجع نوشتند

د نفـر پـانزدهم   ينـى شـا  ياهللا خم تيـ آ. كردند مى ت خود زودتر اعالم فاتحهيتناسب موقع

ب دادنـد،  يـ شـان ترت ين جلسه را هم شاگردان ايالبته ا. شانزدهم بود كه اعالم فاتحه كردند

فرمـود االن بحمـداهللا    انـداخت، و مـى   گونه مسـائل خـودش را جلـو نمـى     نيشان در ايا

د، رسـاله  يكشـ  كنار مـى هست و خودش را از سروصداها  »تيزان كفايبه م«»هيالكفا به من«

  .ديرى ما به چاپ رسيگيشان هم با اصرار و پيا

  

ت ن يالنى تا چـه انـدازه مطـرح بـود؟ همچنـ     ياهللا م تيآ مرجعيت :س اهللا  تيـ آ مرجعيـ

  اهللا داماد؟ تيا آيداحمد خوانسارى يس

  اهللا خوانسـارى و   تيـ د مطـرح نبودنـد، ولـى آ   يـ اهللا داماد به عنـوان مرجـع تقل   تيآ :ج

  در تهـران جمعـى از   . شـتر در تهـران و مشـهد   يمطـرح بودنـد البتـه ب    نسبتاًالنى ياهللا م تيآ

  النـى هـم در مشـهد    ياهللا م تيـ كردنـد و آ  د مـى يـ داحمد خوانسـارى تقل ياهللا حاج س تيآ

  .مورد توجه بودند
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حتـى از زمـان    -م زنجانى هم در آن زمـان  يخ عبدالكرياهللا ش تيده شده است آيشن :س

  دارد؟صحت ن مطلب يا ايآ ؛اند د مطرح بودهيبه عنوان مرجع تقل - بروجردى اهللا تيآ

م زنجانى يخ عبدالكريوقتى مرحوم آش. اسى مطرح بودنديك رجل سيشان به عنوان يا :ج

خواسـت بـه قـم     ل كرد، بعد كه مـى يران از او استقبال و تجليران آمد دولت اياز عراق به ا

رون رفت تا مجبور نشود بـا او مالقـات   يعنوان مسافرت از قم باهللا بروجردى به  تيد آيايب

ند آدم خوبى بوده ولـى آن زمـان مـارك وابسـتگى بـه      يگو البته خدا رحمتش كند مى. كند

  .دولت به او خورده بود

  

  اهللا بهبهانى به عنوان مرجع مطرح بود؟ تيدر اهواز و خوزستان هم آ :س

شـان در  ياهواز و آن منطقـه مطـرح بودنـد، البتـه ا     اهللا بهبهانى هم در تيبله مرحوم آ :ج

اهللا نبوى هم در  تيآ ؛هم اطرافشان بودنداى  عدهك يرامهرمز بودند و بعد به اهواز آمدند و 

شـان  يك تعدادى هم در العماره عراق از اي گفتند مىداشتند و  مقلّددزفول بودند و تعدادى 

البتـه در آن زمـان و   . ب رساله وجود داشتندگر هم افراد صاحيدر جاهاى د. كنند د مىيتقل

م شـاه  يگر رژياز طرف د ؛عى بودياى طب هم تا اندازه مرجعيتن پراكندگى يط ايدر آن شرا

آمـد،   ك مرجع قوى بدش نمىيرى از تمركز آن در يشگيو پ مرجعيتشدن  هم از پراكنده

ادم هست يمثالً  ؛كرد مىه كمك ين قضيستى هم به ايوناليات ناسيات قومى و روحيخصوص

دابوالحسـن  يمرحـوم آس : شـان فرمودنـد  ين داستان را مرحوم امام براى من نقل كردنـد، ا يا

ان در آن يـ كى از آقاين كنند، ياصفهانى كه فوت شد علماى مشهد جمع شدند كه مرجع مع

شـش دسـت   يخوب است ولى ر مرجعيتن قمى براى يد آقاى حاج آقا حسيگو جلسه مى

شـش دسـت حـاج آقـا     يدمهدى است، آقاى بروجردى هم خـوب اسـت امـا ر   يپسرش آس

! ار خودمان باشديم كه در اختين بكنيد محمود شاهرودى را معيم آسيياياهللا است، ما ب روح

رزا يـ اهللا آقـاى حـاج م   تيمرحوم آ. ان در مجلس علماى مشهد گفته بوديكى از آقاين را يا

فه ين جلسـه مـا از جلسـه سـق    يدر آن جلسه گفته بودند پس ا )هیعل الله رحمة(مهدى اصفهانى

شش يم چه كسى رينيببكه  اينا يق است يم چه كسى اعلم و الينيم ببيا ما آمده! ستيكمتر ن

ن داسـتان را مرحـوم   يا! ديكن ن چه جور برخوردى است كه شما مىيآخه ا! دست ماست؟

  .امام براى من نقل كردند
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  نىياهللا خم تيآ مرجعيتج يچاپ رساله و ترو

  

  .دييد بفرماينى را اگر در نظر دارياهللا خم تيچگونگى چاپ رساله آ :س

آقـاى  . اش بـه چـاپ برسـد    ل نبـود رسـاله  يشان مايادم هست كه اين اندازه من يهم :ج

. شان بـه چـاپ برسـد   يد كارى كرد كه رساله ايشد كه باالخره بامتوسل ى آمد به من يموال

به اسـم   ظاهراًو هم رساله فارسى  »ةلیوس«ه بر يداشت هم حاش »عروة«بر  هيشان هم حاشيا

به صورت جداگانه به  عروةه يشان گرفته شد و به همراه حاشيكه آن وقت از ا »العباد ةنجا«

  .ديچاپ رس

ن ينى تعياهللا خم تيآ مرجعيتتقريباً آباد  دعبدالهادى، در نجفيبعد از رحلت مرحوم آس

شان به صورت گسترده مطرح بـود  يا مرجعيتى كه يدر آن موقع در شهرها ظاهراً. دا كرديپ

د يـ لـى تقل يشان خيگر از ايگرى در رفسنجان، اما در شهرهاى ديآباد بود و د كى در نجفي

م و يك جلسه فاتحـه گـرفت  يآباد  دعبدالهادى در نجفيپس از فوت مرحوم آس. كردند نمى

لسه منبر رفت و به طور رسمى اعالم كرد كه نظر ما براى ن در آن جيآقاى حاج آقا باقر تد

ان يـ شان در ميا مرجعيتنى است و باالخره ياهللا خم اهللا العظمى حاج آقا روح تيد به آيتقل

  .ت شديآباد تثب مردم نجف

فرمود مـا چـه    شان مىيه بدهند اما ايشهر ها طلبهنى به ياهللا خم تيم كه آيت داشتيما عنا

شـان  يه ايم كه شـهر يت داشتيم، ولى ما عنايه بدهيم و شهريريپول قرض بگم كه يداعى دار

د يشان و چه در زمان زندان و زمان تبعيا مرجعيتل يشه پا برجا باشد، چه در همان اوايهم

  .ش آمديپ بعداًشان كه يا

آبـاد و   م، مـا هـم از نجـف   يانـداز  ك مقدار از تهران راه مـى يگفت ما  ورى مىيآقاى غ

م، يانـداخت  شان را راه مىيه ايم و به هر شكلى بود شهريكرد ر مقدارى جور مىگيجاهاى د

  .د محفوظ باشديشان بايه اين بود كه شهريده ما ايعق
  

  به خارج ازكشور مرجعيتتوطئه شاه براى انتقال 

  

  اهللا  تيـ اهللا بروجـردى بـه آ   تيـ د كه شـاه پـس از فـوت آ   يحضرتعالى اشاره فرمود :س

ــا يحكــ ــراف زد ت ــتم تلگ ــه يا مرجعي ــميتشــان را ب ــه ا رس ــد، ب ــبشناس ــه ي ــا ك   ن معن
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 ده خودشـان از شـرّ  يـ ران و قم به نجف منتقل كنند و بـه عق يرا از ا مرجعيتخواستند  مى

. خواسـتند عمـل كننـد    ن را مىيخالص شده باشند، و كسانى كه آگاه بودند خالف اها  اين

  د؟يژه در حضرت امام داشتيدر قم به و مرجعيتت يگران چه نقشى در تثبيحضرتعالى و د

م اراضـى و  ياهللا بروجـردى راجـع بـه تقسـ     تين بود كه چون مرحوم آيبله واقعش ا :ج

هـا   ايـن  ى بـا شـاه و دولـت داشـت    يك برخوردهـا يـ ل ياسرائمسأله بعضى كارهاى شاه و 

كـه   ايـن ده بودنـد،  ين را همه فهميا! ران مزاحم داشته باشنديخواستند كه در قم و در ا نمى

نجـا  ياهـا   ايـن  برود نجف كـه  مرجعيتد يخواست بگو م تلگراف زد مىيشاه به آقاى حك

المقـدور كـارى    م و حتـى ين جهـت را توجـه داشـت   يـ آن وقت امثال ما ا. البال باشند فارغ

اهللا بروجـردى   تيـ ادم هست در فاتحه مرحوم آيمن . ن توطئه خنثى بشوديم كه ايكرد مى

س شهربانى اصرار داشت كه شما در منبرهـا  يهم شركت كردند و رئ ها دولتيآباد  در نجف

س شهربانى هـم از  يمعلوم بود كه چون شاه تلگراف زده رئ. دياوريم را بياهللا حك تياسم آ

د يـ ن مسائل دخالت كنيست كه در ايفه شما نيوظ: من گفتم. كند ج مىيم تروياهللا حك تيآ

گـر شـاه از تمركـز    يالبتـه از سـوى د  . ن مسـائل نظـر بدهنـد   يفه علماست كه در ايوظ نيا

ت ن صـورت قـدرت   يـ نفر هم واهمه داشت، چـون در ا  كيدر  مرجعيت متمركـز   مرجعيـ

اسـت شـاه و   ين سيبنـابرا  ؛نـى كنـد  يت شـاه مشـكل آفر  يـ و ممكن بود بـراى حاكم  شد مى

ران يـ االمكان از ا حتى ثانياًاى شود و  پراكنده و منطقه مرجعيتاوالً ن بود كه يانش اياطراف

  .خارج و به نجف منتقل گردد

  
  
  

  له معظمنى و مقام علمى ياهللا خم تيى با آيسابقه آشنا

  

و  هـا  كتاباز چه زمانى شروع شد و چه  دقيقاً )ره(ى حضرتعالى با حضرت اماميآشنا :س

  د؟يا شان خواندهيى را خدمت ايها درس

  نـد  ياياهللا بروجـردى بـه قـم ب    تيـ آكه  اينعرض كردم من قبل از قبالً گونه كه  همان :ج

گـر از اول  يد مطهـرى و جمعـى د  يبودم، بعد بـه همـراه شـه    مأنوسشان يبا درس اخالق ا

  شــان از يم، آن دوره از درس منظومــه ايشــان خوانــديش ايات را پــيــمنظومــه تــا آخــر اله
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بعد چون از . ميكرد شان شركت مىيهم در درس اسفار اكرد، مدتى  نفر تجاوز نمى ستيب

  .ك درس اصول شروع كننديم كه يشان اصرار كرديآمد به ا شان خوشمان مىيان ايب

شان در يا ؛ميشان شروع كرديش ايه را پيد مطهرى دونفرى جلددوم كفايمن و مرحوم شه

ه را يـ ارى از عبـارات كفا م، مقديه را بخوانيم سطح كفايخواه كردند كه ما مى ابتدا فكر مى

ـ   يـ شان گفتند به ايكردن، ا م به اشكاليخواندند و گذشتند ما بنا كرد ش ين شـكل مطلـب پ

م نـه،  يد، گفتـ يـ د بخوانيخواه ه را نمىيش نرود، گفتند مگر سطح كفايم پيرود، ما گفت نمى

دوره ن يـ ه را شروع كردنـد و ا يشان خارج كفاين شكل ايباالخره به ا ؛ستيسطح آن الزم ن

شـان  يد، فكـر و اسـتعداد ا  يسال طـول كشـ   هفت -از اول جلددوم تا آخر آن -شان يدرس ا

  .لى قوى نبوديشان خيلى خوب بود ولى حافظه ايخ

  م و مرتــب ســر درس اشــكال يكــرد مطالعــه مــى شيد مطهــرى پــيمــن و مرحــوم شــه

  را بـراى  دى يـ شتر مطالعـه كننـد و مطالـب بكـر و مف    يند بشد مىشان ناچار يم و ايكرد مى

  ك عـده  يـ . د بـود يـ لى مفيرفت ولى براى ما خ ش مىين شكل كم پياورند، درس به ايما ب

ـ ا گفتنـد  مـى كردنـد و   ما را تخطئه مـى    در ابتـدا مـن و مرحـوم    . اسـى اسـت  ين درس سي

  اصـغر   خ علـى يخ اسـداهللا نـوراللهى آمـد، آشـ    يولـى بعـد آقـاى شـ     ؛ميد مطهرى بـود يشه

  هشـت   شاهرودى هم آمد البته او بعد از مدتى به نجف رفت، باالخره تا آخـر دوره هفـت  

  آمـد،   د بهشـتى هـم قسـمتى از استصـحاب را مـى     يمرحـوم شـه  . ميشتر نشـده بـود  ينفر ب

  خوانـد   زى كـه در مسـجد گوهرشـاد نمـاز مـى     يـ انى تبريد شـرب يخ عبدالحميآقاى حاج ش

كـه اسـتاد آقـاى     -خ علـى كاشـانى   يم آشـ خ جعفـر سـبحانى و مرحـو   يكمى آمد، آقاى شـ 

آمد  افراد باورشان نمى. كردند ز شركت مىين -گفت نژاد بود و شعر هم خوب مى هاشمى

شان در فلسفه واردند نه در فقه و اصول و مـا را  يا گفتند مىند، يشان درس اصول بگويكه ا

ـ   يـ كـى از آقا يام روزى يـ در همـان ا ! كردند تخطئه مى   نـى  يآقـاى خم ش يان گفـت شـما پ

ـ يـ گفتم بله، گفت خوب ب! اصول؟: د؟ گفتم اصول، گفتيخوان چه مى ! ش مـن بخـوان  يا پ

  .گفتم من خودم بهتر از شما بلدم

  گفـت درس   ن بـود، ولـى آقـاى مطهـرى مـى     يـ ان قضاوتشـان ا ين است كه آقايمنظور ا

ـ ب فكر اسـت و هـم خـوش    كند چون هم خوش اهللا در حوزه جا باز مى حاج آقا روح   .اني
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پرداختند، بعضـى   راد آن مىيكردند و به رد و ا نى را مطرح مىيى مرحوم نائها حرفشان يا

شـان عصـبانى   يرود از دست ا نى ور مىيى نائها حرفشان به يده بودند ايكه شن ها نجفياز 

ن دوره يـ بـاالخره ا . ت داشتيلى اهمينى از نظر علمى براى آنان خيبودند، چون مرحوم نائ

شان در دوره بعد يا. ميشان شركت نكرديگر در درس اصول ايتمام شد و ما دشان ياصول ا

شان يشلوغ شد، تعداد شاگردان ا دفعه يكشان ين درس ايه جلداول را شروع كردند، و ايكفا

شان را نوشـته اسـت   يرات درس ايد، آقاى سبحانى هم كه تقريبه پانصدششصد نفر هم رس

شان مباحث استصحاب و تعادل و يى اها درسن قسمت جلداول را نوشته است، من از يهم

بعد من و آقاى مطهرى . ام ولى به صورت خطى است و چاپ نشده است ح را نوشتهيتراج

م، البتـه حـدود دومـاه    يرا شروع كـرد » الزكات«شان كتاب يگر در منزل ايچهار نفر د و سه

انجى و آقـا موسـى صـدر هـم شـركت      يـ اى احمدى من درس آقيد، در ايشتر طول نكشيب

بار  كيمن . گفتند مىدرس اسفار قبالً شان يى بود كه ااتاقن درس همان يكردند، محل ا مى

د يـ ات فلسـفه بـه درگـاه خـدا نال    يـ از بـس از كفر  اتاقن يشان شوخى كردم گفتم آقا ايبا ا

با  ها شوخين يگاهى از ا !شود س مىيدر آن تدر )ص(محمد ر شده و االن فقه آليبخ عاقبت

ام كـه   شـان را هـم نوشـته   يمـن مبحـث زكـات ا   . دنـد يخند شان مـى يم و ايكرد شان مىيا

ما . ل شدين درس تعطيا بعداًل زكات، البته يشصت صفحه است و مربوط است به اوا پنجاه

  .مين قسمت از بحث زكات را خوانديشان هميش اياز مباحث فقه پ

  
  
  

  نىياهللا خم تيى فلسفه آها درسختگى عرفان با فلسفه در يآم

  

د جنبه عرفانى يكى با حضرت امام داشتيارتباط علمى نزد ها سالحضرتعالى كه طى  :س

  ا نه؟يد يشان خوانديش ايز پيا درس عرفان نيد، آيافتيشان را چگونه يا

ـ   قـبالً  چنانكه  :ج   ، مبحـث  »اتيـ عيطب«ش امـام منظومـه را خوانـدم تـا اول     يگفـتم مـن پ

ولى درس مرحوم امام به شـكلى بـود كـه     ؛شان خواندميش اياسفار را هم تا آخر پ »نفس«

در اسفار كه فلسفه و عرفان بـا هـم مخلـوط    مخصوصاً  ،گفت فلسفه را با عرفان با هم مى

  بـه مناسـبت مسـائل عرفـانى هـم مطـرح        طبعـاً شان ذوق عرفانى داشـت  ياست، و چون ا
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ده بـه عرفـان   يـ لى عقيالبته من خ ؛شان درس عرفان نخواندميش ايپمستقيماً ، اما من شد مى

ه يدر ارتبـاط بـا قضـ    -دا كـردم  يـ اج پيبار به كتاب فتوحات احت كيمصطلح نداشتم، حتى 

ن كتاب را نداشتم رفتم از مرحوم امام به امانت گـرفتم، كـه آن هـم داسـتان     يمن ا -تيبهائ

  .جالبى دارد

  

  ت و فتوحات وجود داشت؟يه بهائيقضن يچه ارتباطى ب :س

دم، در كتـاب  يـ د اد مىير بودم زيدرگ آنها باكه  اينرا به خاطر  ها بهاييى ها كتابمن  :ج

فتوحـات  «شـعرانى بـه نقـل از    » ت و الجـواهر يـ واقيال«گانى مطلبى را از كتاب يگلپا »فرائد«

ك جملـه  يـ نوشته  )عج(زمان امامعربى نقل كرده بود، در عبارتى كه آنجا درباره  ى ابن»هيمك

ـ انـد اسـتفاده كننـد كـه چـون م      ن كلمه خواستهياز ا ها بهاييآمده است و  »عكا مرج« رزا ي

  !عربى در ارتباط با بهاءاهللا است ن جمله ابنينعلى بهاء در عكا بوده ايحس

  دا كـنم، از هـر كـس سـراغ گـرفتم      يت و الجواهر را پيواقيحساس شدم كه بروم كتاب ال

ــاكســى  ــرفــتم خــدمت مرحــوم آ. ن كتــاب را نداشــتي   نجفــى كــه در  اهللا مرعشــى تي

ن كتـاب را هـم   يـ اسـم ا اصـالً  شـان گفتنـد مـن    يكتابشناسى و كتابدارى معروف بودنـد، ا 

  ن يـ شـان هـم اظهـار داشـتند كـه ا     يم اياهللا بروجـردى هـم سـراغ گـرفت     تياز آ! ام دهينشن

خ يهاى بازار قم به نـام حـاج شـ    ر كنار پلهك كتابفروشى بود ديكه  اينكتاب را ندارند، تا 

  د؟ يـ ت و الجـواهر دار يـ واقيدم شـما كتـاب ال  يشـان پرسـ  ي، مـن از ا فـروش  كتابنعلى يحس

سـت و پـنج تومـان    يآن وقت ب -ست و پنج تومان يشود، گفت ب گفت بله، گفتم چقدر مى

را  مبلّـغ ن يا اهللا بروجردى تين پول را نداشتم، رفتم از مرحوم آيمن هم ا -لى پول بوديخ

دارى كردم يباالخره كتاب را خر. دارى كنم گرفتميشان خريكتاب را براى اكه  اينبه عنوان 

ات يد، نـام و خصوصـ  يـ گو را مـى » مـرج عكـا  «كـه   جا همانپس از مراجعه معلوم شد در 

كند كـه   صد و شصت و شش فتوحات نقل مىيل به نقل از باب سيرا به تفص )عج(زمان امام

م، ح، م، د، : هــو«: ســدينو ا آمــده و مــىيــهجــرى بــه دن255ســامرا در ســنه  در )ع(مهــدى

بعـد   ؛شـمارد  دوازده امام را مى»  ...التقى ومحمدالنقى، ابن  الحسن العسكرى، ابن على ابن

دم كـه شـما   يدا كـنم، از مرحـوم امـام پرسـ    يـ دا كردم كه بروم فتوحات را پيزه را پين انگيا

  د، گفتنـد  يـ ك شـب بـه مـن امانـت بده    يـ شـود   د؟ گفتند بله، گفـتم مـى  يفتوحات را دار
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ن فتوحات را كه در مصر چـاپ  يدم ايبا كمال تعجب د ،بله، فتوحات را آوردم مقابله كردم

زمان و دوازده امـام را حـذف    ن قسمت نام اماميولى ا ،دارد )ع(زمان اند راجع به امام كرده

ن دو كتـاب را بـردم خـدمت    يـ بعـد ا ! انـد  كردهف شده چاپ ياند و به صورت تحر كرده

 هـا  كتـاب اهللا بروجردى نشسته بود،  تينى هم كنار آياهللا خم تيآ اتفاقاًاهللا بروجردى،  تيآ

چـه  هـا   ايـن  لى تعجـب كردنـد كـه   يشان خيشان نشان دادم و ماجرا را نقل كردم، ايرا به ا

ود كـه اعتمـاد شـعرانى بـر     شـ  ت اسـتفاده مـى  يـ واقيل كتـاب ال ياز اوا. كنند ى مىيفهايتحر

  .ه استنساخ شده استياى از فتوحات بوده كه از روى نسخه مصنف موجود در قون نسخه

ل دادم، ينى تحوياهللا خم تياهللا بروجردى و فتوحات را به آ تيت را به آيواقيبعد كتاب ال

 )ع(امـام  دوازدهت را دوباره چاپ كردند، و االن مـن آن را دارم و  يواقين كتاب اليا بعداًالبته 

عه دارد يه شـ يـ ى كـه عل يزهاين با توجه به چيالد البته به نظر من به محى. در آن آمده است

زنند كه بـا ظـواهر    ى مىهاي حرفبعضى از عرفا هم گاهى  ؛ادى وارد استيى زها اعتراض

  .ميل را باز كنيباب تاوكه  اينست، مگر يمطابق نسنّت  كتاب و

  
  
  

  ها د در حوزهيجدت طرح مسائل كالم ياهم

  

ت شـبها  رشـدن يد فلسفه و كالم در غرب و سرازيد آمدن مكاتب جديبا توجه به پد :س

ت، هـا   شب ى بهيم براى پاسخگوينبودن فلسفه و كالم قد نى و كافىيه معتقدات ديتازه عل

  د؟يشنهادى داريس فلسفه و كالم در زمان كنونى چه پيحضرتعالى براى تدر

  م هنـوز هـم زنـده    يسـت، مسـائل فلسـفه قـد    يگونـه ن  نينظر من ا نه فلسفه بهيدر زم :ج

  ك مسـائل  يـ زى كـه هسـت   يـ ا مـورد توجـه اسـت، منتهـا چ    يـ ى دنهـا  دانشگاهاست و در 

  ن مسـائل  يـ هاى ما به طور كلـى بـه ا   انه در حوزهتأسفم ؛مه شده استيدى به آن ضميجد

شـه آن هـم از   ياست و رب واقع شده يها غر شود، كالم و فلسفه در حوزه كمتر توجه مى

  ش ينـى هـم خـوب بودنـد بـه گـرا      ياهللا خم تيمشهد شروع شد، حتى بعضى افراد كه با آ

  د مطهـرى  يك زمـانى در تهـران بـه همـراه مرحـوم شـه      ي. شان به فلسفه اعتراض داشتنديا
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شـان روى منبـر بـه مرحـوم     يخ محمـود حلبـى، ا  يم پـاى منبـر آقـاى حـاج شـ     يرفتـه بـود  

ى اسـت  يرهاين چه تعبيم كه اير شديشان درگيكرد، پس از منبر ما با ا نيتوه صدرالمتألهين

شـان  يمالصـدرا، ا : نى بـودم بـه مناسـبت گفـتم    يك بار خدمت آقاى خميمن !. ديكن كه مى

اهللا آخونـد خراسـانى    تيـ ا شـما بـه آ  يآ: گفتند ؛د مالصدراييگو ناراحت شدند كه چرا مى

  .مياسم بزرگان را با احترام ببر ديما با! د مالكاظم؟ييگو مى )هيصاحب كفا(

انه مـورد مخالفـت و   تأسـف رد ولـى م يـ د مـورد توجـه قـرار گ   يبه نظر من مسائل عقلى با

گونه علـوم   نياى كه ا د و با آن مخالفت كردند به گونهيمهرى برخى بزرگان واقع گرد بى

اهللا  تيـ م آانه خوبى نداشتند مرحوياز جمله كسانى كه با فلسفه م ؛ب مانديها غر در حوزه

البالغه را اگر انسان اطالعـى از مسـائل فلسـفه     هاى نهج بعضى از خطبهواقعاً . داماد بودند

 ؛شـود  ات قرآن هم مسائل فلسفى استفاده مىيتواند درك كند، از برخى آ نداشته باشد نمى

البته در . م استيربناى آن همان مسائل قديشود ز دى هم مطرح مىيا مسائل جدياگر در دن

گـر مسـائل معتزلـه و    يد ؛لى عوض شـده اسـت  يست و مسائل خيگونه ن نيمسائل كالمى ا

هـا   د مورد بررسـى حـوزه  يت كالمى جدها  شب د مسائل ويست، امروز باياشاعره مطرح ن

  .باشد
  
  
  

  نىيدن ظرف حاج آقا مصطفى خميان آب كشيجر

  

م كسانى گفتـه  يا دهي، شنشد مىى كه در حوزه با حضرت امام يها مخالفتان يدر جر :س

ت بـا  يضـد جـو   چه كسـانى بودنـد و  ها  اين ؛بودند استكان حاج آقا مصطفى را آب بكشند

  ؟شد مىفلسفه از طرف چه كسانى دامن زده 

ى هـا  حـرف شـان در درس  يى فلسـفه امـام بـود، ا   هـا  درسان در ارتباط بـا  ين جريا :ج

جور  نيقابل بعضى با فلسفه و اكردند، و در م ر عرفا را هم نقل مىين عربى و سايالد محى

ى را كـه گفتـه   يمن آن آقـا  ؛دانستند مباحث مخالف بودند و حتى گاهى فالسفه را كافر مى

خوب مـادرش كـه   : شناسم، بعد هم گفته بود بود ظرف حاج آقا مصطفى را آب بكشند مى

  !ن استيشاءاهللا فرزند تابع اشرف ابو ست و انيلسوف نيف
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  ن شخص چه كسى بود؟يد اييبفرمالطفاً  :س

  .خى بوديك شيى بود، يك آقاي :ج

  

  .خ معلوم بشوديم براى تاريخواه مى :س

مرحوم امام هم از او  اتفاقاًخ مقدسى بود و يك شيچه لزومى دارد نام او معلوم بشود،  :ج

اش حـرف   دهي، چون از روى عقآيد مىن آقا خوشم يفرمود من از ا آمد و مى خوشش مى

  .ستيبازى ن هحّقزند، فرد  مى

  
  
  

  نىياهللا خم تيد مطهرى با آينجانب و شهيانس و الفت خصوصى ا

ـ ، آ)ره(نـى يروابط فكرى و ارتباط علمى حضرتعالى بـا امـام خم   ها سالدر طول  :س ا در ي

نه هـم مطلبـى   ين زميد؟ اگر در ايا اجتماعى هم تبادل نظر داشته -اسىيهاى مسائل س نهيزم

  .دييد بفرمايبه خاطر دار

م در مسـائل  ينشست اسى بود، گاهى مىياى مغزمان س بله من و آقاى مطهرى تا اندازه :ج

 ؛ميلـى خودمـانى شـده بـود    ينى هم خيم، آن وقت با آقاى خميكرد اسى با هم بحث مىيس

 نوعاًكرد و اشخاص  لى رسمى برخورد مىين بود كه در جلسات خينى ايژگى آقاى خميو

ك يـ شـان در  يد ايپرسـ  زى مىيبزنند، و اگر هم كسى چشان حرف يكردند با ا نمى جرأت

. ميشان خصوصى شده بودي، اما من و آقاى مطهرى با اشد مىداد و ساكت  كلمه جواب مى

د يشان براى ديد كه ايم، گاهى روزهاى عيرفت شان كلنجار مىيم دوساعت با ايرفت گاهى مى

ك فـرع فقهـى   يـ م يكرد مىك شوخى يم يگفت زى مىيم چيرفت نشست ما مى د مىيو بازد

ك وقـت بـا آقـاى    يـ ادم هسـت  يـ من . ميشكست م و آن ابهت جلسه را مىيكرد مطرح مى

م، يكـرد  مباحثـه مـى   )عـج (زمان بت اماميچگونگى رهبرى در زمان غمسأله مطهرى راجع به 

ند امامت در اسالم با انتخـاب مـردم اسـت و مـا     يگو مىسنّت  د كه اهلينجا رسيبحث بد

 )ص(امبراكرمياز سوى خداوند متعال و توسط پ )السالم هميعل(گانه م ائمه دوازدهييگو ان مىيعيش

  د باشد؟ باالخره ما بهيچگونه با )عـج (زمان بت امامياند ولى در زمان غ ن شدهيمشخص و مع
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ى ها مالكبت، امامت و رهبرى جامعه بر اساس ضوابط و يم كه در عصر غيديجه رسين نتيا

ن خـالف مـذهب   يرد، و ايگ اسالم توسط انتخاب مردم صورت مىمشخص شده از سوى 

ولى هنگامى كه دسـتمان از   ؛تا وقتى كه امام منصوب هست، امام منصوب. ستيهم ن تشيع

ن فرد بـراى رهبـرى در چهـارچوب ضـوابط شـرعى      يتر ستهيامام منصوب كوتاه است شا

ن نظـر را بـا   يبعد ا. ميديرس جهين نتيشود، باالخره ما در بحث به ا توسط مردم انتخاب مى

سـنّت   ن قـول ثـالثى اسـت، اهـل    يـ ن است كـه ا يم نظر ما ايم، گفتيمرحوم امام مطرح كرد

م بـا هـر دو   ييگو د به نصب است، ما مىيگو عه مىيند خالفت به انتخاب است، شيگو مى

ب اسـت امـام   يست و غايوقتى كه ن ؛است، تا مادامى كه امام منصوب هست، امام منصوب

  .ط باشديالشرا د مجتهد جامعيمنتخب، و امام منتخب با

خواسـتند بـا مـا جـدل      شان مىيا ايگو - ستيجورى ن نيآن وقت مرحوم امام گفتند نه ا

بـت  يدر زمـان غ . د معصوم و منصوب باشدين است كه امام بايا تشيعمذهب : گفتند -كنند

وجوده لطف و تصـرفه  «: ديگو ب است، خواجه هم مىير خود مردم است كه امام غايتقص

ط را يد شـرا يـ ب است، مـا با يم كه امام غايا ق نبودهيحاال ما هم ال ١»الطف آخر و عدمه مّن

باشد، فرمود  هرج و مرجد يبت بايم پس در زمان غيما گفت. ديايب )عج(زمان م تا اماميفراهم كن

را  )عج(زمان آمدن اماماقت يد لير خود مردم است، خداوند نعمت را تمام كرده ما باين تقصيا

ن بود يا ؛د منصوب و معصوم باشدين است كه امام فقط بايعه ايم، نظر شيدر خود فراهم كن

  .ه نكردنديفق تياى هم به وال شان در آن وقت، و اشارهياظهارات ا

ه و حكومـت  يـ فق تيـ شان به نجف رفتند در آنجا دوازده جلسه راجـع بـه وال  يكه ا بعداً

ل حكومت اسالمى در ياى براى تشك اده شد و مقدمهيو همان نوارها پاسالمى بحث كردند 

  .ديران گرديا
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                        
 .تجريداالعتقاد، مقصد پنجم، مساله امامت ١
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  نىياهللا خم تيهاى آ دوستان و هم مباحثه

  

محدود بودند، افـرادى  تقريباً نى داشتند كه يم مرحوم امام معاشريا دهيگونه كه شن آن :س

اگر حضرتعالى  ؛داحمد زنجانىيحاج ساهللا  تياهللا كمالوند و آ اهللا حاج آقا روح تيمانند آ

شـان  يى اها اي مباحثهاى از جلسات و محافل و هم  ا خاطرهيد و يشناس گرى را مىيافراد د

  .دييان فرمايد بيدار

شان ياهللا بروجردى آمدند قم ا تيآباد بود، بعد كه آ اهللا كمالوند در خرم حاج آقا روح :ج

ولـى آنچـه   . ندشد مىن امام محسوب يز معاشرهم آمدند و با مرحوم امام دوست شدند و ا

پـدر آقـاى حـاج     -داحمد زنجـانى  ين است كه مرحوم امام با آقاى حـاج سـ  يادم هست اي

رزامهـدى  ينفرى داشـتند، و حـاج م   ك مباحثه سهيو مرحوم آقاى داماد  -آقاموسى زنجانى

ن يـ كـرد، ا  مـى هم گاهى در مباحثه آنان شركت  -گانىياهللا گلپا تيپدر خانم آ -بروجردى 

ـ يد، مباحثه بيكش كى دو ساعت هم طول مىيه بود يضيمباحثه عصرها در مدرسه ف ن يشتر ب

از . ديـ چيپ شان در همه مدرسه مـى يمرحوم آقاى داماد و مرحوم امام بود،گاهى اوقات صدا

خ حسـن  يگانى بود، حـاج شـ  ياهللا گلپا حانيق بودند حاج آقا ريشان رفيگر كسانى كه با ايد

 -اهللا مرعشـى  تيـ برادر خانم آ -داداش  گانى بود كه او هم آدم فاضلى بود، حاجياد گلپيفر

با مرحوم امام ها  اين ؛رزامهدى بروجردى بودين بروجردى پسر حاج ميحسمحمدخ يبود، آش

  .رفتند مجلس بودند و گاهى با هم به گردش مى ق و هميرف

  

  چطور؟ الدينىحاج آقا بهاء :س

مـن و   ؛كردنـد  س مـى يشان در حوزه تدريهم مباحثه امام نبودند، اشان در آن زمان يا :ج

  .ميك مقدار از رسائل را خوانده بوديشان يد مطهرى خدمت ايشه

  
  

  نىياهللا خم تيه آيو پرداخت شهر مرجعيتت يتالش براى تثب

  

ت د حضـرت امـام از ورود بـه عرصـه     يـ گونه كـه فرمود  همان :س و پرداخـت   مرجعيـ  

  اهللا العظمــى  تيــن اســاس پــس از رحلـت آ يز داشــتند و بــر همـ يـ پرهه در حــوزه يشـهر 
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د، ولـى سـرانجام بـا تـالش گسـترده      يـ ر نگرديـ شـان دا ياى به نام ا هيبروجردى دفتر شهر

ت اران امـام  يـ حضرتعالى و جمعـى از   د و در اوج مبـارزات  يـ ت گرديـ شـان تثب يا مرجعيـ

 شـان مراجعـه  ياقشـار مختلفـى از مـردم بـه ا     ،تىيالتى و واليى اها انجمنت بر ضد يروحان

 نـه نقــش اصـلى و اساســى را  ين زميــتى كـه در ا يحضـرتعالى بــه عنـوان شخصــ  . نمودنـد 

ت ت يـ د درباره چگـونگى تثب يفا نموديا شـان يه از سـوى ا يامـام و پرداخـت شـهر    مرجعيـ 

 هيخى شــهريد از چـه تـار  ييـ ز بفرمايـ د، و نييـ ان فرمايـ د بيـ اد داريـ چنانچـه خـاطراتى بـه    

  زان بود؟يگر به چه ميسه با مراجع ديشان آغاز شد و مقدار آن در مقايا

گـانى و  ياهللا گلپا تيـ اهللا بروجـردى، آ  تيـ گفتم بعـد از وفـات آ  قبالً گونه كه  همان :ج

  د و سـالم و صـلواتى   يـ اهللا مرعشـى در قـم مر   تيـ اى آ عتمدارى و تا انـدازه ياهللا شر تيآ

اهللا بروجـردى مـن    تيـ عرض كردم شب بعد از وفات آنى نه، من ياهللا خم تيداشتند اما آ

م بـا  يم نشسـت يك ساعت و نيم و حدود يرفتم منزل امام نماز مغرب و عشا را با هم خواند

امد آنجا، در صورتى كه من صـبح همـان روز رفـتم منـزل     ينفر هم ن كيم، يشان گپ زديا

  و صـلوات آوردنـد بـه     شـان را بـا سـالم   يادى آنجا بـود و ا يت زيگانى جمعياهللا گلپا تيآ

نبودنـد،   هـا  وادين يشان به طور كلى در اياكه  اينغرض . اهللا بروجردى تيمجلس فاتحه آ

م و يشـان را گـرفت  يى با اصرار رسـاله ا يحتى رساله چاپ شده هم نداشتند من و آقاى موال

  كيـ شـان  يشان تلفن هـم نداشـت، بـراى ا   يادم هست حتى خانه ايم چاپ كردند؛ من يداد

 خـواهم چـه   تلفـن مـى   گفتنـد  مـى شان يم، ايشان صحبت كرديخط تلفن الزم بود، ما با ا 

ـ بـا مخـارج خودشـان     هـا  تهرانيبكنم، باالخره بعضى از   شـان يك خـط تلفـن در منـزل ا   ي

  .دنديكش

  داد، امـا  شـان نمـى  يكسـى پـول هـم بـه ا     طبعـاً نبودند و  مرجعيتدر وادى اصالً شان يا

  بـه صـحنه آمدنـد    تـر  داغشـان از همـه تنـدتر و    يتـى ا يالتى و واليى اها انجمنان يدر جر 

كم مردم بـه   كم. حسابى پخش شد -گريتهران و جاهاى د -شان همه جا يهاى ا هيو اعالم 

كـم   آمدند و كم شان مىيادى به خانه ايت زياز تهران جمع خصوص بهشان روى آوردند يا

  احمـر  ورى كـه االن در هـالل  يـ آقـاى غ در همان ابتـدا مـن و   . دادند شان مىيپول هم به ا

  مـن پـول نـدارم،    گفتنـد  مـى شـان  يه بدهنـد، ا يم كـه شـهر  يشـان اصـرار كـرد   يهستند به ا 

ورى هـم  يآباد بند بود و آقاى غ م چون آن وقت من دستم به نجفيرسان م ما مىيگفت مى 

  شـان گفتنـد ماههـاى بعـد چـى؟     يتعهد كـرد كـه از تهـران قسـمتى از آن را جـور كنـد، ا      
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ــ  ــ م قــرض مــىيگفت ــم، گفتنــد نخيكن ــ ر مــن قــرض نمــىي ــنم، از ه  چ كــس قــرضيك

، بـاالخره بـه زور   ...م تا بعـد ين ماه را بدهيد ما ايد، بگذاريم خوب قرض نكنيگفت.كنم نمى

كـردم مقـدارى را هـم آقـاى      تـأمين م، مقدارى از آن را مـن  يشان گذاشتيه را گردن ايشهر

ك يـ ثربـى آمدنـد   يدعلى يرزا سـ ياهللا آقاى حاج م تياز كاشان داماد مرحوم آ بعداًورى، يغ

 شـان يه ايكـم اوضـاع خـوب شـد، شـهر      نى و كـم يدستمال پول آوردند دادند به آقاى خم

بودم كـه   مصرّشان را بازداشت كردند من يوقتى هم ا. ديگر هم رسيت شد و ماههاى ديتثب

 بـه افـرادى كـه    دا كنـد، لـذا  يـ شـان ادامـه پ  يه ايشان گفتـه شـود و هـم شـهر    يهم فتواى ا

 بابــا: ميگفتــ شــان دعــا كننــد مــىيا بــراى آزادى ايــشــان را ببرنــد يدند اســم ايترســ مــى

 شـان را يى فتـواى ا يگـو  كـه مـى  مسـأله  شان را ببرى و دعا كنـى فقـط   يخواهد اسم ا نمى

 شـان را گرفتنـد مـن رفـتم تهـران بـا      يوقتى كـه ا . ن كار اثر خودش را دارديهم نقل كن؛ ا

 ى تهـران صـحبت كـردم و گفـتم بـه     هـا  بـازاري ك عـده از  يـ الدى و ن آقاى عسگراويهم

  .شان هم داده شودياب ايشان در غيه ايد شهريمتى كه هست بايهر ق

  
  

  نى در مصرف وجوهاتياهللا خم تيى آگير سخت

  

 اگـر بـه  مـثالً  كردنـد،   اط مـى يـ لـى احت ينى در مصرف وجوهات خياهللا خم تيمرحوم آ

زهـا را  يجـور چ  نيـ هـا و ا  هيبعضى اعالم. بدهد مشكلش بودگفتى پول تلفن را  شان مىيا

  .دادند، رساله مجانى به كسى حاضر نبودند بدهند پول نمىاصالً 

 شـان چـاپ شـده بـود، ناشـرى كـه چـاپ كـرده بـود         ياالسـرار ا  ادم هست، كشفيمن 

 ن چهــل نســخه رايــشـان ا يشــان داده بــود، ايبـه ا  تــأليفال چهـل نســخه بــه عنـوان حــق  

لى وضـعمان بـد بـود    يخكه  اينتومان، با  را به من فروختند به ده آنها كى ازي، فروختند مى

لـى  يشـان خ يا ها گيري سختجور  نيم؛ از ايديم خرينى ارادت داشتيولى چون به آقاى خم

شـان  يشـان آورده بـود، ا  ياى بعد از مـاه رمضـان هزارتومـان بـراى ا     ك طلبهيمثالً . داشت

 شـان گفـتم آقـا   يش من گله كرد؛ من رفـتم بـه ا  يطلبه آمد پ تومان به او داده بود، آن چهل

 ن هـزار يـ كـى بـه او گفتـه ا   يآمـده قـم    ن كـه شـده مـى   ين طلبه سوار ماشيد ايال كرديخ

ـ ا! ديـ ده تومـان بـه او مـى    نى، كه شما چهـل ير بده به آقاى خميتومان را بگ  چـاره از ين بي
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اهللا  تيـ حـوزه خـرج دارد، آ   د،يـ ن قدر گفته مردم وجوهـات بده يرمضان ا اول تا آخر ماه

 اقـالً ن هزارتومـان را جمـع كـرده،    يـ اش پـاره شـده تـا ا    ن و چنان، كه حنجرهينى چنيخم

 !د؟يـ ن چه جـور برخـوردى اسـت كـه دار    يد خرج كند، آخه ايشان بدهيشترى به ايب مبلّغ

ن را يـ ا جـرأت گـر  يزدم، كسى د جور حرف مى نينى ايالبته فقط من بودم كه با آقاى خم

 زيـ اهللا بروجـردى ن  تيـ مـن بـا مرحـوم آ   . ندشـد  مـى شان هم از مـن ناراحـت ن  ينداشت، ا

امبر و ائمـه  يـ كرد، چنانكه اصـحاب پ  شان تحمل مىيكردم و ا ح و روشن صحبت مىيصر

 كردنـد و آنـان عـالوه بـر     ح و روشـن صـحبت مـى   يز با آنان صـر ين )السالم هميعل(نيمعصوم

  .كردند مى و ثناگو برخورد متملّقتحمل با افراد 

  
  

  ت در برابر آنيام روحانيتى و قيالتى و واليى اها انجمنحه يال

  

 ون در برابـر يرى مراجـع و روحـان  يـ گ تى و موضـع يالتى و واليى اها انجمندر باره  :س

  .دييان فرمايد بياى دار آن، چنانچه خاطره

 1340سـال ده بـود در  يـ نـه را آمـاده د  يشاه كـه زم  ،اهللا بروجردى تيبعد از رحلت آ :ج

 نـى كـه  ين سـنا و شـوراى ملـى را منحـل كـرد، و در همـان سـال توسـط علـى ام         يمجلس

در  »تـى يالتى و واليـ ى اهـا  انجمـن «زى به نام يل چياى درباره تشك حهير بود اليوز نخست

 -نى سـقوط كـرده بـود   يدولت ام -حه در دولت علم ين اليبعد ا. ديدولت مطرح گرد هيأت

 د سـوگند بـه  يـ د كـه از جملـه مـواد آن حـذف ق    يب رسـ يتصوتبصره به  17ماده و  92در 

 زيـ ندگان و به جاى آن سوگند به كتـاب آسـمانى ذكـر شـده بـود و ن     يد براى نمايقرآن مج

ت در برابـر آن  يـ ت بود كـه روحان يد ذكوريز حذف قيندگان و نيد اسالم براى نمايحذف ق

 كيـ نـه آقـاى دوانـى    ين زميـ در ا. معروف شـد » تينهضت دوماهه روحان«ام كرد كه به يق

 نوشـته و آن اجمـاالً  ان را يـ ن جريـ كـه ا  »ونينهضـت دوماهـه روحـان   «كتابى نوشته به نام 

ن و يان مراجـع داشـتند و مدرسـ   يـ ن جريـ ده است، نقش عمـده را در ا يكتاب به چاپ رس

ـ   يكردند، مدرس همراهى مى آنها فضالى حوزه هم با ن مراجـع و  ين و فضال رابـط بودنـد ب

 ك شـب رفـتم منـزل امـام    يـ لـى مهـم بـود، مـن     يخ ها شهرستان، در آن زمان ها شهرستان

 شـب  يامـام فرمودنـد مـن د    -ان رفرانـدوم يـ ا در جريـ ان بود ين جريست در ايادم نيحاال  -
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 ، آن وقـت هـا  شهرسـتان ام بـراى علمـاى    ام تا صبح صدتا نامه نوشـته  ام، نشسته دهينخواب

 شان خودشان بـا دسـت نوشـته بودنـد، بـا پسـت      يزها نبود، ايجور چ نيفتوكپى و امسأله 

 ن جهـت بعضـى از  يبفرسـتى، بـه همـ    هـا  شهرسـتان ها را فورى براى  ن نامهيا شد مىهم ن

 .تا بـه دسـت علمـا برسـانند     ها شهرستانافتادند در  گرفتند راه مى ها را مى ن نامهيفضال ا

 مراجـع تلگـراف  هـم بـه    آنهـا  كردنـد كـه   زى مـى يـ ر كردند و برنامه را هماهنگ مى آنها

اهللا  تيـ نـى، آ ياهللا خم تيـ م كـه برونـد منـزل آ   يكرد ن را هماهنگ مىيبزنند، بعد ما مدرس

 هسـته تقريبـاً  . رى مسـائل را بخواهنـد  يـ گيپ آنهـا  عتمدارى و ازياهللا شـر  تيـ گانى و آيگلپا

  .ل شدين همان وقت تشكيه جامعه مدرسياول

  
  

  نىياهللا خم تيخوددارى شاه و دولت از پاسخ به تلگراف آ

  

 د قـم يـ تـى، مراجـع تقل  يالتى و واليـ ى اهـا  انجمـن حـه  يت بـا ال يدر ارتباط بـا ضـد   :س

 24خ يز در تـار يـ ى فرسـتادند، شـاه ن  يهـا  تلگـراف وقـت   وزيـر  نخسـت خطاب به شـاه و  

 امـام پاسـخ فرسـتاد؛ بـه نظـر حضـرتعالى كـه در        به جزمهرماه همان سال براى همه آنان 

ـ ا ايـ توانسـت باشـد، آ   ن عمل چـه مـى  يل ايد دليانات آن زمان بوديمتن جر  ن بـه معنـاى  ي

  نى نبود؟يت و ناراحتى شاه از امام خميضد

 محترمانـه تقريبـاً  ن يريلى تند بود، ولـى تلگـراف سـا   ينى خياهللا خم تيبله تلگراف آ :ج

ـ ن» عيـ مقـام رف «و » داهللا ملكهخّل«ر يتعب آنها و در بعضى از  ز وجـود داشـت در حـالى كـه    ي

 و شـد  مـى شـروع  » وزيـر  نخستجناب آقاى علم «با جمله  وزير نخستشان به يتلگراف ا

ر يهـم بـه سـا    آنها برخورده بود، تازه آنها ن جهت بهيحتى دعا هم به او نكرده بود، به هم

 »اهللا تيـ آ«نوشـته بودنـد،   » نيوالمسـلم  االسـالم  حجـة «ر يـ مراجع كه پاسخ داده بودند تعب

 كنـد و  جـدا ن يرينى را از سـا ياهللا خم تيخواست آ ا مىين كار گويشاه با ا. ننوشته بودند

 نـى را بـه مـردم معرفـى    ياهللا خم تيـ آ دقيقـاً ن كـار  يه را براى خود نگه دارد، ولى همـ يبق

 شان گفـتم كـه بـه طـور    ين معنا را به ايم داشتم همياهللا حك تيمن در مالقاتى كه با آ. كرد

 التىيـ ى اهـا  انجمـن ان يـ شـان در جر ين كـه ا ينبود ولى همـ  مرجعيتشان در وادى يكلى ا

 شـان يشـان را شـناختند و بـه سـراغ ا    يم با تنـدى برخـورد كـرد مـردم ا    يه رژيتى عليو وال
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تشـان صـورت   يتى بـراى مرجع يشـان فعـال  يه ايـ جـور بـود، از ناح   نيا انصافاًشان يآمدند، ا

  .گرفت نمى

  

 التى ويـ ى اهـا  انجمـن حـه  يت در مخالفت بـا ال ياگر از بازتاب و آثار نهضت روحان :س

د يـ گـر حضـرتعالى خـاطره جـالبى دار    يا شـهرهاى د يه قم، اصفهان يتى در حوزه علميوال

  ى شما در رابطه با نهضت چه بوده است؟ها فعاليتدر آن مقطع كه  ايند، و ييبفرما

 حه مطرح شـد مراجـع قـم اعتـراض كردنـد     ين اليگونه كه عرض كردم وقتى ا همان :ج

 كـرد آقـاى   ز مطـرح مـى  يـ لـى تنـد و ت  ياط، كسـى كـه خ  يعصا و با احتلى دست به ياما خ

 شـناخت نسـبت  اصـالً  شان از همان روز معروف شـد،  ين اصل هم اينى بود، روى هميخم

 هـم  هـا  شهرسـتان ه بود، علمـاى  يشان در بازار تهران و در مردم به واسطه همان اعالميبه ا

 دو مـاه تقريبـاً  عقب زدند و حرفشان را پس گرفتند،  ها دولتيجه يخوب آمدند در نت انصافاً

 نيـ گـر چراغـانى كردنـد و ا   يد بعد مردم در تهران و قم و جاهـاى د ين نهضت طول كشيا

لى با دلسـردى وارد كـار شـده    ي، علما اول خشد مىون محسوب يروزى براى روحانيك پي

ر همـاهنگى باشـد   دنـد كـه اگـ   يدند خوشحال شدند و ديروزى را دين پيبودند ولى وقتى ا

بعـد مـدتى   . ار محتـرم شـدند  يون نـزد مـردم بسـ   يشود كار كرد، و علما و روحان لى مىيخ

  .گانه مطرح شد ح ششيان رفراندوم و لوايگذشت و جر

  
  

  ح شش گانه و رفراندوم از مردميطرح لوا

  

 بـا سسـتى  كـه   ايـن ان مثـل  يـ گانـه مطـرح شـد بعضـى از آقا     ح شـش يهنگامى كـه لـوا  

 نيـ م ولـى اگـر ا  يروز شـد يـ ند آن دفعـه مـا پ  يخواستند بگو وارد بشوند، مىخواستند  مى

آن روز علم مطرح بـود حـاال شـاه     ،كه اينگر يشود و د لى بد مىيم خيدفعه شكست بخور

ر يـ وز نخسـت  گفتنـد  مى -گانه را مطرح كرده بود ح ششيچون خود شاه لوا -مطرح است 

 لـى يرد، شـاه در ذهنشـان خ  يـ گ نمـى رد امـا شـاه حـرفش را پـس     يـ گ حرفش را پس مى

 ل كننـد، قـم  يـ را در شـهرها تعط  هـا  جماعتن حال بنا شد نماز يعظمت داشت؛ ولى در ع

 كـى از علمـاى مهـم   يم اصـفهان منـزل   يرى رفتـ ياهللا قـد  تيـ ل شد، مـن و مرحـوم آ  يتعط
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 گفـت اگـر مـن نمـاز نـروم      شـان مـى  يل كننـد، ا يـ نمـاز جماعـت را تعط  مثالً اصفهان كه 

خـواهم بـروم بگـو     م خوب بگـو نمـى  يند چرا نماز نرفتى؟ گفتيگو ند مىيآ ك وقت مىي

رد يـ گ مـا را مـى   آيـد  مـى ك پاسبانى از شهربانى يك وقت يگفت آخه  مى... اعتراض دارم

م ير بـار نرفتنـد و مـا رفتـ    يـ بـاالخره ز . لى وحشـت داشـتند  ياز پاسبان خ! برد شهربانى مى

 م همـه علمـا را  يم ولـى در اصـفهان نتوانسـت   يل كـرد يرا تعط ها جماعتآباد خودمان  نجف

 زىيـ ر رأىتقريبـاً  رى كردند و علما هـم  يگ رأىح يبراى لوا ها دولتيباالخره . ميموافق بكن

ادم هسـت كـه   يـ . رنـد يحسـابى بگ  رأىسعى كردند كه  آنها ذلك م كردند، ولى معيرا تحر

مـن  ! گرفتـه شـد   أىرآباد فالن مقدار  گفت در نجف ك جلسه مىيآباد در  فرماندار نجف

 گفـت دارد، گفـتم   گرفتـى؟ مـى   رأىن قدر يت دارد كه تو اين قدر جمعيآباد ا گفتم نجف

طـور در   نيدا بـود كـه همـ   يـ ندارد، پ رأىن قدر يآباد ا دانم كه نجف م مىيآباد من نجف

  .اند ختهير رأى ها صندوق

  

  د؟يشما به فرماندارى رفته بود :س

 م فرمانــدار هـم آمـده بــود، در  ينـه، مـاه رمضــان بـود در منزلـى افطــارى رفتـه بـود       :ج

آمـد   ك كسـى بـه عنـوان فرمانـدار مـى     يـ ت مـن جـورى بـود كـه اگـر      يـ آباد موقع نجف

د اظهار ارادت كند، چون مردم بـا مـا   يايب -ولو در جاى ثالثى -نخواهى مجبور بود  خواهى

  .بودند

  
  

  گانه ح ششيرفراندوم نه با لوا نى با اصلياهللا خم  تيمخالفت آ

  

 كردنـد  ت احسـاس مـى  يـ ا روحانيـ تـى آ يالتى و واليـ ى اهـا  انجمـن حه يه اليدر قض :س

شـخص شـاه و   كـه   ايـن ا يـ ا خارج از كشور مربوط است يكا و يه به آمرين قضيكه سرنخ ا

  دانستند؟ مى مقصردولت را 

 داشـته باشـد مطـرح نبـود     كـا دسـت  يآمركه  اينتى يالتى و واليى اها انجمنه يدر قض :ج

 ريـ وز دانستند، البته نخسـت  مى مقصروقت را  وزير نخستخود شاه هم مطرح نبود، علم 

 بـود كـه   مسـلّم بـراى همـه   تقريبـاً  داد؛ ولى در رفرانـدوم   بدون نظر شاه كارى انجام نمى
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ـ از ا هـا  آمريكـايي مطرح بـود كـه   . كا در كار استيدست آمر  خواهنـد شـاه را   ن راه مـى ي

هـا   لـى يبه نفـع قشـر كشـاورز بـود و لـذا خ      ظاهراًم اراضى يتقسمثالً محبوب كنند، چون 

 ىهـا  بـاب ن اريند از ايگو مىها  اين كند، ن جهت مخالفت مىيت با ايچرا روحان گفتند مى

 سـت ين كار بـدى ن يك عده كشاورز بدبخت ايم به يم بدهيرين را بگيم زميخواه ظالم مى

 خواهنـد سـربازها را بفرسـتند در دهـات     سـپاه دانـش كـه مـى    مـثالً  ا يـ و مخالفت ندارد، 

سـپاه بهداشـت كـه بـراى     مثالً ا ين چه بدى دارد؟ يهاى مردم را درس بدهند خوب ا بچه

 ك قـدرى بـراى افـراد روشـنفكر جاذبـه     يـ زهـا  يجـور چ  نيسالمتى مردم است، و ا تأمين

ـ رزاياهللا حـاج م  تياد دارم در آن وقت از آيداشت؛ به  اى در اى جـزوه  بـاقر كمـره   دمحم 

لـذا مـن   . گانه گرفته بودند و به چاپ رساندند و مورد تعجب ما شده بود ح ششيلوا تأييد

 ح راين جهـت اصـرار داشـت كـه اصـل لـوا      يـ نـى هـم روى ا  ياهللا خم تيادم هست كه آي

داحمد ياهللا آقـاى حـاج سـ    تيـ ر سئوال برد و به آن اعتراض كـرد؛ و مرحـوم آ  يستى زينبا

ن يـ گفتـه بـود ا   -سـت يادم نيـ  دقيقـاً كه حاال  -ا نوشته يك صحبت يسارى هم كه در خوان

ن يشود در آن نماز خواند و از ا غصب است و نمى ها زميناصالحات ارضى غلط است و 

شـش   ك شب كه ما پـنج يلى ناراحت شدند و در ينى خياهللا خم تيراه وارد شده بودند، آ

 دييـ داحمد بگويهر جـورى هسـت بـه آقـاى حـاج سـ      د يم گفتند برويشان بودينفر منزل ا

فـردا  كـه   ايـن ن نهضـت ضـربه زد بـراى    ين كار خود به ايشان با اين چه وضعى است، ايا

 م اصالحات ارضـى خـالف شـرع اسـت    ييما بگوكه  اينشورانند،  ه ما مىيكشاورزان را عل

م ييد بگـو يـ ما نباهاى مردم را درس بدهند  خواهند بروند بچه مىكه  اينست، يراه مبارزه ن

 كشـور مـا قـانون   كـه   ايـن م براى يد با اصل رفراندوم مخالفت كنيد، ما بايد درس بدهينرو

 فـردا هـا   ايـن  ست چـون ممكـن اسـت   يح نيدارد مجلس دارد، بازكردن باب رفراندوم صح

 ندازنـد و يك رفرانـدوم سـاختگى راه ب  يـ م و يم مذهب را لغو كنيخواه ند ما مىيند بگويايب

ك يـ را يـ م زيق بخواهند مقاصد خود را عمل كنند، ما با اصـل رفرانـدوم مخـالف   ين طرياز ا

 كـرد و  تأكيـد د يـ ن جهـت با يـ داشـتند كـه روى ا   تأكيدنى ياهللا خم تيبدعت تازه است؛ آ

 ن شعارها كشـاورزان و مـردم  يبا اها  اينو اّلا د مورد حمله قرار داد، يچ نبايح را هيمواد لوا

  .شورانند ه ما مىيرا عل
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  اهللا خوانسارى تينى آيعقب نش

  

 ه رفرانــدوم نظرشــانيد مرحــوم امــام در قضــيــن نكتــه كــه حضــرتعالى فرموديــا :س

 ك خـاطره جـالبى بـود، اكنـون    يـ راجع بـه اصـل اصـالحات ارضـى منفـى نبـوده اسـت        

صدر  اهللا بنى تيا آياز علما مثل حاج آقا محسن اراكى اى  عدهن است كه آن زمان يسئوال ا

ــد كــه در واقــع خــود  يا كســان ديــدر همــدان   جــزوهــا  ايــن هــاى ا بچــهيــگــرى بودن

 عه بـوده كـه علمـا چـون خودشـان     ين شـا يـ ند آن وقـت ا شـد  مىمحسوب  ها مالكبزرگ 

 ن معنـا تـا چـه   يـ زد و بنـد دارنـد بـا اصـالحات ارضـى مخالفنـد، ا       هـا  مالـك ا با ياكند مّل

 راجــع بــه آزادى زنــان و حــق شــركت دركــه  ايــنگــر يانــدازه در حــوزه مطــرح بــود؟ د

 نظـر  اصـوالً انتخابات كه حضرت امـام در تلگرافشـان بـه شـاه آن را مطـرح كـرده بودنـد        

 شــان بعــد از انقــالب موافقــتيخــود اكــه  ايــنر مراجــع چگونــه بــود، بــا يشــان و ســايا

  نده شركت كنند؟يفرمودند كه زنان در مجلس به عنوان نما

 صـدر  اهللا بنـى  تيـ آكـه   ايـن ا ياند  ن جهت كه بعضى از علما خودشان مالك بودهيا :ج

صـدر   اهللا بنى تيى من با آيرا من خبر ندارم، آشنا ها مخالفتآن در تأثير اند و  مالك بوده

 بـه عنـوان   هـا  شهرسـتان نـى را گرفتـه بودنـد و علمـاى     ياهللا خم تيـ ن بود كـه آ يپس از ا

 شـان آشـنا شـدم، در مسـائل هـم     يه تهران، من در آنجا بـا ا اعتراض مهاجرت كرده بودند ب

مراجـع قـم مطـرح بودنـد،      عمدتاًن مسائل يكرد ولى در ا وارد بود و شجاعانه برخورد مى

 ل نشــانيــلــى تمايچــون شــاه مطــرح بــود بــراى شــركت در مبــارزه خ ،مراجــع قــم هــم

اهللا  تيـ م، و آيخـور  رد و ما شكست مـى يگ شاه حرفش را پس نمى گفتند مىدادند و  نمى

 م، البتـه پـس از  يشـو  م موفـق مـى  ير اگر ما درست عمـل كنـ  ينى اصرار داشتند كه نخيخم

 اصـالحات ارضـى را در تهـران   مسـأله  داحمد خوانسـارى  ياهللا حاج س تيمرحوم آكه  اين

 شـان را هـل  يدر بـازار ا اى  عـده جاد شـده بـود،   يشان ايمطرح كرده بودند مزاحمتى براى ا

شـان در همـان   ياتقريبـاً  شان اهانت شده بـود و  يشان افتاده بود و به ايا مامهعداده بودند و 

 لـى يشـود كـارى كـرد، و بـراى خ     دند كه نمىيجه رسين نتيگر عقب زدند و به ايان ديجر

 ت كـه در يـ اهللا خوانسـارى بـا آن موقع   تيـ جور مطرح شده بود كـه وقتـى بـا آ    نيافراد ا

 شـان  يا عمامـه گونه عمل بشود و  نيشان بد نبود ايجامعه داشت و دستگاه و دولت هم با ا
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 رسـد  ف مـا روشـن اسـت و مـا زورمـان نمـى      يـ گـر تكل يشان اهانت بشود، ديفتد و به ايب

سـتى  ين كارهـا بكننـد مـا با   يـ ن بود كه هـر چـه از ا  ياش ا دهينى عقياهللا خم تيولى آ... و

ـ ا هـا  زنت اجتمـاعى  ياما در مورد چگونگى و محدوده فعال. ميبشو تر محكم  كيـ ن خـود  ي

ـ نبا هـا  زناى امضـا كردنـد كـه     هيـ نفر از علما اعالم مشكلى است، در آن زمان نهمسأله   دي

چـون   بعـداً ه دادنـد، ولـى   يشان هم اعالمين بود و خود ايانتخاب شوند و نظر امام هم هم

  .شان هم عوض شده باشدين جهت نظر ايد به ايط عوض شد شايشرا

  )801 ، صفحة5وست شماره يپ(

  

  ه قمين در حوزه علميل جامعه مدرسيتشك

  

ــه تشــك :س ــل هســته اوليحضــرتعالى ب ــن در جريه جامعــه مدرســي ــارزه علي ــان مب  هي

 ن جامعـه يـ ل ايدربـاره چگـونگى تشـك   لطفـاً  د؛ يـ تى اشـاره فرمود يالتى و واليى اها انجمن

  .دييح بفرمايد توضيكرد نه دنبال مىين زميو اهدافى كه در ا

 ن را از طـرف يك طـرف و مدرسـ  يـ ن بـود كـه مراجـع را از    يتالش ما در آن زمان ا :ج

 ادم هسـت يـ مـن  . لـى مهـم بـود   ين هماهنگى علما در آن زمان خيم، و ايگر هماهنگ كنيد

مـن  «: د و گفـت يك روز من را ديد خراسانى كه آن زمان تازه از نجف آمده بود يآقاى وح

 اهللا نجفـى  تيـ عتمدارى آمـد، آ ياهللا شـر  تيآمد، آگانى ياهللا گلپا تيدم آيك مجلس ديدر 

 جا جمع شدند، مـن بهـتم زد، در نجـف    كين مراجع در ينى آمد همه اياهللا خم تيآمد، آ

 د محمـود شـاهرودى  ياهللا سـ  تيـ م بـا آ ياهللا حكـ  تيـ آمـثالً  محال بود كـه  اصالً كه بودم 

كـى  يقتـى آن  ك مجلـس فاتحـه و  يك مجلس جمع شوند، حتى در ياهللا خوئى در  تيا آي

 كيـ ن بزرگـان در  يـ لى نعمـت بزرگـى اسـت كـه ا    ين خيرفت و ا گرى مىيآمد آن د مى

  .»كنند نند و با هم تفاهم مىينش جلسه مى

اى  م كـه هفتـه  يكـرد  درخواسـت مـى   آنها م و ازيرفت ن اصل ما منزل مراجع مىيروى ا

 تجمـع  نينند و همـ يگر بنشـ يكـد يخوردن هـم كـه شـده كنـار      بار هرچند براى چاى كي

 .حساب كنند آنها كه شاه و دولت روى شد مىباعث 

 سـتند يى نيـ روينهـا   ايـن  نـد يگو مـى  آنهـا  ديم وقتى شما متفرق باشـ يگفت ان مىيما به آقا

 مجبورنـد روى شـما   آنهـا  د ويشـو  ك قـدرتى مـى  يد يولى وقتى جلسه هفتگى داشته باش
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ن يدر جلسـه مدرسـ  مـا  . نظـر كننـد   هاى خطرناك صـرف  ميحساب كنند و از بعضى تصم

كى از مراجع ينفر منزل  هر پنج شد مىبنا مثالً م و يكرد م كار مىيم و تقسيگرفت م مىيتصم

 رىيــگيرا پ آنهــا هــاى هيــبرونــد و كارهــا را بــا هــم هماهنــگ بكننــد و نظــرات و اعالم 

 لــى خــوب آمدنــد،يتــى مراجــع خيالتى و واليــى اهــا انجمــنان يــدر جر انصــافاًكننــد؛ و 

 سـبب شـد كـه دولـت شكسـت      هـا  تـالش ن يت كردند و ايلى خوب فعالين هم خيمدرس

حـه را پـس گرفـت احسـاس     ينى كند، و مردم در آن وقت كه دولت اليبخورد و عقب نش

 تهـران همـه جـا را چراغـانى     ،روزى كردند، در قـم جشـن گرفتنـد و چراغـانى كردنـد     يپ

ى هـا  حركـت مبـارزات و   اى بود براى نهين محكى بود براى آمادگى مردم و زميكردند، و ا

  .ندهيت در آيروحان

لـى هماهنـگ بودنـد،    يانـات خ ين جريـ هـا در ا  ن هم مختلف بودند بعضـى يالبته مدرس

زى يـ آمدند در جلسـه و چ  كردند، مى كارى مى كار بودند و محافظه ها هم مالحظه بعضى

 زدنـد  ك كلمـه حـرف نمـى   يـ اصـالً  اورم، بعضـى  يخواهم ب ، من االن اسم نمىگفتند مىن

 از كسـانى . كردنـد  م امضا كننـد بـه زحمـت امضـا مـى     يخواست زى را كه مىيك چيحتى 

 آن وقـت جـوان بـود   كـه   اينما بود با  محمدلى نقش داشت مرحوم يكه در امضا گرفتن خ

امضـا   آنهـا  ن مختلـف از يان و به عنـاو يآقا ةبرد در خان داشت مى ها را بر مى هين اعالميا

 ك مرتبـه يـ كـى دو مرتبـه بازداشـت شـد و     ي هـا  گرفتن ان امضيگرفت و به خاطر هم مى

١.سى و دو روز در زندان ماند و بعد آزاد شد
  

  
  

  خىيك نكته تاري

  

 البتـه بـه عنـوان   : ميخ بمانـد بگـو  يدر تـار كـه   اينن جا به عنوان يك نكته را در هميمن 

جلسـه  در كه  اينكنم و آن  ت است عرض مىيك واقعيكه  اينم به عنوان يگو ص نمىيتنق

 اى، آقـاى هاشـمى رفسـنجانى،    نـى، آقـاى خامنـه   يآقـاى ام  نوعاًه قم ين حوزه علميمدرس

 كردنـد،  ان شـركت مـى  يـ گـر آقا يآقاى آذرى، آقاى ابطحى، آقاى مكارم، آقاى سبحانى و د

 

                                                        
در انفجار دفتر مركزى حزب جمهورى  1360االسالم والمسلمين مرحوم حاج شيخ محمد منتظرى در روز هفتم تيرماه  حجه ١

 .در قم به خاك سپرده شد )س(اسالمى به شهادت رسيد و در حرم حضرت معصومه
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كرد، ولى آقاى قدوسـى از طـرح مسـائل انقـالب در      مرحوم آقاى قدوسى هم شركت مى 

 شـان يتش بـه عهـده ا  يو مسـئول  شـد  مـى برنامـه محسـوب    ك مدرسه بايكه  حّقانىمدرسه 

 نـى بـه  يى آقـاى خم ها حرفداد مسائل انقالب و  كرد و اجازه نمى ز مىيبود به شدت پره

س رسـاله  يدانست و گـاهى حتـى از تـدر    را به ضرر مدرسه مىها  اين دا كند ويآنجا راه پ

 ىيزهـا ين از چيـ ، و ادشـ  مـى رى يشان در مدرسـه جلـوگ  ينى و نقل فتواهاى اياهللا خم تيآ

 شـد  مـى ر نظـر آقـاى شـرعى اداره    يه هم كه زيالبته مدرسه رضو. داد بود كه ما را زجر مى

ا حتـى  يـ ند و شـد  مـى اسـى وارد  يى را كه در مسائل سيها طلبهن شكل بود و يبه همتقريباً 

 كردند، و به طور كلـى در تمـام دوران قبـل    خواندند بسا از مدرسه اخراج مى روزنامه مى

 در مسـائل مربـوط بـه مبـارزه     هـا  طلبـه ن مسائل و شركت يبا طرح ا نوعاًان ياز انقالب آقا

 حسـاس  آنهـا  ن بـوده كـه دولـت روى مدرسـه    يـ و انقالب مخالف بودند، البد نظرشـان ا 

 انــد صددرصــد شــده حّقــانىهــاى مدرســه  آن دوره طّلــابنشــود؛ ولــى االن جمعــى از 

 را بـه عنـوان انقـالب و بـه عنـوان طرفـدارى از      ى حساس انقالب ها پستانقالبى و اكثر 

 در آن زمـان بـه   حقّـانى ن مدرسـه  يقـت مسـئول  يدر حق. انـد  نى در دسـت گرفتـه  يامام خم

 ىهـا  حركـت نـى و  يت داشـتند و بـا امـام خم   يـ شتر توجـه و عنا يالنى بياهللا م تيمرحوم آ

  .موافق نبودند نوعاًشان يا
  

 ك از آنــانيـ ه كسـى بـود و كـدام    ن بـه ابتكـار چـ   يل جامعـه مدرسـ  يتشـك  اساسـاً  :س

  نقش اصلى را به عهده داشتند؟

 نيـ م و كسـى مـا را بـه ا   يتى بـود كـه كـرد   ين احسـاس مسـئول  يل جامعه مدرسيتشك :ج

 شـان موافـق  يى اهـا  گيـري  م و بـا موضـع  ينـى بـود  يكار امر نكرد، منتها ما اطراف آقاى خم

م، همـه از روى اخـالص و   يد انجام بدهيم به سهم خود كارى بايكرد م و احساس مىيبود

 م و افـراد يگذاشـت  ن كار وارد شده بودند، خودمان پول روى هـم مـى  يفه در اياحساس وظ

 م، حتـى خـود  يكـرد  هـا را چـاپ مـى    هيا اعالميم يفرستاد ن طرف و آن طرف مىيرا به ا

 كيـ د، بلكـه  يرسـ  جـه نمـى  ين كار بـه نت يت شماها نبود اياگر فعال گفتند مىان مراجع يآقا

ل شـد تـا   يتشـك » هـاى حـوزه   اصـالح برنامـه  «تحت عنوان  بعداًنفرى هم كه  ازدهيجلسه 

ــدازه ــأثراى م ان ــك ت ــياز تش ــه مدرس ــى يل جامع ــه م ــود ك ــت ن ب ــم يخواس ــاىي  ك كاره

  .ميترى انجام بده اساسى



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٢١٢

 
  

ــآ :س ــتا ي ــا فعالي ــرتعالى و ديه ــه حض ــر آقايى ك ــگ ــع و ي ــاهنگى مراج ــراى هم  ان ب

 ابتكـار كـه   ايـن ا يـ گرفـت و   نى انجـام مـى  ينظر امام خمد با يداد ن حوزه انجام مىيمدرس

  خودتان بود؟

ــفعال :ج ــي ــه مدرس ــنه ين در قضــيت جامع ــا انجم ــى اه ــدش دريالتى و والي ــى و بع  ت

 ميشـان را برسـان  يها م، بـه اصـطالح نامـه   يم كمك مراجع باشيخواست رفراندوم بود كه مى

ن يـ م و از ايع كنيرا چاپ و توز آنها وم يه بدهياعالم آنها بانى ازيو پشت تأييدا خودمان در ي

ر در يـ ا دسـتگاه تكث يـ لى هم مشكل بود، چون آن وقت چاپخانه ينوع كارها كه آن وقت خ

 ميم و بـه افـراد مطمئنـى بـده    ير كنـ يپ و تكثيا تايانه چاپ يم مخفيار ما نبود تا بخواهياخت

 شيروهـا يخواسـت و ن  مـى رو يـ ن كارهـا ن يـ همـه ا . گـر برسـانند  يرا به دست افراد د آنها

  .بودند و تشكل آنان به ابتكار خودشان بود آنها ن حوزه و افراد مرتبط بايمدرس

  

ــه مدرســ     :س ــت جامع ــانى آن وق ــه كس ــكيچ ــىين را تش ــد، از آن م ل م ــدادن  اني

  شترى داشتند؟يت بيچه كسانى فعال

 آقــاىرازى و يشــ ســت ولــى مــن بــودم، آقــاى ربــانىيادم نيــ آنهــا البتــه االن همــه :ج

اى بودنـد، آقـاى سـلطانى و حـاج آقـا       قمى، آقاى هاشمى رفسنجانى و آقاى خامنه آذرى

 گـر ياعضـاى د . كردنـد  م شـركت مـى  يخواسـت  مـى  آنها مرتضى حائرى بودند كه گاهى از

 پنـاهى، آقـاى حـاج آقـا مهـدى حـائرى تهرانـى كـه االن         خ محسن حرميآن آقاى حاج ش

 خ ابوالفضـل خوانسـارى، آقـاى   يآقـاى حـاج شـ    خواننـد،  در مسجد ارك نمـاز مـى   ظاهراً

 انجى،يــنى، آقــاى احمــدى ميدمهدى روحــانى، آقــاى مشــكيابطحــى كاشــانى، آقــاى ســ

د لنكرانـى، آقـاى    رازى، آقـاى سـبحانى، آقـاى فاضـل    ينى، آقـاى مكـارم شـ   يآقاى ام محمـ 

 املشـى، آقـاى نـورى همـدانى،     رى، آقـاى محفـوظى، آقـاى ربـانى    يآبادى، آقاى تقـد  شاه

د آبادى، آقاى طاهر شـمس، آقـاى    آقاى گرامى، آقاى طاهرى خرم النـى، آقـاى   يگ ىمحمـ

د  هـا   گرى بودند، منتهـا بعضـى  يخزعلى، آقاى جنتى، آقاى محصلى و افراد د و فعـال مقيـ 

كردنـد و راضـى    ن كـه در جلسـه شـركت مـى    يها همـ  آمدند و بعضى بودند و مرتب مى

 نكـه يم و گاهى اوقـات هـم بـراى ا   يشد مىحال شان در ورقه باشد ما خوشيند امضاشد مى

ــا از ــتجل آنه ــى يل شــده باشــد امضاي ــاىيگذاشــت شــان را در اول امضــاها م ــن و آق  م، م
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 م؛ و بـاالخره يه فعـالتر بـود  يـ از بقتقريبـاً  رازى و آقـاى آذرى و آقـاى هاشـمى    يشـ  ربانى 

 ارگـان  انصـافاً شـبرد اهـداف حـوزه و مراجـع بـود و      ين به خـاطر پ يل جامعه مدرسيتشك

اسـتقالل خـود را از دسـت داد و   تقريبـاً   به تدريجروزى انقالب يالى بود، ولى پس از پفع 

سـت كـه صددرصـد جنبـه     ين نيوابسته به دولت در آمـد و چنـ   مهيك ارگان نيبه صورت 

  .حوزوى داشته باشد

  
  

  هاى حوزه ازده نفره تحت عنوان اصالح برنامهيجلسه 

  

 د كـه تحــت ياى اشـاره داشـت   نفـره  ازدهيــانـات خـود بـه جلسـه     يحضـرتعالى در ب  :س

ـ ا ايـ د آييـ ل شـده بـود؛ بفرما  يتشـك » هـاى حـوزه   اصالح برنامـه «عنوان   ن همـان جلسـه  ي

 نفـر  ازدهيـ ن يـ د اييـ ن بفرمايا بـا آن تفـاوت داشـته اسـت؟ همچنـ     يـ ن بوده يجامعه مدرس

  د؟يچه كسانى بودند و چه اهدافى را در نظر داشت

 گـرى يك كـار د يـ ن و ير از جلسه جامعـه مدرسـ  ينفره به طور كلى غ دهازيآن جلسه  :ج

قـت جلسـه   يد كـرد؛ در حق يـ م كـه كـار اساسـى با   يكـرد  قت احسـاس مـى  يبود، ما در حق

م يخـواه  مـى كـه   ايـن ر پوشـش  يك جلسه سرى بود براى اهداف بزرگ، و زينفرى  ازدهي

 م در حـالى يل داده بوديتشكم يى درسى را اصالح و بررسى كنها كتابهاى حوزه و  برنامه

 .ك قســمت از برنامــه بــوديــاســى داشــت؛ البتــه خــود اصـالح حــوزه هــم  يكـه جنبــه س 

هر كس به حـوزه  كه  اينر كند و ييد تغيى درسى باها كتابم كرد، يد تنظيش را بايها برنامه

د كنترلى بر كارهاى او باشد، پرونده درسـى و اخالقـى داشـته باشـد، جاسـوس      يبا آيد مى

ـ  ن فكرهـا در مغـز مـا بـود مـى     يـ د، ايـ ايست ممكن است بيد، كمونياياست ب ممكن  ميگفت

 شـرفت يد همـه جـا پ  يـ د اصالح كند تا جامعه را اصالح كند، اسـالم با يحوزه خودش را با

  .از به برنامه داردين نيكند و ا

 م كــه تعدادشــان بــهيل داده بــودين جمــع را تشــكيــن مســائل ايــبــاالخره بــر اســاس ا

 قمـى،  نى، آقـاى آذرى يرازى، آقـاى مشـك  يشـ  من، مرحوم آقاى ربـانى : ديرس مىنفر  ازدهي

ــاى ام ــنجانى، آقا   يآق ــمى رفس ــاى هاش ــى، آق ــاى قدوس ــوم آق ــى، مرح ــن ــهي  اى ان خامن

 ا يـ درى نهاونـدى  يزدى، و مرحوم آقاى حي، آقاى مصباح )آقامحمدد يآقا و آس د علىيآس(
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م، آقـاى  يشـد  مـى نفر  ازدهي مجموعاًكه ) د از من استيترد(حاج آقا مهدى حائرى تهرانى 

ك يـ اى بـا افـرادى همفكـرى كـرده و      خامنـه  محمدآقاى . زدى منشى جلسه بودي مصباح

پنجـاه صـفحه نوشـته بـود و بـه عنـوان        التى چهـل يستم تشكيبا س مفصللى ياساسنامه خ

 نيـ ا و افتـادن ا يس بـراى طـرح در جلسـه آورده بـود كـه بعـد از لـورفتن قضـا        ينو شيپ

 ن اساســنامهيــدر ا. لــى دردســر درســت كــردياساســنامه بــه دســت ســاواك بــراى مــا خ

 ى حـوزه، هـا  كتـاب هـاى امـور درسـى و     تـه ي، كمهـا  شهرسـتان ته يهاى مختلف، كم تهيكم

بـا و  يلـى ز يل مـوارد آمـده بـود و بـا خـط خ     يـ ن قبيته اطالعات و ضداطالعات و از ايكم

ار افـراد  يـ ر كردنـد و در اخت يـ ن را تكثكشى شده هم نوشته شده بود، چند نسـخه از آ  خط

 هـم در  آنهـا  كـى از يكه از طرف ساواك آمدنـد منـزل مـا را گشـتند      بعداً اتفاقاًگذاشتند، 

ك نسـخه از آن را در مغـازه كتابفروشـى    يدا نكرده بودند، بعد از مدتى يخانه ما بود ولى پ

 ى كردنـد و بـا  يرا بـازجو ه مـا  ين قضـ يـ دا كرده بودند و به خاطر ايپ) دارالعلم(آقاى آذرى 

 ك نسـخه از آن را روى پرونـده مـا گذاشـته    يـ آقاى آذرى مواجهه دادند و در دادگاه هـم  

  .بودند
  

  االن متن آن نزد شما موجود است؟ :س

 ديپنجـاه صـفحه بـود شـا     االن من متن آن را ندارم، جزوه جالبى بـود، حـدود چهـل    :ج

 مرحـوم آقـاى قدوسـى   . ان داشته باشـند يا بعضى آقايهاى ساواك موجود باشد  در پرونده

  .اند اند و روى آن معركه گرفته كرد آن را با سنجاق طال نزد شاه برده نقل مى

  
  

  تياز طرف حكومت براى مقابله با روحان »جيرودارالّت« تأسيس

  

ـ «اى بـه نـام    همؤسسـ ه قـم  يـ در حـوزه علم  ها زماندر همان  :س  از طـرف » جيرودارالّت

 ايـ شـده بـود، چـه كسـانى از علمـا در ارتبـاط بـا آن فعـال بودنـد و آ          تأسـيس م شاه يرژ

 بـا توجـه   شـد  مـى ه مربـوط  ين قضـ يـ عتمدارى هـم بـه ا  ياهللا شـر  تيـ مرحوم آ »دارالتّبليغ«

ــ  ــمى ب ــابه اس ــه تش ــان يب ــ، و آآنه ــىي ــردن  ا حضــرتعالى در خنث ــرويجك ــال دارالّت  تىيفع

  ر؟يا خيد يداشت
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 دانسـتند متكـى بـه    ن را همـه مـى  يـ مبتـذلى بـود، ا  ز يـ لـى چ يخاصـالً   »دارالتّرويج« :ج

 ت نبـود، چهارتـا آخونـد را راه انداختـه بودنـد كـه      يـ گـاهى در روحان يا پايـ ك مرجع و ي

 دايـ ببرندشان تهـران نشـان بدهنـد كـه آخونـدها هـم بـا مـا هسـتند، چهارتـا آخونـد را پ           

ـ كردند كه بـه اسـتقبال شـاه ببرنـد و در مراسـم شـاه شـركت كننـد،          مى  شيپـ  رويجدارالّت

 ك كمكـى يـ عتمدارى هم با آن موافقـت نداشـت، از اوقـاف    يهمه بدنام بود حتى آقاى شر

  .ن رفتيشه بود از بير كردند و بعد هم چون بى مى آنها به

  
  

  عتمدارىياهللا شر تيتوسط آ »دارالتّبليغ« تأسيس

  

 لــى خــوب داشــت، مخالفــتيلــى آبرومنــد بــود ســر و صــورت خيخ »دارالتّبليــغ«امــا 

ـ بـه ا  دارالتّبليغنى هم با ياهللا خم تيآ  وجـود  مبلّـغ ت يـ اى بـراى ترب  همؤسسـ ن معنـا كـه   ي

 ك كانـال يـ ط فعلـى  ين بـود كـه طـرح آن در شـرا    يـ اش ا دهيـ شان عقيداشته باشد نبود، ا

ـ  م با نظام شاه و دولـت مبـارزه مـى   يانحرافى است، در وقتى كه ما دار  كـردن  م مطـرح يكن

 نيـ ك عـده در ا يـ شود كـه افكـار    م سبب مىيت بكنيترب مبلّغم يخواه ن معنا كه ما مىيا

 كـه آن هـم   حجتيـه انجمـن  مسـأله  ر يـ نظ. رد و از اصل مبارزه غفلت بكننـد ير قرار بگيمس

 م بـا نظـام و بـا   يـ وقتـى دار  گفتنـد  مىى كه در مبارزه بودند ين اشكال را داشت و آنهايهم

ك خـط انحرافـى اسـت،    يـ  هـا  بهاييكردن مبارزه با  عمدهمسأله م يكن م شاه مبارزه مىيرژ

 ك كانـال انحرافـى و سرشـان را بنـد كننـد بـه      يـ ندازند در يرا ب ها جوانخواهند افكار  مى

 م كـارى نداشـته باشـند و   يـ گـر بـا رژ  يم و ديكن ى مبارزه مىيم با فالن بهايحاال داركه  اين

 نـدى كـه افكـار انقالبـى داشـتند و     ى داغ و تهـا  جـوان ن يارى از اين طور هم بود، بسيهم

جـه در  يتو بالّن هـا  بهـايي ر مبـارزه بـا   ين بودند كه كارى انجام بدهند افتادند در مسـ يدنبال ا

م در راهمـان  يخـواه  كه اگر مـى  شد مىن يتلق آنها م كوتاه آمدند، و بلكه بهيمخالفت با رژ

 ت رايـ شـه بهائ يم ريبتـوان كـه   ايـن م تا يم كارى نداشته باشيستى حاال با رژيم بايروز بشويپ

ـ يـ  دارالتّبليـغ نى هـم نظرشـان بـه    ياهللا خم تيم، آيبكن  زى بـود؛ آن وقـت در  يـ ن چيك چن

 نيـ روى ا. س سـاواك وقـت هـم شـركت كـرده بـود      يرئ -از قرار منقول - دارالتّبليغافتتاح 

 م بـا آن مخالفـت   ير مبـارزه قـرار داشـت   ينى مخالف بود و ما هم كه در مسيجهت آقاى خم
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ــود، آقــاى شــر يســر و صــورتش خ دارالتّبليــغالبتــه . ميكــرد مــى  عتمدارىيلــى خــوب ب

 مياوريـ م طلبـه ب يخـواه  كـا، از اروپـا مـى   يقـا، از آمر يا، از آفريما از همه جاى دن گفتند مى

 خواسـتند كـارى   ك عـده كـه مـى   يـ م؛ جورى بود كه يبفرست مبلّغم و به آنجاها يت كنيترب

 گفتنـد  مـى ، دارالتّبليـغ س در ير تـدر يافتادنـد در مسـ   -ن قـم ياز علما و مدرس -كرده باشند 

 م،يخـور  رسـد، شكسـت مـى    ى نمـى يم شاه بـه جـا  ين است، مخالفت با رژيعمل مثبت ا

ـ  مـا مـى  . دن استيمبارزه با شاه مشت روى سندان كوب  ن افكـار انقالبـى كـه در   يـ م ايگفت

 دا كنـد، بـا  يـ م فاسد او جهـت پ يبا شاه و رژ ر مبارزهيد در مسيجاد شده است بايا ها جوان

ك عـده طرفـدار آقـاى    ين و فضال و علماى قم دو دسته شدند، يو مدرس ها طلبهه ين قضيا

 ميـ قـت از مبـارزه بـا رژ   يكردنـد و در حق  س مـى يتدر دارالتّبليغعتمدارى بودند كه در يشر

قـرار گرفتـه و از آقـاى     ر مبارزه با شاه و دستگاه حـاكم يگر در مسيداى  عدهشدند، و  جدا

 تـى همـه  يالتى و واليـ ى اهـا  انجمـن ه يكردند؛ در صورتى كه در قضـ  نى جانبدارى مىيخم

سبب شد كـه حـوزه دو دسـته شـود، كسـانى كـه        دارالتّبليغبه هر حال . با هم بودند ها اين

 ن باشـد كـه دارنـد كـارى اسـالمى     يـ اورند و اسـمش هـم ا  يخواستند سرشان را درد ن مى

 شـد  مـى قـت  ين جهـت خـوش بـود، در حق   يكنند، دلشان به هم ت مىيترب مبلّغو كنند  مى

  .م بودياى به مبارزه با رژ ن كار ضربهيى كه ايبگو

  
  

  مجله مكتب اسالم

  

ــا  يــحضــرتعالى كــه فرمود :س ــا دارالتّبليــغد علــت مخالفــت شــما ب ــوده اســت،ي  ن ب

 ليـ ن قبيـ گـرى از ا ياهللا مطهـرى و افـراد د   تيـ عنى مرحـوم آ يچطور شد كه همفكر شما 

ــه ــغهــاى  در بعضــى از برنام ــه  شــركت مــى دارالتّبلي ــد و در مجل  »مكتــب اســالم«كردن

  نوشتند؟ مقاله مى

 دارالتّبليـغ ن مجلـه مربـوط بـه    يـ بـود، ا  جـدا مسـأله  ك ي »مكتب اسالم«مجله مسأله  :ج

ك سـنخ كارهـاى   يـ عتمدارى يآن بودند، آقاى شـر  مؤسسعتمدارى ينبود اگر چه آقاى شر

 طلب بودند؛ اما شجاعت آن معنـا را كـه بخواهنـد بـا شـاه      اصالح ذاتاًروشنفكرى داشتند، 

 خواسـت كـار اصـالحى بكننـد، مكتـب اسـالم را آقـاى        فتند نداشتند ولى دلشان مىيدر ب
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عتمدارى يكردنـد و آقـاى شـر    گـر از فضـال اداره مـى   يمكارم و آقاى سـبحانى و بعضـى د  

 اى بـود كـه در آن وقـت كـه     نداشت، مجلـه  دارالتّبليغمجله ارتباطى به كرد،  بانى مىيپشت

 و در شـد  مـى زها نبودنـد از حـوزه منتشـر    يجور چ نيدر كار مقاله نوشتن و ا ها طلبهاصالً 

 ك مجلـه يـ ه هـم  يـ ز جـالبى بـود كـه حـوزه علم    يك چين كار تازگى داشت و يآن زمان ا

 آمـد و بـه نفـع حـوزه     آبرومندى به نظـر مـى  ز يك چيمكتب اسالم آن وقت . غى دارديتبل

 تأييــدز آن را يــشــان نين مجلــه در زمــان آقــاى بروجــردى شـروع شــده بــود و ا يــا. بـود 

 گونه كه عرض كردم وقتى آغـاز بـه كـار كـرد كـه مبـارزه       همان دارالتّبليغكردند، ولى  مى

ن يـ د در ايرسـ  گانه و رفراندوم مطرح بود و به نظر مى ح ششيه لوايشروع شده بود و قض

ن بـود كـه مـا    يـ لى خـوب بـود، اسـمش ا   يك كانال انحرافى است، اما ظاهرش خيط يشرا

 و مبلّـغ د در همـه جـا   يـ م، مـا با يى بكنـ ير بنايد كار زيم، ما بايت بكنيترب مبلّغم يخواه مى

ـ ا  ميخـوب داشــته باشــ  مبّلــغى هــا طلبـه م، اگــر يغ اســالم بكنـ يــم و تبليادى داشــته باشـ ي

ـ  دا مـى يـ جه قدرت پيبالنت  آقـاى مطهـرى هـم از وقتـى    . ميم كـارى بكنـ  يتـوان  م و مـى يكن

توانسـت باشـد، در    م نمىيان مبارزات به صورت مستقيلى در جريگر خيد ،رفته بود تهران

توانسـت مثـل مـا در مبـارزات      دانشگاه اگر چه استقالل خودش را حفظ كرده بود اما نمى

شـان در  يتـى كـرد، ا  يهـاى علمـى و ترب  د كاريـ ن بود كه باياش ا دهيشان عقيشركت كند، ا

 م خودمـان يز رفـت كـه بتـوان   يـ دار و مر د كجيگفت با كرد مى تى مىيدانشگاه كارهاى ترب

 كــردن اســالم و ادهيــو پ مبّلــغت يــهــم بــراى ترب دارالتّبليــغ. ميم و كــار كنــيرا حفــظ كنــ

 كـرد  مـى  زىير ك اساسى را پىي ،ر كشورهايقا و اروپا و سايرساندن صداى اسالم به آفر

ـ  م، ولـى مـى  ين كار مخالف نبودند ما هم مخالف نبـود ينى هم با اصل ايو آقاى خم  ميگفت

 كانـال انحرافـى درسـت   هـا   ايـن  ك كـار اساسـى بنـد شـده    يـ چرا حاال كه ما دستمان بـه  

 جـور نبـود   نيـ عتمدارى ايدهند؟ البته آقاى شـر  ر سوق مىيروها را به آن مسياند و ن كرده

 نـى بخواهـد بـا   يه ساخته باشند، اما آن شـجاعتى را كـه مثـل آقـاى خم    ا با شايم يكه با رژ

  .فتد نداشتيم در بيرژ
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  هيضيورش كماندوهاى شاه به مدرسه فيماجراى 

  

 نــى وياهللا خم تيــى آهــا ديــدگاهشــدن تفــاوت  ن جــا بجاســت بــراى روشــنيدر همــ

 هيضـ يمدرسـه ف خـتن كمانـدوها بـه    ي، بـه مـاجراى ر  آنهاات يعتمدارى و روحياهللا شر تيآ

 بـود مـن صـبح زود   ) 1342سـال  ( )ع(صـادق  د نوروز و روز وفات امـام يام عيا. اشاره كنم

 ديم نظـامى قـم شـا   يرسـتان حكـ  يدم از دبيـ نى روضه، دياهللا خم تيرفتم منزل آ داشتم مى

 گـرى را كـه كنـار   ينـى و منـزل د  يرون و آمدنـد منـزل آقـاى خم   يـ حدود هزارنفر آمدنـد ب 

 هـا  ايـن ت شـد مشـخص بـود كـه     يـ كردند، كوچه و اطراف پر از جمعشان بود پر يمنزل ا

 سـتند، يافـراد عـادى ن  هـا   ايـن  مشخص بود كه كامالًاى را اجرا كنند،  نجا برنامهياند ا آمده

 بـه جلـوى سرشـان    هـا  كـاله شان را برداشته بودند و خط يها كالهافسر و كماندو بودند كه 

 نـى نشسـته بـودم، بـه    يدر آنجـا كنـار آقـاى خم   مـن  . سر برهنـه بودنـد   آنها دا بود، همهيپ

 انـد جلسـه را   القاعـده آمـده   شان گفتند بله علـى يمنظورى دارند، اها  اين ايشان گفتم گويا

 فرسـتادند  -ظـاهراً  -شان آقاى خلخالى و آقاى موحدى كرمـانى را  يآن وقت ا. به هم بزنند

 نجـا كسـى صـلوات   يچنانچـه ا  د اگـر يـ اعـالم كن : د كنند و فرمودنديرا تهد آنها كه در منبر

م در يـ آ افـتم مـى   ا كارى بكند كه بخواهد مجلس را به هم بزند من راه مىيبفرستد  جا بي

زها وحشت دارم، مـن بـه جـاى    ين چيد كه من از ايال نكنيزنم؛ خ م را مىهاي حرفصحن 

و در جامعـه   )س(م در صحن حضرت معصـومه يآ شوم مى نجا حرف بزنم بلند مىياكه  اين

 .نفرسـتد  جا بيد و كسى صلوات يد دست از پا خطا نكنيزنم، مواظب باش م را مىهاي حرف

ن عـده بلنـد   يـ در آنجا نتوانستند كارى بكنند؛ بعد كه روضه تمام شـد ا  آنها دهاين تهديبا ا

روز وفـات امـام    -عتمدارى در آنجـا روضـه داشـت    ي، آقاى شرحجتيهشدند رفتند مدرسه 

 هيضـ يعصـر رفتنـد مدرسـه ف   كه  اينآنجا هم برنامه اجرا نكرده بودند تا  -بود) ع(جعفرصادق

ت بـود در آنجـا اجـرا كردنـد و آن فاجعـه      يجاد رعب در روحانيو برنامه خودشان را كه ا

ن اسـت كـه   يكى از مسائلى كه در ذهن من خلجان دارد اي. ه را به بار آوردنديضيمدرسه ف

 ه را كـه آن فاجعـه  يضـ يدر مدرسـه ف ) ع(صادق امام گانى در روز وفاتياهللا گلپا تيآ ةروض

 گـانى در مدرسـه  ياهللا گلپا تيـ آ ةروضـ  ؟شنهاد كـرده بـود  يدر آن به وجود آمد چه كسى پ

 گرفـت همـان   اش روضـه مـى   در خانـه  هـا  صـبح شـان  يه تا آن سال سابقه نداشت، ايضيف

 



  *٢١٩  امام خميني و نهضت روحانيت: فصل چهارم

  

آقـاى  گرفـت   اش روضـه مـى   نى در خانـه ياش روضه گرفت، آقاى خم سال هم در خانه

 گـانى هـم صـبح طبـق    يگرفتنـد، آقـاى گلپا   روضه مـى  حجتيهعتمدارى هم در مدرسه يشر

ه بـه چـه   يضـ يل روضه عصـر در مدرسـه ف  ياش روضه گرفته بود، اما تشك معمول در خانه

 شـان يبـاالخره تـا آن سـال ا   ! دانـم  شنهاد كرده بود نمىياى بوده و چه كسى آن را پ زهيانگ

شان مجلس روضه برقـرار  يه بود، در آن روز عصر از طرف اه روضه نگرفتيضيدر مدرسه ف

ل لـى  يشان هم شـركت كـرده بودنـد و مجلـس خ    يشده بود و خود ا ى بـود، و آقـاى   مفصـ

 انصارى منبر رفـت و بـاالخره كمانـدوها كـه حـدود هزارنفـر بودنـد بـه فرمانـدهى          حاج

بـار را   تأسـف  ع ويه مجلس را به هم زدند و آن صحنه فجيضيسرهنگ مولوى در مدرسه ف

 ادى مجروح شـدند، و امـوال  يرا كتك زدند و عده ز ها طلبهرى از يدرست كردند، جمع كث

و حـوزه   طلّـاب و كتب را آتش زدند و گفته شد بعضى كشته شدند، به مراجـع و علمـا و   

 ده بـود، در همـان  يه حسـابى ترسـ  ين قضيعتمدارى از ايآقاى شر. اد اهانت كردنديه زيعلم

ـ نيب نـى را مـى  يشـان گفتنـد شـما آقـاى خم    يعتمدارى ايمنـزل آقـاى شـر   ام من رفتم يا  د؟ي

 ه بدهنـد، يـ ا اعالميـ خواهنـد صـحبت كننـد     شـان مـى  يام كـه ا  دهيگفتم بله، گفت من شن

 انيـ ن اسـت كـه شـما و مـن را از م    يـ شان ا برنامهها  اين دييشان بگويشما از قول من به ا

 ن كارهـا يـ بـراى ا هـا   ايـن  ان اطالع آمـده كـه  دستور دارند، براى من از تهرها  اين بردارند،

ك بـار تنـد   يـ د كـه  ييشان بگويشود، شما به ا ز خراب مىيجه همه چيدستور دارند، و بالنت

را  هـا  طلبـه جـور   نيـ ن وضع آمدند و اياالن كه با اها  اين ك بار هم مالحظه بكنند،يرفتند 

ه يـ جـاى صـحبت و اعالم   انـد و االن  ن شكل كتك كارى كردند دستور داشتهيزدند و به ا

 غـام ين پيـ د كـرد، شـما ا  يـ م چه باينيم ببيم تا مشورت كنيك قدرى صبر كنيستى يست باين

 شـان را گفـتم، آقـاى   ينـى مطالـب ا  يمـن رفـتم بـه آقـاى خم    . ديشـان برسـان  يرا از من به ا

 فاجعـه مدرسـه  هـا   ايـن  تـازه االن وقـت كـار اسـت،    ! ده اسـت يشان ترسـ ينى گفتند ايخم

م سـاكت  ييايـ خـوانى اسـت مـا ب    بردارى و روضه ت كردند، االن وقت بهرهه را درسيضيف

ــت ا! مينيبنشــ ــشــان يآن وق ــك اعالمي ــوان  ي ــا عن ــران ب ــاى ته ــه علم ــد خطــاب ب  ه دادن

 كـر قـرآن و اسـالم،   يزدن بـه پ  عنـى ضـربه  يدوسـتى   شـاه ! عنـى غـارتگرى  يدوسـتى   شاه

 بـود، در همـان وقـت   ه تنـدى  يـ لـى اعالم ي، كـه خ ...تيـ دن روحانيـ عنى كوبيدوستى  شاه

رى از تهـاجم  يشـگ يمرحوم آقاى لواسانى هم از تهران آمـده بـود قـم و گفتـه بـود بـراى پ      

 لــىينــى خيد كــه آقــاى خميــشــان را ببندينــى در منــزل ايكمانــدوها بــه منــزل آقــاى خم
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ـ ناراحت و عصبانى شده بودند و گفته بودند چه كسى گفته در خانه مـن را ببند   ريـ د؟ نخي

ا د مـن  يـ ايخواهـد ب  شه باز است، هر كـه مـى  يدر خانه من هم فاجعـه  ضـمناً هسـتم؛   مهيـ 

 كـردن  ال خودشـان مرعـوب  يـ ز تكرار شـد و هـدف آنـان بـه خ    يه روز بعد نيضيمدرسه ف

  .ان رفتيه مرحوم امام آبروى شاه و دولتيمراجع و علما بود ولى با اعالم

  
  

  عه فرار شاهيشا

  

ــبعــد از ا ظــاهراً :س ــا ين قضــاي ــه ا حضــرتعالى ب  اصــرار مــانع رفــتن مرحــوم امــام ب

  د؟ياى را خنثى نمود له توطئهين وسيد و به ايا حرم مطهر شده

 سـر شـب مـن در خانـه نشسـته     : ن قـرار اسـت  يـ د از ايانى كه به آن اشاره كرديجر :ج

 مـن بالفاصـله بـه سـرعت از    ! ع است كه شـاه فـرار كـرده   يشا: بودم كه كسى آمد و گفت

 ، بـه شـد  مـى ده يعه شـن يز شـا يـ نى حركت كـردم، در راه ن يخم اهللا تيمنزل به قصد منزل آ

د د ينى، آقـاى حـاج سـ   يدم جمعى از جمله آقاى اميدم ديشان كه رسيمنزل ا ن يحسـ  محمـ

 انـد و  نشسـته  -در حالى كه لبـاس شخصـى بـه تـن داشـت      -زارى و سرهنگ اشرفى  الله

 هـم اظهـار   آنهـا  كـه از شـهربانى قـم سـئوال شـده      شـد  مىعه مطرح بود و گفته يهمان شا

ن اثنـا بعضـى   يـ ارتى بود و قم شلوغ بود، در ايام زيام هم اياند، ا اطالعى كرده د و بىيترد

 قـت شـعار و  ينـى بـه حـرم مشـرف شـوند و غـرض در حق      ياهللا خم تيـ بودند كه آ مصرّ

 م،يـ داد مشكوك و مورد شبهه بود و احتمـال توطئـه مـى   مسأله تظاهرات بود ولى به نظر، 

 ط وين شـرا يـ م در ايم و گفتـ يشـان بـه حـرم مخالفـت كـرد     يا تشـرّف نى با يمن و آقاى ام

 كردنـد ولـى   شـان اول قبـول نمـى   يسـت، ا يشـما صـالح ن   تشـرّف شلوغى صحن و حرم 

گفت من بـه قـدرى ناراحـت بـودم كـه       نى مىيباالخره با اصرار ما منصرف شدند، آقاى ام

و بكشـم ولـو موجـب     رميـ شـان را بگ يشـان منصـرف نشـوند قبـاى ا    يم داشتم اگر ايتصم

  .شان باشديشدن ا پرت
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  هيضيس بهدارى قم به مجروحان مدرسه فيكمك دكتر واعظى رئ

  

ك روز مـن بـا   يـ كـه   ايـن دنى است و آن يان را نقل كنم كه داستان شنيك جرينجا يدر ا

 ميعاملى در منزل آن مرحـوم مشـغول بحـث بـود     خ عبدالجواد جبليمرحوم آقاى حاج ش

د «كه شخصى آمـد و گفـت مـن     ر بهـدارى فرسـتاده  يـ هسـتم، مـرا وز  » على واعظـى محمـ 

 دنيـ ت اسـت بـه د  يـ گـاه روحان يروى چـون پا  براى بهدارى قم و دستور داده قم كه مـى 

 گـانى، ياهللا گلپا تيـ عتمدارى، دوم منـزل آ ياهللا شـر  تيـ ب اول منـزل آ يـ مراجع برو، به ترت

 سـتم ينـى، حـاال چـون مـن آشـنا ن     ياهللا خم تيآاهللا مرعشى و چهارم منزل  تيسوم منزل آ

 ان معرفـى كـردم ولـى   يـ شـان را بـردم بـه آقا   يمـن ا . ديان معرفى كنيد و به آقايشما مرا ببر

  .نى شديد آقاى خميقت مريشان هم در حقينى مربوط بودم ايچون من با آقاى خم

  

 رى در حــوادثين امــر چــه تــاثيــدند و ايشــان خــدمت شــما رســيچطــور شــد ا :س

  ى قم داشت؟اسيس

 )شـهر  نـى يخم(ك آدم مذهبى بود، آخوندزاده هـم بـود اهـل سـده اصـفهان      يشان يا :ج

ده بود كه مـا بـا   يى شنيد بود و البد از جايحسن و باجناق دكتر وح خيپسر مرحوم حاج ش

ختنـد در  يم، خالصه آن روز كه كمانـدوها ر ينى مربوط هستيبا آقاى خم خصوص بهان يآقا

 تـا طلبـه   آقاى دكتر واعظـى مسـئول بهـدارى قـم بـود، پنجـاه شصـت       ن يه ايضيمدرسه ف

م و يرفتـ  آنهـا  دنيـ مارستان بسترى بودند، ما هم بـه د يشتر مجروح شده و در بيد هم بيشا

 گفـت  آمدنـد، مرحـوم آقـاى دكتـر واعظـى مـى       مـى  آنهـا  دنيـ مردم هم گروه گروه به د

 دهـد كـه چـرا    اب قـرار مـى  آورد و مرا مورد عتاب و خطـ  ت به من فشار مىيسازمان امن

 كنى؟ چون مردم دسـته دسـته از قـم و تهـران و جاهـاى      رون نمىيمارستان بيرا از ب ها اين

ن يـ و ا گفتنـد  مـى راه يـ آمدند و به دولت و سرهنگ مولوى بـد و ب  مى آنها ادتيگر به عيد

 بى شـده بـود، آقـاى دكتـر واعظـى رفتـه بـود تهـران در وزارتخانـه و         يغاتى عجيله تبليوس

ت بـه مـن فشـار    ياى است كه سازمان امن ن چه برنامهيروم ا گر به قم نمىيگفته بود من د

 شـه در جهـان بهداشـت   يرون كـنم، هم يـ مارستان بين را از بين همه مجروحيآورد كه ا مى

 او را از جبهـه جنـگ  كـه   ايند هر كس مجروح است ولو ياست جداست، بايو درمان از س
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 آورم، مـن  رون مـى يـ اى مردم را از نـاراحتى ب  ن كار تا اندازهياورند معالجه شود، من با ايب

 بـاالخره بـا  . كننـد  رون كنم مردم من را تكه تكـه مـى  يمارستان بيرا از بها  اين اگر بخواهم

م، يفرسـت  رنامـه هـم مـى   ياصرار به او گفته بودند تو برگرد برو سر كارت ما بـراى تـو تقد  

لى شجاعت به خـرج داد و در مقابـل فشـار    يان خين جريخالصه مرحوم دكتر واعظى در ا

  .ستاديت ايسازمان امن

  

ــتاندار     :س ــدتى اس ــالب م ــد از انق ــه بع ــت ك ــان كســى اس ــى هم ــر واعظ ــاى دكت  آق

  اصفهان شد؟

ــه ا :ج ــتاندار اصــفهان شــد يبل ــد از انقــالب اس ــا ا . شــان بع ــا ب ــىيشــان خيرابطــه م  ل

 شـان هـم  يمحـرم اسـرار ا   تقريبـاً شان عالقـه داشـت و   ينى هم به ايمى بود، آقاى خميصم

 رفـت تهـران پـاتوق او منـزل     ما هـر وقـت مـى    محمدروزى انقالب مرحوم يبود، قبل از پ

ـ  دكتر واعظى بود، ما هـر وقـت مـى    ـ  م تهـران مـى  يرفت  م منـزل دكتـر واعظـى، منـزل    يرفت

 اگـر  -رش بدهـد يـ خـدا خ  -شـان هـم   ياسـت و انقـالب، خـانم ا   يشان شده بود مركـز س يا

ـ انـداخت و در جر  مـى  هـا  خانـه گرفت و در  ها را مى هياعالمم يه داشتياعالم  ان انقـالب ي

 ه بـه پشـت انداختـه بـود و سـاعت     يـ ك بقچـه اعالم يـ  محمدك وقت مرحوم ي. فعال بود

 شب رفته بود خانـه دكتـر واعظـى، دكتـر واعظـى گفتـه بـود مـن         م بعد از نصفيك و ني

 ا كـه يـ ك جـورى ب يـ ا امـا  يـ م نيگـو  مـن نمـى  ! ن چه وضع آمدن استيست اما ايم نيزيچ

  !س نشوديموجب سوءظن پل

  
  

  طّلابت و به سربازى بردن يه روحانيغات عليتبل

  

 از خانـه و حضـور در صـحنه    طلّـاب آمـدن   رونيـ م بياز آمدن شاه بـه قـم و تحـر    :س

 بـه دسـتور شـاه پـس از     طلّـاب بـردن   ان سـربازى يـ ز از جريـ استقبال توسط مراجـع، و ن 

ـ ا ت خاصـى داشـته  يـ ا فعاليـ د يـ حضـرتعالى خـاطراتى دار  ه، اگـر  يضـ يه مدرسـه ف يقض  دي

  .دييبفرما

 دايـ ت رونـق پ يـ تى كار روحانيالتى و واليى اها انجمنحه يه اليان مبارزات عليدر جر :ج
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ان يـ ن اساس در جريشكست خورده بودند، وضعشان خوب نبود؛ بر ا ها دولتيكرده بود و 

وارد صحنه شد، و از آنجا كه مركز مبارزه در قم بـود شـاه بـه     شخصاًگانه شاه  ح ششيلوا

الشـعاع قـدرت    ت را له كنـد و آن را تحـت  يد قم و روحانيايد كه خودش بيجه رسين نتيا

 را جمـع كـرده   هـا  التك عده از ينه آمدن شاه فراهم شود يزمكه  اينخود قرار دهد، براى 

ادم يـ دادند، مـن   ت شعار مىيه روحانيعل ها خياباننشانده بودند و در  ها ماشينبودند و در 

ن اوبـاش بـه آخونـدها متلـك     يهشت نفر از همـ  حسن قم هفت هست جلوى مسجد امام

ت بودنـد رفتـه بودنـد درون    يى كه خوب و بـا شخصـ  يها آدمدادند،  و فحش مى گفتند مى

ــه ــان، در يها خان ــانش ــا خياب ــه ــتقبال  يى مس ــراى اس ــاه ب ــر ش ــاي ــده از آنه ــهيك ع  ى ك

 هـا  ايـن سـت  يچـون بـراى ثـوابش كـه ن     -خواسـتند دستشـان بـه دم گـاو بنـد باشـد        مى

 ك طـرف يـ شـاه از   اتفاقـاً ادى زده بودنـد،  يـ ى زهـا  نصرت طاق -خواهند كاسبى كنند مى

 !هـم هـدر رفـت    هـا  نصـرت  ش شد، همه طـاق يدايدان آستانه پيدر م دفعه يكگر آمد و يد

 ايـ م كـه آخونـدها بـراى تماشـا     يديمـا نشـن  ه بـود، و  يسى هـم كـارگردان قضـ   يمسار اويت

 شـان، بـاالخره  يها خانـه استقبال دور و برش رفته باشند، همه آخونـدها رفتـه بودنـد درون    

دا يـ ت پيـ اظهار قدرت كرده باشد و آن قدرت و صولتى را كه براى روحانكه  اينشاه براى 

 .نفعشـان نشـد  لـى بـه   ين مسافرتى به قم كرد، ولى آمـدن شـاه خ  يك چنيشده بود بشكند 

 -حدود دو ماه بعـد  -ه يضيبعد از رفتن شاه بود كه حوادث بعدى اتفاق افتاد و به مدرسه ف

رى بـود كـه در   ين تين آخريرا براى سربازى گرفتند؛ و ا ها طلبهحمله شد و بعد از آن هم 

 گرفتنـد  خـورد مـى   دنـد بـه درد سـربازى مـى    يد تركش داشتند، هر آخونـدى را كـه مـى   

 ن آقــاى هاشـمى رفسـنجانى را هــم بردنـد ســربازى؛ بعـد مــا    يز جملــه همـ بردنـد، ا  مـى 

 برنـد،  را بـه سـربازى مـى    هـا  طلبـه م، گفـتم  ينى نشسته بـود ياهللا خم تيش آيك وقتى پي

ك كسـى  يـ ند يب ن آخوند جماعت تا مىياكه  اينبراى  ،ستيز بدى نيچ اتفاقاًشان گفتند يا

 نيـ برونـد آنجـا بـا سـالح و بـا ا     هـا   ايـن  كنـد،  ك اسلحه به دوشش است وحشت مـى ي

 رانـدازى بلـد  يد تيـ شـوند، آدم با  ده مـى يـ زها سر و كار داشته باشند شجاع و ورزيجور چ

 شـان بـه مناسـبت   يد جنگ بلد باشـد، بعـد خـود ا   يش آمد بايزى پيك وقت اگر چيباشد، 

ـ ام،  راندازى خوب بلدم، جنگ هم كردهيگفتند من ت ن را ين آمدنـد خمـ  يك وقتـى خـوان  ي

ن يـ مبـارزه كـردم، ا   آنهـا  ى بودم كه اسلحه دست گرفتم و رفـتم بـا  يكنند من از آنها غارت

هـم برونـد    هـا  طلبهست كه آخوندها با اسلحه و با سالح روز آشنا نباشند، بگذار يدرست ن
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 ك عـده را گرفتنـد بردنـد   يـ ده بشوند؛ خالصـه  يدستشان با سالح آشنا بشود شجاع و ورز

  .آقاى هاشمى رفسنجانى از سربازى فرار كردنداز جمله  آنها ولى بعضى از

  

  ن مردم چگونه بود؟ين عمل در بيانعكاس ا :س

 تيـ مـردم بـه نفـع روحان    هـا  وقـت كردنـد، آن   ت آخوندها مىيمردم حمل بر مظلوم :ج

  .كردند قضاوت مى

  
  

  ن مسجديلى درس مراجع در ايمسجد اعظم براى تعط متولّىارعاب 

  

ا مـدتى درب  يـ گو ،ه قـم يـ ه و ارعـاب حـوزه علم  يضـ يپس از هجوم بـه مدرسـه ف   :س

ــام و آ   ــوم ام ــرتعالى و مرح ــه روى حض ــجداعظم را ب ــمس ــر تي ــتهياهللا ش  عتمدارى بس

  بودند، علت آن چه بود؟

 عتمدارى در مســجدينــى و هــم درس آقــاى شــريدر آن زمــان هــم درس آقــاى خم :ج

 مسـجداعظم بـود، بعـد    متـولّى كرده بودنـد ترسـاندن    آنها ى كهياعظم بود، از جمله كارها

جـه  يان نرونـد درس و در نت يـ شان هم گفته بود كه بروند درهاى مسجد را ببندند كـه آقا يا

 )س(ان درس را در صــحن حضــرت معصــومهيــوقتــى درهــاى مســجداعظم بســته شــد آقا

 عتمدارى، در آن زمـان مـن خـودم بـراى    ينى و هـم آقـاى شـر   يشروع كردند، هم آقاى خم

 گـران را هـم  يكـردم و د  نـى شـركت مـى   ير درس آقـاى خم گـران د يب ديـ ع و ترغيتشج

عتمدارى كـه در صـحن كوچـك    يشـان و درس آقـاى شـر   يكردم كه در درس ا ق مىيتشو

ـ  اتفاقـاً . شركت كننـد  شد مىبرگزار   مسـأله  نـى داشـت   يام آقـاى خم يـ ك روز در همـان ا ي

ـ بـار   كيـ اى  كسانى كه كاسب هسـتند و هفتـه  مثالً كرد كه  را مطرح مى »قصر و اتمام« ا ي

 آنهـا  ند نمازشان شكسته است، و من اشكال كـردم كـه نمـاز   يآ روند تهران و مى دوبار مى

ا آقـاى آقـا   يـ احمـد   البتـه بعـد حـاجى   . بحـث شـد  مسـأله  ن يـ تمام است و مقدارى سر ا

 نى كه خالصه اشـتباه شـده و عـذرخواهى كـرده بـود     يش آقاى خميحسن رفته بود پمحمد

 م،يروم درس بگـو  ار دارش باشـد نمـى  يى كه كسى اختين جانى گفته بودند ميو آقاى خم

 شـان را راضـى كـرده   ياد ايـ روم كه مال خدا باشد، بعد بـاالخره بـا اصـرار ز    ى مىيمن جا

 .نديبودند كه در همان مسجداعظم درس بگو
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ن بازى را در آوردند، در سالن مسجداعظم را بر روى مـا بسـتند،   يبار ا كيبر سر ما هم 

 ن شـكل بـود بعـد   يكى دو روز هميرون پشت در سالن مسجد درس گفتم، يمن هم آمدم ب

كردنـد گـولش    د مـى يـ مسجداعظم را گـاهى تهد  متولّىدر را بر روى ما باز كردند، خوب 

  .شان را هم رحمت كنديزدند، خدا ا مى
  
  

  هيضيى مردمى براى بازسازى مدرسه فها كمكآورى  جمع

  

ـ بـه ا  1342ن يم در دوم فـرورد يـ حملـه رژ ه پـس از  يضيا قرار بود مدرسه فيگو :س ن ي

 نيـ ف ايـ و ك آورى شـده بـود، كـم    ز جمـع يمدرسه توسط امام بازسازى بشود و مبالغى ن

  .دييادتان هست بفرمايه را اگر يقض

ـ بله، ا :ج  غـاتى داشـت، البتـه آن روز اسـم امـام     يشـتر جنبـه شـعارى و مبـارزه تبل    ين بي

  اقـالً خواهنـد كمـك بكننـد     سـانى كـه مـى   عتمدارى بـا هـم بـود، بنـا شـد ك     يو آقاى شر

 دى شـده يـ ك تهديـ بدهند، اول از طرف دولت و از طرف سـاواك  ) الير ستيب(دوتومان 

مقاومت كردند و به عنوان كمك بـه   ها بانكذلك  حساب باز نكنند ولى مع ها بانكبود كه 

افـراد كـه   گـر،  يه حساب باز كردند، هم تهران هم قم و هم جاهاى ديضيبازسازى مدرسه ف

 سـتاده بودنـد  يصد نفـر مـردم در صـف ا   يست سيكردند گاهى اوقات دو آمدند نقل مى مى

عنـى بـه   ين دونفـر  يـ دا كرده بود و به حسـاب ا يك جنبه شعارى پيزند، يپول به حساب بر

ــاى شــر  ــام و آق ــول زيحســاب ام ــعتمدارى پ ــركس ي ــود، خالصــه ه  ادى جمــع شــده ب

گذاشـت، حتـى در تهـران     حسـاب پـول مـى    نيكجى بكند به ا م دهنيخواست به رژ مى

حجاب هم داخل صف بودند و پول به حسـاب بازسـازى مدرسـه     ى بدحجاب و بىها زن

  .له همبستگى ملى بوديك وسين خودش يگذاشتند، ا ه مىيضيف

  

  گانى چرا كنار بودند؟ياهللا گلپا تيآ :س

هـم آقـاى    ند، در آن زمـان محـور امـام بـود بعـدش     شـد  مىن صحنه نيشان وارد ايا :ج

ــد د يشــر ــام را بازداشــت كردن ــه ام ــى ك ــر يعتمدارى، وقت ــاى ش ــر محــور آق  عتمدارىيگ

  .شده بود
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  آباد در اعتراض به بازداشت امام  تحصن در مسجد بازار نجف

  

ــاهراً :س ــال      ظ ــرداد س ــت امــام در خ ــه بازداش ــراض ب ــه پ1342در اعت  شــنهادي، ب

ب دادنـد؛ اگـر ممكـن    يـ را ترتاى  آباد تحصن هفت روزه حضرتعالى مردم و علماى نجف

  .ديح دهيات آن را توضياست جزئ

ــآ :ج ــال    ياهللا خم تي ــان س ــوراى هم ــى در عاش ــ«ن ــرداديس ــه »42زدهم خ  در مدرس

ـ آن زمـان در ا . ه دستگاه انجـام دادنـد  ياى عل ه سخنرانى كوبندهيضيف ام محـرم و صـفر و  ي 

ه يضـ يدر مدرسـه ف شـان  يدم كـه ا يآبـاد شـن   آبـاد، در نجـف   رفتم نجف ماه رمضان من مى

 انـد؛ بالفاصـله رفـتم در مسـجد     شـان را بازداشـت كـرده   يسخنرانى داغ و تندى كـرده و ا 

ت م يبه حرها  اين ميبازار، ائمه جماعت را خبر كردم آمدند، گفت انـد  اهانـت كـرده   مرجعيـ 

گـر كـه   ينـى و علمـاى د  يخبـرى از آقـاى خم  كه  اينم تا يخور ن مسجد تكان نمىيما از ا

 م، آقاى قمى را هم از مشهد گرفته بودنـد، آقـاى محالتـى را هـم    ياوريبه دست باند  گرفته

گر را هم گرفتـه بودنـد، بـاالخره مـا در     يراز گرفته بودند، بعضى از علما و فضالى دياز ش

م و مردم هم به دنبال مـا آمدنـد، همـه طبقـات حتـى      يآباد متحصن شد مسجد بازار نجف

 بـى بـود، هفـت   يهـم در آن تحصـن شـركت كردنـد و اجتمـاع عج      هـا  فرهنگيو  ها اداري

ـ  ز مـى يـ ت بود، همه چيم، مسجد پر از جمعيروز ما در مسجد بود شبانه  هـا  منبـري م، يگفت

د يـ كن شـما اشـتباه مـى    گفتنـد  مـى حت خطـاب بـه دسـتگاه    يرفتند و به عنوان نص منبر مى

 ا حفـظ كـرده، و االن  شه كشور را حفظ كـرده اسـالم ر  ياست كه هم مرجعيتت و يروحان

ك منبـر داغ رفـت،   يآن روز تدين اهانت شده است، آقاى حاج آقا باقر  مرجعيتم يبه حر

شـتر كمانـدو آمدنـد    يا بيـ ك روز هم من مشغول صحبت بودم از اصفهان حدود صـدنفر  ي

 نگـاه  آنهـا  كننـد و بـه   دم مـردم دارنـد وحشـت مـى    يـ داخل مسجد شدند، من د دفعه يك

 هـم از هـا   ايـن  رانـى هسـتند،  يهـم ا هـا   ايـن  هم مسلمانند،ها  اين گفتم مردم فوراًكنند،  مى

شـود   ر پـا گذاشـته مـى   يـ ن دارد زيـ ت و ديده و روحانينجا رسينند كشور به ايب مىكه  اين

 تـرس مـردم   هـا  صحبتن يهستند، و با ا )ع(نيحس هم مثل شما عزادار امامها  اين ناراحتند،

ـ ا براى مردم. ند و رفتنديزى بگوينكردند چ جرأتهم مقدارى نشستند و  آنها ختم؛يرا ر ن ي

 ها آمد و گفـت آقـا آب كشـاورزى     تيكى از رعيدا كرده بود كه يتحصن آن قدر قداست پ

 ك جورى كه كسى نفهمد بـرو باغـت  يارى بكنم؟ من گفتم حاال يرود بروم آب من هرز مى
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ت يـ بـامش پـر از جمع   ودند، مسجد بازار با پشتها بسته ب تمام مغازه. را آب بده و برگرد

م بـا نـان و   يديخر م، چند حلب خرما مىيخورد جا مى ، ما شام و ناهارمان را همانشد مى

 زىيـ رفتنـد منـزل چ   هـا مـى   م، بعضـى يخـورد  جـا مـى   زهـاى سـاده و همـان   ير و چيپن

 )سـده (شـهر   نـى ين تحصـن در اصـفهان و خم  يـ گشتند؛ سروصداى ا خوردند و برمى مى

 ر خودشـان يـ ى كـه اسـتاندار اصـفهان بـه تعب    يد تـا جـا  يـ چيى اطراف پها شهرستانر يو سا

ـ . آباد استان اصفهان را آلوده كرده اسـت  گفته بود تحصن نجف س شـهربانى بـه طـور    يرئ

ـ اند كـه ا  گفت ما را تحت فشار گذاشته ى مىپنهانى و سرّ  م، بعـد يه را تمـام كنـ  ين قضـ ي

 ن بـود يـ ل دادنـد و همـه نظرشـان ا   يت تشـك يـ ن امنويسـ يگفت در استاندارى اصـفهان كم 

 ن قـدر بـه متانـت   يـ مـن ا : گفـت مـن گفـتم    ستى فالنى را بازداشت كرد، بعـد مـى  يكه با

زى را يشـان جلـوى خـونر   يزى هـم بشـود خـود ا   يمندم كه اگر بخواهد خونر دهيفالنى عق

 نيـ شـوند، مـن ا   صـد نفـر كشـته مـى     اقـالً د يد او را بازداشت كنيرد، اما اگر بخواهيگ مى

 دهـم و بعـد شـما هـر كـارى كـه       اسـت شـهربانى اسـتعفا مـى    يكنم مـن از ر  كار را نمى

 گفتـه، آدم  دم راسـت مـى  يـ ق كـردم د يـ ن را به مـن گفـت، مـن تحق   يا. ديد بكنيخواه مى

 در مسـجد . راز بـود يبـود، درجـه او سـرگرد و اهـل شـ     » رىيكشـم «لى او يخوبى بود، فـام 

ن كـار  يـ م، مـن گفـتم ا  يرا آتش بزن ها بهاييم محله يبرو گفتند مىها  عضىب شد مىصحبت 

 نـد همـه را  يآ كننـد مـى   دا مـى يـ د بهانـه پ يـ ن كـارى بكن يك چنـ يانحرافى است، االن اگر 

 ختـه نشـود، كتـك كـارى    يم كه خون از دماغ كسى ريد كارى بكنيكنند، ما با بازداشت مى

ت م يكـه چـرا بـه حـر    ن است يو دعوا و جنگ نشود، فقط حرفمان ا تيـ و روحان مرجعيـ 

له فرسـتادن آقـاى   يم، مـن بـه وسـ   يعتمدارى تماس گرفتيحمله شده؟ و باالخره با آقاى شر

ـ آبـاد جر  از نجـف  درىاحمدآقا   شـان هـم  يشـان اطـالع دادم و چـون خانـه ا    يان را بـه ا ي

ــ  ــراد را تفت ــود و اف ــرل ب ــىيمحاصــره و كنت ــد ا ش م ــهيكردن ــاى را ز شــان نام ــابىي  ر كت

ـ  م صحبت مـى يم با رژين مضمون كه ما داريفرستاده بودند بد ،صحافى كرده م و قـول  يكن

 د و بـه تحصـن خاتمـه   يـ مساعد دادند كه متعرض مراجع نشوند، شـما مـردم را دلگـرم كن   

ــاالخره مــا مــردم را در جريــده ــيان گذاشــتيــد؛ ب  ان مراجــع از مــايــم چــون آقايم و گفت

ـ  ل مـى يـ مـا تحصـن و اعتصـابمان را تعط    فعـالً اند  خواسته  مـان يها م و اگـر خواسـته  يكن

ن شـكل پـس از هفـت روز    يم و به ايكن عملى نشد دوباره از نو تحصن خود را شروع مى

ن كـار را  يـ گـر ا يدم جاى ديه در همه جا صدا كرد، من نشنين قضيا. ميتحصن را ختم كرد
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شـان  يدهايون نرفتم و علما هـم بـا مر  ريروز از مسجد ب ن هفت شبانهيكرده باشند، من در ا

 دميپرسـ  رفتم احـوال علمـا را مـى    افتادم در مسجد مى ن بود كه راه مىيبودند، من كارم ا

 كردم؛ در آن مدت هر چه به من اصـرار كردنـد آنجـا بـراى     صحبت و گفتگو مى آنها و با

و مـن   ش نمازهـا آمـده بودنـد   يهمـه پـ  كـه   ايـن همه نماز جماعت بخوان نخواندم، بـراى  

ـ البتـه در همـان زمـان    . ى كـنم يآقا آنها خواهم بر خواستم تصور شود كه من مى نمى ك ي

 م و اهـداف خودمـان  يان مـردم منتشـر كـرد   يم و آن را چاپ كرده و در ميه هم نوشتياعالم

ار خوبى داشت، و باالخره در آن تحصـن  يبستأثير م كه ين تحصن را در آن نوشته بودياز ا

  .ج شديلى ترويو علما و شخص امام خت ين و روحانياز د

  
  

  ام مردم در پانزده خرداديق

  

 رانيـ و كشـتار مـردم در شـهرهاى مختلـف ا     1342از حوادث پـانزده خـرداد سـال    :س

  .دييد بفرماياى دار اگر خاطره... ن، كاشان وياز جمله قم، تهران، ورام

 حادثـه پـانزده خـرداد   نـى را بازداشـت كردنـد و بـه دنبـال آن      يآن زمان كه آقاى خم :ج

 روز در مسـجد  گونه كه گفتم ما در آنجا هفـت  آباد بودم و همان بوجود آمد من در نجف

من آن وقـت قـم   . ل كردنديها را و كشاورزان كار را تعط م و مردم مغازهيبازار تحصن كرد

ن شـهر قـم مـردم حركـت كردنـد      يين شكل بوده، از پايم كه به ايديان را شنينبودم اما جر

ان بـه نـام آقـاى حـاج آقـاعلى      يكى از آقايب بوده، يلى نهضتشان عجيخ ها زن خصوص به

بود، مـردم را بـه حركـت در آورده و همـه را آورده بودنـد در       آنها اخترانى سردسته چهل

ام قـم  يـ ر انداختـه بودنـد، ق  يها بعضى را گ راندازى كرده و داخل كوچهين تيمأمورصحن، 

 هـا  زن گفتند مىكردند  ف مىيى قم، كسانى كه تعرها زنام يق خصوص بهب بود يلى عجيخ

 آقـاعلى بعـد مـورد    حـاج . خواندنـد  زدند و شعر و نوحـه مـى   نه خودشان مىيبه سر و س

ان مراجـع هـم در نهضـت قـم     يدر نجف بود؛ آقا ها مدتب قرار گرفت و فرار كرد و يتعق

  .نقش داشتند

 ى را كشـتند، هـم در قـم   اديـ انش معـروف اسـت، آنجـا هـم عـده ز     يـ تهران هم كه جر

 

 ادى را كـه بـراى  يـ ت زيـ ن جمعيسـر پـل باقرآبـاد ورامـ    . افرادى را كشتند هـم در تهـران  



  *٢٢٩  امام خميني و نهضت روحانيت: فصل چهارم

  

 لــى شــهرها تكــانين آمــده بودنــد بــه رگبــار بســتند، بــاالخره خياســتقبال از مــردم ورامــ

  .بى بوديخوردند، پانزده خرداد نهضت عج
  

  ؟شد مىف يشدنش در محافل چگونه توص و اعدام طيبه مرحوم يقض :س

ب  گفتنـد  مىكردند،  همه مردم دستگاه را محكوم مى :ج جلـوتر بـا شـاه بـوده ولـى      طيـ 

 آمـده بـه   »سـى يق قيـ توف«ك فـردى بـه نـام    يـ بستند كه  آنها قت بهيتوبه كرده، در حق بعداً

 نوشـتند در ذهـن مـردم    مىها همه  روزنامهكه  اينپول داده كه شورش كنند، ولى با  ها اين

 مرحـوم . كننـد  سـازى مـى   بازى است و دارند پروندهها  اين دند كهيفهم افتاد، مى جا نمى

 كيـ لـى ناراحـت بودنـد،    يه خين قضـ يـ ى را كشتند، مردم از ايل رضايو حاج اسماع طيب

ز اهـا   ايـن  م،يبـود  آنهـا  م بـا بعضـى از  يادى را گرفتند، ما كه بعد به زندان قصر رفتيعده ز

ب ى تهـران و طرفـداران   هـا  ميداني د «و  »ن شمشـاد يحسـ «بودنـد افـرادى مثـل     طيـ محمـ 

 دانيـ كـه در م » رزادين شـ يحسـ «و  »رزاديعبـاس شـ  «و دوتا بـرادر بودنـد بـه نـام      »انيباقر

هـاى خـوبى    بچـه  آنهـا  ر شده بودند و بعضـى از يدستگ طيبان يبارفروش بودند و در جر

 مـأنوس  آنهـا  در زنـدان قصـر بـا بعضـى از    . افتـاده بودنـد  مـان راه  يبودند، روى عالقه و ا

 ما هـم آنجـا بـود، آقـاى انـوارى      محمدبود،  47م ساليديرا دها  اين م، آن وقت كه مايشد

  .ن به قتل منصور در بند سه بودند و ما در بند چهاريو متهم

  
  

  ها شهرستانرى علماى يدستگ

  

 اهللا قمـى  تيـ راز و آيمحالتـى را در شـ  اهللا  تيـ آ 42ان پانزده خـرداد سـال  يدر جر :س

 نــىياهللا خم تيــنــان بــا بازداشــت آيا بازداشــت ايــر كــرده بودنــد، آيرا در مشــهد دســتگ

  رى شده بود؟يگ ميكجا تصمياى داشت و به صورت  رابطه

 ت جــا افتــاده بــود، مردمــى هــم بــود، اگــر از يــعنــى نهضــت روحانين نهضــت يــا :ج

 ن نهضـت آن يـ ه ايـ فـوقش سـاكت بودنـد، كسـى عل    ون افرادى هم مخالف بودنـد  يروحان

 راز محـور بـود، آقـاى قمـى    يزد، در آن زمان آقاى محالتى خودش در ش وقت حرفى نمى

 

بـود، در   تـر  داغنـى هـم   يهم در مشهد محور بود، منبرهاى آقاى قمى از منبرهاى آقاى خم



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٢٣٠

 

 ازريكـرد، آقـاى محالتـى هـم در شـ      قت استان خراسـان را آقـاى قمـى رهبـرى مـى     يحق

نـى را بازداشـت كننـد    يم گرفتنـد آقـاى خم  يتصمها  اين ن طور بود، در همان وقتى كهيهم

ن جهـت در دو شـب تعـداد    يگر هم سروصدا شود، به همـ يدادند كه جاهاى د احتمال مى

ران بازداشت كرده ينفر از علما را از سراسر ا ادى را بازداشت كرده بودند، حدود شصتيز

ــاى   ــه آق ــر ب ــد منحص ــ  بودن ــان ش ــود، در هم ــى نب ــاى قم ــى و آق ــايمحالت ــاج آق  راز ح

 ى را درين پسر آقاى محالتى را هم بازداشـت كـرده بودنـد، آقـاى قاضـى طباطبـا      يمجدالد

 ز گرفته بودند، افرادى مثـل آقـاى مطهـرى و آقـاى مكـارم و آقـاى خلخـالى و آقـاى        يتبر

 بـه نظـر خودشـان    گرفتـه بودنـد،   هـا  شهرسـتان گر را هـم از تهـران و   يفلسفى و كسانى د

گونـه كـه عـرض     ن كرده بودند؛ من را هم بنا بود بازداشت كنند اما همـان يافرادى را گلچ

ادى هـم آنجـا   يـ ت زيم و جمعيآباد بودم و در مسجد تحصن كرد كردم چون من در نجف

 ل داده بودنـد و يت تشـك يـ ون امنيسـ ي، و چنانكـه گفـتم كم  شد مىگران تمام  آنها بود براى

م حـداقل صـدنفر كشـته    يت بازداشـت كنـ  ين وضـع يم در اياگر فالنى را بخواهگفته بودند 

ـ آبـاد تهد  س شهربانى نجفيخواهند شد و رئ  د بـه اسـتعفا كـرده بـود و گفتـه بـود اگـر       ي

 ،آيـد  مـى رون نيـ كند و خون از دمـاغ كسـى ب   فالنى آزاد باشد خودش مسائل را كنترل مى

 ن اسـت يـ منظـور ا . ب نشـده بـود  ين تصـو ت استايون امنيسيو باالخره بازداشت من در كم

 ر كـرده بودنـد، از  يادى از علمـا را هـم دسـتگ   يـ تعداد زو اّلا بودند رأس نفر در  كه آن سه

را بـرده بودنـد در زنـدان    هـا   ايـن  الهدى را گرفته بودند و همه ابرى و علميرشت آقاى ض

 كـه  ن قـدر جـاى مـا تنـگ بـود     يـ گفـت در زنـدان ا   شهربانى تهران، آقـاى مطهـرى مـى   

 را در ظـرف هـا   ايـن  م، همـه يم به پهلـو بخـواب  يم مجبور بوديم بخوابيتوانست به پشت نمى

 گـرى را در يدو شب گرفته بودنـد، تعـدادى را در همـان شـب پـانزده خـرداد و تعـداد د       

 ر كـرده بودنـد، البتـه حـدود دو مـاه     يشب بعد، هر كس را كه ممكن بود حرفى بزند دستگ

روزى كه آقاى مطهـرى را آزاد كردنـد مـن تهـران بـودم و بـه        بعد همه را آزاد كردند، آن

  .دنش رفتميد

  

ــدان ا :س ــاطرات زن ــان ياز خ ــه در د -ش ــك ــا حضــرتعالى بي ــدار ب ــتندي ــر -ان داش  اگ

  .دييد بفرماياد داريزى را به يچ
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ان تهرانـى كـه آدم   يـ كـى از آقا يم، يگفت در آنجا مـا خـوش بـود    مى ١آقاى مطهرى :ج

ن شعر را با صـداى بلنـد   يخنداند، ا گرفت و ما را مى نجا معركه مىاى بود، در آ خوشمزه

ات بـه   گفتى كه نان ارزان شود   كـو نـان ارزانـت عمـه    «: گرفتند ه دم مىيخواند و بق مى

  .» ...و... گفتى كه گوشت ارزان... قربانت

 نيخ حسـ ين بـود كـه مـا آقـاى حـاج شـ      يـ ن زنـدان ا يكى از بركات اي: گفت شان مىيا

 لـى آدم يم خيديـ نـى اسـت بعـد د   يد م او آدم بـى يكـرد  م، اول فكر مـى يرا شناخت لنكرانى

 آقـاى . ن لنكرانـى شـده بـود   يخ حسـ يد حـاج شـ  يـ اى است و خالصـه مر  دهيو فهم متعبد

رون بـه دسـت مـا    يـ گذاشتند اخبار ب م و نمىيگفت در آن زمان كه ما آنجا بود فلسفى مى

ك قسـمت از هندوانـه را   يـ رون يـ ى در بتقى مطهرى برادر آقـاى مطهـر  محمدبرسد آقاى 

كى يگذاشـت و آن را در پالسـت   رون را داخـل هندوانـه مـى   يـ ه و اخبار بيد و اعالميبر مى

 گفـتم تابسـتان اسـت    گفت مـن مرتـب مـى    آقاى مطهرى مى. آورد گذاشته و براى ما مى

 مـا هـا بـراى    شـان از آن هندوانـه  ياور و ايـ م بـراى مـا هندوانـه ب   يشـو  نجا تشنه مـى يما ا

 وقتـى مـا را  : گفـت  ان بازداشت شده بود مىين جريآقاى خلخالى هم كه در هم! آورد مى

 ى مـرا گشـتن، گفـتم اصـل كـارى را نگشـتى،      هـا  لبـاس شروع كرد  مأمور ،به زندان بردند

نجـا چنـد تـا بمـب سـاعتى جاسـازى       ين گوشه قباى من را، من در ايگفتم ا! گفت چطور

  .ن شكل بوديبه ا آنها هيداز؛ روحنيخ ما را دست نيگفت آش! ام كرده
  
  

  به تهران در اعتراض به بازداشت امام ها شهرستانمهاجرت علماى 

  

ــپــس از جر :س ــانزده خــرداد و دســتگي  رى حضــرت امــام و خــوف از محاكمــهيان پ

 حضـرتعالى لطفـاً  بـه تهـران مهـاجرت كردنـد،      هـا  شهرسـتان شـان، بزرگـانى از   يو اعدام ا

 ن فكـر چـه  يـ طـراح ا كـه   ايـن جى كه از آن حاصـل شـد و   ينتاه و ين قضيات كامل ايجزئ

  .دييان فرمايد را بيكسى بود و حضرتعالى چقدر در آن نقش داشت

 م بـه تهـران و جـزو   يآبـاد رفتـ   نـى از نجـف  ين كسانى بودم كه با آقـاى ام يمن از اول :ج

 

                                                        
توسط گروه فرقان به شهادت رسيدند و در حرم  1358اهللا شهيد مرتضى مطهرى در روز دوازدهم ارديبهشت سال مرحوم آيت ١

 .به خاك سپرده شدند) س(مطهر حضرت معصومه
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 آن. ميريـ بگان امضـا  يـ م، بعـد از آقا يم كنـ يه تنظـ يـ ن معنا كـه اعالم يم، به ايكارگردانان بود

 اهللا نجفـى  تيـ عتمدارى و آياهللا شـر  تيـ گانى، آياهللا گلپا تيوقت اول صحبت بود از قم آ

 عتمدارى رفتــه اســت، آن وقــت مــا بــه آقــاىينــد، بعــد گفتنــد آقــاى شــريايبــه تهــران ب

 گانى گله كرده و گفتـه مـا بنـا بـود بـا هـم بـه       يم كه آقاى گلپايعتمدارى اعتراض كرديشر

 :شـان گفتنـد  يانـد، ا  ى رفتـه يشان تك روى كرده و خودشان بـه تنهـا  يام چطور يتهران برو

ــه ا « ــا هــم ب يمــن حركــت خــودم را ب ــشــان اطــالع دادم، ب ــى در يم يياي ــعن ــي  نيك ماش

 النـى ياهللا م تيـ اهللا خوانسـارى، آ  تيـ اهللا مرعشـى آمدنـد منـزل آ    تيبعد هم آ »!م؟ينيبنش

سروصـدا آمـد، از    بـى  بعـداً شان را برگردانده بودنـد  يك دفعه آمده بود كه ايهم از مشهد 

 الهـدى كـه   ابرى به همراه آقـاى علـم  ياهللا خادمى آمده بود، از رشت آقاى ض تياصفهان آ

 چند روز قبل از زندان آزاد شده بودند آمـده بودنـد، آقـاى كفعمـى از زاهـدان آمـده بـود،       

 ز همـدان آمـده بودنـد، از   صـدر بـه همـراه آخونـد همـدانى ا      د نصراهللا بنىيآقاى حاج س

گـر آمـده   يهشـت نفـر د   داحمد خسروشاهى و آقاى مجتهدى و هفـت يز آقاى حاج سيتبر

 شـهررى » بـاغ ملـك  «عتمدارى در يعتمدارى بودنـد، آقـاى شـر   يبودند كه اطراف آقاى شـر 

 آبـاد،  ان خود بودند، آقاى حاج آقا مرتضى حائرى از قم و آقاى كمالونـد از خـرم  يبا اطراف

 شـوا كـه  يداحمد پيد محمـود علـوى و آقـاى سـ    يامام و آقاى س محمدد يآقاى س رازياز ش

 شـان كـازرون  يا سـابقاً شـان از كـازرون آمـده بـود     يراز است آمده بودند البتـه ا ياالن در ش

 ن حـائرى آمـده بـود، آقـاى صـدوقى از     يالد ن حائرى برادر آقاى محىيبود، آقاى صدرالد

د ابوالحسـن  يان از رفسـنجان، آقـاى سـ   يهاشـم  محمد خيزد و آقاى خاتمى از اردكان، آشي

 الهـدى پـدر و پسـر    ان علـم يـ رى و آقايـ ن، آقاى نبوى از دزفول، آقاى جزايعى از قزويرف

 ن رودبـارى از يد حسـ ياز اهـواز آمـده بودنـد، آسـ    ) حاج آقا مرتضى و حاج آقا مصـطفى (

 هـا  شهرسـتان علماى رشت، آقاى صالحى از كرمان و باالخره چهل پنجـاه نفـر از علمـاى    

 اسـتفاده هـا   ايـن  ك كسى الزم بود كه از وجـود يآمده بودند و ها  اين آمده بودند، البته همه

 نى و آقاى حـاج آقـا مرتضـى تهرانـى بـه مناسـبت چهلـم       يان من و آقاى امين ميكند، در ا

  .ميريان امضا بگيم كه از آقايم كرديزى را تنظيچ كيخرداد  شهداى پانزده
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  نجانبيه براى چهلم شهداى پانزده خرداد و بازداشت ايم اعالميتنظ

  

  ان آن را امضا كردند؟يا آقايه چه بود؟ آين اعالميان ايجر :س

 ان مرتـب بـا علمـاى تهـران جلسـه     يـ م آقايديـ ن قـرار بـود كـه مـا د    يـ انش از ايجر :ج

 شـود و آمـدن   اى حاصل نمى جهيده است و نتيفا كنند اما بى د مىيبازدد و يرند، ديگ مى

 م منـزل آقـاى حـاج آقـا مرتضـى     ينـى آمـد  يشود؛ مـن و آقـاى ام   و هدفشان منعكس نمى

 رزا عبـدالعلى يـ حاج آقـا مرتضـى و حـاج آقـا مجتبـى پسـرهاى مرحـوم حـاج م         -تهرانى 

ـ  م گـاهى مـى  يمـا تـا وقتـى كـه تهـران بـود       -تهرانى هستند  شـان و گـاهى  يم منـزل ا يرفت

ه بـه مناسـبت چهلـم شـهداى     يـ ك اعالميم و يروزآبادى، باالخره نشستيم مدرسه فيرفت مى

 م علمـا امضـا  ين را بـده يـ م ايه داغ و تنـدى بـود،گفت  يـ م، اعالميم كـرد يپانزده خرداد تنظـ 

 زى را علمـا يـ ن تنـد و ت يـ ه بـه ا يـ ن اعالميـ م ايـ م؛ و خودمان احتمال داديكنند و منتشر كن

 م بـه عنـوان احوالپرسـى خطـاب بـه     يم كـرد يا نكنند، لذا براى درجه بعد تلگرافى تنظامض

ن يـ ه امضـا نشـد بـراى ا   يـ م اگـر آن اعالم ينى و آقاى قمى و آقاى محالتى، گفتـ يآقاى خم

 ديم مجلسـى كـه بنـا بـود در منـزل آقـاى حـاج سـ        يم، بعـد رفتـ  يريـ گ تلگراف امضا مـى 

ــدين ــ ل شــود، يطــاهرى در قلهــك تشــك نورال ــد، گفت ــر علمــا آمدن  شــما علمــا از: مياكث

ـ ا ست بـراى چـه منظـورى آمـده    يد به تهران و مشخص نيا ى مختلف آمدهها شهرستان  د،ي

 ان دريـ ست كه شما بـه عنـوان اعتـراض بـه بازداشـت آقا     يان مردم درست منعكس نيدر م

 تـه بـود  د كـرده بـود و گف  يها را ساواك تهد بعضىكه  اينبا توجه به  -د يا نجا جمع شدهيا

ـ ا كـرد بـراى معالجـه آمـده     چشممان درد مـى مثالً د؟ گفته بودند يا چرا به تهران آمده   -مي

 گـرى آمـده گوشـش را معالجـه    يكى آمده چشمش را معالجه كنـد د يند آن يگو بعضى مى

د معلـوم بشـود جمـع شـما كـه      يخواهد برود مشهد در راه مشهد است، با گرى مىيكند د

م؟ يد؛ گفتند خوب حـاال چكـار كنـ   يا اعتراض به عمل دولت آمدهد تهران به عنوان يا آمده

 ن رايـ ان ايـ آقا ،م بـراى چهلـم شـهداى پـانزده خـرداد     يا م كردهيه تنظيك اعالميم ما يگفت

 اهللا حـاج آقـا مرتضـى حـائرى     تيـ خدا رحمتش كند، مرحوم آ. امضا بكنند تا پخش شود

ـ ا امـده ينم، مـا  ينجا كـار كنـ  يم ايا ما آمده: گفتند )ثراه طاب(  :گفـتم ! ميه بـده يـ نجـا اعالم يم اي

 ديـ خواه د، بـا دولـت كـه نمـى    يـ د نه مسلسـل دار يست؟ شما كه نه تفنگ داريكار شما چ

 



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٢٣٤

 

 د تـا حـداقل بفهمنـد بـراى چـه بـه      يـ ه بدهيـ ن اسـت كـه اعالم  يكار شما هم! ديجنگ بكن

ـ نـه ا : ه را خواندم، گفتنديباالخره من اعالم. ديا تهران آمده  شـود آن  نمـى ن تنـد اسـت و   ي

اهللا  تيـ م خـدمت مرحـوم آ  يبـرد  بعـداً تنـد اسـت    گفتند مىما همان را كه  -را منتشر كرد 

 بعـد . -شان خودش تنها آن را امضا كرد و خـودش هـم آن را منتشـر كـرد    ينجفى ا مرعشى

 لى خوب اسـت، مـن مـتن تلگـراف را خوانـدم     يم، گفتند خيك تلگراف بزنيم پس يما گفت

نـى مرجـع   ياهللا العظمـى آقـاى خم   تيـ محضـر مبـارك آ  «: شده بود ن عنوان شروعيكه با ا

، »بركاتهم اهللا قمى دامت تياهللا محالتى و حضرت آ تيحضرت آ: د، رونوشتيقدر تقليعال

 كنـد؟  د مـى يـ شـان تقل يسـت، چـه كسـى از ا   يد نيشان كه مرجع تقليان گفت ايكى از آقاي

ـ ا: بعـد گفتنـد  ! كـنم  د مـى يـ شان تقليمن از ا! گفتم من  شـان يتلگـراف كـه بـه دسـت ا     ني

 ن اسـت كـه انعكـاس   يـ سـت غـرض ا  يشـان ن يدن به دسـت ا يغرض رس: رسد، گفتم نمى

 در آن. سـتند، كمـك و همـراه دارنـد    يصـاحب ن  بـى هـا   ايـن  دا كند و دستگاه بفهمد كهيپ

 ت كـرد وگفـت  يـ ز از مـا حما ين -امرزدشيخدا ب -صدر  د نصراهللا بنىيجلسه آقاى حاج س

 دست بـه عصـا شـد    دفعه يك) ثراه طاب(اما مرحوم آخوند مالعلى همدانىز خوبى است، يچ 

ـ از ا -من جلوى در را گـرفتم  ! گر جلسه به هم بخورديعنى دي»  !ميم برويپاش«: و گفت  ني

د كه كجـاى  ييد آقا، تا بگويگذارم برو گفتم من نمى -بود، دو درب آن بسته بود ها دريسه 

ــا ــاالخره ا. ديــد آن را اصــالح كنيــواهخ اگــر مــى! ن تلگــراف اشــكال دارد؟ي  شــان رايب

 »م همـدانى ياالحقـر علـى بـن ابـراه    «: شـان امضـا كـرد   يم، اول هم ايم و امضا گرفتينشاند

ـ با قاعـدتاً كـه   ايـن امده بودند بـا  يز نين جلسه علماى تبريالبته در ا. -خدا رحمتش كند - د ي

 نجـا امضـاها را  يمـا ا آمدنـد،   د از شـهررى مـى  يـ هشـت نفـر بودنـد و با    آمدند، هفت مى

 ز هـم امضـا  يـ عتمدارى از علمـاى تبر يم منـزل آقـاى شـر   يـ رو م عصـر مـى  يم و گفتيگرفت

  .ميريگ مى

 م،يريـ امضـا بگ  آنهـا  م بـاغ ملـك در شـهررى كـه از    ينى رفتـ يعصر همان روز با آقاى ام

 دا بـود كـه  يـ هـا پ  افـه ياز ق. عتمدارى بودنـد يحدود صد و پنجاه نفرى آنجا دور آقاى شـر 

ك ساواك شهررى بود، مـن رفـتم جلـوى آقـاى     يهست، آنجا نزد آنها نيساواكى هم در ب

ـ يـ آقـا  : عتمدارى نشستم گفتميشر  م كـرده و متـنش را امضـا   يزى را مـا تنظـ  يـ ن چيك چن

ـ ا كـرده   ،)دادنــد ه مـى يـ شـان گفـتم چــون مراجـع خودشـان جداگانـه اعالم     يبـه ا  احترامـاً (م ي

 م امضـا كننـد، گفتنـد مـانعى    يان بگـو يـ مـن بـه آقا   دييـ گفتند خوب است، گفـتم اجـازه بفرما  
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 شـان بلنـد  يداحمد خسروشـاهى نشسـتم، صـداى ا   يمن رفتم جلوى آقـاى حـاج سـ   . ندارد

 رسـد؟ مـن گفـتم    نـى مـى  ين به آقـاى خم يآخر چطور ا: بود، گفت »الصوت جهورى«بود 

ه لـو رفـت، خالصـه مـا از آقـاى حـاج       يقضـ تقريبـاً  دم كـه  يد، ولى فهميواش صحبت كني

 ايـ سـى و دو   مجموعـاً م كـه  يگـر امضـا گـرفت   يان ديـ داحمد خسروشاهى و بعضـى آقا يس

 سـت و دو امضـا كـه غلـط    يدم نوشـته اسـت ب  يدر بعضى از جاها د -سى و سه امضا شد 

 مـن جلـوى  «: نـى گفـتم  يواشـكى بـه آقـاى ام   يبعـد   -سـى و سـه امضـا بـود     ظاهراًاست، 

ممكـن اسـت مـتن تلگـراف بـا       ه لو رفـت ين قضيهشت نفر نشستم امضا گرفتم و ا هفت

ن امضـاها را  يـ رند به جهنم اما ما با زحمت و خـون دل ا يامضاها از دستمان برود، ما را بگ

نـى و گفـتم از مـن    يب آقـاى ام يـ واشكى كه كسى نفهمد آن را گذاشـتم در ج ي، »ميا گرفته

 جـدا م از هـم  يرون آمـد يـ نى من درست درآمد، از جلسـه كـه ب  يب شيپ اتفاقاً. رديفاصله بگ

 م، آنجـا مـرا گرفتنـد، بردنـد سـاواك     يم، من جلوتر رفتم در صحن حضـرت عبـدالعظ  يشد

ـ ا كـرده  ه پخـش مـى  يـ عتمدارى اعالميشما در منزل شر: گفتند  د بـه شـالق  يـ د، مـرا تهد ي

اد بـود، بعـد بـا همـان     يزها زيجور چ نيكردند، البته شالق نزدند، توپ و تشر و فحش و ا

 »سـرهنگ رحمـانى  «ك سـرهنگ بـه نـام    يـ م داغ بردنـد،  ك حمـا يم مرا به داخل يها لباس

 ميهـا  لبـاس بازجوى من بود اول گفت حمام را داغ كردند، آن قدر بخار كرده بود كه تمام 

 س شد،مرا به آن حمام برد و رفت، پسرى آنجا بـود در سـوراخى را بـاز كـرد،    يبه بدنم خ

 حـدود . آب را دادشـود،   ات مـى  ر تشـنه يـ ن ظرف آب را بگيك ظرف آب آورد، گفت اي

 ق تـو را يـ د كـرد و گفـت آن رف  يـ اد تهديـ م بعد دوباره سرهنگ آمد مـرا ز يك ساعت و ني

 گفـتم ! ىيد بگـو يـ ز را گفته و تـو هـم با  يه؟ گفت او همه چيقم كيم، گفتم رفيم آورديگرفت

 ز رايـ گفـت او همـه چ   -زننـد  ك دسـتى مـى  يـ ها  اين دانستم مى -م يزى ندارم بگويمن چ

 خـود گفتـه و بـه مـن ربطـى     يد، اگـر هـم گفتـه ب   يـ م كـه بگو يزى نداشـت يچ گفته، گفتم ما

 كـردى؟ گفـتم همـه    ك مـى يـ عتمدارى بـا چـه كسـى سـالم و عل    يگفت خانـه شـر  . ندارد

 ت همه با هـم سـالم  يكنند، گفت هفت هشت هزار جمع ك مىيآخوندها با هم سالم و عل

 طالـب را گفتـه، مـن   قـت همـه م  يشناسند؟ گفت رف گر را مىيكنند؟ همه همد ك مىيو عل

 زىيـ دنـد چ ينـى را گرفتـه باشـند امـا منكـر شـدم، خالصـه د       يته دلم گفتم نكند آقـاى ام 

 گفـت مـن   بعـداً نـى  يآقاى ام. ى آزاد كردندياوردند من را با مقدمات و گفتگوهايبه دست ن

 ىها درختكى از يدم تو را گرفتند رفتم داخل مدرسه الله زارى و تلگراف را البالى يتا د
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 هــاى شمشــادها ر شـاخه يــم آن تلگــراف را از زيشمشـاد مدرســه مخفـى كــردم، مــا رفتـ   

ــت ــفم، ميبرداش ــان تأس ــانه آن زم ــت ي ــوكپى نداش ــتگاه فت ــه يك دس ــالًم ك ــوكپى اق  آن را فت

ــ ــتن آن را داد. ميكن ــم ــاج شــ   ي ــاى ح ــه آق ــل يم ب ــدالجواد جب ــدهى  خ عب ــاملى س  ع

 شـش نفـر از   تلگرافخانـه، پـنج  بـرم   خدا رحمتش كنـد، گفـت مـن مـى    ) شهرى نىيخم(

 جـرأت آقـا را بردنـد تلگرافخانـه كـه      آنهـا  .شان بودنـد يمند سده هم با ا ى عالقهها جوان

  .نكنند تلگراف را قبول نكنند و تلگراف را قبول كردند

  

 د؟ اثـرات آن پـس  يا موفـق بـه انتشـار آن شـد    يـ ه چـه شـد و آ  يـ سرانجام آن اعالم :س

  از انتشار در جامعه چگونه بود؟

ـ    يدر آن وقت ما براى انتشار آن امكانات نداشـت  :ج ن يم و منظـور فقـط انعكـاس آن در ب

ا سى و سه امضا از علماى بـزرگ آن وقـت   ين باالى كشور بود، و داراى سى و دو يمسئول

  .د بودير از مراجع تقليالبته غ

  )802 ، صفحة6وست شماره يپ(

  
  

  نىياهللا خم تيآ مرجعيت تأييدد در يه مراجع تقلياعالم

  

ــاعالم جــداد هــم يــد مراجــع تقليــفرمود :س  م كــردهيه دادنــد؟ آن را خودشــان تنظــي

  بودند؟

 در تهـران چهـارنفر بودنـد، چـون     آنهـا  ه دادنـد، يـ به عنوان خودشـان اعالم  آنها بله، :ج

 اساسـى  نـى را محاكمـه كننـد و مطـابق قـانون     ياهللا خم تيـ خواهنـد آ  صحبت بود كه مى

 توانسـتند محاكمـه كننـد، لــذا برحسـب آنچـه گفتـه شــد       د را نمــىيـ آن زمـان مرجـع تقل  

خ ينجفـى و آقـاى حـاج شـ     النى، آقاى مرعشىيعتمدارى، آقاى ميات آقاى شريحضرات آ

 نـى را بـه عنـوان مرجـع معرفـى     ياهللا آقـاى خم  تيـ زى نوشتند و آيك چيتقى آملى محمد

  .رى كننديشگيشان پيكردند تا از اعدام ا

  

ــرا آ :س ــانى و آيگلپااهللا  تيـــچـ ــ تيـــگـ  انيـــداحمد خوانســـارى در مياهللا سـ

  امضاكنندگان نبودند؟
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 اهللا خوانســارى هــم تيــامدنــد، آيگــانى در قــم بودنــد و بــه تهــران نياهللا گلپا تيــآ :ج

ـ بـه  . كردنـد  زى را در آن وقت امضـا نمـى  يچ  اد دارم در آن وقـت رفقـا از بـاب متلـك    ي

 شــان حاضــريذلــك ا د مــعيســيرا بنو »االاهللا الالــه«ك ورقــه فقــط يــاگــر در  گفتنــد مــى

  .ستند امضا كنندين

  
  

  نجانبيى و امتناع ايمالقات برخى علما با دكتر بقا

  

  .دييد بفرمايگرى از آن دوران دارياگر خاطره د :س

 اهللا خـادمى اصـفهانى بـه    تيـ ك شـب آ يـ ن است كـه  ياز جمله خاطرات آن زمان ا :ج

 ا، مـن گفـتم  يـ م شـما هـم بـا مـن ب    يبـرو ى يك جايازده بناست يامشب ساعت : من گفتند

 م، گفـت منـزل آقـاى   يـ آ ى است، گفتم من تـا نفهمـم كجاسـت نمـى    يك جايكجا؟ گفت 

 ك بهانـه يـ االن دنبـال هسـتند كـه    هـا   اين م، گفت چرا؟ گفتميآ ى، گفتم من نمىيدكتر بقا

 اسـى و يك فـرد س يـ ى يرند، ما كارمان كار آخوندى اسـت، دكتـر بقـا   ياى از ما بگ و سوژه

ـ با شاه و دولت بد اسـت و مالقـات مـا بـا او      ظاهراًحزبى است و   شـود،  ك بهانـه مـى  ي

 شان را به صورت مستقل مطـرح كننـد، گفـت   هاي حرفهم حرف دارند، گفتم ها  اين گفت

ك مقدار ناراحت شـد، بـاالخره   يشان يم؛ ايآ م، گفتم من نمىيرو م و مىيا ما كه قول داده

 ذلك من آن شب با آقـاى خـادمى منـزل آقـاى دكتـر      لى معو ،اهللا اصفهان بود تيشان آيا

ت نـى و  يى جـزوه خـوبى راجـع بـه آقـاى خم     يدكتـر بقـا   بعـداً البتـه  . ى نرفتميبقا مرجعيـ 

 شـان بـروم، چـون مثـل    يولى به هر حال آن شب من حاضر نشدم به منزل ا. شان نوشتيا

خ يمرحوم آقـاى حـاج شـ   ك روز هم علما منزل ي. بودند ها ساواكيمور و ملخ دور و بر ما 

ــانى نزد محمد ــالحى كرم ــا ص ــرض ــك مي ــامي ــ دان ام ــتند، تقر  )ع(نيحس ــه داش ــايجلس  ب

 خواسـتند علمـا را   ند و مـن هـم بـودم، آنجـا را محاصـره كردنـد و مـى       شد مىنفرى  سى

كـى دو دفعـه هـم    يم، يل شود و همه متفـرق شـد  يم جلسه تشكيرند كه باالخره نگذاشتيبگ

  .د و زود رها كردنديزى طول نكشيك ولى چبعضى علما را بردند ساوا
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  ب مالقات علما با شاهيس ساواك براى ترتيتالش رئ

  

 البتـه مـن در   -كى از جلسات علما آمده بود يبه ) س ساواك وقتيرئ(ك روز پاكروان ي

ى كـه بعضـى   يد كرده بـود، تـا جـا   يلى توپ و تشر رفته و علما را تهديخ -آن جلسه نبودم

 دهاى او جـا خـورده بودنـد؛   يـ عتمدارى در مقابـل تهد يالنى و آقـاى شـر  يآقاى م گفتند مى

 .سـتاده بـود  يلـى حسـابى جلـوى او ا   يصـدر خ  د نصـراهللا بنـى  يدر آن جلسه آقاى حاج س

ـ ا ن همـه آمـده  يـ گفته بود شما ا آنها را به مالقات شاه ببرد، به آنها خواسته پاكروان مى د ي

 د؛يـ حضـرت بزن يتـان را بـه اعل  هاي حـرف د و يـ حضـرت صـحبت بكن  يد بـا اعل ييـ ايتهـران ب 

 د علمـا يـ ك قداستى بـراى شـاه درسـت كنـد و بگو    يرا ببرد و  آنها ن بوده كهيمنظورش ا

ن نقشه علمـا را بـه   ينى را مورد عفو قرار داد و با ايآقاى خممثالً آمدند خدمت شاه و شاه 

 تـان را بـا او  د حرفييـ ايشاه مملكـت اسـت و شـما ب    ،حضرتياعل: دربار بكشاند، گفته بود

 بـه صـورت متـواتر نقـل كردنـد در آن جلسـه آقـاى       تقريبـاً  آن طور كه بـراى مـن   . ديبزن

 ديعتمدارى از برخـورد بـا او طفـره رفتـه بودنـد، ولـى آقـاى حـاج سـ         يالنى و آقاى شريم

 د؟ او شـاه يـ م، گفتـه بـود چـرا قهر   يحضـرت قهـر  يصدر گفتـه بـود مـا بـا اعل     نصراهللا بنى

 » !وانـات نجسـند  يح هـا  ايـن «حضرت در نطق كرمانش گفته ياعل«: مملكت است، گفته بود

ون و بزرگـان  يرى كرده و كسى كه نسـبت بـه روحـان   ين تعبيك چنيت يو نسبت به روحان

 عـذرخواهى اوالً د يـ حضـرت با يم؟ اعليم بـا او مالقـات بكنـ   ييايوانات نجس ما بيد حيبگو

 نـى از ين آقـاى خم يسـتند همـ  يعلمـا منحصـر بـه مـا ن     ثانيـاً د من اشتباه كردم، يكند و بگو

را آزاد كنـد و اگـر    هـا  اين علماى مهم است، آقاى قمى و آقاى محالتى از علماى بزرگند،

  .»ميم مسائل كشور را حل كنينيم و بنشييايم با هم بييايبناست ب

  

ــ :س ــه جــوابش داده نشــد ا ي ــك ســئوال ك ــ ي ــه قض ــا ازين اســت ك ــاجرت علم  ه مه

 دهـى كـرد؟ چـه كسـى بـه آنـان خبـر        شهرهاى مختلف به تهـران را چـه كسـى سـازمان    

ــداد كــه در  ــه تهــران بيك روز معــي ــراىياين ب ــراهم آنهــا نــد؟ كــى ب ــات ف  جــا و امكان

  كرد؟ مى

ـ اتقريبـاً  م و يآبـاد بـود   ل كار مـا در نجـف  ين گفتم، در اوايش از ايمن پ :ج  ن حركـت ي
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م يديل كـه مـا شـن   يـ در همان اوا. د كارى بكننديكردند با خودجوش بود، همه احساس مى

 دفعـه  يـك م به تهـران، علمـا هـم    ينى خودمان را رساندياند به تهران با آقاى ام بعضى رفته

ـ يبگو شد مىآمدند، ولى  به تدريجامدند ين  عتمدارى و آقـاى يآقـاى شـر   هـا  قـدم  شيى از پ

ــا آقــاى م يم ــد، منته ــد و ايالنــى بودن ــى را اول برگرداندن ــاى يالن ــد، آق ــاره آمدن  شــان دوب

رتـر آمدنـد، علمـا هـم     ينجفى هـم د  امدند، آقاى مرعشىيند ولى نيايگانى هم بنا بود بيگلپا

 ر علمـا بـه  يالنـى از مشـهد و سـا   يعتمدارى از قـم و آقـاى م  يدند كـه آقـاى شـر   يوقتى شن

 د،نـ يايكردنـد ب  هـا را هـم دعـوت مـى     آمدند، البته بعضى مى طبعاًهم  آنها اند تهران آمده

 د كسـانى يـ مراجـع هرجـا باشـند با    طبعـاً عتمدارى جمعى را دعوت كـرده بـود،   يآقاى شر

ر آمـد آقـاى خـادمى از    يـ ند؛ از جمله كسانى كه ديدور و برشان باشند تا قدرتى به شمار آ

 از سـوى . جمـع شـدند   هـا بـه تـدريج    اين شان دعوت كردند بعد آمد،ياصفهان بود كه از ا

ن معنا بودنـد كـه   يعلما را گرفته بودند ناراحت بودند و طرفدار اكه  ايناز واقعاً گر مردم يد

 اهللا حـاج  تيـ ش مرحـوم آ يه بردم پـ يك اعالميك روز من يمثالً ك كارى بشود، يباالخره 

 گـه چـى؟  يشـان گفتنـد پـس مراجـع د    يد، ايين را امضا بفرمايعى گفتم ايد ابوالحسن رفيس

 د مـن هـم  يـ خواسـت بگو  د مـى يشا. دهند ه مىيمبراى خودشان اعالكه  اينمثل  آنها گفتم

 ن را چـاپ يـ د، گفـت آخـه شـما فـردا ا    يـ جزو مراجع هستم، گفتم خوب شـما امضـا نكن  

 آورنـد كـه تـو چـرا امضـا نكـردى؟       ن مردم به من فشار مىيرود در قزو د بعد مىيكن مى

علمـا  م؛باالخره مـردم بـه   يكن د ما چاپ مىيه بدهيك اعالمي جداگفتم خوب شما خودتان 

  .انتظار داشتند كه حركتى انجام بدهند آنها آوردند و از فشار مى

  
  

  نى در زندانياهللا خم تياهللا خوانسارى با آ تيمالقات آ

  

 داحمد خوانسـارى ياهللا حـاج سـ   تيـ نـى بنـا بـود آ   ياهللا خم تيـ پس از بازداشت آ :س

ـ ا ايـ شـان بـرود، آ  يدن اياز طرف علما به د  آن ران مالقـات صـورت گرفـت؟ چگـونگى     ي

  .دييان فرمايب

شـان  يدن ايـ نفـر بـه د   كيآوردند و دستگاه هم موافق بود  بله، مردم و علما فشار مى :ج

 دنيـ اورد، بنا شده بـود آقـاى خوانسـارى بـه د    يان را براى مردم بيبرود و خبر سالمتى آقا
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 آقـاى حـاج   كلّـه وقتـى سـر و   «: بـه مـن گفتنـد    بعـداً نـى  يخـود آقـاى خم  . شان برونـد يا

 رود احساسـات مـردم   شـان االن مـى  يلى اوقاتم تلخ شد گفـتم ا يدا شد من خيداحمد پيس

 قـه رفتـه  يدو سه دقتقريباً آقاى خوانسارى . »افتد اب مىياز آس ها آبكند و  را خاموش مى

دن آقـاى محالتـى و آقـاى    يـ شان به ديا. ده بود، در حد سالم و احوالپرسىيشان را ديبود ا

آبـاد،   را برده بودند زنـدان عشـرت   آنها .نفر شاخص بودند ن سهيقمى هم رفته بود چون ا

نـى وقتـى كـه آزاد شـد     يبعدها آقاى خوانسارى آمد خبر سـالمتى امـام را آورد، آقـاى خم   

حبس كرده بودند و آقاى قمـى و آقـاى محالتـى را هـم در      اتاقك يمن را در «: گفت مى

 اتـاق ك يـ ن يدم، در همـ يشـن  مـى گر، من صداى دعا خوانـدن آقـاى قمـى را    يى دها اتاق

ك حـوض هـم بـود كـه در آن خودمـان را      يـ ساعت قدم بـزنم،   ميبودم كه نمقيد  ها صبح

 غـاتى را يان رفرانـدوم و تبل يـ و هم براى ما آورده بودند كـه جر يك راديم، يداد شستشو مى

 ك پاسـبان يـ رون بـه مـن گفتنـد    يـ ان حـوادث ب يم، و راجع به جريكه به نفعشان بود بشنو

  .»مين خبردار نشديش از ايته شده و بكش

  
  

  نى از زندان و محصورشدن در خانه آقاى نجاتىياهللا خم  تيآزادى آ

  

 پـس از آزادشــدن حضــرت امــام از زنــدان و محصورشــدن در منــزل شخصــى بــه  :س

ـ ا دهيه تهـران، شـن  يـ طرينام آقاى روغنى در منطقه ق ـ   ي  ن فرصـت يم كـه حضـرتعالى در اول

 د كشـور و كشـتارى را  يـ د و اوضـاع و اخبـار جد  يـ در آن منـزل مالقـات كرد   لـه  معظمبا 

 ن رابطـه اگـر مطلبـى در   يـ د؛ در ايشـان رسـاند  يكه توسط شـاه صـورت گرفتـه بـود بـه ا     

  .دييد بفرمايخاطر دار

 سـت، همـان وقـت كـه علمـا در تهـران بودنـد مـن        يد نيـ ان كرديجور كه شما ب نيا :ج

 رفـتم، آن روز  گـر مـى  يواعظـى و گـاهى بـه جاهـاى د    گاهى در تهران منزل آقـاى دكتـر   

 نـى االن آزاد شـده و  يتلفـن كردنـد گفتنـد آقـاى خم     دفعـه  يـك منزل دكتر واعظـى بـودم   

ن قمـى بـود، و   يمنزل عباس نجاتى است، آقاى عباس نجاتى پسر مرحـوم حـاج آقـا حسـ    

. قنـد يهـم رف و پـاكروان بـا   ) نىيبرادر آقاى خم(معروف بود كه آقاى نجاتى با آقاى هندى 

 احتمـاالً ه، و يـ طريه داشـت نـه در ق  يك منزل در داوديآقاى نجاتى در تهران دفتر داشت و 
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 آقـاى دكتـر واعظـى گفـت االن تلفـن كردنـد و      . منزل مال آقاى نجاتى هـم نبـوده اسـت   

 دنيـ نـى را آزاد كردنـد، منـزل آقـاى نجـاتى اسـت و مـردم دارنـد بـه د         يگفتند آقـاى خم 

 سـاواك آقـاى  . دم خـودم را بـه آنجـا رسـاندم    يجب كردم فورى دوروند، من تع شان مىيا

مـردم را آزاد   رفـت و آمـد  نى را آورده بود در آن خانه و يقمى و آقاى محالتى و آقاى خم

 كننـد  مـى  رفـت و آمـد  لـى  يده بودنـد كـه مـردم خ   يكى دو ساعت ديگذاشته بود، بعد از 

ـ يـ سـرهنگ وث . كـردن  كنتـرل عوض شده بود، و شروع كرده بودند به  آنها ميتصم س يق رئ

ــ ــران را يپل ــأمورس ته ــرل ا م ــه   يكنت ــد كســانى ك ــه بودن ــد و گفت ــرده بودن ــثالًشــان ك  م

 ه مـردم يـ بق رفـت و آمـد  برونـد، امـا از   هـا   ايـن  عتمدارىيتى هستند مثل آقاى شـر يشخص

 سـتاده بـود و  يق آنجـا ا يـ دم دو سه سـاعتى گذشـته بـود، وث   يوقتى من رس. رى كننديجلوگ

ت اللهـى نبـود   يـ افـه مـن آ  يگذاشتند بروند و چون ق اهللا بودند مى تيخاصى را كه آافراد 

 كيـ كردنـد، مـن آنجـا كنـار      مـردم را متفـرق مـى    هـا  پاسـبان نگذاشتند وارد منزل شـوم،  

 كـى يشـناختند اطـراف مـن جمـع شـدند،       كه مرا مى ها طلبهستادم و تعدادى از يدرخت ا

 اى؟ گفـتم  سـتاده ينجـا ا يگفـت چـرا ا  ! كجا بـروم؟  گفتم! خ برويآمد گفت آش ها پاسباناز 

 ديـ گـم بـرو، گفـتم خـوب بگـى، بعـد د       ام، گفـت مـن مـى    ستادهيابان است كنارش ايخ

 ق آمـد و گفـت  يـ ك عده اطراف من هستند، خالصـه سروصـدا شـد، خـود سـرهنگ وث     ي

 نـى يم خانـه آقـاى خم  يگذارى بـرو  ا مال كشوره؟ تو نمىيابان مال توست يد، گفتم خيبرو

 نجـا يخـواهم ا  چـى مـى  يسـتم، گفـت چكـار دارى؟ گفـتم ه    يجـا با  نيخواهم هم مى من

 كـنم،  ك مـى يـ گـر را هـم تحر  يك عـده د يـ نجا باشم يد من ايخالصه د. ستم تماشا كنميبا

كى از يدر آنجا . ا برو تو، من وارد منزل شدم و دو سه روز آنجا ماندميخ تو هم بيگفت آش

كـه در بازداشـت امـام راننـده     » ن عصـار يسروان حس«كنندگان شخصى بود به نام  ىيرايپذ

ك يـ م بـا  ينـى را گـرفت  يوقتى كه مـا آقـاى خم  «: گفت شان از قم به تهران بوده است مىيا

 ك گوسـفند نـذر كـردم بـراى حضـرت عبـاس كـه       يم تهران، من يآمد م مىيفولكس داشت

» !نم برسـانم نـى را تـا تهـران بتـوا    يتم را بتوانم خوب انجـام بـدهم و آقـاى خم   يمأمورن يا

كرد كه براى نماز صـبح نگـه دارم ولـى مـن      نى اصرار مىين راه آقاى خميدر ب«: گفت مى

 تـيمم كـرد و راه  شان دسـتش را روى خـاك زد و   يك جا نگه داشتم ايتوانستم، فقط  نمى

  .»!ميافتاد

 نفر آوردند، و هر دفعه سى چهل رون مىيم غذا از بين چند روز كه ما آنجا بوديدر ا
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 اميـ نـى پ ياهللا خم تيـ م؛ در آن مدت آقـاى نجـاتى مرتـب از طـرف پـاكروان بـراى آ      يبود

  .آورد مى
  
  

  نى به خانه آقاى روغنىياهللا خم تيانتقال آ

  

 ك تـاجر اصـفهانى  يـ كـه   ايـن د، تا يدا كنيك جا پيدادند كه خودتان  غام مىيمرتب پ آنها

 شـنهاد داد يروغنـى اصـفهانى پ  ن ينى بود به نام آقـاى حـاج غالمحسـ   يكه طرفدار آقاى خم

 ك ازيـ نـى بگـذارد، بـراى هـر     يار آقـاى خم يـ ه بـود در اخت يـ طريكه منزل خود را كه در ق

ـ انتقـال پ  هـا  خانـه ان به آن يدا شد و آقايك منزل پيان قمى و محالتى هم يآقا  دا كردنـد و ي

 مالقـات  آنهـا  توانسـتند بـا   مى آنها هاى گر محدودتر شدند و فقط خانوادهياز آن به بعد د

 رفتند، البتـه مـن بـه منـزل آقـاى روغنـى       تك افرادى هم به آنجا مى كنند و گاهگاهى تك

  .نرفتم
  

 شــان از چگــونگى برخــورد خــود بــايا ايــد آيــدر آن چنــد روزى كــه بــا امــام بود :س

  ف نكردند؟يتان تعريزى برايشان چيبا ا آنها بازجوها و برخورد

ان يـ شـان بـه طـور كلـى در جر    يلـوم شـد ا  م معيديشان رسـ يهنگامى كه ما خدمت ا :ج

شـان گفتـه بودنـد مـردم     يكشتارهاى پانزده خرداد و مسائل خارج زندان نبودند، فقـط بـه ا  

رون و يـ انـات و اخبـار ب  يمـن جر . ك پاسبان كشته شده اسـت يمقدارى سروصدا كردند و 

 شـان گفـتم، البتـه بعضـى از    يگـر را بـراى ا  يان كشـتارهاى قـم و تهـران و جاهـاى د    يجر

د يشان ندهين اخبار ناراحت كننده را به ايا گفتند مىند و شد مىشان هم ناراحت يكان اينزد

 انـات و مسـائلى را كـه گذشـته بـود بـراى      ين دو سـه روز همـه جر  يـ ولى من در ظرف ا

 مـثالً ، شـد  مـى ن چند روز لحظه به لحظه حلقه محاصره تنگتر يدر ا. ن سه بزرگوار گفتميا

نى آمد، فرداى همان روز كه با چنـد نفـر از   يدن آقاى خميى به دعتمداريك روز آقاى شري

 غـام يمرتـب پ كـه   ايـن شـان نـداده بودنـد، و    يز آمده بودند اجـازه مالقـات بـه ا   يعلماى تبر

 ره محاصـره را تنگتـر  يـ ن بـود كـه دا  يـ د هدفشان ايدا كنياى براى خود پ دادند كه خانه مى

  .كنند
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 گفـتم مـن   مـى  آنهـا  دادم، بـه  ى پـس نمـى  يبـازجو من در آنجا «: گفتند مىنى يآقاى خم

دانـم، شـما هـر كـارى      الت حق و قانون نمـى يالت شما را تشكيشما را قبول ندارم، تشك

 ك كلمـه هـم  يـ د مـن  يـ د، اعـدام كن يـ د اعـدامم كن يـ خواه د، فـوقش مـى  يد بكنيخواه مى

 دهـم  ر مـن جـواب نمـى   يـ د، گفـتم خ يـ د جـواب بده ير باينخ گفتند مىدهم،  جواب نمى

 ايـ سـت؟ گفـتم آ  يست، گفتنـد چـرا قـانون در كـار ن    يقانون و عدالتى در كار نكه  اينبراى 

 كيـ د يـ ايه الاقـل ب يضـ يفه را نداشـت كـه در حادثـه مدرسـه ف    ين وظيوزارت دادگسترى ا

ع را بـه بـار   يرا زدنـد و آن فجـا   هـا  طلبـه نجا يك عده آمدند ايد يپرونده درست بكند، بگو

الت ين همـه تشـك  يـ شـود ا  د؟ پس معلوم مىيه گذشتين قضياآوردند، چطور شما از كنار 

سـت، چـرا شـما    يچ عـدالت و قـانون در آن ن  يفات است، هياش تشر دادگسترى شما همه

مسأله ك يباالخره ! د ولو به قول شما كشاورزان بودنديب نكرديه را تعقيضيان مدرسه فيجر

ــاى در ا ــرا نده  ي ــا جــواب م ــاده اســت، ت ــاق افت ــن كشــور اتف ــه شــما جــوابد مــن ي  ب

  .»او هم برخاست و رفت! دهم، باز هم اصرار كرد من با تشر گفتم پاشو برو نمى

 ك روز پـاكروان آمـد  يـ در منـزل آقـاى روغنـى    «: گفتند مىشان پس از آمدن به قم يباز ا

ك روحـانى  يـ ك بزرگـوارى،  يـ دى، يـ ك مرجع تقليى، يك آقايآقا شما : ش من و گفتيپ

 ريـ عنـى پدرسـوختگى، دروغ، تزو  ياسـت  يد مال ماها، سيگذاررا بها  اين است ويهستى، س

 اگــر: مــن بـه او گفــتم ! ديـ اسـت آلــوده كن يسـت كــه خودتـان را بــه س  يشــما ن شـأن ، ...و

 م آن مـال خودتـان  يسـت يى البتـه مـا اهـل آن ن   يگـو  ن معناسـت كـه تـو مـى    يـ است به ايس

 كارهـاى مـردم اسـت   دگى بـه  يش اداره امـور اجتمـاعى و رسـ   ياست معنايباشد، اما اگر س

 ن حـرف يـ جزو برنامه اسالم است و جزو قانون مشروطه است، مواظـب بـاش ا  اصالً ن يا

 رايـ ن جـرم اسـت، ز  يـ اسـت دخالـت نكنـد ا   يى در سيى، اگر به كسـى بگـو  يى نگويرا جا

 توانـد تـو را محكـوم كنـد     ك دستگاه عادلـه مـى  يبر خالف حكومت مشروطه است؛ االن 

 اسـت كشـور دخالـت كننـد،    ين است كـه تمـام مـردم در س   يامعناى مشروطه كه  اينبراى 

 تـو كـه   ايـن اسـى اجتمـاعى مـردم را بررسـى كنـد،      ينده معلوم كنند كه برود مسائل سينما

د يـ ى خالف مشروطه است و كسى را كـه خـالف مشـروطه قـدم بـردارد با     يگو دارى مى

  .را به پاكروان گفتم ها حرفن يا گفتند مىشان يا. »محاكمه كرد
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  النى و نقشه كودتاى سرلشكر قرنىياهللا م تيدار با آيد

  

 النـى هـم مالقـاتى   ياهللا م تيـ د بـا آ يـ ا هنگـامى كـه حضـرتعالى در تهـران بود    يگو :س

 شــان در ارتبــاط بــا كودتــاى سرلشــكر قرنــى مطــالبى را بــه شــما گفتــه يد و ايــا داشــته

  .دييحاتى بفرماين باره هم توضيدر الطفاً بودند، 

ـ بـا آ  مرتبـاً البته من در مدتى كه تهـران بـودم    :ج  النـى مالقـات داشـتم، ولـى    ياهللا م تي

م يم بـه اصـفهان برگـرد   يخواست نى از زندان آزاد شدند و ما مىياهللا خم تيآكه  اينپس از 

 نـى بـه تهـران مهـاجرت كـرده بودنـد      يى كه براى آزادى آقاى خميم با بعضى از علمايرفت

 اهللا تيـ م، از جملـه بـراى خـداحافظى بـه منـزل آ     يخداحافظى كنـ و هنوز در تهران بودند 

 ك كـارى داشـتم،  يـ شـان فرمودنـد مـن بـا شـما      يم ايم، هنگامى كه ما بلند شديالنى رفتيم

 ، شـما مواظـب  آيـد  مـى ش يك حـوادث و اتفاقـاتى پـ   ين روزها يد، گفتند همييگفتم بفرما

ــ  ــتان اصــفهان باش ــد، گوياس ــىي ــتند بگو ا م ــه يخواس ــد آن منطق ــدر اختن ــت؛ي  ار شماس

 ن شـكل يـ ك برنامـه كودتـا مطلـع هسـتند و بـه ا     يشان از يم كه اين طور استنباط كرديما ا

 البتـه پـس از مـدتى بـه مـا     . ميكنند كه نظم آن منطقـه را كنتـرل كنـ    ه مىيدارند به ما توص

 بعـداً انـد و   رى و خبازان را بازداشت كـرده يد كه سرلشكرقرنى و آقا مرتضى جزايخبر رس

 النـى صـحبت كـرده، در   ياهللا م تيـ س ساواك به مشهد رفته و بـا آ يم كه پاكروان رئيديشن

اى بـوده اسـت كـه سرلشـكر      ى كرده، باالخره معلوم شد كـه برنامـه  يشان بازجويواقع از ا

روزى انقـالب  يـ ن سـپهبد قرنـى كـه پـس از پ    يهم -ب بدهد يى را ترتياهللا قرنى كودتا ولى

 توسـط گـروه   بعـداً ران شـد و  يـ جمهـورى اسـالمى ا  س ستاد مشترك ارتـش  ين رئينخست

١ديفرقان ترور شد و به شهادت رس
 ن كودتـا بـوده  يـ ان ايـ النـى هـم در جر  ياهللا م تيو آ -

 انيـ جر بعـداً بانى بكنـد، كـه   يت و پشتيشان حماياز ا ،تياست و بنا بوده در صورت موفق

 زنـدان محكـوم كردنـد،   سـال   آن وقت قرنى را گرفتند و بـه سـه  . ن كودتا لو رفته استيا

 ن جهـت فقـط  ياند و به همـ  كرده ت مىياز قرنى حما ها آمريكاييآن زمان معروف بود كه 

 سـال زنـدان محكـوم    كيـ رى را هـم بـه   يسال زندان داده بودند، آقا مرتضى جزا به او سه

                                                        
رسيد و در صحن مطهر شمسى توسط گروه فرقان به شهادت 1358ماه  اهللا قرنى در روز سوم ارديبهشت  مرحوم سپهبد ولى ١

 .به خاك سپرده شد) س(حضرت معصومه
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 لـى يان بـراى مـا خ  يـ ن جريـ ات ايـ كرده بودند، خبازان هم مدتى در زندان بـود؛ ولـى جزئ  

  .كه چگونه بوده استروشن نشد 

  

  شانيد اقشار مختلف از اينى به قم و بازدياهللا خم  تيبازگشت آ

  

 جـه فشـار  يشـان نت يا آزادى ايـ ه چگونـه بـود، و آ  يـ طرينى از حصر قيآزادى امام خم :س

 نيـ ن شـاه تالشـى در ا  ياز خـارج هـم توسـط مخـالف    كه  اينا يافكار عمومى در داخل بود 

  بوده است؟ مؤثّره ين قضيگرى در ايعوامل دا يگرفت و  نه صورت مىيزم

 ه دسـتگاه يـ عل شـديداً غات خارج اطالعى ندارم ولى افكار عمـومى داخـل   يمن از تبل :ج

شـان را آنجـا   ين ماه كـه ا يكرد چند ال مىيم هم خيد رژيبود، مردم همه ناراحت بودند؛ شا

گـر  يهنـد، و از طـرف د  گر به مبـارزه ادامـه ند  يشان قانع شده باشند و دينگاه داشته است ا

 بـاالخره شـبانه  . شان افكار عمومى را به طرف خود جلـب كـرده باشـد   يدستگاه با آزادى ا

 كـى از يه مهمـان  يشان را به قم آوردند، در آن شب مـن و جمعـى از دوسـتان در صـفائ    يا

م يديـ م و ديانـد، همـه از خوشـحالى رفتـ     شان را بـه قـم آورده  يد ايم كه خبر رسيرفقا بود

 مـاه حـبس و   پـس از ده «شـان را  ياكـه   اينبه محض . اند شان شدهير منزل ايسرازت يجمع

 ر كشـور بـود آمـد قـم،    يـ ادم هست دكتر صـدر كـه وز  يآوردند » 18/1/43حصر در مورخه

ى هـا  چـراغ هـاى اطـراف را    شان آمده بود و دستور داد آن منطقه و كوچهيبه دنبال اتقريباً 

 گفـت آقـا شـما    نى نشسته بود و مـى يآقاى خم نورانى نصب كنند، بعد هم خودش جلوى

 ىيخواسـت دلجـو   ا مـى يـ د تا نظر شما اجرا شـود، گو ييد بفرمايهر امر و نظرى داشته باش

هـا   نـى ياز اطراف محالت بودند و با خمها  اين دكتر صدر پسر صدراالشراف بود و -بكند 

 آدم نسـبتاً شـناخت، صدراالشـراف    را مـى  آنهـا  نـى هـم خـانواده   يك بودند، آقاى خمينزد

بـاالخره   -ر كشور شده بوديتازه وزكه  اينن دكتر صدر مثل يخوش نامى هم بود، آن وقت ا

نـى  ين بـود كـه آقـاى خم   يـ د در ذهنشان ايكرد و شا لى تواضع مىياو دنبال امام آمد قم خ

 گـر يشـان د يمدتى آنجا مانده خسته شده و حـاال اگـر مقـدارى تواضـع و كـرنش بكننـد ا      

 شـان پـس از مالقـات بـا خـانواده شــهداى     ياكـه   ايــنكنـد، تـا    ا را رهـا مـى  يدنبـال قضـا  

 بـه بـار آورده بودنـد آن سـخنرانى كوبنـده را      هـا  دولتيعى كه يدن فجايپانزده خرداد و شن

 را پنبـه كـرد و   آنهـا  هـاى  تمـام رشـته  تقريباً ن سخنرانى يراجع به پانزده خرداد كردند و ا
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 شـان يدم كـه پـاكروان گفتـه بـود بنـا نبـود كـه ا       يانتظار آنان بـود و حتـى شـن   ن خالف يا

  .جور تندى بكند نيا

 آمدند، نه فقـط علمـا بلكـه مـردم هـم      شان مىيدن ايگروه گروه به د ها شهرستانعلماى 

 آمدنـد، از مشـهد از تهـران از    ى پانصد نفرى، هزارنفـرى از همـه شـهرها مـى    ها اكيپدر 

ار هست مرحوم آقاى خادمى با مرحوم گازر كه از  ادميك بار ياصفهان؛  اصـفهان بـود    تجـ

 شـان، يد ايـ نـد بازد ياينـى ب ياهللا خم تيـ نـى و بنـا بـود آ   ياهللا خم تيـ دار آيآمده بودند به د

د يـ ن كردند، منزل ما طرف خاكفرج بـود، شـب آمدنـد آنجـا منـزل مـا بازد      يمنزل ما را مع

ه صـادر  يـ ى مختلـف اعالم ها مناسبتاد بود، به يلى زيت خي؛ خالصه آن روزها فعال...شانيا

 نيـ ن در ايرازى و بعضـى از افـراد جامعـه مدرسـ    يشـ  من و مرحـوم آقـاى ربـانى   . شد مى

لـى جسـور بـود، مـن     يما براى امضاگرفتن خ محمدمرحوم  خصوص بهم، يمسائل فعال بود

ــفم ــانه اتأس ــدارى و  ين چي ــا را نگه ــا  يزه ــردم، ش ــت نك ــه  يادداش ــند ك ــانى باش  د كس

  .ادداشت كرده باشنديانات را يآورى و آن جر هاى آن روزها را جمع هياعالم
  
  

  واقعه پانزده خرداد بر روند جنبشتأثير 

  

ــاث   :س ــه ت ــرداد چ ــانزده خ ــه پ ــوع حادث ــى و  -رى يدر مجم ــمنف ــتي ــد -ا مثب  در رون

ـ ا ايـ ه مـردم گذاشـت؟ بـه نظـر حضـرتعالى آ     يـ ه و روحيـ هـاى علم  مبارزات در حوزه  ني

ـ    م مـى يـ ادى رژيـ گونـه كـه ا   توانسـت آن حادثه   رين امـام و سـا  يخواسـتند در وحـدت ب

  جاد كند؟يمراجع خللى ا

 مـردم در پـانزده  . لـى از دسـتگاه متنفـر كـرد    يه روى هـم رفتـه مـردم را خ   ين قضـ يا :ج

 نيـ گـر، و ا ياد بود هـم در قـم و هـم جاهـاى د    يد زيد دادند، هم در تهران شهيخرداد شه

 با امام و بـا جنـبش انقالبـى    نوعاًون يروحانتقريباً م شد و يدم از رژى مريو جدا تنفّرباعث 

 ن اواخـر يـ ك عـده هـم مخـالف بودنـد و تـا ا     يـ از لحاظ فكرى همراه شده بودنـد، البتـه   

 زى شـده؟ ير چـه كسـى اسـت؟ چـرا خـونر     يى پـانزده خـرداد تقصـ   ها خونن يا گفتند مى

 زىيبكشـد، وقتـى كـه بـه خـونر     زى يآمد كه بـه خـونر   ون از آن اول باورشان نمىيروحان

 دند، امـا نـوع مـردم از   يك مقدار عقـب كشـ  يگر يل ديا داليها از روى ترس  د بعضىيكش

 مـردم بـه  . م شـد يـ م متنفر شدند و روى هـم رفتـه واقعـه پـانزده خـرداد بـه ضـرر رژ       يرژ
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 كردنـد،  ى مـى يدلجـو  آنهـا  كردنـد، از  هـاى شـهداى پـانزده خـرداد محبـت مـى       خانواده

ادم هسـت آن وقـت   يـ مـن  . د دادنـد عقـب بزننـد   يكه مـردم حـاال كـه شـه     جور نبود نيا

 ،شـد  مـى ى يلـى از آنـان دلجـو   يلـى مـورد احتـرام مـردم بودنـد، خ     يهاى شهدا خ خانواده

 ميگـرفت  م از كسـانى پـول مـى   يرفتند، ما خودمان در صـحنه بـود   شان مىيها خانهمردم به 

رى نبود كـه مـردم مرعـوب بشـوند و     م، باالخره جويداد ازمند شهدا مىيهاى ن به خانواده

  .عقب بزنند، مردم امتحان خوبى در پانزده خرداد پس دادند

  
  

  س خارج كتاب صوم و كتاب خمسيتدر

  

 ون، حضـرتعالى بـه چـه   يتوالسـ يام بـر ضـد كاپ  يـ ام پـانزده خـرداد و ق  يـ در فاصله ق :س

  د؟يى مشغول بوديها فعاليتنوع 

بـود كـه دروس    هـا  مدتهم قبالً گفتم مدرس حوزه بودم،  من در آن زمان درس مى :ج

ن درس خارج من كتاب صـوم  يگفتم و تازه درس خارج شروع كرده بودم، اول سطح را مى

  .كتاب خمس چاپ شد بعداًبود بعد خمس را شروع كردم كه 

  
  

  نىياهللا خم تيآمجدد ام يون و قيتوالسيماجراى كاپ

  

 كيـ كـه   ايـن چـه بـود، چگونـه خبـر آن بـا       ١ونيتوالسـ يد مـاجراى كاپ ييبفرمالطفاً  :س

  د؟يه رسيهاى علم ى بود به امام و حوزهسرّمسأله 

                                                        
هاى حقوق قضاى كنسولى و يا حقوق قضاى برون مرزى داخل يك كشور به كشور اطالق  به همه پيمان »كاپيتوالسيون« ١

شوند، و رسيدگى به دعاوى  مطابق اين پيمان اتباع بيگانه از شمول قوانين جزايى و مدنى كشور ميزبان مستثنى مى. شود مى

به موجب قانون كاپيتوالسيون و طبق پيمان وين، . باشد ان مىهاى كشور خودش حقوقى و محاكمه آنها در موارد اتهام با دادگاه

هاى آنان نيز از مصونيت سياسى و قضايى   ها و مستشاران و ماموران نظامى آمريكايى، خانواده عالوه بر ماموران سياسى و ديپلمات

  .برخوردار گرديدند
هاى شاه و  پرده از رسوايي) قضاوت كنسولى(سيون در رابطه با كاپيتوال 4/8/1343در سخنرانى مورخ ) ره(حضرت امام خمينى

  .اعمال نظر آمريكا برداشتند
اى كه به تصويب   دولت موقت بر اساس ماده واحده) 1358ارديبهشت (الزم به يادآورى است كه پس از پيروزى انقالب اسالمى 

 .شوراى انقالب رسيد استفاده مستشاران نظامى آمريكا در ايران را لغو كرد
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 ش امـام، راجـع بـه مسـائل انقـالب     يم پـ يى رفتـ يك شب من و آقاى خزعلى دوتـا ي :ج

 مسـأله  نـى گفتنـد   ياهللا خم تيـ دم آيـ د دفعـه  يككند؛  م مىيى كه رژيصحبت بود و كارها

 ون دالريـ ليسـت م يرنـد دو يخواهند بگ ك وامى مىيها  اين ن است كهياى كه هست ا تازه

 تيد مصـون يـ ران بايـ كـا در ا يانـد كـه مستشـاران نظـامى آمر     شـرط كـرده   هـا  آمريكاييو 

 شـه يهم معمـوالً شـان گفتنـد   يز بـدى اسـت، بعـد ا   يـ لـى چ ين خيـ اسى داشته باشند و ايس

 ن دفعـه يـ رفـت بـه مجلـس سـنا، ولـى ا      بعـد مـى   شـد  مىب ين اول در مجلس تصويقوان

انـد و   اند شب در مجلس حدود شصـت سـناتور را حاضـر كـرده     اند، آمده برعكس كرده

 انـد كـه   ن پـول را گرفتـه  يـ ب بشـود، و ا يحـه تصـو  ين اليحضرت امر كرده اياند اعل گفته

 بـه تـدريج  سـال   انـد كـه ظـرف ده    شتر صرف مخـارج نظـامى بكننـد و قـرار گذاشـته     يب

 حـه را كـه  يكـى از سـناتورها مـتن ال   ينى گفتنـد  يآقاى خم. ون دالر پس بدهنديليصد ميس

ـ بـا جـزوه قـرارداد و   » نيـ قـرارداد و «قرار شده موضوع را ملحـق كننـد بـه      ن بـراى مـن  ي

 .اى اسـت و ممكـن اسـت دسـتمان را بنـد كنـد       مهـم و تـازه  مسأله لى ين خيفرستاده و ا

نفر براى مـن هـم آورد و از مضـمون آن     كيوه را ا پس فرداى آن شب آن جزيفردا  اتفاقاً

١.دا كردمياطالع پ
  

  

  چه قراردادى بود؟ »نيقرارداد و«د ييآن جزوه چه بود؟ و بفرما :س

اسـى از سـفرا و   ين همـه كشـورها كـه تمـام رجـال س     يقراردادى بود ب »نيقرارداد و« :ج

 كـا يمستشـاران نظـامى آمر  آمدنـد گفتنـد   ها  اين اسى دارند، آن وقتيت سيمصون ها كنسول

 و سـفرا  هـا  كنسـول ر يـ ن باشـند و نظ يـ ند هم ملحـق بـه قـرارداد و   يايران بيكه بناست به ا

 كـا يك گروهبـان نظـامى آمر  يـ ن صـورت حتـى   يـ اسى داشته باشند، كـه در ا يت سيمصون

                                                        
به تصويب  21/7/1343به تصويب سناتورهاى مجلس سنا رسيد و در تاريخ  1343در سوم مرداد ماه  »كاپيتوالسيون«اليحه  ١

  :متن اليحه به اين صورت بود. نمايندگان مجلس شوراى ملى رسيد

به  21/11/42يخ دولت، و ضمايم آن كه در تار 1342 -11 -25 -2157 - 2291 -18با توجه به اليحه شماره  -ماده واحده «

ى مستشارى نظامى اياالت متحده را در ايران كه ها شود كه رئيس و اعضاى هيأت مجلس سنا تقديم شده، به دولت اجازه داده مى

هايى كه شامل كارمندان ادارى  ها و معافيت باشند، از مصونيت هاى مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهى مى  به موجب موافقتنامه

ضا رسيده است، به ام 1340ماه  فروردين 29مطابق  1961آوريل 18ماده اول قرارداد وين كه در تاريخ  -و-بند  وقت، موصوف در

 .»باشد برخوردار نمايد مى
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ه داد و هـم  يـ نـى هـم اعالم  ياهللا خم تيـ ن رابطـه آ يـ در ا ١.پلمات بـود يك ديهم در حكم 

 هـزار از  شان بـه وضـع خـوبى پخـش شـد، آن روز شصـت      يهاى ا هياعالمسخنرانى كرد، 

را در همـه جـا    آنهـا  ىيها اكيپلى بود، و يشان چاپ شد، شصت هزار آن روز خيه اياعالم

و سرلشـكرها و   هـا  سـرهنگ هـا،   كلّه گندهى ها خانهپخش كردند، در تهران شبانه در همه 

 لى وحشت كـرده بـود، بـراى هـر    يم خيرژو همه امراى ارتش انداختند، آن روز  ها سرتيپ

 از افـرادى بـود كـه در    ٢آقـاى حـاج مهـدى بهـادران    . ن شـده بودنـد  ييى تعيها اكيپمحله 

ه بدهنـد، بـه   يـ صـدتا اعالم مثالً نفر  كيگونه نبود كه به  نيلى فعال بود؛ و ايان خين جريا

 در. دادنـد  او مـى گـرى بـه   يكرد تعداد د را پخش مى آنها دادند بعد كه تا مى نفر پنج كي

 رديـ ر بگيـ ران را زيـ ى شـاه ا يكـا يك گروهبـان آمر يـ ن سخنرانى آمده بود اگـر چنانچـه   يا

 تيرد مصـون يـ ر بگيـ ى را زيكـا يك سـگ آمر يـ ران يـ اسى دارد، اما اگر شـاه ا يت سيمصون

 ن كـه در يـ بـود ا  تـر  مهـم ه جـامعى بـود، و آنچـه    يـ لى اعالميه خين اعالميخالصه ا. ندارد

ن كـار  يـ نـى پخـش شـده بـود، ا    يه آقاى خميها اعالم كلّه گندهى ها خانهك شب در همه ي

لى از آن وحشـت داشـتند، روى   يخ آنها كرد كه ع مىيلى وسيالت خيك تشكيت از يحكا

  .د كردنديه تبعينى را به تركينتوانستند تحمل كنند و آقاى خم آنها گرين اصل ديا

  

 گــر شــلوغيكردنــد قــم و جاهــاى در ينــى را دســتگياهللا خم تيــبــار آ نيــوقتــى ا :س

  نشد؟

 نـى را هـم كـه گرفتنـد مثـل آن دفعـه مـردم       ينه، چندان شلوغ نشد حتـى آقـاى خم   :ج

  .زند نشديبر ها خيابانلى ناراحت بودند اما به آن معنا كه در يام نكردند، البته مردم خيق

  

                                                        
الملل خود را مامور تهيه و تنظيم يك قرارداد عمومى و جهانى  پس از جنگ دوم جهانى، سازمان ملل متحد كميسيون حقوق بين ١

ها بحث و بررسى، طرح پيشنهادى اين كميسـيون مشـتمل بـر يـك      پس از سال. ى بين دول جهان نموددر خصوص روابط سياس

پيمـان  «از طريق مجمع عمومى شركت كننده در كنفرانس وين، بـا عنـوان   ) نحوه اجراى عهدنامه(پروتكل  2ماده و  53مقدمه و 

هاى  كاستي. االجراء گرديد در مورد ايران الزم 14/12/1343مطابق با  1965به تصويب اعضا رسيد و از تاريخ پنجم مارس  »وين

ماده از جانب سازمان ملل متحد پيشنهاد داده شد و به تصويب  79با حفظ طرح كلى مرتفع گرديد و در  1967پيمان وين در سال

 .قرار گرفت) ره(رد اعتراض حضرت امام خمينىدو ماده از اين پيمان جديد مو. رسيد
بود كه بعد از اعـدام انقالبـى حسـنعلى     1343هاى مؤتلفه اسالمى در سال هاى فعال هيأت مرحوم حاج مهدى بهادران از چهره ٢

نتظرى نيز اهللا العظمى م پس از يك دوره طوالنى انزوا از دنيا رفت و حضرت آيت 1376ايشان در سال. ها متوارى شد منصور مدت

 .براى خانواده ايشان پيام تسليتى ارسال داشتند
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 ايــا در منزلشــان و يــه بــود يضــيكجــا بــود؟ در مدرســه ف )ره(محــل ســخنرانى امــام :س

  در حرم مطهر؟

 ك بــاغ انــارىيــســخنرانى در منزلشــان بــود منتهــا بلنــدگو گذاشــتند در كوچــه، و  :ج

 شـان يت شـده بـود، آن وقـت كـه ا    يـ نجاهـا پـر از جمع  يشان بـود كـه همـه ا   يكنار منزل ا

  .شان بودميكردند من در منزل كنار ا سخنرانى مى

  

 ام هــميــعــالوه بــر آن پا يــن رابطــه فقــط ســخنرانى كردنــد يــحضــرت امــام در ا :س

  دادند؟

 ه دادنـد و هـم سـخنرانى كردنـد، همـان روز كـه امـام       يـ ن رابطه هـم اعالم يامام در ا :ج

 م، گفتنـد يديشـان رسـ  يه دادند من و آقاى هاشـمى رفسـنجانى صـبح زود خـدمت ا    ياعالم

 هيـ آن اعالم بعـداً ام و مـتن آن را بـراى مـا خواندنـد و      ه را نوشـته يـ ن اعالميشب ايمن د

  .شد پخش

  
  

  ونيتوالسياهللا نجفى در ارتباط با كاپ  تيعتمدارى و آياهللا شر  تيسخنرانى آ

  

 ون و موضـــع قـــاطع مرحـــوم امـــاميتوالســـيه كاپين قضـــيدر رابطـــه بـــا همـــ :س

 نير مراجـع و مدرسـ  يز موضـع سـا  يـ آن بـر رونـد مبـارزه و ن   تـأثير  شـان و  يو سخنرانى ا

 ك مقـدار يـ د يـ اد داريـ زى بـه  يـ اگـر چ  د امام به خارج كشوريز بازداشت و تبعيحوزه و ن

دييان بفرمايتر ب لمفص.  

 ن موضـوع صـحبت كردنـد   يـ نى در منزلشـان راجـع بـه ا   ياهللا خم تيآكه  اينپس از  :ج

 د صـحبت يـ نجفـى هـم با   عتمدارى و آقـاى مرعشـى  يط جـورى بـود كـه آقـاى شـر     يشرا

 عتمدارى هـم يدم آقـاى شـر  يـ رفتم د من داشتم مى ،كردند، وقتى صحبت امام تمام شد مى

 كنـد، بلنـدگو گذاشـته بودنـد و مـردم در كوچـه داشـتند        شان دارد صـحبت مـى   در خانه

شان هم نرمتر از امـام بـود و بـه    يت مثل خانه امام نبود و صحبت ايكردند، جمع گوش مى

 حـه خـالف  ين اليـ سـتى حفـظ كـرد، ا   ياسـتقالل كشـور را با  : گفتنـد  مـى حت يعنوان نصـ 
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 گـانى ياى مرعشى را هـم گفتنـد صـحبت كـرده امـا آقـاى گلپا      آق... استقالل كشور است و

 نيـ ام و قعـود ا يـ ك قيـ در آن زمان مجلس هـم بـا   . ا نهيست صحبت كردند يادم نيرا من 

 آنهـا نـدگان حتـى   يلـى از نما يلى كـم، خ يت خيك اكثريب كرده بود البته با يحه را تصويال

د امضـا گرفتـه   يـ ا بـا زور و تهد يحه مخالف بودند، گوين اليت نبودند با ايهم كه با روحان

  .ج و عواقب خطرناك آن نشده بودنديار و نتاد بعضى هم متوجه مّضيبودند، شا

  

  ا قبل از آن؟يرى در مجلس بعد از صحبت امام بود يگ رأى :س

 د ويب كرده بـود، خبـر بـه امـام رسـ     ينه، قبلش بود؛ همان وقت كه مجلس سنا تصو :ج

ا ه را ياعالمه پخته شود و امام يتا رفت قض بيكننـد مجلـس شـوراى ملـى هـم تصـو       مهيـ 

  .كرده بود

  

 را آنهـا  گـر هـم پخـش شـد؟ چـه كسـانى      ير از تهران در جاهـاى د يه امام غياعالم :س

  كردند؟ پخش مى

در  خصـوص  بـه ه در تهـران  يـ ن اعالميگر هم پخش شد، اما پخش ايبله در جاهاى د :ج

 له اشـخاص يبـه وسـ   هـا  شهرسـتان ه بـراى  يـ لى مهم بود؛ در آن زمـان اعالم يشمال شهر خ

راز و اصـفهان  يكـى بـه شـ   يبرد،  رفت و تعدادى مى نفر به مشهد مى كي، شد مىفرستاده 

 ، جامعـه شـد  مـى منـد پخـش    بـرد و در آنجـا توسـط افـراد عالقـه      رفت تعدادى مـى  مى

ن يـ و در پخـش ا  شـد  مـى ى امـام و مراجـع محسـوب    يـ ن در آن روز بـازوى اجرا يمدرس

  .نقش فعالى داشت ها هياعالم

  
  

  رانيه و ادامه مبارزه در اينى به تركيد امام خميتبع

  

ــس از قضــ  :س ــيه كاپيپ ــه ترك  يتوالس ــام ب ــه ام ــون ك ــه تبعي ــدندي ــوع  ١د ش ــه ن  چ

 تظـاهرات از طـرف   احيانـاً ا يـ ام، تلگـراف  يـ ارسـال پ : ريـ ى نظيها العمل اقدامات و عكس

                                                        
توسط صدها كماندو كه از در و ديوار وارد خانه ايشان شده بودند بازداشت و سپس به  1343امام خمينى در شب سيزده آبان  ١

 .تركيه تبعيد شدند
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ه امـام در  يا قضـ يـ گرفت، و آا از طرف شخص حضرتعالى صورت يه و مراجع يحوزه علم

  ؟شد مىون و مردم روى آن كار يا از طرف روحانيه مسكوت ماند يترك

 شـان يخانـه امـام خـالى نباشـد شـاگردان ا     كـه   ايـن وقتى كـه امـام را گرفتنـد بـراى      :ج

دانستند كه اطراف حاج آقا مصطفى جمـع شـوند و خانـه امـام را خلـوت       فه خود مىيوظ

 ى بـود و اهـل  متـدين سر امام بود و بعالوه مـرد فاضـل و عاقـل و    شان پينگذارند، باالخره ا

 گـانى يهوى و طالب مقام نبود، حاج آقا مصطفى هم با اسكورت راه افتاد خانـه آقـاى گلپا  

 نـدازد، يرا بـه حركـت ب   آنهـا  عتمدارى و آقاى مرعشى به عنـوان اسـتمداد كـه   يو آقاى شر

 تيـ د حـاج آقـا مصـطفى دارد فعال   يـ دسـتگاه د . كـردم  ق مـى ين كـار تشـو  يـ من او را بر ا

 م حاال الزم اسـت خانـه امـام خـالى نمانـد     يگفت م، مىيكرد كند، ما خانه امام را پر مى مى

 شـتر يم، خانه امام از آن وقت كـه خـود امـام بودنـد ب    يرا شكست دادها  اين نديبگو آنها كه

طفى را هـم  م آنجـا، بـاالخره حـاج آقـا مصـ     يم بـرو يدانست مان مى فهي، ما وظشد مىشلوغ 

آزاد  موقتـاً شـان را  يروز ا57قلعه تهران و پـس از   ا زندان قزليبازداشت كردند و بردند گو

اش خداحافظى كند و برگردد و چون برنگشت دوبـاره او را بازداشـت    كردند تا با خانواده

 لـى يه امـام بـراى مـا خ   يآن وقـت پرداخـت شـهر   . ه نـزد والدشـان  يكردند و فرستادند ترك

 نيـ م ايم، راه افتـاد يكنـ  تـأمين ه امـام را  يم بـه هـر شـكل شـده شـهر     يسعى كردمهم بود، 

 هيم كـه شـهر  يگـرفت  گـر از افـراد مختلـف پـول مـى     يطرف و آن طرف تهران و جاهـاى د 

 خيو آقــاى حــاج شــ) دامــاد امــام(آقــاى حــاج آقــا شــهاب اشــراقى  . شــان داده شــوديا

 پـدر خــانم آقــاى (تــى اكبـر اســالمى ترب  خ علــىيصـادق تهرانــى و آقــاى حـاج شــ  محمد

 ن اثنـا آقـاى اشـراقى را   يـ در ا. كردنـد  نشستند و آنجـا را اداره مـى   خانه امام مى) ديمروار

 خواســتند خانــه امــام از هــم بپاشــد ولــى مــا  مــى آنهــا د كردنــد؛يــهــم بــه همــدان تبع

  .ميكرد المقدور سعى خودمان را مى م، ما حتىيگذاشت نمى

  
  

  هيضينجانب در مدرسه فيسخنرانى ا

  

، شد مىشان هم داشت متروك ياد ايكم نام و  د امام گذشت كميمدتى از تبعكه  اينپس از 

ــ   ــده نگــاه داشــتن قض ــراى زن ــا ب ــه و نيم ــه دســتگاه پ ي ــراض ب ــوان اعت ــه عن ــنهاديز ب  ش
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 ه گرفتـه شـود، در آن جلسـه اول بنـا بـود بعضـى از      يضياى در مدرسه ف ك جلسهيم يكرد

 نىين نـورى و آقـاى مشـك   يجه آقاى حسيرا زدند، در نت آنها رأىا يفضال منبر بروند كه گو

س بـودم و در حـوزه كسـى مـرا بـه عنـوان منبـرى        تا آن موقع من مـدر . ميو من منبر رفت

فرسـتادند،   صـلوات مـى   تأييـد ادى هم جمـع شـده بودنـد و در    يت زيشناخت، جمع نمى

خـود را طـورى   هاى  روهاى شهربانى پر شده بود، اسلحهيه هم از نيضيبام مدرسه ف پشت

ـ بـا ا  آنهـا  خواسـتند االن مـا را بـه رگبـار ببندنـد،      مـى كـه   اينگرفته بودند مثل   ن كارهـا ي

ـ ابتدا آقاى نـورى  . جاد كننديخواستند رعب و وحشت ا مى ك منبـر كوتـاه رفـت؛ آقـاى     ي

ه تـرك و فـارس   يك منبر عربى، فارسى و تركى رفت، چـون در حـوزه قضـ   ينى هم يمشك

 كردنـد كـه شـما كوتـاهى     عتمدارى اعتـراض مـى  يبه آقاى شـر  ها فارسمطرح شده بود و 

آقـاى كروبـى و بعضـى     ظـاهراً ، شد مىداشت جنگ ترك و فارس شروع تقريباً د و يكن مى

ـ العمـل پ  عتمدارى نقش داشتند و در حوزه عكـس يگر در اعتراض به آقاى شريد  دا كـرده ي

 ك ارتبـاطى يـ فتـد و  يراه نن اثنا جنگ ترك و فـارس  يخواست در ا نى مىيبود، آقاى مشك

 عتمدارى شـده باشـد؛ بـاالخره آقـاى    يد و دفـاعى هـم از آقـاى شـر    يـ جـاد نما ين افراد ايب

در  )ع(نيحسـ  بعـد مـن رفـتم منبـر و خطبـه امـام      . جورى رفـت  نيك منبر اينى هم يمشك

 ن خطبـه را بـراى  يـ فـه ا يستم اما بـه عنـوان وظ  يالعقول را خواندم، گفتم من منبرى ن تحف

 ن خطبـه راجـع بـه امـر بـه معـروف و نهـى از       يوانم، آن وقت به مناسبت مضامخ شما مى

اهللا در آن نباشـد روح نـدارد، اكنـون     ه قم كه روحيحوزه علم«: منكر صحبت كردم و گفتم

ـ ا د در حـوزه باشـد، چـرا سـاكت نشسـته     يروح است، روح خدا با كر بىيك پيحوزه  د، ي

 فـه همـه اسـت   يوظ«: فرستادند؛ بعـد گفـتم   ت هم صلوات مىيجمع»  !د برگرددينى بايخم

 و شـما » د العلمـاء بـاهللا االمنـاء علـى حرامـه و حاللـه      ياالمور ب مجارى«كه ساكت نمانند، 

 خالصـه منبـر  . »ديـ خور ن است كه شكسـت مـى  يد و براى هميا فه خود را ترك كردهيوظ

 ق كتابخانـه مدرسـه  يـ رت اطـراف مـرا گرفـت و از ط   يـ ن، جمعييرا تمام كردم و آمـدم پـا  

 البتـه . اب افتـاد ياز آسـ  هـا  آب بعـداً ه مرا فرارى دادند؛ چند شب هم به منزل نرفتم تا يضيف

كه مـرا بازداشـت كردنـد از     بعداًن منبر جزو پرونده من شد و يآن وقت مرا نگرفتند ولى ا

  .كردند ى مىين جلسه و مطالب آن سخنرانى بازجويل ايزه تشكيانگ
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  ى حوزهها درسلى يتعطتالش براى 

  

 ن جلسـه سـخنرانى  يـ ه عـالوه بـر برگـزارى ا   يـ نى به تركياهللا خم تيد آيپس از تبع :س

 شـان صـورت نگرفـت؟ اگـر مطلبـى در     يگرى بـراى بازگردانـدن ا  يا اقدام ديد آيكه فرمود

  .دييد بفرماينه در خاطر دارين زميا

 م،يل كنـ يـ حـوزه را تعط  م چنـد روز يم گـرفت يشان تصـم يد ايبه عنوان اعتراض به تبع :ج

 م كه جلسـه اول آن منـزل مـن بـود، جلسـه بعـد منـزل آقـاى        ين رابطه جلسه گرفتيدر هم

مخالف بودنـد و بعضـى موافـق، مـا      ها درسل ين جلسات بعضى با تعطيدر ا. نى بوديمشك

 لـى بـه عنـوان اعتـراض    ين تعطيـ م كـه ا يم و منعكس كنـ يل كنيم حوزه را تعطيخواست مى

ن حوزه بودنـد، شـب دوم كـه منـزل آقـاى      ين جلسات اكثر مدرسيدر ا. استد امام يبه تبع

ى خـود را  هـا  درسم يبخـواه  آنهـا  م منزل مراجع و ازين شد كه برويم بنابر اينى بوديمشك

د لنكرانـى و آقـاى    آن شـب بنـا شـد مـن و آقـاى فاضـل      . ل كننديتعط النـى و يگ ىمحمـ 

 م منـزل يعتمدارى، مـا چهـارنفر رفتـ   يم منزل آقـاى شـر  يحاج آقا مهدى حائرى تهرانى برو

 عتمدارى بودنـد، يز هـم دور آقـاى شـر   يـ هشت نفر از علماى تبر هفت. عتمدارىيآقاى شر

 ن شــده بــودم؛ پــس از ســالم و احوالپرســى بــه آقــاىيــيمــن هــم بــه عنــوان ســخنگو تع

 ك اقـدامى كـرد،  يـ سـتى  يد اسـت بـاالخره با  يـ نـى در تبع يآقـاى خم «: عتمدارى گفـتم يشر

ل يما به نظرمان آمده كه چند روز حوزه را به عنوان اعتراض تعط آيد مىاز ما برنحاال كارى 

ــ ــدر آن ا. »ميكن ــام علي ــغه ي ــر  دارالتّبلي ــاى ش ــعتمدارى اعالميآق ــا هي ــده يه ــش ش  ى پخ

كـه   ايـن ها دست دارد، باالخره با  هين اعالميما در ا محمدن بود كه يشان ايبود و در ذهن ا

ـ ا بله آنجـا نشسـته  «: عصبانى شد و گفت دفعه يكب مى بود آن شيشان مرد حليا د بـراى  ي

د، آن زمـان  يـ ل كنيـ دتان را بـه مـا تحم  يـ د عقاييايد بيخواه د، مىيريگ م مىيخودتان تصم

كـه   ايـن مثـل   -كردنـد   ل مـى يدشان را به ما تحميآمدند عقا ن مىيان مدرسيگذشت كه آقا

 گـر يم، حـاال د يرا اجـرا كنـ   م نظـرات شـما  يند ما آن وقت مجبـور بـود  يخواستند بگو مى

 ن كارها كـه نظـم را بـه هـم    يدانم، ا زها را حرام مىيجور چ نيااصالً من  -مياجبارى ندار

ـ ا امـده يمـا كـه ن  «: گفـتم . »دانـم  بزند مـن حـرام مـى     م كـه حـرام  يم از شـما اسـتفتاء كنـ   ي

ـ ا ى كـه شـما خوانـده   يها درسن يا حالل، ايد يدان مى ـ ا د مـا هـم خوانـده   ي  م، مـا كـه از  ي

 حاج آقـا مهـدى حـائرى هـم    » !د؟يكن ن چه برخوردى است كه مىيم، ايا امدهيپشت كوه ن
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پسرت  ى جلوىيگو شما اگر راست مى«: عتمدارى گفتيكى دو كلمه گفت، بعد آقاى شري

من خبرندارم، بر فرض هم «: ؛ گفتم»دهد ه مىيما اعالم دارالتّبليغه ين پسر شما علير، ايرا بگ

ن است يم اييبه شما بگو ميخواه داده باشد ربطى به من ندارد، آنچه ما مىه يپسر من اعالم

د يشان هم دوره هسـت يد شده وشما با ايد است از قم تبعينى باالخره مرجع تقليكه آقاى خم

ز يـ ن كار است ما چيابراز انزجار از ا ك نوعيلى حوزه يد، و تعطيك اعتراضى بكنيباالخره 

  .»ميگرى نخواستيد

ن يازهمـ تقريبـاً  نه بازداشت من هم يم و زميشان تند شد ما هم تند شديآن شب اباالخره 

فرداى ! ديگفت مزاحم آقانشو ز به من مىيز كه آنجا بود نيان تبريكى از آقايجا شروع شد، 

اند بـه   بله آمده«: بودند عتمدارى رفته بودند براى درس و روى منبر گفتهيآن شب آقاى شر

طـراف خانـه آقـاى     هـم مرتبـاً   هـا  سـاواكي . »ميل كنـ يـ حـوزه را تعط ل كنند كـه  يمن تحم

خانه  ةخبرى هست، جلس دانستند كه مى ها دولتي. عتمدارى بودند و اوضاع بحرانى بوديشر

سـت و  يبمـثالً  دنـد  يد مـى كـه   اين. گزارش شده بود آنها نى بهيآقاى مشك ةما و جلسه خان

رفتن ما بـه  . بودمسأله  آنها نفر، براى كيشوند در منزل  ن جمع مىيچهار نفر از مدرس سه

عتمدارى هـم كـه بـا    يد سـاواك پنهـان نبـود؛ آقـاى شـر     يعتمدارى هم از ديمنزل آقاى شر

ك يـ ام نزديـ د، ايخودرا كنار كشتقريباً را آفتابى كرد و مسأله كردن خود سر درس  صحبت

نجـا شـروع   يبازداشت كردند و پرونده من از ا د آمدند مرايد نوروز بود و باالخره روز عيع

  .ديه را به هم بزنيد حوزه علميا خواسته شد كه شما مى

 عتمدارى مـن و ياهللا شـر  تيـ شـود آن شـب بـراى رفـتن بـه منـزل آ       ادآور مـى يـ  ضمناً

د لنكرانى و حـائرى تهرانـى و    ان فاضليآقا گـر يات ديـ النـى، و بـراى منـازل آ   يگ ىمحمـ 

 عتمدارىيهـا بـراى منـزل آقـاى شـر      در برخى نوشتهكه  اينن شدند، و ييگرى تعيان ديآقا

  .گر بوده استيست و ممكن است وقتى ديح نينام آقاى هاشمى هم ذكر شده صح

ابعضـى  يل شـده بـود گو  ينى تشـك يى كه منزل حضرتعالى و آقاى مشكيها در جلسه :س

زى از آن يـ ست ومـردم چ يز مردمى نيك چيون يتوالسيه كاپياند كه قض افراد اعتراض داشته

صحت ن مطلب يا ايكرد؛ آ هيك شعار مذهبى روى آن تكيتوان به عنوان  فهمند و نمى نمى

 دارد؟

 سـت، بنـا شـد اگـر راجـع     يز مـذهبى ن يـ ك چين يكردند كه ا بله، بعضى صحبت مى :ج
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 .سـت ين نيـ ن مسائل مربـوط بـه د  يم و اين و مذهب كوتاهى و اهانتى شد ما اقدام كنيبه د

 ران رايـ اسـتقالل كشـور ا  هـا   ايـن  گفـتم  لى عصبانى شده بودم و مـى ين مطلب خياز امن 

 دولـت  گفتنـد  مـى  آنهـا  !سـت ين امـر مـذهبى ن  يـ د اييـ گو انـد و شـما مـى    ر پا گذاشتهيز

 ن دارد؟يـ ن چـه ربطـى بـه اسـالم و د    يـ ت بدهـد ا يكا مصونيخواهد به مستشاران آمر مى

 مسـأله  ك يـ ن يـ تى مربوط بـه مـذهب بـود امـا ا    يالتى و واليى اها انجمنمسائل مربوط به 

 بعضـى از مراجـع   شـد  مـى ده يچ ربطى به ما آخوندها نـدارد، حتـى شـن   ياسى است و هيس

  !.زدند ن حرف را مىيهم ا

  
  

  هاى سرگشاده اقشار مختلف ها و نامه هياعالم

  

ــال تبع  :س ــه دنب ــرار اطــالع ب ــاز ق ــد آي ــهياهللا خم تي ــى نام ــه هيهــاى اعتراضــ ن  اى ب

 سرگشاده و بـه شـكل طومـار و بـا امضـاهاى مختلـف اصـناف و اقشـار مـردم و         صورت 

 ا مرحـوم يـ د و گويـ ى كشورهاى اسـالمى در تهـران ارسـال گرد   ها خانهبراى سفارت طّلاب

د د يشـه  ديــاد داريـ ات آن بـه  يـ زى از جزئيــه فعـال بـود، اگـر چ   ين قضــيـ هـم در ا  محمـ 

  .دييبفرما

 اد داده شـد، حتـى شـهر بـه شـهر     يـ ه زيـ اعالم نـى ياهللا خم تيـ د آيبعد از تبعاجماالً  :ج

 هـا، فضـالى هرجـا بـه طـور      هـا، قمـى   هـا، اصـفهانى   مشهدىمثالً دادند  ه مىيهم اعالم

لـى نقـش داشـت، بـراى     يما هـم در امضـاگرفتن خ   محمدكردند، مرحوم  مستقل امضا مى

 اتيـ و اثـر خـوبى هـم داشـت؛ امـا جزئ      شد مىى كشورهاى مختلف فرستاده ها خانهسفارت

ــآن االن  ــى يادم ني ــت م ــتوان س ــ  ي ــتند بپرس ــع هس ــه مطل ــانى ك ــن يد از كس ــن ش  دميد، م

  .ه در تهران فرستاده شده استيى به سفارت تركيها هياعتراض

  

  

  نىياهللا خم  تيت نسبت به آها  شب م براى رفعياهللا حك  تيتماس با آ
  

ت ا حضرتعالى در ارتباط بـا  يگو :س اشـرف  نجـف نـى مسـافرتى بـه    يامـام خم  مرجعيـ 

 انيـ ن مالقـات را ب يـ مشـروح ا لطفـاً  د، يـ م مالقات و گفتگـو نمود ياهللا حك تيداشته و با آ

  .دييفرما
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 ديـ ه تبعيـ نـى در ترك يك مسافرت به نجف داشـتم، آن وقـت كـه آقـاى خم    يبله، من  :ج

شـان صـحبت   ينى بـا ا ياهللا خم تيم راجع به آياهللا حك تيخواستم بروم خدمت آ بود، مى

 انـد، در  نـى خـراب كـرده   ياهللا خم تيـ شـان را نسـبت بـه آ   يدانستم ذهـن ا  كنم، چون مى

ش من خوانـده بـود   يم و قسمتى از اسفار را پيق بوديد زنجانى كه با هم رفينجف آقاى عم

 م بـرد و معرفـى  ياهللا حكـ  تيـ د مـرا نـزد آ  يبرم، آقاى عم شان مىيش ايگفت من شما را پ

آقـا مـن مسـائلى راجـع بـه      : ؛ من گفتم...هستند ون قم و از فضال يشان از مدرسيكرد كه ا

 دانـم خـدمت شـما عـرض كـنم، بـه       فه خود مىينى دارم كه وظيران و آقاى خميانقالب ا

 بـود و  هـا  درسن يتـر  مهـم اهللا بروجـردى از   تينى در زمان آيدرس آقاى خم: شان گفتميا

 قـدم  كيـ ان شـ ياهللا بروجردى ا تيحدود پانصدششصد نفر شاگرد داشت و بعد از فوت آ

د چـاپ  يـ تـان را بده  رسـاله  گفتند مىخودش برنداشت، به اصرار به او  مرجعيتهم براى 

ـ  يالتى و واليـ ى اهـا  انجمنمسأله كه  اينشان حاضر نبود، تا يكنند ا  ش آمـد و مراجـع  يتـى پ

ت يـ ن امـر از همـه فعال  يـ نـى در ا ياهللا خم تيـ ف كردند و آيبراى مقابله با آن احساس تكل

 شـان را شـناختند و بـه سـراغ    يجـه مـردم ا  يهاى مهمى داد، در نت هيو اعالم شترى داشتيب

 ش رايفـه شـرع  يشـان وظ يسـت چـون ا  يشان گنـاه ن يبراى ا ظاهراًگر ين ديشان آمدند و ايا

 آزادى كـه آقـاى مهنـدس بازرگـان     ت نهضـت يجمع«: م گفتميانجام داده؛ بعد به آقاى حك

 ى اصـرار كـرده بودنـد كـه شـما     يطباطبـا عّلامـه  آنان است آمـده بودنـد قـم نـزد     رأس در 

نى، در همـان زمـان مـن رفـتم     يم نزد آقاى خميد كه برويريك وقت خصوصى براى ما بگي

 كنـد؟  جـور مـى   نيـ نـى چـرا ا  يشـان بـه مـن گفتنـد آقـاى خم     يى، ايطباطباعّلامه خدمت 

 ا بـه نجـ يآزادى آمدنـد ا  گفتم چه كرده؟ گفتند بله آقاى مهندس بازرگـان و سـران نهضـت   

 ر، مـن هـم بـه آقـاى    يـ نـى بـراى مـا وقـت بگ    يكردن با آقـاى خم  من گفتند براى صحبت

 خواهنـد مثـل   دهـم، اگـر مـى    نه مـن وقـت خصوصـى نمـى    «: شان گفتندينى گفتم، ايخم

 ن چـه اخالقـى اسـت كـه آقـاى     يـ آخـر ا . »گران مالقات كننـد يند همراه با ديايه مردم بيبق

 نـى يى گلـه داشـتند، آقـاى خم   يطباطبـا عّلامـه  نى گفـتم كـه   يمن به آقاى خم! نى دارديخم

 نـى و اسـالمى اسـت   يمبارزات مـا مبـارزات د  كه  اينخود گله داشتند، براى يشان بيگفتند ا

اسى دارند و اگر مـا بـه نهضـتمان جنبـه     يك جنبه سيان حزبى هستند و خالصه ين آقايو ا

ان را يـ ن آقايـ اكـه   ايـن مـن بـا    م،يخور ن مىيكوبند و زم م ما را مىياسى و حزبى بدهيس

ــا آدمشناســم و  مــى ــه س ه ــا چــون جنب ــا يى خــوبى هســتند ام ــد م ــى دارن  اســى و حزب
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 ك حـزب خاصـى اسـت، مـا از آن جهـت كـه      يند نهضت ما وابسته به يم بگويخواه نمى

 م، لـذا مـن گفـتم اگـر    يمـان را انجـام داده باشـ    نىيفه ديم وظيخواه م مىينى هستيعالم د

كوبنـد و   شود براى دسـتگاه و مـا را مـى    ك بهانه مىيم يمالقات كنها  اين ما خصوصى با

 ام كننـد؛ يـ خواهند در مقابـل حكومـت ق   اسى هستند كه مىيك حزب سيها  اين نديگو مى

ــتم بســا آقا ــمــن گف ــان نظري ــد، اي ــل اســتفاده دارن ــد نظرياتى قاب  اتشــان رايشــان فرمودن

ـ ؛ بـاالخره مـن ا  »ديـ ل كنند و شما بـه مـن منتقـ   يا به شما بگويسند يبنو  ه را بـراى ين قضـ ي

 ن جهـات را هـم  يـ شـان ا يب، ايـ م بـا تعجـب گفتنـد عج   يم گفتم، آقاى حكـ ياهللا حك تيآ

 لـى تـازگى داشـت، چـون بـه     يم خين معنا براى آقاى حكـ يا. گفتم بله! كردند؟ ت مىيرعا

 رانـى  يهسـتند كـه آقـاى خم   » هـا  كمونيسـت «و  »آزادى نهضت«پ يشان گفته بودند كه تيا

م يباالخره من سه ربع ساعت با آقـاى حكـ  . نى ندارديجنبه دها  اين كنند و كار ك مىيتحر

 م بلنـد شـد رفـت، آقـاى    يداد، بعـد آقـاى حكـ    گوش مى دقيقاًشان هم يصحبت كردم و ا

 نـى را در ذهـن  يد، بـاالخره آقـاى خم  يـ لى خوب شد كه شما صـحبت كرد يد گفت خيعم

  .مياساندم و به او شنيم جا انداختيآقاى حك

م بـود آمـد نشسـت،    ياهللا حكـ  تيـ ون آيدى كه از علما و از حواريك سيقه بعد يچند دق

 ديـ آمـد، آقـاى عم   م به حساب مـى يان آقاى حكيكى از علما بود و از اطرافيشان آقازاده يا

 شـان آقـاى منتظـرى از شـاگردان آقـاى بروجـردى و      يمن را به او معرفـى كـرد كـه بلـه ا    

 را خـدا لعنـت   هـا  انگليسـي خدا لعنت كند «: د گفتيدم سيد دفعه يكنى هستند، يآقاى خم

 اندازنـد  كننـد مـى   ن افغـانى درسـت مـى   يالد د جماليك سيروز  كيرا،  ها انگليسيكند 

د ي، من گفتم س» ...راها  اين ن ويت و ديو روحان آيد مىنى يد خميك سيك روز هم يجلو، 

اصـالً  م يديـ د، بـاالخره د يـ دان شما نمـى ر يگفت نخ! زنى؟ ى است كه مىهاي حرفن چه يا

  .ميد گفتم پاشو برويشود با او مباحثه كرد، به آقاى عم نمى

كردنـد، بـاالخره    شـان را مشـوب مـى   يم بودنـد و ذهـن ا  يش آقاى حكيجور افراد پ نيا

 مياى ذهـن آقـاى حكـ    كردند، ولى من تا اندازه مى جوسازىگونه  نيى مختلف اها دست

  .را روشن كردم
  

 گـر هـم  يا بـا علمـاى د  يـ د و آياشرف حضـور داشـت   حضرتعالى چه مدت در نجف :س

  د؟يدار فرموديد
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 رزاحسـن صـافى جلـوس   ياهللا آقـاى حـاج م   تيـ من چند روز در نجف و در منزل آ :ج

نـد؛ مـا از   يگو ى است و در اصفهان درس خارج مـى ياشان از علماست و آدم مّليا -داشتم 

شـان وارد  يشـان بـه منـزل ا   يم و در نجف به دعوت ايودق بيدوران طلبگى با هم آشنا و رف

١مـرا شـرمنده كردنـد    جـداً شان يشدم و خود و خانواده ا
 در مـدتى كـه در منـزل آقـاى    . -

 ت آقـاى يـ اهللا خـوئى هـم آمدنـد؛ ولـى از ب     تيـ آمدند، آ دن من مىيصافى بودم علما به د

ى مـرا گـوش دادنـد،    ها حرفلى يم خيآن شب آقاى حككه  اينامد، با ينفر هم ن كيم يحك

 ديـ بـه آقـاى صـافى گفـتم بازد    . شان گفته بودنـد يشود باز دوباره مطالبى را به ا معلوم مى

 هـا  ايـن م يـ آ نه من هرگز نمـى : شان گفتنديم، ايم هم بروياهللا حك تيم به منزل آيعلما برو

 ادند ولـى نفرسـت كـه   ايـن دن شما نفرستادند، گفتم بـا  ينفر را هم براى د كيبد كردند حتى 

 ميران برگـردم رفتـ  يـ خواسـتم بـه ا   باالخره شب آخر كـه مـى  . روم من به عنوان وداع مى

 تـاگوش مجلـس افـراد نشسـته     گـوش  »باهلـه  غاص«ادم هست جلسه يم، يمنزل آقاى حك

 شـان بلنـد شـد و فرمـود    يم ايشان هم آن باال نشسته بـود، مـا از در كـه وارد شـد    يبودند ا

ك بحث فقهى مطـرح شـد بعـد مـن     ينجا، به اصرار مرا پهلوى خودش نشاند و يد اييبفرما

 شـان گفتنـد چقـدر   يام، ا ران بـراى خـداحافظى آمـده   يـ خواهم برگردم بـه ا  گفتم فردا مى

  .لى احترام كردند و تا دم در ما را همراهى كردنديو خ! زود

  

  د؟يم كدام فرع فقهى را مطرح كردياهللا حك تيحضرتعالى با آ :س

نـد در  يآ چهـار سـال مـى    ى كه براى سـه يها طلبها يان يراجع به نماز و روزه دانشجو :ج

ـ ا ايـ ن مـدت آ يـ خواننـد، كـه در ا   ا دانشگاه درس مىيحوزه   ن محـل ماننـد وطـن آنـان    ي

هـا   شـان گفـتم بعضـى   يا نـه، بـه ا  يـ د نمازشـان را تمـام بخواننـد    يشود و با محسوب مى

 ن اسـت، يده مـن هـم همـ   يـ شـان گفتنـد عق  ينـد نمازشـان تمـام اسـت، ا    يخواهند بگو مى

 شـود، مـن   هـم مـى  هـا   ايـن  شـامل » وتهم معهـم يان ب«شان گفتند به نظر من يگفتم چرا؟ ا

 مربـوط بـه  » وتهم معهـم، كسـانى كـه خانـه بـه دوش هسـتند      يـ ان ب«رسد  گفتم به نظر مى

 هـا  ايـن هـا، ولـى    بانهـا و چوپـان   نـى ندارنـد، ماننـد كشـتى    يشود كه جـاى مع  كسانى مى

 
 

                                                        
ى را وداع گفتند و در كنار عالمه مجلسى به شمسى در اصفهان دارفان1375اهللا حاج ميرزا حسن صافى در مهرماه  مرحوم آيت ١

 .خاك سپرده شدند
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شـان  يبعـد بـه ا  . كنند ل خود زندگى مىياند و در محل تحص جل و پوستشان را پهن كرده

 م كـه اصـل در نمـاز، تمـام خوانـدن اسـت      يگونـه اسـتدالل كنـ    نيگفتم كه خوب است ا

 بودن صدق كند، و آدمـى كـه سـه چهـار سـال در     »االرض ضارب فى«مسافر و كه  اينمگر 

 االرض كنـد بـه او ضـارب فـى     گرفته و جل و پوست انداخته و زندگى مـى  اتاقك جا ي

االرض  ن كه كسى مسافر و ضـارب فـى  يشود، و هم ند و مسافر به او اطالق نمىيگو نمى

 تيـ تماممسـأله  ست صدق وطـن بكنـد،   ينباشد براى تمام خواندن نماز كافى است، الزم ن

 نيــشــان از ايفرنبودن اســت؛ اســت بلكــه دائرمــدار مســاينمــاز دائرمــدار صــدق وطــن ن

  .زى نگفتندياستدالل خوشش آمد و در رد آن هم چ

  
  

  مياهللا حك تينى به آياهللا خم تيه آيهاى گسترده عل نامه

  

ت ت يـ د بـراى تقو يـ ف برديحضرتعالى آن زمان كه نجف تشر :س ر از يـ امـام غ  مرجعيـ

  د؟يگر هم صحبتى داشتيم با مراجع دياهللا حك تيآ

ـ امـام نـه، آ   مرجعيتصحبت راجع به  :ج  مرجـع عمـده  تقريبـاً  م آن وقـت  ياهللا حكـ  تي

 شـان را نسـبت بـه آقـاى    يشـان ذهـن ا  يران بـا ا يـ ران بود و با توجه به ارتباط حكومت ايا

لـى  يل جليخ عبـدالجل يبار آقاى حـاج شـ   كيادم هست ينى مغشوش كرده بودند؛ من يخم

 م اعتـراض يمـن رفـتم بـه آقـاى حكـ     : بود گفـت نى يكرمانشاهى كه از طرفداران آقاى خم

 د؟ آقـاى يـ نـى موضـع همكـارى و همراهـى ندار    يكردم كه آقا شما چرا نسبت به آقاى خم

 شيپـ  هـا  شهرسـتان نفـر از علمـاى مهـم     27تا نامـه از   27د، ياوريها را ب م گفت نامهيحك

 د،يـ خورنـى را ن يى آقـاى خم هـا  حـرف نوشته بودند شما گـول   آنها م بود كه دريآقاى حك

 و آن وقـت كـه  ! انـد  شان را گرفتـه يها هستند كه اطراف ا ها و بچه يك عده نهضتي ها اين

 هيلـى در ذهـنم بـود كـه قضـ     ين صـحبت آقـاى جل  يـ كردم ا م صحبت مىيمن با آقاى حك

 لـى بعـد  يآقـاى جل . م نقـل كـردم  يآزادى را براى آقاى حك نى با نهضتيبرخورد آقاى خم

 شـان رفـت و وقتـى هـم    يدن ايـ ران بـه د يـ ن كسى بـود كـه از ا  يه اوليد امام به تركياز تبع

 م كـه خبـر سـالمتى امـام را    يلـى خوشـحال شـد   يم و خيشـان رفتـ  يدن ايـ برگشت ما به د

  .آوردند



  *٢٦١  امام خميني و نهضت روحانيت: فصل چهارم

  
  

  

  اشرف ه به نجفينى از تركياهللا خم تيانتقال آ

  

اشـرف چـه بـود؟     ه بـه نجـف  يـ نـى از ترك ياهللا خم تيـ د علت انتقال آييبفرمالطفاً  :س

 تيران باشـد حساسـ  يـ دگاه ايـ كشـورش تبع كـه   ايـن ه نسـبت بـه   يم كه دولت تركيا دهيشن

  ا نه؟يدرست است مسأله ن ينشان داده بود، ا

ده بودنـد  يـ فهمكـه   ايـن ه پـس از  يـ ندگان پارلمان تركين بود كه نمايم ايديآنچه ما شن :ج

ه يـ ترك منـد هسـتند بـه دولـت     ت دارد و مردم به وى عالقهيران موقعينى در اياهللا خم تيآ

 ه وقتـى يـ ران اسـت؟ و دولـت ترك  يـ دگاه ايـ ه تبعيـ اعتراض كرده بودند كه مگر كشـور ترك 

گـر  يران گفتـه بـود مـا د   يـ سـت بـه دولـت ا   يه به صـالح آن كشـور ن  ين قضيده بود كه ايد

١.نـى را فرسـتادند نجـف   يم، لـذا ناچـار شـدند آقـاى خم    يـ شـان را نگـه دار  يم ايتوان نمى
  

 كـه دكتـر اقبـال گفتـه بـوده      گفتنـد  مـى د مطهـرى  يمرحوم شهادم هست كه يآن وقت من 

 شـان را يه مـن بـود، مـن گفـتم مـا ا     يـ نـى بـه نجـف از ناح   ياهللا خم تيشنهاد فرستادن آيپ

ـ  دا مىيها، هم ما از دست او نجات پ يم نجف توى دهان اژدهاها و افعيفرست مى م هـم  يكن

  .شود ه نجف هضم مىخورد و در حوز شان شكست مىيچون آنجا فحول علما هستند ا

  )810الي  803 ، صفحات10الى  7ى شماره ها پيوست(

  

  شان به عراق با هماهنگى دولت وقت عراق انجام گرفت؟يا بردن ايآ :س

 شـان يگفـت مـا ا   ران مـى يران و عراق خوب بود، دولت ايدر آن زمان روابط دولت ا :ج

ـ ا آنها د است، هدفيبه آنجا تبع گفتند مىم، نيرا آزاد كرد شـان در نجـف در   ين بـود كـه ا  ي

اهللا خوئى شكست بخورد و هضم بشـود   تياهللا شاهرودى و آ تيم و آياهللا حك تيمقابل آ

 اهللا تيـ شـان شـد و آ  يانى در كـربال از ا ياسـتقبال شـا  اوالً ولى اشتباه كـرده بودنـد، چـون    

هـم   شان داده بـود، در نجـف  يرازى در كربال جاى نمازش را به ايش محمدد يآقاى حاج س

 كـى از يه هم شروع كردنـد، و در آنجـا بـه عنـوان     يكم شهر شان گل كرد، بعد كميدرس ا

  .ات عظام مورد توجه قرار گرفتنديآ

  

                                                        
 .از تركيه به عراق منتقل شدند 1344در سيزده مهرماه ) ره(به همراه مرحوم حاج آقامصطفى) ره(حضرت امام خمينى ١



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٢٦٢

 

  ارات تاميض اختينجانب و تفوينامه امام به ا

  

 ن نامـه يـ ك نامـه از طـرف امـام بـراى مـن آمـد كـه ا       يـ ام نبودن امام در قم يدر همان ا

 د،يار تـام منـزل مـن هسـت    يـ ن بود كه شما صـاحب اخت ينامه ان يلى مهم بود، مضمون ايخ

 ر مسـائل را اداره يد حـوزه و سـا  يـ دان د و هر جـور مصـلحت مـى   ينيشما در منزل من بنش

ه بـه نجـف رفتنـد بـراى مـن      يـ شان از تركين نامه را وقتى كه ايا. ى بوديد، نامه بلندبااليكن

ب من بود و من داشـتم در مسـجد امـام    يجده و در يتازه رس اتفاقاًن نامه يا. فرستاده بودند

 ن نامـه را يـ دم اگـر ا يـ گفتم كه مرا بازداشت كردند و بردند سـاواك قـم، مـن د    درس مى

 خـتم دور يرون و آن را پـاره كـردم ر  يى رفتم بيشود، به عنوان دستشو لى بد مىيرند خيبگ

  .ن رفتين نامه از بيلى ناراحت بودم كه ايو خ
  

  

  اشرف نجفبه مجدد مسافرت 

  

  د؟يا مسافرتى هم به نجف داشتيحضرتعالى گو :س

ران به طور قاچاق مسافرت به نجـف داشـتم، مسـافرت اول كـه بـا      يمن دو دفعه از ا :ج

 د بودنـد و يـ ه تبعيـ م مالقات كردم همان وقـت بـود كـه امـام در ترك    ياهللا حك تيمرحوم آ

 نـى يوقتى بـود كـه آقـاى خم    ان آن را به طور كامل نقل كردم، سفر بعدىين جريش از ايپ

دار يـ نـى د ياهللا خم تيـ ات بـا آ يارت عتبات عاليدر نجف بودند؛ و در سفر دوم عالوه بر ز

  .ميشان بوديداشتم و چند روز در كربال و نجف با ا

  
  

  نىيامام خم مرجعيت تأييده دوازده نفرى در ياعالم

  

ــدانىيمطــرح اســت كــه  :س ــراىنمــودن حضــرتعالى تــالش  كــى از علــل زن  شــما ب

ـ تثب ت ت ي د چــهييـ ى بـود، بفرما يامضـا  ه دوازدهيـ م اعالمينـى و تنظــ ياهللا خم تيـ آ مرجعيـ 

 هين قضـ يـ دادنـد و چـه كسـانى بـانى ا     ت به خرج مـى ين امضاها جديكسانى در گرفتن ا

  بودند؟
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ن يـ م، البتـه در ا يرازى بـود يشـ  ن برنامه بود من و آقاى ربانىيگذار ا هيآن كس كه پا :ج

آقـاى  مـثالً  اط و تـرس و لـرز،   يـ نوشـتند بعضـى بـا احت    محكم و قاطع مى امضاها بعضى

 جيشـان تـرو  يگـانى بـود و از ا  ياهللا گلپا تيـ از طرفـداران آ قـبالً  كـه   ايـن رازى با يش ربانى

 گـانى بـروم ولـى چـون    ياهللا گلپا تيـ كرد كـه بـه طـرف آ    كرد و به من هم اصرار مى مى

 نـى ياهللا خم تيـ د آمد بـه طـرف آ  ينى را ديخماهللا  تيى آها گيري انقالبى بود وقتى موضع

 د مطهـرى از همـان ابتـداى   يالبتـه مـن و شـه    -. افتـاد  لى محكم دنبال مسائل راه مىيو خ

 شـان را از نظـر علمـى از   ينـى بـود و ا  ياهللا خم تيـ اهللا بروجردى نظرمـان بـه آ   تيفوت آ

 لـى در يخ ١)هیـ عل اللـه  رحمـة (رازى يشـ  مرحـوم آقـاى ربـانى    -ميدانسـت  تـر مـى   گران قوىيد

 م،يـ داد ه مـى يـ ه قـم اعالم يـ آمد، گاهى مـا دونفـره بـه اسـم حـوزه علم      مسائل محكم مى

 نقـش  هـا  گـرفتن لـى در امضـا   يارى كه در قم بودنـد خ يما و آقاى غروى عل محمدمرحوم 

 كردنـد امضـا   نمـى  جـرأت  آنهـا  كرد كه بسـا  به شكلى برخورد مى محمدداشتند، مرحوم 

  .نكنند

 اى بـود كـه مـن و    هيـ م؛ اعالمينـه صـادر كـرد   ين زميـ گـر هـم در ا  يه ديـ ك اعالميالبته 

، 11وسـت شـماره   يپ(م يت مرحوم امام نوشتيرازى راجع به اعلميش اهللا ربانى تيمرحوم آ

  .ميو منتشر نمود )811 صفحة
  

 :12وست شماره يپ

  ق .ـه2/2/1390نى، مورخهياهللا العظمى امام خم  تيآ مرجعيتدر ارتباط با  له معظمه ينظر

  

  تعالى  بسمه

ـ با توجه به مراتب علمى و عملى حضـرت آ   اهللا العظمـى آقـاى   تي

 شـان يت اي، صالحله معظمنى و مجاهدات يب و روشنالعالى  مدظلهنى يخم

ج و ينجانـب محـرز، و تـرو   يعه بـه نظـر ا  يو زعامت ش مرجعيتبراى 

  .باشد ن مىيشان به صالح اسالم و مسلميا نييتع

  نعلى منتظرىيحس -  2/1390ع/2

  

                                                        
 .ه شدبه خاك سپرد) س(به رحمت ايزدى پيوست و در حرم مطهر حضرت معصومه 1360شيرازى در سال اهللا ربانى  آيت ١
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 ى نوشـتم يهـا  ز نامـه يـ به برخى از علماى بـالد ن  له معظم مرجعيتبه عالوه من راجع به 

  .اهللا اشرفى اصفهانى در كرمانشاه تياهللا خادمى در اصفهان و آ تيو از جمله به آ

  )815و  813، صفحات 14و  13ى شماره ها پيوست(

  
  

  ه قميعلمه به عنوان حوزه يصدور اعالم

  

مـه شـعبان در   يم بـراى شـب ن  يم گـرفت يرازى تصـم يش ك بار من و مرحوم آقاى ربانىي

ـ » ه قميحوزه علم«مسجداعظم به عنوان  اهللا  تيـ م و در آن جشـن از آ يجشنى را اعالم بكن

 ادىيـ ت زيـ جمع اتفاقـاً . مين نـام پخـش كـرد   يه هم به هميك اعالميل بشود، ينى تجليخم

حسـن فرزنـد مرحـوم    محمدم، مرحـوم آقـاى آقـا    ينشسته بـود  ك گوشهيآمدند ما هم در 

 .زدنـد  لـى در اطـراف پرسـه مـى    يهـم خ  ها ساواكي. اهللا بروجردى هم شركت كردند تيآ

ك عكـس بـزرگ از   يـ در حـالى كـه    طّلابى و جمعى از يد محمود دعايآقاى س دفعه يك

 كنـده شـد  از جـا   دفعـه  يـك ت يـ نى دستشان بـود وارد مجلـس شـدند، جمع   ياهللا خم تيآ

 ه رايـ كـه اعالم  »ه قـم يـ حـوزه علم «ه بودنـد كـه   ين قضـ يو صلوات فرستادند، همه دنبال ا

 فـرداى آن روز مـا در  . دا كـرد يـ بـى پ يانعكـاس عج مسـأله  امضا كرده چه كسانى هستند و 

 :شـان گفـت  يم، ايعـاملى مباحثـه داشـت    خ عبـدالجواد جبـل  يمنزل مرحـوم آقـاى حـاج شـ    

 ن كسـانى يهمـ ! ديـ مگـر شـما در مجلـس نبود   : هستند؟ گفتمچه كسانى » ه قميحوزه علم«

 همـه هـا   ايـن  نى آمد همه از جا بلند شدند و صلوات فرسـتادند، يكه وقتى عكس آقاى خم

  .ه قم هستنديحوزه علم

ادبود مرحـوم  يـ شـان مجلـس   يشان و ذكـر نـام ا  يل از ايز به منظور تجليگر نيك دفعه دي

 م و بنـا بـود آقـاى   يدر مسـجداعظم اعـالم كـرد   » قمه يحوزه علم«م را به نام ياهللا حك تيآ

 بيـ خطرنـاك بـود و سـاواك تعق   واقعـاً  شـان عـذر آورد چـون    يگرامى منبر بـرود ولـى ا  

دنـد مجلـس   يعتمدارى وارد شـدند و چـون د  ياهللا شـر  تيدر همان لحظه آ اتفاقاًكرد،  مى

 س خـتم آبادى گفتند منبر بـرود و مجلـ   دصالح طاهرى خرميساكت است به آقاى حاج س

 ديـ نـى در زمـان تبع  ياهللا خم تيـ م اسـم آ يكـرد  ن كارهـا تـالش مـى   يـ باالخره ما با ا. شد

  .ه قم به فراموشى سپرده نشوديشان در حوزه علميا
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 ى كـه در آن زمـان توسـط علمـا و فضـالى حـوزه      يهـا  ها و نامـه  هيدر مورد اعالم :س

م و افـراد را بـه   يتنظـ  را آنهـا  ارى ازيبسـ  شخصـاً حضـرتعالى  كـه   اينرغم يعل شد مىامضا 

 شـود نـام حضـرتعالى    د، امـا در اكثـر مـوارد مشـاهده مـى     يـ كرد ق مىيامضاكردن آن تشو

 گران ذكر شده و در ابتـدا قـرار نـدارد، حتـى در مـواردى نـام كسـانى كـه از        يبعد از نام د

 ا جـزو شـاگردان شـما محسـوب    يـ هـاى پـس از شـما قـرار دارنـد       نظر علمـى در رتبـه  

 ايـ ن امـر چـه بـوده اسـت و آ    يـ د علـت ا ييـ بفرمالطفاً شما آمده است؛  شوند جلوتر از مى

  ا به طور اتفاقى بوده است؟يد يا زه خاصى داشتهينه انگين زميدر ا

 ليـ ن داليـ تعمـد داشـتم كـه امضـاى مـن بـه عنـوان نفـر اول نباشـد، و ا          اساساًمن  :ج

 ق شـوند و بـه  يتشـو كه  اينت داشتم برخى افراد براى يعناكه  اينمختلفى داشت؛ از جمله 

 م امضـاى آقـاى  يكـرد  سـعى مـى  مـثالً  رد، يـ احترام شده باشد اسمشان در اول قـرار گ  آنها

 نيــگذشــته از ا. االمكــان در ابتــدا باشـد  خ ابوالفضـل نجفــى خوانســارى حتـى  يحـاج شــ 

ه قـرار  يـ ادى داشـت و اگـر امضـاى مـن در اول اعالم    يـ ت زيساواك نسبت به من حساسـ 

 كه كار از كجا سرچشمه گرفتـه و بـه سـرعت    شد مىلى زود متوجه يگرفت ساواك خ مى

 ، ولـى شـد  مـى ا رونـد آن كنـد   يـ كـرد   دا نمـى يجه كار ادامه پيآمد و در نت به سراغ من مى

 اهـل  آنهـا  دانسـت  تى وجـود نداشـت و سـاواك مـى    ين حساسـ ينسبت به برخى افراد چن

 ريـ ن كارهـا را ز يـ بت سـاواك همـه ا  عاق ها احتياطن يستند؛ البته با همه ايل كارها نين قبيا

را متوجـه مـا    آنهـا  تيهـا مسـئول   ىيدانست و در بازجو رازى مىيش سر من و آقاى ربانى

  .ميگر كار خود را به انجام رسانده بوديكرد، ولى ما د مى

 تـرى بودنـد،   نييهـاى پـا   ها از نظر علمـى در رتبـه   د برخى از امضاكنندهيگفتكه  ايناما 

 م كارهـا يخواسـت  مسائل مطرح نبـود، قصـد مـا فقـط خـدا بـود و مـى       ن يااصالً آن وقت 

 بيـ دنـد ترغ يد وقتـى امضـاى مـن را مـى    اى  عـده كـه   ايـن ش برود؛ عالوه بر يبه خوبى پ

  .كردند ها را امضا مى هين اعالميند و اشد مى
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  نجانب در قمياهللا حاج آقا حسن قمى از ا تيد آيبازد

  

 م شـاه سـفرى بـه قـم    يـ د در زمـان رژ يـ بازگشـت از تبع اهللا قمى پس از  تيا آيگو :س

  د؟يشان را به منزل دعوت فرموده بوديداشتند و حضرتعالى ا

 كيـ شـان اجـازه داده بودنـد كـه     يد بودنـد، بعـد بـه ا   ياهللا قمى در كرج تبع تيبله، آ :ج

 ه جلـوس داشـتند، در آنجـا مـا بـه     يشـان در منزلـى در محلـه صـفائ    يا. نديايسفرى به قم ب

 غـام داد كـه بجاسـت   يبـه مـا پ   -فرزنـد امـام   -آقاى حاج احمـدآقا   بعداً. ميشان رفتيادن يد

 روز بـراى  كيـ شـان را دعـوت كـردم كـه     يد، مـن ا يل كنيشان تجليشما از طرف امام از ا

وقتى آقاى قمى آمدند آقاى حاج آقا رضـا صـدر هـم بـا     . اورنديف بيناهار به منزل ما تشر

ى حاج آقا رضا صدر بود، چنانكه حاج آقا رضا صـدر هـم   يچون آقاى قمى دا -شان بود يا

 زاده پسـر مرحـوم حـاج    رزاعلـى محـدث  يمرحوم حـاج م  -نى بوديى خانم احمدآقا خميدا

  .هم همراه آنان آمده بود) الجنان حيصاحب مفات(خ عباس قمى يش

  

  ى مطرح شد؟يزهاين جلسه چه چيدر ا :س

 دم آقـاى قمـى از مـن   يعمده راجع بـه مسـائل عمـومى انقـالب بـود، البتـه مـن شـن         :ج

ان فقـط بـه آقـاى    يـ لى دل خوشى نداشت و گفته بـود كـه آقا  يو مرحوم آقاى ربانى هم خ

 شـتر بـراى تفـاهم   ين جلسـات ب يا. رنديگ گر را در نظر نمىيان دينى توجه دارند و آقايخم

  .الب بودروهاى انقين نيدوستانه بجو  جاديو ا

  
  

  منتظرى محمدد يادى از شهي

  

ــددم مرحــوم ينجــا مناســب اســت نــامى از فرزنــد شــه ين مناســبت در ايبــه همــ محم 

د  فات يتشـر  لى به زندگى ساده و بىيشان خيز برده شود، ايمنتظرى ن صـبح روز  . بـود مقيـ

 زودتـر بـه  شان امروز مهمان ما هستند شـما ظهـر   ياهللا قمى من به او گفتم ا تيدعوت از آ

د : مـادرش گفـت   بعـداً . دييـ ايخانه ب د عـالوه بـر  يـ قبـل از ظهـر بـه خانـه آمـد و د      محمـ 

ـ ا ه كـرده يـ دو عـدد مـرغ هـم ته    -نـى يبه سفارش حـاج احمـدآقا خم   -خورش سبزى   م،ي
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 ، و بـه »شـوم  اى حاضـر نمـى   ن سـفره يروى است و من در سـر چنـ   ادهين زيا«: گفته بود

  .مدرسه برگشته بود

 ك حمـام سـاده  يـ در همان منـزل سـابقمان در محلـه عشـقعلى مـا      كه  اينگر يموضوع د

حمـام در منـزل جنبـه    «: گفـت  رفـت و مـى   به آن حمام نمى محمدم، مرحوم يساخته بود

 ن آن را ندارند كه در منزل حمام داشته باشـند و لـذا مـن از   اشرافى دارد و همه مردم تمّك

 گفتم حـاال كـه سـاخته شـده     من مى. »دارد را در روح من اثر سوءيكنم، ز آن استفاده نمى

ـ گـرى داشـت و مق  ياز نظر اقتصادى به نفع است كه از آن استفاده كنـى ولـى او نظـر د    دي 

بـود؛   مصـرّ ار ين جهـت بسـ  يـ فات به طـور كلـى، و در ا  يستن و حذف تشريبود به ساده ز

  .نيائه المقربيو حشره مع اول هیعل الله حمةر

ن يشـتر ين راه بيـ عاشق اسالم و انقالب و مبارزه در راه حق و عدالت بـود، و در ا  محمد

و غربـت و آوارگـى سـپرى نمـود و آخراالمـر در حادثـه        ها زندانمراحل عمر خود را در 

ــتم ت    ــالمى در هف ــورى اس ــزب جمه ــار ح ــراش انفج ــال يدلخ ــاه س ــه 1360رم ــت ب معي 

 اهللا دكتر بهشـتى  تيب از جمله مرحوم آى ارزنده انقالها شخصيتگر از يهفتاد و دو تن د

 ن رابطـه مرحـوم  يـ م؛ در ايد و ما عزادار شـد يشان منحرف به شهادت رسياند به دست كج

شـان ارسـال كـردم؛    ياى بـراى ا  هيـ تى فرسـتادند كـه مـن هـم جواب    يام تسليامام براى من پ

تـا  زى كـه  يـ د گفـت تنهـا چ  يـ ؛ و با)819و  817، صفحات 16و  15ى شماره ها پيوست(

  :ت بازماندگان استياى موجب تسل اندازه

  .م براى شهداى راه حق وعده داده استياجر و ثوابى است كه خداوندكر - 1

ر منتظـرى؛  يخانم و آقـازه  دهيادگار و فرزندان خوب و با ارزش آن مرحوم، وحيدو  - 2

آمـد،   ايـ ر پس از شهادت آن مرحوم به دنيساله بود و زه كيده هنگام شهادت پدر يكه وح

  .نيو آله الطاهر محمدن بحق ياررالديحفظهمااهللا تعالى و رزقهما خ
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  د در آستانه تاجگذارى شاهين تبعينخست

  

 د دريـ منظمـى داشـته باشـد چنانچـه صـالح بدان     ر يك مسـ يـ صـحبت  كه  اينبراى  :س

 د و بعـد خـاطرات  يدهاى متعـددى كـه حضـرتعالى داشـت    يـ ان تبعيـ م بـه جر ينجا بپـرداز يا

 د حضـرتعالى بـه  يـ ن تبعيد نخسـت ييـ بفرمالطفـاً  م، يرا مورد گفتگو قـرار دهـ   ها زنداندوره 

  كجا و به چه مناسبت انجام گرفت؟

 1346مـاه   تاجگـذارى شـاه بـود، شـاه در چهـارم آبـان      د من در ارتباط با ين تبعياول :ج

ن يـ ب بـه ا يـ اى كه در ساواك قم به من نشـان دادنـد مطلبـى قر    تاجگذارى كرد، در ورقه

وجـود فالنـى در قـم     احتماالًحضرت است و يام تاجگذارى اعليچون ا«: مضمون آمده بود

  .» ...وگردد  د مىيمان تبعيت است مدت سه ماه به مسجدسليبه امن مضّر

 ل دوتـا يـ من آن وقت تازه از زندان آزاد شـده بـودم، مـرا اول بردنـد سـاواك بعـد تحو      

 ليـ مان تحوين استوارهاى ژاندارمرى، كه مـرا بـا قطـار ببرنـد مسجدسـل     يدادند، از ا مأمور

جـا اطـراف سـاواك     دهند؛ وقتى مرا سوار قطار كردند آقاى حاج رستم رستمى كـه همـان  

 محـل سـاواك قـم    -ده بود كه مرا سوار قطـار كردنـد   يبرند د مى مواظب بوده كه مرا كجا

 ك مقـدار پـول بـه   يـ ك زحمتى خودش را رسـاند و  يخالصه به  -ستگاه قطار استيكنار ا

ـ . مان ببرنـد يمن داد، من هم به او گفـتم بناسـت مـرا بـه مسجدسـل       هـا  ژانـدارم ن راه يدر ب

م گفتنـد نـه،   ياده شـو يـ كـردم پ كردند، براى نماز هر چـه مـن اصـرار     لى بدرفتارى مىيخ

رم و نماز بخوانم، وقتـى بـه   يجا در قطار وضو بگ دند فرار كنم، مجبور شدم همانيترس مى

 گـاهى . سـتادند يا ى مـى يشـان پشـت در دستشـو   يها تفنگآمدند با  رفتم مى ى مىيدستشو

 ديـ كن ن كشـور اسـتفاده مـى   يـ آقـا شـما از آب و هـواى ا    گفتند مىكردند،  با من بحث مى

حضـرت اسـت،   يد، گفتم مگر آب و هواى كشـور مـال اعل  يكن حضرت دعا نمىيچرا به اعل

زى اسـت، ولـى آب و هـوا كـه مـال      يـ ك چيى يت را بگويگفت بله، من گفتم اگر امن مى

اده يـ م از قطـار پ يديبه اهواز كـه رسـ  . كردند لى بد عمل مىيست؛ خالصه خيحضرت نياعل

م رنـد مـن   يمان اتوبـوس بگ يجدسـل خواستند براى رفتن به مس مى آنها ميشد بـودم و  معمـ 
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 كننـد كـه   لى زننده است حاال مـردم فكـر مـى   يدم خيهم با دوتا تفنگ به همراه من، د آنها

 د، گفتنـد يـ رين سـوارى بگ يك ماشـ يـ گفـتم   آنهـا  خ دزدى كـرده اسـت، مـن بـه    ين آشـ يا

 نيك ماشـ يـ دهـم؛ بـاالخره    اد اسـت، گفـتم پـول آن را مـن مـى     ين سوارى پولش زيماش

 گردنـد  لـى خوشـحال شـدند كـه حـاال بـر مـى       يه آن را من دادم، خيسوارى گرفتند و كرا

 ل بدهنـد، يـ مان تحويرنـد، مـرا بردنـد در فرمانـدارى مسجدسـل     يگ ه را هـم مـى  يـ پول كرا

 آقـاى منتظـرى بـه شـهر مـا     «: نفر آمد جلو و گفـت  كيدم يم ديوقتى وارد فرماندارى شد

 لــىينجــا هســتم، فرمانــدار هــم خيبخشــدار ا» لــى كرمانشــاهىيجل«مــن ! خــوش آمــدى

 .ديـ د و برويـ ل بدهيـ شـان را تحو يهـم گفـت ا   آنهـا  ؛ بـه »آيـد  مـى مرد خـوبى اسـت االن   

 لـى كـه  يلى جا خوردند، بعد آقاى جليى كه با ما كرده بودند خيها بداخالقين با آن يمأمور

منـوچهر  «هاى كرمانشاه بود تلفن كرد فرماندار هـم آمـد، شخصـى بـود بـه نـام        لىياز جل

 لى احترام كرد و گفت من پسر خواهر دكتـر اقبـال هسـتم، بعـد گفـت     ي، او هم خ»لىتفّض

سـت  يم امـا معلـوم ن  يـ نجـا دار يشـى ا يك قـوم و خو يـ د؟ گفتم ينجا كسى آشنا نداريشما ا

 كيـ د منـزل  يـ شـان بـروم، گفـت نـه شـما با      ط بـه خانـه  ين شـرا يد من با ايايخوششان ب

 ن كـرد و بـرد خانـه مرحـوم    ين لوكسى هم داشـت، مـرا سـوار ماشـ    يماش. دياهل علم باش

 د محترمـى بـود و آقـا و روحـانى شـركت     يك سـ يكه  محمد ن آليد فخرالديآقاى حاج س

 آنجـا كسـى از  . ده بودنـد ياش گاز و آب كشـ  نفت هم بود، از طرف شركت نفت در خانه

شان را چـون عضـو شـركت حسـاب     ياش لوله كشى آب نداشت اما ا عادى در خانه افراد

 شـان گفـت  ياش آب لوله كشى كرده بودند، آدم بدى نبود، باالخره بـه ا  كردند در خانه مى

 دن مـن و يـ وقتى برگشـت آمـد بـه د    ،ك روز رفت تهرانيبعد . ام تان مهمان آوردهيآقا برا

 لـى يدا كـردم و االن مـن خ  يـ داشـتم بـه شـما ارادت پ   گفت من در اول مالقاتى كه با شما 

د داماد آقاى  -ادتر شد چون آقاى مهاجرى يارادتم ز كـه از دوسـتان مـن     -النـى يگ ىمحمـ

 ك روزيـ ا يـ ؛ خالصه فرماندار هـر روز  ...باشد گفتند من شاگرد آقاى منتظرى هستم و مى

ـ  يد، يپرس مىمسأله كرد و  آمد از من احوالپرسى مى ان مىيدر م س سـاواك  يك روز بـا رئ

ـ ، او »سرهنگ ساالرى«آنجا آمد، شخصى بود به نام   شـان ين كـرد ولـى ا  يك مقـدار تـوه  ي

 .كـرد  د، خالصه همـه جـا از مـن دفـاع مـى     يدان ن آقا را نمىيمانع شد و گفت شما قدر ا

د  ن آليد فخرالـد يآقاى حـاج سـ   رونـى يب اتـاق رونـى داشـت، مـن در    يب اتـاق ك يـ  محمـ 

 آمـد بحـث طلبگـى    روزهـا مـى   -خـدا رحمـتش كنـد    -شان بودم، البته حاال فوت شـده  يا
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 اد داشـت، گـاهى از  يـ جـورى ز  نيـ د چون مراجعـات ا يپرس كرد و مسائل ارث را مى مى

ك پسر بـرادر داشـت بـه نـام     يشان يا. د، مرد فاضلى بوديپرس ى را مىيك جايشرح لمعه 

ن سـوارى داشـت   يى داشـت، او هـم ماشـ   يآقاى حاج آقاتقى كه در شركت نفت پست باال

 لـى گـرم  يگردانـد و خ  ن طـرف و آن طـرف مـى   يـ بـرد ا  كـرد مـى   گاهى مرا سـوار مـى  

 كردنـد، علمـا   كم ماه رمضـان شـد، افـراد دعـوت مـى      كم. رشان بدهديگرفت، خدا خ مى

  .مين بوديآمدند و ما هم جزو مدعو و بزرگان مى

 خيآشـ «: ان روز اول آمـد و گفـت  لـى آدم خشـنى بـود، در همـ    يس شهربانى آنجا خيرئ

 ى شـهربانى دفتـر را  يايـ د بيـ ن است كه هـر روز با يمقررات ا! اورىينجا آخوندبازى در نيا

ـ ا«: ، من هم جلوى فرماندار با او برخورد كـردم و گفـتم  »امضا كنى  خواهـد  قـدر نمـى   ني

انى م را دم شـهرب يمـن پـا  ! آمـدم  نجـا نمـى  يى بودم به ايمن اگر بچه حرف شنو! تند بروى

ـ  . چ وقت بـه شـهربانى آنجـا نـرفتم    يو باالخره ه » !گذارم نمى  س شـهربانى و يخالصـه رئ

  .گرفت لى گرم مىيس ساواك آنجا تند بودند، اما فرماندار آنجا خيرئ

  
  

  مانيدگاه مسجدسليب در تبعياى عج حادثه

  

د  ن آليد فخرالديام كه من منزل آقاى حاج سين ايدر هم ك شـب حادثـه   يـ بـودم   محمـ

هـا   اين ك روزين بود كه در اتاقى كه من بودم لوله كشى گاز بود، يش آمد و آن ايبى پيعج

 ا نقـص فنـى بـوده،   يـ اى را درست كنند گاز را قطع كـرده بودنـد، گو   اند لوله خواسته مى

 اتـاق شود و چون گازكشى آنجا روى اصول فنـى نبـود لـذا     بعد نصف شب گاز وصل مى

ن دوماه ين در ايد فخرالديآقاى حاج س. ده بودميخواب اتاقشود من هم در  من پر از گاز مى

شب آمد  ساعتى بعد از نصف كيامد سراغ من، ولى آن شب يچ شبى نيكه من آنجا بودم ه

م افتاد ناراحت يخواب من بى: گفت! نم چه خبر استيدر را باز كرد و گفت آقا پاشو پاشو بب

ــدم در ر  ــودم آمـ ــردم د بـ ــاز كـ ــا بـ ــن    يـ ــر مـ ــده، اگـ ــاز شـ ــر از گـ ــاق پـ  دم اتـ

 -من خواب بودم و اتاق پر از گـاز شـده بـود    -رتر آمده بودم تو تلف شده بودى يقدرى د

 م سرى بـه شـما بـزنم   يايفتد و بيم بيخواب ن از جانب خدا بود كه من بىيگفت ا شان مىيا

  .فتديو حادثه ناگوارى اتفاق ن
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  مسجد شهرزبان و سكونت در يدرگذشت م

  

 .ن بـود يد فخرالـد يگرى كه چند شب بعد اتفاق افتاد فـوت آقـاى حـاج سـ    يباز حادثه د

دن مـا آمـده بودنـد،    يـ ن به ديد فخرالديگر در منزل حاج سيك شب فرماندار و چند تن دي

د، مـن از روى مـزاح   يـ لـى دار يتراشى دل شيشان هم بود، فرماندار گفت شما راجع به ريا

 شـش را بگـذارد؟ گفـت   يد ريـ م كـه آدم با يـ لى دارياى گفتند چه دل هك طلبيگفتم بله، به 

 »ريـ خ ذلـك «: ديـ گو گرى گفت خـدا مـى  يبعد د! »شا و لباس التقوىيو ر«: ديگو قرآن مى

 ن آن شـب يد فخرالـد يحـاج سـ   -خـدا رحمـتش كنـد    -د، يـ ش بگذاريست ريعنى الزم ني

هـا آمدنـد گفتنـد     بچـه د، و برحسب ظاهر سالم بودند ولى دو ساعت بعـدش  يلى خنديخ

 عييا رفـت، تشـ  يـ شـان سـكته كـرد و از دن   يشـان ا  شان سكته كرد، همان شـب در خانـه  يا

 اديـ گـر ز يد محترمـى بـود از اهـواز و جاهـاى د    يشان سـ يشان كردند؛ ايى از امفصلجنازه 

  .ا رفتيشان از دنيشان بودم و ايلى ناراحت شدم كه در خانه ايمن هم خ. آمدند

 شـان نمانـدم، اثـاثم را جمـع كـردم رفـتم در      يگـر مـن در خانـه ا   يد انيـ ن جريـ بعد از ا

 مـانم، در آن وقـت   ن جـا مـى  يكوچك داشت، گفـتم مـن در همـ    اتاقك يمسجد، مسجد 

گـانى آنجـا بـود و آقـاى     ياهللا گلپا تيـ عى اراكى از طـرف آ يباقر رف محمدخ يآقاى حاج ش

د د ي، آقـاى حـاج سـ   شد مىمان محسوب يمسجدسل خراسـانى هـم بـه    الهـداى  علـم  محمـ 

رفـت؛ آقـاى حـاج     گانى آمده بود آنجا منبر مـى ياهللا گلپا تيمناسبت ماه رمضان از طرف آ

سـت كـه   يعى گفته بود كه فالنى آمده است در مسـجد و درسـت ن  يبه آقاى رف محمدد يس

 شان آنجا باشد، باالخره آمدند و اصـرار كردنـد كـه مـرا بـه منـزل ببرنـد، مـن گفـتم نـه          يا

الهـدى در   شام و ناهارمان را با آقـاى علـم  . مانم ن مسجد مىيو من در هم مزاحمت است

ـ البتـه  . م و بـراى اسـتراحت و خـواب در مسـجد بـودم     يخـورد  عى مىيمنزل آقاى رف ك ي

 هيهمسـا قـبالً  قنبـر كـه    همشهرى هم آنجا داشتم آقاى حسن خزائلى پسـر مرحـوم حـاج   

 آمـد مـرا   شان هـم گـاهى اوقـات مـى    يى داشت، ايخانه ما بود و در شركت نفت مقام باال

كرد، خالصـه حـدود    لى با محبت برخورد مىيبرد و خ كرد و به منزل خود مى دعوت مى

 د شـما كـه سـه مـاه بـوده تمـام      يـ ن شكل بودم تا آمدند گفتند مدت تبعيست روزى به ايب

 د خود اعتراض و بهين كه من در همان اول به تبعيجالب ا. ديد برگرديتوان شده و مى
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د و گذرانـدن آن  يـ ت كـردم ولـى پـس از انقضـاى مـدت تبع     يى آن روز شكايدستگاه قضا

 نيـي ل تعيـ د و وكييـ ايت خودتـان بـه تهـران ب   يدگى به شـكا ياى آمد كه شما براى رس نامه

ل يـ ن قبيـ عجبـا بـه ا  . ن موضوع را به من ابـالغ كـرد  يد، كه فرماندار با خنده و تعجب ايكن

 باشـد اگـر   انه بـر همـان روال مـى   تأسـف البتـه االن هـم م  كـه  ! ى قضاوت عادالنهها دستگاه

  .م كه بدتر شده استييم بگوينخواه
  
  

  گريك حادثه دي

ــ ــ  ي ــاى حــاج س ــزل آق ــن در من ــديك شــب م ــن خوابيد فخرال ــودم، ي ــأمورده ب  ى ازم

 ى را كـه از دوسـتان و از افـراد مبـارز و    يد محمود دعايشهربانى آمد و سراغ آقاى حاج س

 شـان فـرارى اسـت و   يا«: شان اطالعى نـدارم، گفـت  يت، گفتم من از افعال بود از من گرف

 دىيـ د نـزد مـن تبع  يـ ايشخص فرارى چگونه ممكـن اسـت ب  «: ، گفتم»آمده است نزد شما

  .»!ر نظر شما هستم؟يكه ز

 ن داسـتان را بـراى مرحـوم آقـاى قـائمى كـه      يـ من ا ها مدتباالخره آنان رفتند و بعد از 

 ىين نان را من بـراى شـما پخـتم، آقـاى دعـا     يشان گفتند ايكردم، اف يعالم آبادان بود تعر

 شـان در مدرسـه مـا بـود    يشان را به عراق بفرستم و ايدر حال فرار آمده بود آبادان كه من ا

 شـان را ين آمدنـد در مدرسـه و از مـن سـراغ ا    يمـأمور لو رفته بـود،   ها دولتيان نزد يو جر

 ذهـن آنـان را منصـرف كـنم    كه  اينشان در مدرسه بودند و من براى يگرفتند در حالى كه ا

نجـا بودنـد ولـى رفتنـد     يشان ايشان را فرارى دهم گفتم ايو به نقطه خاصى متوجه كنم و ا

  .شان را به عراق فرستادميا فوراًمان نزد آقاى منتظرى و بعد يمسجدسل
  
  

  تقى شوشترىمحمدخ ياهللا حاج ش تيد از آيبازد

  

 دن مـن كـه  يـ آمـده بـود بـراى د    -دامـاد مـن   -ام آقاى حاج غالمعلى رستمى يادر همان 

 شـان حركـت كـردم بـراى قـم،     يد را به ما دادند، من به همراه ايافتن دوران تبعيان يخبر پا

د خ ياهللا آقـاى حـاج شـ    تيـ د آيـ م شوشتر بازدين راه رفتيدر ب تقى شوشـترى؛ چـون  محمـ 
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 مـن آن روز بـراى گـردش    اتفاقـاً  ،مانيمسجدسلدن من آمده بودند يك روز براى ديشان يا

د  نم، وقتـى برگشـتم آقـاى آل   يـ شـان را بب يرون و موفـق نشـدم ا  يرفته بودم ب گفـت  محمـ: 

 نكـه ي، و مـن از ا »دن شـما يـ تقى از شوشتر بلند شده آمـده بـود بـراى د   محمدخ يآقاى آش«

ن يشـدم، بـر همـ    تأسفلى ميارت كنم خيشان را زيدر آن وقت در شهر نبودم و نتوانستم ا

 لـى خوشـحال شـد و   يدن مـا خ يشان با ديرفتم؛ ا شان مىيد ايفه بود كه به بازدياساس وظ

 م، مدرسـه شوشـتر هـم   يشان نمـاز خوانـد  يم در مسجد پشت سر ايى كرد، رفتيراياز ما پذ

 خيش آقـاى حـاج شـ   يم، ناهـار پـ  يديشـان رسـ  يآنجـا بـود خـدمت ا    طيب م آقاى آليرفت

 د اسـداهللا نبـوى از  ياهللا حـاج سـ   تيـ م دزفول منـزل آ يبعدازظهر هم رفتم، يتقى بودمحمد

 لـى احتـرام كـرد پسرشـان را    يشـان هـم خ  يا. شـان صـاحب رسـاله بـود    يعلماى دزفول، ا

  .م قميط قطار گرفت و بعد از آنجا با حاج غالمعلى آمديمان بليفرستادند برا

  

 ت مطــالبى هــم دران آمــد بجاســيــاهللا شوشــترى بــه م تيــاكنــون كــه اســمى از آ :س

  .دييشان بفرمايت علمى ايرابطه با شخص

 »الرجــال قـاموس «هسـتند، صـاحب كتـاب     ملّـايى ت معـروف و آدم  يشـان شخصـ  يا :ج

 و متـدين ن حـال آدم  يباشـند در عـ   ط و مطلـع مـى  ياست، نسبت به مسـائل اسـالمى محـ   

ــر ــاب يصـ ــت، كتـ ــهيخاالخبارالد«حى اسـ ــته »لـ ــد نوشـ ــاب را در چهارجلـ ــد، كتـ  انـ

ــاموس« ــال ق ــته »الرج ــج  را نوش ــرح نه ــابى در ش ــد، كت ــته ان ــه نوش ــام  البالغ ــه ن ــد ب  ان

 در چهارده مجلد، آن وقت كه مـن آنجـا بـودم خطـى آن را بـه مـن نشـان        »اغهالصب بهج«

 ن قسـمت يـ رفتم در قطار نوشـتم، ا  ن قسمت را وقتى من مشهد مىيا: گفت داد و مى مى

لى آدم پركارى بـود و مرتـب در حـال    يخ! ما نوشتميدر هواپمثالً رفتم  مى مكّهرا وقتى به 

 هـا را بـه   ن صـورت اسـت كـه خطبـه    يـ شـان بـه ا  يالبالغه ا ب شرح نهجينوشتن بود؛ ترت

 هـاى  انـد بعـد خطبـه    دى را آوردهيـ هـاى توح  اول خطبـه مثالً اند،  ب موضوع آوردهيترت

١.ر موضوعات رايب ساين ترتيموعظه را و به هم
  

  
  

                                                        
ايشان بيش از . سالگى به رحمت ايزدى پيوست 95در سن  1374ماه  ارديبهشت 29اهللا حاج شيخ محمدتقى شوشترى در   آيت ١

 .جلد كتاب از خود به يادگار گذاشتند50
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  چارگانيبراى كمك به محرومان و ب دگاهيه از تبعياعالم

  

ــگو :س ــرتعالى از تبعي ــا حض ــلي ــبت فرارســ  يدگاه مسجدس ــه مناس ــليمان ب  دن فص

 د،يآبـاد فرسـتاد   اى جهت كمـك بـه مسـتمندان و فقـراى شهرسـتان نجـف       هيسرما اعالم

  .دييح بفرمايه هم توضين اعالميدر مورد ا

 آبـاد؛  رفـتم نجـف   ارشـاد مـى  غ و يـ ام مـاه مبـارك رمضـان بـراى تبل    يمن هر سال ا :ج

 د و در منطقـه يد كردنـد، فصـل زمسـتان هـم فـرا رسـ      يـ آن سال قبل از ماه رمضان مرا تبع

 ادى بـراى يـ ى زهـا  كمـك د بـود، مـا هرسـال از مـردم     يآبـاد سـرما شـد    اصفهان و نجف

 ق آقـاى يـ ك نامـه نوشـتم از طر  يـ م، آن سـال هـم   يكـرد  چارگان جمع مـى يمحرومان و ب

نـده مـا در   يآبـاد و نما  در بـازار نجـف   فـروش  كتابكه فردى است  -ت يحاج آقا مجتبى آ

ـ آباد بود و االن هم هست، باجنـاق مرحـوم آ   نجف  زدى و پسـر بـرادر مرحـوم   يـ اهللا ا تي

آبـاد و مـورد    ن و از فضـالى نجـف  يآبادى است و از محترم دعلى نجفياهللا حاج س تيآ

ـ آباد كه بجاست در ا خطاب به علماى نجف -باشند توجه مردم مى  ن فصـل سـرما مـردم   ي

ـ ا. به مستمندان و مستضعفان كمـك كننـد    ه را داشـت يـ ك اعالميـ حالـت  تقريبـاً  ن نامـه  ي

  .چارگان و مستمندان داشتيخوبى هم در آن زمان در ارتباط با كمك به بتأثير كه 
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 :17وست شماره يپ

ازمنـدان،  يدگى به امور فقرا و كمك به نيآباد درباره رس به علما و بزرگان نجف له معظمنامه 

  23/10/1346مورخه

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  افاضاتهم دامتآباد  محضر مقدس علماء اعالم و حجج اسالم نجف

 من در مقابـل كه  اينرساند، با  پس از اهداء سالم به عرض عالى مى

 م مقدرات بـوده و هسـتم  يناگوار صابر و تسلش آمدهاى يحوادث و پ

 آبـاد كـه در   ذلك تصور اوضاع اسفبار فقراء شهرستان نجـف  ولى مع

 مـرا نگـران و ناراحـت    جـداً  شد مىى يها مساعدت آنها ماه رمضان به

  .كرده است

 ام از همـه  د شـده يـ ن منطقه دور كه به نـاحق بـه آنجـا تبع   يمن از ا

 آبـاد  ن شهرسـتان نجـف  ينـ بـه متمّك  ان استدعا دارم كه سالم مـرا يآقا

 ز از كمـك و ين ماه عزيدر امخصوصاً د كه يسفارش كن آنها ابالغ و به

 از ضـمناً . غ نداشته باشنديگان و فقراء و ضعفاء دريمساعدت به همسا

 .ان ملتمس دعا هستميهمه آقا

  

  .اهللا و بركاته رحمةن و يع اخواننا المومنيكم و على جميوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس - 1387رمضان  12
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  آباد د به نجفيتبع

  

 مانيدگاه مسجدســــليــــاز قــــرار معلــــوم حضــــرتعالى بعــــد از آزادى از تبع :س

ــم  فيو تشــر ــه ق ــه نجــفمجــدداً آوردن ب ــاد تبع ب ــآب ــدت آن تبعيد شــدي ــد، م  د دومي

 مرحلـه آبـاد در آن   د در نجـف ييـ اسى آن از نظـر دسـتگاه چـه بـود و بفرما    يو مناسبت س

  د؟يداد ى را انجام مىيد چه كارهايتبع

 د را بـه مـن داد  يـ شـدن تبع  م وقتـى فرمانـدار خبـر تمـام    يمان كه بـود يدر مسجدسل :ج

خـود  يب«: ، مـن گفـتم  »ديگرى برويد به جاى ديد و بايد بمانياند كه در قم نبا نوشته«: گفت

 زىيـ چمـن از خـودم   «: ، گفـت »نـد، درس و بحـث و زنـدگى مـن در قـم اسـت      يگو مى

  .»ميگو را مى آنها م حرفيگو نمى

 م، چنـد روزى يمان آمدم قـم، درس و بحثمـان را هـم شـروع كـرد     يباالخره از مسجدسل

 لـى ين آمدنـد در خانـه مـا، مـرا سـوار كردنـد خ      يدم دوتـا ماشـ  يد دفعه يككه درس گفتم 

گـرى  يم ديل بـده يـ م سـاواك اصـفهان تحو  يگفـت ببـر   كى مـى يمحترمانه بردند اصفهان، 

ـ آبـاد، مـن د   م نجـف يگفت نه ببر مى  ديـ ن قـرار اسـت گفـتم خـوب ببر    يـ ه از ايدم قضـ ي

 د،يـ د گـزارش بده يـ خواه گر كه مىيا هر جاى ديد به ساواك اصفهان يآباد بعد برو نجف

م بـه  يـ رو مـى  بعـداً آباد  م نجفيبر م، شما را اول مىيكن ن كار را مىيهم گفتند همها  اين

 آبـاد در خانـه   بـاالخره مـرا محترمانـه بردنـد نجـف     . ميدهـ  ساواك اصفهان گـزارش مـى  

 گذاشـتند و افـرادى كـه بـه     مـأمور اده كردند، از فرداى آن روز هم سـر كوچـه   يخودمان پ

 .نوشـتند  ك دفتـر مـى  يـ دند و در يپرسـ  را مـى  آنها آمدند اسم و مشخصات دن من مىيد

 آمـده بودنـد،   -دىيرضـا سـع  محمدد يد سـ ياهللا شـه  تيـ آ -دى يك بار مرحوم آقاى سـع ي

 :دى جـواب داده بـود  يآقـاى سـع  » جنابعـالى كـى باشـند؟   «: همان پاسبان به او گفتـه بـود  

 »!رضـا خراسـانى؟  محمدد ياهللا سـ  تيـ دى؟ آياهللا خراسـانى را اسـمش را نشـن    تيـ شما آ«

ـ بلـه آ «: پاسبان جاخورده و گفته بود دى يآقـاى سـع  . »دييـ د بفرماييـ اهللا خراسـانى بفرما  تي

كـى از علمـاى   يكـه   »رضا خراسـانى  محمدد ياهللا س تيآ«بود به عنوان  خودش را جا زده

 دى هـم اهـل خراسـان بـود و هـم اسـمش      يمعروف اصفهان بود، البته مرحـوم آقـاى سـع   

  .ميديخند كرد و ما مى ف مىيرضا بود، بعد خودش آمد تعرمحمدد يس
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 نـد تـوى  يايكردنـد ب  نمـى  جـرأت ) نيمـأمور ( آنهـا  كردنـد،  همان مـى يگاهى مردم مرا م

ننـد كجـا   يآمدنـد بب  اى دورادور مـى  ا دوچرخـه يـ ك موتور ين، جداگانه خودشان با يماش

ر يك درس تفسيآباد درس و بحث را شروع كردم،  ر نظر بودم، در نجفيزتقريباً روم،  مى

  .گفتم ك درس خارج فقه مىيعمومى و 
  
  

نىيه از طرف امام خموكالت تام  

  

ات و مالقـات بـا امـام    يـ ارت عتبـات عال يـ بودم به قصد ز آباد ام كه در نجفيدر همان ا

 شـنهاد كـردم كـه   يمحرمانه به عراق سفر كـردم و در مالقـاتم بـا مرحـوم امـام پ      )ره(نىيخم

 شـان قبـول نكردنـد؛   يبفرسـتند كـه ا   مكّـه اى را بـه   ر مراجـع بعثـه  يز ماننـد سـا  يـ شان نيا

هـم از طـرف   قـبالً  اى براى من مرقـوم فرمودنـد، البتـه مـن      نامه ن سفر امام اجازهيدر هم

اهللا  تيـ م و آياهللا حكـ  تيـ رازى و آيد عبـدالهادى شـ  ياهللا سـ  تيـ اهللا بروجـردى و آ  تيآ

  .شاهرودى اجازه داشتم

  )827الي  820، صفحهات 21الى  18ى شماره ها پيوست(

  

 سـر شـد از همـان جـا    يبه فكـر افتـادم اگـر م    ات بودميدر همان زمانى كه در عتبات عال

ران بازگشتم؛ در راه بازگشـت  يسر نشد و به ايمكرمه مشرف شوم كه م مكّهنى به ياز راه زم

آبـادى   خ عبداهللا صالحى نجـف ياى و حاج ش ان حاج آقا تقى درچهيدر آبادان به همراه آقا

  .ميقلعه شد بازداشت و روانه زندان قزل
  
  

  مكرمه مكّهبه  تشرّففوت مادر و 

  

ش مجلـس  يآبـاد بـرا   در نجف -خدا رحمتش كند -ا رفت يام از دنيمادرم هم در همان ا

رى هـم  يمرحوم آقاى حاج غالمرضـا قـد   اتفاقاًاز قم آمده بودند، اى  عدهك يم، يختم گرفت

 كردنـد،  ثبـت نـام مـى    مكّـه بـراى   هـا  حـاجي بود و  الحجه ذىك يام نزديا. همراه آنان بود

  مكّـه صدا زد، من گفتم تا به حـال  » آقا حاج«رى در جلسه ختم مرا به نام يآقاى قدمرحوم 
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 رى گفـت مـن بـانى شـما    يام، گفت چرا؟ گفـتم امكانـات نداشـتم، آقـاى حـاج قـد       نرفته

 رون بـروى يـ آبـاد ب  اند حق نـدارى از نجـف   ، گفتم به من گفتهمكّهد يهستم كه امسال برو

 ك هفتـه بعـد  يـ ده بـود،  يرسـ ) سـاواك ( آنها خبر به گوشن يا ايگو. د گذرنامه ندهنديشا

ـ   يـ دم يد  شـان يام، ا مسـار مقـدم آمـده   ياز طـرف ت «: ش مـن و گفـت  يك سـرهنگى آمـد پ

 ا بـا يـ ؛ گو»سـت يد از طرف ما مانعى نيبرو مكّهد به يم اگر بخواهيياند كه به شما بگو گفته

  .ازى داده باشنديخواستند امت ن كار مىيا

 در بعـداً ، البتـه  مكّـه م بـه  يع بـود مشـرف شـد   يخـانواده كـه مسـتط   باالخره آن سال بـا  

ـ انـد؛ جر  گذاشـته  مـأمور ر نظر است و بـراى مـن   ينه متوجه شدم كه كارهاى من زيمد  اني

آبـادى كـه در    نفر نجـف  كينه متوجه شدم كه ين صورت بود كه در مديز به ايكشف آن ن

 مكّـه ر بوده به او گفته بودند برو يبدر نجف د ها ايرانيدر مدرسه  ظاهراًنجف ساكن بوده و 

در فالن كاروان و مواظب فالنى باش، او با ساواك مربوط بوده و از همان جـا او را بـراى   

 كـرد و بـا مـن    ك مـى يلى به من نزدينه خودش را خياو در مد اتفاقاًكنترل فرستاده بودند، 

 ر كـاروان يمـد فى يگرفت و خودش را معرفـى نمـود، مـن بـه حـاج اسـداهللا شـر        گرم مى

 مـرا مجبـور   - »اجبرونـى علـى ذلـك   «: اى؟ بـه عربـى گفـت    رفتهين آقا را پذيچرا ا: گفتم

 بلـه ولـى خـوب   : آمـد در كـاروان شـما؟ گفـت     مكّهاو از : گفتم -رمياند كه او را بپذ كرده

متوجـه   مكّـه شـناختم در   نفره بود و هنوز من افـراد را خـوب نمـى    ستيچون كاروان دو

  .دمحضور او نشده بو

 مـن در : گفـت  -بـازجوى سـاواك   -البته دفعه بعد هم كه مرا بازداشت كردنـد ازغنـدى   

 امـدم، بعـد  يناراحتـت نكـنم بـه سـراغت ن    كـه   ايندم ولى براى يتو را د مكّهن جاى يچند

 جمــرات در رمـى  -كـه االن امـام جمعـه شـهركرد اسـت      -مـن آقـاى ناصـرى را    «: گفـت 

ـ ؛ او را در حـج تحو »كـرد  ه پخش مىياعالمبازداشت كردم، او در رمى جمرات داشت  ل ي

 داده بودند و بعد كه اعمالش تمام شده بود در همان كشـور عربسـتان بـه    ها كاروانكى از ي

 د هـم بـه مـن   يـ آقاى مروار. سال در آنجا زندانى بود كيسال زندان محكوم كردند و  كي

 كيـ ده بـود و  يپوشـ ه و عقال و لباس عربـى  يدم كه چفيازغندى را د مكّهگفت كه من در 

 .گشت مى ها حاجيان يش بزى هم گذاشته بود و در مير

ش حـاج غالمعلـى   يم كه پـ يى را هم همراه خود برده بوديها هيك اعالمين سفر يما در ا

شـان  يف ايـ گر پخش شد، مقدارى از آن در كيداماد من بود و در مسجدالحرام و جاهاى د
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گـر او  يزهـاى د يكرده بودند، گذرنامه و چف را سرقت يجمرات آن ك بود و به هنگام رمى

 فتـد چـون ممكـن بـود    ين هـا  ايرانـي م كه دست يكرد ف بود و ما خداخدا مىيهم در آن ك

 ميك كـاروان بـود  يـ ان لو برود و چون حاج غالمعلى رستمى داماد من بـود و مـا در   يجر

  .ر گذشتيجاد دردسر وجود داشت كه الحمدهللا به خيامكان ا
  

  اسى هم داشت؟يا در آن مقطع اثر سيچگونه بود و آ مكّه بازگشت شما از :س

 آبـاد بـراى اسـتقبال آمـده بودنـد، در      ارى از مـردم نجـف  يبه هنگـام بازگشـت، بسـ    :ج

 ادى جمـع يـ ت زيـ جمع گفتنـد  مـى  »روانيانوشـ «شـهر كـه بـه آن     نىيده به خميمحلى نرس

دن يـ طور گسترده بـه د م، مردم هم به يآباد شد شده بود و ما با سالم و صلوات وارد نجف

گـر  يك كـاروان د يـ مشرف شده بود منتها او در  مكّهدر آن سال پدرم هم به . آمدند من مى

  .بود

مـرا بـه   كـه   ايـن م سـابق طـاغوتى بـا    يـ در رژ: ادآور شوميك نكته را ينجا يبجاست در ا

لم به حـج بـروم خودشـان آمدنـد بـه      يدند من مايد كرده بودند، وقتى كه شنيآباد تبع نجف

 بركنـارى مسـأله  سراغ من و اجازه سفر به حج را دادند؛ ولى در جمهورى اسالمى پـس از  

 چنانكـه در  -وان بـاغى هسـتند   يدم كه در ايمن مرحوم امام را در خواب دكه  اينو پس از 

بـه   تشـرّف د در خواب يارت مرجع تقلير كرد كه زيان تعبيكى از آقاي -جاى خود نقل شده

كصد هـزار تومـان داد و   ي مبلّغده بود باز يرى شنياست، و چون آقاى قد )ص(غمبريارت پيز

 در آن هنگـام پـول حـج    -د ين پول را به مصرف حج خـود و دو فرزنـدتان برسـان   يگفت ا

د كـه  يا شـو يشما جو«: آبادى گفتم من به آقاى قاضى خرم -ست و هفت هزار تومان بوديب

مـن سـئوال كـردم اجـازه     «: ، پـس از چنـد روز گفتنـد   »من به حج بروم دهند ا اجازه مىيآ

نفر در تهران اصرار كرده بود مـرا بـا دو پسـرم بـه حـج       كيز يچند سال بعد ن. »دهند نمى

 مـن كـه   ايـن دهـم، بـدون    ن جهـت مـى  يـ ون تومان براى ايليبفرستد و گفته بود من سه م

ـ  -ى ياده بود و به آقـاى رضـ  يتقاضا كنم؛ آقاى برقعى فهم  -ارتيـ س سـازمان حـج و ز  يرئ

 :شــان گفتــه بــوديا -برحسـب منقــول  -دهنــد؟  ا اجــازه مــىيـ مراجعـه كــرده بودنــد كــه آ 

د از شـخص آقـاى   يـ دادن را نـدارم و با  اجـازه  جـرأت ست ولى من يه من مانعى نياز ناح«

  .ها نبودم ل استجازهين قبيو من هم كه اهل ا! »اى استجازه شود خامنه
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  آباد جمعه در نجفاقامه نماز 

  

 ايــد آييــد؛ بفرمايــفرمود آبــاد مــدتى نمازجمعــه اقامــه مــى حضــرتعالى در نجــف :س

ضـه  ين فريـ فلسـفه شـروع ا   اصـوالً گـر، و  يتى ديا در مـوقع ين زمان بود يشروع آن در هم

  ى بود؟يعبادى بر اساس چه ضرورت و چه مبنا -اسىيس

خوانـدم، بـراى    نماز جماعـت مـى  ) دانيمسجد م(آباد در مسجد جامع  من در نجف :ج

 لـى يدر مـاه رمضـان خ   خصـوص  بـه نماز مـن  . هم در مدرسه درس و بحث داشتم ها طلبه

 ط هـر چنـد در حـد محـدود فـراهم اسـت      يد اكنـون كـه شـرا   يبه نظرم رس. شد مىشلوغ 

 ن جهـت بـا شـروع مـاه رمضـان در     يم، بـه همـ  يست كه نماز جمعه اقامـه نكنـ  يشبهه ن بى

هـا داغ و تنـد بـود و مسـائل و      آباد نماز جمعه را شروع كردم؛ خطبـه  فمسجد جامع نج

 منـد و انقالبـى از اصـفهان    كـردم، افـراد عالقـه    مشكالت جهان اسالم را در آن مطرح مى

ن سـوارى و موتـور و   يكردند، روزهاى جمعه ماشـ  ن نماز شركت مىيگر در ايو جاهاى د

ـ  -زمان سرهنگ صـدقى   در آن. آباد به طرف نجف شد مىر يدوچرخه سراز س سـاواك  يرئ

 گـاه يك پايـ منتظـرى بـه اسـم نمـاز جمعـه      «: بـه مرحـوم پورنمـازى گفتـه بـود      -اصفهان

 ز مـرا بـه سـاواك اصـفهان احضـار     يـ ك دفعه ني. »آباد درست كرده است اسى در نجفيس

  .كردند و با سرهنگ صدقى مواجه شدم و سئواالتى از من داشت

 ون بودنـد، يسـت نفـر از روحـان   يم، ده بيك جلسه گـرفت يز با علماى اصفهان يك روز ني

 ليل نمــاز جمعـه صــحبت كـردم و گفــتم تشــك  يدر آن جلسـه راجــع بـه ضــرورت تشـك   

د ينماز جمعه باعث عظمت و شوكت اسالم است؛ باالخره بـا اصـرار مـن آقـاى حـاج سـ      

 .شـان هـم در اصـفهان نمـاز جمعـه را شـروع كننـد       ين طاهرى قبول كردند كه ايالد جالل

 ن نمـاز جمعـه را شـما   يا«: گفت كرد مى قاى طاهرى هم هر وقت به مشكلى برخورد مىآ

  .»ديبه گردن من گذاشت

اسـى مـردم آن منطقـه    يار خوبى در آگـاهى و رشـد س  ين دو نماز جمعه اثر بسيباالخره ا

م ارباب و آقاى غروى هـم  ير آقاى حاج آقا رحيگرى نظيافراد د ها زمانداشت؛ البته در آن 

 ، نمـاز جمعـه مرحـوم اربـاب در    شـد  مـى ن شكل شلوغ نيخواندند اما به ا جمعه مىنماز 

 هـا  دانسـت و خطبـه   نـى مـى  ييشان نماز جمعه را واجب تعي، اشد مىاقامه  »گورتان«ه يقر
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رفت خارج  ند، آقاى غروى هم مىشد مىخواند و مردم متوجه مضمون آن ن را به عربى مى

ر و افـراد خاصـى در نمـاز جمعـه او شـركت      ك قشـ يـ خوانـد و   از شهر نماز جمعه مـى 

كـردم و فقـط    خواندم و مسائل روز را مطرح مى مى مفصلها را  كردند؛ اما من خطبه مى

ــالت ــ� «: جم ــه والص ــول  ةالحمدلل ــی رس ــه  عل ــه اتقواالل ــه، عبادالل ــراى رعا »الل ــرا ب  تي

  .گفتم اط به عربى مىياحت

  
  

  با نماز جمعه ك ساواك براى مقابلهيل نماز جمعه با تحريتشك

  

 آبـاد كـه شـما در آنجـا نمـاز جمعـه برگـزار        ام اقامت اجبارى شما در نجـف يدر ا :س

 ظـاهراً ده شـده  يد و نماز جمعـه شـما مـورد اسـتقبال مـردم قرارگرفـت چنانكـه شـن        يكرد

ــان  ــى از روح ــاواك بعض ــتقيس ــم يون را مس ــتقيا غي ــويرمس ــل يم تش ــه در مقاب ــرد ك  ق ك

 ه چـه بـود و آن شـخص كـه    ين قضـ يـ ات ايكنند، جزئ نماز جمعه شما نماز جمعه درست

  .دييان فرمايبود؟ مشروح آن را ب

 ا نه، اما اعالم كردنـد و بنـا شـد بخواننـد؛    يست كه نماز جمعه خوانده شد يادم نيمن  :ج

 شـان را ياز شـاگردان مـن بودنـد، ا   قـبالً  شـان  يد بود كه حاال فوت شـده اسـت و ا  يك سي

 در مقابـل نمـاز جمعـه مـن    » ديدجاويشـه «ك كرده بودنـد كـه بـه عنـوان مبـارزه بـا       يتحر

 :ز كـه يدآميـ لـى تنـد و تهد  يك روز آمد خانه من با لحنـى خ ي اتفاقاًنماز جمعه شروع كند؛ 

كه آبـروى اسـالم را بـرده مبـارزه      -اهللا صالحى خ نعمتيآقاى حاج ش -نعمت  خيمن با ش«

لـى  يخ»  !سـى يه او بنويـ زى عليـ ك چيـ د يـ ى، بايتبـرى بجـو  د از او يـ كنم و تو االن با مى

 ن شـخص يبعـد همـ  . »سـم ينو ه او نمـى يـ زى عليـ من چ«: ز و از موضع باال، گفتميدآميتهد

گرفـت و بـه بعضـى     ه مـى يگانى هم شـهر ياهللا گلپا تيدرس خارج شروع كرد، از طرف آ

 سـت و يوضعشـان خـوب ن  آبـاد   ى نجـف هـا  طلبهشان گفته بودند كه يداد، به ا مى ها طلبه

اى درست كرده بودند چهارتا طلبه را دور خودش جمع كـرده بـود بـه عنـوان      هيك شهري

 .شان در مسجد بازار نمـاز جمعـه بخوانـد   ين شده بود كه ايدرس خارج، بعد هم صحبت ا

 گـر مـن  يم ابطحى به من گفت بله بناست نمـاز جمعـه بخوانـد، د   يد ابراهيمرحوم حاج س

 ديـ ايشـان ب يد و صحبتش بود كـه ا ينخواند فقط تهدكه  اينا نه، مثل ياند ست كه خويادم ني
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مسـائل  هـا   ايـن  نگرفـت،  آنهـا  و خالصه كار ١نه ندارد؛يدند زميو نماز جمعه بخواند بعد د

  .كرد بردارى مى بهرهها  اين آخوندى بود منتها ساواك از

  
  

  روهاى مبارزيدادن ن توطئه ساواك براى وابسته نشان

  

 آبـاد سـاواك هـر چنـد     طبق بعضى اسـناد در زمـان اقامـت حضـرتعالى در نجـف      :س

 فرسـتاده تـا مـردم را نسـبت بـه      ن خود را به سراغ حضـرتعالى مـى  يمأمور ،بار كيمدت 

 نـى را يامـام خم  عـروة ك مرتبـه هـم تعـدادى رسـاله و حواشـى      يا ين كند، و گويشما بدب

 ه ازيد كـه قضـ  ييـ ح بفرماينـه توضـ  يزمن يـ د؛ در ايـ را پخـش كن  آنهـا  آورده بودند كه شـما 

  .چه قرار بوده است

عوض شـده و هـر دوسـه     آنها استيدم سيآباد ماندم، د مدتى در نجفكه  اينبعد از  :ج

 دن بـه منـزل مـن   يـ ن سـاواك بـه عنـوان د   ين و مسـئول يمـأمور بـار تعـدادى از    كيهفته 

 گفتنـد  مـى زدنـد،   گرفتند و راجع به اوضاع كشور حرف مـى  لى هم گرم مىيآمدند، خ مى

 ســالم رســانده، جنــاب) س ســاواك اصــفهان در آن زمــانيرئــ(جنــاب ســرهنگ صــدقى 

ى بـه  يك تـابلو يـ د يـ ك روز عيرسانند،  سالم مى) س اداره سوم ساواكيرئ(مسار مقدم يت

ـ «ه آورده بودنـد كـه در وسـط آن    يـ عنوان هد  ن رفـت يـ ده بـود، مـن از ا  نوشـته شـ  » ااهللاي

 مـن هـم از فرصـت اسـتفاده كـرده و     . آمدنـد  مـى  آنهـا  آمد اما خوب وآمدها خوشم نمى

 سـت يد كـه عاقالنـه ن  يـ كن ى مـى يشـما كارهـا  «: گفتم كردم، مى حت مىيرا نص آنها مرتب

ـ ا ست تومـان بـوده قاچـاق كـرده    يب مت آن دهينى را كه قيشما رساله آقاى خممثالً  د االن ي

 اى كـه  لهيشـان بـه هـر وسـ    يهاى امقلّـد ده، ولـى  يصد چهارصد تومان رسيبه سمت آن يق

 حتى در مقابـل يمـن موضـع نصـ   . »كننـد  د مـى يـ شـان تقل يكننـد و از ا  ه مـى يشده آن را ته

 :مسـار مقـدم گفـتم   يك بار هـم در تهـران بـه ت   يدادم،  گرفتم چون احتمال اثر مى مى آنها

ـ ا انـد گرفتـه   صـلوات فرسـتاده   نـى يشما كسانى را كه براى سالمتى آقاى خم« ت يـ د و اذي

                                                        
بودند و  شدگان اكثرا كارمندان دولت  نماز جمعه قرار بود برگزار شود، اذان آن را هم در مسجد بازار گفتند، اما چون دعوت ١

اهللا منتظرى هم گفته بودند اگر نماز برگزار شود ما  ضمنا آيت. بايست از اصفهان بيايند هيچ كس نيامد و لذا نماز برگزار نشد مى

  .شد  خوانيم كه در اين صورت براى رژيم خيلى بد مى  تر نماز جمعه را مى رويم يك فرسخ آن طرف مى
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اصـالً  افتنـد،   كنند و با شما درمى هم لج مى آنها ن چه كارى است خوبيد، آخر ايا كرده

د وسـعت نظـر داشـته    يـ كند، شما با ك مىيك جورى است كه مردم را تحريكارهاى شما 

 كـه مـردم   سـت يد از او جـرم ن يـ د است، تقليك مرجع تقلينى ياهللا خم تيد باالخره آيباش

  .»ديكن ت مىين شكل اذيرا به ا

هـاى امـام و    ك كـارتن پـر از رسـاله   يدم كه يك روز ديآباد بودم  آن وقت كه در نجف

ـ ا«: له آوردنـد درب منـزل، گفتنـد   يرالوسـ يو تحر عروةه يحاش  مسـار مقـدم  ين را جنـاب ت ي

 نــى دريد رســاله آقــاى خميــگفت م خــدمت شــما و گفتنــد شــما مــىيفرســتاده كــه بــده

 دايـ ، پ» !ديـ مندنـد بگذار  ار افرادى كه عالقـه يد در اختيريرا بگها  اين ستيدسترس مردم ن

 به ذهنم خطور كرد دفعه يكاند؛ من  اند آورده اند و برداشته نفر گرفته كيرا از ها  اين بود

 دييـ مگر من رساله پخـش كـن هسـتم؟ حـاال بگو    «: ه است، گفتمين قضياى در ا كه برنامه

ـ ا چـه كسـى گرفتـه    را از هـا  اين  مسـار بـراى شـما   يرا جنـاب ت هـا   ايـن  نـه «: گفتنـد  »د؟ي

 را جنـاب هـا   ايـن  باز اصرار كردند كـه  آنها ندارم،ها  اين اجى بهياند، گفتم من احت فرستاده

 بـاز اصـرار كردنـد كـه بـد      آنهـا  ،»ندارمها  اين اجى بهيمن احت«: ، گفتم»اند مسار فرستادهيت

 ،»دارم را بـر مـى  هـا   ايـن  خوب مـن «: م؛ آقاى پورنمازى هم آنجا بود، گفتياست برگردان

 ؛ بـاالخره آقـاى  »نـدارم هـا   ايـن  اجى بـه يـ د بـردارى مـن احت  يـ پس به اسـم مـن نبا  «: گفتم

 ك مـدتى از شـهربانى آمـده بودنـد بـه خانـه      يـ بعـد از   اتفاقـاً . را برداشـت  آنها پورنمازى

ـ   مرحوم پورنمازى كه آن رساله  را آنهـا «: ش تـو بـود چـه كـردى؟ گفتـه بـود      يها را كـه پ

ـ ، بعـد  » !ميرا ببـر  آنهـا  انـد كـه   االن مـا را فرسـتاده  «: ، گفته بودند»ساواك به من داده  كي

  .ها را گرفته و برده بودند د به او داده و رسالهيرس

  

 خواسـتند شـما را بـه    مـى هـا   ايـن  د كـه يكرد حضرتعالى در آن وقت احساس نمى :س

  بازداشت كنند؟ن بهانه يا

ــه مــى :ج ــه همــ احتمــال توطئ ــا مراجعــه  يدادم ب  ن جهــت قبــول نكــردم، بعــد هــم ب

  .توطئه بوده استقطعاً  شهربانى به منزل آقاى پورنمازى مشخص شد كه

  

ــا :س ــا ديش ــى آنه ــته م ــد غ خواس ــتقيان ــما   يرمس ــه ش ــد ك ــاء كنن ــه الق ــه جامع  م ب

  .ا به شما از دست بدهندكم اعتمادشان ر د و مردم كميبا ساواك دار سرّىسر و 
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خواندنـد،   آمدند در مسجد پشت سر من نمـاز هـم مـى    مىها  اين ست، گاهىيد نيبع :ج

 ن فـرد از خـود ماسـت،   يـ دادند كه وانمـود كننـد ا   ن حركات را انجام مىيا ها وقتبعضى 

 امرزدشيـ خـدا ب  -گان ين شـا يك فردى بود داروفـروش بـه اسـم آقـاى حـاج حسـ      يمثالً 

 قلعـه  او را به خاطر پخش نوار مرحوم امام بازداشت كردند و مـدتى در قـزل   -مرحوم شد

رفتنـد در مغـازه او    مرتـب مـى   ،پـس از آزادكـردن او از زنـدان    آنها .بود و سپس آزاد شد

 دانسـتم كـه   ن هم ساواكى شـده اسـت، ولـى مـن مـى     يخواستند بدنامش كنند كه بله ا مى

  .كردند گاهى استفاده مىن حربه ياز ا آنها او ساواكى نشده است،

  
  

 :22وست شماره يپ

ـ ى سازمان امنها تالشاى از اسناد  نمونه دادن  ت كشـور بـراى وابسـته نشـان    ي

  19/7/49به ساواك، مورخه له معظم

  

  لى محرمانهيخ

  است ساواك قميبه ر

  )316(از اداره كل سوم 

  نعلى منتظرىيخ حسيدرباره ش

  16/7/49 - 3203/21عطف به 

 ف نـــامبرده بـــاال يد بـــه منظـــور تضـــع  ييـــدســـتور فرما  خواهشـــمند اســـت 

ــو غ ــه نحـ ــيبـ ــوس بـ ــانيرمحسـ ــاين روحـ ــاراليع نمايون شـ ــد مشـ ــاواكينـ ــا سـ  ه بـ

 رى بالفاصـــله آزاد وين جهــت پــس از دســتگ   يرابطــه و همكــارى دارد، و بــه همــ    

  .جه اقدامات را اعالم دارندينت. مت كرده استيآباد عز به نجف

  مقدم -ر كل اداره سوم يمد

  19/7/49 -امضاء 

  

 149تــا 140قــدر، جلــداول، از صــفحهيعال هيــنــه در كتــاب فقين زميــگــر در اياسـناد د (

  )آمده است

   



  *٢٨٩  خاطرات تبعيد: فصل پنجم

  

    



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٢٩٠

 
  

  دادن مسائل فرعى تالش ساواك براى اصلى جلوه

  

 ن بود كـه ذهـن و فكـر مـردم    يى كه در آن زمان ساواك داشت ايها گر از برنامهيكى دي

ك وقت بـه طـور گسـترده در    يمثالً را مشغول كند و مسائل كوچك را بزرگ جلوه بدهد، 

 حـال ! انـد  را خـراب كـرده   )ع(نيرالمـومن يهـا در عـراق حـرم ام    جامعه مطرح شد كه بعثى

 ك سنگى قرار داشـت كـه روى آن نوشـته شـده بـود كـه      ين بود كه در آنجا يه اياصل قض

 ن سـنگ را يـ هـا ا  فالن كمـك را كـرده اسـت و بعثـى    ران يشاه ا ،براى ساختمان فالن جا

 ك مـوجى درسـت شـده بـود، در    يـ ن رابطـه  يـ ران در ايـ ده بودند، در همـه جـاى ا  يتراش

 ى گرفته بودند و همه علما را دعـوت كـرده بودنـد،   مفصلاصفهان هم در مسجد شاه جلسه 

حـرم   لـى معركـه گرفتـه بودنـد كـه     يدر تهران هم آقاى فلسـفى منبـر رفـت و بـاالخره خ    

ـ   يـ ان بود كـه  ين جريدر هم. اند را خراب كرده) ع(نيرالمومنيام  شيك روز سـرهنگى آمـد پ

 ام مسـار مقـدم آمـده   يمـن سـرهنگ نـوربخش هسـتم از تهـران از طـرف ت      «: من و گفـت 

ــت يا ــا: شــان ســالم رســاند و گف ــىي ــد مطهــر ام  ن بعث ــا مرق ــومنيه  را خــراب )ع(نيرالم

حكومـت  هـا   ايـن  لى بجاست، باالخرهيد خيبده العملى نشان اند، شما هم اگر عكس كرده

 نيـ ، و شـروع كـرد راجـع بـه ا    » ...كننـد و  ت مـى يان را در عراق اذيعيظالمى هستند و ش

دن سـنگ اسـت و   يه تراشـ يده بـودم كـه قضـ   يگر شنيكردن؛ من از جاهاى د ه صحبتيقض

 نبـاش لـى ناراحـت   يخ«: ن در جـواب او گفـتم  يكردن در كار نبوده است، براى هم خراب

 كننـد  نمـى  جـرأت  آنهـا  انـد،  دهيك سـنگ را تراشـ  يمهمى نبوده، دو سه خط روى مسأله 

 ، بعـد »ديـ زن ى اسـت كـه شـما مـى    هـاي  حرفن چه يرا خراب كنند، ا )ع(نيرالمومنيحرم ام

آبـاد   آقـاى مهنـدس سـجادى بـه نجـف     «: اى نگرفـت گفـت   جـه يه نتين قضـ يد از ايكه د

 تيـ الت مبـارزه بـا بهائ  يو تشـك  حجتيـه ن انجمـن  يمهندس سجادى از مبلغ -، »ند؟يآ نمى

 ،»ام دهيكننـد ولـى مـن خدمتشـان نرسـ      نـد و سـخنرانى مـى   يآ گاه گاهى مـى «: گفتم -بود

 بـر فـرض  «: ، گفـتم »كننـد  مبـارزه مـى   هـا  بهاييكارشان كار اساسى است با  ها اين«: گفت

 را آنهـا  دييـ گو د چـون شـما كـه مـى    ييـ ن را نگويـ كارشان اساسى باشـد شـما ا  ها  اين كه

 طيوابسـته بودنـد ولـى در آن شـرا     آنهـا  ميبگـو  خـواهم  مـى البتـه مـن ن  »  !ديكن خراب مى

 روهـاى فعـال جامعـه در   يآمـد ن  بدشـان نمـى   هـا  دولتيك شكلى بود كه يبه  آنها كارهاى
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 ى كـه احساسـات  يهـا  جـوان كـه   ايـن رى داشت براى يك جنبه تخديآن رابطه فعال باشند، 

 مبـارزه كننـد و از فكـر مبـارزه بـا      ها بهاييند با يايخوراكى داشته باشند بك يمذهبى دارند 

بـار بـا خـود مقـدم در تهـران صـحبت        كيـ ادم هست يمن . شاه و دستگاه منصرف شوند

 :، گفـتم »ميشـان را جمـع كـرد   يها كتابم ياد گرفتيرا ز ها بهايين يما ا«: گفت كردم مى مى

 شـه دنبـال شـاه   ير جنـگ كـه هم  يـ عى وزيصـن  اى اسـت؟ سـپهبد اسـداهللا    ن چه مبارزهيا«

 ىيادى پزشـك مخصـوص شـاه بهـا    يـ ى اسـت، سـپهبد ا  يدهـد بهـا   است و به او خط مى

 ى مـا بـا  يگـو  ست، حاال شـما مـى  ها بهاييى مهم مملكت دست ها پستارى از ياست، بس

 كننـد  د باز دوبـاره چـاپ مـى   يا شان را جمع كردهيها كتابم، خوب يكن مبارزه مى ها بهايي

  .»دياوريرون بيب ها بهاييى حساس مملكت را از دست ها پستد ييگو راست مى اگر

  
  

  ل كالس عربى براى بانوانيتشك

  

 ليســابقه نداشــت تشــكقــبالً آبــاد انجــام دادم و  ى كــه مــن در نجــفيكــى از كارهــاي

 بـى يات عرب براى زنان و دختران بـود كـه نسـبت بـه آن اسـتقبال عج     يكالس عربى و ادب

 ز در منـزل يـ پـس از مراجعـت بـه قـم ن    . ان مواجه شدميبا انتقاد برخى از آقاشد، هر چند 

 اتيـ آقاى اسالمى كه دختران در آنجا كالس عقائد و اخـالق داشـتند كـالس عربـى و ادب    

 ى عربـى بـراى  هـا  كـالس نه شـد كـه در قـم    ين امر زميل دادم و هميعرب براى آنان تشك

 ت نمـود كـه  يز سـرا يـ ن هـا  شهرستانر يبه سا به تدريجافت و يشد و توسعه  تأسيسبانوان 

ت و يـ اسـت و ترب سـنّت   د فهـم قـرآن و  يـ را عربى كليادى بر آن مترتب است، زيثمرات ز

 هـا و احاطـه آنـان بـه مبـانى اسـالمى را       خـانواده  اسالميتنده يشدن دختران در آ ساخته

  .كند ن مىيتضم
  
  

  خواندن نماز استسقاء و بارش باران

  

ـ ا آبـاد خوانـده   ك نماز استسقاء هم در نجـف يا حضرتعالى يگو :س  د و بـه دنبـال آن  ي

  ان آن چگونه بوده است؟يباران آمده، جر
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د د ياهللا حـاج سـ   تيـ م مرحـوم آ يآن وقتى كه مـا تـازه بـه قـم آمـده بـود       :ج تقىمحمـ 

ــان     ــد، در آن زم ــقاء خواندن ــاز استس ــم نم ــارى در ق ــينخوانس ــدر ا متّفق ــد،ي  ران بودن

 نياد بودنـد، همـ  يـ ران پراكنده بودند، در قم هـم ز يدر شهرهاى ا ها انگليسيو  ها آمريكايي

ن خاكفرج داخل رودخانـه حـدود   ييبود، آن وقت پا ها آمريكاييچاه خاكفرج قم هم دست 

د رزا يـ شـان نمـاز استسـقاء خواندنـد و آم    يست هـزار نفـر جمـع شـدند و ا    يب ده تقىمحمـ 

 دهيـ ت را ديـ ن جمعيـ وقتـى ا  هـا  آمريكـايي شان سخنرانى كردند، ياشراقى هم بعد از نماز ا

 هجـوم  آنهـا  شـده بودنـد كـه مبـادا مـردم بـه       مسلّح آنها بودند وحشت كرده بودند و همه

شان نمـاز استسـقاء را خواندنـد ولـى بـاران      يباالخره ا. زنديرا به هم بر آنها ببرند و زندگى

 امـد آن را تكـرار كننـد،   يقاء خواندند و باران نم كه اگر نماز استسيات داريامد؛ ما در رواين

ـ  گر مـردم را خبـر نمـى   يشان بعد از درس فرمودند امروز دين جهت روز بعد ايبه هم م يكن

 ك خـط آهـن  يـ از طـرف مدرسـه حركـت كردنـد و نزد    . ميم نمـاز را بخـوان  يخودمان برو

نمـاز را   شان با پانصد ششصـد نفـر طلبـه   يى قم نو كه آن وقت كشت و زرع بود اها طرف

م شـب  يبعـد وقتـى برگشـت   . برگزار كردند، من هم در نماز استسقاء اولى بودم و هم دومى

 متّفقـين زده شـده بودنـد، و    ادى آمد كه همـه مـردم شـگفت   يار زيك باران بسيباران آمد، 

 لـى يانـد و بـاران هـم آمـده خ     ان براى بـاران نمـاز خوانـده   يده بودند كه آقايهم وقتى فهم

هـا   شان مخابره كـرده بودنـد و در روزنامـه   يان را به كشورهاين جريند و اتعجب كرده بود

  .درج شده بود

 سال در ماه رمضان شب هجدهم ماه بـود كـه   كيآباد بودم،  بعد كه من در نجف ها سال

 دنيـ رازى هـم بـه د  يشـ  م، مرحوم آقاى ربـانى يدرعلى ستارى مهمان بوديدر منزل حاج ح

در آن جلسه مرحوم پـدرم  . امدن باران شديكمبود آب و ن من آمده بود، در آنجا صحبت از

 گفـتم  هم حضور داشت و مطرح كردند كه نماز باران خوانده شود و من ابا داشـتم و مـى  

 م، مرحـوم يشـو  د گرفتـار شـماتت و اسـتهزاء دشـمنان مـى     يـ ايم و باران نياگر نماز بخوان

؛ آيـد  مـى بـاران  قطعـاً   ديـ بخوانه را گرفتند و گفتند شما نمـاز بـاران   يآقاى ربانى پشت قض

البتـه آن وقـت در    -م يدلگرم شدم كه نماز بـاران را بخـوان   آنها ىها صحبتباالخره من از 

 م كه مسلمانان نماز بـاران بخواننـد بـاران   ياد بودند و ما وحشت داشتيز ها بهاييآباد  نجف

 شـد كـه فـردا    ان مـردم اعـالم  يـ در م -رنـد يه مسـلمانان دسـت بگ  يـ عل ها بهاييد و يايهم ن

 ميت راه افتـاد يـ اده بـا جمع يـ م، صـبح روز بعـد بـا پـاى پ    ياجتماع كنند تا نماز باران بخوان
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به طرف خارج شهر، چند هزار نفر شركت كردند، مرحوم آقـاى ربـانى هـم شـركت كـرد،      

 لـى بـد  يكردند، خشكسالى شده بـود و وضـع مـردم خ    ه مىيرمردها مثل باران گريبعضى پ

چـون   -م يدار هم بـود  م، روزهياش اجرا كرد استسقاء را با دستورات و خطبهبود، ما نماز 

مسـخره   هـا  بهـايي م يوقتـى برگشـت   -داربـودن اسـت   كى از دستورات نماز استسقاء روزهي

 ولـى همـان روز  ! س شـده اسـت  يهمـه خـ  هـا   ايـن  ىها لباسد ينيبب گفتند مىكردند و  مى

 اريدن كـرد، در آن شـب بـاران بسـ    يـ ارى شـروع بـه ب  مفصلآسمان ابرى شد و شب باران 

  .حفظ كرد ها بهاييادى آمد و خداوند آبروى مسلمانان را در برابر يز

 ا از منطقـه يـ مـذهب بلوچسـتان گو  سـنّى  بار تعـدادى از علمـاى    كيبعد از انقالب هم 

 آنهـا  دنـد مـن بـه   ينال دار من آمده بودند و از خشكسالى آن منطقه مىينگور و چابهار به د

 غـام دادنـد كـه مـا بـه دسـتور شـما عمـل        يكردم كه نماز استسقاء بخوانند، و بعد په يتوص

و  )ص(امبريـ زى اسـت كـه در زمـان پ   يـ ك چيـ ن يـ ى آمد، به هرحـال ا مفصلم و باران يكرد

 انـد و خـدا هـم بـه     خوانـده  بوده است كه مردم با توجه نماز استسقاء مـى  )السالم هميعل(ائمه

 م ويـ اد داريـ نـه ز ين زميـ ات هـم در ا يـ آمـده اسـت، روا   كرده و باران مـى  مى ترحم آنها

  .دستوراتى هم براى انجام آن گفته شده است

  
  

  د و مسافرت به شماليكسالت شد

  

ن به تشـنج مبـتال شـدم و مـدتى گرفتـار      يد و همچنيآباد به آسم شد ك وقت در نجفي

دن من آمد و يآباد به د بود و در نجفده يى در تهران شنيبودم، مرحوم آقاى حاج على بابا

 شـان بـه تهـران آمـدم و ده روز    ياصرار كرد براى معالجه به تهران بروم، باالخره با اصرار ا

  .ن مدت مرحوم دكتر سامى بوديب معالج من در ايا بسترى شدم، طبيمارستان آريدر ب

قهـراً   م وينداشـت چ خبـرى  يتازه فرارى شده بود و ما از او هـ  محمددر آن هنگام مرحوم 

ان دكترهـا سـفارش كردنـد مـدتى بـه      يم، پس از بهبودى نسبى آقايبراى او هم نارحت بود

ت  ام مسـافرت كـنم، بـه    ى كه تا به حال نرفتهيجاها زاده از آقـاى آقامرتضـى اخـوى    معيـ 

 م و شـهرهاى يل و رشـت حركـت كـرد   يـ ز و اردبيـ ن و سپس زنجـان و تبر يتهران به قزو

 م، و چـون سـاواك روى مـن حسـاس    يشهر به شهر با اتوبوس دور زدشمال را تا گرگان 
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 رفتنـد، در بعضـى شـهرها   يپذ هـا مـا را نمـى    خانه مهمانقهراً  م ويبود شناسنامه همراه نبرد

ل يانى، در اردبيز منزل آقاى شربيم؛ از جمله در تبريشد مىكه آشنا داشتم در منزل آنان وارد 

ــ  ــاج س ــوم ح ــزل مرح ــدريمن ــى، در بن ــغاز د غن ــ ي ــاج س ــوم ح ــزل مرح ــواديان من  د ج

 بـا يتقر -قـائم شـهر فعلـى    -م، و در شـاهى  يحسنى و در سارى منزل آقاى نظرى وارد شد

ى يرايان، گرجـى، صـبورى و روحـانى پـذ    يـ ى، نوريى، دارامحمدان يهمه علماى آنجا، آقا

 ده بــود ويـ م، و بعــد سـاواك ســارى فهم يك هفتـه آنجــا مانـد  يــانى از مــا كردنـد و  يشـا 

 ان شـده بـود؛ و در بعضـى شـهرها هـم در اثـر      يمزاحم آقا -بنا بر آنچه براى من نقل شد -

لـى جالـب و   يباالخره آن مسـافرت بـراى مـن خ   . ميلى صدمه خوردينداشتن جا و آشنا خ

ز مرحـوم  يارت كردم، از جمله در تبريارى از رفقا و دوستان حوزوى را زيبود و بس جذّاب

 ارت كـردم؛ در آن يـ خ عبـداهللا مجتهـدى را ز  ياهللا حاج شـ  تيآى و ياهللا قاضى طباطبا تيآ

اهللا كوهستانى تازه وفات كرده بودند كـه در كوهسـتان بـه مجلـس خـتم       تياوان مرحوم آ

 ازىيـ ر نظـر آقـاى ا  يـ ه آنجـا كـه ز  يـ ز با اوضاع حوزه علميم، در رستم كال نيز رفتيشان نيا

  .ميآشنا شد شد مىاداره 

 اشــرف بــه امضــاى آقــاى حــاج تلگرافــى از نجــف آبــاد پــس از مراجعــت بــه نجــف

 مسـافر شـما سـالم   »«مسـافركم سـالم وارد  «: ن مضـمون يد بـد يخ عبـدالعلى قرهـى رسـ   يش

اد در يـ ى زهـا  آوارگيپس از  محمد،كه معلوم شد مرحوم »نجا وارد شده استياست و به ا

  .افغانستان و پاكستان باالخره وارد نجف شده است

  
  

  دگاهين تبعيطبس سوم

  

 د،يد شـد يـ آبـاد بـه طـبس تبع    ا حضرتعالى پـس از اقامـت اجبـارى در نجـف    يگو :س

 چـه بـود و چـه مـدت     شـد  مـى د شـما محسـوب   ين تبعيد كه سومين تبعيد علت اييبفرما

ــ ــول كش ــا يط ــه كاره ــه چ ــا ب ــتيد و در آنج ــتغال داش ــردم يى اش ــا م ــما ب ــط ش  د و رواب

  ت منطقه چگونه بود؟يو روحان

 دم از طـرف شـهربانى چنـد نفـر    يـ ك روز ديام تابستان بود يآباد كه بودم ا در نجف :ج

ـ آبـاد، در آنجـا د   ن كردند و آوردند شهربانى نجـف يآمدند مرا سوار ماش خ يدم آقـاى آشـ  ي
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ك افسـر  يـ ن كردنـد و همـراه   ياند، ما دونفر را سـوار ماشـ   اهللا صالحى را هم آورده نعمت

د، مـا را  يـ ل بدهيـ شـهربانى تحو دشان بـه  يآوردند در ساواك قم، ساواك قم دستور داد ببر

 سـت و پـنج نفـر از فضـال و    يم كـه ب يآوردند در شـهربانى قـم، در شـهربانى متوجـه شـد     

 آباد من و آقـاى صـالحى، و   د كنند؛ از نجفياند تبع م گرفتهيه را تصمين حوزه علميمدرس

لنكرانـى، آقـاى خلخـالى، آقـاى      نى، آقـاى فاضـل  يرازى، آقـاى مشـك  يش از قم آقاى ربانى

گـر را كـه   يزدى، آقـاى موالنـا و افـرادى د   يـ املشى، آقاى تهرانى، آقاى مومن، آقاى  انىرب

د يـ م گرفته بودند و بنا بود به شـهرهاى مختلـف تبع  يشد مىست و پنج نفر يبا ما ب مجموعاً

  .كنند

 كـرد،  د فرمانـدار قـم امضـا مـى    يـ د را طبـق قاعـده با  يـ از قرارى كه نقل شـد حكـم تبع  

 تعمـد داشـته كـه در قـم نباشـد تـا       گفتند مىار قم در قم نبود، بعضى منتها آن وقت فرماند

سـال   د مـن سـه  يمعاون او امضا كرده بود؛ مدت تبعقهراً  دها را امضا نكند وين حكم تبعيا

  .ن شده بودييتع

برحسب منقول، معاون فرماندار كـه احكـام را امضـا كـرده بـود آقـاى محمـود هاشـمى         

 طيبود و نزد من هـم درس خوانـده بـود، منتهـا شـرا      معممطلبه و قبالً رفسنجانى بوده كه 

 خواسـت او  تخلف نداشته است؛ بعد از انقالب آقاى خلخالى مى جرأتبه نحوى بود كه 

 محمـود  ذاتـاً توانى چون پشـتش محكـم اسـت؛ و     ب كند، ولى من به او گفتم نمىيرا تعق

 ىهـا  دسـتگاه واك مـافوق همـه   ط زور حـاكم بـود و سـا   يمرد خوبى بود، منتها در آن شرا

  .شد مىدولتى محسوب 
  
  

  نيست و پنج نفر از علما و مدرسيد بيچگونگى و علت تبع

  

  زى بود؟يست و پنج نفر چه چيد شما بيعلت تبع :س

ــدارى از آ    :ج ــان طرف ــلى هم ــت اص ــه عل ــالبت ــام   ياهللا خم تي ــا نظ ــارزه ب ــى و مب  ن

 اميـ در همـان ا مـثالً  كردنـد،   گر را بهانـه مـى  يزهاى ديچها  اين ظاهراًشاهنشاهى بود ولى 

ا يـ سـالح پاسـبانى كـرده بودنـد و گو     اقدام به خلـع  »گروه ابوذر«گروهى در نهاوند به نام 

د افرادى هم كشته شده بودند؛ مـن در سـاواك قـم از     س اطالعـات شـهربانى  يى رئـ محمـ 
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 البتـه مـن  . را گفـت ان گـروه ابـوذر   يـ د، او جريـ كن د مىيدم كه براى چه ما را تبعيقم پرس

 نيـ كـه مـرد خـوبى بـود و از گرداننـدگان ا      »انيـ طالب محمد«در زندان با فردى به نام  بعداً

  .نداشتم آنها رون ارتباطى بايگروه بود آشنا شدم ولى در ب

 اميـ رى قيـ گ را بهانـه كـرده بودنـد، بـاالخره از اوج     »گروه ابـوذر «ه يقض آنها به هر حال

 گـران را بـه جاهـاى   ين بهانه مـرا بـه طـبس فرسـتادند و د    يا اسالمى وحشت داشتند و به

 د، دريد و بفرسـت يسـ يه بنويـ ك دفاعيـ د و براى خـود  يريل بگيك وكيدر آنجا گفتند . گريد

 بـدون آنكـه چشـم داشـت مـالى      تعـالى  اهللا حفظهد جوادى يآن زمان آقاى احمد صدر حاج س

ه از طـبس  يـ ك دفاعيـ ، مـن هـم   گر را به عهده گرفـت يداشته باشد وكالت ما و چند نفر د

 ان گروه ابـوذر هـم اشـاره كـرده    يتندى بود و در آن به جر نسبتاًه ينوشتم فرستادم كه دفاع

  :ن شعر را هم در آن نوشته بودم كهيه چه ربطى به ما دارد و اين قضيبودم كه ا

  به شوشتر زدند گردن مسگرى      گنه كرد در بلخ آهنگرى  

 ف گـروه ابـوذر نبـود، امـا الزمـه دفـاع      يچ مطلبـى دال بـر تضـع   يه من هيو البته در دفاع

هـم ارتبـاط نداشـتم و نـام آنـان را      واقعاً ب كنم و ين بود كه من ارتباطم را تكذيحقوقى ا

  .ه در بعضى جاها آمده باشدين دفاعيكنم ا فكر مى. ده بودمينشن

  )838 ، صفحة23وست شماره يپ(

  
  

  هيورود به طبس و سكونت در مدرسه علم

  

  ل دادند؟يا به چه كسى تحويچگونه شما را به طبس بردند و در آنجا به كجا  :س

سـت تومـان و مـرا بـا دوتـا      يك هزار و دويه كردند به ين سوارى كرايك ماشياز قم  :ج

 اسـت مـرا   تـر  نزديـك زد راه يق يدانستند كه از طر نمى آنها ايبه طبس فرستادند، گو مأمور

كردنـد، در   ى توقـف مـى  يرفتند و كمتر جا در راه با سرعت مى مشهد بردند، -از راه تهران

 هم نگه نداشـتند هرچـه اصـرار كـردم قبـول نكردنـد،       )ع(ارت حضرت رضايمشهد براى ز

خانه نگه داشـتند، شـب را مختصـرى در آنجـا      ك قهوهيه در يدريح رفتند آن طرف تربت

  .به طبس ميديم، بعدازظهر بود كه رسيم و صبح راه افتادياستراحت كرد

 اهــل» االســالمى خيشــ«ك افســرى بــود بــه نــام يــم بردنــد بــه شــهربانى، يمــرا مســتق
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 مـن «: لـى احتـرام گذاشـت و گفـت    يا سبزوار، آمد با من صحبت كـرد، خ يشابور بود ين

 نـى ياهللا خم تيـ فه كنم كـه چـرا شـما بـا آ    ين وظيين هستم كه براى شما تعياز ا تر كوچك

م، طبـق  يت كنـ يـ م مقـررات خودمـان را رعا  يار هسـت د ولى خوب ما هم ناچـ يمربوط هست

د، يـ د آزاديـ د برويد ولى در شهر هرجا خواسـت يرون برويد از شهر بيمقررات شما حق ندار

 »د؟يد باشـ يـ كجـا دوسـت دار  «: دي؛ بعـد پرسـ  »ديد زندگى بكنيتوان د مىيهرجا دوست دار

 كـه  »زجـاجى  آقـاى «، او فرسـتاد سـراغ   »ك مدرسه طلبگى باشد خوب اسـت ياگر «: گفتم

ـ ا«: گفت. شان آمديه آنجا بود، ايس مدرسه علميرئ  شـان ين آقـا مهمـان مـا هسـتند و مـا ا     ي

آدم  انصـافاً ، »ديـ ى كنيرايشـان پـذ  يتـان از ا  م بـه دسـت شـما كـه در مدرسـه     يسپار را مى

تعجب است شـما  «: در راه مدرسه به آقاى زجاجى گفتم. دارى بود برخورد و مردم خوش

ـ   مگر مـى «: ، گفت»ديس شهربانى آمديبه محض احضار رئ  س شـهربانى احضـار  يشـود رئ

  .»!د؟يايكند و انسان ن

 ، البتـه آقـاى زجـاجى در زلزلـه طـبس     »دومنار«باالخره آقاى زجاجى مرا برد در مدرسه 

 هـاى  شان را مشـمول رحمـت خـود قـرار دهـد؛ منـاره      يفوت شد، خداوند ا 1357در سال

 .ديـ جنب هـاى آن مثـل منارجنبـان اصـفهان مـى      منـاره مدرسه هم در آن زلزله خراب شـد،  

ك حوض بزرگى داشت؛ به آقـاى زجـاجى   يكشى نداشت، در عوض  ن مدرسه آب لولهيا

ـ ا دهيكشى نكش گفتم چرا آب لوله م، گفـتم خـرجش چقـدر    يد؟ گفـت چـون پـول نـدار    ي

 نجـا را يدهـم ا  ن پـول را مـى  يـ شـود؟ گفـت چهارصـد و پنجـاه تومـان، گفـتم مـن ا        مى

 اى آنجــا بــود بــه نــام ك طلبـه يــبعــد . لـى خوشــحال شــد يشــان خيد؛ ايــشــى كنك لولـه 

 م، مـن يالبالغـه درس بگـو   ت نهـج يـ ا مـن برا يـ خوانـد،گفتم ب  وطى مىيس» حسامى«آقاى 

  .البالغه به همراه خودم برده بودم كه هرجا فرصت شد آن را مطالعه كنم ك نهجي

 نى را بــهيآقــاى مشــك ان را هــم در شــهرهاى مختلــف پخـش كــرده بودنــد، يــر آقايسـا 

 ك نامـه بـراى مـن نوشـته بـود، نامــه     يـ شـان از آنجـا   يكرمـان فرسـتاده بودنـد، ا    »ماهـان «

ك يـ شـه پهلـوى   يا بناسـت شـما هم  يـ گو«: اى بود در آن به شوخى نوشـته بـود   خوشمزه

ــد و مــىيگ د، از كنــار منارجنبــان اصــفهان شــما را مــىيمنارجنبــان باشــ  آورنــد كنــار رن

ك نامـه نوشـته بـود، در آن نامـه هـم بـه       يشان يم ايهم كه بود سقّزر د » !منارجنبان طبس

 كيـ شـود   هـا معلـوم مـى    يخره شما را هـم بردنـد در منطقـه سـّن    باال«: شوخى نوشته بود

 بلـه شــما را از «: اى نوشـتم كــه  شـان نامــه يالبتــه مـن هــم در پاسـخ ا  »  !تى هسـت يسـنخ 
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 نيـ ش، البـد در ا يـ ماهـان مركـز دراو  صفى بـود بردنـد    خياالقطاب ش ل كه مقر قطبياردب

ـ   و مكاتبـه  ها شوخيگونه  نيخالصه ا»  !تى هستيانتقال شما هم سنخ  ن افـراد بـود؛  يهـا ب

 ن انـس و جـن را كـه   ياطيت بـود، خـدا لعنـت كنـد شـ     يمين افراد كمال صـم يو باالخره ب

  .ن افراد مبارز و همفكر تفرقه افكندنديچگونه ب

  
  

  طبس شروع نمازجماعت و نمازجمعه در

  

 كم مـاه رمضـان شـد، مسـجد جـامع طـبس روبـروى مدرسـه دومنـار بـود و آقـاى            كم

شـان نمـاز   يرفـتم پشـت سـر ا    خوانـد، مـن هـم مـى     زجاجى در آنجا نماز جماعـت مـى  

 د؟ گفـت ييـ آ نمـى  هـا  صـبح آمد، گفتم چرا شما  براى نماز نمى ها صبحشان يخواندم، ا مى

 شـان نمـاز جماعـت بخـوانم،    يبـه جـاى ا   ها صبحبنا شد من . ميايب ها صبحمن حال ندارم 

مـردم سـحرها   . كـم افـراد جمـع شـدند     كردن، كم بعد از نماز هم شروع كردم به صحبت

 لـومتر اطـراف  يآمدند بـراى نمـاز، از چهـارپنج ك    خوردند و اول اذان مى شان را مىيسحر

ـ . اد شديلى زيت نماز خيكم جمع كردند، كم با چرخ و موتور در نماز شركت مى روز ك ي

ات آن را خواندم، بعد بـا آقـاى زجـاجى    يلت نماز جمعه صحبت كردم و روايراجع به فض

شان گفتنـد مـن تابـه حـال نمـاز جمعـه       يشان نماز جمعه شروع كنند، ايصحبت كردم كه ا

 فسـى بـود، بـاالخره نمـاز جمعـه را     الّن ميخ سـالم و سـل  يد، شـ يام خود شما بخوان نخوانده

چهـار هـزار نفـر از شـهر و دهـات اطـراف        لى شـلوغ شـد، سـه   يكم خ م، كميشروع كرد

 اسـى روز را يهـا هـم مسـائل س    گـرفتم و در خطبـه   ى دسـتم مـى  يك عصـا يـ آمدند،  مى

هـم لبـاس شخصـى     هـا  پليسلى جالب بود و تازگى داشت، ين براى مردم خيگفتم و ا مى

 .مى بودنـد افـراد سـال   اكثـراً ى آنجـا  هـا  پلـيس كردنـد،   دند و در نماز شركت مـى يپوش مى

دند يرسـ  آمدند راه را بلد نبودنـد شـب و نصـف شـب مـى      دن من مىيگاهى افراد براى د

رسـاندند،   كردند تـا منـزل مـى    را سوار موتور مى آنها كردند، ى مىيرا راهنما آنها ها پليس

مند شـده بودنـد و در    ن نماز جمعه عالقهيخالصه افراد مختلف و از قشرهاى مختلف به ا

آن مـاه  . دنديپرسـ  مـى مسـأله  آمدنـد   ردند؛ افراد مختلف در طول روز مىك آن شركت مى

 هـا  صـبح لـى بـا مـردم خودمـانى شـده بـودم،       يلى پربركـت بـود، مـن آنجـا خ    يرمضان خ
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 اده تـا بـاغ گلشـن كـه دوسـه     يـ زدم، گـاهى پ  گـرفتم در شـهر قـدم مـى     رفتم نان مى مى

در . گـرفتم  كردم و گرم مـى  صحبت مى ها جوانرفتم و در آنجا با  لومترى شهر بود مىيك

 ون آنجـا كـه سوادشـان   يهشت نفر از روحان ه درس خارج شروع كردم، هفتيمدرسه علم

 همـان هـم  يدادم، م ه مـى يهـم شـهر   هـا  طلبهكردند، به  هم بد نبود در آن درس شركت مى

 سـت هـزار نفـر بـراى مـن     يب ن مدت كـه آنجـا بـودم ده   يد در ايآمد، شا اد مىيبراى من ز

 دم كـه هـم  يـ لـو خر يدنـد، بـراى مدرسـه ز   يخواب در مدرسه مىها  اين معموالًهمان آمد، يم

  .كردند استفاده مى ها همانيبراى مدرسه بود و هم م

 آقـا تهرانـى بـود از    خ علـى ين مهمانى كه براى مـن بـه طـبس آمـد آقـاى حـاج شـ       ياول

ـ آبـاد ز  نجـف دوسـتان و رفقـا از مشـهد، تهـران، قـم، اصـفهان و        بعداًمشهد،   اد آمدنـد، ي

  .اى با خانواده از مشهد از جمله آقاى مطهرى از تهران و آقاى خامنه
  
  

  گرفتن اوضاع س شهربانى و شدتيض رئيتعو

  

 اوضـاع را تحـت كنتـرل   كـه   ايـن شـود، بـراى    لى دارد عوض مىيد اوضاع خيدستگاه د

 »سـرهنگ غفـارى  «نفر را بـه اسـم    كيس شهربانى آنجا را عوض كرد، يخود قرار دهد رئ

 ن منظـور آمـده  يبـه همـ  اصـالً  رى بود، يگ لى آدم خشن و سختياز مشهد فرستادند، او خ

 كـرد مـن هـم    شـى مـى  يفرما از همان اول كه آمد فشار را شروع كـرد، مرتـب خـرده   . بود

 ليـ هـاى مـا بـراى مـا مراقـب گذاشـتند، نمـاز جمعـه را تعط         هيكردم، از همسـا  اعتنا نمى

 آمدنـد اطـراف خانـه مـا و اطـراف مسـجد را       ساعت بـه ظهـر مـى    ن از دويمأموركردند، 

 ن سـاعات يـ گذاشـتند در ا  نـد، نمـى  يايگذاشـتند مـردم بـه مسـجد ب     كردند نمى كنترل مى

دن مـن  يـ بـه د  ها شهرستانا از آن خارج شود، افرادى هم كه از يد و يايكسى به خانه من ب

پنجـاه نفـر بـا اتوبـوس بـه       بـار چهـل   كيمثالً كردند،  ادداشت مىيرا  آنها آمدند اسم مى

 شـب را در  آنهـا  آبـاد آمـده بودنـد،    از نجـف  -داماد مـا  -سرپرستى حاج غالمعلى رستمى 

 كـى گفتـه بـود   يسـد بـه   يكـه اسمشـان را بنو   آنهـا  س رفتـه بـود سـراغ   يمدرسه بودند، پل

گـرى گفتـه بـود اسـمت     ي، بـه د »قدمعلى فرزنـد عوضـعلى  «مثالً ست؟ گفته بود ياسمت چ

 بـه حـاج غالمعلـى گفتـه بـود مـن       مـأمور ن يـ ك اسم الكى گفتـه بـود، ا  يست آن هم يچ
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 ادشـان ي هـا  اسـم ن يبگو اها  اين ند ولى بهيگو شان را عوضى مىيها اسمها  اين دانم كه مى

  !.ند و براى ما دردسر درست نكنندين را بگويدند هميباشد كه اگر دوباره پرس

 كـل بزرگـى داشـت چنـد برابـر آقـاى      ياءاهللا هك روز پدر آقاى كروبى آمده بود، ماشـ ي

آمد و بـه مـن گفـت     مأمورم يرفت ابان مىيبزرگى هم داشت، با هم در خ عمامهكروبى بود 

 د؛يشـان را پرسـ  يرفـت جلـو و اسـم ا   ! دياهللا كى هستند؟ گفتم از خودشان بپرسـ  تين آيا

م يآنجـا بـود   سـال كـه   كيادم هست پس از يبا ما خوب بودند،  نوعاًن يمأمورولى خوب 

 آمـده بودنـد اشــك   هـا  پاســبانن يـ نفـر از ا  خواسـتند از آنجــا ببرنـد سـه    وقتـى مـرا مـى   

  م؟يآقا ما چطور فراق شما را تحمل كن گفتند مىكردند و  ه مىيختند و گرير مى
  

  

  ه از طبس در باره اختالفات داخلىيصدور اعالم

  

 تيـ داخلـى روحان د بـودم سـاواك مرتـب روى اختالفـات     يـ ن مـدت كـه مـن در تبع   يا

ـ   ك مـى يـ كـرد و مرتـب افـرادى را تحر    كار مى» ديدجاويشه«كتاب مسأله و   شيكـرد و پ

ت و يـ ن مسـائل را مطـرح كننـد و در درون روحان   يـ فرستاد تا ا گر مىيمراجع و جاهاى د

 گـرى و  يگـرى و وهـاب   ىاورنـد، مـارك سـّن   يى مختلـف بـه وجـود ب   هـا  بندي جامعه صف

ـ ا... و) ع(نيحس ت با اماميضد طرفدارى از عربستان سعودى و را بـه   هـا  برچسـب ل يـ ن قبي

د شـده بـود، اطـراف    يتشـد جـو   نيدر قم و اصفهان ا خصوص بهزدند؛  روهاى مبارز مىين

گـران را گرفتـه   يمرعشـى و د  اهللا نجفـى  تيـ عتمدارى و آياهللا شر تيگانى، آياهللا گلپا تيآ

هـا در اصـفهان منبـر رفتـه و      رند، بعضـى يد بگيدجاويه شهيى عليها نوشته آنها بودند تا از

 رانيـ اختصـاص داده كـه در ا  هـا   ايـن  عربستان پول چاه نفت شماره فالن را بـه «: گفتند مى

 نى و آقـاى يآقـاى منتظـرى و آقـاى مشـك    «: گفتنـد  مـى كـه   ايـن ا يـ  » !ت كننـد يـ غ وهابيتبل

  ....و»  !را آواره كردها  اين نيحس كتاب نوشتند، امام )ع(نيحس ه اماميصالحى عل

 ك توطئـه خطرنـاكى اسـت كـه طـراح آن سـاواك اسـت و       يـ ن يـ من احسـاس كـردم ا  

 كيـ ن جهـت از همـان جـا    يشود بـه همـ   ها به آن دامن زده مى ناآگاهانه از سوى بعضى

  .ى مختلف از جمله مراجع فرستادمها شخصيتنامه نوشتم و براى 

  )834فحة ، ص24وست شماره يپ(
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  سه روزهاحضار به مشهد و بازداشت 

  

  العملى را به دنبال داشت؟ ن نامه هنگامى كه منتشر شد چه عكسيا :س

 ر كردنـد و بـه جاهـاى مختلـف فرسـتادند، در     يـ آبـاد تكث  ن نامه را فرستادم نجـف يا :ج

 ن رابطـه از يدر همـ . ر و پخـش شـده بـود   يـ گر از جمله تهران و مشهد هـم تكث يجاهاى د

 آمدنـد مـرا گرفتنـد بردنـد در شـهربانى مشـهد،      عنـى  يساواك مشهد مـرا احضـار كردنـد،    

 ى كـرد، ياز مـن بـازجو   »رىيـ دب«بعد از آنجا بردند به سـاواك، در آنجـا شخصـى بـه نـام      

 شـما در «: ، گفـت » !ديد پرسـ يـ از شـما با «: گفـتم » د؟يد شديشما چطور شد كه تبع«: گفت

ست حـاال كـه مـن    ينماز جمعه حكم اسالم است بنا ن«: گفتم» د؟يا آنجا نماز جمعه خوانده

 :گفــتم» د؟يــا اى داده هيــشــما از آنجــا اعالم«: ؛ گفــت»د هســتم نمازجمعــه نخــوانميــتبع

ــاعالم« ــوده ي ــه نب ــهي ــراد نوشــته   ك نام ــراى بعضــى اف ــه ب ــراى  اى اســت ك ــاام و ب  آنه

 دانــم كــى آن را مــن نمــى«: گفــتم »ر كــرده؟يــچــه كســى آن را تكث«: ، گفــت»ام فرســتاده

 افـراد مختلـف بـه   «: گفـتم » ن نامـه را دادى بـرد؟  يـ كسـى ا  بـه چـه  «: ، گفـت »ر كـرده يتكث

 د بـه يـ ن نامـه را بده يـ د ايـ رو شـما كـه بـه مشـهد مـى     مثالً گفتم  آمدند مى دن من مىيد

 ديـ دان شـما خودتـان مـى   «: گفـتم » اسـم آن اشـخاص چـه بـود؟    «: ، گفت»النىياهللا م تيآ

 بـوده شـما  ها  اين كى ازيند باالخره يآ دن من مىيشصت نفر به د ش از پنجاهيكه هر روز ب

ـ ا! ديچه كار به اسم اشخاص دار  ام از اختالفـات  خواسـته  ام، مـى  ن نامـه را مـن نوشـته   ي

 فـه يام، مـن وظ  حت كـرده يام، نصـ  رى بكـنم، در آن مسـائلى را تـذكر داده   يداخلى جلـوگ 

 ن نامـه خوششـان آمـده آن را   يـ سم و بعضى افـراد از ا ين نامه را بنويام ا دانسته خودم مى

  .»ر آن چه ربطى به من داردياند، تكث ر كردهيتكث

را كـه   آنهـا  هـاى  ن نامه ناراحت بـود، چـون نقشـه و برنامـه    يلى از ايباالخره ساواك خ

ـ   مى  ندازنـد و طرفـداران انقـالب را بـدنام و منـزوى     يت اخـتالف ب يـ ن روحانيخواسـتند ب

  .كرد كنند خنثى مى
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  م مردميبازگشت به طبس و استقبال عظ

  

فرداى آن روز دوباره مرا با اتوبوس به طبس برگرداندند، رفت و برگشـت مـن سـه روز    

 كيـ تقريبـاً  ب بـود،  يـ لـى عج يم استقبال مـردم طـبس از مـن خ   يد، وقتى برگشتيطول كش

ـ   يديم از شب رفته بود كه رسيساعت و ن  فرسـخ راه  95ن طـبس و مشـهد   يم بـه طـبس، ب

 كردنـد، گوسـفند   سـتقبال، اسـپند دود مـى   ت آمـده بودنـد ا  يـ است، دو سه هزار نفـر جمع 

زده شـده بودنـد، مـن خـودم      كه مرا آورده بودند خجالـت  ها پليسكردند، خود  قربانى مى

 ن همه آدم از كجا جمع شده بودنـد و آمـدن مـرا كـى    يط ايكردم كه در آن شرا تعجب مى

 و خـونگرمى بودنـد و نسـبت بـه     متـدين مردم  نوعاًخبر داده بود، البته مردم طبس  آنها به

ن بـه مـا كمـك    يـ و وارد هـا  همـان ى از ميرايكردند و در پـذ  من اظهار عالقه و محبت مى

د د يه ما مرحوم آقـاى حـاج سـ   يهمسامخصوصاً كردند،  مى ان و خـانواده و  يموسـو  محمـ

 ار مـا بودنـد؛ خداونـد بـه همـه آنـان      يشان محمودآقا و جعفرآقا در همه مراحل يفرزندان ا

  .ديا و آخرت عطا فرماير دنيخ
  
  

  رامون آنيكات پيد و تحريدجاويماجراى كتاب شه

  

ــه كتــاب شــه  :س  ختــه شــده اطــرافيد و اختالفــات برانگيدجاوياكنــون كــه ســخن ب

 نى بـر آن ين كتـاب چـه بـود و چطـور شـد شـما و آقـاى مشـك        يـ د كه اييد، بفرمايآن رس

  ه چه كسانى بود؟يناحنه بود از يكاتى كه در آن زميد و تحريظ نوشتيتقر

 )ع(نيحسـ  لـى راجـع بـه زنـدگى و شـهادت امـام      يد كتابى بـود تحل يدجاويكتاب شه :ج

آبـادى آن را نوشـته بـود،     اهللا صالحى نجف خ نعمتين آقاى شيوالمسلم االسالم حجةكه 

 ك كـار يـ ك نسـخه از آن را مـن مطالعـه كـردم، از آن كتـاب بـه عنـوان        يش از انتشار يپ

 شـان ينى هـم مطالعـه كـرده بـود، بـاالخره ا     ينه خوشم آمد، آقاى مشـك يزمن يقى در ايتحق

 زى بـر آن يـ نى چيم، اول آقـاى مشـك  يسـ يظ بـر آن بنو ياز ما خواست كه چنـد كلمـه تقـر   

 زيـ گـر ن ينوشته بود، من هم چنـد سـطرى نوشـتم، البتـه جمعـى از علمـا و دانشـمندان د       

كات شروع شـد و كـار را   يجا تحر د كرده بودند؛ از همانيف و تمجيجداگانه از كتاب تعر
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 نامـه  بـه عنـوان توبـه   تقريبـاً  زى يـ ك چيـ نى تحت فشـار  يى رساندند كه آقاى مشكيبه جا

 زىيـ ك چيـ دنبـال بودنـد كـه از مـن هـم      هـا   كه اين اينزى ننوشتم، با ينوشت ولى من چ

 واداررا  آنهـا  اورنـد بـه مراجـع و   يك كرده بودند كه فشـار ب يى قم را تحرها منبري. رنديبگ

 ادم هسـت دهـه  يـ ك وقـت مـن   يـ . سنديزى بنويا چيند ين رابطه بگويكنند كه مطلبى در ا

 ى معـروف هـا  منبـري ى را كـه از  يآخر صفر بود آمدم قم مرحوم حاج آقا مصطفى طباطبـا 

 شـان آقـاى  يى اهـا  فاميـل كـى از  يد قـم سـخنرانى كنـد،    يايتهران بود دعوت كرده بودند ب

ى كه در بازار قم معروف است و گاهى براى سـادات و فقـرا پـول    يحاج آقا محمود طباطبا

 خواهـد  دم حـاج آقـا مصـطفى مـى    يـ وقتـى مـن فهم  «: كند آمد منزل ما و گفـت  جمع مى

 ديدجاويدنش و به او گفـتم مواظـب بـاش كـه در دعـواى كتـاب شـه       يد قم رفتم به ديايب

ـ بله من هرگز خودم را به ا: فتى، او هم در جواب من گفتين  كـنم  ائل آلـوده نمـى  ن مسـ ي

 رفـت همـان   گـانى منبـر مـى   ياهللا گلپا تيـ آمـد قـم منـزل آ    اتفاقـاً ! مگر من بچـه هسـتم؟  

 مـن رفـتم  «: حاج آقا محمـود گفـت   » !كردن د صحبتيدجاويه شهيروز دوم شروع كرد عل

ـ بله ولى وقتـى آمـدم قـم، د   : افتى؟ گفت ن مسائل نمىيبه او گفتم مگر تو نگفتى در ا دم ي

ـ يـ رود وال ن مـى يدارد از ب تشيع  فـه كـردم كـه صـحبت    يرود، احسـاس وظ  ن مـى يت از ب

  .» !كنم

 هـاى دوردسـت قـم رفتـه     كى از محلـه يمن در «: نفر آمد به من گفت كيام يدر همان ا

ك يـ دم يـ شتر در جلسـه نبودنـد د  يرزن هم بيرمرد و پيشش نفر پ بودم مجلس روضه، پنج

 ه شـده كـه  يست اما چـون توصـ  يجلس مقتضى ناگر چه م: خى آمد و رفت منبر و گفتيش

 م، و بعـد شـروع كـرد   ييگـو  اى مى م چند كلمهين كتاب منحوس صحبت كنيما راجع به ا

  .درست كرده بودندجوى  نيك چني؛ خالصه »كردن نيراه گفتن و لعن و نفريبه بد و ب

ـ ؤن ميك بـار مرحـوم پـدرم بـا حـاج غالمحسـ      ي ،اميباز در همان ا اريـ كـه از اخ  -دى ي 

گفتم امـروز جمعـه    آنها ت آمده بودند قم، من بهيو آقاى حاج آقا مجتبى آ -آباد بود نجف
خ ياهللا حـاج شـ   تيـ منـد بـودم، آ   م نماز جمعه، چون من به نماز جمعـه عالقـه  ياست برو

 ميخوانـد، مـا بـه اتفـاق هـم رفتـ       نماز جمعه مـى ) ع(حسن على اراكى در مسجد اماممحمد

شـان بـه خـوبى مـا را     يم به شكلى كه ايسوم و چهارم هم نشستنماز جمعه در همان صف 
 شان شروع كرد به خطبـه خوانـدن در وسـط خطبـه چشـمش بـه مـا افتـاد        يد، بعد ايد مى

 : كـردن، بعـد گفـت    را مطرح) ع(نيحس ت و اماميشروع كرد راجع به مسائل روز بحث وال
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ـ بـر ا  كـه  آنهـا  ن كتاب را نوشتند، خـاك بـر سـر   يكه ا آنها خاك بر سر«  ظين كتـاب تقـر  ي

 د،يـ ن رابطـه مطلبـى بگو  يـ فه كـرده بـود كـه در ا   يشان هم احساس وظيباالخره ا » !نوشتند

ـ ا«: م به خانه، همراهان به مـن گفتنـد  يبعد كه نماز تمام شد و آمد  ى بـود كـه  ين چـه جـا  ي

 شـان صـحبت كـردم   يالبته من چند روز بعد رفتم منزل آقاى اراكى بـا ا  » !امروز ما را بردى

 خـواهى كـه آقـا مـرا     شـروع كـرد بـه معـذرت     -لى آدم باصداقت و خوبى بوديشان خيا -

ــذرت يد، خيببخشــ ــى مع ــىل ــرد و هنگــام ي، خالصــه خخــواهم م ــاراحتى ك ــراز ن ــى اب  ل

  .خداحافظى تا دم در مرا همراهى كرد
ـ ا«: گفـت  ن مسجد جامعى آمده بودنـد منـزل مـا مـى    يحس محمدخ يباز آقاى حاج ش  ني

شـما كتـابش را   «: گفـتم »  !تبـرى كـرده   )ع(نيحسـ  ملعون در كتـابش از امـام  خ صالحى يش
ـ نـه، ا «: ، گفـتم »اند ن گفتهينه، موثق«: گفت »اى؟ خوانده  سـت شـما خودتـان   ين مسـائل ن ي

 ىيرضـا رجـا  محمدبـاز داسـتانى را آقـاى حـاج     . »ديـ د بعد قضاوت كنين كتاب را بخوانيا

قالى فروش مـا كـه اصـفهانى بودنـد از آقـاى      چند نفر از همكاران «: گفت كرد مى نقل مى
 اسـت، از بـاب اتفـاق    )ع(نيحسـ  مخـالف امـام   گفتنـد  مـى كردنـد و   ى مـى يصالحى بدگو

آباد، روز هشتم محرم بود و آقـاى صـالحى در مسـجد     روزى از اصفهان آمده بودند نجف
 روضه ولـى بـه  م يرفت آنها م روضه، به اتفاقيرفت، آنان گفتند برو آباد منبر مى بازار نجف

روضـه خـوبى خوانـد و     اتفاقاًرود، آقاى صالحى منبر رفت و  نگفتم چه كسى منبر مى آنها
 نيـ لـى از ا يخ آنهـا  -كـرد  ه مىيروى منبرگر معموالًخودش هم  -ه كردند يلى مردم گريخ

ـ ا! عجب روضه خـوبى خوانـد  : منبر خوششان آمد گفتند  :ن كـى بـود منبـر رفـت؟ گفـتم     ي

  .» !ديكن كه شما لعنتش مىن همان كسى است يا

آبـادى را   مرحـوم آقـاى شـمس   . ك كرده بودندين شكل تحريجامعه را به اجو  خالصه
نى و آقـاى صـالحى صـحبت    يه من و آقاى مشكين طرف و آن طرف عليبردند ا مرتب مى

 را پـرت و پـال كـرد   هـا   اين )ع(نيحس درافتادند و امام) ع(نيحس با امامها  اين كرد كه بله مى

 سـاواك . ن مسـائل بـود  يگر هم همـ يدر مشهد و جاهاى د. » !د گرفتار كرديبه زندان و تبع«

م كـه  ينفر از جمله كسـانى بـود   كرد، چون ما سه ه گردانى مىيا را تعزين قضايهم مرتب ا
نـى  ياهللا خم تيـ دستشـان كـه بـه آ    آنهـا  م،ينى را امضـا كـرده بـود   ياهللا خم تيآ مرجعيت

 شـان در نجـف بودنـد، بـه گمـان خودشـان بهانـه خـوبى را        يد چـون آن وقـت ا  يرس نمى

 هيـ اى از نظـرات افـراد مختلـف عل    پنجاه صفحه ك جزوه چهليساواك . ر آورده بودنديگ
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١.كرد ن طرف و آن طرف پخش مىيد درست كرده بود و مرتب ايدجاويشه
  

 ديدجاويه كتــاب شــهيــلــى تــالش داشــت از مــن علين لنكرانــى خيخ حســيآقــاى شــ

اى گرفتـه و   د صادق روحانى جلسـه يك بار در منزل آقاى حاج سيرد، حتى يبگاى  نوشته

  .رد كه من نرفتمياى از من بگ كسى را فرستاده بود كه مرا به آنجا ببرد و در آنجا نوشته
  

  كرد؟ ن كار چه هدفى را دنبال مىين لنكرانى كه بود و با ايخ حسيآقاى ش :س

ــداران آقــاى يــشــان يا :ج ــود، در يخمك زمــان از طرف ــنــى ب  اهللا تيــك زمــان كــه آي

 ن رسـولى در امـامزاده قاسـم، در   ينى در تابستان رفته بودند منزل آقاى حاج آقـا حسـ  يخم

 

                                                        
 ب اسالمى منتشر شده مداركى مبنى بر دست داشتن ساواك دراز اسناد ساواك كه پس از پيروزى انقال ١

 تا 132صفحات 1جلد »عاليقدر  فقيه«هايى از آن در كتاب   زدن به اين اختالفات به دست آمده كه نمونه  دامن

  .بيان شده است 138
 كه در 53تا  51هاى  كنند كه در سال  اهللا صلواتى از انقالبيون بنام اصفهان نيز نقل مى  جناب آقاى دكتر فضل

 ها و روحانيون را كه در اين شهر دستگير كرده و به زندان اند، هر يك از طلبه زندان ساواك اصفهان بوده

 ميرزاآقا«يكى از بازجوهاى ساواك به نام . كردند  پرسش مى »شهيدجاويد«آوردند در بازجويى از آنها از كتاب  مى

 گويد مقدار اى؟ آقاى صلواتى مى آيا كتاب شهيدجاويد را خواندهكند كه   از خود ايشان كتباً سئوال مى »رضوى

 كتابى بوده تحقيقى و«: نويسد  نويسد كه نظرت را درباره اين كتاب بنويس؟ ايشان مى  مى. ام  زيادى از آن را خوانده

 كميتبراى حا) ع(بيشتر در روند حاكميت اسالمى و اينكه ارسال رسل و انزال كتب و قيام حضرت اباعبداهللا

 هدفى واال و) ع(حسين  اسالم و اجراى عدالت است، چه با پيروزى و چه با شهادت، در هر صورت حضرت امام

 اريد ان آمر بالمعروف و انهى«: اند  اند، همانكه فرموده اند كه دست به اين حركت انقالبى زده  برتر و عالى داشته

 و اصالح به هر صورتى ممكن است و نويسنده كتاب »جدى ةانما خرجت لطلب ا�ص�ح فی ام«و يا  »عن المنكر

 و البته هيچ كتابى خالى از ;شهيدجاويد يك بعد آن را گرفته و كار عميق كرده و اين دليل نفى كار ديگران نيست

 ها امكان خطا دارند، در هر صورت تاريخ اسالم احتياج به  ها و نوشته اشكال نيست و جز قرآن و حديث، همه گفته

  .»و تحقيق و كار بيشترى دارد مطالعه

 ى وهمه شما سّن«: گويد شود و همراه با فحش و ناسزا مى  خواند عصبانى مى  آقاى بازجو وقتى نوشته را مى

 هايى كه همراه تو در زندان اى  وهابى هستيد، از خمينى تا منتظرى و صالحى و شريعتى و امثال تو و هم طويله

 :گويد  رضوى مى »ايد؟  آيا شما خودتان كتاب شهيدجاويد را خوانده«: پرسد  آقاى صلواتى از بازجو مى. »هستند

 كنم، مگر من احمق هستم كه امثال اين مزخرفات را بخوانم، وقتم را صرف يك ترانه و يا آهنگ موسيقى شاد مى«

 شدن اين كتابها اصل دين، اصل تشيع از نوشتهما فقط ماموريت داريم اين كتاب را پيش علما ببريم و بگوييم كه با 

 آوريم و اشكهاى دروغيمان را  گيرند، دستمالمان را از جيبمان درمى را از دست مردم مى) ع(رود، حسين  بين مى

 ها بروند و آنها را تحريك كنند كنيم كه نزد علما و منبري  كنيم، و يا بعضى از افراد ظاهرالصالح را وادار مى  پاك مى

 هايش توهين كنند، و  نويس ه جاى حمايت از خمينى و طرفدارانش، به شهيدجاويد و نويسنده و مقدمهتا ب

 .»!ايم الحمدهللا هم موفق بوده
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ق شده بودنـد، بعـد از   ينى و با هم رفيش آقاى خمين لنكرانى رفته بود پيخ حسيآنجا آش

 قـاى مطهـرى،  نى را گرفتند در تهران پنجـاه شصـت نفـر را گرفتنـد كـه آ     يآقاى خمكه  اين

 بودنـد، حـدود   آنهـا  ن لنكرانـى هـم جـزو   يخ حسـ يآقاى فلسفى، آقاى خلخالى و آقاى آش

: گفـت  ن جمع در بازداشت بودند؛ وقتى آقاى مطهـرى از زنـدان آزاد شـد مـى    يدو ماهى ا

 م مـا ين لنكرانـى آشـنا شـد   يخ حسـ ين بود كه ما با آقـاى آشـ  ين زندان ايكى از بركات اي«

ولـى در   -داى حـزب تـوده بـود   يكاندقبالً چون  -ست است يكمون م اويكرد ال مىياول خ

 ف مرحـوم مطهـرى مـن بـا    يـ در اثـر تعر . »و خوبى است متدينم كه او آدم يديزندان فهم

 ميكـرد  گر صـحبت مـى  يكديق شده بودم و در مسائل مربوط به انقالب و امام با يشان رفيا

ك دفعه عوض شده بود؛ يم، ولى يكرد ن مسائل با هم شركت مىيو در جلسات راجع به ا

 شـان كسـى را فرسـتاده بـود كـه مـن بـروم منـزل آقـاى         يد ايدجاويان كتـاب شـه  يدر جر

نى، مـن بـه اتفـاق مرحـوم آقـاى      يم منزل آقاى مشكيروحانى كه من نرفتم، بعد بنا شد برو

 د و اختالفـات بحـث شـد،   يدجاويكتـاب شـه  مسـأله  م آنجا و بـر سـر   يرازى رفتيش ربانى

زى يـ ك چيـ د يـ د برداريـ كردن كه شما با رانى از موضع باال شروع كرد به صحبتآقاى لنك

د گفـتن و  يـ دبايد، و شـروع كـرد با  يـ ى كند از آقاى صالحى تبرّيد بايب كنيد و تكذيسيبنو

 ى اسـت كـه  هـاي  حـرف ن چـه  يـ رازى افتـاد بـه جـان او كـه ا    يشـ  دكردن؛ آقاى ربانىيتهد

 هـا  ايـن ! سـت يد نيدجاويكتـاب شـه   مسـأله ! سـت ين) ع(نيحسـ  امـام مسأله مسـألة  زنى،  مى

 جاد دو دسـتگى و اخـتالف اسـت،   يى است كه ساواك راه انداخته، هدف ساواك ايها بازي

 بـاالخره مـا دو سـه سـاعتى بـا او     . ن بهانه بكوبنديروهاى مبارز را به ايخواهند ن مى ها اين

 مـا كارشـكنى   هيـ ت بلنـد شـد رفـت و شـروع كـرد عل     يم و او با عصـبان يكرد جرّ و بحث

 مخـالف ) ع(نيحسـ  بـا امـام  هـا   اين كردن، تا آنجا كه نقل كردند گفته بود چون جوسازىو 

 ن طـرف و آن طـرف  يـ د، و ايتهمت بزن آنها د بهيتوان باشند مى ن مىيهستند و مبدع در د

ـ انداخته بود كه روا ها دهاندر   ديـ توان ن هسـتند مـى  يـ م كسـانى كـه مبـدع در د   يـ ت داري

ـ  يـ شـان را ببر يد و آبرويـ تهمت بزن آنها به -دينظر شرعى مجاز هستعنى از ي -  نيد كـه در ب

ى هـا  نسـبت كـردن و   را مسمومجو  وه شروع كردين شياو با ا! ت نداشته باشنديمردم موقع

  .اساس به افراد دادن دروغ و بى
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  ل و تلگراف به انور ساداتيجنگ شش روزه اعراب و اسرائ

  

 ا حضـرتعالى از طـبس تلگرافـى   يـ د در طـبس؛ گو يـ ان تبعيـ م به دنبـال جر يبازگرد :س

  د مضمون آن چه بود؟ييد، بفرمايل مخابره كرديدر ارتباط با جنگ اعراب و اسرائ

 ليروزه اعـراب و اسـرائ   د بـودم جنـگ شـش   يـ در همان زمان كه مـن در طـبس تبع   :ج

 هـاى صـلح هـم بـود، مـن رفـتم بـه        شـروع شـد، چـون زمزمـه    ) ش.هـ1353= م 1974(

 ن مـتن بـه زبـان   يـ به مصـر تلگـراف كـنم، ا    خواهم مىك متن را يرافخانه طبس گفتم تلگ

 ل كـردم ين تبـد ين باشد، مـن آن را بـه خـط التـ    يد به خط التين متن بايعربى بود، گفت ا

 ن است دارم، تلگـراف خطـاب بـه انورسـادات    يكه االن متن اصلى آن را كه به عربى و الت

  :ن صورت استيبود و متن آن به ا

  
  

 :25وست شماره يپ

ـرائ    به انورسادات در ارتباط با جنـگ شـش   له معظممتن تلگراف  ـراب و اس ـه  يروزه اع ل، مورخ

  1353مهرماه

  

 س انورالسادات، القاهره، مصريد الرئيحضرت الس

 لم، و انتم االعلون واهللا معكم والس فال تهنوا و تدعوا الى

 ، والسالم على)ص(محمدم سوره يالقرآن الكر -تركم اعمالكميلن 

  .اهللا و بركاته حمةراهللا و  لين جاهدوا فى سبيالذ

  نعلى منتظرىيحس -ران يا -طبس 

  
  
  

 اد شــد، البتــه آن وقــت انورســادات جــزو افســرانيــز نســبتاًپــول آن هــم در آن زمــان 

ن جمـال عبدالناصـر بـود و بـه مواضـع سـازش بـا        يو جانش شد مىانقالبى مصر محسوب 

  .ده نشده بوديد كشيويد كمپل و ماجراى ياسرائ
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  دگاهين تبعيخلخال چهارم

  

ـ ا دهيعلت انتقال حضرتعالى از طـبس بـه خلخـال چـه بـود؟ شـن       :س  م در آن هنگـام  ي

 ن را نكـرده كـه آن  يـ كى از فرزندان كوچـك شـما در طـبس بـوده و سـاواك مالحظـه ا      ي

  .دييح بفرماين باره توضيدر الطفاً ماند،  بچه آنجا تنها مى

 خواسـتند ببرنـد   ن شكل اسـت كـه هـم آن موقـع كـه مـرا از طـبس مـى        يه به ايقض :ج

 آنجـا نبودنـد، درسـت پـس     اتفاقاًمرا بازداشت كردند خانواده ما  سقّزو هم آن زمان كه از 

گرم بـود و خـانواده    شدت بهك روز تابستان كه هوا يم در يسال كه ما در طبس بود كياز 

مـرا در  قـبالً  كـه   ايـن ش من بود بـدون  ياز فرزندانم پكى يآباد رفته بودند و فقط  به نجف

ـ با«: م، مـن گفـتم  يم شما را ببريهست مأمورآمدند و گفتند كه ما  دفعه يكان بگذارند يجر  دي

ه مـا  يـ ن بچه را در شهر غربت تنها بگذارم، اثاثياورم، من چطور ايبچه را دنبال خودم ب نيا

 لـى ي، مـن خ » !ىيايـ د به همـراه مـا ب  يتنها باشود تو خودت  نه نمى«: ، گفتند»نجاستيهم ا

 نفـر بـه نـام    كيـ گان و ياصرار كردم كه بچه را ببرم ولى قبول نكردند، بعد من بـه همسـا  

 »ديسـع «ن پسـر مـا   يبچـه همـ  . سـپردم  آنها ه را گفتم و بچه را بهيقض» انيجعفر آقا موسو«

  .ش من مانده بوديبود كه آن وقت پ

 ژاندارم خشن دادند كه ببرنـد در گـاراژ سـوار اتوبـوس كننـد،     باالخره مرا به دست دوتا 

 مـردم طـبس  ! كننـد  ه مـى يـ دم كه دارند گريرا د ها پليسبه هنگام خداحافظى، چند نفر از 

 بـدون سروصـدا مـرا بردنـد گـاراژ سـوار اتوبـوس       . دا كـرده بودنـد  يـ لى به من عالقه پيخ

 م، بـه فـردوس كـه   يم بـرو يخـواه  كردند به سـمت تهـران، البتـه نگفتـه بودنـد كجـا مـى       

خانـه نگـه    اتوبوس كه دم قهـوه  اتفاقاً -فرسخ است32از طبس تا فردوس حدود  -م يديرس

 رود ابـان مـى  يابـان دارد بـه آن طـرف خ   ين طـرف خ يـ املشى از ا دم آقاى ربانىيداشت د

 ى كـه همـراهم  يهـا  ژانـدارم من بـه   -د شده بودياملشى به فردوس تبع مرحوم آقاى ربانى -

نـه  «: ، گفتنـد »ك بكـنم يـ ك سالم علين آقا ياده شوم و با ايد من پياجازه بده«: بودند گفتم

 ؛»ميخـور  نـه، چـاى نمـى   «: گفتنـد » د؟يـ د چـاى بخور يخواه مگر نمى«: ، گفتم»شود نمى

مـرا  كـه   ايـن ده بود، مسافران اتوبوس همه اهل طبس بودند و از يفا هر چه اصرار كردم بى

  .بودندلى ناراحت يبردند خ مى
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 ، گفتنـد نــه )ع(رضــا ارت امـام يــم زيم بـه مشــهد، در مشـهد گفــتم بـرو   يديبـاالخره رســ 

 ك اتوبـوس، از طـبس تـا   يـ ن گرفتند براى تهـران، بـاز هـم    يك ماشيدند يشود، و دو نمى

 م، خسـته و يفرسخ است، از مشهد تـا تهـران هـم بـدون اسـتراحت آمـد       95 حدوداًمشهد 

 آنهـا كـى از  ي، »ميناهـار بخـور  «: گفـتم  -ميسـبزوار آمـد  از جاده  -م به تهران يديكوفته رس

 د؟ االن گرسـنه يـ د ببريـ خواه مـرا كجـا مـى   «: گفـتم »  !ميريـ ن بگيم ماشـ ينـه بـرو  «: گفت

حركـت   بعـداً م يپـس ناهـار بخـور   «: ، گفتم»م به خلخاليم برويخواه مى«: گفتند»  !ميهست

ـ . »ميكن  مـروى تهـران، در آنجـا    م در گوشـه مدرسـه  يباالخره رفتند نان سنگك گرفتند رفت

انـد   آنجـا نشسـته   مسـلّح دند دو تا ژانـدارم  يشناختند ولى وقتى د مرا مى ها طلبهچندتا از 

 م، بعـد يم نـان و خربـزه خـورد   يوان نشسـت يـ ك شوند؛ باالخره گوشه اينكردند نزد جرأت

 » !ديـ اى دار آخـر چـه عجلـه   «: ، گفـتم »ميريـ ن بگيم ماشـ يخوب بـرو «: گفت آنها كى ازي

ـ ا نجـا آمـده  يآقاجـان تـا ا  «: ، گفـتم »م خلخـال يم شـما را ببـر  يمـأمور ما «: گفتند  م خسـته ي

 م در منـزل او بعـد  يـ رو ن سوارى دارد، شب مىيق دارم كه ماشيو كوفته، من در تهران رف

گـرى نگـاه كـرد، بـاالخره قبـول      يكى به دي، »م آنجايرو ن سوارى محترمانه مىيهم با ماش

 خواسـتند برونـد زنجـان و از آنجـا مـرا      ال را هم بلد نبودند مىراه خلخ آنها حتى. كردند

  .لى بد بوديم طرف طارم كه راه آن خيرفت د مىيرفتند با ببرند كه اگر به آن طرف مى

 م منـزل آقـاى  يم و رفتـ يباالخره با اصـرار قبـول كردنـد شـب را بماننـد، تاكسـى گـرفت       

 نـى هـم  ياسـت، منـزل آقـاى مع   آبـاد و از دوسـتان    نى كـه اهـل نجـف   يآقا مع حاج حسن

 نـى ي؛ بـه آقـاى مع  )هیـ عل اللـه  رحمـة (اهللا محالتـى  خ فضليده بود به خانه مرحوم حاج شيچسب

 اهـل بـم بـود و حـاج آقـا      هـا  ژاندارمن يكى از اي اتفاقاًم، يگفتم ما امشب مهمان شما هست

 كــى ازيكــرد، حــاجى ببــران  »حــاج ببــران«نــى در آنجــا صــحبت از فــردى بــه نــام  يمع

 فروخـت،  شان را در تجارتخانه خود مـى ينى خرماهاى ايى مهم بم بود و آقاى معها حاجي

 عجــب شــما بــا حــاجى ببــران آشــنا«: د گفــتيآن ژانــدارم تــا نــام حــاجى ببــران را شــن

 گـر بـا مـا خودمـانى شـد، و بـه آقـاى       يلى خوشـحال شـد و د  ي، خ» !بله«: گفت »د؟يهست

بعـد   » !ميش و قـوم درآمـد  يدست شما، ما خـو گر آقا را سپردم يخوب من د«: نى گفتيمع

ن قـدر خشـونت بـه    يـ هم نماز خواندند، تا آن موقع ا آنها شب پشت سر ما نماز خواندند،

 نجـا يكـى از رفقـا ا  ي«: بعـد مـن گفـتم   . ن اندازه گرم شـده بودنـد  يدادند و حاال ا خرج مى

 بـاالخره بـا مرحـوم   ؛ »مـانعى نـدارد  «: ، گفتنـد »ميشـان بـزن  يك سـرى بـه ا  يه است يهمسا
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 ميم و اوضاع و احـوال را گفتـ  يم صحبت كرديك ساعت و نياهللا محالتى  خ فضليحاج ش

  .برند به خلخال م و گفتم دارند مرا مىيو اخبار را مبادله كرد

 نيك ماشـ يـ ن آقـا بـا   يشـان حسـ  ينـى و پسـر ا  يصبح زود با آقاى مرآتى داماد آقـاى مع 

م بـه  يديك ظهـر رسـ  يـ نـى، نزد يكرج در باغ آقـاى مع  ميم، صبحانه را رفتيسوارى راه افتاد

م يم ناهار آنجا، گفتند مانعى ندارد، ناهار را رفتـ يم برويق داريرودبار، گفتم ما در رودبار رف

 دانسـتند  نمـى  هـا  ژانـدارم د بودنـد، هنـوز   يـ زدى كه با آقاى خلخالى آنجـا تبع يخانه آقاى 

 دى؟ اگـر يـ د خانـه تبع يـ مـا را برد «: دنـد گفتنـد  يدى است، وقتـى فهم يزدى هم تبعيآقاى 

زدى ناهار درست كرد، بعد كسـى را فرسـتاد آقـاى    يآقاى »  !آورند بفهمند پدر ما را در مى

م؛ يدر دو محل بودند، جاى شما خالى ناهـار را در كنـار هـم خـورد     آنها خلخالى هم آمد،

ند، ولـى حـاال بـه كجاهـا     ى داشت، همه با هم گرم بوديى بود و چه صفايچه روزهاواقعاً 

م در يديـ فهم نمـى اصـالً  خـورد   را مـى  ها صميميتم؟ آدم حسرت آن صفا و آن يا دهيرس

ـ  م، اخبار مىيم، با هم خوشحال بوديديتبع  م، آقـاى يكـرد  گر مـى يكـد يت از يـ م حمايگفت

ـ با«: م، آقـاى خلخـالى گفـت   يلى خوشحال شدند كه ما آنجا رفتياش خ زدى و خانوادهي د ي

ا يـ م به طرف انزلى، لـب در يم؛ بعد رفتيك چاى خورديم ي، آنجا هم رفت»دييايهم بمحله ما 

  .م به طرف خلخاليم، بعد حركت كرديم مقدارى شنا كردياده شديپ

 ده بـودم، يـ م به گردنـه اسـالم؛ مـن تابـه حـال آنجاهـا را ند      يديغروب آفتاب بود كه رس

 جنگـل و درخـت؛ دو سـاعتى از   ده از يدنى بود، همه جـا پوشـ  يلى براى من جالب و ديخ

د هـم  يـ آقـاى مروار  -د يم خانه آقاى مرواريگفتم برو. م به خلخاليديشب رفته بود كه رس

 د را گرفـت، چـون  يـ اده شـد نشـانى خانـه آقـاى مروار    يـ آقـاى مرآتـى پ   -د بـود يآنجا تبع

 د تـا يـ شناسـند؛ آقـاى مروار   گر را مىيلى كوچك است و مردم همديخ» هرو آباد خلخال«

ــا دمــا ر ــد آيــد مــىد چــون هــر كــس يــت كنيــرعا«: د گفــتي  دى اســمش رايــدن تبعي

ـ بابـا مـا خودمـان تبع   «: ، من گفتم»سندينو مى  ،و سـهالً  اهـالً پـس  «: گفـت  » !ميدى هسـت ي

 ل كالنتـرى يـ مـرا تحو  هـا  ژانـدارم م، فردا يد مانديشب را در منزل آقاى مروار. »د توييبفرما

م و بـه شـما بـد    يشـناخت  د ما اول شما را نمـى يلى عذرخواهى كردند كه ببخشيدادند و خ

  .ميكرد
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  د آقا چگونه آمد؟يفرزند شما سع :س

 نيد همان جا در طبس مانده بود، بعد داماد مـا حـاج غالمعلـى رسـتمى بـا ماشـ      يسع :ج

 ه بـرده يـ د را بـا اثاث يكى از دوستان خانواده را به طبس برده بود، و از طبس خانواده و سعي

  .آنجا آمدند خلخالبود مشهد، و از 

 د كالنتـرى ييـ ايد بيـ شـما هـر روز با  «: مـرا بردنـد كالنتـرى، بعـد گفتنـد     كه  اينخالصه 

 مانـدم و بـه   ن مقررات را عمل كـنم در قـم مـى   يخواستم ا اگر من مى«: ، گفتم»ديامضا كن

 ديـ چنـد روز خانـه آقـاى مروار   . مشاجره كـردم  آنها ك مقدار باي؛ باالخره »آمدم نجا نمىيا

ك پاسبان هم مقابل خانـه مـا بـود كـه طبقـه دوم      يم، يدا كردياى پ ك منزل اجارهيبودم تا 

نفر اجاره داده بود و بعد گفته شد مستاجر او ساواكى اسـت و از آنجـا    كياش را به  خانه

  .كنند آمد مى و ها مرتب به آنجا رفتمأموركند و  منزل ما را كنترل مى

 ك نامـه نوشـتم بـه   يـ لـى سـرد بـود، مـن     يم، هوا خيبودشتر خلخال نيا پنج ماه بيچهار 

ن مضمون كه مـا گرمـاى تابسـتان طـبس را     ير دادگسترى وقت به عنوان اعتراض، به ايوز

 م و زمـانى كـه گرمـاى تابسـتان تمـام شـده بـود مـا را آوردنـد در سـرماى          يگذرانده بود

  .فرسا بود طاقتواقعاً هوا آن قدر سرد بود كه ! خلخال

  :ن شكل بوديا متن نامه به
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 :26وست شماره يپ

ـل تبع يير دادگسترى آقاى صادق احمدى در اعتراض به تغينامه به وز ـ ر مح ـال،    ي ـه خلخ ـبس ب د از ط

  25/5/53مورخه
  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

ــوالســالم علــى خ الصــلوةن ويالحمــدهللا رب العــالم ــدر خلقــه ي ــه الطــاهر محم  نيو آل

 عمـل الظـالمون  ين و التحسـبن اهللا غـافال عمـا    يوم الـد ين الى يواللعن على اعدائهم اجمع

  )42م، يابراه(ه االبصار يوم تشخص فيوخرهم ليانما 

رونوشـت جنـاب آقـاى دادسـتان كـل،       -ر دادگسـترى  يـ جناب آقاى صادق احمدى وز
  مركز، رونوشت فرماندار خلخال 15رونوشت دادگاه شماره 

 نيكــى از مدرســيآبــادى  نعلى منتظــرى نجــفينجانــب حســيرســاند ا بــه عــرض مــى

ـ امن -به اصـطالح  -ون يسيكم رأىكه برحسب (ه قم يه حوزه علميدروس عال  ت اجتمـاعى ي

 سـال در طـبس و   ده به اقامـت اجبـارى بـه مـدت سـه     يمحكوم گرد 22/5/52قم در روز 

 دهدر حـالى كـه خـانوا    21/5/53در روز ) مركز ارجاع شـده  15پرونده آن به دادگاه شماره 

 و اكنـون در طـبس تنهـا   (ك بچه كوچكم نزد مـن بـود   يمن به اصفهان رفته بودند و فقط 

 انـد مـرا بـا دو    از مشـهد تـو را خواسـته   كـه   ايـن بدون اخطار قبلى به عنـوان  ) مانده است

  .از طبس به مشهد اعزام و از مشهد به تهران و از تهران به خلخال آوردند مسلّحژاندارم 

 ل كردنـد، منـزل مـن هـم كـه در     يـ جمـاعتى كـه داشـتم تعط    در طبس درس مختصـر و 

 ر زنـدانى و بـه مطالعـات   يان بود و مـن در منـزل خـودم در وسـط كـو     يكنترل و حصر آقا

 انه چـه بـود كـه مـرا بـدون اخطـار قبلـى از       ين عمـل وحشـ  يگر ايعلمى اشتغال داشتم، د

 نجانـب پـس از  يى از اير محـل و بـدون تقاضـا   ييـ ا تغيـ ت يـ طرف دادگاه راجع به محكوم

 و در شهر سـرد  جدااز خانه و زندگى مختصر و بچه كوچكم  ،تحمل گرماى سخت طبس

ت برپـا  يان كه هـر سـال جشـن مشـروط    يشما آقا! و برفى خلخال آواره و سرگردان كردند

 شـود و دم از  هـا پخـش مـى    و و روزنامـه يـ له رادين شما به وسيى آتشها نطقد و يكن مى

 بيى را كـه خودتـان تصـو   يهـا  قـانون  اقـالً د چـرا  يـ زن مـى  عدالت و قانون و دموكراسـى 

 ثانيـاً اعـزام شـود؛    مـأمور د بـا  يمحكوم به اقامت اجبارى نبااوالً د؟ يكن د عمل نمىيا كرده

ـ با ثالثـاً شـدن در خانـه؛    ر نظر باشد تـا چـه رسـد بـه زنـدانى     يد زيدر محل نبا  د پـس از ي
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 رأىد بـا  يـ ز بايـ ر محـل ن ييـ تغ رابعـاً دگى كنـد؛  يخارج از نوبت رسـ  فوراًاعتراض، دادگاه 

  .دادگاه و پس از اخطار باشد
ــاى وز ــآق ــت،    ي ــترى رف ــروى دادگس ــما آب ــدى ش ــان تص ــترى در زم ــابقاًر دادگس  س

 د مـردم بـود، حـاال بـه صـرف گـزارش      ياى استقالل داشت و مورد ام دادگسترى تا اندازه

ه قم را بازداشت و به يحوزه علم نيست و پنج نفر از علما و مدرسيساواك قم ب مأمورك ي

ان و احاله پرونـده بـه دادگـاه    يفرستند و پس از اعتراض آقا نقاط مختلف و دور دست مى

ان يـ و دور سر گرداندن باالخره نسـبت بـه بعضـى از آقا    تأخيرسال  كيپس از  15شماره 

كننـد و  صورت دادگـاه را حفـظ    اقالًكه  اينهنوز ساكت مانده و نسبت به بعضى هم بدون 

اگـر از خـدا و   !! كننـد  لى مطالبه كنند حكم صادر مىياز ساواك قم علت و دلكه  اينبدون 

 ت دادگسـترى و دادگـاه را  يـ ثيخـوب بـود ح   اقـالً د يترسـ  امت نمىيدادگاه عدل خدا در ق

ـ  ن همه محافظهيك لقمه نان ايد، براى يكرد حفظ مى وجـدانى چـرا؟ بـاالخره     يكارى و ب

چ نحـو  يخال با مزاج من كه به امراض مختلفه گرفتـار هسـتم بـه هـ    هواى سرد و برفى خل

ن باشد، و باك هم ندارم كه نـابود  يذاء و نابودى من در بينقشه اكه  اينست مگر يسازگار ن

 د كه خون من به عهـده شـما خواهـد   يرا مشاهده نكنم ولى بدان ها كجروين همه يشوم و ا

  .نقلبونين ظلموا اى منقلب يعلم الذيو س. بود
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  *٣١٥  خاطرات تبعيد: فصل پنجم

  

 

  جاد ارتباط با علما و مردميتالش در جهت ا

  

ــا علمــاى ييــد بفرمايف داشــتيحضــرتعالى كــه در خلخــال تشــر  :س  د ارتبــاط شــما ب

 شـتر يزبـان بودنـد ب   ا مـردم آن منطقـه چـون تـرك    يـ ز مـردم چگونـه بـود؟ گو   يمنطقه و ن

  .عتمدارى بودندياهللا شر تيآ مقلّد

لـى گـرم بـود، امـا خلخـال      يدر طبس كه بودم ارتباط من با مردم و علماى منطقـه خ  :ج

كـى  يبا هم خوب نبودنـد،  ها  اين اد نداشت، دونفر روحانى سرشناس داشت كهيروحانى ز

د بـا  يترسـ  عتمدارى بود و به طور كلى مىياهللا شر تيآ مروجو  مقلّدبود كه  »عابدى«آقاى 

 لـى گـرم گرفـت   يفقط در كوچه با او برخورد كـردم كـه البتـه خ   ك بار يرد، يمن تماس بگ

شـان هـم از   يبـود كـه ا  » ىيكتـا ي«گرى آقـاى  يد، ديترس ت خودش مىيولى از مقام و موقع

شتر بـه علمـاى نجـف نظـر     يشان مخالف هم نبود، بينى نبود ولى با اياهللا خم تين آيمروج

 شـان قـم بـود در   يان كـه ا شـناختم آن زمـ   ى را مـى يكتـا يداشت، ولى مـن از قبـل آقـاى    

 داشـتم و  رفت و آمـد شان يگرفت، در خلخال با ا ه ما بود و با من گرم مىيخاكفرج همسا

 قيچهارتـا طلبـه هـم در آنجـا داشـت كـه مـن او را تشـو         رفتم، سـه  شان مىيبه مسجد ا

 شـان بـه مـن   يا. برسـد  هـا  طلبـه اى بسازد و به سـر و وضـع    كردم كه در آنجا مدرسه مى

ك مسجد نماز بخوانم، در آن مسجد نمـاز جماعـت شـروع كـردم،     يشنهاد كردند كه در يپ

د يـ د بود بنا شد نمـاز ع يك روز عيكه  اينكردند، تا  چهارپنج نفرى در آن نماز شركت مى

هـا   د هم بود، صدنفرى در مسجد جمع شده بودند، بعد وسـط خطبـه  يبخوانم، آقاى مروار

 نجـا خودمـان آقـا   يآقـا مـا ا  «: رده بود بلند شـد و گفـت  ك كينفر كه ساواك او را تحر كي

 ام مـرا  امـده يآقـا مـن كـه خـودم ن    «: امناى مسجد بود، گفـتم  هيأتن فرد جزو ي، ا» !ميدار

نـه مـا آقـاى خودمـان را     «: ، گفـت »م و نماز بخـوانم ياين مسجد بياند كه به ا دعوت كرده

هـم از مـن   اى  عـده خـت،  يهـم ر ، بـاالخره جلسـه بـه    » !م نماز بخوانـد ياوريم بيخواه مى

 شـود  دم االن دعـوا درسـت مـى   يـ دند، مـن د يترس ها هم از او مى طرفدارى كردند بعضى

 رون، بـاالخره او كـار  يـ م بيو از مسـجد آمـد   »ميخـوان  د نمـى يـ مـا نمـاز ع  اصالً نه «: گفتم

د يـ گرى هـم در آنجـا نمـاز ع   يخودش را كرد و جلسه را به هم زد؛ البته آن روز شخص د

  .ندنخوا
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  لىياهللا موسوى اردب تياهللا مطهرى و آ تيمالقات آ

 لـى اهـل مسـجد نبودنـد، ولـى خـوب از اطـراف       يمردم آنجا بر خالف مـردم طـبس خ  

 دن مـن آمدنـد كـه بـا    يـ لـى بـه د  ياردب آمدنـد، آقـاى موسـوى    دن من مىيلى افراد به ديخ

 در طـبس و هـم  شـان هـم   يا -دن من آمدند يق بود، آقاى مطهرى به ديى هم رفيكتايآقاى 

آبـاد   ك اتوبوس هـم از نجـف  يشان آمدند يوقتى كه ا اتفاقاً -دن من آمدنديدر خلخال به د

 هـا  همـان ن ميـ سـوزد كـه از ا   من دلم براى خانواده شما مى «: گفت شان مىيآمده بودند، ا

ــبا ــذي ــان مــىيــم، خودمــان باي، چــون مــا خــدمتكارى نداشــت»ى كنــديرايد پ  ميگــرفت د ن

 ن حـال آمـدن  يم، ولـى در عـ  يل مشكالت را هم داشتين قبيم و ايپخت مى د غذايخودمان با

 م، كتـاب خمـس را  يك مباحثه گذاشته بـود يد يدر آن منطقه خوب بود؛ با آقاى مروار آنها

  .براى فتوكپى فرستادم سقّزاز  بعداًل كردم كه يم و تكميتنظ سقّزمن در آنجا و 

  
  

ـارف   مالقات آقاى هاشمى و كسب اجازه براى مصرف بخشى از وجوهات در مص

  انقالب

  

د آقـاى هاشـمى   يا آن زمان كـه حضـرتعالى در خلخـال اقامـت اجبـارى داشـت      يگو :س

  .دييد بفرماياى دار ن ارتباط هم خاطرهيدار شما آمدند، اگر در ايرفسنجانى هم به د

 م، چـون شسـتن لبـاس   يك روز ما مقدارى لباس براى شستن جمـع كـرده بـود   يبله  :ج

 ك مقـدار يم كنار نهر آب كه يرا برده بود ها لباسها  مشكل بود، با خانواده و بچهدر منزل 

 دم ويكشـ  را آب مـى  آنهـا  شست من هـم  را مى ها لباسبا منزل فاصله داشت، خانواده ما 

 دن مـا، مـردم گفتـه   يـ همان روز آقاى هاشمى آمده بود آنجـا بـراى د   اتفاقاًكردم،  پهن مى

 دا كـرد؛ يـ شان هم سراغ به سراغ آمـده بـود تـا مـا را پ    يرودخانه، ااند به طرف  بودند رفته

ى كـه بـه   يهـا  كمـك شان آمده بود راجع بـه  يا»  !دهيى كشيشو كارت به لباس! به به«: گفت

ن يـ رد چون دسترسى بـه امـام نبـود و ا   ياز من اجازه بگ شد مى ها زندانيخانواده بعضى از 

 م چـون يق بـود يـ لـى رف يگرفتند، ما بـا آقـاى هاشـمى خ    از من اجازه مى معموالًمسائل را 

 ك وقـت يـ وآمد و روابط دوستانه داشت،  شاگرد من بود با ما رفتكه  اينشان گذشته از يا
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 ىيرزا ابوالقاسـم كوپـا  يـ منبـر بـروم، بـه حـاج م     خـواهم  مـى آباد آمده بود گفـت   در نجف

 شيآبـاد هـم بـرا    دا كنـد، در نجـف  يـ ن منبر پشان در اصفهايغام دادم كه براى اياصفهانى پ

گـر،  يهم در جاى د ها  شب آباد و دوتا مجلس درست كردم، عصرها در مسجد بازار نجف

جـور   نيـ رفت، آقاى هاشـمى ا  آباد منبر مى شان آن وقت هم در اصفهان و هم در نجفيا

  .ها را با من داشترفت و آمد

  

ــان يا :س ــنجانى (ش ــمى رفس ــاى هاش ــوزه  ) آق ــه ح ــا مجل ــب ــاحبهي ــت مص  اى ك وق

ـ اند مـا بـا حضـرت آ    داشتند، در آنجا گفته  آبـاد بـه كـوه هـم     اهللا منتظـرى در نجـف   تي

ـ  جمعـى مـى   م و دسـته يبـرد  كى دو روز را مىيم غذاى يرفت مى  ن مناسـبت يـ م، بـه ا يرفت

  .ديين خاطره را هم بفرمايا

 نـى، آقـاى  يم امياملشـى، آقـاى ابـراه    رازى، آقـاى ربـانى  يشـ  ك بار آقاى ربـانى يبله  :ج

د دى و آقاى هاشمى رفسنجانى آمدند آنجا، احمـد مـا هـم كوچـك بـود،      يسع پسـر  محمـ 

 ادگـارى يك سـفر  يـ ن هـم  يا -ح يم تفريآمده بودند با هم بروها  اين دى هم بود،يآقاى سع

 بنـا شـد بـا    دم ويـ پ داشـت د يـ ن جيك ماشـ يـ من آقاى حاج مهدى حجتى را كه  -است

ك سـفر  يـ م بـراى  يه كرديگر تهيل ديم كوهرنگ، گوشت و خربزه و وسايشان برويپ ايج

م؛ تا دوسه روز اول كه گوشت و كباب و خربزه يآباد حركت كرد چهار روزه، از نجف سه

 هـا  گوشـت ، بعـد كـه   »اهللا العظمـى منتظـرى   تيـ حضـرت آ «: گفـت  بود آقاى هاشمى مى

سـت  ين »اهللا تيـ آ«شـان  يگـر ا ينه حاال د: گفت ر خوردن مىيپن م به نان ويتمام شد و افتاد

 حـاال : گفـت  ده بـود مـى  يز تـه كشـ  يآخر سفر كه همه چ! است» نيوالمسلم االسالم حجة«

  !»االحكام مروج«د به يرس م، مىيآباد برس تا به نجف

 ر پـل زمانخـان هـم   يـ م و در زيم كوهرنـگ و از راه شـهركرد برگشـت   يدر آن سفر ما رفت

 االن از. ى بـود يلـى باصـفا  يك سـفر سـه چهـار روزه خ   يى كرد؛ مفصلآقاى هاشمى شناى 

 انـد،  املشـى مرحـوم شـده    رازى و آقـاى ربـانى  يشـ  دى، آقاى ربانىيآن چند نفر آقاى سع

 امرزد و عاقبـت مـا  يـ م، خداوند گذشـتگان را ب ينى زنده هستيمن و آقاى هاشمى و آقاى ام

  .ر كنديرا هم ختم به خ

كـى از مـا بـرود و عقـد دختـرش را      ينفر تقاضا كرد  كيم يوقتى در كوهرنگ بود ضمناً

پـس از  «: رازى قبول كرد و رفت، وقتى كـه برگشـت گفـت   يش بخواند، مرحوم آقاى ربانى
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 باره عقد مادرش را هـم بخـوان چـون تـا بـه حـال       كي: خواندن عقد دختر، پدرش گفت

 شـود  نجـا معلـوم مـى   ياز ا. » !د چهار بچهم عقد مادرش را بخواند با وجويدا نكرديكسى پ

انه تأسـف نى حكم فرمـا بـود و م  ين چقدر فقر دير چادر نشيدر روستاهاى دور دست و عشا

 غـات اسـالمى اسـت   يه و سـازمان تبل يهاى علم فه حوزهيوظ. ستيز وضع خوب نياكنون ن

 ديــباغــات بــا امكانــاتى كــه دارد يســازمان تبل. كــه بــراى آن منــاطق فكــر اساســى بكننــد

 اسـى يفقـط بـراى اغـراض س    مبلّـغ رپوشش قرار دهد و اعـزام  يهاى دور دست را ز منطقه

  .نباشد

  
  

  دگاهين تبعيآخر سقّز

  

 د و علـت انتقـال شـما از خلخـال بـه     يـ چه مدت در خلخال ماند مجموعاًد ييبفرما :س

  چه بود؟ سقّز

، دونفـر  سـقّز م بـه  يد بـرو يـ م، بعد آمدند گفتند بايدر خلخال چهار ماه و ده روز ماند :ج

ك يـ ك بخرنـد،  يز نگـه داشـتند السـت   يـ ز، در تبريـ ن نشاندند بردند تبريژاندارم مرا در ماش

 »شناسـى؟  انى را مـى يد شـرب يـ خ عبدالحميشما آقاى حـاج شـ  «: به او گفتم ،دارى بود دكان

 شـان يسـالم مـرا بـه ا   «: ، گفـتم »ميشـان هسـت  يد ايـ م، مـا مر يق هسـت يـ بله با هم رف«: گفت

ـ ؛ ا»سـقّز برند به  د منتظرى گفت من را از خلخال دارند مىييو بگود يبرسان  هـا  ژانـدارم ن ي

 ديـ انى هـم چنـدتا مر  يآقـاى شـرب   اتفاقـاً . ى بـدى نبودنـد  هـا  آدمبردنـد   مى سقّزكه مرا به 

 دن مـن و گفتنـد  يـ آمدنـد د هـا   ايـن  كرده بود، آنها داشت و سفارش مرا به سقّززى در يتبر

لـى ممنـون، گفتنـد مـا در خـدمت شـما       يد، گفتم خييهست بفرمااز يزى نيا چياگر به پول 

  .م و ابراز محبت كردنديهست

  

  انى از چه زمانى است؟يى حضرتعالى با آقاى شربيسابقه آشنا :س

شـان در  يامـد، ا يگـر ن يم، مدت كمى درس امـام آمـد و د  يبود مأنوسشان يدر قم با ا :ج

  .شان رفته بودميمنزل از يآباد به منزل ما آمده بود من هم در تبر نجف
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ــه     :س ــه خلخــال و از خلخــال ب ــال حضــرتعالى از طــبس ب ــراى انتق ــا ســقّزب  از كج

  ؟شد مىرى يم گيتصم

 دادنـد  انات ما را بـه بـاال گـزارش مـى    ي، جرشد مىرى يگ ميا از تهران و قم تصميگو :ج

١.ن بوديسنگ آنها ن براىيكند و ا دا مىينجا نفوذ پيفالنى امثالً كه 
  

  

  ذاى حضرتعالى را نداشتند؟يقصد ا سقّزا با فرستادن شما به يآ :س

 ا ازيــخواســتند مــرا از مبــارزه خســته كننــد  له مــىين وســيــد بــوده، بســا بــه ايشـا  :ج

مـا   شـد  مـى شـتر  يب آنها ند؛ ولى هر چه فشاريرى نماياسى من جلوگينى و سيى دها فعاليت

ثمر بود و ما  نه بىين زميى آنان در اها تالشتر، لذا  م و در مبارزه مصمميشد مىتر  دهيآبد

  .ميداد راه خودمان را ادامه مى

  

 نــه بــا مشــكلىين زميــا در ايــكجــا بــود و آ ســقّزمحــل ســكونت حضــرتعالى در  :س

  د؟يمواجه نبود

 ك مقـدار بـرنج  يـ مرا بردند در هتل پارك تا چهار پـنج روز در هتـل بـودم،     سقّزدر  :ج

ك يـ ن چهار پنج روز خوراك من بـود، در هتـل   يدر ا بو داده با مغز گردو همراهم بود كه

 نجـا يبود سـراغ گـرفتم گفتنـد ا    تسنّندم؛ و چون آنجا مركز يخواب تخت گرفتم و آنجا مى

 .مـذهب بـود  سـنّى  ه هـم  ينين حسـ يـ ان، رفـتم آنجـا، خـادم ا   يعيه هست مال شينيك حسي

 مهـاجر  عمومـاً هـا هـم كـه     عهيخواندم، چنـد نفـر از شـ    ه نماز مىينيمن همان جا در حس

 

                                                        
  :خورد هاى ساواك به دست آمده اين اسناد به چشم مى  در اسنادى كه پس از پيروزى انقالب از پرونده ١

 فرد مورد نظر يكى از روحانيون افراطى و طرفدار -28/6/52، تاريخ 6268/312شماره : سرى، رمز شود

 سال اقامت اجبارى در طبس محكوم و اعزام باشد كه طبق رأى كميسيون امنيت اجتماعى قم به سه خمينى مى

 گرديده، با توجه به اينكه يادشده فرد ناراحتى بوده و امكان دارد مخفيانه منطقه را ترك نمايد لذا با همكارى

 .گردد  محل دقيقاً از وى مراقبت به عمل آيد، ضمنا دستورالعمل كلى متعاقباً اعالم مى مقامات انتظامى

  »رئيس ساواك وقت«ثابتى : امضاء

  :و نيز آمده است

 بنا بر مالحظات امنيتى، اقامت شيخ... بازگشت به شماره -رمز شود-مركز : ساواك قم، از: خيلى محرمانه، به

 د كميسيون امنيت اجتماعىضمن تشكيل مجد. باشد  به مصلحت نمىحسينعلى منتظرى در شهرستان طبس 

  ثابتى. ح: امضاء. تغيير، نتيجه اعالم -استان كردستان- محل اقامت او به شهرستان سقّز 
 .آمده است 170تا 150، صفحات1عاليقدر، جلد  مجموعه اين اسناد در كتاب فقيه
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كـم نمازجماعـت    ر شروع كردم، بعد كميتفس آنها كم من براى آمدند آنجا، كم بودند مى

 بعـد از . كردنـد  شروع كردم و افراد مختلفى از بازارى، ارتشى و ادارى در آن شـركت مـى  

ن يـ م كه آب درسـتى هـم نداشـت و از ا   يدا كرديك خانه پيچند روز خانواده را آوردند و 

  .ميخورد ىجهت صدمه م

 خـرداد 17ه اتفـاق افتـاد،   يضـ يان مدرسـه ف يـ جركـه   ايـن م تـا  يمانـد  سقّزهفت ماهى در 

ــابكــى از يان يــ، در آن جر54ســال   ابانى كرمانشــاهى دريبــه نــام آقــاى عبــداهللا ســ طّل

 ان را بـه مـن  يـ رسـاند و جر  سـقّز ه فرار كرده بـود و خـودش را بـه    يضيماجراى مدرسه ف

  .خواستند بازداشت كرده بودند او را از من مىبعد كه مرا  اتفاقاً. گفت
  

  

  ون اهل سنتيتماس با روحان

  

  د؟يى اشتغال داشتيها فعاليتد به چه يبود سقّزن مدت كه در يدر ا :س

 هـم در تمـاس بـودم، در   سـنّت   ون اهـل يبه كارهاى طلبگى اشتغال داشتم، با روحان :ج

 خوانـد  بـود كـه نمـاز جمعـه مـى     » بىيخ حسن اديش«ى به نام يك آقايون آنجا ين روحانيب

 .بـود كـه او هـم دولتـى بـود     » االسالم خيش«گرى هم به نام يو وابسته به دولت بود، فرد د

 »نجـا چـه كسـانى هسـتند؟    يون ايروحـان «: وقتى كه مرا بردند آنجا من بـه فرمانـدار گفـتم   

حسـن  خ يگـرى آقـاى شـ   يباشد و د مى مكّهاالسالم است كه عازم  خيكى آقاى شي«: گفت

 خ االسـالم يم مقابـل خانـه آقـاى شـ    ياى كـه مـا گرفتـه بـود     خانه اتفاقاً. »بى امام جمعهياد

د مـن هـم   يـ ه ما بود، بعد بازديدنش رفتم چون همسايآمد من به د مكّهشان وقتى از يبود، ا

  .عه بد بوديلى با شيآمد، ولى خ

 ى مسـن بـه  يهسـتند و آقـا   هـا  طلبهدم چند نفر از يك روز هم من رفتم مسجد جامع، دي

 كه بعد از انقالب امـام جمعـه آنجـا شـد استادشـان بـود،       »ىمحمدخ عبداهللا يآش«نام آقاى 

د شان در مذهب خودش مـرد  يا ريآن روز كـه مـن رفـتم داشـت تفسـ      اتفاقـاً ى بـود،  متعبـ 

ـ ا«: گفـت، گفـت   را مى »هل اتى«سوره   :، گفـتم »بـه اسـت  يات راجـع بـه خمسـه ط   يـ ن آي

 »اسـت؟  )ع(بـه يو خمسـه ط  )ع(ات مربـوط بـه حضـرت علـى    يـ ن آيـ د كـه ا يدارشما قبول «

ـ بله مـا هـم قبـول دار   «: گفت د ن اسـاس مـن بـا آقـاى     يـ ؛ روى ا»مي لـى گـرم  يى خمحمـ 

  .گرفتم مى
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 شـان داشـت، هـر كاسـبى    يتـا طلبـه كـه ا    ن هفـت هشـت  يـ ن بود كـه ا يدر آنجا رسم ا

 ن طلبـه يـ د ايـ بلكـه شـب با   دادنـد،  بـود، البتـه پـول كـه نمـى      آنها كى ازيمتصدى خرج 

 ناهـار ! اند مقـدارى هـم بـه او بدهنـد     و هرچه پخته آنها اش را بردارد برود در منزل كاسه

 بـه هـا   ايـن  اى اسـت، گفـت   ن چه برنامهيمن ناراحت شدم و گفتم آخر ا! ن طوريهم هم

پسـرش هـم   . ش كمـك كـردم  يكى دو سه مرتبه بـه شـاگردها  يدهند، من  عنوان زكات مى

 ى مرحـوم دكتـر  ها كتابفروخت، گاهى  شتر مىيرا بسنّت  ى اهلها كتاببود  شفرو كتاب

  .فروخت، كتاب انفال آقاى گلزاده غفورى را هم داشت عتى را هم مىيشر

د ك روز آقاى ي خ يآن روز آقـاى شـ   اتفاقـاً دن مـن،  يـ ش آمدنـد د يى بـا شـاگردها  محمـ

 بـود بـا آقـاى بنكـدار كـه     ران در عربسـتان  يـ ر ايش سـف يعلى هادى كه تا چنـدى پـ  محمد

 عه ويدن من آمده بودند و آنجـا بودنـد، راجـع بـه شـ     يد مدنى است به ديداماد مرحوم شه

 كـرد كـه   لـى انتقـاد مـى   يشـان از امـام جمعـه آنجـا خ    يو مسائل شهر صحبت شد، اسنّى 

 دن علـم و بـا دربـار رابطـه دارد و    يـ قـى اسـت، االن رفتـه اسـت تهـران د     لى آدم متمّليخ

د پشـت سـر او نمـاز جمعـه     يـ رو پس چـرا شـما مـى   «: ؛ گفتم...خورد و ىمشروب هم م

 در مـذهب «: گفـتم  »م؟ينمازجمعه واجب اسـت پـس مـا چكـار كنـ     «: گفت» !د؟يخوان مى

ـ  نه ما عدالت را شـرط نمـى  «: ، گفت»د عادل باشديامام جمعه و جماعت با تشيع  م، ويدان

م پشت سر او يرو ولى چون نماز جمعه واجب است مى آيد مىاز او خوشم نكه  اينمن با 

 پشـت ) ع(پـس چـرا حضـرت علـى    «: ، گفت»ستيدرست نكه  اين«: ، گفتم»ميخوان نماز مى

 :گفـت  »ن بـه نظـر شـما فاسـق بودنـد؟     يخيمگـر شـ  «: گفـتم » خواند؟ ن نماز مىيخيسر ش

 هـا  عهيدانـم مگـر شـما شـ     آخر من نمـى «: گفت مى » !چه فسقى باالتر از غصب خالفت«

 نين را كـه همـه مـورخ   يـ غمبر بـود، ا يفه بالفصل پيد على خلييگو د؟ مىيا خ نخواندهيتار

 فـه شـد، بعـد   يغمبر اسالم ابوبكر خلياند كه بعد از پ نوشته ها مسيحيو  ها يهوديا حتى يدن

 فـه يد علـى خل ييـ گو على نفر چهارم بـود، پـس چـرا شـما مـى     . عمر بعد عثمان بعد على

 ديـ خواه د؛ اگـر مـى  ييـ گو ك دروغ است كـه شـما مـى   ين يده است؟ اغمبر بويبال فصل پ

 م، على هم احق بود هم اصلح بـود هـم اعلـم، ولـى    يبود ما هم قبول دار د على احقّييبگو

  .»غمبر نشديفه بال فصل پين كردند، او خليعلى را خانه نش

 تـا ن كتـاب را از اول  يـ مـن ا «: گفت ك كتاب شرح لمعه داشت مىيى محمدن آقاى يا

 بـار شـرح لمعـه    د كـه ده يـ عه را سراغ داريك طلبه شي، شما »ام دفعه مطالعه كرده آخر ده
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 طوسـى را بـه او   خيو كتـاب خـالف شـ   عّلامـه  آن وقت من تذكره ! را مطالعه كرده باشد؟

ـ يااجماالً خوشش آمد؛ و  ها كتابن يلى از ايدادم خ  كـه مـن  سـنّت   ن علمـاى اهـل  يشان ب

  .است متعهدو  متدينام از جمله افراد  دهيد

  

  

  ر دادگسترىيبه وز سقّزتلگراف اعتراض از 

  

ــن ســقّزحضــرتعالى از  :س ــه صــادق احمــدى وز ي ــى ب  ر دادگســترى وقــتيــز تلگراف

  د متن آن تلگراف چگونه بود؟ييد، بفرمايداشته ا

 سـال را در طـبس گذرانـدم، بعـد منتقـل شـدم بـه        كيسال بود  د من سهيحكم تبع :ج

 ، ازسـقّز د كردنـد بـه   يـ چهار ماه هم در خلخال ماندم، بعد از آنجـا مـرا تبع  خلخال حدود 

  :ن استيرو نامه قبلى، متن تلگراف ايك تلگراف به صادق احمدى داشتم پي سقّز
  

  

 :27وست شماره يپ

ـه وز  له معظمتلگراف  ـ ب ـه تغ   ي ـراض ب ـترى در اعت ـ ر دادگس ـل تبع يي ـ ر مح ـه   ي ـال ب ـقّز د از خلخ ، س

  21/9/53مورخه

  

رونوشـت دادسـتان كـل كشـور،      -ر دادگسـترى  يـ جناب آقاى صادق احمدى وز تهران،

  مركز 15رونوشت دادگاه شماره 

 نجانــب از طــبس بــه خلخــال اعتــراض كــردم ير محــل اقامــت اجبــارى اييــپــس از تغ

 انه توجهى نشد، و پس از چهارماه اقامـت خلخـال، اول سـرماى زمسـتان در حـالى     تأسفم

 بـه  20/9/53در روز  اجبـاراً رونـد مـرا    م به مدرسه مـى يها بچهكه عائله من در خلخال و 

 ى غلـط هـا  گـزارش جهـت بـه صـرف     ام در خلخال ماندند؛ چرا بى آوردند، و عائله سقّز

ن اعمـال  يـ د؟ ايـ كن ق مرا آواره و خانواده و دوسـتانم را نگـران و ناراحـت مـى    يتحق و بى

 اقـالً سـت  يو قـانون در كـار ن  منطـق   فرضـاً دارد، اگـر  اى  عـده العمل فكرى بـراى   عكس

 ك انتقال اجبارى آن هـم نسـبت بـه مثـل مـن     يد بر يدان ا مىيآ! ديوجدان را حكم قرار ده

 ب است؟چه آثار و عواقبى مترّت

  نعلى منتظرىيحس - سقّز -  21/9/53
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  سقّزخبندان در يسرماى زمستان و 

  

  بود؟ن خوردن شما هنگام بازگشت از شهربانى چه يان به زميجر :س

 م،يـ آ ى كالنتـرى امضـا كنـى، گفـتم مـن نمـى      يايد بيچند دفعه آمدند به من گفتند با :ج

 ك سـرهنگ بـود بـا تشـر    يـ در آنجـا  . تا باالخره آمدند مرا بازداشت كردند بردند شهربانى

 مگـر «: ، گفـتم »ىيايـ د بيـ ر بايـ نخ«: ، گفـت »امـدم يخـوب ن «: گفـتم  »!امـدى؟ يچرا ن«: گفت

مانـدم، معلـوم    ى بودم همان جـا در قـم مـى   يشنو اگر بچه حرفمن نوكر شما هستم؟ من 

 هـا نـرفتم   ر بـار گنـده  يـ نجا، مـن ز ياند ا ام كه مرا آورده ى نبودهيشنو شود بچه حرف مى

 اورنـد در يد دفتـر را ب يـ پـس با «: گفت » !نم كه هستميمن هم! روم؟ ر بار حرف شما مىيز

 صـحه كـنم، معنـاى امضـاكردن     مـن در خانـه هـم امضـا نمـى     «: ، گفـتم »ديـ خانه امضا كن

پـس مـا   «: ، گفـت »گـذارم  نمىصحه گذاشتن روى كار شماست، من هرگز روى كار شما 

 ام ام نشسـته  سـت مـن در خانـه   يگر دسـت مـن ن  يآن د«: ، گفتم»م مراقب باشنديفرست مى

 د مـن از ين شـهر اسـت، مطمـئن باشـ    يكنم در هم كنم هر وقت هم گردش مى مطالعه مى

كنم و تند شدم نرم برخـورد كـرد و    د من قبول نمىي؛ آخر كار د»روم نمىرون ين شهر بيا

 د ويبـاالخره گفـت شـما مرخصـ    . »ميهسـت  مـأمور انـد، مـا هـم     آخر از ما خواسته«: گفت

اده يـ د پيـ ن بردنـد ولـى بـراى برگشـتن با    يمرا بـه هنگـام رفـتن بـا ماشـ     ! ديد برويتوان مى

ن يز خـورد افتـادم زمـ   يـ م ليبـود، ناگهـان پـا   ر بود، برف هم آمده يگشتم، جاده سراز برمى

  .نييپنجاه متر سر خوردم آمدم پا چهل

 كـردم،  اط مـى يـ دن دسـت و لبـاس احت  يكشـ  ن بود كه من در آبيگر ما ايك مشكل دي

ك چشـمه آب  يـ م از يرفت آب هم درست و حسابى نبود، گاهى اوقات روزها آب نبود مى

ـ آباد براى د نجف ن اتوبوس افراد ازيك ماشيمثالً م، يآورد مى  آمدنـد، سـطل   دن مـا مـى  ي

 اورم گـاهى از يـ گـر آب ب يرفتم صبح بـراى وضـوى آنـان و مصـارف د     داشتم مى را برمى

  .ديچسب سرما سطل به دست من مى

 لـى سـرد بـود گـاهى    يم؛ آنجـا هـوا خ  يشد مىت يلى اذياز سرما و كمبود آب خ سقّزدر 

 ه بـراى وضـو،  ينيرفـتم در حسـ   د مىين براى من دردسر بود كه بايو ا شد مىآب هم قطع 

 گونـه كـه عـرض     م فقط قسمتى از شب را آب داشت، همـان يآن منزل كه اجاره كرده بود
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كـى بـود آب   ياى كـه در آن نزد  ك چشـمه يـ م از يم بـرو يمجبور بـود  ها صبحكردم گاهى 

 گـر بـه  ياجـات د يا بـراى احت يـ  هـا  همـان م براى وضـوگرفتن م يم، گاهى مهمان داشتياوريب

ن يـ م؛ بـاالخره ا ياوريـ م و آب بير را طـى كنـ  ين مسـ يـ م ايم و مجبور بوديافتاد زحمت مى

 خيـ لـى پسـت و بلنـد بـود و     يش خيها كوچه. لى به ما سخت گذشتيهشت ماه خ هفت

ـ آبـاد مرحـوم حـاج     از نجف. ديلغز بسته بود، گاهى انسان مى كـه خـدا    -داهللا انتشـارى  ي

 آمد آن حـوض  كه آب مى ها  شب ما ساختك حوض براى يآمد در منزل  -رحمتش كند

 هـا   شـب  م بلند بود فقطيآن محل كه ما بود. ميم كه روزها از آن استفاده كنيكرد را آب مى

  .ديرس م آب به آن منطقه مىيك ساعت و نيك ساعت تا ي

  
  

  ها بازداشت و ضبط كتاب و نوشته

  

 درس گفتـه بـودم  قـبالً  كتاب خمـس را كـه    سقّزگفتم در خلخال و قبالً گونه كه  همان

 دنمان آمـده يـ بـه د  -دامـاد مـا   -دهادى هاشـمى  يدر آن روزها آقاى س اتفاقاًمرتب كردم، و 

ـ آبـاد   شان دادم كه در نجـف ين نوشته را به ايبود، من ا  شـان يرد، ايـ ك فتـوكپى از آن بگ ي

 شـان رفتنـد، دو تـا   يز همـراه ا يـ آبـاد بـرد، خـانواده مـا ن     كتاب را به همراه خود به نجـف 

 هـا  ايـن كـنم كـه    فكر مـى  -دهيطاهره و دختر كوچكمان سع -هاى كوچك ما ماندند  هيصب

  .رفتند در آن زمان به مدرسه مى

 را هـا  كتـاب شش نفر بودند، تمـام   ختند در منزل، پنجيم از طرف ساواك ريديد دفعه يك

دوجلـد  كـه   ايـن كـافى را بردنـد بـه عنـوان      ر و رو كردند، از جمله دوجلد كتاب اصوليز

ــام اســت، چيرالوســيتحر ــزهــاى نوشــته و خطــى زيله ام ــد، نوارهــاىي  ادى داشــتم بردن

  -كـردم  سـى مـى  ين زبـان انگل يچـون مـن تمـر    -كـردم   سى را كه گاهى گـوش مـى  يانگل

 ن كـار خـدا بـود كـه مـن     يرا بردند و ا آنها لى داشتم كه همهيبردند؛ من در آنجا نوشته خ

افتاد و از  مى آنها رده بودند، و اگر آنجا بود به دستكتاب خمس را روز قبلش داده بودم ب

ـ يمطالبه كردم ولى بـه دسـت مـا نرسـ     آنها ها را از آن نوشته بعداً. رفت ن مىيب ن يد و از ب

 ادم هسـت يـ م؛ مـن  يسـت كـه بـه شـما برگـردان     يزى نيـ اند و چ آتش زده گفتند مىرفت، 

  .گفتم ولى باز هم خبرى نشدن مطلب را يا) س وقت ساواكيرئ(م ك بار هم به مقدي
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 م كــهيــا دهيهــا را جلــوى خــود شــما ســوزاندند؟ چــون مــا شــن ن نوشــتهيــا ايــآ :س

ـ ا داشـته » سـاله  سـت يخ بيتار«ك كتاب هم به نام يحضرتعالى   د كـه جلـوى خـود شـما    ي

  اند؟ در بخارى انداخته

 تـأليف داشـتم ولـى    »سـاله  سـت يخ بيتـار «نه جلوى خود من نسوزاندند، البتـه مـن    :ج

 زهـاى خـوبى  يهـا چ  نداختنـد، مـن در آن نوشـته   يمن نبود و آن را جلوى من در بخارى ن

 لى ناراحت شدم، نوارهـاى مختلفـى بـود از افـراد    يخ آنها داشتم و به خاطر از دست رفتن

 را آورده بودنـد كـه مـن    آنهـا  كه در جاهاى مختلف سخنرانى كرده بودند و ها شخصيتو 

 ادگـار يها در سن كوچكى شعر خوانده بودند و بـه عنـوان    ى كه بچهيگوش بدهم، نوارها

 هـاى مختلـف داشـتم؛    نـه يى كـه در زم يها يادداشترا بردند،  آنها ضبط كرده بودند آنها از

 م شـما را شـهربانى خواسـته   يد بـرو ييـ آقـا بفرما «: ن وسائل را جمع كردند و گفتنديتمام ا

 در آنجـا هـم نگفتنـد كـه شـما بازداشـت       لـى محرمانـه،  يمـرا بردنـد شـهربانى، خ   . »است

ـ  يـ شافعى را هـم آنجـا خر  » االم«كتاب . ديهست ـ ا«: گفـت  س شـهربانى مـى  يده بـودم رئ  ني

  » !شافعى است» االم«ن كتاب يست اين آالم نيا«: گفتم» ست؟يچ »آالم«كتاب 

 ،»م سـنندج يبلـه دسـتور آمـده شـما را ببـر     «: باالخره مـرا بردنـد شـهربانى، بعـد گفتنـد     

 د در منـزل يـ م، دوتا دختر كوچك در منـزل دارم پـس مـرا ببر   يب هستينجا غريما ا«: گفتم

 اصـرار كـردم قبـول    آنهـا  ، هـر چـه مـن بـه    » !شـود  نمى«: ، گفتند»بدهم آنها ك پولى بهي

 آنهـا د بـه  يـ رين پـول را بگ يـ شـوم، شـما ا   اده نمـى يـ ن پياز ماشـ اصالً من «: نكردند، گفتم

 مـا  گفتنـد  مـى ، باالخره قبول نكردنـد و  »بند و كسى را ندارنديغرن شهر يدر اها  اين ديبده

 ن فرهنـگ غلـط  يـ انه اتأسـف م. ميل بـده يم سنندج تحويم شما را ببريفقط از باال دستور دار

 ن بهانـه در انجـام  يـ و بـه ا  »معـذور  مـأمور ال«رسوخ كـرده كـه    ها دولتن يمأموردر ذهن 

  .گذارند ر پا مىيز زيتها تمام اخالق و عواطف انسانى را نيمأمور

 م، مـرا يدينصـف شـب بـود كـه بـه سـنندج رسـ       تقريباً باالخره مرا شبانه بردند سنندج، 

ن يرزميـ ن الت و دزدها هم آنجا بودنـد، در آن ز ين، چندتا زندانى از ايرزميك زيبردند در 

 م تا صبح شد، نمازم را خواندم؛ البته براى نماز هم هـر چـه اصـرار كـردم در را بـاز     يماند

 لـى زنـدان  ينمـاز خوانـدم، خ   تـيمم كـردم و بـا    تـيمم رم بـاز نكردنـد، مـن    يكنند وضو بگ

 ن نشـاندند بردنـد بـه   يك ماشـ يـ در  مـأمور باالخره فـردا مـرا بـا دونفـر     . افتضاحى داشت
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م وقـت نمـاز ظهـر و عصـر بـود      يديوقتى به كرمانشاه رسـ . طرف كرمانشاه كه ببرند تهران

 دان بـزرگ يـ ك ميـ كنـار   -نگه داشـتند  ) عج(الزمان صاحبك مسجد به نام مسجد يك ينزد

 ى قـم كـه در  هـا  طلبـه كـى از  يم، بعد در خارج مسجد يم تا نماز بخوانيبه مسجد رفت -بود

 آقـاى منتظـرى  «: د بـا تعجـب و خوشـحالى گفـت    يـ دن من آمده بود مـرا د يهم به د سقّز

 او پـرتش كـرد   نهيدسـت گذاشـت بـه سـ     هـا  پاسـبان كـى از آن  ي دفعـه  يك، »كميسالم عل

 ا نبـود؛ بعـد  يمتوجـه قضـا  ! انى اسـت ين چه جريچاره ماتش برده بود كه اين بيآن طرف، ا

 شـب بعـد از   بـاالخره نصـف  . ن كردنـد و آوردنـد بـه طـرف تهـران     يمرا بـاز سـوار ماشـ   

ل دادنـد، در آنجـا   يـ ته مشترك تحويست و چهار ساعت مرا آوردند تهران و بردند در كميب

 درآوردند و لبـاس زنـدان بـه مـن دادنـد و بردنـد در سـلول مرحـوم        ى مرا ها لباسفورى 

  .ح خواهم دادياست و در جاى خود توض مفصلان آن يى كه جريد رجايشه

  
  

   



   



  

 

 :فصل ششم
 

  »خاطرات زندان«
  )ش.هـ1345 - 1357(

 
 
 
 

  قلعه زندان قزل *

  زندان قصر *

  نيزندان او *

  ى و شكنجهيبازجو *

  اتيدادگاه و دفاع *

  ى مختلف در زندانها گروهى با يآشنا *

  اثر مثبت زندان در سازندگى انسان *
   



   



  *٣٣١  خاطرات زندان: فصل ششم

  

 
 

  1345ن ماه يبازداشت در فرورداحضار و 

  

ــات   :س ــرتعالى در دفع ــددحض ــط رژ متع ــتوس ــتگ ي ــاهى دس ــدانىيم شاهنش  ر و زن

ــاً د، يشــد ــبفرمالطف ــدان  يد نخســتيي ــه زن ــوم ب ــه حضــرتعالى در آن محك ــتى ك  ن بازداش

  د به چه علت و چگونه بود؟يشد

د ن بازداشت مربـوط اسـت بـه آن زمـان كـه مرحـوم       ياول :ج را بـه اتهـام پخـش    محمـ 

 بازداشــت طّلــابگــر از يه در صــحن مطهــر حضــرت معصــومه همــراه چنــدنفر ديــاعالم

آوردنـد   مـأمور را با چند  محمدروز  ، در عصر همان1345د نوروز يعنى در روز عيكردند، 

 عى گفتنـد يجنـاب سـرهنگ بـد   «: گفتنـد ! ن پسر شماسـت؟ گفـتم بلـه   يدم منزل و گفتند ا

 د از پسـرتان ضـمانت  ييـ ايد بيكـرده، حـاال شـما اگـر حاضـر باشـ       ه پخشيشان اعالميكه ا

گـر آنجـا آمـدن    يعنـى چـه؟ ضـمانت كـه د    يضـمانت  «: ، گفـتم »شان را آزاد كننديد تا ايكن

 نـه، جنـاب  «: ، گفتنـد »كـنم  ن جـا ضـمانت مـى   يد مـن همـ  يـ خواه خواهد اگـر مـى   نمى

 كلكـى  احتمـاالً ى بـردم كـه   يك بـو يمن »  !ديد آنجا ضمانت كنييايد بيبا: اند سرهنگ گفته

خـودت  «: گفـت » م از تو ضـمانت كـنم؟  يايخواهى من ب مى«: گفتم محمددر كار است، به 

د ، »دانى مى د، مـا هـم بنـا   يـ زى بـه مـن بگو  يـ ط چيتوانسـت در آن شـرا   كـه نمـى   محمـ 

 شـش نفـر بودنـد، آن شـب     پـنج  آنهـا  م،يرفتـ  آنها باالخره با. ميكلنجار برو آنها م باينداشت

 چـه لنجـان اصـفهان اسـت در خانـه مـا مهمـان بـود، آن        يزيعتى كه اهـل د يآقاى شر اًاتفاق

 حقّـه هـا   ن برنامهيچاره را هم بعد آمده بودند برده بودند، باالخره در آنجا معلوم شد كه ايب

رازى را هـم آوردنـد، مـن و    يش بعد آقاى ربانى. بوده تا بدون سروصدا مرا به آنجا بكشانند

م و يگر بـود يكـد يدر سـاواك قـم بازداشـت كردنـد و تـا صـبح بـا         اتاقك يشان را در يا

 م؛ البتــهيى آمــاده كــرديم و خودمــان را بــراى بــازجويــگر زديمــان را بــا همــدهاي حــرف

ر بـود بـه مـن    ينصراهللا بهرامى كه در قم دب خيد مرحوم آقاى آشيهشت روز قبل از ع هفت

گفـت آقـاى    گرفـت و مـى   را مـى سراغ تو  ،س ساواك قميعى رئيگفته بود كه سرهنگ بد

 سـت، يبـردار ن  م امـا او دسـت  يم به سـراغ او نـرو  يخواه منتظرى آدم خوبى است و ما مى
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ه را به يتوسط او خواسته بود قضتقريباً گذارند؛  مرتب در رابطه با او ما را تحت فشار مى

 آدم بــااخالق و نســبتاًس ســاواك قــم بــود و   يعى رئــيســرهنگ بــد . مــن برســاند 

  .برخوردى بود خوش

 عى، آمـد يمعـاون سـرهنگ بـد    »ىيبكـا «نفـر بـود بـه نـام      كيى كنند، يآمدند مرا بازجو

 بــراى چــى؟ نمــاز«: ، گفــتم»ديــريد وضــو بگيپاشــ«: ى كنــد بــه مــن گفــتيمــرا بــازجو

 ؛»ديـ ريد وضـو بگ يد، پاشـ ينداشـته باشـ   ها حرفن يكارى به ا«: گفت » !بخوانم خواهم مىن

د و هر چـه از  ييگو د كه خالف واقع نمىين قرآن قسم بخوريبه اشما «: پس از وضو گفت

 ن قـرآن قسـم كـه خـالف    يـ لى خوب، بـه ا يخ«: ، گفتم»دييگو شما سئوال كنند واقع را مى

 آن وقـت . سـت يآور ن الـزام  شـرعاً قسـم بـا اكـراه    كه  اين، او غافل بود از »ميگو واقع نمى

 ،»نـى يآقـاى خم «نوشـت   ى مـى يجوى بـاز ها سئوالى كرد، در ضمن ينشست از من بازجو

نفـر دكتـر را اگـر     كيـ كـه   ايندهم، براى  سى من جواب نمىيجور بنو نياگر ا«: من گفتم

 ىينگـو » اهللا تيـ آ«اهللا را هـم اگـر بـه او     تينفر آ كين به اوست، ين توهيا» دكتر«ى ينگو

 تـا مـن  نـى  ياهللا خم تيـ س آيد، بنـو يـ ن كار قصد اهانت دارين است و شما با ايبه او توه

نوشـت كـه    هـا  بـازجويي نى، و آخر ياهللا خم تي، آن وقت ناچار شد نوشت آ»جواب بدهم

نـى و مسـائل مختلـف    ياهللا خم تيـ باالخره راجع بـه آ . اهللا به اصرار متهم بود تينوشتن آ

ش كـرده بودنـد،   يبعد رفته بودند خانـه را تفتـ  . ى دادميها جوابسئواالتى از من كرد و من 

 ى در منزل داشت و مـن نگـران آن بـودم كـه    يها پ و نوشتهيدستگاه تاك ي محمدمرحوم 

 درست شود، امـا خـانواده مـا    محمدرا به دست آورند و مشكالتى براى من و مرحوم  آنها

 مـى گفتـه بـود،   يابوالقاسـم ابراه  خيتا متوجه شده بود كه مرا بردند رفته بود بـه آقـاى آشـ   

هـاى   هيـ دند شما اعالميپرس مى. ده بود و برده بودرا جمع و جور كرها  اين او هم آمده بود

 نكـه يكـردم ولـى ا   ها را امضـا مـى   هيگفتم من اعالم د؟ من مىيكرد ر مىيخود را كجا تكث

 لــى از مــن ســئواليخ محمــدراجــع بــه كارهــاى . مــن خبــر نــدارم شــد مــىر يــكجـا تكث 

  .ستميگفتم از همه كارهاى او با خبر ن كردند، و من مى مى

 ن، مـن و آقـاى  يم بعد آمدند ما را ببرنـد؛ داخـل ماشـ   يربانى مدتى با هم بودمن و آقاى 

: ك جملـه گفـت  يـ نشسـت، آقـاى ربـانى     آنهـا  كى ازين ما يكردند، ب جداربانى را از هم 

 ن جملـه را گـزارش كـرده بودنـد و    ي، كـه همـ  »م هتل سـاقى يرو م مىيناراحت نباش دار«

 مسـار يرا بردنـد بـه اداره سـوم كـه محـل ت      مـا . ميگر حرف نزنيكردند كه با همد دعوا مى
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 باز در آنجا مـن و آقـاى ربـانى را   . ف كنند كه به كجا ببرنديمقدم بود تا از آنجا كسب تكل

ـ «: جاى دادنـد، آقـاى ربـانى گفـت     اتاقك يدر   شـان احمقانـه  يچقـدر كارها هـا   ايـن  نيبب

دهنـد و در   زدن نمـى  كنند و اجـازه حـرف   مى جداجور ما را از هم  ن راه آنياست، در ب

 اى كـه آن  ن بـود كـه جلسـه   يـ حـدس مـا ا  . » !گذارند كنار هم مى اتاقك ينجا ما را در يا

عتمدارى را هـم  يه رفـتن منـزل آقـاى شـر    يم لو رفته و قضـ ينى داشتيشب منزل آقاى مشك

ــى ــد م ــاعالم. دانن ــا هي ــه يه ــدى را ك ــى  محم ــر پخــش م ــ در صــحن مطه ــرد در ب  نيك

 مـؤثّر ن ارتبـاط البـد مـن را    يپسر من بود در ا محمدمضاكنندگان اسم من هم بود و چون ا

  .دانستند مى

  
  

  انهيهاى وحش قلعه و شكنجه زندان قزل

  

 قلعـه  م، باالخره ما را از آنجا بردند زنـدان قـزل  يزد ى بود كه ما حدس مىيزهايچ ها اين

ـ  »سـاقى «كه چون فردى به نـام   -  افـراد مبـارز از آنجـا بـه عنـوان      ن زنـدان بـود  يـ س ايرئ

 گـر، يك قسـمت بردنـد و مـرا در جـاى د    يـ آقاى ربانى را در . -كردند اد مىي »هتل ساقى«

د هم در آن قسمت بـوده،   محمدآنجا كه آقاى ربانى را برده بودند  لـى شـكنجه   يرا خ محمـ

د جـه  يدر نت. كرده بودند به طورى كه آقاى ربـانى اعتـراض كـرده بـود     گـران يرا از د محمـ 

ا خبـر  ين قضـا يـ ن، مـن هـم از ا  يمـأمور كرده بودند و برده بودند در پاسدارخانه كنار  جدا

د، گفـتم مـن   يك روز سربازى آمد سر من را اصالح كند اسم من را پرسيكه  ايننداشتم تا 

 ك منتظـرى هـم در پاسـدارخانه اسـت، بعـد كـه نشـانى داد مـن        يـ منتظرى هستم، گفت 

  .آنجاست محمددم كه يفهم

د دم يـ ى ديك روز هم مرا بردند به عنوان بـازجو ي اسـت، بـازجو   اتـاق هـم در آن   محمـ 

 لىيك، بعد شروع كرد بـا سـ  يى چاروادارى و ركها فحشدادن  فحش محمدشروع كرد به 

د . ه مـرا بشـكنند  يـ خواسـتند روح  ن كـار مـى  يـ دن، بـا ا يـ بر گوشـهاى او كوب  را در محمـ 

 ك بـار او را برهنـه روى بخـارى روشـن نشـانده بودنـد،      يلى شكنجه كردند، يقلعه خ قزل

وقتـى مـن را   «: گفـت  مى محمدگر، خود يك روز ديالبته نه آن روز جلوى روى من بلكه 

 زمـان، ازغنـدى بـازجو شـروع كـرد نعـوذ بـاهللا بـه         ا اماميروى بخارى نشاندند من گفتم 
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ـ «: ه را خوانـدم يـ ن آيـ دادن، مـن ا  فحش) عـج (زمان امام   علـى  و سـالماً  بـرداً كـونى  ا نـار  ي

ـ . »دا كـرد يـ در همان حال احسـاس كـردم درد آرامـش پ   » ميابراه  ك روز هـم خـود مـرا   ي

ادداشـت  يه رضاشـاه  يـ ك شعر عليمم ين موضوع كه من در تقويى راجع به ايبردند بازجو

ـ ا«: كرده بودم، گفت  :، گفـت »از آن خوشـم آمـد نوشـتم   «: گفـتم  »ه نوشـتى؟ يـ ن شـعر چ ي

 او در«: ، گفـتم »او شـاه بـوده اسـت   «: گفـت  »چـرا جـرم اسـت؟   «: ، گفـتم »ن جرم استيا«

 م را بـده يكـرد گفـتم تقـو    جوسـازى ؛ بعـد از بـس   »سـت يگذشته شاه بوده االن كه شـاه ن 

ز يـ ز ريت فورى آن صفحه را كندم و ريم را به دست من داد، من از روى عصبانينم، تقويبب

 » !گـر تمـام شـد   ين ديـ ن نوشته است ايسر ااگر اشكال بر «: ختم، گفتمين ريكردم و به زم

لى ناراحت شد، شروع كرد بـا شـالق بـه مـن زدن،     يخ »دكتر جوان بود«آن روز بازجو كه 

زد  راهن بودم چون هوا گرم بود وقتى كـه شـالق را مـى   يك پيمى بود من هم با يشالق س

 فتـر خـودم  د«: ، گفـتم »ن مدرك بـود تـو پـاره كـردى    يا«: گفت. ديچسب راهن به بدنم مىيپ

بود و كاغذ خودم، به تو چه كه من آن را پاره كردم، رضاخان مرد و رفت، تو االن به خاطر 

 كنـى و كتـك   ى مـى يگـرى آن را گفتـه مـرا بـازجو    يك شـعرى كـه د  يـ ك شاه مرده در ي

 خالصه آن روز من عصبانى شدم و آن كاغـذ را پـاره كـردم و او هـم عصـبانى      »!زنى؟ مى

كردند و شـكنجه روانـى    د مىيشتر مرا تهديب ها بازجوييدر . ى به من زدمفصلشد و كتك 

ك كلمـه  يـ شتر بـا  يدادم، و ب لى كوتاه جواب مىيرا خ ها سئوالى يدادند، من در بازجو مى

 ى رايك ورقـه بـازجو  يـ ك روز دكتـر جـوان   ي. گفتم پاسخ مى» دانم نمى«ا ي» شناسم نمى«

 شناسـم پاسـخ نوشـته بـودم،     ا نمـى يـ دانم  را نمىتا سئوال  ست سىيبه من نشان داد كه ب

 ن رايـ تـو چطـور ا  «: معنـاى آن را گفـتم، گفـت   » عنى چـه؟ ي» افضاء«آقاى منتظرى «: گفت

 كيـ مـن  «: گفـتم » اى؟ ن شكل جـواب نوشـته  يرا به ا ها سئوالن يادت هست ولى همه اي

 و چكـار كـرده  كى كجا رفته كه  اينه به موضوعات فقهى وارد است، ولى يه هستم و فقيفق

 اد، شـما را تـا سـر حـد اعـدام     يـ ى زهـا  جرمن يا«: گفت مى ضمناً »چه ربطى به من دارد؟

ى و بـا مـا   يم بگـو يخـواه  ن است كه هر چه را ما مـى يبرد و راه خالص شما فقط به ا مى

 زىيــاعــدام چ«: ل او دادم و گفــتميــى تحويهــاى كــذا ، مــن از آن خنــده»همكــارى كنــى

 ؛»شـوم  خـالص مـى   هـا  مسـئوليت ام، تـازه اگـر اعـدام شـوم از      ست من عمرم را كردهين

م و متلـك  يكـرد  البته گاهى با بازجوها خوش و بش مـى . د او كارساز نشديو باالخره تهد

ـ  كلنجـار مـى   آنها م، گاهى هم بايگفت مى  مـرا سـوار   »دكتـر جـوان  «ك روز يـ مـثالً  م؛ يرفت
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 رمســلمان ويشــما مــا را غ«: ن راه گفــتيش مقــدم، در بــيبــرد پــ ن كــرده بــود مــىيماشــ

 )ص(امبريـ دانـم، چـون پ   مـى  مهدورالـدم ر مسلمان نه ولـى  يغ«: ، گفتم»ديدان مى مهدورالدم

 و شـما بـه نـاحق در نصـف شـب بـه       »ك حرمك فاقتلهيالدار حرم فمن دخل عل«: فرمود

  .»ديباش مى مهدورالدمد پس يمنزل من وارد شد

 از قـم بازداشـت كردنـد و بـه     -1345سـال  -د آن سـال  يـ ام عيـ از جمله كسانى كـه در ا 

 قمـى،  رازى، آقـاى آذرى يشـ  ، آقـاى ربـانى  محمدقلعه آوردند عالوه بر من و مرحوم  قزل

 ســرخى كاشــانى، آقــاى درى نهاونــدى، آقــاى غالمرضــا گــليــآقــاى قدوســى، آقــاى ح

د قاسـم دامغـانى بودنـد، منتهـا بعضـى زودتـر آزاد شـدند؛        يكرمانى و آقاى س على حجتى

قلعـه   ام بازداشـت و بـه قـزل   يز در آن اين نورى همدانى را نيرزاحسين آقاى حاج ميهمچن

  .آوردند ولى زود آزادش كردند

  

 ا زمـانى كـه  يـ هـاى آنـان چـه بـود؟      العمـل حضـرتعالى در برابـر شـكنجه     عكس :س

د كردنـد شـما و مرحـوم     را در برابر شما شكنجه مـى  محمدد يشه چـه واكنشـى از   محمـ 

  د؟يددا خود نشان مى

  .ميداد چ ضعف نشان نمىيارى خدا هيم و به يكرد تحمل مى :ج

  
  

  اهللا آذرى قمى تيو مواجهه با آمجدد ى يبازجو

  

 تمـام شـده بـود بـاز    تقريبـاً   هـا  بـازجويي پس از آنكه مدتى از بازداشت من گذشـت و  

قمـى را گرفتـه    ى خواستند و آن وقتى بود كه آقـاى آذرى يمرا براى بازجومجدداً ك روز ي

 هـاى درسـى حـوزه بـود     نفرى را كه به عنوان اصالح برنامه ازدهيبودند و اساسنامه جلسه 

 اسـى آن جلسـه را لـو نـداده    يى قبلـى اهـداف س  ها بازجوييبه دست آورده بودند، من در 

. هاى درسى حـوزه بـود   برنامه نفرى هدف ما اصالح ازدهيبودم، و گفته بودم در آن جلسه 

د گردد، امـا در پوشـش آن مسـائل    يها اصالح با ند حوزهيگو ى كه االن مىهاي حرفن يهم

 م اگـر در سـطح كشـور فرهنـگ اسـالم بخواهـد      يگفت م؛ ما مىياسى را هم در نظر داشتيس

 د مطـابق بـا  يـ ى درسـى با هـا  كتـاب د خود را اصـالح كننـد و   يها با حوزه الزاماًاده شود يپ
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 د علـى يان آسـ يـ نى، آقـاى هاشـمى، آقا  ين جلسـه آقـاى مشـك   يـ ازهاى جامعه باشد، در اين

ــه ــ خامن ــدد ياى و آس ــه محم ــاى ام خامن ــانى  ياى، آق ــاى رب ــى، آق ــ ن ــاىيش  رازى، آق

ا آقـاى حـاج آقـا    يـ درى نهاوندى يقمى و آقاى ح زدى، آقاى قدوسى، آقاى آذرىيمصباح 

 م، در آن جلسـه قـرار بـود   يمن شـركت داشـت  و ) د از من استيترد(مهدى حائرى تهرانى 

 اى خامنـه  محمدديآقـاى آسـ  . ن جلسـه بدهنـد  يـ ك از اعضا ماهى پنج تومان بـراى ا يهر 

 اى بـا همفكـرى برخـى از دوسـتانش در     ك اساسـنامه يـ  -اى برادر بزرگ آقـاى خامنـه   -

 كيـ م يبخـواه كـه   ايـن مثـل  تقريبـاً  پنجـاه صـفحه،    م كرده بود در حدود چهـل يتهران تنظ

ــك  ــانى تش ــت جه ــدهيدول ــايل ب ــا زمانم، س ــهيو كم ه ــت، كم  ت ــف داش ــاى مختل ــهيه  ت

ــللــى يخالصــه خ... ، ســازمان اطالعــات، ســازمان ضــداطالعات وهــا شهرســتان و مفص 

 س بـه ينـو  شيك نسخه آن را به عنوان پير كرده بود و ين اساسنامه را تكثيپر محتوا بود، ا

آن وقـت  . در جلسات روى مواد آن بحث شـود ك از اعضا داده بود كه مطالعه كنند و يهر 

قمـى را گرفتـه    كـه آقـاى آذرى   بعداًدا نكرده بودند ولى يكه خانه ما را گشته بودند آن را پ

 ن اساسـنامه كجـا بـوده؟   يـ گفتـه بودنـد ا  . دا كرده بودنديش آن را پيها كتابان يبودند در م

 شـان يچـه كسـانى هسـتند، ا    م، گفتـه بودنـد  ينفرى داشـت  ازدهيك جلسه يگفته بوده بله ما 

 عـوض شـد، ازغنـدى بـازجوى     هـا  بـازجويي اسامى را گفته بود؛ از آن وقت به بعد نحوه 

 الت شـما از حـزب ملـل اسـالمى كـه پنجـاه و پـنج نفـر        ين تشـك يا«: ساواك به من گفت

 ناراحـت نبـاش اسـلحه هـم در    «: ، گفـت »اسـلحه داشـتند   آنها«: ، گفتم»ستيبودند كمتر ن

ـ ا«: گفـت  آقـاى قدوسـى مـى    » !گذارم پرونده شما مى  ن اساسـنامه را سـنجاق طـال زده   ي

ـ ين تشـك يش شاه و او گفته بود ايبودند و برده بودند پ ازهـا   ايـن  ى اسـت خطـر  الت مهم 

  .»ستيحزب ملل كمتر ن

ـ ا ها بازجوييمن در  ن يان را بـه طـور كلـى منكـر شـدم و گفـتم از وجـود چنـ        يـ ن جري

ــنامه ــد    اساس ــدارم، بع ــالع ن ــاى اط ــد،  ي ــه آوردن ــراى مواجه ــاى آذرى را ب  ك روز آق

سـرهنگ افضـلى بـود،     ظـاهراً هشت نفر از بازجوها نشسته بودند، دكتر جوان بـود،   هفت

 ، بعـد بـه آقـاى   »آقاى منتظرى شما حق نـدارى بـه عقـب نگـاه كنـى     «: ازغندى بود، گفتند

 نفـر بـه   ازدهيـ اى بـوده افـرادش    ك جلسهيبله «: ف كن، گفتيان را تعريآذرى گفتند جر

 ن جلسـه بـود  يـ ن جلسه بود و اساسـنامه هـم بـراى ا   يشان هم جزو اين اسامى بودند و ايا

 ، مـن هـم فـورى برگشـتم بـه پشـت      »شناسـى  شان را مـى يشما ا«: ، بعد به من گفتند» ...و
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 آخـه تـا مـن كسـى را    «: گفـتم  »چرا نگاه كـردى؟ «: سرم نگاه كردم، با عتاب و تندى گفتند

 حـدس زدم فـرد   اتفاقـاً «: گفـتم  »ش نشـناختى؟ يمگـر از صـدا  «: ، گفتنـد »شناسم نم نمىينب

 شـان از فضـالى حـوزه   يشـان آقـاى آذرى هسـتند، ا   يبلـه ا «: ، باالخره گفتم» !گرى باشديد

 :گفــتم »شــان را قبــول دارى؟يشــات ايفرما«: ، گفــت»ه قــم هســتند و حــافظ قرآننــديـ علم

 »د؟يـ گو شـان دروغ مـى  يعنـى ا ي«: ، گفـت »ك قسـمت را نـه  يـ ك قسمت از آن را بلـه  ي«

 سـت، مـا جلسـه   يسـت، آدم خـوبى اسـت ولـى معصـوم ن     يشـان معصـوم ن  يالبتـه ا «: گفتم

شـان  ين اساسـنامه كـه ا  يى حوزه بوده است، اما اها كتابم ولى براى اصالح حوزه و يداشت

: گفـتم » اى و خبـر نـدارى؟   چطور در جلسه بـوده «: ، گفتند»خبر ندارماصالً د من يگو مى

د من اصل جلسـه را قبـول كـردم و اساسـنامه را     ي؛ آقاى آذرى وقتى د»باالخره خبر ندارم«

كـى دو  ياش  كـى دو مـاده  يبله همه اساسنامه در جلسه خوانده نشـد،  «: قبول نكردم گفت

آمدنـد، ممكـن اسـت آن     ر مـى يساعت خوانده شد و رفقا گاهى در جلسه نبودند گاهى د

امـده بـود، اساسـنامه در جلسـه     يا هنـوز ن يـ ب بوده ين غاشايم ايخواند ن را مىيوقت كه ا

 تـوانم  ن را نمـى يـ ا نـه، مـن ا  يـ شـان هـم بـوده    يخوانده شده اما در وقتى كه خوانده شد ا

ى از تـو اقـرار گرفتـه    ينجا ازغندى برگشت به آقاى آذرى كه مـن در بـازجو  يدر ا » !ميبگو

 رازى هـم يشـ  عـد بـا آقـاى ربـانى    م، بيه را گذرانـد ين قضـ ين شكل ايباالخره ما به ا. بودم

 دم كه آقاى ربـانى آنجـا عصـبانى شـده و برگشـته بـه آقـاى       ين مواجهه را داشتند، شنيهم

 نيـ م ايعـى گفتـ  يزنى، و خالصه ما به طـور طب  ى است كه مىهاي حرفن چه يآذرى گفته ا

ـ از ااصالً برنامه معمولى بوده و ما   الت و سـازمان فـالن و سـازمان   ين اساسـنامه و تشـك  ي

ـ  مقـدم گفتـه مـا مـى    «: گفـت  آقاى فلسـفى مـى   بعداً اتفاقاًم، يآور بهمان سر در نمى  ميدان

 ن اساسـنامه از يـ م كـه ا ين هسـت يـ ست، امـا مـا دنبـال ا   يزها نين چيمغز آقاى منتظرى مغز ا

؛ آخـرش هـم آقـاى    »ميگـرد  ن را نوشته، ما دنبـال او مـى  يچه مغزى تراوش كرده و كى ا

 عنـى ينفـر   ن جلسـه پـنج  يـ زمان نگرفتنـد، آن زمـان از افـراد ا    اى را آن خامنه محمدديآس

درى را گرفتنـد؛ اگـر   يـ رازى و آقاى آذرى و آقاى قدوسى و آقـاى ح يش من و آقاى ربانى

  .ن اساس بوده استيدرى بر ايبازداشت آقاى ح
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  تيشى و محكوميدادگاه فرما

  

نفـره و   ازدهيـ ن جلسـه  يـ ن اساسـنامه و ا يرازى هميش در محاكمه من و آقاى ربانى بعداً

 كردنـد؛ مـن و آقـاى ربـانى را بـا      نى را به عنوان اتهام مطرح مىيجلسات خانه آقاى مشك

ـ   كيسال و من به  ا سهيهم محاكمه كردند، آقاى ربانى به دو  م زنـدان محكـوم   يسـال و ن

  .ميشد
  

 ا محرمانـه؟ يـ ا بـه صـورت علنـى بـود     يـ جلسه محاكمه به چه صورت انجام شد؟ آ :س

د يـ اد داريـ اى بـه   ن بـاره خـاطره  يـ ر؟ اگـر در ا يا خيد يل داشتيا شما حق انتخاب وكيو آ

  .دييبفرما

 رىيل تسـخ يـ محاكمات در دادگاه نظامى و بـه صـورت مخفـى بـود و خودشـان وك      :ج

ـ يـ توان كردنـد مـى   كردند، هرچند به ما اظهار مـى  ن مىيمع  ليـ ن افـراد خاصـى وك  يد از ب

 سـازى بـود   گرفتن فقط صـورت  ليت، در حالى كه وكخواس اد مىيد ولى پول زين كنيمع

  .ن شده بوديياز طرف ساواك تعقبالً  ها حكمو 

  
  

  ى ما از زندانياهللا خوانسارى براى رها  تيم و آياهللا حك  تيتالش آ

  

 ع شـده بـود  يرون شـا يـ دادنـد، در ب  ل كه ما را بازداشت كردند به ما مالقات نمىيدر اوا

ه قـم در  يـ حـوزه علم  طلّـاب ارى از فضـال و  ين رابطه بسيدر ااند و  كه ما را شكنجه كرده

 هيـ منازل مراجع قـم اجتمـاع كـرده بودنـد و اقـدام آنـان را خواسـتار شـده بودنـد، از ناح         

 و آقـاى  )838، صـفحة  28وست شـماره  يپ(شده بود اى نوشته  ز نامهيم نياهللا حك تيمرحوم آ

داحمد خوانسـارى و  ياهللا آقـاى حـاج سـ    تيش مرحوم آينى پدرم را برده بود پيم اميابراه

 تلفن كرده بودند به آقاى فلسفى كه با مقامات صحبت كند كه اجازه دهند افرادى بـا  شانيا

م ولـى شـما   يدهـ  به پدر و اقوامش اجازه مالقات نمـى «: گفته بودند آنها من مالقات كنند،

 ن كـرده بودنـد،  ينـى را معـ  يان هـم آقـاى ام  ي، آقا»د تا با او مالقات كندين كنينفر را مع كي

 گفتـه  آنهـا  نى پدر مرا برده بود خانه آقاى فلسـفى و آقـاى خوانسـارى، لـذا    يچون آقاى ام
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نى آمـد  ياور، وقتى آقاى اميبودند خوب خودت برو با او مالقات كن و خبر سالمتى او را ب

ـ  شان به مالقات شما آمدهيدكتر جوان گفت ا تم ش خـود گفـ  ياند، و من وحشت كردم و پ

 !نجـا آمـده  يب اسـت چطـور بـه ا   يـ تعق نفر اسـت و تحـت   ازدهينى خودش از آن يآقاى ام

 :، گفـتم »پـدرتان ناراحـت بـوده اسـت    «: شان آمد، حـال و احـوال كـرد و گفـت    يباالخره ا

 ، حـاال دكتـر جـوان هـم نشسـته بـود، بعـد       »د ناراحت نباشند من حالم خوب استييبگو«

 مسـار مالقـات انجـام شـد حـاال     يد كـه جنـاب ت  گر تلفـن كـر  يدكتر جوان رفت در اتاق د

سـت، مـن   ها همانن هم از يبگذارم برود، او هم البد گفته بود بگذار برود، بعد گفت آخه ا

 ه از چـه قـرار اسـت فهمانـدم    يدانست قض نى كه نمىيدم و به آقاى اميصداى جوان را شن

شـان را بـه عنـوان    يا گفته بودند كـه چـون ا  ينجا هست، بعد گويكه خالصه تو هم اسمت ا

د بـرود و بعـد   يـ بگذار فعـالً ست، يد درست نياند اگر او را نگه دار مالقات فالنى فرستاده

زنـد در مدرسـه   ير نى رفت بعـد بالفاصـله مـى   يخالصه آقاى ام. ديرش كنيب و دستگيتعق

 شـان هـم چـون گوشـى را دسـتش داده     ياورنـد، ا يرنـد ب ينـى را بگ يروزآبادى كه آقاى اميف

 انيـ نى، آقاينـى فـرارى شـد، آقـاى مشـك     يافتـد، بـاالخره آقـاى ام    نمـى  آنها تبودم به دس

ن رابطـه  يـ و آقاى هاشمى هم فرارى شـده بودنـد و در ا  ) دعلىيو س محمدديس(اى  خامنه

  .گر گرفتار نشديكسى د

ك روز من و آقـاى ربـانى و آقـاى آذرى را    يشش ماه كه من در زندان ماندم  بعد از پنج

 م آقــاى فلســفى و آقــاى قــائمى آبــادان و آقــاىيديــم ديوقتــى بــه دفتــر رفتــ ،خواســتند

 انـد مالقـات   گـر آمـده  يان ديدصادق لواسانى و آقاى علوى بروجردى و چند نفر از آقايآس

از  -قمـى را  رازى و آقاى آذرىيش عنى من و آقاى ربانىي -م شما را يا ما آمده«: ما و گفتند

؛ مـا  »ديـ ماه قم نرو د ششيرو نجا كه مىياست كه شما از ان يان ايم و حرف آقاينجا ببريا

م قـم، مـا طلبـه قـم     يم بـرو يخواه م مىيم، ما اگر آزاديده ن التزامى نمىينه ما چن«: ميگفت

 مي، باالخره مـا آن روز التـزام نـداد   »ميم كه برويى نداريم قم، ما جايم برويخواه م مىيهست

د ت د، بعـد صـحب  يجـه نرسـ  يان بـه نت يو وساطت آقا د «: ميشـد گفتـ   محمـ چطـور؟  محمـ« 

 ، مـن و آقـاى ربـانى و آقـاى آذرى آن    »كننـد  هم بعد كارش را درست مـى  محمد«: گفتند

سـال   را بردند براى محاكمه و بـه سـه   محمدبعد هم . ان رفتنديم و آقايروز سرسختى كرد

  .ميشتر مانديمحكومش كردند، آقاى آذرى را زودتر از ما آزاد كردند و من و آقاى ربانى ب
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  محمدهاى طاقت فرساى ساواك به مرحوم  شكنجه

  

 را جلــوى چشــم) فرزنــد شــما( محمــدد يع بــود كــه مرحــوم شــهيآن روزهــا شــا :س

  دارد؟صحت ن يا ايحضرتعالى شكنجه كردند، آ

ـ يـ بغلى بود كه تنها  اتاقالبته جلوى چشم من نبود در  :ج ن مـا فاصـله بـود، از    يك در ب

 دم؛يشـن  زدنـد مـى   ى را كه به او مىيها لىيو س ها كتكدم و صداى يد گوشه در او را مى

  .ه مرا خرد كننديكردند كه روح ن كار را مىيا عمداً آنها و

  

  گرى هم بود؟يلى شكنجه دير از سيغ :س

د دم، ولى خود يشن لى را مىيمن صداى كتك و س :ج گفـت كـه مـن را روى     مـى  محمـ

، ولـى ازغنـدى بـه    »زمـان  ا امـام ي«: اد زدميبخارى برقى كه سرخ شده بود نشاندند، من فر

ـ «ه يـ مـن آ «: گفـت  فحش داد، او مى -نعوذباهللا -زمان  امام  را» و سـالماً  بـرداً ا نـار كـونى   ي

 م آسـان يكنـد و تحمـل آن بـرا    ت نمىيلى اذيقرائت كردم و احساس كردم كه آتش مرا خ

  .گرى بوده استيا روز دين كارها بعد از بردن من ي؛ مرا زود بردند، البد ا»شد

  

 هـاى  وسـته اسـت اگـر شـما شـكنجه     يزدى پيـ به رحمت ا محمداكنون كه مرحوم  :س

  .دييشان آورده باشند بفرمايد كه بر سر اياد داريگرى را به يد

ــود،  شــكنجه :ج ــمــدتى روى مــثالً هــا مختلــف ب ــا نگــهي  خــوابى، بــىداشــتن،  ك پ

 زهـاى يلى و كتـك، سـوزاندن و چ  ي، سـ )ار سـختى اسـت  يكـه شـكنجه بسـ   (دارى يب شب

لى به او زده بودند كه چشم و گوش او دچار مشـكل  يك مورد چهارصد سيگر؛ فقط در يد

  .شد

  
  

  ه از زندانيصدور اعالم

  

 اى رازى از زنـدان نامـه  يشـ  اهللا ربـانى  تيـ ده شده كه حضرتعالى بـا مرحـوم آ  يشن :س

ـ  يـ خطاب به مراجع تقل ـ المللـى در جهـت اعتـراض بـه ادامـه تبع      نيد و مجـامع ب  د امـام ي

  .دييادتان هست بفرمايزى يه مشترك چين اطالعيات ايد، اگر از جزئيمنتشر ساخت
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ه بـه عنـوان   يـ ك اعالميـ م با آقاى ربـانى  يقلعه بود بله آن آخرى كه ما در زندان قزل :ج

ه مراجع نجف و قـم و مشـهد و علمـاى    يآن اعالم م و درياعتراض خطاب به مراجع نوشت

 هيـ لـى اطالع يه خيـ ن اطالعيـ م، ايـ را با ذكر نـام طـرف خطـاب قـرار داد     ها شهرستانمهم 

لـى گـرم   يوش فروهر هم زندان بود و مـا بـا او خ  يجامع و تندى بود؛ در آن زمان آقاى دار

ـ ا«: م، گفـت يـ ن نامـه را بـه او هـم نشـان داد    يم، ايبود  كيـ د يـ اگـر پخـش كن  ن نامـه را  ي

 فـورى آزادتـان  كـه   ايـن ا يـ دارنـد   سـال نگـه مـى    شـما را ده كه  اينا ياسى است، يقمار س

 نامـه خطـاب بـه   . »ديـ كن عى را در خـارج درسـت مـى   يوسـ جو  ن كاريكنند، چون با ا مى

 كنـد  ى كـه دولـت مـى   ينفر از علما بـود، در نامـه بـه كارهـا     ش از سىيى و بيمراجع قضا

 ادى از جملـه اعتـراض  يـ ن حال مستدل بود، مسائل زيلى تند و در عيخاعتراض شده بود، 

 انه انجـام گرفتـه  يرى آقـاى ربـانى كـه بـه صـورت وحشـ      يد امام و چگونگى دستگيبه تبع

  .ل در آن بودين قبيو همسرش بچه سقط كرده بود و مسائلى از ا

 مينوشـت م در چنـد نسـخه   يم و چـون فتـوكپى نداشـت   ين نامه را در دوسه صفحه نوشـت يا

 رسـمى باشـد  كـه   ايـن ك نسـخه آن را هـم بـراى    يم و يرون بدهيك نسخه آن را به بيكه 

 روز مالقــات هنگــامى كــه خــانواده مــا بــه مالقــات آمدنــد آقــاى . م بــه دادســتانىيبــده

 آمـده بـود، مـن    آنهـا  مى كه آن زمـان بچـه كوچولـو و زرنگـى بـود بـا      يخ حسن ابراهيش

ـ ا«: حسـن و گفـتم   خين نامـه را دادم بـه آشـ   يواشكى اي  ب بگـذار و بـده بـه   يـ ن را در جي

  .»ر و پخش كننديدمهدى تا آن را تكثيا آسيدهادى يآس

ى دادم يبازجو اتاقن نامه را بردم در يك روز من ايلى صدا كرد، بعد ين نامه خيخالصه ا

 :بــدهم بــه دادســتانى، او نامــه را خوانــد و گفــت  خــواهم مــىبــه دكتــر جــوان و گفــتم 

 رون رفتـه يـ حـاال ب «: گفـتم »  !رون نرفتـه باشـد  يك وقت بيچى نوشتى؟ چرا نوشتى؟ نامه «

 مـن و آقـاى ربـانى را    اتـاق ن آمدنـد تمـام   يمـأمور لى عصبانى شـد و فرسـتاد   يخ»  !باشد

آقاى ربـانى   اتاقك نسخه از آن هنوز در يكه  ايندا نكردند، با يزى پير و رو كردند اما چيز

 رون امـا نامـه را  يـ ختنـد ب يز را ريـ احمقند همـه چ ها  اين چقدر«: گفت بود، آقاى ربانى مى

 ن نامـه يـ آقـاى منتظـرى ا  «: ك روز دكتر جوان مرا احضار كرد و گفتيبعد  » !دا نكردنديپ

ــانى«: گفــتم »را كــى نوشــته؟ ــكــدام «: ، گفــت»مــن و آقــاى رب ــاني ــه ذهنت  ك از شــما ب

 :گفـتم  »ا ربـانى؟ يـ شود، تو اول مطـرح كـردى    هر دو نمى«: ، گفت»ر دوه«: گفتم» د؟يرس

 :، گفـت »له هـر كـى  يبـه وسـ  «: گفـتم » رون؟يـ له كى فرسـتادى ب يبه وس«: ديپرس. » !هر دو«
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 اگـر چنانچـه سـرم را هـم    «: گفـتم  » !له كىيى به وسيد بگويكنم، با ى مىيمن دارم بازجو«

 م، منتهـا يرون، مـا كـه حاشـا نـدار    يـ م بيـ و داد مين نامه را نوشـت يم، ما ايگو كنى نمى جدا

چه كسى برده تو به واسطه چكار دارى؟ نامه مال من و آقاى ربـانى اسـت هـر كـار     كه  اين

 ن اسـت كـه  يهمـ «: خ كـرد، گفـتم  يد كـرد، تـوب  يـ لـى ور رفـت، تهد  يخ. »خواهى بكـن  مى

ـ ا رون هـم فرسـتاده  يـ گفتم، نامه مال من و آقـاى ربـانى اسـت ب    ـ ي  علمـاى م بـراى  يم، گفت

 شيده بـود، پـ  ين نامه بـه نجـف رسـ   يلى ناراحت شدند چون ايخها  اين .»مختلف بفرستند

 جـاد كـرده بـود   يكـه در جامعـه ا  جوى  ن نامه ويباالخره هم. همه علما سروصدا كرده بود

 مـا را محاكمـه   بعـداً م، البتـه  يشـتر در زنـدان نمانـد   يمـاه ب  باعث آزادى ما شد و ما هفـت 

  .سم هم مطرح شده بوديونيه صهيقض ن نامهيدر ا. كردند

  )840، صفحة 29وست شماره يپ(

  
  

  !دا بشوديگر پينى ديك خميم يگذار ما نمى: رىيارتشبد نص

  

ــبفرما :س ــرتعالى ب يي ــواردى حض ــه م ــازجو يد در چ ــورد ب ــتر م ــرار گرفتيش ــى ق  د؟ي

  :ر بودهيشتر فشار بر حضرتعالى در موارد زيم كه بيا دهيشن

  .شانيو اداره امور مالى و حوزوى ا مرجعيتت از ينى و حمايج از امام خميترو - 1

هـاى   ت مـادى و معنـوى از خـانواده   يـ ران و حمايـ ت از مبارزه ملت مسلمان ايحما - 2

  .ديفرمود اسى كه كمك مىيان سيزندان

ا يـ ن رابطـه گو يـ ت حضـرتعالى در حـوزه كـه در ا   يـ نگرانى دستگاه از باالرفتن موقع - 3

  .»گرى در كشور درست شودينى ديم خميگذار ما نمى«: بودند ا مقدم گفتهيرى ينص

 كيـ م يگـذار  مـا نمـى  «رى گفتـه بـود   يده بـودم كـه نصـ   يان را من هـم شـن  ين جريا :ج

 نـى يمـرا دسـت آقـاى خم   كـه   ايـن كـى  ي هـا  بـازجويي ؛ امـا در  »دا بشـود يـ گـر پ ينى ديخم

 دهيـ شـان نخواب يا د كردنـد ولـى كارهـاى   يـ نـى را تبع ياگر آقاى خم گفتند مىدانستند و  مى

شـان را راه  يه ايجور بود، شـهر  نيهم اواقعاً دانستند، و  مى مؤثّرن جهت ياست و مرا در ا

 ادميـ مـن  . نـد يشـان را بگو يم كـه فتواهـاى ا  يكـرد  ق مـى يم، اشخاص را تشـو يانداخت مى

 د از صـدتا شـعار كـه   ييـ شان را روى منبـر بگو يگفتم شما اگر فتواى ا مى ها طلبههست به 
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 شـان را يم كـه مسـائل ا  يكـرد  ق مـى يشتر است، اشخاص را تشـو يد اثرش بيبان بدهايدر خ

شان چـاپ شـود و بـه دسـت     يله ايرالوسيم رساله و تحريكرد تالش مى. نديروى منبر بگو

  .دانستند اى مى را تا اندازهها  اين اشخاص برسد،

  

  

  انيكمك به خانواده زندان

  

 ن جهـت يـ كـردم، روى ا  ان كمـك مـى  يديتبع ان ويهاى زندان به خانوادهكه  اينكى هم ي

بـازجوى  (ك بـار بـه ازغنـدى    يـ كنى؟  آوردند كه تو چرا كمك مى لى فشار مىيبه من خ

 :، گفـتم »بلـه «: گفـت » د؟يـ ده شـما بـه زنـدانى نـان مـى     «: ن ارتبـاط گفـتم  يـ در ا) ساواك

 خـوب زن و بچـه  «: ، گفـتم »ك بشـر اسـت  يـ باالخره كه  اينبراى «: گفت »د؟يده چرا مى«

ــان يــد و برديــك كســى را گرفتيــســت؟ حــاال يزنــدانى بشــر ن ــدان، زن و بچــه او ن د زن

 .»انـد  خواهند؟ اگر به نظر شما خود آن فرد مجرم است زن و بچه او كه گنـاه نكـرده   نمى

 كـردم، در آن وقـت   ن خلـق هـم كمـك مـى    يمن در آن زمان به خانواده بعضى از مجاهد

آمدند؛ ولـى مـن    ن مسلمان به حساب مىيو مبارزنشده بود و جز جداهنوز راهشان  ها اين

: دم كه آقاى خلخالى در خاطرات خود گفتـه بـود  يزى ديك چيش در روزنامه يچند روز پ

 ، مـن »ردين خلـق را بپـذ  يغـام دادنـد كـه مجاهـد    يآقاى منتظرى و آقاى هاشمى به امـام پ «

 خواسـتند چنـد نفـر    مـى كنم آن وقت كـه   غامى داده باشم، البته فكر مىين پياد ندارم چني

 اى بـه امـام نوشـتم    نامـه  آنهـا  رى از اعـدام يشـگ ياعدام كنند بـراى پ را  آنها هياز سران اول

 اتفاقـاً . زى نوشته باشـم ياد ندارم چي آنها رفتنيبراى پذ ، ولى)845، صفحة 30وست شماره يپ(

 البته بعـد  كردم، س و من ابا مىيزى بنوينى چيآمدند كه شما به آقاى خم اد مىيمن ز شيپ

ـ   »شناس تراب حق«دم كه يشن  نـى مـدتى صـحبت كـرده كـه آقـاى      يش آقـاى خم يرفتـه پ

بـا آنـان ارتبـاط داشـت، حتـى      اجماالً بكند؛ آقاى هاشمى رفسنجانى  تأييدرا ها  اين نىيخم

، ولـى مـن جـزوه    »ام را خوانـده  آنهـا  »شـناخت «من جـزوه  «: روز آقاى هاشمى گفت كي

 سـتى در يدم افكـار كمون يـ آنكه در زندان آن را مطالعـه كـردم و د  ده بودم تا يشناخت را ند

را هـم كـه نوشـته مرحـوم      »نيحسـ  امام«و كتاب  »راه تكامل«اد بود؛ در زندان كتاب يآن ز

 ولى خـوب مـن بـه خـانواده    . امديخوشم ن آنها ى بود خواندم، ولى از جزوه شناختيرضا

 كـردم، بـه   انقـالب زنـدان بودنـد كمـك مـى     ازمند بودند و به عنـوان  يافراد مسلمانى كه ن
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زى يـ شـان چ يدنشـان برا يفرسـتادم برونـد د   كـردم، افـراد را مـى    هم كمك مـى  ها تبعيدي

 د، مـن يـ كن گذاشـتند كـه چـرا شـما كمـك مـى       فرستادم؛ در آنجا مرا تحت فشار مـى  مى

 شـما بـه  ! د تـا مـن نكـنم   يـ انسانى است، شما كمـك بكن  -فه عاطفىيك وظين يگفتم ا مى

  !د تا من ندهمينان بده آنها بچه زن و

  

 ا چـه يـ اسـى را چـه كسـى    يان سيهـاى زنـدان   ى حضـرتعالى بـه خـانواده   هـا  كمك :س

ـ   هـا  كمـك ن يـ ز ايـ ا شـما از زنـدان ن  يـ كسانى به ساواك لو داده بودنـد و آ   شيرا كـم و ب

 ن ارتبـاط بـه چـه شـكلى و توسـط     يـ د ايرون داشـت يـ د، و اگر ارتبـاطى بـا ب  يداد ادامه مى

  كسانى بود؟چه 

 كمـك شـده بـود لـو داده بودنـد، هنگـام       آنهـا  شتر همان كسانى كه بـه يرا ب ها كمك :ج

. ه اسـت شـد  مـى از طرف فالنى بـه مـا كمـك     گفتند مىر كتك و شكنجه يى و در زيبازجو

 ان كمـك يديـ ان و هـم تبع يهـاى زنـدان   هـم بـه خـانواده    نوعـاً گونه كـه گفـتم مـن     همان

 ىيدلجـو  هـا  تبعيـدي فرسـتادم از   را مـى اى  عدهدى بودم يتبع خودمكه  اينكردم، من با  مى

 شـان پـول ببرنـد،   يها شـان گـز ببرنـد، عسـل ببرنـد، بـراى خـانواده       يگفـتم برا  كنند، مـى 

 ان فـرش نـدارد  يـ كـى از آقا يده بودنـد  يـ رانشـهر د يرفتـه بودنـد بـه ا   مثالً كمكشان بكنند، 

 ى منكـر يدادم، در بـازجو  من مـى ن كارها، پولش را يده بودند و از ايك فرش خريش يبرا

 ازمنـد باشـد در حـد   ياى كـه ن  چـاره يو هـر ب  طلّـاب گفتم من بـه فقـرا،    م، مىشد مىهم ن

 و شـد  مـى رد و بـدل   هـا  مالقـاتي انـات هـم توسـط    ياخبـار و جر . كنم امكاناتم كمك مى

 حســن خيقلعـه توسـط آشـ    اى اسـت كـه گفــتم در زنـدان قـزل     ان نامـه يـ اش جر نمونـه 

  .رون فرستادمين وقت بچه بود و همراه با خانواده ما به مالقات آمده بود بمى كه آيابراه

  
  

  ه اماميت ساواك نسبت به پرداخت شهريحساس

  

  د؟يكرد مى تأمينه امام را چگونه يشهر :س

 گـر يو جمعـى د  عسـگراوالدى شان را گرفتند من رفـتم تهـران آقـاى    يدفعه اول كه ا :ج

 كـى ين انقـالب نخوابـد،   يـ ن نهضـت نخوابـد، ا  يـ د ايخواه شما اگر مى«: دم و گفتميرا د
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ـ   آنهـا  ،»شان گفته شـود يكى هم فتواى ايه امام داده شود يد شهريباكه  اين ت كـرده هـم هم 

گـر را هـم   يكردم، افـراد د  آباد هم مقدارى جمع مى از نجف. ن جهت كمك كردنديو در ا

 دادنـد، مـا هـم    پـول مـى  هـا   هـم بعضـى  ) داماد امـام (به آقاى اشراقى . ميكرد ق مىيتشو

را  طلّـاب ه يشان بـود تـا شـهر   ينده ايم به آقاى اشراقى كه در آن زمان نمايداد را مى ها پول

 ن جهــت وقتــى كــه دفعــه اول مــن را گرفتنــد هشــت هــزار تومــان و يروى همــ. بدهــد

 وجوهـات  هـا  ايـن «: گفـتم » كجا بوده؟ ها اين«: اى چك از من گرفتند، ازغندى گفت خرده

 :گفـتم » د نجـف؟ يفرسـت  زى مـى يـ نـى چ يشما براى آقـاى خم «: ، گفت»دادند است به من

ـ  كمـك مـى   هـا  طلبـه نجـا مـا بـه    يك قران هم بـه نجـف نفرسـتادم، امـا ا    يمن «  او. »ميكن

 انـد بفرسـتى نجـف بـراى آقـاى      انـد، داده  را بـه تـو داده   ها پولن يى كه ايآنها«: گفت مى

 تى دارم، بـه خـود  يمرجـع هسـتم، مـوقع   ك يست من خودم يجور ن نينه ا«: ، گفتم»نىيخم

 را بـه  ها چكن يما آن فردى كه ا«: ؛ فرداى آن روز آمد و گفت»دهند را مى ها پولن يمن ا

ـ ا را داده هـا  پـول ن يه، ما ايم و او گفته منتظرى كيا تو داده احضار كرده  م بفرسـتد نجـف  ي

 مكّـه من داده او هـم حـاال   نفر به  كيرا  ها چكن يهمه ا اتفاقاً«: ، گفتم»نىيبراى آقاى خم

  .زد كه از من حرف بكشد ك دستى مىي، ازغندى »دياست و شما به او دسترسى ندار

كى دو شماره روزنامـه مـردم   ين بود كه يمطرح شد ا ها بازجوييگرى كه در يز ديك چي

 ك مقـدار روزنامـه  يـ را بـا  هـا   ايـن  ر آورده بودنـد كـه  يـ در منزل ما گ) ارگان حزب توده(

د مصـطفى رهنمـا بـراى مرحـوم      خيران آزاد، آقاى آشـ يگر مانند ايدو مجالت  آورده محمـ 

 هـا  ايـن خته بود، يها ر خوانده بود نه من، البالى كتاب و نوشته محمدرا نه  آنها اتفاقاًبود، 

لـى تـالش   يم خيـ رژ ها وقتآن . ديارتباط دار ها كمونيسترا دست گرفته بودند كه شما با 

 )س سـاواك يرئـ (ى اسالمى درسـت كنـد، مقـدم    ها ماركسيستزى به اسم يك چيكرد  مى

 بـا هـا   ايـن  بـوده هـا   ايـن  سـتى در خانـه  يهـاى كمون  روزنامـه «: به آقاى فلسفى گفتـه بـود  

 ك انبـار روزنامـه  يـ كـرد حـاال    ال مـى يـ آقاى فلسـفى هـم خ  . »مربوط هستند ها كمونيست

 ح دادم، چـون ياى فلسـفى توضـ  ان را بـراى آقـ  يـ ستى در منزل ما بوده است، من جريكمون

 تمـاس هـا   ايـن  ت بـا دسـتگاه بـود و بـراى آزادى مـا بـا      يـ رابط روحانتقريباً آقاى فلسفى 

  .شان احترام قائل بودنديگرفت و آنان براى ا مى
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  قلعه بند در زندان قزل دوستان هم

  

 د در بنـد انفـرادى و عمـومى   يـ قلعـه محبـوس بود   زمانى كه شـما در زنـدان قـزل    :س

  .دييد بفرماياى از آنان دار د؟ اگر خاطرهيبند بود چه كسانى همبا 

قلعـه در   ك طـرف قـزل  يـ قلعه بودم من در  دفعه اول كه مرا گرفتند و در زندان قزل :ج

گر يكـد يگر بودند و ارتباط ما بـا  يك طرف ديما در  محمدرازى و يش سلول و آقاى ربانى

 دكتـر  هـا  كمونيسـت مان در بند عمـومى بـود، و از   ياهللا پ بيسر نبود، ولى آقاى دكتر حبيم

چـون مـن در سـلول    . على خاورى كه از سران حزب توده بود سلولش كنار سلول من بود

اصـغر   ترجمـه علـى  » انيـ خ اديتـار «مان از بند عمـومى كتـاب   يزى نداشتم آقاى دكتر پيچ

لـى هـم بـا    يدم، خانه به من رساند و من در آنجا از اول تا آخر آن را خوانيحكمت را مخف

عه كـه  يان مختلف مطالبى نوشته بود امـا بـه اسـالم و شـ    يراجع به اد مؤلفعالقه خواندم، 

 ن جهـت مـن نسـبت بـه همـه آن     يهم بافته است و به همـ  ى را بهيزهايدم چيده بود ديرس

 و » !ان قبــرش در قــم معــروف اســتيعيامــام نهــم شــ«: نوشــته بــودمــثالً شــك كــردم، 

 در انفـرادى كتـاب ممنـوع بـود    كـه   ايـن بـاالخره بـا   . ل داشتين قبياشتباهات فاحشى از ا

غـام دادم از قـم   يز پيـ كـافى را ن  جلداول اصـول . ن كتاب را به من رسانده بودنديانه ايمخف

  .آوردند و در آن سلول مطالعه كردم

ان يـ در همان زمـان رفتـه بـود كـربال و در آنجـا جر      -ريادش بخي -مصطفى رهنما  خيآش

 ف كـرده بـود، بعـد از كـربال كـه آمـده بـود در       يـ نى تعرياهللا خم تيرا براى آ بازداشت ما

قلعـه   س زنـدان قـزل  يساقى رئ. قلعه جا قزل آبادان او را گرفته بودند و آورده بودند همان

 اط نـرود، وقتـى  يـ ن راهـرو قـدم بزنـد و داخـل ح    ين شخص حق دارد در همـ يگفته بود ا

كـرد بلنـد بلنـد     د، شروع مـى يخواست اخبار را بگو مىن سلول هستم يد كه من در ايفهم

 را خوانـدن و بعـد ضـمن آن عربـى    » االرض السـموات و مـا فـى    سبح هللا ما فـى ي«سوره 

 ،»خ عربـى بلغـور نكـن   يآشـ «: گفـت  گفـت، نگهبـان مـى    كـرد و اخبـار را مـى    بلغور مى

ــه مــن گفتــه«: گفــت مــى ــد ا ب ــى نجــا مــىيان  ىيزهــايتــو چ«: ، گفــت»تــوانى قــدم بزن

 فهمـم،  الـت مـن نمـى   يتـو بـه خ  «: گفت ، مى»خوانم من قرآن مى«: گفت ، مى»خوانى مى

  .» !دهى تو دارى البالى قرآن خبر مى
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ــ ــر پ ي ــودم، دكت ــن در ســلول ب ــا ب خيمــان و آشــيك روز م ــمصــطفى رهنم ــذاي  رون غ

 نجـا يالـت ا يبـه خ «: مصـطفى گفـت   خي، آش»دياز به من بدهيك پي«: خوردند، من گفتم مى

ـ ا«: گفـت  اى بـود مـى   آدم خوشـمزه  »از كجا بود؟يقلعه است، پ خالته، قزلخانه  ن دفعـه  ي

 مـان يبعد كه آمدم بند عمـومى بـا آقـاى دكتـر پ    . »نجاياند ا شانزدهم است كه من را آورده

 م و مـن كمـى  يكـرد  سى هـم بـا هـم صـحبت مـى     يم، گاهى چندتا كلمه انگليهم غذا شد

نشسـت مطالعـه    ازده شـب مـى  يـ لعه بود تا ساعت لى اهل مطايسى نزد او خواندم، خيانگل

 كـرد، فقـه مطالعـه    خ مطالعـه مـى  يخوانـد، تـار   خوانـد، عربـى مـى    سى مىيكرد، انگل مى

 لـى آدم ين قـدر مطالعـه كنـد، خ   يـ دم ايـ اى ند شان طلبه نبود، من طلبهياكه  اينكرد با  مى

 ى بــود،وش فروهــر هــم آنجــا در بنــد عمــوميــدر همــان زمــان آقــاى دار. ى بــودمتعبــد

 بـود، در نجاسـت و پـاكى وسـواس     متعبدو مقيد لى يز در مسائل اسالمى خيآقاى فروهر ن

  .هم داشت

  

  

  دىياهللا سع تيد آيك خاطره از شهي

  

دى را هـم  يرضـا سـع  محمدد ياهللا سـ  تيـ در همان زمان كه من در سلول بودم مرحوم آ

توانسـتم در راهـرو بـروم و     مىآوردند، آن وقت من سه چهار ماه بود كه در سلول بودم و 

 لـى ناراحتنـد و سرشـان را   يدم خيـ آوردنـد مـن د   شـان را مـى  يرون را نگاه كنم، وقتى ايب

 سـرش را  دفعـه  يـك شـان  يا » !لـه يه الطويـ ا ذااللحيك يالسالم عل«: اند، گفتم ن انداختهييپا

ـ «: لى خوشحال شد و گفـت يد من هستم خيبلند كرد و د ، بعـد بـا لحـن    »السـالم  كميوعل

 از گرفتگـى  بـه كلـى  و  »ضـه يضه، الضرط فـى امثالهـا فر  يله عريه طويو لح«: شوخى گفت

خواسـت بـه او    ك كتاب دعا مـى ي. شان را به سلول بردند و در را بستنديبعد ا. رون آمديب

 كيـ د خـودش را  يـ كـردن، آقـاى ربـانى فهم    ه و زارىيـ م، بنا كـرد دعاخوانـدن و گر  يداد

م يباباجون اگر مالئكـه و جنـود خـدا بخواهنـد تصـم     «: جورى رساند پشت سلول و گفت

د يـ نجـا با يه نـدارد ا يـ نجا دعـا و گر ين قدر ايرند، آخه ايگ م نمىيك شبه كه تصميرند يبگ

 هيـ لـى دعـا و گر  يم خيم اگـر بخـواه  يديد ن بود، چون مىياستمان هميساصالً ما . »ديخند

ـ ا كنند ما خود را باخته شوند و تصور مى مىخوشحال ها  اين ميندازيراه ب  آن روز مـن . مي

 آقـاى «: ن شـعرى خوانـد، آقـاى ربـانى گفـت     يدى چنـ يبه آقـاى ربـانى گفـتم آقـاى سـع     
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 د، اوين صـدا بـه گـوش آقـاى فروهـر رسـ      يا. » !ام ضه آمدهيى براى انجام فريدى كجايسع

 دى هـم يآقـاى سـع  ، » !ميضـه حاضـر  يدى، مـا هـم بـراى انجـام فر    يآقاى سـع «: هم گفت

  .» !ش بلند را دارديل بلند هم همان مالك ريالبته سب«: معطل نكرد و گفت

  
  

  اهللا خوانسارى براى استخالص ما از زندان تيآمجدد اقدام 

  

 چنانچـه بـراى اسـتخالص حضـرتعالى و آقــاى ربـانى از زنـدان از سـوى علمــا و        :س

ـ ا دهيشـن مـثالً  د، ييـ ح بفرمايد اقدامى صورت گرفته آن را توضـ يمراجع تقل  م كـه مرحـوم  ي

  .شان هم اقداماتى كردندياند و ا اهللا خوانسارى رفته تيش آيبار پ كيابوى شما 

 ن مرتبـه بـراى مـا اقـدام كـرد، دفعـه اول كـه مـن را        يمرحوم آقاى خوانسارى چنـد  :ج

درى يـ علـى ح  خيقمى و آقاى قدوسى و آقاى آش رازى و آقاى آذرىيش گرفتند آقاى ربانى

درى را زودتـر آزاد كردنـد،   يـ علـى ح  خيآش. گر هم بودنديما و جمعى د محمدندى و نهاو

 شـتر در زنـدان نبـود، امـا مـن و     يروز ب براى آقاى قدوسى هم برادرش اقدام كـرد، نـوزده  

من با آقاى ربـانى آن نامـه   كه  اينم تا يمدتى ماند محمدآقاى ربانى و آقاى آذرى و مرحوم 

 آقـاى خوانسـارى هـم اقـداماتى كـرده      -ام گفتهقبالً ان آن را يجر كه -م يسرگشاده را نوشت

د بود تا باالخره من و آقاى ربـانى را آزاد كردنـد ولـى     سـال زنـدان   مانـد و بـه سـه    محمـ 

 .ميشـان تشـكر كـرد   يم و از ايدن آقـاى خوانسـارى رفتـ   يـ محكوم شد، بعد از آزادى بـه د 

 بنـا بـود او هـم   «: ، گفتنـد »ش نكردنـد آزاد«: گفـتم » تـان كـو؟   پـس آقـازاده  «: شان گفتنديا

انـد و كـاله    شـان دروغ گفتـه  ي؛ معلوم شد بـه ا »باالخره آزادش نكردند«: ، گفتم»آزاد بشود

 بعـد . ش پهلـوى خودشـان داشـته باشـند    يـ ك ريـ خواسـتند   ا مـى ياند، گو سرمان گذاشته

 هـم تـان را   د، مبـانى يد، مشـغول باشـ  ييـ شـما درس بگو «: آقاى خوانسارى به مـن گفتنـد  

  .ق كردنديلى تشوي؛ خالصه خ»گران واقع بشوديد مورد استفاده ديادداشت كني

 گرفته بودند آورده بودند، دوسـه مـاه بـود از مـن     سقّزمرا از كه  اينك دفعه هم بعد از ي

ن مورد هم پدر مـن رفتـه بـود    ياند، در ا ع كرده بودند كه من را كشتهيچ خبرى نبود، شايه

 ن شـكل بـه  يـ ان هم توسط آقاى فلسفى اقدام كرده بـود و بـه ا  شيش آقاى خوانسارى، ايپ

  .نديايپدر من اجازه دادند كه به مالقات من ب
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 شـان بـا دربـار هـم رابطـه     يدادنـد؟ مگـر ا   چرا آقـاى فلسـفى را واسـطه قـرار مـى      :س

  داشت؟

 گرفـت،  گـران تمـاس مـى   يا ديـ مسار مقـدم  يبا تمثالً نه به آن معنا كه دربارى باشد،  :ج

ت يـ شـتر فعال يمى هـم بـود، امـا آقـاى فلسـفى ب     يعبدالعظ كرد؛ آقاى موسوى شاه مىتلفن 

 نيت را جـذب كنـد و چنـ   يـ روحان هـا  راهن يخواسـت از همـ   كرد؛ مقدم هم دلش مى مى

 هـا  كمونيسـت ك وقـت كـه   يـ ط مختلفى گذشته، يبر آقاى فلسفى شرا. كانالى را حفظ كند

 هـا  كمونيسـت ه يرفت و از سلطنت و دولت عل آوردند منبر مى لى ادا درمىيخ ها اي تودهو 

 ل شـروع نهضـت و در  يـ سـخنرانى كـرد، در اوا   هـا  بهاييه يك وقت عليكرد،  ت مىيحما

 ت ازيـ تـى منبرهـاى مهمـى در انتقـاد بـه دولـت و حما      يالتى و واليـ ى اهـا  انجمـن ان يجر

 آخرهـا هـم  ن يـ ر كردنـد، ا يشان را دستگيام پانزده خرداد هم ايان قينهضت داشت، در جر

 ك منبـر رفـت كـه وقتـى    يـ لى گل كرد آقاى فلسفى در تهـران  ينى خيكه نهضت آقاى خم

آقـاى فلسـفى   . لـى خوشـحال شـدند   يشـان خ ينى نقل كردنـد ا ين منبر را براى آقاى خميا

هـم   آنهـا  ن حـال بـا  يگفت من با انقالب مخالفم، با انقالب همراه هم بود ولى در عـ  نمى

 مارسـتان، بـه  يكسـى را ببرنـد ب  مثالً كه  اينكرد براى  تلفن مى ر بهدارىيبه وز. مربوط بود

 دادنـد، در  ب اثـر مـى  يترتتقريباً ى او هم ها تلفنكرد، به  ر آموزش و پرورش تلفن مىيوز

 ت داشـته باشـند؛ در زمـان آقـاى    يـ ك حلقـه ارتبـاطى بـا روحان   يـ خواسـتند   مى آنها واقع

 داد، حتـى مـن   آقـاى فلسـفى انجـام مـى    شان با دستگاه كارى داشـت  يبروجردى هم اگر ا

ن يروى همـ . رفـت  ش شـاه هـم مـى   يدم گاهى آقاى فلسفى از طرف آقاى بروجردى پيشن

 گرفـت،  اسـى تمـاس مـى   ين كارهـاى س يدم راجع به همـ مسار مّقيجهت آقاى فلسفى با ت

ـ المقـدور ا  خواست حتى مى متقابالًمقدم هم   آنهـا  .ن رابطـه را بـا آخونـدها حفـظ كنـد     ي

 كسـى در زنـدان  كـه   ايـن از  آنهـا  المقدور كارها با خشونت حل نشـود،  خواستند حتى مى

ا يـ در دن گفتنـد  مـى گرفتنـد،   ند و انعكاس جهـانى آن را در نظـر مـى   شد مىرد ناراحت يبم

 نيجـزو مجاهـد   »عبـاس اشـراقى  «نفر به اسـم   كين يدر زندان اومثالً رود،  مان مىيآبرو

كـه   ايـن روز ازغنـدى آمـد و او را آزاد كـرد، بـا      كي كرد، ن شخص غش مىيخلق بود، ا

. »رنديگ ا معركه مىيمان در دنيرد برايم نجا مىيك وقت اي«: محكوم به حبس ابد بود؛ گفت

  .شان معركه گرفته شوديا برايها در دن ن رابطهيخواستند در ا جورى بودند و نمى نيا
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  ان انقالبياهللا خوانسارى در جر تيمرورى بر مواضع آ

  

ـ بـا توجـه بــه آنچـه در رابطـه بــا آ     :س  د،يــداحمد خوانسـارى فرمود ياهللا حـاج ســ  تي

 م ســلطنتى داشــتهيــشــان در رابطــه بــا انقــالب و رژيلــى از مواضــع ايتحلكــه  ايــنبــراى 

 اگـر مطالـب  لطفـاً  تى برخـوردار بودنـد   ياز چـه شخصـ   مجموعاًكه  اينز درباره يم و نيباش

  .دييبفرماد يشان در خاطر داريشترى از ايب

 اى دادنـد و در آن اشـاره   هيـ گانـه اعالم  ح شـش يه لـوا يـ اهللا خوانسارى اول عل تيآ :ج

 سـت، يشود غصـبى اسـت و كـار درسـتى ن     گرفته مى ها مالككه از  ها زمينن يداشتند كه ا

 شـان تظـاهرات  ير ايها را فرستاده بودند در مسـ  و چاقوكش ها التتعدادى از  ها دولتيبعد 

 هـاى  وهين شـ يـ ده بـود كـه بـه ا   يـ شـان د ين شده بود، وقتـى ا يشان توهيبه اكرده بودند و 

 شــوند از همــان جــا ادامــه مبــارزه را مصــلحت ندانســت و  مــىمتوســل چمــاقى دارنــد 

 اى دهيـ گـر فا ين بـود كـه د  يـ شـان ا  دهيـ ده باشند، عقيترسكه  ايننى كرد، البته نه ينش عقب

زى دركـار آمـد و تعـدادى كشـته شـدند      يوقتى كه در پانزده خرداد خونرمخصوصاً ندارد، 

  .دانستند ف را ساقط مىيگر تكليشان ديا

 ر كـرده بودنـد و علمـا   ينـى را دسـتگ  ياهللا خم تيـ كـه آ  ها زمانادم هست در همان يمن 

اهللا  تيـ نجفـى هـم آمدنـد تهـران در منـزل آ      اهللا مرعشـى  تيـ مهاجرت كردند به تهران، آ

ــد، در آنجــا آقــاىيدر منــزل اخوانســارى وارد شــدند، تعــدادى از علمــا هــم    شــان بودن

 ن بـود كـه در  يـ نظرشـان ا  »سـت؟ يبه عهـده ك  ها خونن يا«: خوانسارى آهسته به من گفتند

 رحـم ندارنـد و بـه    هـا  ايـن «: گفتنـد  مـى شـان  ينى اشتباه كـرده، ا ياهللا خم تيآمثالً ن كار يا

 گفـت، اگـر اثـر   سـخن   آنهـا  حت بايد با زبان خوش و نصيكشند با ز افراد را مىياندك چ

ـ بـه ا هـا   ايـن  دنـد كـه  يشان هم وقتى دي؛ خود ا»د ادامه داديگر نباينكرد د  ن شـكل عمـل  ي

  .كنند ادامه كار را صالح ندانستند مى

 نــى حــرفيشــان هــم آقــاى خميه اصــالحات ارضــى ايــالبتــه راجــع بــه همــان اعالم

 آقــاى«: شــان فرمودنــدينــى، ايم خانــه آقــاى خميك شــب مــا چنــد نفــر بــوديــداشــتند، 

 عمده اشكال ما به اصل رفرانـدوم اسـت، چـون   كه  اينخوانسارى كار را خراب كرد، براى 

ـ   در قانون  م،ياوريـ د بيـ نـى نشـده، اسـم اصـالحات ارضـى را نبا     يب شياساسى رفرانـدوم پ
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دهنـد، آقـاى    را در مقابل ما قـرار مـى   آنها زند به جان ما، وير چون فردا كشاورزها را مى

 شـود در  غصب اسـت و نمـى   ها زمينكه  اينر را عوض كرد، يرد و مسخوانسارى اشتباه ك

نـى  ي؛ آقـاى خم »مين حـرف را بـزن  يـ د ايما نبا فعالًنماز خواند حرف درستى است اما  آنها

 هيـ جـور اعالم  نيـ د كـه ا يـ د كـه اشـتباه كرد  ييـ د به آقـاى خوانسـارى بگو  يبرو«: گفتند مى

 شه غلط اسـت ين كار از ريم اييد بگويم، ما بايا ساخته ها بابم كه با اريد، ما متهم شديداد

  .»نى نشده استيب شياساسى رفراندوم پ در قانوناصالً و 

 هيـ ا هنـوز بـه نجـف نرفتـه بودنـد و در ترك     يـ گو-د بودنـد  يـ نـى تبع يوقتى كه آقاى خم

 م از آقـاى يم بـه آقـاى حـاج آقـا مرتضـى تهرانـى گفتـ       يهشـت نفـر بـود    ما هفت -بودند

 د امـام صـحبت  يـ م و راجـع بـه تبع  يشان برسـ يرد كه خدمت ايوقت بگخوانسارى براى ما 

 ميم، آقاى ربانى و آقاى مطهرى هم جزو افـراد مـا بودنـد، وقتـى مـا از قـم بلنـد شـد        يكن

ـ   لـى تعجــب يمـا خ  » !ســتنديآقـاى خوانسـارى در منـزل ن   «: شـان گفتنــد يم در منـزل ا يرفت

 بـه مـا قـول داده اسـت، خالصـه     ) شـان يفرزند ا(م؛ آقاى تهرانى گفت حاج آقا جعفر يكرد

 ن افـراد در آن زمـان هـم مشـكل    يـ كـردن ا  آمد و جمـع  ستند؛ باران هم مىيشان نيگفتند ا

 ك كـارى انجـام بدهنـد،   يـ ك اقـدامى بكننـد،   يـ م كـه  ييشان بگويم به ايخواست ما مى. بود

 ىمـؤثّر ن رابطـه اقـدام   يـ ده بـود و كسـى هـم در ا   ينى طول كشـ ياهللا خم تيد آيچون تبع

 شـان همـراه بـا حـاج آقـا جعفـر      يم تـا ا يك مقدار صـبر كـرد  يباالخره ما . انجام نداده بود

 م، پسـر يبـاال نشسـت   اتـاق م داخـل منـزل در   يبود، ما رفتـ  آنها رمرد هم همراهيك پيآمدند، 

 رمــرد آنجــا نشســته اســت، مــايم آن پيديــشــان خــداحافظى كــرد و رفــت، ولــى مــا د يا

 شـما «: رمـرد گفـتم  يم، مـن بـه آن پ  يـ اسـى دار يكـار س  كيرمرد بفهمد كه يم پيخواست نمى

 شـان را مطـرح كننـد   يازهاياجـات و ن يد بخواهنـد احت يان شاين آقايد، ايشى داريبا آقا فرما

 ن شـكل گفـتم كـه او متوجـه    يـ را بـه ا  مسـأله  عمـداً مـن  . »و ممكن است خجالت بكشند

ـ ا نشود ما براى چـه منظـورى آمـده     شـان از خـود مـا   يا«: م، آقـاى خوانسـارى فرمودنـد   ي

ــتند ــى پ»هس ــتي، ول ــرد گف ــى «: رم ــزاحمم م ــن م ــر م ــما اگ ــداحافظ ش ــاى»روم خ  ، آق

 ، او هـم گفـت چشـم و رفـت؛    »روى در منزل را ببند رون كه مىيپس ب«: خوانسارى گفتند

 اى صـداى بـه هـم خـوردن     ن بـود، بعـد از لحظـه   ييم و درب منزل پايباال بود اتاقما در 

بعـد مـا   . م كـه او در خانـه را بسـته و رفتـه اسـت     يمطمئن شدمحكم در خانه آمد، ما هم 

 رمـرد مـا  ين پيـ م ايديم ديرا باز كرد اتاقم، تا در يرفت م مىيم و داشتيمان را كرديها صحبت
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 !سـتاده يا اتـاق ب داده، در خانه را محكم بـه هـم زده و آمـده اسـت بـاال پشـت در       يرا فر

زى بـه او نگفتنـد، البتـه    يـ دند ولى چين صحنه را ديتعجب است كه آقاى خوانسارى هم ا

 !مياوريـ ى بـه سـر آقـاى خوانسـارى ب    يـ ده مـا بال ين است كـه او ترسـ  يحمل به صحتش ا

  .رمرد چطور كاله سر همه ما گذاشتين پيم كه ايلى جا خورديخالصه آن روز ما خ

  

ــدود       :س ــراى ح ــا اج ــه در آنج ــد ك ــى دارن ــابى فقه ــارى كت ــاى خوانس ــوم آق  مرح

ــفرما داننــد، شــما احســاس نمــى بــت مشــروع نمــىيزمــان غرات را در يــو تعز  د كــهيي

  شان بوده است؟يشان هم ناشى از مبانى فقهياسى ايمواضع س

 ولـى . ام شـان مراجعـه نكـرده   يرات من بـه كتـاب ا  يحدود و تعز مسألهالبته راجع به  :ج

ن يهمـ ه را قبـول ندارنـد، روى   يفق تيشان واليام كه ا شان نقل كردهيدر مبحث زكات از ا

 ر شـد؛ يـ درگ آنهـا  د بـا يـ حت كرد ولى نبايد دستگاه را نصين بود كه بايشان ا دهيجهت عق

 اهـل هـوى و هـوس   اصـالً  ق بـود و  يـ بود، در مسائل فقهى دق مّلايىلى آدم يشان خيالبته ا

١.نبود، خداوند رحمتشان كند
  

  
  

  آزادى از زندان

  

ــذ   :س ــه چــه شــكلى صــورت پ ــدان ب ــرفت؟ و آيآزادى شــما از زن ــا اي  خواســتار آنه

 د و شـرط و در اثـر فشـارهاى خـارج از زنـدان     يـ بـدون ق كه  اينا يى بودند يها شرطش يپ

  گرفت؟ انجام مى

 د، ولـى مـا قبـول   يـ بـه قـم نرو   فعالًكه  اينى داشتند از جمله يها شرطش يپقبالً آنان  :ج

محكـوم  مـا را محاكمـه و    بعـداً م؛ و آزادى ما هم معلوم شد موقت بوده است چون ينكرد

  .كردند

 كيـ مـان در   هيـ خواسـتند مـا را آزاد كننـد مـن و آقـاى ربـانى را بـا اثاث        زمانى كه مـى 

 ل دادنـد، آقـاى فلسـفى هـم    يـ ن لوكس سوار كردند و بردند منزل آقـاى فلسـفى تحو  يماش

 

                                                        
ق به رحمت ايزدى پيوستند و در حرم مطهر حضرت .هـ1405الثانى سال  بيعاهللا حاج سيداحمد خوانسارى در بيست و هفتم ر  آيت ١

 .به خاك سپرده شدند) س(معصومه
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تقريبـاً  د ترابـى كـه   يآن روز آقـاى رشـ   اتفاقاً. براى ما درست كرده بود مفصلك ناهار ي

 ك منطقـه كراچـى بـود، پسـرش    يـ ى درجـه  ها منبرياز  - شد مىمحسوب فلسفى پاكستان 

 م و علمـا و يما چنـد روز منـزل آقـاى فلسـفى بـود     . آنجا بود -ل ترابى االن هستيهم عق

ام شـما در زنـدان    دهيشـن «: گفـت  در آنجا آقـاى فلسـفى مـى   . آمدند دن ما مىيفضال به د

 ميم و گفتـ يد كـرد يـ م، فقـط تهد ينكـرد نه ما اعتصاب غذا «: مي، گفت»ديا اعتصاب غذا كرده

  .»ميكن د اعتصاب غذا مىيف ما را روشن نكنياگر تكل

  
  

  اهللا سمنانى تياهللا نجفى مرعشى و آ تيام تشكر براى آيپ

  

 ى بـه عنـوان تشـكر بـراى    يهـا  پيـام ده شد حضرتعالى پـس از آزادى از زنـدان   يشن :س

د، علت ارسال يا اهللا سمنانى فرستاده تيمرعشى و آ اهللا نجفى تياز علما از جمله آاى  عده

  چه بوده است؟ ها پيامن يا

 ام فرسـتادم، ولـى  يـ سـت كـه بـراى چـه افـرادى پ     يق در خاطرم نيمن االن به طور دق :ج

 اد دارم زمـانى كـه پـس از آزادى از زنـدان در منـزل آقـاى فلسـفى جلـوس        يـ بـه  اجماالً 

ــد   يداشــت ــداماتى كــرده بودن ــا اق ــراى آزادى م ــه ب ــراى كســانى ك ــامم ب  ى تشــكرىهــا پي

 ا بـراى يـ داحمد خوانسـارى هـم بـراى تشـكر رفـتم؛ گو     ياهللا سـ  تيـ م، به منـزل آ يفرستاد

  .ى فرستادميها پياماهللا سمنانى هم  تيمرعشى و آ اهللا نجفى تيآ

  
  

 :31وست شماره يپ

ـرام تشــكر آ   ـتن تلگ ـ م ـه آ   تي ــرى ب ـ اهللا منتظ ـا    اهللا مرعشــى  تي ى از زنــدان، ينجفـى پــس از ره

  25/7/1345مورخه

  25/7ت  30ك  211قم  -تهران 

  مدظلهاهللا العظمى آقاى نجفى  تيحضرت آ

هسـتم و حـالم   بركاتـه   دامـت  واعظ محترم آقاى فلسفى االسالم حجةدر منزل حضرت  فعالً

  .خوب، از عواطف و تفقدات حضرتعالى متشكرم

  نعلى منتظرىيحس
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  اهللا سمنانى چه كسى بود؟ تيآ :س

ــه  يا :ج ــد، آدم »حــائرى ســمنانى«شــان در ســمنان ســكونت داشــتند و ب  معــروف بودن

 تى بـود؛ يالمـاه  گـران اصـاله  يبود، فلسفه را هم خوانده بود و در فلسـفه بـرخالف د   مّلايى

 بعـداً د كـرده بودنـد، ولـى    يـ شان از كسانى بود كه او را در زمان رضاخان به سـمنان تبع يا

ض شـده بـود علـم بـراى او دكتـر      يك وقـت مـر  يبا حكومت خوب شده بود،  آنها وابطر

 ك وقـت در يـ نى او به حكومت شده بـود، پسـرش هـم    ينه خوش بين زميفرستاده بود و ا

 بـود و در آن منطقـه   ملّـايى شـان آدم  يخالصـه ا . اهللا بروجردى فرماندار قم شـد  تيزمان آ

كـم بـه دسـتگاه     دى بـود ولـى كـم   يـ خـودش تبع اول كه  اين، با شد مىك وزنه محسوب ي

 گذاشـتند و بـه   كردند و بـه او احتـرام مـى    هم زرنگى مى ها دولتين شده بود و يب خوش

ـ  يتقريباً ها  ن برنامهيدادند، و روى هم ب اثر مىيحرفش ترت ن دولـت و  يك نقش واسـط ب

تـه شـد مرحـوم    ت را داشت و براى آزادى ما هم اقدام كرده بود، و از قرارى كه گفيروحان

  .شان نامه نوشته بود كه اقدام كندياهللا حاج آقا رضا صدر به ا تيآ

  
 
  

  اسالمى مؤتلفهت يان حزب ملل اسالمى و جمعيجر

  

 ان بـوده كـه قبـل   يـ تـا جر  دو ،مير مبارزات حضـرتعالى بپـرداز  يبه ساكه  اينقبل از  :س

 حى بـود مسـّل الت يان حـزب ملـل اسـالمى كـه تشـك     يـ كى جري: ش آمدين حوادث پياز ا

 اسـالمى كـه   مؤتلفـه ى هـا  جمعيـت كـى هـم   يران نقش داشـت،  يى بعدى اها جريانو در 

ــه دســتگ يد بخــارايهمــان گــروه شــه ــد ك  ر شــدند و چهارنفرشــانيى و دوســتانش بودن

 ىيهـا  هيـ ن ارتبـاط داشـت از جملـه اعالم   يـ ى در ايهـا  حركـت اعدام شدند و حـوزه هـم   

 اى هـم از شـما هسـت كـه اسـم      هيـ دا و اعالميـ نوشته بود به عنوان اعتراض به علم و هو

ـ ا اعتـراض كـرده  هـا   اين شاه هم در آن آمده و به اعدام  اهللا تيـ د و خواسـتار بازگشـت آ  ي

  .دييزى در خاطرتان هست بفرماين رابطه چيد، اگر در ايا ران شدهينى به ايخم

انه مسـلّح برنامـه مبـارزه    ،ام، حـزب ملـل   ك مقدار فراموش كردهين مسائل را يمن ا :ج

 داشتند و پنجاه و پنج نفر بودند كه قبل از ما بازداشـت شـده بودنـد و آن وقـت كـه مـا را      
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 ن اساسـنامه از حـزب  يـ الت شـما بـا ا  يتشك«: گفت مى) بازجوى ساواك(گرفتند ازغندى 

 ،»ميانه داشـتند ولـى مـا اسـلحه نداشـت     مسـلّح مبـارزه   آنهـا «: ، مـن گفـتم  »ستيملل كمتر ن

 اطالعـى نداشـتم   آنهـا  اتي؛ من از خصوصـ » !گذارم در پرونده شما مىاسلحه هم «: گفت

 كـى از يهـاى خـوبى هسـتند و     دانستم بچـه  مىاجماالً ى نداشتم، يز آشنايو با افراد آنان ن

ــازاده آ  ــوردى آق ــاى آقاكــاظم بجن ــان آق ــآن ــوردى اســت و  تي ــاىياهللا بجن  كــى هــم آق

  .د روزى با آنان بودمكرمانى است و من در زندان قصر چن جواد حجتىمحمد

 ترور كردنـد، آن وقـت مـاه رمضـان بـود      آنها اسالمى كه منصور را هم مؤتلفهان ياما جر

ك صـحبت كلـى و   ير كردند من در مسجد يان را دستگيآباد بودم، وقتى آقا و من در نجف

 رونيـ رون جمعى بـه دنبـال مـن تـا در خانـه آمدنـد، ب      يجامع و تندى كردم، بعد كه آمدم ب

 آقـا مـن بـا   «: د گفـت يك بقچه بسته هم دستش بود، تا مرا ديستاده بود، يك كسى ايخانه 

 مـا «: ، گفـتم »ميايـ تنهـا ب  خـواهم  مـى  ،نـه «: ، گفـت »خـوب بفرمـا  «: ، گفتم»شما كارى دارم

 دميـ ت هم از مسـجد تـا دم خانـه دنبـال مـن آمـده بودنـد، د       ي، جمع»ميبا كسى ندار سرّى

ـ  اصرار مى  كـردن، مثـل بـاران    هيـ ه، در داالن شـروع كـرد بـه گر   كند بردمش در داالن خان

 آقـا فكـرى  «: ره كـرده بـود، گفـت   يـ ن اشـكها را از كجـا ذخ  يدانم ا خت، نمىير اشك مى

 هـاى مـا را   شـش نفـر از بچـه    م حـاال پـنج  يك سگ را مـا كشـت  يد، يك كارى بكنيد يبكن

 نيسـگ، همـ  ن يهمـ «: گفـت » چـه كسـى را كشـتند؟   «: ، گفـتم »كشند را مىها  اين گرفتند،

 ،»ىيگـو  را كـه تـو مـى   هـا   ايـن  شناسـم نـه   من نه منصور را مى«: ، گفتم»منصور را كشتند

 البتــه مــن. »شناســم را نمــى آنهــا مــن كــه«: ، گفــتم»هــاى خودماننــد آخــر بچــه«: گفــت

 نيـ مطمـئن شـدم كـه ا   تقريبـاً  اند، خبرش آمـده بـود، امـا     دانستم چه كسانى را گرفته مى

 !ا نـه يـ ا من هم جزو آن پرونـده هسـتم   يخواهد از من حرف بكشد كه آ است و مى مأمور

از «: ، گفـتم »هـاى خـوب هسـتند    از بچـه ها  اين آخه«: ، گفت»من اطالعى ندارم«: من گفتم

 نجـا در يشناسـم، مـن ا   را نمـى  آنهـا  هاى خـوب هسـتند بـه جـاى خـود ولـى مـن        بچه

دش يـ زى عايـ ، هر چه ور رفت چ»ر ندارمآبادم، منصور در تهران بوده است، من خب نجف

 مـن بـه كسـى    ،آبـاد بـود   اطالعات در شهربانى نجف مأمور» نژاد نورى«فردى به نام . نشد

 نفـر آدم عاقـل را   كيـ د ينفـر را بفرسـت   كيـ د يـ خواه نـژاد بگـو اگـر مـى     گفتم به نورى

 ن بقچـه كـه  يـ د؟ مـن حـدس زدم ا  يـ كـى بـود فرسـتاده بود   » بقچه به دست«ن يد ايبفرست

 ن بقچـه را بـاال نگـاه   يـ ن طـور ا يصوتى در آن گذاشته اسـت، همـ   ك ضبطيدستش است 
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 فــه خودمــانيمـا امــر بـه معــروف و نهــى از منكـر را وظ   «: داشـته بــود؛ مـن بــه او گفــتم  

 مـردم تـابع  كـه   ايـن ت و علما گوش بدهد، براى يد به حرف روحانيم، دولت هم بايدان مى

بـاالخره هرچـه   . »كه به حرف علما توجه كند ت هستند و دولت ناچار استين و روحانيد

  .رديخواست بگ اى را كه مى جهيى من نتها حرفور رفت من طفره رفتم و نتوانست از 

  
  

  ى و دوستانشيرى از اعدام مرحوم بخارايتالش براى جلوگ

  

دم و يم رسـ ياهللا حكـ  تيـ ام در مسافرتى كه به نجف رفتم خـدمت آ يالبته من در همان ا

 كيـ خواهنـد قتلـه منصـور را اعـدام كننـد       مىها  اين آقا«: شان گفتميبه ا ها صحبتضمن 

در بـازار  هـا   ايـن  خورد چون ت شكست مىيد، اگر قتله منصور را بكشند روحانيكارى بكن

ت در يـ را اعدام كننـد روحان ها  اين اند، اگر ت بودهيى هستند و حامى روحانموجهى ها آدم

 راهـا   ايـن  ديمطمـئن باشـ  «: م گفتنـد ي، آقاى حكـ »خورد مىران ضربه بزرگى يتهران و در ا

 د،ير مطمـئن باشـ  يـ نخ«: ، گفتنـد »آقـا صـحبت اعدامشـان اسـت    «: ، گفـتم »كنند اعدام نمى

 ر كشـور بـود و  يـ وزقـبالً  راسـته  ي؛ پ»را اعدام نكنندها  اين راسته به من قول داده است كهيپ

هـا   ايـن  آقا گاهى اوقـات «: م گفتميران شده بود در عراق، من به آقاى حكير ايآن وقت سف

 اهللا بروجـردى دروغ  تيـ ان اسـالم بـه مرحـوم آ   ييراجـع بـه فـدا   هـا   اين ند،يگو دروغ مى

اهللا  تيـ دنـد كـه آ  ياهللا بروجردى مخالف اعدام مرحوم نـواب بـود، وقتـى فهم    تيگفتند، آ

 گـر رو نشـان ندادنـد و   ين جهـت بـه مالقـات شـاه فرسـتاده د     يبروجردى كسى را براى ا

 اهللا بروجـردى  تيـ را اعـدام كردنـد فرسـتاده آ    آنهـا  گفتند شاه رفته است آبعلى، و بعد كه

 شـان يم نقـل كـردم ا  يرا بـراى آقـاى حكـ   هـا   اين ادم هست آن وقت كه مني. »را راه دادند

 را اعـدام هـا   ايـن  راسـته بـه مـن قـول داده كـه     ينـد، پ يگو ر به مـن دروغ نمـى  ينخ«: گفتند

 اتفاقـاً رون، پـس فـرداى آن روز   يـ شـان آمـدم ب  يمن از خـدمت ا . »ام كردهنكنند، من اقدام 

 نيك ماشـ يـ امـد  ير نيـ ن گيخواسـتم برگـردم ماشـ    مسلم، مـى  ارت دوطفالنيرفته بودم ز

 قتلـه «: هاى تهران بود و مـرا سـوار كـرد، گفـتم چـه خبـر؟ گفـت        سوارى آمد كه از بچه

 شـان يم بـودم ا ياهللا حكـ  تيـ مت آش خـد يمن دو شب پ«: ، گفتم» !منصور را اعدام كردند

 ؛ بعـد »بـاالخره اعـدام كردنـد   «: ،گفـت »را اعـدام نكننـد   آنهـا  اند كه گفتند به من قول داده
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نـژاد را   كيـ ى، امانى، صـفار هرنـدى و ن  يبخارا«: اند دم كه نوشتهيهاى عراق د در روزنامه

١.ب داده بودنديم را هم فرياهللا حك تيآ آنها ، معلوم شد»اعدام كردند
  

  

  با شما مربوط بودند؟ آنها ا افرادى ازيآ :س

 ه امـام يه شـهر يـ از قبـل مربـوط بـودم، در ارتبـاط بـا ته      عسـگراوالدى من بـا آقـاى    :ج

 شـان و مرحـوم حـاج مهـدى عراقـى و حـاج صـادق       يم، ايشان تمـاس داشـت  يدرتهران با ا

ـ بازار تهران بودنـد، آقـاى هاشـمى گو    موجهامانى از افراد   بـود؛ امـا در  مربـوط   آنهـا  ا بـا ي

 هـا  هيـ در ارتبـاط بـا پخـش اعالم    آنهـا  البته. ارتباطى نداشتم آنها ان من باين جريرابطه با ا

  .هم در تهران نقش داشتند

  

  ه قم چگونه بود؟يدر حوزه علم آنها اثر و بازتاب حركت :س

ه قـم اقـداماتى در جهـت    يـ بـود در حـوزه علم   آنهـا  در همان زمان كه صحبت اعدام :ج

 ىيهـا  هيـ د مـا هـم اعالم  يه دادند شـا ين قم اعالميمدرس. گرفت صورت مى آنها ت ازيحما

 نيـ م در اياهللا حكـ  تيـ كردم كـه تمـاس و صـحبت بـا آ     م، ولى من فكر مىيرا امضا كرد

  .اى حاصل نشد جهيم ولى نتيباشد كه تماس گرفت مؤثّرارتباط 

 

                                                        
 توسط هيات 1343اهللا ميالنى در تاريخ اول بهمن   حسنعلى منصور نخستوزير به فتواى حضرت آيت ١

 پس از دستگيرى در محمد بخارايى، ضارب منصور. مؤتلفه اسالمى هنگام ورود به مجلس شوراى ملى كشته شد

 خواهيد با  كند، شما مى اى مشكلى را حل نمى بازداشت يا اعدام يا تبعيد يا شكنجه عده«: گويد هايش مى بازجويي

اسالم به ما اين آگاهى را داده كه بايد با علت مبارزه كرد و ما هم براى مبارزه با علت برخواستيم، شما علت . معلول مبارزه كنيد

 اگر. اهللا العظمى خمينى است شدن او تبعيد آيت ر را دريابيد، علت كشتهشدن منصو  كشته

 رئيس دادگاه از او. »مرا كشتيد امثال من فراوانند، يقين بدانيد تا ايشان به ايران باز نگردد آسايش نخواهيد داشت

 ما سه بار به دنبال او عامل اصلى شاه بود و«: گويد دانستيد؟ بخارائى مى  پرسد، آيا عامل اصلى را منصور مى مى

 مان نوشته شده كه اولين كسى كه بايد كشته شود شاه است، ولى موفق نشديم، ولى بعد از او  رفتيم و روى اسلحه

 رئيس دادگاه سئوال. »شد كه رهبر اسالمى يك ملت را تبعيد كند و از تبعيد دفاع كند  آدمى رذلتر از اين پيدا نمى

 اش زديد؟ پاسخ  ان كه بايد تير اول را به شكم و تير دوم را به مغزش بزنيد، به حنجرهكند كه چرا بر خالف قرارت مى

 اهللا العظمى خمينى توهين كرده اى كه به آيت  من تير اول را به شكم او زدم، در مغزم خطور كرد كه حنجره«: داد

 پرسد چه فتوائى براى قتل داشتى؟  مىوقتى رئيس دادگاه . »بايد دريده شود، اين بود كه تير سوم را به مغزش زدم

 اهللا خمينى در روز چهارم آبان فتوايى بود براى فرد فرد ملت، براى هركسى كه از  تنها سخنرانى آيت«: گويد مى

 در نتيجه رأى دادگاه اعدام چهار. »اسالم و ايمان و عقل برخوردار بود كه اين خائنين به سزاى خيانتشان برسند

 .اهللا عليهم اجمعين  رحمة. حكم اعدام انجام شد 26/3/1344ن براى ديگران بود كه در تاريخ نفر و حبسهاى سنگي
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  قمىاهللا   تيالنى و آياهللا م  تين آيجاد ارتباط بيتالش در جهت ا

  

ــرار مســموع در شــرا :س ــم ياز ق ــدن در ق  طى كــه حضــرتعالى توســط ســاواك از مان

 اهللا تيــالنــى و آياهللا م تيــد و در آنجــا بــا آيد مســافرتى بــه مشــهد داشــتيــممنــوع بود

ــاتقمــى  ــا مالق ــتيه ــا مســائل نهضــت، آقا يى داش ــاط ب ــد؛ و در ارتب ــژاد، ان هاشــمىي  ن

 ك شـوند؛ يـ النـى نزد ياهللا م تيـ بـه آ  د كـه يـ كرد ق مـى ياى و واعظ طبسى را تشـو  خامنه

  .دييد بفرماياد دارين ارتباط به ياگر مطالبى در ا

 ك شـب بـا آقـاى   يـ ادم هسـت آن وقـت كـه مـن بـه مشـهد رفـتم        يتا آنجا كه من  :ج

نـژاد و طبسـى كـه بـا      اى و هاشمى ان خامنهيعنى آقايپ ين تيم در آنجا با اياى بود خامنه

١النـى ياهللا م تيـ م كـه بـه آ  يكـرد  مـى  اهللا قمى مربوط بودند صحبت تيآ
 ك شـوند، يـ نزد 

النـى در مشـهد مثـل    يد، ميـ كن النـى مـى  يالنـى م ين قدر ميشما ا«: گفت ان مىيكى از آقاي

النى جور نبودند ولـى مـن و آقـاى    ياهللا م تيبا آها  اين ؛ خالصه»عتمدارى در قم استيشر

  .فتالنى گرم گرياهللا م تيد با آين بود كه بايربانى نظرمان ا

 النـى آمدنـد  ياهللا م تيـ م مشـهد و آ يدى رفتـه بـود  يد سـع يدر آن سفر من با مرحوم شه

م، ما هم شـب بـه منـزل    يشان برويدن ما، و بعد از ما دعوت كردند كه شب به خانه ايبه د

ـ اند؛ در م م رجالى را دعوت كردهيديم، ديشان رفتيا آقـاى طـاهر احمـدزاده بـود،      آنهـا  اني

د مرحوم آقاى  خ مجتبـى يعتى بـود، حـاج شـ   يعتى پـدر مرحـوم دكتـر شـر    يشـر تقى محمـ 

 رى از تهـران بـراى  يـ اد بودنـد، بنـا بـود آقـاى آقامرتضـى جزا     يز ها بازارينى بود، از يقزو

 بلـه «: گفتنـد  مـى شـان  يا شـد  مـى النـى صـحبت   يهـر وقـت بـا آقـاى م    . اورديشان خبر بيا

 شـان ي، منظـور ا »دهنـد  خبـر مـى   كـامالً ا را بـراى مـا   يبحمداهللا هسـتند كسـانى كـه قضـا    

 شـان در تهـران  يشـان بـود و دسـت ا   يش ايرى بـود كـه قـوم و خـو    يهمان آقامرتضى جزا

 شـان گـزارش  يانـات را بـه ا  يكـرد و جر  مى رفت و آمد، و به قم و تهران شد مىمحسوب 

 .داد مى

 ما را براى ناهـار دعـوت كردنـد آن روز هـم    ) النىياهللا م تيآ(شان يگر باز ايك روز دي

 

                                                        
شمسى دارفانى را وداع گفتند و در حرم مطهر 17/5/1354ق مطابق با .هـ1395اهللا ميالنى در بيست و نهم ماه رجب سال  آيت ١

 .به خاك سپرده شدند) ع(رضا  حضرت امام
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 حاج آقارضـا زنجـانى بـرادر حـاج     -امرزدشيخدا ب -ادى آنجا بودند، از جمله يعلماى ز

 اهللا قمى مـن و آقـاى ربـانى    تيروزى هم آ. د ابوالفضل زنجانى در آنجا حضور داشتيس

  .ى شديها صحبترا دعوت كرد و در آنجا 

 و ديـ م و ديك كنـ يـ گر نزديكـد ين دو بزرگـوار را بـا   يـ م ايكـرد  خالصه مـا سـعى مـى   

 مـا . بـود  مـؤثّر ى مـا  هـا  تمـاس ن يـ اى ا گر داشته باشند كـه تـا انـدازه   يى با همديدهايبازد

ده يـ شـان را ناد يان ايـ تى اسـت و از بزرگـان اسـت آقا   يالنى شخصيم چون آقاى ميگفت مى

  .شده بودند مأيوسشان يا از ايون داغ مشهد گويرند، انقالبينگ
  

ــآ :س ــي ــات ب ــن شــخص آيا اختالف ــى ياهللا م تي ــو آالن ــود  تي ــى ب ــاهللا قم ــا مي  اني

  زى اختالف داشتند؟يدر چه چ اساساًشان؟ و يطرفداران ا

 ح و تنـد بـود و رفتـار   يلـى صـر  يدر مسائل نهضت اختالف نظر بـود، آقـاى قمـى خ    :ج

  .پلماسى توام بوديالنى با كمى ديآقاى م

  
  

  ت و بازداشت دو روزهينامه به حاج آقا مجتبى آ

  

ــن :س ــه يش ــانى ك ــار   ده شــد در زم ــه از ســوى اقش ــاتى ك ــه وجوه  ســاواك نســبت ب

ـ د حسيرسـ  مختلف مردم بـه دسـت شـما مـى     داد، حضـرتعالى  ادى نشـان مـى  يـ ت زياس 

ت يـ اى را خطاب به آقـاى حـاج آقـا مجتبـى آ     توسط فرزند خود آقاى حاج احمدآقا نامه

ــتاد ــى ايفرس ــد ول ــت    ي ــه بازداش ــر ب ــاد و منج ــاواك افت ــات س ــت مقام ــه دس ــه ب  ن نام

ــدآقا گرد  حضــرتعالى و ــاج احم ــدتان ح ــفرزن ــاً د؛ ي ــجزئلطف ــات اي ــه را بي ــن حادث  اني

  .دييبفرما

 آبـاد در مـورد وجوهـات بـود و االن     نده من در نجفيت نمايآقاى حاج آقا مجتبى آ :ج

ثبـت بـود؛ آن وقـت چـون در      آنهـا  شان دفاترى داشت كه نـام اشـخاص در  يز هست، اين

 دهنـد فكـر كـردم    چه كسانى وجوهات مـى آوردند كه  ها گاهى به من فشار مى ىيبازجو

 اى نوشـته بـودم بـه    نامـه . شـوند  فتـد مـزاحم افـراد مـى    ين دفاتر به دست ساواك بياگر ا

 د و در دسـترس نباشـد، احمـد منتظـرى پسـرم     يـ حاج آقا مجتبى كه آن دفاتر را پنهـان كن 
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 مجتبى،بعـد آباد من نامه را به او دادم كه در آنجا بدهد به حـاج آقا  خواست برود نجف مى

 ، احمد آن وقـت بچـه بـود مالقـات    محمدهمراه خانواده رفته بود به مالقات  تصادفاًاحمد 

 ن نامـه را يـ ب او ايـ كردند، خالصه در ج هم حضورى نبود ولى افراد را بازرسى بدنى مى

 قلعـه؛ در آن زمـان جـاى مـا در تهـران منـزل آقـاى        دا كرده بودند او را برده بودند قزليپ

قلعـه بـه احمـد فشـار آورده      ك مهمان آبادانى داشت، در قزليشان يبود، آن روز ادى يسع

 دهياز احمـد پرسـ  هـا   ايـن  دى اسـت، يبودند كه بابات كجاست؟ گفته بود خانه آقـاى سـع  

 گـر كـه اهـل آبـادان    ينفر د كيدى بودند؟ گفته بود يگر چه كسانى خانه آقاى سعيبودند د

 ن رفتـه بودنـد منـزل   يمـأمور خانه مرحوم دكتـر واعظـى،   آن شب من رفته بودم  اتفاقاًبود، 

 بلكـه . ميم او را بازداشـت كنـ  يخـواه  دى به سراغ من ولى نگفته بودند كـه مـى  يآقاى سع

ـ ا«: دى گفتـه بودنـد  يكردن به آقـاى سـع   براى راه گم  ن مـرد كـه اهـل آبـادان بـود ظهـر      ي

 داننـد كـه او ظهـر در    مـى گـر  يچه كسـانى د «: بله، گفته بودند: گفته بود »منزل شما بوده؟

 ن شـخص منـزل  يـ دانـد كـه ا   آقـاى منتظـرى هـم مـى    «: شان گفته بوديا» منزل شما بوده؟

 گردنـد  دنبـال مـن مـى   هـا   ايـن اصـالً  دى متوجه نشده كه يحاال مرحوم آقاى سع. »ما بوده

لـه نبـود بـاورش    يك بهانه بوده است، خودش چون اهل مكر و حيه آن مرد آبادانى يو قض

را آورده بـود در خانـه دكتـر     آنهـا  دىياهل مكر باشند؛ خالصه آقاى سـع  آنها هآمد ك نمى

 سـاعت ! شـان بـوده اسـت   ين مرد آبـادانى ظهـر منـزل ا   يواعظى كه من شهادت بدهم كه ا

دار يـ دم آقاى دكتر واعظى آمد مـرا ب يم ديده بوديك بعد از نصف شب بود ما خوابيحدود 

 دميـ مـن بلنـد شـدم آمـدم، د     » !چهـار نفـر   سهدى است همراه با يآقاى سع«: كرد و گفت

 نـد آن مـرد آبـادانى ظهـر منـزل مـا      يگو انـد مـى   آمدهها  اين ديببخش«: دى گفتيآقاى سع

 شـان ظهـر منـزل   يد كـه ا يام كه شهادت بده ش شما آوردهيرا پها  اين ا نه؟ منيبوده است 

 نـه شـما  «: فتنـد ، گ»شـان بـوده اسـت   يبله آن مـرد ظهـر منـزل ا   «: من گفتم»  !ما بوده است

 ن مـرد آنجـا بـوده   يـ د كـه ا يـ ت شـهادت بده يـ د در سـازمان امن ياوريف بيقه تشريچند دق

 ديـ اوريف بينـه شـما تشـر   «: ، گفتنـد »دهـم  ن جا دارم شـهادت مـى  يمن هم«: ، گفتم»است

ن كردند و بردند؛ مـا در دلمـان بـه آقـاى     ي، خالصه مرا سوار ماش» !ديدر آنجا شهادت بده

آورى در  را مىها  اين ك بعد از نصف شبيم كه آخر بنده خدا ساعت يديخند دى مىيسع

 دىيـ خانه مردم كه من شهادت بدهم، خوب خودت گفتى ظهـر منـزل مـا بـوده، وقتـى د     

 كـى دو روز يخالصه . گرى دارنديك نقشه ديها  اين كردى كه اصرار دارند فكر نمى ها اين
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قلعه بود و راجع به او  تند و احمد هم در قزلقلعه مرا نگه داش ن نامه در قزليدر ارتباط با ا

  .ميو نامه از من سئوال كردند، بعد آزاد شد

  

 ىيهــا پاســخن ارتبــاط چــه ســئواالتى را مطــرح كــرد و شــما چــه  يــســاواك در ا :س

 ت و كســانى كــه بــه شــمايــن نامــه بــراى حــاج آقــا مجتبــى آيــا افشــاى ايــد؟ و آيــداد

  اورد؟يدادند مشكلى بوجود ن وجوهات مى

 ت شـوند، ولـى  يـ دادم مـزاحم آقـاى آ   اد بود و من احتمال مـى يز ها جوابسئوال و  :ج

  .مزاحمت مختصر بوده است ظاهراً

  
  

  1346در سال مجدد مسافرت به كربال و بازداشت 

  

ــدداً حضــرتعالى  :س ــارمج ــه ت ــديدر چ ــدانى ش ــد يخى زن ــدان و بن ــدام زن ــه ك  د و ب

  د؟يافتيانتقال 

 من وقتى از زندان آزاد شدم قاچاقى رفتم كربال، در بازگشت مـن و آقـاى حـاج آقـا     :ج

 ن بازداشـت يـ خ عبداهللا صالحى را گرفتند و آوردند زندان؛ اياى و آقاى حاج ش تقى درچه

 ن جعفـرى را يخ غالمحسـ يبود، پنج ماه ما را نگه داشتند، آقـاى حـاج شـ    1346ر ماه يدر ت

رمـرد  يلى سرسخت و مبارزى بـود، حـاال پ  يشان آدم خيبودند، ا هم از تهران گرفته و آورده

 ن جعفـرى همـدانى بـرادر همـان آقـاى جعفـرى بـود كـه در        يخ غالمحسـ يشده است، آش

 ماهـه بـود كـه مرحـوم آقـاى      ن زندان پنجيكوچه رهبر در قم دكان داشت؛ و در مدت هم

 نزد ما آوردنـد و حـدود  قلعه  نى را هم از مرز بازداشت و به زندان قزليحاج احمدآقا خم

بـال و فوتبـال بـازى    يلى خوب بود و بـا افسـران وال  ياش خ هيدو ماه در زندان بود و روح

  .م بودكرد و شاد و خرّ مى

  
  

  شى و انتقال به زندان قصريمحاكمه فرما

  

 رازى بـراى محاكمـه  يشـ  بعد از پنج ماه مرا آزاد كردند و پس از مـدتى بـا آقـاى ربـانى    

ـ  كيشدن به  احضار كردند و پس از محاكمه و محكوم  مانـده يم زنـدان بـراى باق  يسال و ن
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 و حـاج هاشـم   عسـگراوالدى ان انـوارى و  يـ زندان مرا بردند در بند سـه زنـدان قصـر، آقا   

 گـر در بنـد سـه   يد كـاظم بجنـوردى و جمعـى د   يكرمانى و سـ  جواد حجتىمحمدامانى و 

 ت آسـتانه مقدسـه  يـ تول -ت يـ بمـانم، ولـى مرحـوم تول    آنهـا  خواستند من نزد بودند و مى

آزادى و جمعـى از افسـران    ان نهضـت يـ ما و جمعـى از آقا  محمدو  -)س(حضرت معصومه

، و بـاالخره بعـد از   آنهـا ش يست در بند چهار بودند و عالقه داشتند كه من بـروم پـ  يكمون

 مـى بـود مـرا بـه    يمـرد مال  نسـبتاً س زنـدان كـه   يو موافقت سرهنگ كورنگى رئ ها فعاليت

  .بند چهار زندان قصر بردند

  
  

  تيى با مرحوم توليآشنا

  

  ت براى چه زندانى شده بود؟يمرحوم تول :س

 ى معـروف قـم بـود   هـا  شخصيتو از  )س(آستانه حضرت معصومه متولّىت يآقاى تول :ج

 وآمـد  ق بود، حتـى شـاه بـه منـزل او رفـت     يلى رفيبا شاه خقبالً شان يولى روحانى نبود، ا

 ت كـرده بـود و از  يـ ان رفراندوم آقاى مصدق از مرحـوم مصـدق حما  يداشت، ولى در جر

لـى خـوب   يت خيـ ت توليان نهضت روحانين او و شاه شكرآب شده بود؛ بعد ازجريآنجا ب

 رفتنــد در مســجد باالســر بــراى مــى هــا طلبــهنــى ياهللا خم تيــد آيــآمــد، بعــد از تبع مــى

 خـدام نداشـت و بـه    آنهـا  ت كارى به كاريلخواندند و تو شان دعاى توسل مىيبازگشت ا

 شـان مـانع  يلـى اصـرار داشـت كـه ا    ينشـوند، دسـتگاه خ   طلّـاب سفارش كرده بود مزاحم 

 )س(نجـا آسـتانه حضـرت معصـومه    يا«: گفـت  شـان مـى  ين جلسات بشود ولى ايبرگزارى ا

 ن مراسـم مرتـب در مسـجد   يـ ارتى ايـ ام زيـ در ا. »ن كـار را بكـنم  يتوانم ا است و من نمى

از شـهرهاى   زوارلـى ناراحـت بـود، چـون     يه خين قضـ يـ و دستگاه از ا شد مىباالسر اجرا 

 ت فشـار آورده بودنـد  يـ لى بـه تول يدند؛ باالخره خيد ن منظره را مىيآمدند و ا مختلف مى

ش پرونده درسـت كـرده و   ين جهت برايرون كن ولى قبول نكرده بود، به هميرا بها  اين كه

 رنـد بـا  يت آسـتانه را هـم از او بگ  يـ بودند؛ بعد بنا شده بود تول بازداشت و محكومش كرده

 .را از زمان شاه عبـاس در دسـت داشـتند    )س(ت حضرت معصومهيتولها  اين خانوادهكه  اين

 ت فرسـتاده يـ كى از اسـتادان دانشـگاه تهـران بـود بـه عنـوان تول      يرا كه  ةشاه آقاى مشكو
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 ك مجلـس در يـ ادم هسـت  يـ او نرفتنـد، حتـى   ر بـار  يكدام ز چيآستانه ه خدامبود قم، اما 

 چ كـس جلـوى  يهـ اصـالً  آمـد   ةن آقاى مشـكو يه گرفتند علما همه بودند، هميضيمدرسه ف

 آمـد  ت خوششـان نمـى  يـ از تولقـبالً   ها طلبهكه  اينش بلند نشد و به او اعتنا نكردند، با يپا

برابر دسـتگاه همـه    گر پس از مقاومت او دريكرد اما حاال د ت مىياز شاه حماكه  اينبراى 

 نـان  هـا  سـال ن كارمنـدان و كـارگران آسـتانه هـم كـه      يـ ت شده بودند؛ تمام ايطرفدار تول

د يـ كى دو ماهى مانـد و بعـد د  ينرفتند؛ او هم  ةر بار آقاى مشكويت را خورده بودند زيتول

  .ند رها كرد و رفتيب كسى پشمى به كالهش نمى

 ان او رايـ ن جريـ بـود و در ارتبـاط بـا ا   ك قـدرتى  يـ ت خودش يباالخره در آن زمان تول

ى و آقـاى دكتـر عبـاس    يبابـا  شان با آقاى احمـد علـى  يگرفته و آورده بودند زندان قصر، ا

 دو سـه روز در بنـد سـه بـا    كه  ايندر بند چهار بودند و من بعد از  محمدبانى و مرحوم يش

  .شان بودم به بند چهار رفتميآقاى انوارى و رفقاى ا
  

  د با خود شما بود؟يدر چه بندى باشكه  اينار يمگر اخت :س

ـ  :ج شـهر قمشـه واقـع در    (س زنـدان سـرهنگ كـورنگى اهـل شهرضـا      يدر آن وقت رئ

 ت حـال مـن را كـرده باشـد؛ بـه مـن      يـ خواسـت رعا  بود و او مـى ) لومترى اصفهانيك70

خواسـت احتـرام كـرده     ، در واقع مـى »ن بندها كه دوست دارى برويبه هركدام از ا«: گفت

 ق بود و ارتبـاط مـن را بـا   يد دستجردى و آقاى دكتر واعظى هم رفيبا آقاى دكتر وح. اشدب

خواست به خارج برود آمد در زندان با  هم روزى كه مى ها زماندانست، در همان  مى آنها

  .من خداحافظى كرد

  
  

  همراه با سران نهضت آزادى در زندان قصر

  

  زندانى بودند؟آزادى هم در همان بند  ا سران نهضتيگو :س

 سـال زنـدان محكـوم شـده بـود، آقـاى       بله آقاى مهنـدس بازرگـان بـوده كـه بـه ده      :ج

 سـال زنـدان محكـوم    ا شـش يـ ك بـه پـنج   يبانى بودند كه هر يى و آقاى دكتر شيعلى بابا

 بودند، ولى به مرحوم مهندس بازرگان در آن هنگام عفو خورده و آزاد شده بود، امـا دكتـر  
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 افـراد هـا   ايـن  طـور،  نيى هـم همـ  يبابـا  د، آقاى علـى يدانش را كشسال زن بانى ششيش

ى و آقـاى  ين بـودم، آقـاى مـوال   يهمنش آنها مذهبى بودند كه من در بند چهار زندان قصر با

  .ز بودندياسداهللا بنكدار ن

  

  د؟ييد بفرماياد دارياى به  اگر از مرحوم مهندس بازرگان خاطره :س

 بنـد نبـودم   شـان هـم  يشان آزاد شده بودند و من بـا ا يوقتى مرا به زندان قصر بردند ا :ج

د شـان بـود؛ روزى مـن بـه مالقـات      يدر قصر با ا محمدولى مرحوم  رفـتم، مرحـوم   محمـ 

د مرحـوم   جرّ و بحـث ت جدل و يها شكا لهيمهندس از پشت م را كـرد، و مرحـوم    محمـ

ـ يگفت در بعضى مباحث تفس محمد  نوعـاً كـنم چـون    مـى  جـرّ و بحـث  شـان  يا ارى من ب

  .كنند ر مىيات وارده تفسيان متن قرآن را بدون مالحظه روايآقا

  

ــ   :س ــر ش ــاى دكت ــا آق ــبانى نيحضــرتعالى ب ــمي ــد بود ز ه ــبن ــر از اي ــميد، اگ ــان ه  ش

  .دييادتان هست بفرماياى  خاطره

ــ  :ج ــر ش ــاى دكت ــهيبانى خيآق ــى آدم پرمطالع ــود،  ل ــاًاى ب ــود،  دائم ــه ب  مشــغول مطالع

ـ الب ر مجمعيتفس د از اول تـا آخـر خـوب مطالعـه كـرده بـود، عربـى را خـوب         يان را شـا ي

د و  متـدين شـان مـرد   يكـرد؛ ا  ى عربى استفاده مىها كتابدانست و از  مى ى اسـت؛ متعهـ 

ـ  يااجمـاالً  شـان بـودم و   يز مـدتى بـا ا  يـ ن نيمن در زندان آخر در او  انين زنـدان يشـان در ب

  .به احكام اسالمى بود متعبدمسلمان از افراد با استقامت و 

  
  

  ى با رهبران حزب تودهيآشنا

  

 بودنـد ولـى   جـدا هم آنجا بودنـد كـه    ها كمونيستاى و  البته در آن زمان افسرهاى توده

 ى،يمـنش، عمـو   م؛ افـرادى مثـل كـى   يهـم بحـث و گفتگـو داشـت     آنهـا  ن حال ما بايدر ع

 د ويى عـراق بودنـد ماننـد سـع    هـا  كمونيسـت گـر هـم از   يد چند نفـر . حجرى و شلتوكى

 د مـدتى يد كـه آزاد شـدند؛ سـع   يزى طـول نكشـ  ير شده بودند و چيمهندس عادل كه دستگ

 آنهـا  دنيـ شـان از بغـداد بـه د   يشـان ا يسـت شـده بـود، خو   يدر نجف طلبه بوده بعد كمون
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زنـدان جمهـورى    ا بعـد در يمنش بود كه گو كى از سران حزب توده به نام كىي. آمدند مى

  .كرد رفت و بحث مى لى كلنجار مىيخ آنها ما با محمدا رفت؛ ياسالمى از دن

 هـم  هـا  كمونيسـت م كـه  يك حمام كوچك داشـت يم، يبرد لى رنج مىين زندان خيما در ا

آنـان   طبعـاً گر مشـترك بـود و   يها و وسائل د و آفتابه ها دستشوييكردند،  از آن استفاده مى

ن يـ كردنـد، خالصـه مـا از ا    ت نمـى يـ مسائل اسالمى و احكام طهـارت و نجاسـت را رعا  

  .شد مىها اوقاتمان تلخ  برنامه
  
  

  آباد از زندان  نجف الحجةض كاشى كتابخانه مدرسه ياعتراض به تعو

  

ـا هنگــامى كــه حضــرتعالى در زنــدان قصــر دوران محكوم    يــگو :س ت خــود رايـ 

ــى ــگذراند مـ ــاواك و يـ ــ  د سـ ــه كاشـ ــفهان بـ ــاف اصـ ــه يكارى كتياوقـ ــه كتابخانـ  بـ

 آباد دستبرد زده و نام شما را پـاك كـرده بودنـد و اسـم شـاه را بـه       نجف »الحجةمدرسه «

 د،يـ ت كـرده بود ين عملشـان بـه دادسـتانى ارتـش شـكا     يـ جاى آن نوشته بودند، شـما از ا 

  ن ماجرا چگونه بوده است؟يمشروح ا

آقـاى   االسـالم  حجـة ك كتابخانه بود كه توسط مرحـوم  يآباد  ه نجفيدر مدرسه علم :ج

 ل شـده بـود و بـاالى آن اسـم    يـ له مـن تكم يو بـه وسـ   تأسـيس اضى يم ريخ ابراهيحاج ش

 كارى شـده بـود، بعـد در   ين اسم مـن كاشـ  يو همچن مؤسساضى به عنوان يمرحوم آقاى ر

 آبـاد و  س اوقـاف اصـفهان بـا فرمانـدار نجـف     يك روز رئيهمان زمان كه من زندان بودم 

 ن كتابخانـه را عـوض  يـ ى سـر در ا هـا  كاشـي زى كرده بودند كـه  ير س شهربانى برنامهيرئ

 در) همسـر شـاه  (ن قـرار بـوده كـه فـرح     يـ كنند، برنامه هم برحسـب آنچـه نقـل شـد از ا    

 اى را اختصـاص داده بـود كـه مراكـزى را در سـطح      مسافرتى كه به اصفهان داشته بودجه

ـ يكنند، بعـد مسـئول   تأسيسآباد  ك كتابخانه در نجفياستان از جمله  ى چنانكـه مـا   ن محّل

 ى آن بـه نـام آن  هـا  كاشـي ض ين كتابخانـه را بـا تعـو   يانـد كـه همـ    م در نظر داشتهيديشن

ا در جـاى  يـ نى شده را بخورند يب شير نام دهند و بودجه پييكتابخانه كه بنا بوده بسازند تغ

 توانـد  ه بودنـد فالنـى زنـدان اسـت و نمـى     ش خودشان هـم گفتـ  يگرى مصرف كنند، پيد

ـ  ر دو نشان مـى يك تيى بكند و ما با يا سروصداياعتراض   ى سـاخته يهـا  كاشـي بعـد  ! ميزن
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 ؛ در...حضـرت شاهنشـاه سـاخته شـد و    ين كتابخانه در زمـان سـلطنت اعل  يا: بودند كه مثال

 حضـرت را ياعلى ها كاشين يى قبلى را خراب كرده و اها كاشيروز روشن آمده بودند آن 

  .به جاى آن چسبانده و رفته بودند

 ى بـه سـازمان بازرسـى   يهـا  دم و از همـان جـا نامـه   يـ ه را فهمين قضـ يـ من در زنـدان ا 

ـ     شاهنشاهى نوشتم، نامه  نكـه يكـردم، تـا ا   ب مـى يـ ه را تعقيب قضـ هـاى تنـدى بـود، مرّت

ـ آبـاد،   رونـد نجـف   ق مـى يـ نى بـراى تحق يمأمورباالخره از طرف بازرسى شاهنشاهى  ك ي

ن بازرسى بوده، رفته بوده است در محل و اعالم كـرده بـوده كـه افـراد     يسرهنگى مسئول ا

 ن سـرهنگ يـ براى مـن نقـل كردنـد ا    بعداًه را شهادت بدهند، چنانكه يند چگونگى قضيايب

 حـاال آقـاى منتظـرى   «: بـه مـردم گفتـه بـوده     -امرزديـ كه حاال هركه بوده خدا پدرش را ب -

 ت كـرده يشـكا  فعـالً شـان  يمال شـود، ا يد پايشان نبايزندان است به جاى خود، ولى حق ا

 ادى از مـردم يـ تعـداد ز . »د شـهادت بدهـد  يـ ايه دارد بين قضـ ياست اگر كسى اطالعى از ا

ـ يآباد و رئ شهادت داده بودند كه فرماندار نجف س شـهربانى در فـالن روز   يس اوقاف و رئ

 را شكسـتند و  هـا  كاشـي وردند و فالنى را به عنوان بنا آوردند جا نردبان آ آمدند و از فالن

 كيـ ق نبـوده  يـ دق آنهـا  ىهـا  گيـري  چسباندند، و چـون انـدازه   آنها را به جاى ها كاشين يا

ل ك گـزارش  يـ  آنها قسمتى از آن هم خالى مانده بود؛ باالخره ه كـرده يـ ى از مـردم ته مفصـ 

  .بودندبودند و براى بازرسى شاهنشاهى تهران آورده 

 دادسـتان كـل  «: از زندان مـرا خواسـتند و گفتنـد    -د بوديا هفتم عيروز ششم  -ك روز ي

 مسـار ي؛ آن وقـت دادسـتان كـل ارتـش شخصـى بـود بـه نـام ت        »خواهد ارتش شما را مى

ـ    -او را ترور كردند بعداًن خلق يهمان كه مجاهد - »وياء فرسيض« ك يـ ش او، يمـرا بردنـد پ

 لـى احتـرام كـرد، بعـد    يوقتـى مـن وارد شـدم بلنـد شـد خ      گر هم نشسته بود،يسرهنگ د

 منـد  ن عالقـه يـ د كـه مـا بـه د   يـ ال نكنيـ كـردن كـه شـما خ    فيشروع كرد از خودش تعر

و مـا بـه    مكّـه ام  و امسال هـم مـادرم را فرسـتاده    مكّهام  م، من خودم چند سفر رفتهيستين

 آباد چه بـوده اسـت؟ مـن    نجفان كتابخانه ين جري؛ بعد گفت ا...م ويمند ت عالقهيروحان

 م ولـى يده بـود يـ ز ديـ مـا در كشـور دزدى همـه چ   «: م نوشـته بـودم  يها كى از آن نامهيدر 

خواسـتند كتابخانـه بسـازند مگـر پـول       حضرت اگـر مـى  ياعل! ميده بوديكتابخانه دزدى ند

 حضـرت يدل سـاخته شـده بـه نـام اعل     اى را كه با خـون  ك كتابخانهيند يآ نداشتند كه مى

 شـان يهـاى تنـدى بـود، بعـد ا     لى نامـه يهاى من آمده بود، خ ن مطالب در نامهيا »ندكن مى
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آقـاى  «: د حدود دوساعت با من صـحبت كـرد، گفـت   يكردن، شا شروع كرد با من صحبت

 خيانـد تـوب   ان دسـت داشـته  يـ ن جريـ منتظرى، كار اشتباهى شده ما همه كسانى را كه در ا

 حضـرت اسـت  يبـه اسـم اعل   هـا  كاشـي گر چـون  يم، اما كارى است كه شده حاال ديا كرده

  ن صـورت يبـه همـ   هـا  كاشـي ن يد ايم، شما اجازه دهيرا بكن ها كاشين يست كه ايصالح ن

  تمـام مخـارج شـما را مـا    ! ميدهـ  باشد، هرچـه خسـارت بـه شـما وارد شـده اسـت مـى       

د اصـالح شـود،   يـ ست، اگر كار خالفى شـده اسـت با  يخسارت ن مسأله«: گفتم » !ميده مى

  گـر از يآقـاى منتظـرى چنـد روز د   «: ؛ گفـت »ديـ د حق را بـه صـاحبش برگردان  يخره باباال

پـس  ««: ، گفـت »ست و هفـت روز يا بيست و شش يب«: گفتم »زندان شما باقى مانده است؟

ت بزرگـوار و  يد خانـه، شـما شخصـ   يـ م بروين جـا بفرسـت  يد كه ما شما را از همياجازه ده

ـ   كيـ نـه، كسـى كـه    «: ، گفـتم »ديست در زنـدان باشـ  يالقدر درست ن ليجل   م دريسـال و ن

د و مـرا  ياى نرسـ  جـه يبـاالخره صـحبت بـه نت   »  !مانـد  ن چند روز را هم مىيزندان مانده ا

  .برگرداندند به زندان قصر

  

  ا نه؟يرا عوض كردند  ها كاشيباالخره  :س

  مـن مـتن  . روزى انقالب به همـان صـورت بـود   يرا عوض نكردند، و تا پ ها كاشينه،  :ج

  ميايـ رون بيـ خواسـتم از زنـدان ب   م در زندان داشـتم ولـى وقتـى مـى    ينامه را در دفترهاآن 

  .هاى مرا گرفتند ارى از نوشتهيبس

  
  

  رانيكا در ايگذارى آمر هيبازداشت در ارتباط با سرما

  

  ى كـه يهـا  مخالفـت ران و يـ كـا در ا يگذارى آمر هيا حضرتعالى در ارتباط با سرمايگو :س

  ديم شـاه بازداشـت شـد   يـ ن بـار از سـوى رژ  يگرفت براى چندم مىنه صورت ين زميدر ا

  د، اگـر يـ برد قلعـه بسـر مـى    دى در زنـدان قـزل  ياهللا سـع  تيـ و هنگام شهادت مرحـوم آ 

  .دييد بفرمايه دارين قضيات اياطالعاتى راجع به چگونگى و جزئ

ران يـ نـد در ا يايكـا بنـا بـود ب   يداران آمر هينفـر از سـرما  35ن شكل بود كه يه به ايقض :ج

  نـى ياهللا خم تيـ د بـود و آ يلـى شـد  يران خيـ گذارى كنند، در آن زمان اختنـاق در ا  هيسرما
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  ر كرسـى خانـه مـا در خـاكفرج    يـ رازى زيشـ  بردند؛ مـن و آقـاى ربـانى    د بسر مىيدر تبع

  گـذارى كننـد و   هيران سـرما يـ نـد در ا يايب ها آمريكاييشود  نمىكه  اينم يم، گفتينشسته بود

  م بـه اسـم حـوزه   يم كـرد يه تنظـ يـ ك اعالميـ م يد، ما با هم نشسـت يز نگويچ چيچ كس هيه

ا نـه،  يـ ى هسـت  يى از آن جـا يها دانم االن نسخه ه خوبى هم بود، نمىيلى اعالميه، خيعلم

  م، بـا يكپـى كـرد   ى پلـى يلـى ابتـدا  يك دسـتگاه خ يـ ز خوبى بـود، بعـد آن را بـا    يلى چيخ

هـا   هيكـى از همسـا  ينسخه در خانـه   500درست كرده بود در  محمددستگاهى كه مرحوم 

  م و خواص از آن مطلع شـدند و اثـر خـوبى   يم و به جاهاى حساسى فرستاديكپى كرد پلى

لـى  يه شـما خ يـ ن اعالميا«: دى از تهران آمد و گفتيم آقاى سعيديك وقت دي. هم داشت

  ريـ ى آن است، خـوب بـود ز  ه به امضايف امضا نداشت، اعتبار اعالميز خوبى بود اما حيچ

  سـتم كـه بترسـم ولـى اگـر مـن      يدى، من آدمـى ن يآقاى سع«: گفتم. »ديكرد آن را امضا مى

  ه باشـد يـ ن اعالميـ ر ايـ د زينفر از اسـات  ى امضا كنم اثرش كم است، اگر امضاى دهيبه تنها

گر صحبت كن تا حاضر شـوند امضـا   يخواهد بود، شما برو با چند نفر د مؤثّرشتر يلى بيخ

  روم امضــا مــن االن مـى «: ، گفـت »ميكنــ ه را بــا امضـا منتشــر مـى  يـ كننـد آن وقــت اعالم 

  شـان يا كسـى امضـا نكـرده بـود، بـاالخره خـود ا      يـ شان رفت، امـا گو يخالصه ا. »رميگ مى

ن ارتباط نوشته بـود و خـودش بـه    يهشت سطر در ا ز كوتاهى در هفتيك چيرفته بود و 

ك نسـخه از آن هـم   يـ جاهاى مختلف فرستاده بود، ى امضا كرده بود و با پست براى يتنها

  .ر كردند و به شهادت رساندنديشان را دستگين ارتباط ايبراى من آمد؛ در هم

  ى بشـود قبـل از  يشـان سروصـدا  يده بودنـد كـه ممكـن اسـت پـس از شـهادت ا      يد آنها

  رى آمدنـد مـن و آقـاى ربـانى را از قـم     يشـگ يان را بفهمـد بـراى پ  يـ ن جريـ كسى اكه  اين

  خالصـه  -آمدنـد  افتاد بـه سـراغ مـا دونفـر مـى      هر اتفاقى مى ها وقتآن  -ر كردند يدستگ

  خواسـتند مـا را بـه    قلعـه؛ البتـه نمـى    شبانه مـن و آقـاى ربـانى را گرفتنـد و بردنـد قـزل      

  نيفتـاده بـود بـه همـ    ين راه نيـ ن، ولى آن وقت هنوز اويقلعه ببرند اول ما را بردند او قزل

  .قلعه عنى همان قزلين ييدشان پايد و گفتند ببرجهت ما را قبول نكردن

در كـه   ايـن ك اتفاق افتاد كه اتفـاق جـالبى بـود، و آن    يقلعه هم  ن به قزلين راه اويدر ب

ك دختـرى دارد  يـ دنـد  يابـان د يبردنـد، در كنـار خ   ما را مـى  ها ساواكيهاى شب كه  مهين

  ايـ ه را جويداشـتند و قضـ  ن را نگـه  يكشـند، ماشـ   كنـد و افـرادى او را مـى    سروصدا مـى 

  او هـا الترفته منزل پـدر بـزرگش چنـد نفـر از      ن دختر داشته مىيشدند، مشخص شد كه ا
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ن دختر هم سروصدا راه انداختـه بـود، خالصـه آن    ينجا آورده بودند ايرا سوار كرده و به ا

و ن افـراد هـم اسـم    يـ اش و از ا ك تاكسى فرستادند برود خانهيدختر را نجات دادند و با 

  خوشـحال  هـا  سـاواكي ن يـ شان پرونـده درسـت كننـد؛ ا   يمشخصات و مدرك گرفتند تا برا

  .مين دختر را نجات بدهيم و ايياينجا بين كار خدا بود كه ما به ايا گفتند مىبودند و 
  
  

  دىياهللا سع تيشهادت آ

  

  شـب بـود، مـرا    ك بعـد از نصـف  يـ تقريبـاً  قلعه، سـاعت   باالخره ما را برگرداندند قزل

ــدان نبردنــد، پهلــوى    در پاســدارخانه گذاشــتند، مرحــوم آقاشــهاب هــا نگهبــانداخــل زن

كـى از  يتهرانى را هم آورده بودند او هم در همان پاسدارخانه بود، آقاى ربـانى را هـم بـه    

  ميكـرد  م و تعجـب مـى  يقلعه از مـاجرا خبـر نداشـت    ما داخل قزل. برده بودند ها آسايشگاه

  ايـ دى از دنياند، حاال نگـو كـه مرحـوم سـع     اند و در داخل نبرده نجا آوردهيكه چرا ما را ا

نجـا  يرى از بعضـى مسـائل در حـوزه بـه ا    يشگين خاطر گرفته و براى پيرفته و ما را به هم

  دى و پسـر او يد سـع يرود در خانه شـه  مى) از سران ساواك(ا ازغندى ياند؛ بعد گو آورده

ن قبر پـدر توسـت و   يد ايگو السالم قم و مى وادىآورد در  كند و مى نى مىيرا سوار ماش

  شـان را آنجـا دفـن   يبـاالخره ا . نـداز يبـازى و سروصـدا هـم راه ن    ن هم جنازه او، شلوغيا

  هيضـ يفهمنـد، در مدرسـه ف   مـى  هـا  طلبـه . دهنـد  كنند و قبر او را به پسرش نشان مـى  مى

شـود و   ه حاضـر مـى  در جلسـ  )ثراه طاب(اهللا حاج آقا مرتضى حائرى تيرند، آيگ مجلس مى

بـه صـورت جمعـى حركـت      هـا  طلبـه بعـد  . كند داحمد كالنتر سخنرانى مىيآقاى حاج س

  آورنـد  رنـد مـى  يگ داحمد كالنتـر را مـى  يكنند بـه طـرف وادى السـالم، بـاالخره آسـ      مى

د آوردند بـه  ين زرد و قباى سفيدى را با نعليك سيدم يمن از دور د دفعه يكتهران زندان، 

  » !دى كشـته شـد  يسـع «: د از آن دور تا چشمش به مـن افتـاد گفـت   يس طرف پاسدارخانه،

  :گفـت » كنـى؟  شـوخى مـى  «: گفـتم  » !دى را كشـتند يسـع «: گفـت » ى؟يگو چه مى«: گفتم

تـازه  . »انـد  ن خـاطر گرفتـه  يم، مرا هم به همـ يم و بر سر مزار او رفتيما در قم فاتحه گرفت«

به داخل زندان نبردن ما بـه خـاطر چـه    ان از چه قرار است و بازداشت و يم كه جريديفهم

  ى،يم؛ بعـد مـرا بردنـد بـراى بـازجو     يرون غائله درسـت نكنـ  يخواستند در ب بوده است، مى
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  دى فشـار ينـد، سـع  يخواهنـد بگو  گران هـر چـه مـى   يم ديمن به شما بگو«: ازغندى گفت 

  آنجـا البتـه بعـد افـرادى كـه     . »ميكرد و مرد، ما او را نكشـت ) سكته(قلب داشت و سنكوب 

م يديغى شنيك صداى جيما «: دى را به من نشان دادند و گفتنديمرحوم آقاى سع اتاقبودند 

ــيو د ــديى نيچ صــدايگــر ه ــ »ام ــا چــه وس ــاالخره ب ــه او را شــهي، ب ــديله و چگون   د كردن

ــع   ــوم س ــه مرح ــد؛ خالص ــوم نش ــا   يمعل ــارزه ب ــور و مب ــتقالل كش ــظ اس ــراى حف   دى ب

١.ديرس ران به شهادتيكا در ايگذارى آمر هيسرما
  

 
  
  

٢تين بازداشت و محكوميآخر
  

سـال زنـدان محكـوم كردنـد اتهـام شـما چـه بـود و در          دفعه آخر كه شما را به ده :س

  كردند؟ ى را مطرح مىيزهايى چه چيبازجو

  هيـ م و نظام شاهنشـاهى بـود امـا از افـراد مختلـف عل     يعمده اتهام من مخالفت با رژ :ج

كـى هـم   ياحمد محدث بـود و   خين افراد آقاى شياز اكى يمثالً ى گرفته بودند، يزهايمن چ

  دن مـن و از مـن راجـع بـه    يـ بـه د  سقّزشهر بود، آمده بودند  ا قائميخى كه اهل گرگان يش

ك موضـوع  يـ جهاد خـود  «: ى كرده بودند، من گفته بودميها سئوالانه مسلّحجهاد و مبارزه 

  در ضـمن آن  طبعـاً ات آن مـورد بحـث واقـع شـود و     يـ د مبانى و روايى است كه بامفصل

  را گرفتـه  آنهـا  اتفاقـاً ، بعـد  »شـود  ط آن هم بحـث مـى  يانه و چگونگى و شرامسلّحمبارزه 

ى شـاخدارى گفتـه   هـا  دروغگر، بـاالخره  يزهاى ديا چيا كتك زده بودند يبودند و در آنجا 

  فالنـى راجـع بـه مبـارزه    ان بـود كـه بلـه    يـ هـاى آقا  بودند، برحسب اعالم بازجو در گفته

  د مبـارزه يـ ى معرفـى كـنم تـا برو   يهـا  گـروه ا تـا شـما را بـه    يانه حرف زد و گفت بمسلّح

  ل، البته مسائلى هـم گفتـه بودنـد كـه فالنـى     ين قبيى از ايها دروغادتان بدهند و يانه مسلّح

  كنـد كـه   ك مـى يـ ق و تحريه نظام افـراد را تشـو  يكند و عل كمك مى ها زندانيبه خانواده 

  

  

                                                        
 .السالم قم مدفون هستند وادى در زندان شاه به درجه شهادت نائل شدند و در 20/3/1349مورخهاهللا سعيدى در  شهيد آيت ١
  له و ماجراهاى پس از   اهللا العظمى منتظرى در سقّز و بازداشت معظم  چگونگى يورش ساواك به منزل آيت ٢

 .آن در انتهاى فصل پنجم اين كتاب بيان شده است
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  را قبـول  آنهـا  دانسـتند و مـن هـم در پرونـده قبلـى      خودشان مـى  آنها راست هم بود و

  .كرده بودم

  

  هـا را لـو داده بـود، بـه نظـر شـما       لـى يى خياحمـد محـدث در بـازجو    خيا شـ يگو :س

  ن كار چه بوده است؟يزه او از ايانگ

ــ  :ج ــراى افــراد زيبلــه، برحســب اعــالم بازجوهــا چن ــوده، راســت و دروغ ب   ادىيــن ب

د عـدم تحمـل در برابـر    يدانـم؛ و شـا   زه او چه بوده، نمـى يسى كرده بود؛ حاال انگينو تك

  .ها بوده است شكنجه

  
  

  ى در سلوليد رجايى با مرحوم شهيآشنا

  

  ى مـدتى در يد رجـا يد كـه بـا مرحـوم شـه    يـ ن اشـاره فرمود يـ ش از ايحضرتعالى پ :س

  شـان و برخـوردى  ياات و چگـونگى زنـدگى   يـ ت، روحيد؛ راجع به شخصيك سلول بودي

  .دييد بفرمايكه با حضرتعالى داشتند اگر خاطراتى دار

بازداشـت كردنـد آوردنـد     سـقّز ن دفعه آخر وقتى مرا از يادى نبود، در ايالبته مدت ز :ج

  ك افسـر يـ تـه،  يهـاى شـب حـدود سـاعت دوازده بـود كـه مـرا آوردنـد كم         مـه يتهران، ن

  ىينمـاز بخـوانم، مـرا جـا     خـواهم  مـى  ،هستمآقا من طلبه «: م را گرفت، من گفتميها لباس

  نكـه يك نگـاهى بـه مـن كـرد و مثـل ا     يـ ، آن افسـر  »ن نظر مشكل نداشته باشميببر كه از ا

  دار شـد، يـ ك سـلول، شخصـى در آن سـلول بـود ب    يـ بخواهد كمكى كرده باشد مرا برد به 

و پاشـ «: ن افسـر بـه او گفـت   يـ است، ا »ىيعلى رجامحمد«ن شخص يدانستم كه ا من نمى

شـان برخاسـت و   ي، من داخل سلول رفتم و در را بسـت و رفـت؛ ا  »ام ت مهمان آوردهيبرا

  :، گفـت »سـقّز از «: گفـتم » انـد؟  شـما را از كجـا آورده  «: ت گفـت يميلى با گرمى و صميخ

  :گفــتم» سـت؟ ياسـم شــما چ «: ، گفــت»نـه مــن طلبـه قــم هسـتم   «: گفــتم »اهـل سـقزى؟  «

  لـى ابـراز محبـت كـرد،    يد و خيمرا بغل كرد و بوسـ د بلند شد و ي، تا اسم مرا شن»منتظرى«

م، صـبح  يكـرد  واش صحبت مـى يد دو سه ساعت با هم يكردن، شا م به صحبتيبعد نشست

  ؛ گفـتم شـد  مىهم جورى بود كه آدم نجس  ها دستشوييم، يشد با هم نماز جماعت خواند
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  ى بـود، مـن  متعبدلى آدم يم، خيگر ما هم گرفتارين طور است، گفت خوب دينجا چرا ايا 

  ى بردنـد يشان بودم بعد آمدند مرا صدا زدند و از آنجا بـراى بـازجو  يتا ساعت ده صبح با ا

  .)هیعل الله رحمة(شان بودميك شب را با اين ين، من هميبه او

  

  ا دو سالى انفرادى بودند؟يشان گويا :س

  صـبح، آدم  دهشـب تـا سـاعت     شان بودم، از نصـف يك شب با ايبله ولى من همان  :ج

ـ يـ ه و مقاومى بود، بعد از انقالب هم زيلى با روحيخ   آمـد، آن وقـت كـه    ش مـن مـى  ياد پ

ـ . نجايآمدند ا ش مىيدولت و وزرا هيأتبود با  وزير نخستا يس جمهور يرئ ادم هسـت  ي

  هـا  بانـك ن جهت يشان مطرح كردم كه در ايرا با ا ها بانكالحسنه  ه قرضيبار من قض كي

  ازمنـدان وام بـدون سـود   يبـه ن  هـا  بانكبگذارند و  ها بانكار يپول در اختفعال شوند مردم 

ن صـورت  ياورند، به ايرا هم از تجارت خارجى به دست ب ها بانكبدهند و مشكل مخارج 

ن ياى خودش بلند نشود برود كشورهاى مختلف جنس بخرد، ا ا وزارتخانهيكه هر بازرگان 

نجـا بـه   ينده داشته باشند و افـراد در ا يه كشورها نماانجام دهند، در هم ها بانكمعامالت را 

ان يا تلكس در جريك تلفن يى بانك در آنجا با ها نمايندگيد بدهند و يسفارش خر ها بانك

دارى كنند و بفرستند و يا وزارتخانه خريرند و جنس مورد نظر را براى آن بازرگان يقرار بگ

ــنس ن   ــدور ج ــروش و ص ــراى ف ــب ــ ي ــه هم ــ يز ب ــل ش ــكل عم ــه در حقن ش ــتيود ك   ق

د بانـك  يـ ادى عايـ ن صـورت درآمـد ز  يباشند، و در ا ها بانكمتصدى واردات و صادرات 

ك يـ كنـد، در آن وقـت مـن     تأمينتواند مخارج پرسنل و كارمندان خود را  شود و مى مى

  ن بـود كـه  يـ شـنهاد خـوبى اسـت، هـدف ا    يلـى پ يشنهادى به او دادم، او گفـت خ ين پيچن

  ا شـود و يـ الحسنه اح قرضسنّت  رند وينگ آنها ازمندان بهره ازيدادن به ن براى وام ها بانك

. بـود  هـا  بانـك هم اداره شوند، آن وقت حدود هفتاد هزار نفر پرسنل  ها بانكن حال يدر ع

  .ق بوديلى با ما رفيخ -امرزدشيخدا ب -شان يباالخره ا

  

ـ انـدرزگو دار د علـى  يد سيا خاطراتى هم با شهيحضرتعالى گو :س ن جـا  يد، اگـر همـ  ي

  .د مناسب استييبفرما

اصـغر   د علـى يآقـاى سـ   االسـالم  حجةر نظر يذر كه زيه چيروزى مرا به مدرسه علم :ج

هـم درس   گفتنـد  مـى دم كـه  يـ خى را ديشود دعوت كردنـد، در آنجـا شـ    هاشمى اداره مى



  *٣٧٣  خاطرات زندان: فصل ششم

  

  پـس . اسـت  »خ عباس تهرانـى يش«ن است و نام او ييى پاها قسمتخواند و هم مدرس  مى

  د علـى انـدرزگو  يشـان آقـاى سـ   يشان مرا بدرقه كردند و در راه گفته شد اياز خداحافظى ا

  ا يـ ام محـرم  يـ روزى در اكـه   ايـن ن شكل درآمده، تا يب است بديتعق است و چون تحت 

  دن فرسـتادم و بـاالخره بـا    يـ غ به فريشان را براى تبليآباد آمدند و من ا ماه رمضان به نجف

  م يآمـد و همكـارى داشـت    اد سراغ مـن مـى  يشان زيا. ميم، همفكر هم كه بوديق شديهم رف

  مه آمد و گفت كـه منـزل  يروزى سراسكه  اينشور ساكن شده بود، تا  و در قم محله جوى

  شـان كمـك   ينـه سـفر بـه ا   ياند و من فرار كردم، من مقـدارى بـراى هز   مرا محاصره كرده 

  در مشـهد بـا آقـاى محـامى هـم تمـاس       ايـ شان به طرف مشهد حركت كرد، گويكردم و ا

  نكـه يشـان خبـرى نداشـتم تـا ا    يگـر از ا يمن د. كند از راه پاكستان فرار مى ظاهراًداشته و  

  بعضـى از افـراد  . ١)درجاتـه  اهللا اعلـى (ده است يدم در تهران به شهادت رسين كه بودم شنيدر او 

م يآوردند كـه از جملـه آقـاى رحـ    ن نزد ما يشان بازداشت و به زندان اويرا در ارتباط با ا 

د دامـاد آقـاى دكتـر     -دوسـت و آقـاى نفـرى     قيان و آقاى محسن رفيخان صـادقى  محمـ-   

  .بودند

  
  

  هاى روحى و جسمى شكنجه

  

ـ ا م شـاه زنـدانى شـده   يـ حضرتعالى دفعات متعـددى در رژ  :س   ن اسـت يـ د، سـئوال ا ي

ــكنجه  ــه ش ــاى روحــى و شــكنجه  ك ــود؟ آ  ه ــه ب ــان چگون ــاى جســمى در آن زم ــه   ا ي

  ا در دفعـه يـ د؟ گويـ از نظر روحى و جسـمى مـورد شـكنجه قـرار گرفت     شخصاًحضرتعالى 

ــاخ  ــه در كمي ــدانى بود ير ك ــدخرابكارى زن ــه ض ــت ــتتان زده  ي ــه دس ــانى ب ــتبند قپ   د دس

  .دييرماح بفينه در خاطرتان هست توضين زميزى در ايبودند، اگر چ 

  شـه بـوده و هسـت، بهانـه    يز عادى بود، چنانكه هميك چيكتك و شكنجه در زندان  :ج

ه آنان را بشـكنند،  يروحكه  اينا ياورند يخواستند از افراد حرف در ب ن بود كه مىيآن هم ا 

  و فشـارها روحـى بـود، در سـلول     هـا  گيـري  سـخت شتر يقلعه كه بودم دفعه اول ب در قزل

  
                                                        

مصادف با نوزدهم ماه مبارك رمضان طى يك درگيرى مسلحانه با  1357زگو در دوم شهريور االسالم سيد على اندر شهيد حجه ١

 .مامورين رژيم شاه در تهران به درجه شهادت رسيدند
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  دانسـتند مـن بـه     م، مـى يريـ گذاشـتند بـا كسـى تمـاس بگ     داشتند و نمى انفرادى نگه مى 

ـ «: گفـت » د؟يـ چرا چـاى نداد «: ى گفتميدادند، در بازجو چاى عالقه دارم چاى نمى ادت ي

  ادت نـرود يـ م يخـواه  م هتل ساقى، مـى يرو ن به شما گفت مىيهست آقاى ربانى در ماش

د »  !نجا هتل ساقى اسـت يكه ا  لـى كتـك زده بودنـد امـا در آن بازداشـت مـرا      يرا خ محمـ  

ـ تابستان بود با  اتفاقاًك دفعه كتك زدند، يفقط     راهن بـودم، شـالق كـه زده بودنـد    يـ ك پي

ك و يـ ى ركهـا  حـرف كردنـد   لـى مـى  ين خيتـوه . ديآلود به پشتم چسـب  راهن خونين پيا 

، بعـد  » ...نـد بـا فالنـى   يايد بييـ چنـد نفـر قلـدر بگو   «: گفت مىمثالً زدند،  اى مى ادبانه بى

دادند تـا اگـر    ، شالق را مرتب نشان مىها بازين يو از ا »ديگو نه، نه، دارد مى«: گفت مى

  .دادم ت نمىيلى اهميزها خين چيكسى وارد نباشد خودش را ببازد، البته من به ا

  ىيد رجـا يتـه كـه گفـتم بـا مرحـوم شـه      يآوردند كم سقّزدفعه آخر هم كه مرا گرفتند از 

  ن، در آنجـا دسـتبند قپـانى بـه دسـت      يى بردند به اويشب آنجا بودم، بعد براى بازجو كي 

ـ ايبندند كه انسان بـه سـتوه ب   را از پشت سر به جورى مى ها دستمن زدند؛    د، بعـد هـم   ي

  دى بـازجو يداد، سـع  ى مـى يزدن، آقـاى شـكرى هـم آنجـا بـازجو      شروع كردند به شالق

نـه مـن دلـم    «: شـان گفـت  ي، ا» !خ شالق بزنين شيهاى ابه پا«: شالق را به او داد و گفت 

ـ بـا ا . »پـدر فـالن بـزن   «: ، گفـت »شان استاد من استيا آيد مىن   خواسـت هـر    ن كـار مـى  ي

  د يـ دى بـازجو د يواشكى شـالق را بـه پـاى مـن زد، سـع     يآقاى شكرى . دوى ما را بشكند

  خوابانـده  زند خودش شالق را گرفت و بنـا كـرد محكـم زدن؛ مـرا بـه پشـت       شان نمىيا

هاى  زدند مثل چوب و فلك م مىيم را باال گرفته بودند و با شالق به كف پايبودند و پاها 

بعـد مـا    -كردنـد   ى كـه مـى  ياز جملـه كارهـا  . زدند مى مىيسابق، ولى با كابل و شالق س

  :گفـت  آمـد، مـى   اد مـى يـ ى صـداى داد و فر يپهلو اتاقاز  -نوار استكه  اينم مثل يديفهم

ط رعـب و دلهـره   ين شكل محـ يگم؛ و به ا د مىيگم، نزن گم، مى دم، مىيكشت! ديآخ، كشت 

  لـى يك خيـ ى ركهـا  حـرف كردنـد،   لـى مـى  يخ فحاشـى بـه طـور كلـى    . كردنـد  جاد مىيا

  .اعصاب ما را خرد كنند ها حرفن يخواستند با ا زدند، مى مى 

  افـراد بـه   ن اسـالم اسـت، از  يخـالف مـواز  ها  اين ن فرهنگ االن هم هست ويانه اتأسفم

  كننـد؛ بـا    هـم در دادگـاه حكـم مـى     ها همينرند و بعد بر اساس يگ ن شكل اعتراف مىيا 

  حيم كه اگر كسى در زنـدان باشـد و اعتـراف كنـد اعتـراف او صـح      يات داريدر رواكه  اين

  ن جـا ين مطلـب را همـ  يرند؛ من اير شكنجه از او اعتراف بگيزكه  اينست، چه رسد به ين 
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گونه مسائل عمـل   نيتر از ما در ا تر و اصولى شرفتهيا پيشود كه چقدر دن م تا روشنيبگو 

  نـى يمـن دنبـال آقـاى ورام   «: گفـت  كـرد مـى   عتى سـبزوارى نقـل مـى   يآقاى شـر . كند مى

ك پـارك  يـ رفـتم داخـل    رفتم آلمان، سه چهار روز پشت سر هـم مـى   -پدر خانم خود - 

ن پارك، به من شك كرده بـود، مـرا   يام به يآ د من هر روز مىيد س آنجا مىيگشتم، پل مى

م امـا شـما طبـق مقـررات     يكن آقا ما سئواالتى از شما مى: س گفتيس، پليبردند به اداره پل

  .»ديد جواب بدهيستيمجبور ن

ـ      يـ م كـه  يـ دار )ع(نيرالمومنيت از اميك رواي اتفاقاً   شيك كسـى مـتهم بـه سـرقت بـود پ

  اى؟ ا تـو دزدى كـرده  يـ آ«،»قـل ال  اسرقت؟ ان شئت«: آن حضرت آوردند، حضرت فرمود 

  چ كـس حـق نـدارد   يدر امـور اخالقـى و جنسـى هـ     خصوص به؛ »خواهى بگو نه اگر مى 

كه  اينرد، چه برسد به ين امور اعتراف و اقرار بگيكند وكاو كند و به زور از افراد راجع به ا 

  مـا در ابـواب فقـه    . را اعـدام كننـد   آنها رد و بعد بر همان اساسياقرار بگ آنها با شكنجه از

  رجم كـه اگـر كسـى در مـواردى     مسألهست مگر در يم كه انكار بعد از اقرار مسموع نيدار

ن يـ شـود و ا  كه حكمش رجم است اقرار كرد بعد انكار كرد، انكار او مورد قبول واقع مى 

  انكـار بعـد از   له دارد كـه در رجـم   يرالوسيهم در تحر )ره(مورد اتفاق فقهاست، مرحوم امام

 -كند كه به رجـم ملحـق شـود    اط وجوبى مىيز احتيشان در قتل نيو ا -اقرار مسموع است 

ر از چند نفر به زور اقرار گرفته بودند راجع به عمل جنسـى بعـد انكـار    ين ماليولى در هم

  را اعـدام   آنهـا  ن حـال يـ م، ولـى بـا ا  يكرده بودند و گفتند به ما كتك زدند ما هم اقرار كرد

آبـادى صـحبت    لى ناراحت شدم و با آقـاى قاضـى خـرم   يخ مسألهن يكرده بودند، من از ا

  را آنهـا  انكـار كـرده بودنـد، چـرا     ها اين«: ر و گفتيشان تلفن كرد به دادستانى ماليكردم، ا

  بـه فـرض   «: ، گفتـه بـود  »اول اقرار كـرده بودنـد   ها اين«: ، دادستان گفته بود»د؟ياعدام كرد 

  دميـ آمـد د  چـون بـرف مـى   «: گفته بود »رباران كردى؟يرا تها  اين باشند چراكه اقرار كرده 

  عنـى بـه فـرض   يحق فرار داشـتند،  ها  اين ، در حالى كه» !ميرا رجم كنها  اين مشكل است 

  تواننـد  كه اقرار كرده باشند حق فرار دارند، اگر ثبـوت از راه اقـرار و اعتـراف باشـد مـى      

  هـا   ايـن  شما دادسـتان كـل هسـتى چـرا    «: ها گفتم نىيخوئ من به آقاى موسوى. فرار كنند 

ك وقـت كـه   يـ مـن  . » !را بدهنـد  آنها هيخوب حاال د«: گفت »كنند؟ ن شكل عمل مىيبه ا

  آقـا «: ، گفـتم »سـت يادم نيـ مـن  «: را مطرح كـردم، امـام گفتنـد    مسألهن يخدمت امام بودم ا

  م؟ مگر در امور يند كه ما علم داريخواهند بگو مى) ها قاضى(ها  ناي در فقه ما است،ها  اين 
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  ا چهـار شـاهد شـهادت بدهنـد كـه      يـ ا چهـار مرتبـه اقـرار كنـد     يـ د يند بايگو جنسى نمى

  انـد، و اگـر سـه شـاهد شـهادت بدهنـد و چهـارمى شـهادت         دهيـ د» المكحله ل فىيكالم«

» كننـد؟  ن شكل اعدام مـى يچطور به اها  اين د حد قذف بخورند، حاالينفر با ندهد آن سه 

  ربـاران يرا ت آنهـا  آمـد مـا   د چـون بـرف مـى   يى است كه طرف بگومهم مسألهن يباالخره ا

م يـ د و ارعـاب هـم در رژ  يـ ر شكنجه و همراه با تهديگرفتن در ز خالصه اعتراف! ميكرد 

ـ ا انه درتأسـف له اقـرار گرفتنـد، و هـم م   ين وسـ يـ ها به ا لىيگذشته رواج داشت و از خ   ني

  ن شرعى و اسالمى اسـت و اعترافـى هـم كـه در    ين بر خالف موازيزمان وجود دارد؛ و ا 

  .شود اعتبار شرعى ندارد ط گرفته مىين شرايا 

  

ــالبى را فرمود   :س ــكنجه مط ــا ش ــاط ب ــحضــرتعالى در ارتب ــى اي ــد، ول ــه ين قضــي   ه ك

  .ديلى به گوش شما زدند و پرده گوشتان پاره شد را نفرموديمعروف است با س

  ن بـراى بـار آخـر   يـ دى بـازجو در زنـدان او  يه زمانى اتفاق افتاد كه سـع ين قضيبله، ا :ج

ـ  يـ بـود، او  » ىيـ رفخرايم«دم اسم اصلى او يكرد؛ البته شن ى مىيمرا بازجو  س يك مـدت رئ

  لـى هـم بـددهن   يى بزرگـى داشـت، خ  هـا  دستلى چاقى بود و يراز بود، آدم خيساواك ش

  لى محكـم تـوى گـوش مـن     يكرد چندتا س ى مىيبازجو ن شخص وقتى داشت مرايبود، ا 

  آخ گوشـم پـاره  : جاد شـد، گفـتم  يبى در گوشم ايك صداى عجيلى را كه زد ين سيزد، اول

  لى سـبب شـد كـه پـرده    ين سـ يكـى را بـه كـار بـرد، و همـ     يو او كلمه زشـت و رك ! شد 

 هـا  مـدت ا ارتـش و تـ   501مارستان يگوش چپم پاره شد و براى معالجه مدتى مرا بردند ب 

  .كردم د معالجه مىيكرد و با گرفتارش بودم، مرتب چرك مى

  

  االن خوب شده است؟ :س

ش كردنـد فقـط شصـت هفتـاد     يش كه آزمايناراحتى آن خوب شده ولى چند وقت پ :ج

  .ى گوش چپم كمتر از گوش راستم استيى داشت، االن هم شنوايدرصد شنوا

  

  د از كجــايــاواخـر هــم بــه آن مبـتال بود  ن يــد و حتــى در ايى كــه داشـت يهــا تشـنّج  :س

  ناشى شده بود؟ 

  ا مســائليــخــوردم  ى مــن مربــوط بــه اعصــاب بــود، وقتــى ســرما مــى هــا تشــنّج :ج
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  گرفـت كـه    در زنـدان شـدت مـى    خصوص به، شد مىد يآمد تشد ش مىيناراحت كننده پ 

  .مارستان ارتشيه هم مرا بردند بين قضيبراى هم

  
  

  انفرادىروزهاى سخت در سلول 

  

د و اوقـات خـود را در آنجـا چگونـه     يـ حضرتعالى چه مدت در سلول انفرادى بود :س

  د؟يگذراند مى

  در زندان آخـر حـدود شـش مـاه مـرا در سـلول محبـوس كردنـد، تـا سـه مـاه كـه             :ج

  خوانـدم؛   كردم، گاهى هـم نمـاز مسـتحب مـى     شتر فكر مىيدادند، ب ز به من نمىيچ چيه 

دادند آن هم نـه همـه روزنامـه بلكـه بسـا صـفحه        ق روزنامه مىك وريبعد از سه ماه هم 

سـه  يرا بـا هـم مقا   هـا  تلفـن نشستم شماره  رفت مى ام كه سر مى ها، و من حوصله آگهى

ـ   يـ ن كه ماه رمضان شد آمدند بازديكردم؛ تا ا مى   س زنـدان بـود بـا    يد، سـرهنگ افشـار رئ

  بـاالخره  . ديـ قـرآن بـه مـا بده   ك يم حداقل يگر آمدند، من گفتم ما مسلمانيك سرهنگ دي

  ن قـرآن يـ گـر بـا ا  يا را به مـن داده باشـند، مـن د   يهمه دنكه  اينك قرآن به من دادند مثل ي

  ك دور بـه طـور كامـل قـرآن را مطالعـه كـردم،       يـ كـردم،   بودم و قرآن مطالعه مى مأنوس 

مالقـات  كردم، سوره نور را حفظ كردم، در آنجـا بـه مـن     سه مىيات را با هم مقايگاهى آ

  ك مقـدار  يـ مـاه   ن كه بعد از سـه يكردند، تا ا زى قبول نمىيدادند و از خانواده هم چ نمى

  .سخت گذشت نسبتاًن شش ماه يقبول كرده بودند، ا آنها پول از

  كيـ ك بـار مـن و آقـاى ربـانى را بردنـد در      يـ بهدارى بردنـد   اتاقبعد هم كه ما را به 

ى رفـتن  يو ما در همان جا مجبـور بـه دستشـو   ى آن در خود سلول بود يسلول كه دستشو 

  م كــه صــورتمان را يا مــن مجبــور بــوديــشــان يلــى ناراحــت كننــده بــود، ايم كــه خيبــود

  .شتر نبوديك روز بين موضوع يم، البته ايبرگردان
  

  

  انتقال به زندان عمومى

  

  كردن دوران سـخت سـلول انفـرادى حضـرتعالى را بـه كجـا منتقـل        پس از سپرى :س

  د؟يبا چه كسانى همراه بودكردند و 
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  شش ماه در سـلول بـودم مـرا بـه دادگـاه بردنـد، پـس از مراجعـت از         كه  اينبعد از  :ج

كـى از  يگرفته بودند آوردنـد و مـرا بردنـد در    قبالً ى آخوندى مرا كه ها لباسدادگاه، شب 

عبـا و   شـان هـم  ياهللا طالقانى را هـم آوردنـد، ا   تيآ اتاقى بهدارى زندان؛ در همان ها اتاق

  شان را دادند، بعـد آقـاى هاشـمى را بـا پـاى شـل آوردنـد       يها لباسنداشت در آنجا  عمامه

، بعـد  )ن بگـذارد يتوانست روى زم ش را نمىيى كه به پاى او زده بودند پايدر اثر شالقها( 

ش زخـم بـود، بعـد آقـاى     يتـر كـه تـا دوسـه مـاه پاهـا       آقاى الهوتى را آوردند از او شـل 

رازى را آوردنـد،  يشـ  ردند، بعد آقاى انوارى را آوردند، بعد آقـاى ربـانى  كنى را آو مهدوى

  ن بـود، يـ ك زنـدان او يـ در قسمت بهدارى بنـد   اتاقن يا. مينفر شد خالصه در آنجا هفت

  م، آن شـب يآزاد شـده باشـ  كـه   ايـن م مثل يلى خوشحال شديم خيديگر را ديما وقتى همد 

 خصوص بهم، يگفت آن قدر به ما خوش گذشت كه حساب نداشت، همه براى هم قصه مى 

  .ميشد مىبر  كرد كه از خنده روده آقاى انوارى آن قدر شوخى مى

  تـه مشـترك محـل   يكم(تـه  يم كميم ببـر يخـواه  ك روز بـه مـا گفتنـد شـما را مـى     يبعد 

  تـه بـراى مـا   يم، در ك)سـر بـازجوى سـاواك   (ش عضـدى  يپ) ى و شكنجه ساواكيبازجو 

  كـل بـزرگ ژاكـت بـه بـدنش     يم، آقـاى انـوارى بـا آن ه   يلباس زندان آوردنـد كـه بپوشـ    

شـان ناراحـت شـد و    يم، براى آقاى طالقانى لبـاس آوردنـد ا  يديخند رفت ما هم مى نمى 

ـ با«: ، گفتنـد »آورم رون نمـى يـ م را بيهـا  لبـاس مـن  «: گفت   :شـان گفـت  يا»  !اورىيـ د در بي

  هـا بـازى    ن برنامـه ي؛ همه ا»ديايد بييكجاست؟ رسولى را بگو) نيسربازجوى او(رسولى « 

ـ  يـ ت كنند، باالخره ما را با همـان لبـاس روحان  يخواستند ما را اذ بود و مى ش يت بردنـد پ

خـانم دخترشـان را    اد آقـاى طالقـانى سـراغ اعظـم    يدهاى زيدر ضمن گفت و شن. عضدى

ـ ا بد محكـوم كـرده  ا با اجازه شما او را به زندان«: گرفتند، عضدى گفت   ريـ شـان متغ ي، ا»مي

  دهادى هاشـمى دامـادم سـراغ گـرفتم    يمـن هـم از سـ   » !چـرا؟ «: و ناراحت شدند و گفتند 

، بعـد او را بـا پـاى شـل و     اتـاق ك ي، مرا بردند در »ديد با او مالقات كنيخواه مى«: گفت 

زنـدان   سـال  ك ربع ساعت با او مالقات كـردم، او را بـه دوازده  يمجروح آوردند و حدود 

  .ن در جمع ما آوردندين اواخر مدتى هم او را در اويمحكوم كردند و در ا

  م، آقـاى هاشـمى بـه    يسـال زنـدان محكـوم شـده بـود      ك به دهيمن و آقاى طالقانى هر 

  خـانم را  سـال، امـا اعظـم    ا پـنج يـ سال زندان محكوم شده بود، آقاى الهوتى به چهار  سه

  ان را به عربى جور كـرده بـود   ين جرين آقاى انوارى اياوم به يوقتى برگشت. ابد داده بودند 
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ـ ا: ديقـال السـ  «: خوانـد  و به صورت روضه با لحـن مـى      »...ن الرسـولى؟ يـ ن الرسـولى؟ ا ي

انـه آنجـا ضـبط    يمخفهـا   اين م، حاال نگوياى آنجا داشت هاى خوشمزه لى برنامهيخالصه خ

  ك روز يـ م كـه  يديـ را وقتـى فهم ان يـ ن جريكنند، ا ى ما را ضبط مىها حرفاند و  گذاشته

   هـا  روسران بـوده  يـ شـهر قفقـاز مـال ا    راجع به شهرهاى قفقـاز صـحبت شـد كـه هفـده     

  ران اسـت چـرا شـهرهاى   يـ كننـد مـال ا   ن را مطـرح مـى  ياند، حاال كه بحر اند گرفته آمده

فـرداى آن روز صـبح   . ميه صحبت كـرد ين قضيكنند و مقدارى روى ا قفقاز را مطرح نمى 

ك مقـدار  يـ س آنجا بود آمد براى ما صحبت كنـد، اول  يرى كه رئيد سرهنگ وزعاشورا بو

ام امـروز   ام بـه سـربازها و گفتـه    من پـول داده «: ه به خودش گرفت، بعد گفتيحالت گر

ن شـهرهاى قفقـاز را   يـ آخـه مـا ا  «: ، بعد بدون مقدمه گفت»رند و عزادارى كننديروضه بگ

م خودمـان را نگـه   يتـوان  ما با زور مى ها روسن قدرت يم؟ با ايريم پس بگيتوان چطور مى

  رسد و از آن  مىها  اين ى ما به گوشها صحبتم كه يدين مطالب فهميباالخره از ا»  !ميدار

م، بعـد از همـان جـا مـرا بردنـد بـه دادگـاه        يك مقدار مسائل را كنتـرل كـرد  يروز به بعد 

حاضـر نشـدند و بـا     آنهـا  بروم كه تيخواستم با لباس روحان مى -دادگاه دوم -دنظر يتجد

  .همان لباس زندان مرا بردند دادگاه

  

ــاه تجد  :س ــاه اول و دادگ ــدر دادگ ــد و آ  ي ــدل ش ــائلى رد و ب ــه مس ــدنظر چ ــما ي   ا ش

  اى نــه اگــر خــاطرهين زميــد؟ در اييــد و از خــود دفــاع نمايــار كنيــل اختيــد وكيتوانســت

  .دييد بفرماياد داريبه  

  هاى سـاختگى بـود و معمـول بـود كـه      ات پروندهيمسائل مطرح شده راجع به محتو :ج

دادنـد و   ار او قرار مـى يبردند و پرونده را در اخت خوانى مى ك روز متهم را براى پروندهي 

  حـه  يكـرد و بعـد بـر اسـاس آن ال     ادداشـت مـى  يخواست از روى پرونده  متهم هرچه مى

  ل يـ ن وكيـي ك روز هم متهم را بـراى تع يخواند،  آن را مىكرد و در دادگاه  ه مىيه تهيدفاع

  كـى از آنـان را بـه عنـوان    يكردنـد كـه انسـان     ن مـى يبردند و چند نفر را مع به دادگاه مى

  در قـبالً   هـا  حكـم سـازى اسـت و    م دادگـاه صـورت  يدانسـت  ن كند؛ ولى ما مىييل تعيوك 

  نفـر را بـه عنـوان    كيـ م و خـود آنـان   يكـرد  ن نمىييل تعين شده بود، لذا وكييساواك تع

  .كردند ن مىيرى معيل تسخيوك 
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  س فقه و فلسفه در زندانيتدر

  

  د؟يى اشتغال داشتيد و به چه كارهايدر زندان عمومى با چه كسانى بود :س

  خواهيان گرامـى، كروبـى، معـاد   يـ در زندان عمومى اول تعـداد مـا كـم بـود، بعـد آقا      :ج

  رفـت كتـاب   مان سـر مـى   ش ما، در روزهاى اول حوصلهيآوردند پگر را هم يو بعضى د 

  كـى يم، يم، بعد دوتا درس خارج بـدون كتـاب شـروع كـرد    يار نداشتياى در اخت و نوشته 

  روى آن كـار كـرده بـودم   قبالً درس فقه بود كه من مباحث خمس را شروع كردم و چون  

ر ذهنم بـود، آقـاى طالقـانى هـم     ات و مبانى آن ديات و روايو مباحث آن را نوشته بودم آ 

د م كتاب هم به ما دادند؛ در همـان وقـت آقـاى    ير شروع كردند، بعد فشار آورديتفس محمـ 

ن را يدئولوژى سـازمان مجاهـد  ينشست و ا ى گرگانى را هم آوردند آنجا، او هم مىمحمد

ـ ب شان چگونه اسـت، آدم خـوش  يها ديدگاهراجع به مسائل مختلف ها  اين گفت كه مى   ان ي

ام بود كه خبـر  يلى خوب بود، در همان اياش هم خ و خوش برخوردى بود و عرق مذهبى

ل شده چـون همسـرش هـم    يمتما ها ماركسيستبه او دادند كه همسرش در زندان زنان به 

ن طرف و آن طرف دست و پا كرد كه او را با همسـرش  يلى ناراحت شد و ايزندان بود، خ

ن عنـوان گرفتـه   يـ ند و او را برگرداند، همسر او را هم به امالقات بدهند تا با او صحبت ك

  بـود از زنـدان   هـا  كمونيسـت كـى از سـران   يگرى اشرف دهقان را كـه  يبودند كه با عده د

شـات  يفرارى داده بودند، باالخره چند جلسه رفت با همسرش صحبت كـرد و او را از گرا  

د متلى آدم مـذهبى و  يى خمحمدآقاى . ستى نجات داديكمون ى بـود، ولـى آقـاى ربـانى    عبـ  

  كـرد امـا مـن و    ى خوب برخورد نمـى محمدن آقاى يلى بد بود با اين خيچون با مجاهد 

  .ميكرد گر با او بد برخورد نمىيان ديآقاى انوارى و آقاى مهدوى و آقا 

  ، مـن هـم كتـاب    گفتنـد  مـى ر يبعد كتاب كه آوردنـد داخـل زنـدان آقـاى طالقـانى تفسـ      

عنـى دوتـا درس   يطهارت حاج آقا رضا را شروع كردم، بعد درس اسفار هم شروع كـردم،  

  كردنـد، البتـه همـان اول     اهللا طالقـانى هـم شـركت مـى     تيگفتم، در درس اسفار من آ مى

  آمدنـد، بـا آقـاى گرامـى     كردند ولى بحث طهارت نمـى  در مباحث خمس هم شركت مى

م، و مـن مبحـث   يبحث حركت اسفار گذاشته بودك مباحثه فلسفه از ميو آقاى ربانى هم  

 نـى  ياهللا خم تيـ ش آيپـ قبالً را با مبحث معاد  ها قسمتن يگفتم، ا نفس اسفار را درس مى
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  خوانده بودم، در درس من آقـاى هاشـمى رفسـنجانى، آقـاى محمـود مـروى سـماورچى،       

  گـر  يافـراد د ن غزالـى، آقـاى محسـن دعـاگو و بعضـى      يباقر فرزانه، آقاى حسمحمدآقاى  

  .كردند شركت مى

  هـا را   هيـ كـرد، آ  ن اواخر شـروع كـرده بـود روى قـرآن كـار مـى      يآقاى هاشمى ا ضمناً

ى هـم  يهـا  فـيش شود و  ه استفاده مىين آيى از ايزهايكرد كه چه چ ك بررسى مىيك به ي

  .ا االن هم داده است به بعضى افراد روى آن كار كننديداشت كه گو برمى

  هيـ دريح ع بـود كـه اهـل تربـت    يـ گرى كه آنجا بودنـد آقـاى جـالل رف   يداز جمله افراد 

  سـد،  ينو ى مـى يزهـا يهـا گـاهى چ   استعداد بـود و االن در روزنامـه   لى خوشياست و خ 

  خـانى و يقـدرت عل  خيخوانـد؛ آشـ   ش آقاى گرامـى مـى  يالعقول را پ شان فلسفه و تحفيا

ام آنـان را نـزد مـا    يـ كـه در آن ا ن هم بودند؛ و باز از جمله كسانى يشى اهل خميآقاى قر 

ــدد اســداهللا الجــوردى، يان، ســيــان اســداهللا بادامچيــآوردنــد و تــا مــدتى بودنــد آقا محم   

  دهادى هاشـمى  يد فرزنـد مرحـوم الهـوتى، سـ    يـ ى، مرحوم حاج مهدى عراقـى، وح يكچو

د دوسـت، نفـرى دامـاد دكتـر      قيـ ان، محسـن رف يم خانيد رحيداماد من، س صـادقى،   محمـ

د عبـاس  ي، سـ حقّـانى ن يخ غالمحسـ يساوجى، مرحوم شـ  نژاد، موحدى اشمىداحمد هيس

  اى، مــروى ســماورچى،  نى رامشــهيســاالرى، مرحــوم علــوى خوراســگانى، مرحــوم حســ

  .باقر فرزانه و محسن دعاگو بودندمحمدن غزالى، يحس
  
  

  اهللا طالقانى تيخاطراتى راجع به زندگى آ

 

ــوم آ    :س ــه مرح ــع ب ــان را راج ــما خاطراتت ــه ش ــون ك ــاكن ــانى فرمود تي ــاهللا طالق   دي

ـ ا شـان بـوده  يط سخت و دشـوار بـا ا  يست شما كه در شرايمناسبت ن بى    لـى يك تحليـ د ي

  ن شـهرت از جهـات  يشـان در عـ  يت ايد؛ چـون شخصـ  يشـان داشـته باشـ   يت اياز شخص 

  شـان  يت ايشخصـ ك داورى خاصـى نسـبت بـه    يـ لى مـبهم اسـت، هـركس    يگوناگون خ 

  .ميشان را از زبان شما بشناسيست ما ايدارد، بد ن

  شـان يث اير و حـد ياى بـود، ذوق تفسـ   ار وارسـته يمرد بس )هیعل الله رحمة(آقاى طالقانى :ج

 نمـاز شـب    شـد  مـى بلند  ها  شب د بود،ى بود، اهل تهجمتعبدار يلى خوب بود، آدم بسيخ 

 



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٣٨٢

 

م يوقت بخواند؛ در زندان كه نماز جماعـت راه انـداخت  بود نمازش را اول مقيد خواند،  مى

  شـان يخوانـدم كـه ا   كـرد، مـن در زنـدان نمـاز جمعـه هـم مـى        شان مرتب شركت مـى يا

ر ييـ بد بود، حتى ساعت را كه تغ ها دولتيلى با نظام و حكومت شاه و يكرد، خ شركت مى 

  -اج اسـت يـ ق احتسـاعت طبـ  كـه   ايـن بـا   -ر نـداده بـود   ييـ شان ساعتش را تغيداده بودند ا

  شـان پـا شـد سـر سـاعت نمـازش را       يم ايـ ر دادييشان را تغيواشكى ساعت ايك روز ما ي 

  شـان ناراحـت شـد كـه چـرا ساعتشـان      يد، ايم نمازتان را قضا كنيشان گفتيخواند، بعد به ا

د ار يشان هـم بسـ  يم؛ ايا ر دادهييرا تغ  ه سلحشـورى يـ لـى انقالبـى، روح  يبـود هـم خ   متعبـ  

از بدهـد، بـا همـه    يامت آنها چ وجه بهيمخالف بود، حاضر نبود به هواقعاً داشت با دستگاه  

  گرفـت،  گـرم مـى   »الخلـق  ر لك فـى ين او نظيالد اما اخ لك فى«روهاى مبارز بر اساس ين

  شـان در يهـم آقـاى طالقـانى را قبـول داشـتند، ا      آنهـا  زد، رفت و قدم مـى  راه مى آنها با 

ادم هست در زندان ما به نوبـت كـارگرى   يمشرب بود،  ن حال انسانى متواضع و خوشيع 

  ميشسـت  را مـى  هـا  ظـرف م، يديكش م، غذا را مىيكرد م، محوطه بند را نظافت مىيكرد مى

  ن كارهـا معـاف كـرده   يـ ك مقـدار نـاراحتى داشـتند از ا   يـ ولى آقاى طالقانى را چون ... و 

  گفتنـد  مـى شـان بـه شـوخى    ينند سـبزى پـاك كننـد، ا   يشـان گفتـه بودنـد بنشـ    يبودند به ا 

آقـا   رزا علـى يـ بعد من داستانى را از مرحوم حاج م! ديك كار مشكل را به من داديد يگشت 

ـ «: گفـت  شان مىيرازى نقل كردم كه ايش   خواسـتند بـه مسـافرت برونـد     مـى اى  عـده ك ي

آتـش  : بود بـه اوگفتنـد   آنها نيهم در ب) شكرى لب(ك آدم افلح يم كردند، يكارها را تقس 

  تـر بـود   ان همه كارها آنچه از همه سختيد در ميكردن هم كار تو، او گفته بود گشت فوت

  ، چـون كـارگرى حـداكثر    گفتنـد  مـى البتـه آقـاى طالقـانى درسـت هـم       » !ديرا به من داد 

  !كردن هر روز بود ك روز بود ولى سبزى پاكياى  هفته

  
  

  اد ماندنىيشبى به 

  

  ك خـاطره يـ ن مطلـب را هـم عـرض كـنم كـه هـم       يـ مربوط به زندان ا حاال در قسمت

  م و بـه قـول معـروف   ينشسـت  است و هم تنوعى باشد، گاهى اوقات در زندان دور هم مى 
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ك يـ م بنا شد هر كس بـا آواز  يمه شعبان بود دور هم جمع شده بوديم، شب نيگعده داشت 

  ح، آقـاى طالقـانى   يبـراى تفـر  خواندنـد   د مـى يـ ت شعر بخواند، الزامى بـود كـه همـه با   يب

خوانـدم، آقـاى هاشـمى بـدتر از هـر دوى مـا        لى بـد مـى  يخواند، من هم خ لى بد مىيخ

  خوانـد،  ع هـم بـد نمـى   يـ خوانـد، آقـاى جـالل رف    بد نمـى  نسبتاًخواند، آقاى الهوتى  مى

ـ «: ش گفـت يهـا  صـحبت لى جوان خوشمزه و با اسـتعدادى بـود، او ضـمن    يشان خيا    ك ي

رفـت، بـه او گفتنـد     زبـان منبـر مـى    ك طلبه تركيد، در كرج يم بخنديتان بگويداستان برا

ى؟ يگـو  نمـى  آنها هيزى عليك چياند شما روى منبر  اد شدهيلى زيخ ها كمونيستآقا  حاج

: م، فردا شب منبر رفت و بـا همـان لهجـه تركـى گفـت     يگو شاءاهللا فردا شب مى گفت ان

  ســم اه، يماركس! ســم تــفيكمون! ســالميم اســاليا! ســم نمنــده؟يماركس! ســم نمنــده؟يكمون

  ن و گفـت خـوب منبـرى   ييبعـد از منبـر آمـد پـا    . چنـد  ف مىيسالم، انسان از اسمش چيا

  .ميها هم گاهى داشت ن برنامهياز ا » !لى خوب ردشان كردىيرفتم؟ گفتند آره خ 

  
  

  روهاى مبارزين نيزى بيتالش ساواك براى تفرقه انگ

  

  ا يـ د گويـ ن بوديـ حضـرتعالى در بازداشـت آخـرى در زنـدان او    ن زمان كـه  يدر هم :س

  اى را  بـه مالقـات شـما آمـده و نامـه     ) بـازجو (آقاى عبدالرضا حجازى به همراه ازغنـدى  

  دييـ بفرمااوالً ت صـادر شـده بـود بـه شـما دادنـد،       يـ نى در ارتبـاط بـا وهاب  يكه از امام خم

ـ از ا آنهـا  هـدف صحت در صورت  ثانياًا نه؟ يه درست است ين قضيا ايكه آ  ن كـار چـه   ي

  ن نامه چه بوده است؟يهدف حضرت امام از صدور ا ،ط مبارزهيدر آن شرا ثالثاًبوده؟ 

  رامــون آن مطــرح بــود و مــا و   يد و مباحــث پيدجاويشــه مســألهدر آن زمــان  :ج

  گونـه مسـائل، مـن االن    نيـ ت و ايـ م بـه طرفـدارى از وهاب  يمـتهم بـود  تقريباً دوستانمان  

  ز خـوبى نبـود، آقـاى   يـ ط بـه نظـر مـن چ   يسـت منتهـا در آن شـرا   يادم نيل نامه امام يتفص 

  ك روزيـ ن بـود كـه   يـ ان ايه زده بود؛ و جريى حاشيزهاير آن چيهم ز) داماد امام(اشراقى  

  نشسـته و ) بـازجوى سـاواك  (دم ازغنـدى  يـ مرا صدا زدند كه مالقات دارى، مـن رفـتم د   

م، يم و حال و احـوال كـرد  يباالخره ما نشست»  !شما اند مالقات آقاى حجازى آمده«: گفت 

  اى نوشـته راجـع بـه     نـى نامـه  يآقـاى خم  اخيـراً دى كـه  يشـن «: بعد آقـاى حجـازى گفـت   
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  ديـ ده اجـازه مـى  «: بش درآورد و بـه ازغنـدى گفـت   يـ ؛ بعـد آن را از ج »!ت؟يمسائل وهاب

  ازغنـدى  -بـازى بـود  هـا   ايـن  تمامكه  اينحاال مثل  -نم يازغندى گفت بب »شان؟يبدهم به ا 

، خالصه او نامه را به من داد و من آن را »خوب مانعى ندارد بده«: گرفت و خواند و گفت 

. ن نامـه توسـط مـن در زنـدان پخـش بشـود      ين بود كه ايا آنها ا هدفيبردم داخل بند؛ گو

نامـه را  كـس نگفـتم،    چيان را بـه هـ  يـ آمد، من هم جر باالخره بوى فتنه و تفرقه از آن مى

نـى  ياهللا خم تيـ چ كس بروز ندادم و تعجـب كـردم كـه آ   ير تشك و آن را به هيگذاشتم ز

  .اند ن نامه را نوشتهيط اين شرايچطور در ا

  
  

  اقامه نماز جمعه در زندان

  

ــاره فرمود  :س ــه اش ــچنانك ــرتعالى گوي ــد حض ــدان اوي ــا در زن ــه  ي ــه اقام   ن نمازجمع

ــى ــفرمود م ــاً د، ي ــجزئلطف ــات آن را بي ــنماان ي ــد و بفرمايي ــركت   يي ــانى ش ــه كس   د چ

  د؟يكرد ان مىيها چه مطالبى را ب در خطبه معموالًكردند و  مى

  شـنماز مـن  يم، پيخوانـد  نماز جماعـت مـى   ها  شب ام هفته ظهرها ويما در ا معموالً :ج

  م چـون  يكردند، بعد صحبت شـد كـه نمـاز جمعـه هـم بخـوان       ن هم اقتدا مىيريبودم سا 

  نفـر اسـت، بـاالخره نمـاز جمعـه هـم شـروع         نفر بلكه پنج جمعه هفت حداقل افراد نماز

ـ ا«: اش گرفـت و گفـت   ن دو خطبه نشستم آقاى الهوتى خندهيم، روز اول تا من بيكرد ن ي

  : گفـتم »  !شـوى  نى و بعـد بلنـد مـى   ينشـ  گه چه بازى اسـت كـه وسـط سـخنرانى مـى     يد

هـا مسـائل مختلـف روز را     ؛ در خطبه»ن دو خطبه نشستيد بين است كه باياش ا قاعده«

  توجـه  د به مسـائل عـالم اسـالم بـى    ياسالم در همه مسائل نظر دارد و نباكه  اينگفتم،  مى

د فطـر  يـ ك نماز عيا يم، گويشش جمعه نماز خواند باالخره پنج. ل مسائلين قبيبود و از ا 

  .ندل كردين برنامه را تعطين زندان ايم ولى بعد از طرف مسئوليهم خواند
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  و مشكل نجس و پاكى ها كمونيستزندگى مشترك با 

  

  .دييمان بگوياز مشكالت داخلى زندان برا :س

  نيـ م مشـكل نجـس و پـاكى بـود، چـون ا     يكى از مشكالتى كه مـا در زنـدان داشـت   ي :ج

سـت هـم بودنـد، بعضـى از اعضـاى      يم تعـدادى كمون يكرد اواخر در بندى كه زندگى مى 

جـذب   بعـداً بـود و   مؤتلفـه ا يـ كه اول جزو حزب ملل  »فر مدرسى عباس«ن مثل يمجاهد

  را قبـول   آنهـا  نجـس و پـاكى و نجاسـت    مسـأله ن شده بود و جزو گروه مـا بـود   يمجاهد

ز را قـاطى  يـ همـه چ  آنهـا  ار مشـكل بـود چـون   يط بسيباالخره براى ما در آن مح. نداشتند

  بـار در زنـدان آب قطـع شـده بـود       كين اسالمى نبودند؛ يملتزم به مواز طبعاًكردند و  مى

  ك ظـرف يـ ن بشكه حتى بـا  يزدند در ا آفتابه را مىها  اين خته بودند،يك بشكه آب ريدر 

  .كرد جاد مىين امر مشكالتى را براى ما ايداشتند، و ا بر نمى 

  شـاهى بـود، مـدتى هـم     از جمله افرادى كه در آن بند مدتى بـا مـا بودنـد آقـاى عـزت     

دوست آنجا بودنـد؛ چـون چـراغ     قيان و آقاى حاج محسن رفيم خانيد رحيآقاى حاج س 

  ر آب گـرم ير شـ يـ گذاشـت ز  رها را مـى يدوست ش قيم آقاى رفيرها را گرم كنيم شينداشت

  ن شـكل ماسـت   يـ زد و بـه ا  ه ماسـت مـى  يـ ما آنهـا  به شد مىرها گرم يبعد كه مقدارى ش 

ان در ارتبـاط بـا   يـ آقـاى خان  دوست را همراه با آقاى نفـرى و  قيآقاى رف. كرد درست مى

  .به آنجا آورده بودند) اندرزگو(خ عباس تهرانى يد شيمرحوم شه
  
  

  نيمنتظرى درباره مجاهد محمدموضع مرحوم 

  

  ست كه مدتى در لبنان اقامت داشت؟ين آقاى نفرى همان كسى نيا ايآ :س

  صـادقى اسـت و مـدتى در لبنـان بـود، عربـى هـم        محمدشان داماد آقاى دكتر يبله ا :ج

ا مواد منفجـره در دسـتش منفجـر    يده بود، گويب ديك دستش هم آسيدانست،  خوب مى 

د شان بـا  يشده بود، ا شـان اول در بنـد دو بـود بعـد از آنجـا     يلـى مربـوط بـود؛ ا   يخ محمـ  

ـ    كيـ دم يكردم د ك روز من داشتم مطالعه مىيك، يآوردندش بند   ش مـن و  ينفـر آمـد پ

  و بـاالخره بعـد از    »شـان چكـار دارى؟  يبـا ا «: گفـتم  »اهللا منتظـرى كجاسـت؟   تيآ«: گفت
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  نـه، مـن  «: گفـت » مگـر مـن شـاخ دارم؟   «: گفـتم » !ى؟يتـو «: اصرار گفتم من هستم، گفـت 

  بـاالخره »  !شـوم  التى مواجه مىيافه و تشكيك وضع و قيى با يك آقايال كردم االن با يخ 

فهمـد،   را حـاال آدم مـى   محمدقدر «: گفت آنجا بود، آقاى نفرى مى ق شد، مدتىيبا ما رف 

ن آمـد در نجـف همـه افـراد بـا اعجـاب بـه آن        يوقتى كتاب شناخت مجاهـد كه  اينبراى 

  افكارشـان انحرافـى اسـت،   هـا   ايـن  ستيدرست نها  اين گفت مى محمداما  .ستندينگر مى

  مـا همـه از  «: گفـت  شـان مـى  ي، ا»اد هسـت يـ شـان ز يها گرى در نوشتهيمطالب مادها  اين 

  شـتر بـوده و  يلـى ب يدركش از مـا خ  محمدم يفهم م ولى حاال مىيعصبانى شده بود محمد 

  ف كـرد؛ راسـتش  يـ ن را آقاى نفرى در زندان بـراى مـن تعر  ي، ا»ميديفهم ما آن وقت نمى 

ن يـ كـه ا  افتاده باشد، بعـد ها  اين در خارج از كشور در دام محمدمن نگران بودم كه مبادا  

  .لى خوشحال شدميدم خيمطلب را شن

  

  نزد حضرتعالى فلسفه هم خوانده بود؟ محمدد يا شهيآ :س

ـ   يبله، فلسفه را مقدارى پ :ج د ش آقـاى  يش مـن و مقـدارى پ آبـادى خوانـده   شـاه  محمـ  

  دهادى هاشـمى بـه طـور خصوصـى در     يشان و آقـاى سـ  يك بار براى ايادم هست يبود،  

د ش آمـد مرحـوم   يم، مطلبـى پـ  گفت منزل درس اسفار مى نيكـى از علمـا تـوه   يبـه   محمـ  

باباجون تو به كسى كار نداشته بـاش تـو كـار خـودت را     «: كرد، من عصبانى شدم و گفتم 

  .»بكن

  لى باهوش بود، گاهى اوقات راجـع بـه بعضـى مسـائل فلسـفه بـا مـن بحـث         يخ محمد

  .االنتقال بود عيز و سريلى تياسى هم خيانات سيكرد، راجع به مسائل و جر مى
  
  

  صدور فتوا در ارتباط با نجاست و پاكى

  

  هـاى   دتى و مجادلـه يـ مباحـث عق  -دوره آخـر مخصوصاً  -ى زندان ها سالدر طول  :س

  كيـ اى از طـرف بنـد    هيـ ك اعالميـ ا يـ ن اواخـر گو يآمد، در ا ش مىياسى در زندان پيس

  و پـاكى و ضـرورت   د در ارتبـاط بـا نجاسـت   يـ ن كه حضـرتعالى در آنجـا بود  يزندان او 

  ه هـم يـ ن اعالميـ د ايگونـه كـه مستحضـر هسـت     صادر شد، همـان  ها ماركسيستز از يپره 
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  روزىيـ ادى داشـت و هـم بعـد از پ   يـ اسـى بازتـاب ز  يروهاى سيان نيقبل از انقالب در م 

  ان آمـده يـ و جـزوات از آن سـخن بـه م    هـا  كتـاب لى مطرح بـود و در بعضـى   يانقالب خ 

  د؟ييد بفرماياد دارياى به  ه، خاطرهين اعالمياست؛ چنانچه درباره ا 

  م بـود، در زنـدان  يك تصـم يـ ا به عبـارت بهتـر   يك فتوا يان ين بيه نبود، ايالبته اعالم :ج

با هم مخلوط است،  ها كمونيستها و  ن صحبت بود كه در زندان قصر زندگى مذهبىياو 

  غـذا   هـم  آنهـا  اشـند و بـا  بـا هـم ب   هـا  ماركسيستن بود كه با يشتر نظر مجاهدين بيالبته ا

  ت شـود يـ د نجاست و پاكى رعايم بايگفت م و مىيكرد را محكوم مى آنها ن كاريشوند؛ ما ا

  ن را يوحـدت همـه مبـارز    مسـأله  آنهـا  م،يغذا شـو  كاسه و هم هم آنها م بايستيو حاضر ن 

   ي ن حـال جنبـه  يد در عـ يـ م وحدت به جاى خـود، امـا مـا با   يگفت كردند، ما مى مطرح مى

  كردنـد؛  ز اجتنـاب نمـى  يـ از نجاسات قطعـى ن  ها كمونيستم، يمذهبى خودمان را حفظ كن

كوت كردنـد، مـا هـم    ين با ما مخالف شدند و ما را به اصطالح باين جهت مجاهديروى ا 

اى در كـار نبـود، مـا فقـط      هيـ اعالمو الّـا  م يم را گرفتـه بـود  ين تصميم كه اينفر بود هفت

  طى بـود كـه هـر روز    ين در شرايا -غذا شد  كاسه و هم هم ها كمونيستد با يم نبايگفت مى

  نيولــى مجاهــد -انــد ســت شــدهين ماركسيآمــد تعــدادى از ســازمان مجاهــد خبــر مــى

ك يـ ن يـ كردنـد، و بـاالخره ا   غات مىيروى آن تبل... سروصدا كردند و به عنوان ارتجاع و 

ن آن را يجسـى ولـى مجاهـد   ت پاكى و نيم خصوصى بود از طرف جمع ما براى رعايتصم

  .كردند، وگرنه مطلب مهمى نبود جوسازىص دادند و يه ما تشخياى عل بهانه

  

  م را گرفتنـد چـه كسـانى بودنـد؟ اگـر ممكـن اسـت       ين تصـم يـ نفر كـه ا  ن هفتيا :س

  بـه  مسـأله ن يـ گـر زنـدان ا  يا در بنـدهاى د يـ د؛ گوييـ ح بفرمايشـتر توضـ  يات آن را بيجزئ 

  رون از زنـدان و بعـد از انقـالب هـم آن    يـ و در ب شـد  مـى عنوان فتواى حضرتعالى مطرح  

  .آوردند كى از اقدامات شما در مبارزه با انحراف به حساب مىيرا  

كنـى، آقـاى    رازى، آقـاى مهـدوى  يشـ  نفر من و آقاى طالقانى، آقاى ربـانى  ن هفتيا :ج

  م فقــط در رابطــه بــاين تصــميــا م؛ البتــهيانــوارى، آقــاى هاشــمى و آقــاى الهــوتى بــود

ز يـ لـى پره ياز نجاسات مثل ادرار هـم خ كّفار نجاست  مسألهبود كه عالوه بر  ها كمونيست 

كردنـد و بـا    ن خلق هم كـه پـاكى و نجسـى را مسـخره مـى     يآن وقت مجاهد. كردند نمى

  د از يـ ن خلـق مسـلمان هسـتند و با   يم مجاهـد يگفت كردند ما مى معاشرت مى ها كمونيست
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ـ ا آنها هم سفره و هماهنگ نشوند، آنها شوند و با جدا آنها   كردنـد، لـذا    ن را مسـخره مـى  ي

  م يسـت يد بـا شـما حاضـر ن   يـ كن اجتنـاب نمـى   هـا  كمونيسـت م مـادامى كـه شـما از    يما گفت

  خواسـت سـر بـه سـر مـا بگـذارد و مـا را         مىكه  ايندستگاه هم براى  اتفاقاًم، يزندگى كن

  فـر را   ن عبـاس مدرسـى  يهمـ مـثالً  آورد بند ما،  ن را مىيمجاهدت كند بعضى از افراد ياذ

  .مينفر گرفت م را ما هفتين تصميمدتى آوردند آنجا؛ باالخره ا

  

ــآ :س ــا اي ــم شــد  ين تصــمي ــوب ه ــم مكت ــدهاى د ي ــدان قصــر و بن ــه؟ در زن   گــر يا ن

  .ان دخالتى نداشته استين جريآقاى طالقانى در ا گفتند مى

  نفـر مـا بـود،     م هـر هفـت  ين تصميم بود و ايك تصميان مكتوب نشد فقط ين جريا :ج

  كنـى و همـه بودنـد، مـا در طبقـه بـاال و        آقـاى طالقـانى و آقـاى ربـانى و آقـاى مهـدوى      

  در بنـد دو  عمومـاً ن يم و مجاهـد يكـرد  ك زنـدگى مـى  يـ ن بنـد  ييدر طبقه پا ها كمونيست

  .بودند 

  

  د؟يشتن حساب پس معاشرتى با هم ندايروى ا :س

  نيي، مـا از بـاال كمتـر پـا    شـد  مـى  رفـت و آمـد  م ولـى  يبـود  جـدا ن حال كـه  يدر ع :ج

  .كردند آمدند باال، افراد را مرتب جابجا مى لى مىين خييم ولى از طبقه پايرفت مى 

ن خلق را از بند دو آوردنـد در بنـد   يك عده از مجاهديذاء يد و ايك وقت به عنوان تبعي

  را بـه هـا   ايـن  م چـون ين جا دادند، ما گفتييى پاها اتاقچهل نفر بودند و در  سى آنها ك،ي

  سـت يتشان كنند از جهت اخالقـى درسـت ن  يخواهند اذ نجا و مىياند ا د آوردهيشكل تبع 

  زى داشـته باشـند؛  يـ اج بـه پـول و چ  يـ د احتيم، باالخره مسلمانند شاينرو آنها كه به سراغ 

محسـوب   آنهـا  مربوط بود و جـزو  آنها ك زمان باين شد كه آقاى الهوتى كه يم بر ايتصم 

  شـان يم ايو احوالپرسـى كنـد، بـاالخره واداشـت     آنهـا  از طرف جمع مـا بـرود سـراغ    شد مى

ان همه سالم رسـاندند، مـا در خـدمت    يم تو برو آنجا و بگو آقايد و گفتيپوش عمامهعبا و  

  ا امكانـاتى  يـ ش آمـده، اگـر پـولى    يبـراى شـما پـ   ن وضـع  يـ م كـه ا يتـأثر م و ميشما هسـت 

: م؛ آقاى الهوتى رفـت و برگشـت و گفـت   يارتان بگذاريم در اختينجا داريد ما ايخواه مى

خوانـد   كـى آواز مـى  يده بـود  يكـى دراز كشـ  يچهل نفر بودنـد   ان سىين آقاييمن رفتم پا«

ن طـور در  يهمـ  آنهـا  كم،يان سـالم علـ  يـ گفتم آقا آنها جمع بودند، به اتاقك يتعدادى در 
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  ى مـن نگـاه كردنـد،   هـا  چشـم ن طور در يچشمان من نگاه كردند، گفتم حالتون خوبه؟ هم

ـ ام از شـما احوالپرسـى كـنم كـه      ان آمدهيگفتم من از طرف آقا    د، ينباشـ  تـأثر ك وقـت م ي

ن طور بـه مـن نگـاه    يصحبت كردم هم آنها ن طور به من نگاه كردند، باالخره هرچه بايهم

  ، بـه قـول خودشـان   » !نه حرفى زدند و نه جواب سالم دادند من هـم برگشـتم  كردند،  مى

  ك وقـت مـن   يـ ه اتفاق افتاد ولى دوسـه سـاعت بعـد    ين قضيكوت كرده بودند، ايما را با 

ا كشته شـد و از  يكه بعدها گو -» آبادى زدى نجفينعلى ايحس«به نام  ها همانكى از يدم يد

و بـا مـا   »  !كم حـال شـما خوبـه   يسالم عل«: ما و گفت اتاقآمد دم  -شد مىسران محسوب 

م كه آقاى الهـوتى از طـرف مـا رفتـه آن طـور برخـورد       يلى گرم گرفت، ما تعجب كرديخ

  بعـد مشـخص  . ميلـى تعجـب كـرد   يرد، خيـ گ ن شكل گرم مىين آمده به اياند حاال ا كرده

  انـد  فتـه ك شـكلى بـا مسـعود رجـوى كـه در بنـد دو بـود تمـاس گر        يـ به ها  اين شد كه 

ه آقاى الهوتى را گفته بودند و مسـعود رجـوى   يو قض -التى بوديتشك آنها چون كارهاى - 

  زدى رايـ نعلى ايانـد، بعـد حسـ    ن شـكل برخـورد كـرده   يدعوا كرده بود كه چرا به ا آنها با

اورنـد، بعـد هـم وقتـى     يرون بيـ ك شـكلى از دل مـا ب  يـ ه را بـه  يفرستاده بودنـد كـه قضـ    

  .كى آمدند با ما خداحافظى كردندي كىيك ببرند يرا از بند  آنها خواستند مى

  

  رى و برخــوردى هـم بــا يـ ن خلـق در زنــدان درگ يا افــرادى از سـازمان مجاهــد يـ آ :س

  شما داشتند؟ 

م، يكـرد  ك بند زنـدگى مـى  ينفر روحانى در  ن ما دهيك زندان اوين اواخر در بند يا :ج

  ز اضافه شـدند، بعـد دونفـر   يخواه و كروبى نيان گرامى و معاديم بعد آقاينفر بود اول هفت

ك مـدتى بـه آنجـا    يـ فـر را   و عباس مدرسى تشيد محمد عنى علىين ياز سازمان مجاهد 

م مسـخره  يكـرد  اجتناب مى ها كمونيستك شكلى كارهاى ما را كه از يبه ها  اين آوردند و

ت كننـد و بـه اصـطالح    ياند كه ما را اذ آورده عمداًرا ها  اين م كهيكردند، احساس كرد مى

ـ  اتفاقـاً ، »انيـ لوالچ«گرى هم آورده بودنـد بـه نـام    يك جوان ديجاد كنند، يتضاد ا   ك روزي

  ريو سـا  هـا  ظـرف ت آوردن و قسمت كـردن غـذا و شسـتن    يعنى مسئوليمن كارگر بودم،  

  اش مالقـه  هـا  كمونيستن يكى از ايدم يرم ديكارهاى زندان با من بود، وقتى رفتم غذا بگ 

را  هـا  بادمجـان را آورد و زد در ظرف غذا، آن روز غذا خورش بادمجان بود، من خـورش   

گرى درست كردم و بـه همـراه بـرنج آوردم سـر سـفره،      يز ديا چيمرغ  اوردم، آمدم تخمين
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د خـورش  يـ لى اصرار داشت كه امروز غذا خورش بادمجان بوده و بايفر خ عباس مدرسى

ــبادمجــان ب ــراى شــما درســت كــرده  ي ــرى ب ــتم حــاال غــذاى بهت ــن  اورى، مــن گف   ام، م

م علـتش  يد بفهمـ يـ ر مـا با يـ م ولى او اصرار داشت كه نخيه را بگويخواستم علت قض نمى

  رى درسـت شـود، او  يـ ك درگيـ  مسـأله ن يـ ك بـود كـه بـر سـر ا    يـ ست، خالصـه نزد يچ

  .اسى بكنديك استفاده سي مسألهن يخواست از ا مى 

  
  

  ن خلق در زندانيدئولوژى سازمان مجاهديا رييبازتاب تغ

  

ــتغ :س ــر ايي ــد ي ــران مجاه ــل وح يدئولوژى س ــق مث ــن خل ــى  ي ــه و خاموش   د افراخت

  ژه در بنـد شـما  يـ چـه بازتـابى در زنـدان بـه و     آنها به دست واقفى شريفد يو شهادت مج

  د ييـ ن ارتبـاط بـود، و بفرما  يـ در ا هـا  ماركسيسـت ى شما از يم اعالم جدايا تصميداشت؟ آ 

  ه چگونه بود؟ين قضيدر آن زمان برخورد ساواك با ا

  ى فـردى  هـا  فعاليـت اسـى  يدر مبارزات س: ك نكته را تذكر دهمينجا الزم است يدر ا :ج

  هـا  فعاليـت روهاى مختلف متراكم و متمركز شوند و يرسد و الزم است ن جه مىيكمتر به نت

  دئولوژىيـ بـر اسـاس ا   اهـ  فعاليـت التى انجام شود؛ و چنانچـه  يبه صورت جمعى و تشك 

  الت نظـارت كامـل  يدئولوژى بـر آن تشـك  يـ ن آن ايد متخصصـ يباقهراً  خاصى متكى باشد 

سـازمان  . ح منحـرف شـود  ير صـح يالت از مسـ يداشته باشند، وگرنـه ممكـن اسـت تشـك     

  افـت، ولـى نـه آنـان بـه     يل يتشـك  تشـيع ن خلق در ابتدا بر اساس اسالم و مذهب يمجاهد

  ن مسائل اسالمى رفتند و نه اهـل علـم بـه آنـان توجـه كردنـد      يسراغ اهل علم و متخصص 

  ارىيده شـد و بسـ  يطلب و ناوارد افتاد و به انحراف كش كار به دست افراد فرصتقهراً  و 

  ن به جـوانى برخـورد كـردم   يدر او. انه به هدر رفتتأسفروهاى جوان و فعال كشور مياز ن 

هـاى   برحسب آنچه از بچـه  -تو هم از خانواده علم هستى و هم « :گفتم» آخوندى«به نام  

سـت  يماركس دفعـه  يـك زدى، حـاال چـرا    البالغـه مـى   دم از قرآن و نهج -دميآباد شن نجف

ــابع ســازمان«: گفــت» !اى؟ شــده ــه تغيم و چــون ســازمان تصــميمــا صددرصــد ت   ر ييــم ب

  .» !روى كردميپقهراً  دئولوژى گرفت من هميا

  شـدن بعضـى از افـراد    سـت ين خلـق و كمون يدئولوژى مجاهـد يـ ر اييـ تغ مسـأله باالخره 
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 هـا  سـال زى كـه  يكرد آن چ سبب شده بود كه دستگاه در ما طمع كند و فكر مىتقريباً  آنها

  لــى يدا كــرده اســت؛ لــذا عضــدى خيــتحقــق پ »ســت اســالمىيماركس«عنــى يگفــت  مــى

ـ  مـا مـى  «: گفـت  كـرد، مـى   نشست صـحبت مـى   آمد آنجا مى مى   ربنـاى فكـرى  يز ميگفت

  و بعـد ماجراهـا را   »به افـراد خودشـان رحـم نكردنـد    ها  اين ستى بودهياز اول كمونها  اين 

د افراخته چه كرده، خاموشى چه كرده، بهرام آرام چه كـار كـرده،   يكرد كه وح ف مىيتعر 

  د؟يسـت ياسـالم ن  مـروج مگـر شـما   «: گفـت  انـد، بعـد مـى    سـت شـده  يچه كسـانى ماركس 

د و يـ نجـا شـما منبـر برو   يم ايگـذار  ك منبـر مـى  يد ما ييايد؟ بيستيكام خدا نكننده اح انيب 

ـ  ما هم با او كلنجار مـى . »دين را محكوم كنيو مجاهد ها ماركسيست ـ  م، مـى يرفت   م مـا  يگفت

لـى كلنجـار   يمـن بـا عضـدى خ   مخصوصـاً  م، يرا هم قبـول نـدار   آنها ميشما را قبول ندار

ـ آبـاد   من اگر آزاد باشـم در مسـجد نجـف   «: گفتم رفتم، مى مى   گـر منبـر  يا هـر جـاى د  ي

  نجـا اگـر حـرف   يكـنم، امـا ا   زم و هم شما را محكوم مىيسم و كمونيروم، هم ماركس مى 

  .»ستم سخنگوى شما بشوميشوم و حاضر ن بزنم سخنگوى شما مى 

ال خـودش  يـ خـورد، بـه خ   آمـد و ناهـار را بـا مـا مـى      ن عضدى گاهى اوقات مـى يهم

ك دفعه آمده بود آنجا، ناهار هم آنجـا مانـد، آن   ي. جورى جذب كند نيخواست ما را ا مى

 -آوردنـد  تـر  چربنجاست ناهار آن روز را يدانستند عضدى ا چون مى -روز كباب آوردند 

داد و از  د به من دست مـى يهاى شد د بود مرتب رعشهيلى شديآن روز تشنج من خ اتفاقاً

ـ «: وحشت كرده بود، آقاى طالقانى گفتند لىيدم، عضدى خيپر جا مى ن چـه جـور   يآخه بب

مسـار فـاطمى را كـه دكتـر     ي، بعـد ت »ديايم دكتر اعصاب بييد بگويبا«: عضدى گفت » !شده

ــن معا  ــد، از م ــود آوردن ــد ب  ياعصــاب ب ــرا بردن ــد م ــرد، بع ــه ك ــتان ين ــش 501مارس   ارت

  زىيـ ك چيـ شانى مـن  يبه پك دخترى آمد ي اتفاقاًرند، يخواستند عكس و نوار مغز بگ مى 

  تشـنج مـن را گرفـت؛ پرسـتار بنـده خـدا       دفعـه  يـك بندند ببندد كه  كه براى نوار مغز مى 

  خبركردنـى «: گفـتم  » !حداقل خبـر كـن  ! آقا مرا ترساندى«: گفت! تر طرفد آن يدو متر پر 

  نجـا  ين مـرا بـه ا  يبـه خـاطر همـ   اصـالً  افتـد،   ار اتفـاق مـى  يـ اخت ست كه خبر كنم، بـى ين 

آمـد كـه بـه اصـطالح مـا را بـا خـودش         لى آنجا مـى ين عضدى خيباالخره ا. » !اند آورده

م كـه او بـه دنبـال    يدانسـت  گفت؛ ولى ما مـى  مى ها كمونيستهماهنگ كند، مرتب از خطر 

  .جاد اختالف علنى در داخل زندانيست، ايچ
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  انهمسّلحمشى مبارزه  تأييد

  

ــ  :س ــا قض ــان دوت ــت، يآن زم ــود داش ــى يه وج ــران اك ــبح ــا  يدئولوژي ــه ب ــود ك ك ب

  بـراى  خصـوص  بـه ن خلـق  يادى از اعضـاى سـازمان مجاهـد   يـ شدن تعـداد ز  ستيماركس

ــاعضــا و هــواداران ا  ــي ــود، و دين ســازمان پ ــارزه يــگــرى ترديش آمــده ب   د در مشــى مب

  هــا  م و بعضــىياســى مبــارزه كنــيوه سيد بــه شــيــبا گفتنــد مــىهــا  انه كــه بعضــىمســلّح

  ن ارتباط چگونه بود؟يز؛ نظر شما در ايو به طور قهرآممعتقد بودند با خشونت 

  م، يانه تحت شرائط خاصـى مخـالف نبـود   مسلّحبا اصل مبارزه اجماالً در آن وقت ما  :ج

  م؛ حتـى  يمخـالفتى نداشـت  اجمـاالً  دئولوژى بدهنـد  يـ ر اييـ تغكـه   ايـن ن قبل از يو با مجاهد

كمـك   آنهـا  هـاى  مـا بـه خـانواده   ند شد مىر ين مختلف دستگيبه عناو آنها وقتى بعضى از

  نـژاد و   فيـ خواسـتند مرحـوم حن   زمـانى كـه مـى    آنها هاى ك بار خانوادهيم، و يكرد مى

عتمدارى متحصـن شـدند، زن و   يرفقاى او را اعدام كنند آمدند در منزل مرحوم آقـاى شـر  

  همـدردى كردنـد، حتـى همسـر مـن       آنهـا  شـدند و بـا   آنهـا  هاى ما هم رفتند قـاطى  بچه

ده ياو را بـرده بودنـد شـهربانى، بعـد از او پرسـ      آنها هاى بازداشت شد و به همراه خانواده

  .دوز است، او را آزاد كرده بودند بودند شوهرت چه كاره است، گفته بود كفش

بـه   آنهـا  شيم، چنانكه با گـرا يى آنان موافق نبودها تنديو  ها احتياطي اما ما با برخى بى

  شـده  آنهـا  ك مـدتى عضـو  يم؛ آقاى الهوتى يدئولوژى مخالف بودير اييو تغ ها ماركسيست

مرتـد و   بعـداً ان يـ خواندنـد، زمرد  ان نمـاز مـى  يـ رضا زمرديگر پشت سر عليبود، بعضى د 

  هـاى  سـت شـده بـود و از رده   يسـال بـود ماركس   ست شد، او از كسانى بود كه سهيماركس

  كى نماز بخوانـد؛ خالصـه مـا در   يباالى سازمان به او دستور داده بودند كه به صورت تاكت 

  شـرفت كـار هـم آن را   يآمـد و بـراى پ   انه خوشمان مـى مسلّحاز مبارزه اجماالً ط يآن شرا 

  م، امــا بــراى حفــظ حقــوق و در چهــارچوب اســالم و اهــداف      يدانســت الزم مــى 

  .انقالب اسالمى 
  

  

  سم براى بعضى افرادياصلى شدن مبارزه با ماركس

  

ـ  يـ ى مختلـف بـراى بعضـى ا   هـا  زنـدان در آن زمان در بندها و  :س   ش آمـده ين شـبهه پ
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  م و سـاواك بـه نـوعى سـازش    يـ د بـا رژ يهستند و با ها كمونيستبود كه االن خطر اصلى 

  د، در يـ بـه دسـت آ   هـا  كمونيسـت و  مرتـدين كرد تا امكان آزادى از زندان براى مبارزه با  

  اج داشت؟ه تا چه اندازه روين نظريبند شما ا

  دا يــل پيــن معنــا تمايــن زمزمــه ســازش بــود، بعضــى داشــتند بــه ايــدر آنجــا هــم ا :ج

 هـا  كمونيستم و االن يكن م مبارزه مىين رژيم با اين و مذهب داريكردند كه ما براى د مى

كـم در مغـز بعضـى افـراد جـا       ن كـم يـ مبارزه كـرد، ا ها  اين د بايادتر است، بايخطرشان ز

  و آقـاى انـوارى   عسـگراوالدى ن ارتباط بود كه آقـاى كروبـى و آقـاى    يگرفت، در هم مى

ه مخـالف  يـ ن نظريـ گر حاضر شدند با انجام مقدماتى آزاد شوند، مـا بـا ا  يو بعضى افراد د 

رون يـ دا كننـد بعـد برونـد ب   يـ د از بند نجات پين بود كه باالخره باينظرشان ا آنها م امايبود

  ن بـود، يالعمـل در برابـر آن افتضـاح مجاهـد     ك عكـس ين يآزادانه مبارزه كنند؛ در واقع ا

هى بـاز  يك راه تـوج يها را از مبارزه دلسرد كرده بود، در واقع  بعضى آنها دئولوژىير اييتغ

ه مخـالف بـودم،   يـ ن رويـ ه مخالف بودند و من هم با اين نظريبا ااى  عدهك يشده بود، اما 

  ان و حتـى بعضـى از اعضـاى    يـ ن آقايـ آقاى طالقانى و آقاى ربانى هم مخالف بودند، امـا ا 

  ان را يـ سـند و آزاد شـوند، بعـد آقا   يزى بنويك چيحاضر شدند  ها كمونيستحزب توده و 

گرفتنـد و در   آنها لم ازياى كه ابراز وفادارى به شاه بكنند و عكس و ف ك جلسهيبردند در 

  ن شـكل آزاد  يـ را بـه ا  آنهـا  ون نشان دادند و در مطبوعات چـاپ كردنـد و بـاالخره   يزيتلو

  .كردند

  

  د؟ين كار نهى نكرديرا از ا آنها شما :س

  ن اسـت  يـ گفـت مصـلحت ا   كـى مـى  يرفاقت بود،  مسألهامر و نهى نبود  مسألهآنجا  :ج

ـ ا گفت مصلحت آن است، شما خودتان زندان بـوده  كى مىي د، آنجـا هـركس   يـ دان د مـى ي

  رد، گـاهى اوقـات   يـ گ م مـى يداند و براى زنـدگى خـود تصـم    نظر مى خودش را صاحب

  د منتهـا  يـ ى را بگويزهـا يك چيـ ت يخواسـت بـا عصـبان    و مى شد مىآقاى ربانى عصبانى 

ك يـ د من هم يو نظر دار رأىك ين بود كه شما يا مسألهرفت،  ش نمىيوه پين شيخوب ا

  .و نظر رأى
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  ن مورد چه بود؟ينظر آقاى هاشمى رفسنجانى در ا :س

ـ ا مسـأله شان هم موافقت نكردند؛ اما يا :ج   ن اسـت كـه افـرادى امثـال آقـاى انـوارى و       ي

خسته شـده بودنـد و فكـر    واقعاً عمرشان را در زندان گذرانده بودند و  عسگراوالدىآقاى 

رون بلكـه كـارى انجـام بدهنـد و بهتـر      يص داده بودند به شكلى بروند بيكردند و تشخ مى

  .ط سختى بوديهم شرا طير بود و شرايان خيت آقايبتوانند خدمت كنند، و باالخره ن

  

  و هـا  زنـدان ر يهـاى مـذهبى سـا    ه بچـه يـ بـدى در روح تـأثير  لـى  ين كـار خ يولى ا :س

  .رون از زندان داشتيحتى ب 

  هـا   ان مـذهبى يـ هـم بودنـد، فقـط از م    هـا  كمونيسـت ن طور اسـت، البتـه از   يبله هم :ج

  .نبودند

  
  

  رانيى اها زندانب سرخ از يندگان صليد نمايبازد

  

  ب سـرخ يكـا از طـرف صـل   يدر آمر ها دموكراتدر آن اواخر بعد از روى كار آمدن  :س

ــانى بازد  ــجه ــدانى از يدهاي ــا زن ــى اه ــدان  ي ــا زن ــت و ب ــورت گرف ــىيان سيران ص   اس

  ا نـه، و اگـر  يـ ن مالقـات صـورت گرفـت    يـ ز ايـ ا با حضـرتعالى ن يى داشتند؛ آيها صحبت 

  .دييان بفرمايات آن را بيصورت گرفت جزئ 

ـ   ياز طرف صل :ج   ىهـا  قسـمت شـه افـرادى بـه    يالملـل هم  نيب سرخ و سـازمان عفـو ب

  آمدنـد گـاهى تنهـا بودنـد،      ن زنـدان مـى  يمـأمور آمدند، منتها گاهى با  مختلف زندان مى 

زهـا را بـه آنـان    يلـى چ ين دنبالشان نبودنـد مـا خ  يمأمورآمدند و  ى كه تنها مىيها وقتآن 

  ى بـه يزهـا يسـى چ ياد گرفتـه بـودم گـاهى بـه انگل    يسى هم يك مقدار انگليم، من يگفت مى

  رونـد  از خودشـان هسـتند و مطالـب را مـى    ها  اين گفتند مىها  گفتم، البته بعضى مى آنها 

  گـران يولـى مـن و آقـاى هاشـمى و د     گفتنـد  مـى ن آنهـا  زى بهيند و لذا چيگو مى آنها به 

  .ميگفت مى آنها ها و مسائل زندان را به مطالب و شكنجه 

ن صورت بـود كـه ازغنـدى مـرا     يان آن به ايمالقات داشتند كه جر شخصاًر با من ك باي

 انـد   آمـده ) د از مـن اسـت  يترد(بشر  ا حقوقيالملل  نيافرادى از عفو ب«: خواست و گفت
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  كـى يم، يم مصـاحبه كنـ  يخـواه  ان مـى ياند ما بـا دونفـر از زنـدان    حضرت و گفتهيش اعليپ

  هـا، بـاالخره مواظـب    گرى شما از مذهبىيكردستان و دى ها كمونيستوسفى از ي -ايگو - 

لـى هـم بـا    ي، خ» ...د ويـ ت كنيـ د، مصلحت كشور را رعايت كشور را حفظ كنيثيد حيباش 

  دييـ م، شـما بگو يتـوانم بگـو   مـن دروغ نمـى  «: من گفتم. گفت ى و با التماس مىيخوشرو

  انـد و  كـرده  دونفـر را مشـخص   آنهـا  نـه «: ، گفـت »گـر مصـاحبه كننـد   يبـا فـردى د   آنها 

  حضـرت  ين دونفر صحبت كننـد و مـن از طـرف اعل   يحضرت خودش دستور داده با اياعل 

  خودشان از خـارج كشـور اسـم مـا دونفـر را داشـتند و       آنها ؛ البته»ام ام آوردهيبراى شما پ

  .ت داشتند كه با ما مصاحبه كننديعنا 

  فـرداى آن روز كـه مـرا   نـد ولـى   يآ خودشـان تنهـا مـى   هـا   ايـن  در ابتدا من فكر كـردم 

هـاى سـاواك    كلّـه گنـده  گـر از  يدم ازغندى، دكتر جوان، ثابتى و چنـد نفـر د  يخواستند د 

ـ اند، همه جلوى پاى من بلند شدند، فردى هم كه از خارج آمـده بـود اهـل بلژ    نشسته   ك ي

  شـما را بـراى چـى گرفتنـد؟    مـثالً   -مترجم هم داشـت  -كرد  كى سئوال مىيكى يبود، او 

كـى همـه   يكـى  ي، ...ا نـه؟ و يـ ن اتهامات مورد قبول شما بـوده  يا ايگفتم، آ ب مىمن جوا 

  ا شـكنجه هـم وجـود    يـ آ هـا  بازجويين سئوال كه در يد به ايد تا باالخره رسيمسائل را پرس

  نيـــمـــن ا( «I can not answer this question : ســـى گفـــتميا نـــه؟ مـــن بـــه انگليـــدارد 

آقـاى  «: دنـد، ازغنـدى گفـت   يه خندياو و بق دفعه يك، » )توانم جواب بدهم سئوال را نمى 

  ك كلمـه  يـ حـاال مـن   «: گفـتم »  !ميدانسـت  د؟ چطور ما نمـى يسى بلد بوديمنتظرى شما انگل

ــه انگل«: ، گفــت»گفــتم   بــه متــرجم اعتمــادكــه  ايــنبــراى «: ، گفــتم»ســى گفتــى؟يچــرا ب

مـن كـه   «: گفـتم  آنهـا  ، بعد هم به»گر ترجمه كنديك جور دينداشتم، احتمال دادم مترجم  

  .ن سئوال او بودين آخري؛ باالخره ا» !زى نگفتميدرى نكردم چ پرده

  ن بـار تنهـا  يـ ى كردنـد، ا يها سئوالب سرخ آمدند در زندان يگر هم از صليك بار ديالبته 

رفتنـد آمدنـد مـا را بردنـد      آنهـا  ن زندان همراه آنان نبودند، بعـد كـه  يآمده بودند و مسئول 

م آن يد؟ مـا هـم گفتـ   يـ كردند و شما چـه جـواب داد   ى مىيها سئوالچه  اآنه ى كهيبازجو

  .ميم گفتيدانست ى را كه مىيزهايچ

  ك دفعه آمدند؟ين يب سرخ همياز صل :س

  ن زنــدان بودنــد، يمـأمور كــى دو دفعـه بــا  يها چهـار پــنج مرتبـه آمدنــد،   يبينـه، صــل  :ج
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 آنهـا  اعتراض كردنـد و ها  اين ن زندان آنجا بودنديمأمورادم هست كه وقتى يك دفعه هم ي

ـ  مـى  آنها ز را بهيآن وقت ما همه چ. رون برونديمجبور شدند ب م، آقـاى هاشـمى هـم    يگفت

ـ  گفتم، ما مى سى بلد بودم مىيگفت، من هم كمى انگل سى كمى بلد بود مىيانگل م مـا  يگفت

ــكنجه    ــواع ش ــد و ان ــد زدن ــد بع ــى   را گرفتن ــرح م ــا را ش ــداد ه ــىي ــ م، م   م االنيگفت

رنـد،  يگ رنـد سـخت مـى   يگ راد مىيش چه جورى است، ايوضع زندان چگونه است، غذا 

  .ميگفت را مىها  اين مالقات چه جورى است، همه

  

  گرفتند؟ ها عكس هم مى از جاى شكنجه آنها :س

ادداشـت  يشـه دوسـه نفـر بودنـد     يكردنـد، هم  ادداشـت مـى  يست، امـا  يادم نيعكس  :ج

  .كردند مى

  
  

  اسىيو اعالم روزه سور يفاجعه هفده شهر

  

  شنهاد كرد؟يان چه بود و چه كسى آن را پيروزه زندان مسأله :س

  دان ژالـه بـه  يـ ش آمـد و تعـدادى در م  يپـ  1357ور يه هفـده شـهر  يقضكه  اينپس از  :ج

  ران ابـراز همـدردى  يـ ن ارتباط بـا ملـت ا  يم در ايخواست دند، ما در زندان مىيشهادت رس 

  م و ثـوابش  يريـ گ ن ارتباط سه روز روزه مىيم كه در ايدن جهت اعالم كريم، روى هميكن 

  ن جهـت غـذاى آشـپزخانه زنـدان     يم و به هميكن ور اهدا مىيشهر را به روح شهداى هفده

  ر دوسـتان هـم قبـول كردنـد،    يشنهاد مـن بـود و سـا   ياسى به پين روزه سيم، ايريگ را نمى

  ان يـ ن جريـ در ا هـا  كمونيسـت غذا نگرفتن ما مـنعكس شـد،    خصوص بهه ين قضيكم ا كم 

ن يـ ن خلـق اول ا يمجاهد. ميكرد بحث مى آنها لى بايه خين قضيجا خورده بودند و ما در ا

  ور را قبـول نداشـتند امـا   يشـهر  كردند و ابراز همدردى با شهداى هفـده  كار را مسخره مى

رون هـم  يـ بهـا از   ى مختلف جا افتاد و خانوادهها زندانن كار در بندها و يدند ايبعد كه د 

ـ از قافلـه عقـب نماننـد    كـه   اينان را داشتند آنان براى يانتظار حركتى از زندان ك حركـت  ي

زى بـود  يان روزه چيك روز روزه گرفتند، باالخره جريهم  آنها ايمحدودى انجام دادند، گو

  لـى عصـبانى كـه چـرا    يك سـرهنگى آمـد خ  يدا كرد؛ بعد يكه در خارج از زندان انعكاس پ



  *٣٩٧  خاطرات زندان: فصل ششم

  

ـ ا د؟ چرا اعتصاب كردهيريگ غذا نمى  ـ  ي ـ ا مـا اعتصـاب نكـرده   «: ميد؟ مـا گفت م مـا روزه  ي

  .»وريشهر م به روح شهداى هفدهيه كنيم ثوابش را هديا گرفته

  

ــان در  :س ــداندر آن زم ــا زن ــر نظيى ده ــگ ــم   ي ــر ه ــدان قص ــف زن ــدهاى مختل   ر بن

ــدان ــا جر -اســىيان سيزن ــذهبى ب ــم ــدهي ــا  يشــهر ان هف ــد منته   ور اعــالم همبســتگى كردن

قـه سـكوت، در همـان جـا هـم اعضـاى سـازمان        يك دقيبعضى با روزه و بعضى با اعالم 

ـ ا هـا  بشقابهم زدن قاشق و  كردند با به ن خلق تالش مىيمجاهد   ن سـكوت را بـه هـم   ي

  ن مسائلى وجود داشت؟ين چنيا در زندان اويبزنند، آ 

  .ن روزه بود كه عرض كردميسكوت مطرح نبود، هم مسألهدر آنجا  :ج

  
  

  ن روزهاى زندانين در آخريمالقات سران مجاهد

  

ابـانى مالقـاتى بـا    ين روزهـاى زنـدان، مسـعود رجـوى و موسـى خ     يا در آخـر يگو :س

  ن مالقـات چـه مطـالبى مطـرح شـد و چگونـه       يـ حضرتعالى و آقاى الهوتى داشـتند، در ا 

  د؟ين مالقات فراهم گردينه ايزم

  ان كروبـى يـ در بهـدارى زنـدان قصـر، آقا   ن اواخر آقاى طالقانى را بـرده بودنـد   يدر ا :ج

ان با عفو شـاه آزاد شـدند، آقـاى    يگر هم در آن جريو تعدادى د عسگراوالدىو انوارى و  

  كنى را هم به مناسبت چهـارم آبـان آزاد كردنـد، فقـط مـن مانـده        هاشمى و آقاى مهدوى

رجـوى و   م شب چهارم آبان در بند بـاز شـد و مسـعود   يديكوقت ديبودم و آقاى الهوتى، 

  م، از جملـه يك كـه مـا بـود   يگر دنبالشان آمدند در بند يست سى نفر ديابانى و بيموسى خ

  ش مـا بـود و بـه تقاضـاى خـودش رفتـه بـود       يپقبالً نژاد كه  داحمد هاشمىيآقاى س آنها 

ون مسعود رجـوى  يبود و جزو حوار حّقانىى مدرسه ها طلبه، و على عرفا كه از آنهاش يپ 

ـ   ير مجاهـد يـ ش ما، البته چند نفر افراد غيآمدند پ ها اين شده بود،   آنهـا ن ين خلـق هـم در ب

روزى آشكار يهاى پ نهيس و زمين در وقتى بود كه امام از نجف رفته بودند به پاريبودند، ا 

  ابـانى كنـار آقـاى الهـوتى، بعـد     يشده بود، مسعود رجوى كنـار مـن نشسـت و موسـى خ    

  د، خالصـه  يد حدود دوساعت طـول كشـ  يكردن، شا مسعود رجوى شروع كرد به صحبت 
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  نـه هسـت كـه   يزمكـه   ايـن س و مثل ينى رفته پارين بود كه االن آقاى خميى او اها صحبت

خواهـد چـه كنـد؟ حكومـت را بـه دسـت چـه كسـى          شان مـى يروز شود حاال ايانقالب پ

ـ    خواهد بدهد؟ گفتم من چه مى مى   : گفـت  مـى ! سـتم ينـى ن يش آقـاى خم يدانم مـن كـه پ

  اى كـه آمـاده باشـند دارد و تنهـا     روى مـنظم و كاركشـته  يـ از بـه ن يـ باالخره اداره كشور ن«

  تواننـد كشـور را اداره كننـد    التى دارنـد و مـى  ياى كه هم مذهبى هستند و هم تشـك  دسته

  غـام بـده كـه    يشـان پ يك جـورى بـه ا  يـ نى نفوذ دارى يش آقاى خميم، و شما كه پيما هست

  تواننـد كشـور را اداره   التى كـه مـى  يد آن دسـته و تشـك  يروز شـد يشاءاهللا پ اگر چنانچه ان

ــد و اهــداف شــما را پ ــكنن ــد و ي ــا آدماده كنن ــى مــذهبى هســتند اه ــن تي ــدي   نيپ مجاه

  بـاالخره «: بـود، بـاز گفـت    مسـأله ن يـ رامون ايك قسمت عمده از صحبت آنان پي. »هستند

  ك آدم يـ شـان  يدانـم، ا  مـن چـه مـى   «: گفـتم » اهـد چكـار كنـد؟   خو نى حاال مىيآقاى خم

  .»نجا مثل شما در زندان هستميعاقلى است، البد فكرش را كرده، من خبر ندارم من ا

ــد   ــى رفتن ــد وقت ــت        ،بع ــوتى گف ــاى اله ــردم، آق ــئوال ك ــوتى س ــاى اله ــن از آق   م

  مـا االن  ن مطالب را بـه مـن گفـت، البتـه در آخـر گفتنـد كـه       ين هميابانى هم عيموسى خ

ن طور نشسـته بودنـد و   يه هم هميد هم دارد، بقيك بازديدنى يدن شما و هر ديم ديا آمده 

ن يـ واقعـش ا . ديشن ر از دوسه نفر كه آن جلو بودند كسى نمىيى ما را غها صحبتصداى 

  ك جـورى  يـ كـردم كـه    ن بـود و خداخـدا مـى   يبراى من سـنگ  آنها دياست كه رفتن بازد

ـ  رفـت و آمـد  همان فردا درهـا را بسـتند و گفتنـد برنامـه      اتفاقاًبشود كه نروم،    ن بنـدها يب

  .شب بوده است كيهمان  
  
  

  نيآزادى از زندان او

  

مسار مقـدم شـما را خواسـته    يك روز گفتند تيم؛ يشتر در آنجا نمانديما هم چند روزى ب

سـاختمان   -آبـاد سـابق   سـلطنت  -ن كردند و آوردند در مركز ساواك ياست، مرا سوار ماش

  سـال اسـت كـه در    مـن پـنج  «: لى احترام كـرد و گفـت  يلى بزرگى بود، مرا نشاند و خيخ

  و) اطالعـات ارتـش  ضـد   سازمان اطالعات و(ام رفته بودم ركن دوم ارتش  ساواك نبوده 

  انـد كـه برگـردم سـاواك، مـن خبـر نداشـتم كـه شـما زنـدان            االن دوباره از من خواسته 
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حضـرت و گفـتم فالنـى و    يد رفتم خـدمت اعل يما در زندان هستدم شيد، بعد كه فهميهست

ست در زنـدان باشـند، مـن اگـر     يح نيت بزرگوار هستند و صحياهللا طالقانى دو شخص تيآ

  ، خالصـه » ...د، وجـود شـما بـراى كشـور الزم اسـت و     يگذاشتم شما زندان باش بودم نمى

  البتـه . ميقـرار اسـت آزاد كنـ    ها گفت كه شما و آقاى طالقـانى را  نىين مقدمه چيبعد از ا 

روزى انقالب آشكار شده بود و شاه دسـت  يط بود كه عالئم پين در آن شرايد ايتوجه دار 

  منـاك بودنـد كـه   ينـده خـود ب  يزد و امثال مقدم هم از آ هاى پى در پى مى نىيبه عقب نش

  حت بـه او گفـتم،   يى را به عنـوان نصـ  يزهايك چيزدند، من همان روز  را مى ها حرفن يا 

العمـل دارد و بـه    ن نوع برخوردهـا عكـس  يا«: ور كردم و گفتميان هفده شهرياشاره به جر

  ى سـال در هـا  سـال ن همـه افـراد را   يـ د، ايـ ريگ جه نمـى ين كارها نتيضرر شماست و از ا

  ن اشـكاالت هسـت مـن   يـ انه اتأسـف م«: گفـت »  !ديـ اى گرفت جـه يد چه نتيزندان نگه داشت 

   مسـأله ؛ بعـد  »سـتم يرنـده ن يم گين مسـائل مـن تصـم   يما موافقم، ولى در اهم با نظرات ش 

  انـد و  م، همـه افـراد رفتـه   يآقاى الهوتى را مطرح كردم كه ما چند نفر روحانى با هم بـود 

  بـه شـكلى   »مگر آقاى الهوتى هـم زنـدان اسـت؟   «: ماند، گفت االن آقاى الهوتى تنها مى 

  ، دسـتور داد پرونـده  »ميبلـه مـا دونفـر بـا هـم هسـت      «: گفـتم ! داند ا مسائل را نمىيكه گو 

ن يلـى محترمانـه سـوار ماشـ    يد، و او را هم آزاد كردند؛ و باالخره مـرا خ ياوريالهوتى را ب 

اهللا طالقـانى را هـم از زنـدان قصـر آزاد      تيـ ل دادنـد و رفتنـد؛ آ  يكردند و آوردند قم تحو

١.كردند
  

  
  

  اتيدادگاه و دفاع

  

  د،يى شـــاه محاكمـــه شـــدهـــا دادگـــاهد حضـــرتعالى چنـــد مرتبـــه در ييـــبفرما :س

  بـه كـه   ايـن ا يـ ا حقـوقى،  يـ كى بـود  يدئولوژيـ ا شـفاهى، ا يـ ا كتبى بود يات شما آيو دفاع 

  ل شـما  يـ ا نـه، وك يـ د يـ گرفت ل مـى يـ ا وكيـ د، آيـ كرد ز برخـورد مـى  يآم صورت مصلحت 

  ى را كــه بــراى شــما يهــا دادگــاهنــى، و بــه طــور كلــى چگــونگى ييا تعيــرى بــود يتســخ

  .دييح بفرمايتوض شد مىل يتشك

                                                        
 .از زندان آزاد شدند 1357ماه  حضرات آيات طالقانى و منتظرى در هشتم آبان ١
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گر يام، از طرف د چ وقت تملق كسى را نگفتهيو ه آيد مىاز تملق گفتن بدم روحاً من  :ج

  حتيات مـن بـه عنـوان نصـ    يـ دفاع عمومـاً كـردم،   برخوردهاى تند هـم نمـى   ها دادگاهدر 

د بـا  ياست و شما دار ت خدمتگزار كشور و ملتيروحان«: گفتم رخواهى بود، من مىيو خ 

  ن ي؛ مـن از اسـالم و جامعـه مسـلم    »ديـ ده روى خوب را از دست مـى ين نيتان اين كارهايا

ـ ا«: گفتم كردم، مى و ملت دفاع مى   دارد، اگـر  ت اسـت كـه مـردم را نگـه مـى     يـ ن روحاني

  ن كارهـا كـه  يـ ت اسـت، ا يـ غـات روحان يانت نكنند به خاطر تبليمردم دزدى نكنند اگر خ 

 -گـاه بـود   هيـ اساسـى آن وقـت تك   قـانون  -اساسـى اسـت    د خـالف قـانون  يـ كن شما مى 

  ن اسـت كـه مـردم حـق    يـ ش ايت اسـت، مشـروطه معنـا   ياساسـى حاصـل مشـروط    قانون

  د سـلطنت بكنـد   يـ م كننـد، شـاه فقـط با   ياست كشور را تنظيد سياظهارنظر دارند و آنان با 

ـ ، ا»نه حكومت   شـاه انگلسـتان فقـط   «: گفـتم  ط بـود؛ مـى  يه كـالم مـن در آن شـرا   يـ ن تكي

  دهـد و   انجـام مـى   وزيـر  نخستب و يكند اما كارهاى كشور را مجلس تصو سلطنت مى 

  كنند و در صورتى كه خـالف نظـر مـردم عمـل     اعتراض مى وزير نخستمردم به كارهاى 

  د آزاد باشـد، اگـر انتقـاد آزاد نباشـد كسـانى     يكنند، انتقاد در كشور با كند او را عوض مى 

ـ ؛ از ا»نـد يآ ش مـى يپ متملّقك عده يشوند و  زنند منزوى مى ىكه حرف حق م  ن سـنخ  ي

حضـرت  يممنـون اعل مثالً چ وقت هم خودم را كوچك نكردم و نگفتم يه. زدم مى ها حرف

  ك كلمـه تقاضـاى   يـ چ وقت تقاضاى عفو نكردم، آن قدر به من گفتند كـه شـما   يهستم، ه

  ستم كه تقاضاى عفـو كـنم؛ چنـد دفعـه خواسـتند مـرا       يگفتم من مجرم ن د، من مىيعفو كن

  اصـالً  گفـتم مـن    د، مـى يسـ يزى بنويـ ك چيـ ك كلمـه  يـ آزاد كنند اصرار داشتند كه شـما  

خواستند مـا را   مى آنها دانم، ستم كه تقاضاى عفو كنم من خودم را طلبكار هم مىيمجرم ن

  .ميدانست مى آنها شه خودمان را طلبكاريبشكنند ولى ما هم

ك بار با آقاى ربـانى هـم پرونـده    يطور رسمى مرا دو دفعه در دادگاه محاكمه كردند، به 

سـال زنـدان محكـوم     نفرى، آن دفعه مرا در دادگاه بدوى به سه ازدهيهمان پرونده  ،ميبود

ـ   كيـ دنظر بـه  يـ ان بود، اما در دادگـاه تجد يس دادگاه سرهنگ آگهيكردند و رئ   م يسـال و ن

  لـى خـوب  يو قضات هر دو دادگاه ارتشى بودند، مـا در دادگـاه خ   رؤسا؛ تمام افتيل يتقل

 گفتنـد  مـى ى كـه همـراه مـا بودنـد     يم اسـتوارها يگشت م به شكلى كه وقتى برمىيدفاع كرد 

  مـثالً  خـدماتم را گفـتم كـه     هـا  دادگـاه ن يـ مـن در ا . ديلـى شـجاع هسـت   ياحسنت شـما خ 

 ل بـرده بـود چقـدر خـدمت كـردم، شـما بـا        يدر زلزله چقدر كمك كردم فالن جا را كه س
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ـ ! ديـ كن ن شـكل برخـورد مـى   يـ ى كه خدمتگزارند بـه ا يها آدم دنظر يـ س دادگـاه تجد يرئ

شما اصالً اهل كرمان، بعد از دادگاه آمد نشست و گفت  »الدينى تاج«سرلشگرى بود به نام 

 ها آمريكايياالن كه  اينك مقدار براى او در مورد استقالل كشور و يد؟ من هم ييگو چه مى

ر است براى ما و يك تحقين يكنند و چقدر مستشار نظامى دارند و ا ران دارند چه مىيدر ا

دم اشك در چشمانش جمـع شـد و   يح دادم، ديرا براى او توض ها سياستن يعواقب سوء ا

ك پرونـده را جلـوى مـا    يـ م، يزهـا خبـر نـدار   ين چيم و از اينجا زندان هستيگفت آقا ما ا

خـواهى از   م، بعد شروع كرد بـه معـذرت  يم روى آن نظر بدهيند و ما مجبور هستگذار مى

  .اند ما را محكوم كردهكه  اين

م، در دادگـاه بـدوى   يزد ى خودمان را مىها حرفلى محكم يشه خيما همكه  اينخالصه 

ل هـم  يـ ند، راجـع بـه وك  شـد  مـى نفر  دنظر پنجينفر بودند در دادگاه تجد قضات سه هيأت

كردند ما خودمان بهتـر   ن مىيل معيخودشان وك آنها .ميريل بگيم وكيما پول ندارم يگفت مى

  .ميكرد ل دفاع مىياز وك

  

  ل شما چه بود و چگونه از شما دفاع كرد؟ياسم وك :س

  خـوب هـم دفـاع    اتفاقـاً ك بار سرهنگ خلعتبرى وكالت ما را بـه عهـده گرفـت و    ي :ج

  .كرد 

  

ا يـ د، و آيدر مرتبه دوم حضرتعالى در دادگاه بدوى به چند سال زندان محكـوم شـد   :س

  دا كرد؟يدنظر كاهش پيت در دادگاه تجدين محكوميا

سـال زنـدان محكـوم شـدم، هـم در دادگـاه بـدوى و هـم در          در دفعه بعد من به ده :ج

ت دوم يـ كومدم، در محيم زندان را كشيسال و ن كيت اول همه يمن در محكوم. دنظريتجد

دم كه بـه اوج مبـارزات قبـل از انقـالب خـورد و آزاد      يم زندان كشيسال و ن سهتقريباً هم 

  .ميشد
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  اثر مثبت زندان در سازندگى انسان

  

ى خود ها زنداند حضرتعالى از دوران يين موضوع بفرماين محور در ايبه عنوان آخر :س

تجربـه زنـدان را در    مجموعـاً ا يـ آ د،يچه تجربه مثبت و دست آورد فكرى و معنوى داشـت 

د يقسمتى از عمر خود را در زندان گذراندكه  اينا برعكس از يد؟ يدان مى مؤثّرزندگى خود 

  د؟يكن احساس غبن و خسران مى

  ك كــالس بــود، اگــر كســىيــطى مثــل زمــان شــاه زنــدان يده مــن در شــرايــبــه عق :ج

  از افـرادى را كـه انسـان در    لـى يخ. ش در زندان اسـت يده و پخته بشود جايبخواهد ورز 

  دن و گفتگــويــنــدارد و امكــان د آنهــا رون دسترســى بــهيــنــد در بيتوانــد بب زنــدان مــى 

  اتيـ شـود، انسـان بـا روح    ست، در زنـدان تبـادل فكـرى مـى    يفراهم ن آنها نى بايو همنش 

  زنــد، افــراد جــوهره خــود را مــى كّلــهان ســر و يكنــد، بــا زنــدان مختلــف برخــورد مــى 

  ديـ آورنـد آنجـا بـا دوتـا تهد     لى ادعا دارد مىيرون خيك كسى را كه در بيد، شناسانن مى 

زنـدان  . شـوند  تر مى دهيدهد و بعضى بر عكس مثل فوالد آبد ز را لو مىيو شالق همه چ 

شـود و   ده مـى يـ گـر بر يدر سلول كه از جاهـاى د  خصوص بهرد، يگ رعب را از انسان مى

ـ ام  هيـ من الحمدهللا روح. گردد شتر مىيخدا بهاى درونى خود و به  زهيتوجهش به انگ ك ي

  .ترسى نداشتمها  اين ازاصالً جورى بود كه 

ن يمرا سوار ماشـ ) بازجوى ساواك(ك بار دكتر جوان يقلعه كه بودم  ادم هست در قزلي

ر يـ مـا را غ اصـالً  شما آخوندها «: م گفتيرفت مسار مقدم، در راه كه مىيش تيبرد پ كرد مى

: ، گفـت »ديهسـت  مهدورالـدم ر مسلمان نـه ولـى   يغ«: ، گفتم»ديدان مى لدممهدورامسلمان و 

و  »ك حرمـك فاقتلـه  يالدار حرم فمن دخل عل«: فرمود )ص(امبريپكه  اينبراى «: گفتم »چرا؟«

د، اگـر مـن قـدرت داشـتم شـما را      يـ ريگ ما و مـا را مـى   ي د در خانهيزير شما به زور مى

كردم،  را نمى آنها چ وقت چاپلوسىيمن ه. »رسد نمىد زورم يكشتم، منتها ساواكى هست مى

د، يتان اشتباه اسـت آخـرش محكـوم بـه سـقوط     ين كارهايا«: گفتم كردم مى حتشان مىينص

  .»روز استيآخرش حق پ

كند هم  ات مختلف برخورد مىيسازد، هم انسان با افراد و روح خالصه زندان آدم را مى

  سـان اگـر چنانچـه بخواهـد در جامعـه     دهـد، ان  ك شجاعت و سـاختگى بـه انسـان مـى    ي

ده باشد يها را د ن صحنهيستى ايفش را بداند باير زندگى تكليباشد و در مس مؤثّروجودش 
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قصدمان خدا واقعاً م، البته ما قصدمان خدا بود، يد؛ نه، ما ضررى نكرديايرون بيتا از خامى ب

كشـتند بـاكى    اگر ما را مـى ن اصل هم يم، روى ايو دفاع از اسالم بود، اهداف بزرگى داشت

ن كـار اعـدام دارد، مـن    يم و ايكن ن و چنان مىيكردند كه چن د مىيبارها مرا تهد. مينداشت

ام  ا بـرده يـ ام را از دن ام و بهـره  ماند من هم عمرم را كرده شه نمىيانسان كه هم«: گفتم مى

جـواب  هـا   ايـن  جورى بـه  ني، من ا»تش كمتر باشديچه بهتر كه انسان زودتر برود و مسئول

  .كنم م من وحشت مىيكن ند اعدام مىيگو كردند كه وقتى مى فكر مىها  اين .دادم مى

  

  د؟يكرد ت نمىيد احساس محدوديمحبوس بودكه  اينباالخره از  :س

خـوردم از آن اسـتفاده    كارى دارد، اما اگر بـه كتـاب بـر مـى    يك مقدار انسان بيالبته  :ج

خـود تلـف شـد، شـما     يك مدتى وقـتم ب يكتاب گذراندم،  ك مدتى را بىيكردم؛ منتها  مى

بردنـد   ك روز مىيست، يخواستند برگزار كنند ساده كه ن ك محاكمه كه مىيمثالً د يدان مى

بردند براى دادگـاه،   ك روز مىيخوانى،  بردند براى پرونده ك روز مىيل، ين وكييبراى تع

بردند  ، صبح زود مىشد مىوقت آدم گرفته واقعاً  فات داشت كهيهم تشرها  اين هر كدام از

ك يند تا يد آنجا بنشيم، همان طور آدم بايماند د آنجا معطل مىيل تا ظهر باين وكييبراى تع

م هـر كـه را   يخـواه  ل نمىيم نه ما وكيين كن، ما هم بگويل معيوكمثالً ند يند بگويايوقت ب

  ....د وين كنيد معيخواه مى

  

ى شما توسط خودتـان  ها درسا يد؟ آيا مكتوبى نداريادداشت يشما از دوران زندان  :س

  ؟شد مىها نوشته ن له شركت كنندهيا به وسي

  س اشـتغال داشـتم، ولـى   يشـتر در آنجـا بـه تـدر    يگونه كه عرض كـردم مـن ب   همان :ج

زدم،  ه مـى يرا حاشـ  عروةمكتوبى به جا نمانده است؛ البته در آنجا  ها درسانه از آن تأسفم 

  ه زدم، با آقاى ربانى هم كتـاب جـواهر  يرا در آنجا حاش عروةى از كتاب طهارت يها قسمت

  نوشـتم و بعضـى از دفترهـاى آن را هنـوز     ى مـى يها يادداشتم كه من يكرد را مباحثه مى 

نفـر مـادى دارد بـا     كيـ ن صـورت كـه   ياى نوشتم، بد ك كتابچه مناظرهيدر ضمن . دارم 

  منـاظره حسـن و  «كنـد، بـه نـام     ن منـاظره مـى  يـ جع به خدا و مسـائل د نفر مذهبى را كي
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صفحه شده بـود، خـدا رحمـت     ا شصتيس كرده بودم، حدود پنجاه يو آن را پاكنو »ژنيب 

ل سـپاه  ين مركز تشـك ينخست(ن جزوه را از من گرفت و برد در ساتجا يا محمدكند مرحوم 

ـ ياز بانه در آنجا تأسفو م) پاسداران انقالب اسالمى س آن را دارم، و ينـو  شين رفت ولى پ

ـ ب«ام و نام  ادى را بر آن اضافه كردهيام حصر در منزل مطالب زياالن در ا را بـه ناصـر    »ژني

كردم، هر  من در زندان وقتم را تلف نمى. د است به اتمام آن موفق شوميل نمودم كه اميتبد

كـردم، عربـى مطالعـه     لعه مـى سى مطايكردم، انگل آوردم مطالعه مى جا كتاب به دست مى

  .كردم مى

  

  رون از زندان؟يا در بيد ياد گرفتيسى را در زندان يشما انگل :س

شـتر روى آن كـار كـردم، اولـش     يك كمى خوانده بودم، اما در زندان بيرون يمن در ب :ج

را خواندم و خـودم چـون عالقـه داشـتم مطالعـه      ) Speak(ك يكتاب اسپ محمدش مرحوم يپ

كـردم،   سـى بـود گـاهى اسـتفاده مـى     يى كه بـراى آمـوزش زبـان انگل   ياز نوارهاكردم،  مى

اد گـرفتم،  ياى  ق تا اندازهين طريكردم و از ا را مطالعه مى ها بيوگرافيى داستان و ها كتاب

  .ادم رفته استياز  آنها لى ازيالبته االن خ

  
  
  
  
  

   



 :فصل هفتم
  

  

  »انفجار نور«
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  آزادى از زندان و استقبال مردم قم

  

ا، يم بـه ادامـه قضـا   يم، اكنون بپردازيما راجع به دوران زندان حضرتعالى گفتگو كرد :س
انقالب در تهران و قم د آزادى حضرتعالى از زندان چگونه بود و در آن فضاى ييبفرمالطفاً 

  چگونه از شما استقبال شد؟

ن يك ماشيهم اشاره كردم مرا در تهران آزاد نكردند، بلكه شبانه با قبالً همان طور كه  :ج

ك يـ ن برنامه ساواك بود كـه بـه   يا احتماالًلى با احترام آوردند قم در منزل، و يباال خ مدل

انـد هـر    دند كه مرا آوردهيما در قم وقتى فهماورند كه با مردم برخورد نكنم؛ ايشكلى مرا ب

ابـان  ين روزها مـن آمـدم در خ  يكى از ايآمدند، در  دن من مىيادى براى ديت زيروز جمع

ادى آمـده بـود، در آن روز   يـ ت زيچهارمردان تا براى مردم صحبت كنم، از تهران هم جمع

بانى از طرف مـن صـحبت كردنـد،    يزى و آقاى دكتر شين موسوى تبريد حسيآقاى حاج س

دار يخود من هم مقدارى صحبت كردم و از حضور مردم تشكر كردم؛ در منزل براى د بعداً

و  هـا  گـروه آمدنـد، از   ادى از طبقـات و اقشـار مختلـف مـردم مـى     يـ لى زيت خيمن جمع

آمدند، خالصه استقبال خوبى از سوى مردم صورت  ندگى مىيجات هم افرادى به نما دسته

روزى يـ ع در پيى تسـر ها راهدر جهت تداوم نهضت و  ها نشستو  ها سخنرانيت و در گرف

  .شد مىآن صحبت 

  ى درين و مهـدى رضـا  يى احمـد، حسـ  هـا  نـام كه سه فرزندش به  - ها رضاييشبى مادر 

ن خلـق  يبا چند نفر از طـرف سـازمان مجاهـد    -د شده بودنديم شاه شهيرى با رژياثر درگ 

  امـد، مـن بـه   يكـردم كـه خوششـان ن    آنها حتى دوستانه بهيك نصيآمدند، در همان جا من 

  ط كنـونى صـحبت  ياالن در شـرا كـه   ايـن ك حرف به شما بزنم و آن يدوستانه «: گفتم آنها 

  د خودتان را بـا ملـت و نهضـت   ييايكردن در جامعه بردى ندارد، شما ب از سازمان و گروه 

د يـ كن جـدا ك گـروه و دسـته   يـ د خودتان را به عنوان يد، اگر بخواهيوند بزنينى پيامام خم 

  افـراد را زده كـرده و   هـا  تنـدي ن يـ ى شـده كـه ا  يهـا  تنديرد، چون يپذ جامعه شما را نمى

  :ناراحـت شـد و گفـت    هـا  رضـايي مادر  دفعه يك، »شدن در جامعه به نفع شماست هضم 

  رخـواهى دارم يراه خمـن از  «: ، گفـتم » !ديـ كن مال مـى يهاى ما را پا د خون بچهيشما دار« 
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سـت  يك تعـداد از افـراد سـازمان كمون   يكه  اينكنم، با توجه به  حت را به شما مىين نصيا

ه گروه و سازمان به وجود آمده براى مردم جاذبه نـدارد،  يكه در جامعه علجوى  اند و شده

  .»د به نفع شماستيوندياگر به انقالب عمومى ملت بپ

م تلفن كرده بـود  يى كه در زندان قصر با هم بوديعلى باباك بار هم آقاى يام يدر همان ا

ى پـدر  يل رضـا يـ بـا آقـاى خل   -گـر آمـده   ينفر د كيم آنجا، بعد گفتند با يايب خواهم مىكه 

اورند، ولى من بـا اعضـاى سـازمان بـه عنـوان      يف بيشان تشريخود ا ،نه«: گفتم -ها رضايي

بـه آن برخوردهـاى تنـدى كـه اعضـاى      ، با توجـه  »مالقات داشته باشم خواهم مىسازمان ن

مالقـات كـنم،    آنهـا  دوست نداشتم باكالً روهاى مذهبى داشتند يسازمان در زندان با ما و ن

اط منـزل آمـده   يـ م و برگشته بودند، تـا در ح يآ ى هم گفته بود من تنها نمىيبابا آقاى على

ان آمـده  يريبا آقاى كبك روز هم ابوذر ورداسبى يبودند ولى بعد از آنجا برگشتند و رفتند؛ 

ط جورى بود يسند بدهند؛ باالخره شرايبودند كه مالقات كنند، من گفتم هر مطلبى دارند بنو

ى كه به نام سازمان و يها مالقاتاز  آنها خصوصى مالقات كنم، آنها كه من دوست نداشتم با

د كـه اكـراه   ه بوين قضيكردند و من به خاطر هم دادند سوءاستفاده مى گروه خود انجام مى

كردند، بعـد آن را در   دار مىيونى كه مورد اعتماد مردم بودند ديبا روحان آنها گاهى. داشتم

چسباندند؛ البتـه   ن افراد را به نحوى به خودشان مىيكردند و ا ه خودشان منعكس مىينشر

  .شناختم من آنان را از زندان مى

  
  

  پس از آزادى از زنداننجانب ياهللا طالقانى و ا تينى به آينامه امام خم

  

اى براى شما نوشـتند و   نامه )ره(ا حضرت اماميپس از آزادى حضرتعالى از زندان گو :س

شان ين نامه را چه وقت اير كردند، ايتقد ها زنداناز خدمات حضرتعالى در تحمل زجرها و 

  براى شما فرستادند؟

ك نامه براى مرحـوم آقـاى   يك نامه براى من و يشان ين نامه االن موجود است، در آن زمان ايا :ج

م در يديم كه شنيدر زندان بود چون ما ،س فرستاده بودنديشان از پاريها را ا  ن نامهيطالقانى فرستادند، ا

  .شان را هم در همان موقع فرستادميمن جواب نامه ا ١س شدند،ينى وارد پارياهللا خم  تياخبار گفتند آ
  

                                                        
 .وارد پاريس شدند 14/7/57در تاريخ ) ره(حضرت امام خمينى ١
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  :32وست شماره يپ

  11/8/57اهللا العظمى منتظرى،  تيقدر حضرت آيعال هينى به فقيحضرت امام خم متن نامه

  

  98الحرام   الحجه ذى 1

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  بركاته دامتنعلى منتظرى يخ حسين آقاى حاج شيوالمسلم االسالم حجةحضرت 

ت بزرگـوار  يسـت كـه مثـل جنابعـالى شخصـ     يتكـار تعجـب ن  يچ از دستگاه جبـار جنا يه

ن حقـوق بشـر محـروم، و بـا     يتـر  از آزادى، ابتـدائى  ها سالخدمتگزار به اسالم و ملت را 

خـواه رفتـار كنـد؛    ير علمـاء مـذهب و رجـال آزاد   يهاى قرون وسطائى با او و سـا  شكنجه

  د رجـال يـ ترسـند، با  ه مثل شما رجـال عـدالتخواه مـى   يانتكاران به كشور و ملت از سايخ

شـتر راه چپـاول   يد باشند تا براى اجانـب و بسـتگان آنـان هـر چـه ب     است در بنين و سيد 

خـوار فضـاى    ر نفتخواران مفـت يالمال و ذخائر كشور باز باشد؛ در منطق كارتر و سا تيب

  طلـب از علمـاء روشـنفكر    خـواه و اسـتقالل  يى آزادهـا  جنـاح دن يكشـ  عنى به زندانيآزاد 

  بــازار و سانســور مطبوعــات ان و رجــال محتــرمياســى و دانشــجويمــذهبى تــا رجــال س 

  ىهـا  شـريان عنـى وابسـتگى   ين منطق ترقى و تمدن كشور يغاتى، و در ايى تبلها دستگاهو  

ـ ا. گـذارى و قضـائى و اجرائـى    ى قـانون ها دستگاهآن از فرهنگ و اقتصاد و ارتش، تا   ن ي

ـ      اده و مـورد عمـل بـوده   يـ اه پهلـوى پ يسـال دوران سـ   ش از پنجـاه يبرنامه در كشـور مـا ب

  م اسـالمى بپاخاسـته و بـا مشـت    يران بـا نهضـتى عظـ   يـ ور ايـ و هست، اكنون كه ملـت غ  

ــل  گــره  ــ هــا دســتگاهكــرده در مقاب   ســتادهين ايى ســتمگرى و چپــاول چــون ســدى آهن

  ،ختن اسـت يا در حـال فـرور  يـ ختـه  يگرى فـرو ر يكى پس از ديادهاى آن يهاى بن هيو پا 

  نيم مـذهب و خطبـاى محتـرم و مدرسـ    شرو از مراجع عظام و علماء اعاليى پها جناحبر  

  و بازارهـا و كارمنـدان محـروم    هـا  دانشـگاه اسـى و روشـنفكران   يو دانشمندان تا رجال س 

  امـان  بـى  ،ن فرصـت الهـى را از دسـت نـداده    يـ و كارگران مظلوم روشنفكر الزم اسـت ا  

شـدن نظـام    دهيـ ت كننـد، و از خواسـت ملـت كـه برچ    يش هدايع اقشار ملت را به پيجم 

  اميـ و ق هـا  غـارتگري سلطنتى و قطـع دسـت اجانـب از دخالـت در مقـدرات كشـور و از       

  هـا  بـدبختي تمـام   منشـأ م سلطنتى يجمهورى اسالمى ضامن آزادى و استقالل، به جاى رژ 

  نى نكنند كـه آن هـدردادن خـون جوانـان    ينش سر موئى تخلف و عقب ها ماندگي و عقب 
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دن همه جانبه كشور و كمك به هدم احكام بلكه اساس اسـالم  يز اسالم و به تباهى كشيعز

م حاضر دموكراسـى را هـم   يما با بودن رژ. انت استين خياست، كه از اعظم كبائر و باالتر

ز خـود و  يـ تواند از خون جوانان عز ملت نمى. ميريپذ گردد نمى تأمينبر فرض محال اگر 

والسـالم  . ن فرمودهين جانى را معيا فياسالم تكل. نظر كند ساله صرف نيى چندها خيانت

  .اهللا حمةركم و يعل

  نىياهللا الموسوى الخم روح
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  :33وست شماره يپ

  21/8/57نى، يام حضرت امام خميقدر به پيعال هيمتن پاسخ فق

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  بركاته دامتنى ياهللا العظمى آقاى خم تيقدر اسالم، حضرت آيم عاليمحضر مقدس زع

  »كم بما صبرتميسالم عل«

ت خـاص شـما بـه    يـ انگر عنايـ ز بيـ ش از هر چيام روشنگر حضرتعالى بيپس از سالم، پ

ــنهضــت مقــدس اســالمى ا   ك مقطــعيــســال قبــل در  نهضــتى كــه شــانزده. ران اســتي

ى مـادى و  هـا  ميـراث هـا و   هيران كه همه سرمايخ مبارزات ملت مسلمان ايحساسى از تار 

  ، بـه رهبـرى  شـد  مـى د يـ شوم استبداد و استعمار بـه نـابودى تهد   معنوى جامعه ما با سلطه

د و بـا وحـدت كلمـه و    يـ م بـزرگ آغـاز گرد  يمراجع محترم و علماى اعالم خاصه آن زع 

  ران ادامـه يـ جانبه ملـت مسـلمان ا   ى همهها فداكاريغ و يدر ت بىيهمبستگى كامل و حما

نـه حضـرتعالى بـه اوجـى     ح و قاطعايى صـح هـا  رهبـري نك در پرتـو  يافت و بحمداهللا اي 

  .ده استيشكوهمند رس

  ى راسـت و چـپ، از  هـا  قـدرت طانى حاكم، با همدسـتى ابر يم شينهضت مقدسى كه رژ

ولى خوشبختانه دسـت قـدرت الهـى كـه     . غ نكرديه آن درياى عل سه و توطئهيهرگونه دس 

  .حفظ نمود ها انحرافها و  ست، آن را از انواع سستىا ها دستفوق همه 

  ريتـاث  رى كه در مدتى كوتاه، همه ابعاد زندگى امت و ملـت مـا را تحـت   ينظ بىنهضت 

  دى را در تمـام سـطوح  يـ ادى توحيـ بـه اسـالمى و انقـالب بن   يات طيـ قرار داده، و آثـار ح  

  رسـتان و دانشـگاه، از كوچـه   يه تا دبستان و دبيهاى علم اجتماع، از منبر و مسجد و حوزه 

ى خصوصـى تـا   هـا  بخشدى، از يصنعتى و مجتمعات تولابان تا كارخانجات يو بازار و خ 

  .ان ساختين شهرها نماين روستاها تا بزرگتريتر عمومى و ملى، از دور افتاده

  ت،يـ را بـه قاطع  هـا  تزلـزل د، يـ را به ام ها نوميديز، يمى كه با قدرتى اعجازآميجنبش عظ

 ها تفاوتي تفاهم، و باالخره بىها را به  نىيرا به وحدت، بدب ها نفاقرا به شجاعت،  ها بنج 

ى مسـلمان و  هـا  ملـت ر ينجات سـا  مبشّرروزى آن، يت بدل نمود؛ و پيرا به احساس مسئول

  .اسالم در سطح جهانى خواهد بود بخش حياتگسترش انقالب 
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نه استعمارگران غرب و شرق براى يريهاى د اثر ساختن نقشه نهضت مقدسى كه ضمن بى 

هاى  ق در كاخيهاى عم جاد شكافيز و قدرت مذهب، حق را با ايدار ساختن اسالم عز لكه

رومند اسالم عدالت پرور، نسل جـوان را از سـقوط بـه    يظلم و فساد نشان داد؛ و با جاذبه ن

  .ه نجات داديپا ى بىها مكتبدامن 

ن نهضت اسالمى و يى خارجى در مقابله با اها قدرتت يران كه با حمايم استبدادى ايرژ

د سرانجام خود را شكست خورده احسـاس  يشمارى گرد ع بىيآغاز مرتكب فجامردمى از 

 -ارى و رشـد مـذهبى  يزد؛ ولـى بـا هوشـ    »آشتى ملى«و  »اسىيفضاى باز س«نمود و دم از 

ر بـراى ادامـه سـلطه و    يران در بن بست كامل قرار گرفـت، و نـاگز  ياسى ملت مسلمان ايس

چ يد به طـورى كـه هـ   يك و خون و آتش كشران را به خايا ،زيآم اتش با خشونتى جنونيح

  .انه مصون نماندين تعرض وحشيران از ايك از شهرهاى اي

د يـ م عيى عظيمايكه به دنبال راهپ) اهيجمعه س(ور تهران يشهر17ناشدنى  فاجعه فراموش

قـت  يصـورت گرفـت و در حق  ) ل از شهداى رمضانيروز تجل(ور يشهر16فطر و پنجشنبه 

ى ين اعتنايتر كوچكن ساخت كه يحاكم بود، مردم ما را چنان خشمگم يه رژيرفراندومى عل

ى ها راهپيماييگر همه جا صحنه تظاهرات و يرقانونى ننمودند، و بار ديبه حكومت نظامى غ

گـرى صـورت   يآور د ات شرمي، جناآنهادر سركوبى  متعاقباًد؛ و ياى گرد سابقه م و بىيعظ

  .ستين آنها گرفت كه امكان حتى اشاره به همه

  ن و سـوزاندن قـرآن  ينشـ  دن مسـجد جـامع كرمـان بـه نـام كـولى و زاغـه       يبه آتش كش

ى منطقـه كردسـتان و   هـا  شهرسـتان ن حوادث اسفبار يس، و همچنيو هتك مقدسات و نوام

ى كشور، ها شهرستانرحمانه در اكثر يس در همدان، و حمله و كشتار بيلرستان، و هتك نوام

اش هرگـز فرامـوش    ات است كه خاطرهين جنايى از ايها در دانشگاه تهران، نمونه اخيراًو 

  .نخواهد شد

  م بـا يـ ان همـه اقشـار ملـت، رژ   يـ نه خشـم و طغ يشدن زم عى است كه پس از فراهميطب

  ال خـود يـ ى برآمـده كـه آن را بـه خ   يهـا  سـازي نـه  يادى خود در مقام سوءاسـتفاده و زم يا

  بدانـد، و بـه طـور رسـمى سانسـور     مجدد هى براى برقرارى دولت نظامى و سركوبى يتوج

ن وجه بر همه جاى كشور حـاكم سـازد، و ضـمن ممنـوع نمـودن      يدتريو اختناق را با شد

و معابر را به صحنه جنـگ و لشگركشـى مبـدل كـرده، بـا       ها خيابانهرگونه اجتماعى همه 

  پـردازد،  ه شـده بـه قتـل و جرحشـان مـى     يته ن مردمينى كه از بودجه هميى سنگها سالح
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ـ ، بـراى ا الشأن ميآن مرجع عظ خصوص بهنى و يت از مراجع ديمردم مسلمان ما به تبع  ن ي

چ وجه ارزشى قائل نشده، به اعتصابات منطقى و بر پا ساختن تظاهرات يدولت نظامى به ه

ران اخبـار  يـ سـت كـه از شـهرهاى مختلـف ا    يدهند، و هم اكنـون سـاعتى ن   خود ادامه مى

ى هـا  سوگارى است به گوش نرسد، و ما را در يزان بسياى كه حاكى از شهادت عز مؤلمه

  .اى ننشاند تازه

ى دردناك و همدردى ها مصيبتن حوادث و يق خود از ايعم تأسفنجانب، ضمن ابراز يا

ـ با ملت مسـلمان و مستضـعف ا   صدا همر، يع اخيدگان فجايبا تمام داغد ران دعـوت حـق   ي

ـ لبداً مجـد را  كلمـتهم  اهللا اعلىر علماى اعالم يحضرتعالى و سا ك گفتـه، و در ادامـه انقـالب    ي

ك نظـام صددرصـد اسـالمى متكـى بـه آراى      يـ ى و برقـرارى  يروزى نهايران تا پياسالمى ا

  .غ نخواهم نموديچ كوششى دريعمومى از ه

خداوند بزرگ مسالت قدر را همواره از يم عاليدر خاتمه، بقاى عمر و دوام رهبرى آن زع

  .دارم
  

  اهللا و بركاته حمةركم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس -  98 الحجه ذى 11 -  21/8/57
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  رانيام به ملت ايپ

  

  ران ارســاليــام مهمــى خطــاب بــه ملــت ايــحضــرتعالى پــس از آزادى از زنــدان پ :س

  ميـ توسـط رژ  د قربـان خرمشـهر  يـ ن به مناسبت كشـتار مـردم در مراسـم ع   يد، همچنيداشت

  ام چـه بـود؟ در همـان زمـان    يـ ن دو پيـ د، محتـواى ا يگـرى فرسـتاد  يام ديـ پ 1357در سال

  اى ى گسـترده يمـا يراهپ 1357آبـاد هـم در تاسـوعا و عاشـوراى سـال      در اصفهان و نجف

امى براى مردم يد شدند، حضرتعالى باز پين ماجرا شهيادى در ايم داشتند و تعداد زيه رژيعل

  .دييد بفرمايزى به خاطر داريط هم اگر چيد، از آن شرايفرستاد آباد اصفهان و نجف

ان آن قـرار  يـ وست در جريپ اى در هر گوشه از كشور به وقوع مى مسألهآن وقت هر  :ج

آورى  را مـن جمـع   هـا  پيامن يم، منتها همه ايفرستاد ام مىيم و در صورت لزوم پيگرفت مى

راكس و فتوكپى وجـود دارد و هرچـه   يدر دسترس و در خانه علما ز معموالًام، االن  نكرده

ن مسائل مطرح نبـود، مـا   يكنند، آن وقت ا كى دو نسخه از آن را نگهدارى مىيسند ينو مى

را حتى  آنها لى ازيبرد، خ داشت مى نفر آن را برمى كيم به يداد م مىينوشت زى مىيك چي

خ نگـه  يك نسـخه از آن را بـراى تـار   يم كه ياشم، حاال به فكر بيگرفت ك فتوكپى هم نمىي

دانـد فرشـته خـدا     م خدا كه مىيگفت م، ما مىين مسائل نبوديلى به فكر ايم آن وقت خيدار

ن خودش كافى اسـت، و عـالوه بـر آن امكانـات هـم      يسد، همينو هم كه در نامه عمل مى

  .مينداشت

  )870الي  847، صفحات 47الى  34ى شماره ها پيوست(

  
  

  س براى مالقات با اماميمسافرت به پار

  

ى يهـا  فعاليـت روزى انقالب چـه نـوع   يحضرتعالى پس از آزادى از زندان تا هنگام پ :س

ن يـ زه اصـلى شـما از ا  يس براى مالقات با امام و انگيان مسافرت شما به پاريد و جريداشت

ج مشخصـى  يچه نتا د ويى با امام مذاكره كرديد كه در چه محورهاييمسافرت چه بود، بفرما

  د؟ين مالقات گرفتياز ا
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  نخـواهى افـرادى كـه طرفـدار امـام و انقـالب       من كـه از زنـدان آزاد شـدم خـواهى     :ج

  بودند منزل من محور كارهاى آنان شده بود و همه طبقـات از تهـران و سراسـر كشـور بـه     

مـن  دادنـد، پـول از    خواسـتند، پـول بـه مـن مـى      آمدند و دستور از من مـى  منزل من مى

در تمـام   اصـوالً ران بـودم و  يـ نى در اينده امام خميقت من به عنوان نمايگرفتند، در حق مى

  دانسـتم،  شـان مـى  يب ايـ ب خودم را جيد بودند من جيه و نجف تبعيمدتى كه امام در ترك

  نـى و ياهللا خم تيـ التى از دسـت آ يك تشـك يـ ا يـ ر روحـانى  يا غيك فرد روحانى يو اگر 

  رسـاندم و در حـد تـوان اسـتمالت     كردند من خـودم را مـى   ىانقالب احساس ناراحتى م

كردم به هر شـكلى شـده نـاراحتى او را     كردم و سعى مى كردم، به او كمك مى خاطر مى

كـردم در جهـت    د سـعى مـى  يرسـ  قت هر چه پول به دست من مـى يبرطرف كنم، در حق

ـ    نى مصرف شـود، در مصـاحبه  ياهللا خم تيانقالب و در جهت اهداف آ ه عنـوان  هـا هـم ب

ن يـ نـى هـم از ا  ياهللا خم تيدادم، آ كردند و من جواب مى سخنگوى امام از من سئوال مى

شـان و همـاهنگى   يس بودند من براى مالقـات بـا ا  يراضى بودند؛ و چون امام در پار مسأله

د يناچى زحمـت كشـ  يشان بروم، گذرنامه ما را آقاى ميدن ايبعضى مسائل الزم بود كه به د

  .درست كرد

  
  

  مسار مقدم به اماميام تيپ

  

ـ ن باصـرى «س ساواك قم كه شخصى بود بـه نـام   يم رئيم برويخواست بعد كه مى   آمـد » اي

ــت ــاى ت«: و گف ــ يآق ــدم رئ ــه چــون شــن يمســار مق ــل ســاواك گفت ــما دهيس ك ــه ش   ام ك

  :گفـت  »چـه لزومـى دارد؟  «: ، گفـتم »نميـ س الزم اسـت شـما را بب  يد پـار يد برويخواه مى

  م تهـران شـب در منـزل آقـاى    يـي آ خـوب وقتـى مـا مـى    «: ، گفـتم »اند داشته تأكيدشان يا«

  د كـه در آنجـا خـدمت   يـ پـس اجـازه بده  «: ، گفت»ميرو م و بعد از آنجا مىيمطهرى هست

  مسـار مقـدم بـا   ي؛ بعـد در همـان منـزل آقـاى مطهـرى ت     »مانعى نـدارد «: ، گفتم»شما برسد

  بت كردنـد، آقـاى مطهـرى هـم    آمدند حـدود سـه سـاعت صـح    » ىيطباطبا«نفر به نام  كي

  ى او راهـا  صـحبت نى داشتند، وقتـى مـن   ياهللا خم تيام براى آينشسته بود و باالخره سه پ

  ى او در چنـد محـور  هـا  صـحبت خالصـه  . شان تعجب كردندينى گفتم اياهللا خم تيبراى آ
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ـ ا د شـما فرمـوده  يينى بگويبه آقاى خمكه  اينكى يبود،    د شـركت نفـت اعتصـاب كننـد،    ي

  هم اعتصـاب كردنـد ولـى نفـت هـم مصـرف داخلـى دارد و هـم مصـرف خـارجى،           آنها

رنـد، آن وقـت   يم پس فردا زمستان اگر نفت نباشد در روستاها مردم خودمان از سـرما مـى  

  د نفـت را يـ ن اسـت كـه شـما تول   يـ شوند، مصـلحت ا  ن مىيت بدبيمردم به شما و روحان

  ن اول بـه يد كـه مـردم از همـ   يـ د كنيلد و به اندازه مصرف داخلى تويرير نظر بگيخودتان ز

  لـى ين مـدت تجربـه خ  يـ مـا در ا كـه   ايـن ن نشـوند؛ دوم  يت و انقـالب بـدب  يشما و روحان

  نيـ در كـار شـما رخنـه نكننـد، شـما بـه خـاطر د        هـا  كمونيسـت د يم، مواظب باشيا داشته

  د كـافى اسـت،  يروهـاى مـذهبى را داشـته باشـ    يد همـان ن يـ كن ت مـى يد فعاليو مذهب دار

  از هـا  كمونيسـت ن يـ م ولـى ا يگذار ام مقدس است ما هم به آن احترام مىيك قيام شما يق

  ن بـود كـه  يـ گـرى كـه داشـت ا   يشـنهاد د يد؛ پيباشـ  آنهـا  زننـد مواظـب   پشت خنجر مـى 

ى كـه از  يهـا  پـول ن يـ د، بـا ا يـ كن شما آخوندها چرا پول را صرف اشخاص مـى : گفت مى

ن يـ د، بـا ا يـ نى و اقتصادى درست كنيات مذهبى، دمؤسسرسد  وجوهات به دست شما مى

. ديـ هـا را اداره كن  د حوزهيتوان ماند و هم با درآمد آن مى ه محفوظ مىيكار هم اصل سرما

زد و  حـرف مـى  مـؤدب  لى بـا احتـرام و   ين خالصه كالم مقدم بود در آن جلسه، البته خيا

  .ان كرديرا ب ها حرفن يلى دوستانه ايخ

شـان نقـل كـردم    يى مقدم را براى اها صحبت ١دميرسس خدمت امام يهنگامى كه در پار

بعد در همان جا به  » !را گفت ها حرفن يمقدم ا! عجب«: لى تعجب كردند، گفتنديشان خيا

غام دادند كه به كار شركت نفت نظارت بكنند و به يآقاى مهندس بازرگان و آقاى هاشمى پ

٢.د كنندياندازه مصرف داخلى تول
  

ن يـ است ساواك را بـه عهـده داشـت از ا   يمقدم كه در آن زمان رزه يبه نظر شما انگ :س

  مالقات چه بود؟

گـر  يد، از طـرف د يرسـ  روزى مىين روشن است كه انقالب داشت به پيالبته خوب ا :ج

  ك جـور يـ اتى داشـت مقـدم   يك خصوصـ يـ رى ينصـ مـثالً  كـرد،   فرق مىها  اين ىها تيپ

  

                                                        
 .به پاريس رفتند) ره(براى ديدار امام 1357اهللا منتظرى در تاريخ بيست و هفتم آذرماه   آيت ١
آقاى مهندس بازرگان را طى حكمى براى نظارت بر توليد و صدور نفت مامور  1357ماه   در تاريخ هشتم دى) ره(امام خمينى ٢

 .كردند
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  ش هـم يهـا  صحبتام، از  طلبه بوده سابقاًگفت من  گرى، مقدم خودش مىيات ديخصوص

  هـا  كمونيسـت ك عرق مذهبى هـم داشـت، بـا    يدا بود كه مقدارى درس طلبگى خوانده، يپ

  آبـادى  ك داسـتان را آقـاى قاضـى خـرم    يت احترام قائل بود؛ يلى بد بود و براى روحانيخ

  كـى از علمـاى  يآبـاد بـودم    قبـل از انقـالب كـه مـن در خـرم     «: گفـت  كرد و مى نقل مى

  ج از امـام و مسـائل انقـالب   يتان كه نفوذ محلى هم داشت مقـدارى در رابطـه بـا تـرو    لرس

  ى او كشـف هـا  تلفـن ق شـنود  يـ كرد و با ما همراه بود، سـاواك لرسـتان از طر   ت مىيفعال

غه كنـد، خالصـه   يا بنـا بـوده صـ   يـ غه كرده يا با زنى مربوط است او را صيكرده بود كه گو

ن سـوژه خـوبى   يـ س ساواك بود گزارش كرده بود كه ايآباد براى مقدم كه رئ ساواك خرم

  نيـ م، مقـدم گفتـه بـود نـه ا    يه آبروى فالنى را ببـر ين قضيم با افشاى ايتوان است و ما مى

ـ ا ت كه محفوظ باشد ما مردم را حفظ كردهياصل روحانكه  ايند، براى يكار را نكن   م، اگـر ي

شـود كـه    ن بـه ضـرر اسـت و باعـث مـى     يـ نى در جامعه درست شود اينى بدبيدر امور د

  كـه افـراد   آنهـا  ؛ بـاالخره بعضـى از  »ت شـوند يدر منطقه تقو ها كمونيستو  ها ماركسيست

كردند، خود مقدم در زنـدان هـم كـه بـا مـا       ن مسائل حساب مىياى بودند روى ا دهيفهم

لى رى و پاكروان مخالفم؛ ولى باالخره آقاى خلخايگفت من با مشى نص كرد مى صحبت مى

  .ز اعدام كرديمقدم را ن

  
  

  سيان در فرودگاه پاريرانيان و اير دانشجوياستقبال كم نظ

  

ز شـما را همراهـى   يـ گـرى ن يا افـراد د يـ د يـ مـت كرد يس عزيى به پـار يشما به تنها :س

  كردند؟ مى

س همراه امام بـود و  يدر پار محمدنى هم همراه ما بود، به عالوه در آن وقت يآقاى ام :ج

نـد چـون   يده بـود مـادرش را هـم بـردم كـه او را بب     يـ ن سال بود كه او را نديمادرش چند

د روز شـود و  ين سرعت پيكه انقالب به ا شد مىنى نيب شيپ ـ بـه ا  محمـ د، دختـر  يـ ايران بي

م آقـاى  يديـ ن نشسـت د يس به زمـ يماى ما در فرودگاه پاريده هم بود، تا هواپيكوچكم سع

م حدود دوهـزار  يديم و بعد ديديرا د محمدش شد، بعد هم يدايما پيزاده پهلوى هواپ قطب

  .اند ى كه آنجا بودند به استقبال ما آمدهيها ايرانينفر دانشجو و 
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ان داده بـود؟ و برخـورد   يس را چه كسى به دانشجويمت حضرتعالى به پاريخبر عز :س

  س فرانسه با شما چگونه بود؟يپل

عتى اردسـتانى  يفـرد و آقـاى شـر    آقاى شـجاع  در آن وقت مرتب برقرار بود، ها تلفن :ج

  گرفتنـد و مسـائل انقـالب    س تماس مىيمرتب در كنار تلفن بودند و با پار) نيحسمحمد(

سى با من مصاحبه كـرد و گفـت تعـداد     بى س بىي، در همان فرودگاه پارشد مىرد و بدل 

ـ  مـى شان، در آنجا هم هـر جـا   ياند به استقبال ا ادى با علم و كتل آمدهيز م افـرادى از  يرفت

  ت اطـراف آن يك شخصـ يـ م بـه عنـوان   يس به دنبال ما بودند، در آن منزلى هم كه بـود يپل

سـاى نـوتردام   يا كليـ م كـاخ ورسـاى   يم بـرو يخواست كرد، حتى ما مى س مراقبت مىيرا پل

  بـه  آنهـا  كـرد، گـاهى هـم مـن بـا      س مـا را همراهـى مـى   يم پلـ ينيس را ببيدوپاغى در پار

خـوب   هـا  انگليسـي بـا   ذاتـاً  ها فرانسويند چون شد مىكردم ناراحت  مىسى صحبت يانگل

  .ستندين

  

ـ  يالبته ا :س ن ين سئوال ممكن است مقدارى خارج از موضوع باشد ولى حضـرتعالى اول

  د؟يافتيد آن را چگونه يديم چهره تمدن غرب را ديبار كه رو در رو و مستق

بارتر از تهران آن روز خودمان نبودنـد،  بند و  لى بىيدم، خياى ند ز تازهيلى چيمن خ :ج

ده بودم كـه آنجـا   يزها را من هنوز ندياى نداشت فقط بعضى چ ز تازهيلى چيتمدنش هم خ

فرسـخى   ز جـالبى بـود، كـاخ ورسـاى در پـنج     يس در نظر ما چيمتروى پارمثالً دم، يد مى

روع شـده و  ى چهاردهم شيدنى بود، معروف بود كار ساختمان آن در زمان لويس هم ديپار

اد آمـده  يـ ده است، در آنجا جهانگرد هم از همه جـا ز يان رسيى شانزدهم به پايدر زمان لو

س هـم  يبود، و باالخره در نظام و زندگى مردم پـار  ها پليسشنهاد يبودند و رفتن ما هم به پ

 ىيجـدا  اتاقكنند، ما خودمان آنجا  م چگونه زندگى مىينيم كه ببيمحشور نبود آنها كه ما با

ك يـ در  -اش بود به نـام آقـاى فـاتح    ا پسر عمهيگو -صدر  كى از اقوام آقاى بنىيم، يداشت

  .ار ما گذاشته بوديالت در اختيش را با تلفن و تشكاتاقداشت، او دوتا  اتاقآپارتمان دوتا 
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  سيكان امام در پارينزد

  

شان توسط چه افـرادى  يت ايس چه كسانى بودند و بين امام در پارين و مشاوريرابط :س

  ؟شد مىاداره 

ران ير ايكه پس از انقالب سف -زاده و دكتر مكرى  صدر و قطب ان بنىيس آقايدر پار :ج

 آمدنـد، و  ش امام مىيگر هر روز پيبى و جمعى ديو آقاى دكتر حسن حب -در شوروى شد

زدى و يـ م يشـود گفـت آقـاى دكتـر ابـراه      گرداندند مـى  كه منزل امام را آن وقت مى آنها

بـود، در آنجـا    مؤثّرشتر از همه يزدى بيد دكتر ياحمدآقا پسر امام و آقاى اشراقى بودند، شا

م كه امام يشان اعتماد داشت،در همان جا بوديلى به ايزدى بود و امام خيكاره امام دكتر  همه

 -بـود شاگرد منظومه مـا   سابقاًكه  -د به دكتر رضا صدر يزدى گفتند تلفن بزنيبه آقاى دكتر 

هرچه امام مصاحبه . رديل بگيكا را از زاهدى تحويران در آمريد سفارت اييكا و بگويدر آمر

خواستم با امـام خصوصـى    ك بار من مىيزدى مترجمش بود، حتى يكردند آقاى دكتر  مى

خصوصـى صـحبت    خواهم مىاند گفتم  زدى هم آنجا نشستهيدم آقاى دكتر يصحبت كنم د

شان صـحبت كـردم؛ خالصـه    يو من با بودن ا» شان هم از خودمان استيا«: كنم، امام گفتند

ان يدانست و به اوضاع و احـوال آنجـا و دانشـجو    شان بود، چون زبان مىيهمه كاره آنجا ا

  .وارد بود

د ل فردوسى پـور و مرحـوم   يآقاى اسماع نوعاًران هم يرابط تلفنى امام به ا ضمناً و  محمـ

د رحوم حاج مهدى عراقى و آقاى على هادى بودند، و ممحمدآقاى  منتظـر و جمعـى    محمـ

داشتند، مرحوم  رفت و آمداد يان اروپا زيكردند، و دانشجو ى مىيرايگر هم از مهمانان پذيد

  .كردند خواندند و صحبت هم مى امام هم ظهرها نماز جماعت مى

ه بدهند ياعالمران زنگ زدند كه بناست جمعى از علما يم كه از ايس بوديهمان جا در پار

  .و شاه را از سلطنت خلع بكنند و از آنجا تلفنى امضاى مرا هم گرفتند

  )873 ة، صفح48وست شماره يپ(
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  كلين هيمالقات و گفتگو با آقاى حسن  

  

نگار برجسته مصرى آمـد مالقـات    سنده و روزنامهيكل نوين هيدر همان زمان آقاى حسن

نى هم يشما عرب هستى، آقاى خم«: كل گفتميبه هكرد، من  سى صحبت مىيامام و به انگل

نجا مترجم يسى صحبت بكنى؟ اينجا با امام به انگليفهمند، چه داعى دارى كه ا كه عربى مى

زبان عربى زبان اسالم اسـت،  «: گفتم»  !مين قدر غربزده باشيد ايعرب هم هستند، چرا ما با

حى رواج دارد و از يخ مسيعربى تارد؟ چرا در كشورهاى يكن ج نمىيچرا زبان عربى را ترو

: كـرد؛ مـن گفـتم    مـى  تأييدن مطلب را يشان هم ايا» شود؟ خ اسالمى كمتر استفاده مىيتار

خ يد تـار يـ كشنبه است؟ شما بايشان روزهاى يها لىيچرا بعضى از كشورهاى اسالمى تعط«

حى يخ مسـ يتـار ن ننگ است كه در مصـر  يد، و ايد، روز جمعه را زنده كنياسالم را زنده كن

  .»رواج داشته باشد

  
  

  تيمأمورك يران براى انجام يبازگشت به ا

  

د و يس چه بود و چقدر در آنجا مانديد محور مذاكرت شما با امام در پارييبفرمالطفاً  :س

  د؟يران بازگشتيچگونه به ا

انات گذشته را يه مسائل گذشته و مسائل آن وقت كشور بود، جريكل ها صحبتمحور  :ج

ن و رجـوى را بـراى امـام گفـتم،     يانـات زنـدان و مجاهـد   يف كـردم، جر يـ براى امـام تعر 

ل دولـت  يآن زمان راجع به تشك مسألهى مقدم را براى امام نقل كردم، ولى عمده ها صحبت

ت داشـتند  يـ شان عنايل بشود، ايبود كه امام اصرار داشتند هر چه زودتر دولت انقالب تشك

دولـت   هيـأت بشوند و برخى افراد را هم به عنـوان   وزير تنخسكه آقاى مهندس بازرگان 

ن بود كه آقـاى دكتـر   ير خارجه مانده بودند كه نظرشان ايمشخص كرده بودند، فقط در وز

قبول نكرده بود، امام بـه  ) آقاى سنجابى(شان يت را قبول كند، و اين مسئوليم سنجابى ايكر

ن يـ د كـه ا يـ آقـاى سـنجابى را راضـى كن   د و يـ من گفتند شما هر چه زودتر بـه تهـران برو  

ن جهـت  ياند، بـه همـ   دانسته مى متعينشان را يط ايت را قبول كنند، البد در آن شرايمسئول

  .مياز آنجا حركت كرد به سرعتت را به من داده بودند ين مسئوليچون امام ا
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  ر بازگشتيه و عراق در مسيسفر به سور

  

على هادى كار رفتن بـه  محمدخ يم، آقاى حاج شيه و عراق هم برويم سوريخواست ما مى

م يم و بعد اقداماتى بشود كه به عراق هم برويه برويه را درست كرد و بنا شد به سوريسور

م چند روز هم عراق و يه بوديم، چند روز سوريكه آن هم انجام شد؛ باالخره ما حركت كرد

ـ    ن ويريران، در كرمانشـاه و قصرشـ  يـ م بـه ا يبعد از آنجا آمد ن راه از مـا  يهمـه شـهرهاى ب

م، ولى ما با عجله يكردند و اصرار داشتند كه ما آنجاها بمان زى مىيى شگفت انگها استقبال

  .ميم تا به تهران برسيآمد مى
  

ا بـا مراجـع و   يـ ه هـم آ يد؟ در عـراق و سـور  يـ س چند روز مانديحضرتعالى در پار :س

  د؟يگران مالقاتى داشتيد

ك يـ ه مـن  يه، در سـور يم سـور يم، بعد آمـد يشتر نمانديب س هفت هشت روزيدر پار :ج

دصـادق  يى مختلف شـركت داشـتند، آقـاى آس   ها خبرگزاريمصاحبه مطبوعاتى كردم كه از 

رازى مترجم ما بـود، و بعـد همـه    يد عبداهللا طاهرى شياهللا حاج س تيرازى نوه مرحوم آيش

كـرده بودنـد، بعـد تـازه      نى مصاحبه مرا پخشياهللا خم تيها به عنوان سخنگوى آ روزنامه

تى خواسته بودند كه با يه هستم و مقامات امنيده بودند كه من در سوريه فهمين سوريمسئول

من صحبت كنند و آدرس اداره امن را داده بودند و خواسته بودند كه من به آنجا بروم ولى 

  .ه را ترك كردميمن همان روز خاك سور

  

س و چگونگى استقبال مردم در يگشت خود از پارشترى راجع به بازيات بيجزئلطفاً  :س

  .دييكه به هنگام بازگشت همراه شما بود بفرما محمدن از مرحوم ين راه، و همچنيب

  خـورم كـه چـرا آن زمـان فرصـت      مـى  تأسـف لـى  ين از مواردى است كه مـن خ يا :ج

  ميخواسـت  م، هنگـامى كـه مـى   يشـترى ببـر  يشترى نداشتم كـه از آن مسـافرت اسـتفاده ب   يب

د د يم به امام گفتم اجازه بدهيس برگردياز پار م، امـام قبـول   يرا همـراه خودمـان ببـر    محمـ

د كردنـد؛ از كارهـاى    ن بـود كــه بـا آقـاى دكتــر هـادى و گـاهى آقــاى     يـ در آنجــا ا محمـ  

  رانيـ كردند و بـا تلفـن بـه شـهرهاى مختلـف ا      ى امام را ضبط مىها صحبتپور  فردوسى
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سـى بـود و آقـاى هـادى متـرجم      يزدى مترجم انگليدكتر كردند،  گر منتقل مىيو جاهاى د

م و ين فارسى تماس گرفتيالد ه با آقاى جالليه، در سوريم سوريآمد محمدعربى، بعد ما با 

ـ  شان به جاهاى مختلف مـى يم با ايچند روزى كه آنجا بود چـون تـا آن وقـت بـه      -م يرفت

ه بودند و در اثر يخانواده خود در سورو در آن وقت آقاى على جنتى با  -ه نرفته بودميسور

ار به ما كمك كردند، بعد يل خود بسيشان با اتومبيه ايسابقه رفاقت در مدت اقامت در سور

د يده بـودم كـه آقـاى سـ    يم، من شـن يم نمازمان را خواندين كه شديم عراق وارد كاظميآمد

ـ با ا م گفتمين كه رفتيده، در حرم كاظمين قراضه خريك ماشيى يمحمود دعا اى  ن عجلـه ي

م يتوانسـت  شان مـى ين قراضه ايم با همان ماشيكرد دا مىيى را پيم كاش آقاى دعايكه ما دار

 دفعـه  يـك م يبـود  مسـأله ن يـ در همان وقت كه در فكر ا اتفاقاًم، يارتمان برسيبه كارها و ز

گفتم اى كاش از ! ى استيم آقاى دعايديم ديكم، نگاه كرديك كسى گفت سالم عليم يديد

ـ «: گفـت ! كنى؟ نجا چه كار مىيم، گفتم تو ايك حاجت بزرگتر خواسته بوديخدا  نفـر   كي

؛ قصه »ارت بكنم و برگردميك زينجا يام و آمدم ا خواسته است برود بغداد او را رسانده مى

ال و ن و كـرب يى كاظمين آقاى دعايشان هم خوشحال شد و با همان ماشيرا براى او گفتم، ا

م، تـا علمـا   يك روز نجف مانـد يم، فقط يارت كردينجف و سامرا و همه اماكن متبركه را ز

اهللا  تيـ م، فقـط در كـربال در منـزل آ   يند از آنجا رفتـه بـود  يايدن ما بيآمدند بفهمند كه به د

مسـلم، بعـد هـم     م سامرا و طفالنيبعد رفت. ميست نفر از فضال مالقات كرديب نى با دهيخم

  .ميچهار روزه انجام داد را سهها  اين ران، همهين خودش ما را آورد تا مرز ايماششان با يا

  
  

  م مردم هنگام بازگشتياستقبال عظ

  

آقـاى غـروى    االسالم حجةم يديد دفعه يكم مسجد، اول صبح يبعد در مرز خسروى رفت

  علمـا بـود بـه    رفـت و آمـد  ن كه آقاى مطلق آنجا بود و منزلشان محـل  يريشنماز قصرشيپ

  ه رايكـم مـردم قضـ    ن بـرد، كـم  يريشـان مـا را بـه منـزل خـود در قصرشـ      يسراغ ما آمد، ا

انـات شـما را بشـنوند،    ياند كـه ب  دند، آقاى غروى گفت مردم در مسجد اجتماع كردهيفهم

گشـتند،   ى مـى يزهـا ين چيك چنـ يخوب آن روز زمزمه انقالب همه جا بود و مردم دنبال 

  ى كـه يهـا  ت نتوانست به وعـده يف كه روحانيت داشتند ولى حيروحاندها به يمردم چه ام
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باالخره با سالم و صلوات ما را بردند مسجد در آنجا صـحبت  . ديبه ملت داده بود عمل نما

١حق نجا اهليا«: گفت شان مىيى كردم، امفصل
برخورد  آنها زى كه بهيك چيهم دارد شما  

كردند، بعد ما را بـا   دادند و احترام مى دست مى آمدند كى مىي كىيهم  آنها ،»دييكند نگو

  .ن بدرقه كردند تا شهر بعدين دستگاه ماشيچند

ى كه يگرفتند از هر شهر و روستا ان قرار مىيدانم مردم از كجا در جر ن راه من نمىيدر ب

ار يذهـاب مـردم بسـ    كردند، در سـرپل  ادى از ما استقبال مىيار زيت بسيم جمعيگذشت مى

م عـذر  يم ولى ما چون عجله داشتيصحبت كن آنها م و براىيند كه آنجا توقف كناصرار كرد

ـ يم و حركت كرديخواست د ن راه مرتـب مـن و   يم به طرف كرمانشاه، در ب له يبـه وسـ   محمـ

در كرمانشاه همه علما آمـده بودنـد بـرف    . ميكرد بلندگو از ابراز احساسات مردم تشكر مى

رانى كردم و نمـاز مغـرب و عشـا را در همـان جـا      آمد، در مسجد براى مردم سخن هم مى

اهللا مدنى  تيد آيم به طرف همدان، در همدان مردم و مرحوم شهيم بعد حركت كرديخواند

٢كه آن وقت آقاى مطلق همدان بود به استقبال آمده بودند،
اده يـ لى اصـرار كردنـد كـه پ   يخ 

شـهر  تقريبـاً  م به ساوه، يديم تا رسيم توقف نكرديتى كه داشتيمأمورم ولى ما به خاطر يشو

دادند، چند ساعتى  نگهبانى مى ها خياباناهللا در  هاى حزب ساوه در دست مردم بود و بچه

  .م براى قميم و باز راه افتاديم و استراحت مختصرى كرديآنجا ماند

  )875 ة، صفح49وست شماره يپ(

  
  

  گفتگو با دكتر سنجابى براى تصدى وزارت خارجه

  

خودم را با عجله به تهران رساندم و با آقاى دكتر سنجابى صحبت كردم و با باالخره من 

رد؛ حاال چـه  يشان قبول كرد كه پست وزارت خارجه آقاى مهندس بازرگان را بپذيا ،اصرار

د يدانـم، شـا   رد مـن نمـى  يخواست بپذ اى در كار بوده كه آقاى سنجابى در ابتدا نمى نكته

  .قه در كار بوده استيختالف سلا ايدانسته كه دوامى ندارد  مى
  

                                                        
 .اى دارند يژهاى از صوفيان غرب ايران هستند كه عقايد و  اهل حق دسته ١
در محراب نماز جمعه تبريز توسط  1360اهللا شهيد سيد اسداهللا مدنى از جمله شهداى محراب هستند كه در بيستم شهريور   آيت ٢

 .منافقين به شهادت رسيدند
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  ر مردمينظ آباد و استقبال بى مسافرت به اصفهان و نجف

  

د، اگر ممكـن  يآباد داشت شما بعد از آزادى از زندان مسافرتى هم به اصفهان و نجف :س

  .ديين مورد مطالبى را بفرماياست در ا

ط يبعد از آزادى از زندان الزم بود كه مسافرتى هم به اصفهان داشته باشـم ولـى شـرا    :ج

بود و هم از نظر سالمت جسمى به خاطر  رفت و آمد، هم كثرت شد مىن مهيان كار يبراى ا

 اى به مـردم از  ن جهت طى نامهيبه هم. آمد بوجود مى تأخيرن كار يدر ا... مسائل زندان و

به فرصت مناسبى موكول  ن كار رايو ا )850 ة، صفح36وست شماره يپ(عذرخواهى كردم  آنها

  .افتاد تأخيرس يكردم كه تا بعد از مراجعت از پار

م، در اصـفهان اسـتقبال   يبعد از آمدن به قم و چند روزى توقـف بـه طـرف اصـفهان حركـت كـرد      

لـومترى  ياز علمـاى اصـفهان تـا چنـد ك    ارى ين طاهرى و بسيالد د جاللياهللا س تيبى از ما شد، آيعج

اجـازه حركـت    هـا  ماشـين بـه  اصـالً  اد بـود كـه   يـ ت زيـ شهر به استقبال آمده بودند، بـه قـدرى جمع  

ت از شـهر اصـفهان و   يـ ل جمعيدان امـام سـ  يبعد در م. ت جاكن شده بوديدادند، اصفهان از جمع نمى

ـ   م باالى عـالى يى اطراف متراكم شده بود و ما رفتها بخش م، آن روز يراى مـردم صـحبت كـرد   قـاپو ب

ثـراه   طـاب اهللا خـادمى  تيـ ، و شـام را هـم در منـزل مرحـوم آ    محمدهم من صحبت كردم و هم مرحوم 

م؛ بعـد از اصـفهان بـه    يم و آنجا بـا جمعـى از بزرگـان و علمـاى اصـفهان مالقـات داشـت       يدعوت شد

لـى آورده بودنـد   يك تريـ  ت بود، در همان مدخل ورودى شهريم، آنجا هم غلغله جمعيآباد رفت نجف

التى درسـت كـرده بودنـد و آقـاى     يو ما را روى آن سوار كردند و دستگاه بلندگو و انتظامات و تشـك 

از چماقــداران و قـبالً  اى بـراى مـردم صـحبت كـرد، مـردم بعضـى از روسـتاها كـه          نى رامشـه يحسـ 

ك عكس امـام در دسـت گرفتـه بودنـد و     يوسته بودند و هر كدام يطرفداران شاه بودند االن به مردم پ

آبـاد در كنـار    فرسـتادند، بـدون اغـراق از اصـفهان تـا نجـف       دادنـد و صـلوات مـى    مرتب تكان مـى 

دادنـد و در اسـتقبال شـركت كـرده      مردم از دل و جان شعار مـى واقعاً ستاده بود، يت ايجمع ها خيابان

رى يـ نظ ت بـى يـ م در آنجـا هـم جمع  يشـهر رفتـ   نـى ير خميآباد از مس بودند، هنگام بازگشت از نجف

قـت  ين همـه اسـتقبال مـردم از مـا در حق    يـ م، و ايبود، در مدخل ورودى شهر براى مردم صحبت كرد

سـت  يبا ت مـا نتوانسـت آن طـور كـه مـى     يـ ف كـه روحان يـ استقبال از انقـالب و اهـداف آن بـود؛ ح   

  .ديده بود عمل نماى كه به آنان دايها ن همه شور و شوق مردمى باشد و به وعدهيپاسخگوى ا



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٤٢٦

 

  ب شوراى انقالب و چگونگى كاريترك

  

س در بـاره مسـائل   يدارتان بـا حضـرت امـام در پـار    يـ د كه در ديحضرتعالى فرمود :س

ـ ا اسـى صـحبت داشـته   يمختلف س   شـوراى  مسـأله كـى از مسـائل مهـم در آن زمـان     يد؛ ي

شـان صـحبتى   ياز بـا  يـ ن رابطـه ن يـ ا در ايـ د آييباشد، بفرما ب اعضاى آن مىيانقالب و ترك

  د؟يا داشته

ب اعضاى شوراى انقالب كسى را كه مـن بـه امـام معرفـى كـردم آقـاى       يدر باره ترك :ج

نـد بـه   يآ شان مشهد هستند، گفتم خوب مشهد باشـند مـى  ياى بود؛ امام گفتند آخر ا خامنه

ه شان هم گفته بودند كيس بود امام به ايلى هم در پارياردب تهران؛ در آن زمان آقاى موسوى

  .در شوراى انقالب باشند

  

صدر در شوراى انقالب به  زاده و بنى زدى و قطبيان بازرگان و دكتر يت آقايعضو :س

اهللا  تيــگــرى هماننــد مرحــوم آيشــنهاد چــه كســى بــود؟ بــه نظــر حضــرتعالى افــراد ديپ

است و مبارزه بودند چرا در يهم سابقه حوزوى داشتند و هم اهل سكه  اينرازى با يش ربانى

  شوراى انقالب شركت نداشتند؟

  س بودنـد از جملـه افـرادى كـه    يگفتم آن وقت كـه امـام در پـار   قبالً گونه كه  همان :ج

  لـى يزدى خيـ شـان هـم بـه دكتـر     يزدى بـود و ا يـ ك بود آقـاى دكتـر   يشان نزديلى به ايخ

  انـد،  بـوده  مـؤثّر لـى  يى آن مقطـع خ هـا  گيري ميزدى در تصميدكتر مسلماً اعتماد داشتند و 

  لى خصوصـى بـا امـام صـحبت كـنم     يخواستم خ اى كه عرض كردم وقتى من مى گونه به

  شـان از خودمـان اسـت، و مـن تـا آن وقـت بـا       يزدى هم آنجا بود امام گفتند ايآقاى دكتر 

ــى شــن شــان ســابقهيا ــودم در آمرياى نداشــتم ول   ان وينــى دانشــجويكــا جلســات ديده ب

ــاجر ــىيمه ــد ن را اداره م ــأله. كن ــ  مس ــت ه ــت موق ــاردول ــان پ   س صــحبت ويم در هم

راجع به وزارت خارجه كه نتوانسـته بودنـد   كه  اينلش ين دليرى شده بود و بهتريگ ميتصم

  ت رايـ مأمورن يـ م سنجابى قبول نكرده بـود امـام ا  يرا حل كنند و دكتر كر مسألهخودشان 

  اى را مـن  شان صـحبت كـنم و او را راضـى كـنم؛ فقـط آقـاى خامنـه       يبه من دادند كه با ا

  شـان در مشـهد هسـتند و مـن گفـتم     يبراى شوراى انقالب مطرح كـردم كـه امـام گفتنـد ا    

  س صـحبت يلـى هـم در همـان پـار    ياردب ند، با آقـاى موسـوى  يآ اشكال ندارد به تهران مى
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ـ به ا احتماالًرازى در شوراى انقالب نبودند يش آقاى ربانىكه  اينشده بود؛ و اما  ن جهـت  ي

شـان در  يافـرادى مخـالف شـركت ا   كـه   ايـن ا يدر قم باشند  اند خواسته شان مىيبوده كه ا

لى يشان جور نبودند، چون قاطع بود و خيه ايها با روح را بعضىياند، ز شوراى انقالب بوده

  .كرد ى خودش پافشارى مىها حرفروى 

  

د كه نحوه اداره جلسـات آن  ييشترى بفرمايح بيدر رابطه با شوراى انقالب توضلطفاً  :س

ان جلسـات چگونـه بـود و چگونـه     يـ اعضاى آن چه كسانى بودنـد، شـروع و پا  چگونه و 

  ؟شد مىرى يگ ميتصم

اى، هاشمى  كنى، بازرگان، خامنه لى، بهشتى، مهدوىياردب موسوى: انياعضاى آن آقا :ج

اهللا سحابى و بعضى  بى، عزتيفر، حسن حب نيبانى، معيزاده، ش صدر، قطب رفسنجانى، بنى

اهللا  تيـ ر شدند ولـى كـارگردان مرحـوم آ   يلبته افراد شورا چند مرتبه متغگر بودند، ايافراد د

گونـه   نيـ كـه مـن بـه ا    شـد  مـى م يتقس خصوص بهن افراد يشتر بيبهشتى بود و كارها هم ب

، دستور جلسات هـم مسـائلى   شد مىلى از كارها هم انجام نيبرخوردها اعتراض داشتم و خ

روى مسـائلى صـحبت    هـا  ضرورتتناسب با آمد، م ش مىيبود كه براى انقالب و كشور پ

گفـتم، البتـه مصـوبات     كردم نظر خـودم را مـى   ، من هم در جلساتى كه شركت مىشد مى

مراجعه  آنها توان به باشند و مى جلد چاپ شده كه در دسترس مى شوراى انقالب در پنج

  .نمود

  
  

  نجانب در شوراى انقالبيت اياصرار امام نسبت به عضو

  

  د؟يز در شوراى انقالب شركت داشتيحضرتعالى نا يآ :س

البته در آن وقت بنا نبود در شوراى انقالب باشم چون من بنا داشتم در قم باشم، ولى  :ج

غام دادند كـه شـما در   ياساسى در تهران بودم امام پ كه من براى مجلس خبرگان قانون بعداً

ـ   يجلسات شوراى انقالب شركت كن ود كـه در شـوراى انقـالب    د، ابتدا براى مـن مشـكل ب

كار و گرفتارى من در مجلس خبرگان  ثانياًقصد داشتم به قم برگردم، اوالً شركت كنم چون 

شـان  ين مضـمون از ا يـ ك نامـه بـه ا  يـ له ين جهـت بـه وسـ   ياد بود، به همياساسى ز قانون

  :عذرخواهى كردم
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ت رسمى در يعذرخواهى از عدم عضونى مبنى بر يقدر به امام خميعال هينامه فق

  جلسات شوراى انقالب

  

  تعالى  باسمه

  العالى مدظلهنى ياهللا العظمى آقاى خم تيمحضر مبارك آ

 رفسـنجانى  هاشـمى  و اى االسـالم خامنـه   تان حجـ يـ آقا ي پس از سالم، برحسب گفته

باشم، البته مـن  د كه من عضو رسمى شوراى انقالب يا حضرتعالى امر فرموده )افاضـاتهما  دامت(

ن و يط و وضع مزاجى من با كار سـنگ يستم تخلف كنم ولى شرايل نياز اوامر حضرتعالى ما

ان انتخابـات و اسـتقرار   يـ ام حاضـرم تـا پا   ان گفتهياد تناسب ندارد، و من چنانچه به آقايز

المقـدور   ز حتىيان همكارى كنم و در جلسات آنان نياوضاع كشور در تهران بمانم و با آقا

دانم، و بلكـه اگـر عضـو رسـمى باشـم از       ت رسمى را صالح نمىيشركت كنم ولى عضو

ت يد مـرا از قبـول عضـو   يـ باز خواهم ماند، لذا چنانچـه صـالح بدان   ها همكاريارى از يبس

  .اهللا ظلكم كم و اداميوالسالم عل. ديرسمى معذور بدار
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  :اند ورقه نوشتهن ير هميشان زيا بعداً
  

  تعالى  بسمه

د بلكـه  يست كه جنابعالى در تمـام جلسـات حاضـر باشـ    ين معنى نيت رسمى به ايعضو

رد، و بودن جنابعالى به مصلحت اسالم و ملت اسـت ولـى   يمطالب با مشورت شما انجام گ

  .دييد عمل فرمايدان ار با خود شماست، هر طور صالح مىياخت

  .بركاته اهللا و حمةركم و يوالسالم عل

  نىياهللا الموسوى الخم روح
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  كـردم بـه عنـوان    ان شـركت مـى  يـ رفتم در جلسات آقا مى ها  شب ه منين قضيبعد از ا

  ك موضـوعى صـحبت  يـ ادم هسـت بـراى   يك شب من يدادم،  مستمع آزاد اما نظر هم مى

ـ   يـ شد د   مرحـوم تقريبـاً  كننـد، در آن وقـت    م مـى ين خودشـان تقسـ  يدم همـه كارهـا را ب

زدى، يـ ان مهنـدس بازرگـان، دكتـر    يـ اهللا دكتر بهشتى سـخنگو و كـارگردان بـود، آقا    تيآ

  اهللا طالقـانى هـم جـزو شـوراى انقـالب بودنـد، البتـه آقـاى         تيـ صدر و آ زاده، بنى قطب

  كردنـد، آقـاى طالقـانى در مجلـس خبرگـان هـم كـم        طالقانى در جلسات كم شركت مـى 

كردند، شـبى مـن بـه مرحـوم      ركت نمىكرد، عضو رسمى بودند ولى مرتب ش شركت مى

  د،ين كشـور هسـت  يـ دوازده نفـر فقـط مغزهـاى متفكـر ا     مگـر شـما ده  «: آقاى بهشتى گفتم

جـه  يد كـه در نت يـ كن گر محول مـى يكديست كه همه مسائل را به ين كشور آدم نيگر در ايد

  »آخـه چـه كسـى هسـت؟    «: گفتنـد »  !ماننـد  ن مىيشوند و بسا بعضى زم كارها متراكم مى

مـا چنـد نفـر مهنـدس بـراى فـالن كـار        «: شان گفتنـد ي، ا»شمارم من براى شما مى«: فتمگ

توانستند در انجام آن  شان اسم دادم كه مىينفر مهندس به ا ست و هفتي، من ب»ميخواه مى

  .كار كمك كنند

سـت و  يكننـد در كشـور آدم ن   ال مـى يخ ها بعضيگفت  ما به مناسبتى مى محمدمرحوم 

الرجـال اسـت، در    ست در كشـور جهـل  يالرجال ن است، ولى در كشور قحطالرجال  قحط

آخر محصوركردن همه كارهـا در   ،ده وجود دارديروهاى انقالبى و فهمين همه نيكشور ما ا

  .ستيچهارپنج نفر كار درستى ن
  
  

  تحصن در دانشگاه تهران

  

كه در اعتراض به  -ار يى بختوزير نخستان تحصن در دانشگاه تهران به هنگام يجر :س

ى بـه دنبـال   يامدهايبه ابتكار چه كسى بود و چه پ -ران صورت گرفتيورود امام به ا تأخير

  .دييان بفرمايه را بين قضيات ايجزئلطفاً داشت؟ 

نـد و  يايران بيـ شنهاد من بود، چون بنا بود كـه امـام بـه ا   يان به پين جريبه طور كلى ا :ج

ار از آمـدن امـام   يـ معلـوم شـد كـه دولـت بخت     بعـداً مقدمات كار هم فراهم شده بود ولـى  

ار را تحـت فشـار   يـ م تـا دولـت بخت  ين تحصن را راه انداختيرى به عمل آورده، ما ايجلوگ
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م تـا  يمـان  نجا مـى يم كه در ايران را بدهد، ما اعالم كرديم كه به امام اجازه ورود به ايبگذار

ت دانشگاه در مسـجد  يتحصن را به خاطر اهمن يد، ايايران بيباز شود و امام به ا ها فرودگاه

زاهللا يـ ادى هـم از آن اسـتقبال كـرد، سـرهنگ عز    يار زيت بسيم، جمعيدانشگاه تهران گذاشت

ن تحصـن شـركت كردنـد،    يـ بود، طبقات مختلف مـردم در ا  ها گردانمى هم جزو كاريرح

صحبت  ى داشت، در مسجد دانشگاه گاهى منمؤثّرهم در برگزارى آن نقش  محمدمرحوم 

كرد و گاهى مرحوم آقاى بهشـتى،   رازى صحبت مىيش كردم، گاهى مرحوم آقاى ربانى مى

ر علمـا از  ين جلسـه مشـاه  يـ كردنـد، در ا  التناوب افراد صحبت مـى  ن شكل علىيو به هم

اسـى هـم شـركت كـرده     يى سهـا  شخصيتى مختلف شركت كرده بودند، البته ها شهرستان

ها شركت كرده بودنـد، خبرنگارهـا هـم آنجـا      بعضى بودند، از وكالى مجلس آن زمان هم

گر از جمله آقـاى دكتـر بهشـتى در آنجـا مصـاحبه      يجمع بودند با من و چند نفر از افراد د

 ى مختلف آنجا بودند و ما مسائل را بـا ها خبرگزاريصد خبرنگار از يد حدود سيكردند، شا

ن رفتـه بـود؛ آقـاى دكتـر     رويـ م، به طور كلى كنترل از دسـت دولـت ب  يكرد مطرح مى آنها

ـ   ين بود، ايخو از مترجم صالح المللـى پـول بـود؛ آقـاى دكتـر       نيشان مـدتى در صـندوق ب

غـرض  . ن بـود يز از مترجميل مجلس و استاد دانشگاه بود نيغالمعباس توسلى كه مدتى وك

ه يـ ن حركـت در روح يـ ان كـار شـركت داشـتند و ا   يـ ى مختلـف در جر ها شخصيتكه  اين

ونـد حـوزه و دانشـگاه محسـوب     يك نوع پيخوبى داشت، در واقع تأثير  لىيان خيدانشگاه

ى اطـراف  ها خيابانآمدند،  مى ها شهرستانهاى مختلف مردم از  ن مدت دستهي، در اشد مى

خ على تهرانى روى دوش مـردم در  يادم هست آقاى شيت بود، يشه پر از جمعيدانشگاه هم

ى تهران هم ها خانه ى فاحشهها خانمكرد؛ بعد گفتند  دانشگاه تهران براى مردم سخنرانى مى

 آنهـا  نفـر بـرود بـراى    كيـ وندند و صحبت شد كـه  يخواهند توبه كنند و به انقالب بپ مى

هـم   آنهـا  صـحبت كنـد،   آنها خ على تهرانى برود براىيسخنرانى كند، بنا شد آقاى حاج ش

دانم  وستند، من نمىيپ كردند و به انقالب مى ه و زارى مىيچادر سرشان كرده بودند و گر

  ا نه؟يلم هم گرفته است يها ف ا كسى از آن صحنهيآ

ات شـاه و  يـ اى خطاب به برادران ارتشى نوشتم و در مورد جنا هيام هم اعالميدر همان ا

  .شدمادآور يوستن آنان به مردم نكاتى را يلزوم پ

  )876 ة، صفح51وست شماره يپ(
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ان منتظـرى و صـدوقى   يات آقايخ جواد تهرانى به حضرات آياهللا حاج ش تيتلگرام مرحوم آ

  6/11/1357ت از تحصن آنان در مسجد دانشگاه تهران، مورخهير علما، در حمايو سا

  

  تعالى  بسمه

  ر علماى اعالم و برادران متحصنياهللا صدوقى و سا تياهللا منتظرى و آ تيحضرت آ

  ان گرامـــى در مســـجد دانشـــگاه تهـــران بـــه منظـــور اعتـــراض بـــه يـــتحصـــن آقا

اهللا العظمـى آقـاى    تيار، در راه بازگشت حضرت آيرقانونى بختيمشكالتى كه حكومت غ 

ت همـه طبقـات ملـت    ياى است كه مورد حما جاد نموده، اقدام آگاهانهيا )بركاته دامت(نىيخم

  .است

ــا  ــوم مـ ــمن محكـ ــ  ضـ ــتار وحشـ ــردن كشـ ــانه اخيكـ ــران و بقيـ ــر تهـ ــاطيـ   ه نقـ

ى مقـدس آن  هـا  هـدف بانى خـود را از  يرقانونى، پشتين نظام غيمان ايله دژخيكشور به وس

ن حكومت دست يم؛ و چنانچه ايكن اعالم مى قوياًران است، يتحصن، كه هدف همه ملت ا

مات الزمه اتخاذ خواهـد  يتصمنشانده همچنان به روش خائنانه خود ادامه دهد بدون شك 

  .ديگرد

  ت مشهديجواد تهرانى، از طرف جامعه روحان
  

  

  اريس شوراى سلطنت و گفتگو درباره استعفاى بختياستعفاى رئ

  

  ن تهرانـى كـه   يالـد  د جـالل يشـود و آقـاى سـ    بعد صحبت شد كه مسائل دارد حل مـى 

اند  س با امام صحبت كند و امام گفتهيس آن بود رفته است پاريجزو شوراى سلطنت و رئ

  كـنم و او از سـمت خـود اسـتعفا داده و بـا امـام        تـا اسـتعفا ندهـد مـن او را قبـول نمـى      

  ن مناسـبت مـن رفـتم    يار هم بناست به مالقات امام برود، بـه همـ  يمالقات كرده است، بخت

 مسألهشتند ل شده بود و بعضى از علما هم حضور داياى كه در مدرسه رفاه تشك در جلسه

  س بـه مالقـات امـام   يار در پـار يـ م، در آنجـا صـحبت شـد كـه بناسـت بخت     يرا بررسى كن
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هـا گفتنـد نـه،     دهـد؟ بعضـى   ار استعفا مـى يعنى بختيد، من گفتم يايران بيبرود و امام به ا

ن زمان مرحـوم آقـاى بهشـتى وارد شـد و     يدهد، در هم ها هم گفتند بله استعفا مى بعضى

  عنـى ي«: نـد، مـن گفـتم   يايران بيـ ار به مالقات امام بروند و امام بـه ا يبختگفت بنا شد آقاى 

  ، مـن »سـت يار نيـ نـه صـحبت اسـتعفاى بخت   «: شـان گفتنـد  يا »دهد؟ ار استعفا مىيآقاى بخت

ـ ا«: ، آقـاى بهشـتى گفتنـد   »رنـد يپذ شـان را نمـى  يپس امـام ا «: گفتم   ن چـه حرفـى اسـت   ي

  ،»رنـد يپذ تـا اسـتعفا ندهـد امـام او را نمـى      دييگو اند شما مى رفتهيد، خود امام پذيزن مى

  ن تهرانـى را تـا اسـتعفا نـداد قبـول نكردنـد، حـاال چطـور        يالد د جالليامام س«: من گفتم

؛ بعـد آقـاى   »امـام قبـول كـرده اسـت    «: شـان گفتنـد  يا » !رنديپذ ار را بدون استعفا مىيبخت

  بلـه امـام بـدون   رازى و آقاى طاهرى اصفهانى هم بـه كمـك مـن در آمدنـد كـه      يش ربانى

  بـاالخره تمـاس  «: ن بودنـد، گفـتم  ينـاب يرد، آقـاى مطهـرى ب  يپـذ  ار او را نمىياستعفاى بخت

  شـان را يس بـرود و امـام هـم ا   يار بـه پـار  يند چون آقاى بختيگو د امام چه مىينيد ببيريبگ

  م، در آن وقـت يس تمـاس گـرفت  ي؛ باالخره تلفنـى بـا پـار   »شود تر مى ميرد اوضاع وخينپذ

  كردنـد  را ضـبط مـى   هـا  تلفـن ن بود كه يكردند، قاعده ا شان با تلفن صحبت نمىامام خود

  كردنـد و تلفنـى بـراى مـا     ى امـام را ضـبط مـى   هـا  صـحبت گذاشـتند بعـد    براى امام مى

  :ت بـه مـا گفـت   ين اثنا براى مـا تلفـن كـرد و بـا عصـبان     يار هم در هميفرستادند؛ بخت مى

انـات از همـان   يا جريـ ، گو»ديزن كارها را به هم مىد و يكن د در كارها اخالل مىيشما دار«

  ن كـار را قبـول  يـ ار امـام ا يـ آقـاى بخت «: ار گـزارش شـده بـود، مـن گفـتم     يـ جلسه به بخت

كـارى بكـنم كـه     خـواهم  مـى دانـم مـن    شان را مىيات و اخالق ايكنند آخر من روح نمى

: ار گفتي، بخت»رفتين تهرانى را هم امام بدون استعفا نپذيالد انات خراب نشود، جالليجر

ــما دار« ــش ــىي ــكنى م ــكن د كارش ــتم» !دي ــى «: ، گف ــكنى م ــور كارش ــا چط ــ م ــن! ميكن   م

  اى باشد كه با متانت مسـائل حـل شـود، اگـر شـما آنجـا بـروى و        كار به گونه خواهم مى

  ر ازيـ رنـد و اگـر غ  يپذ رد كه بدتر است، شما را امام قبل از استعفا نمـى يشان شما را نپذيا

  ن بـود كـه  يـ شـان ا يار و هـواداران ا يـ نظـر بخت  ظاهراً. »اند اند اشتباه كرده گفتهن به شما يا

  ديـ ك مرجـع تقل يـ شان باشـد و امـام بـه عنـوان     يار ايپستش باقى باشد و حكومت در اخت

نـد آقـاى دكتـر    يگو محترم جداى از حكومت و دولت وارد كشور شوند، البته بعضـى مـى  

  نيـ هـا را بـه ا   خواسـته برنامـه   پرده مـى  ه و پشتموافق بود مسألهن يس با ايزدى در پاري

  دانسـتم، بـه هرحـال    اطالعم ولى نظر امـام را مـى   ن امر بىيش ببرد ولى من از ايسمت پ
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  .رديپذ شان را بدون استعفا مىيمرحوم آقاى بهشتى هم باورش آمده بود كه امام ا

  ار رايـ اسـتعفاء بخت ا بـدون  يـ له تلفـن از امـام سـئوال كـردم كـه آ     يباالخره مـن بـه وسـ   

  تلفن مرا ضبط كرده بودنـد و بـراى امـام گذاشـته بودنـد، امـام در جـواب       . ا نهيرد يپذ مى

ـ اند، من بدون اسـتعفا بخت  خود گفتهيب«: گفته بودند   نيـ رم و از قـول مـن ا  يپـذ  ار را نمـى ي

ـ البته راد. »ديب كنيه را تكذيقض   ار بناسـت بـه  يـ ن خبـر را كـه بخت  يـ و هـم در آن زمـان ا  ي

و  تـر  قـوي ت از امام و انقـالب  يمردم در حماجو  كم س برود اعالم كرده بود، بعد كميرپا

ار بـه  يـ بختكـه   ايـن ش از يباز شد و پ ها فرودگاهتر شد و در اثر فشار مردم  اوضاع بحرانى

  .ران آمدنديس برود امام به ايپار

  

ع پرالتهاب يوقا ام ويد؟ اگر از آن ايتحصن شما در دانشگاه تهران چه مدت طول كش :س

  .دييد بفرماياد دارياى به  آن خاطره

هـاى   غـات، و مصـاحبه  ينه خوبى بود بـراى تبل يد و زميروز طول كش نيتحصن چند :ج

  .ى خارجى انجام شدها خبرگزارينجانب با يان و از جمله ايه آقايخوبى هم از ناح

  
  

  رانيبه ا )ره(نىيورود امام خم

  

شان در مدرسه رفاه هم اگر خاطراتى يران و استقرار ايبه انى يراجع به ورود امام خم :س

  .دييد بفرمايدر ذهن دار

  ى امـام مشـخص كـرده بودنـد ولـى     ها مالقاتر رفقا مدرسه رفاه را براى يدر ابتدا سا :ج

  تيـ سـت چـون جـاى كـوچكى بـود و از همـان در كـه جمع       ينجـا مناسـب ن  يمن گفـتم ا 

ن يـ نـد و ا يآ اد مـى يـ ت زيـ رفتند، من گفـتم جمع  مىرون يد بيآمدند از همان در هم با مى

ـ  سـت، بـاالخره هـر چـه مـى     ين جـاى كوچـك مناسـب ن   ياد در ايت زيجمع   نجـا يم ايگفت

  ن جا خـوب اسـت، بعـد مـن بـا     يگفت نه هم ست مرحوم آقاى دكتر بهشتى مىيمناسب ن

 م و آنجـا را يدا كـرد يـ گـرى پ يك جاى ديكى يم در همان نزديآبادى رفت نى نجفيآقاى مع

شان را ببرند در مدرسـه رفـاه ولـى مـا     ينى را آوردند بنا بود ايم، وقتى آقاى خميآماده كرد

  آمدنـد  ك در مىيت از يم در آن محل كه در خروجى و ورودى داشت، جمعيشان را برديا
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م چهار پنج برابر مدرسه رفاه بـود،  يه كرده بوديرون، آنجا كه ما تهيرفتند ب گر مىيو از در د

ن خانه بود كه براى استراحت امام آنجـا را آمـاده   يك منزلى هم پشت هميپله هم نداشت، 

ن دوتا خانه را به هم راه دادند و امام براى استراحت به آن يا آوردند و ابّن به سرعتم، يكرد

لـى  يم امـا مـن خ  يرودگـاه هـم رفتـ   ران به فيرفتند؛ البته ما به هنگام آمدن امام به ا منزل مى

ما بروم اما مرحوم آقاى مطهرى با آقاى يندازم و در هواپيآمد كه خودم را جلو ب خوشم نمى

گفـتم شـما هـم    ) برادر بـزرگ امـام  (ده يما رفتند، من به آقاى پسنديان تا داخل هواپيصباغ

ى هـا  اقليـت از طرف  م، آن وقتيدن كرديبا امام د بعداًن و ييم پايستاديد، و خودمان ايبرو

ى مختلف آمـده بودنـد   ها شخصيتندگانى براى استقبال از امام آمده بودند، يمذهبى هم نما

خواستم مطرح باشـم، بعـد امـام رفتنـد      لى نمىيدند اما من خيچرخ همه هم اطراف ما مى

  .زهرا و من برگشتم به دانشگاه بهشت
  

چـه كسـانى مطـرح شـد و      تـه اسـتقبال از امـام چگونـه و توسـط     يكم تأسيسفكر  :س

  د؟يل آن داشتيحضرتعالى چه نقشى در تشك

لـى  ينـه خ ين زميـ د مفتح در ايك ضرورت و محصول فكر همه بود، مرحوم شهين يا :ج

گرى يما، مرحوم آقاى بهشتى و مرحوم آقاى ربانى و افراد د محمدكرد، مرحوم  ت مىيفعال

كردم  م دخالت مىيكردم مستق ىهم بودند، اما در بعضى مسائل كه من احساس ضرورت م

  .ه ما كودتا كرده استيفالنى عل گفتند مى آنها كردن منزل كه ه عوضيمثل همان قض

  
  
  

  هاى خودجوش براى حفاظت از انقالب تهيكم

  

حفاظت شهرها را به عهده داشت  بعداًهاى انقالب اسالمى كه  تهيالت كمين تشكيا :س

  ته استقبال از امام بود؟يالت كمين همان تشكيا ايچگونه شكل گرفت، آ

د به صورت خودجوش شروع شده بود و كـارى  يايران بيامام به اكه  اينقبل از ها  اين :ج

ــه كم ــان  يب ــام نداشــت، هم ــتقبال از ام ــه اس ــار   ت ــتم در بازگشــت از پ ــه گف ــه ك   سيگون
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  هـا  ن بچـه يهاى انقالبى است، در قـم همـ   دم شهر دست بچهيم ديديوقتى ما به ساوه رس

هـا   ن بچـه يـ كردنـد و از كـار ا   كردند، مردم هم بـا آنـان همكـارى مـى     شهر را كنترل مى

ك صـفا و  يـ كردنـد، در آن وقـت    هـا خـوب اداره مـى    لى هم بچـه يخوشحال بودند و خ

ــيميصــم ــود، هــيتى ب ــه فكــر مقــام و قــدرت نبــود و كســى ين مــردم حــاكم ب   چ كــس ب

ن بودنـد كـه انقـالب بـه     ير ازى دست و پا كند، همه به فكيخواست براى خودش چ نمى

  كـى از يگذاشـت،   ار مـى يـ كـى منـزل خـود را در اخت   ياده شود، يروزى برسد و اسالم پيپ

فـداكارى  واقعـاً  كـرد، مـردم    كى پول خرج مـى يگذاشت،  ه مىيوقت خود شب و روز ما

  ن چهـار پـنج روزى  يشكسـتند، در همـ   كردند، مردم براى مالقات امام سر و دست مى مى

  ك شاهد بـودم كـه افـراد از   يم از نزديايبه قم بكه  اينران نزد امام بودم قبل از كه من در ته

  ادم هسـت يـ ك شكل خودشـان را بـه امـام برسـانند؛ مـن      يكردند به  زن و مرد تالش مى

  شان در بـدو انقـالب  يد كاظم اخوان مرعشى از مشهد آمده بودند، ايك روز آقاى حاج سي

  ك عـده يـ ت كرده بودند بعد آمده بودند تهـران بـراى مالقـات امـام،     يلى فعاليدر مشهد خ

  گـاه امـام آورده  يشان را بر روى دوش خود گرفته بودنـد و تـا مقابـل جا   يشان ايدهاياز مر

ت يـ از جملـه جمع . سر نشـد يشان خدمت امام مياد بود آوردن ايت زيبودند و از بس جمع

  نت آالتىيى تهران با آن وضع حجاب و زاه زنآمدند، آن هم بعضى از  مى ها زنادى از يز

ك سـرى تكـان دادنـد    يـ ند، امام يآ ن وضع مىيبا اها  اين من به امام گفتم آخر! كه داشتند

ن جملـه  يـ اد ايـ ت انسان بـه  يدن آن وضعياست، با د عفومها  اينمثالً ند يخواستند بگو مى

ـ افتـاد كـه در جر   مـى  )ع(نيرالمومنيام    و حسـرت «: فرمـود  شـان مـى  يعـت مـردم بـا ا   يان بي

  دنـد كـه  يدو از روى شـوق مـى   ،هـاى برآمـده و روى بـاز    نهيبا سـ  ها زن«: »١ها الكعابيال

  جـور  نيـ ت ايـ شود كه آن زمـان هـم در البـالى جمع    ، معلوم مى»عت كننديند با من بيايب

  .مسائل بوده است

اسى دخالـت  يس لى در مسائليخواستم خ ران من نمىينى به ايالبته پس از آمدن امام خم

مجلـس خبرگـان    بعـداً كنم و لـذا آمـدم قـم كـه بـه درس و بحـث و حـوزه برسـم، امـا          

  .اساسى دوباره مرا به تهران كشاند قانون
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شان از سـوى  يى مرحوم مهندس بازرگان و چگونگى انتخاب اوزير نخستدر باره  :س

گـرى  يشان افـراد د يا جز بها يد آييد، و بفرماييان نمايد بياد داريحضرت امام اگر مطلبى به 

مرحوم بازرگان انتخاب شـخص حضـرت    اساساًر، و يا خين پست مطرح بودند يز براى اين

  شنهاد كرده بود؟يشان پيا كسى به ايامام بود 

  گـرى در ين بودنـد و صـحبت از د  يآقـاى مهنـدس بازرگـان متعـ    تقريبـاً  در آن زمان  :ج

انـت و  يمعروف بودند و همه به پـاكى و د است و تقوا و تعهد يشان به سين نبود، چون ايب

  .شان و استقامتشان زبانزد خاص و عام بوديمان داشتند، و سابقه مبارزاتى ايشان ايامانت ا

  
  

  مند به انقالب اسالمى ى خارجى عالقهها شخصيتمالقات با 

  

  منـدان انقـالب اسـالمى    ادى از عالقـه يـ ى زهـا  شخصيتروزى انقالب يل پيدر اوا :س

  -ى انقالبـى هـا  شـكل و ت هـا  سـازمان نـدگان  يو نما هـا  شخصـيت اعـم از   -شور از خارج ك

ــيــدند، افــرادى نظيرســ خــدمت حضــرتعالى مــى   اســرعرفات و ســرانيود، ر ســرگرد جّل

  از انقـالب  آنهـا  د تقاضـا و توقعـات  ييـ بفرمالطفـاً  ، ...ن، اسـقف كـاپوچى و  يانقالب فلسط

د د ياسالمى چـه بـود و تـا چـه حـد مرحـوم شـه        نقـش  هـا  ارتبـاط ن يـ جـاد ا يدر ا محمـ  

  داشت؟

  آمدنـد، اول كسـى كـه بـه مالقـات امـام       ران مـى يـ ادى به ايل انقالب افراد زيدر اوا :ج

  ران آمـد، مـن آن  يـ نى بـه ا يفلسـط  هيـأت ك يـ اسرعرفات بود كه به سرپرسـتى  يآمد آقاى 

  ران از جملـه خوزسـتان هـم سـفر    يـ اسرعرفات به بعضى از شـهرهاى ا يوقت تهران بودم، 

ــود، گفتــه بــود د ياســتقبال عجكــرد و    لــىين فــتح شــد، خيگــر فلســطيبــى از او شــده ب

ش مرتـب  يهـا  صـحبت ى داشت، در ضمن مفصلت امام با من مالقات يخوشحال بود، در ب

د بعد معلوم شد كـه منظـورش مرحـوم    » ابواحمد، ابواحمد«گفت  مى اسـت، گفـت   محمـ   

  بـى از يل وزيـر  نخسـت بعد سـرگرد جلـود   . ميكرد صدا مى» ابواحمد«را  محمدما در آنجا 

ك حالـت  يـ در آن وقت . ن با او خوب برخورد نكرده بودنديا مسئوليطرف قذافى آمد، گو

  انـد، بـا   ا را گرفتـه يـ كردند كـه دن  ش آمده بود، فكر مىين پيغرورى براى بعضى از مسئول
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ـ بـا ا  شخصاًكردند و من  لى خوب برخورد نمىيآمدند خ افرادى كه مى  ن معنـا مخـالف   ي

كه وقتى امـام بـه قـم     -زدى ي محمدخ يك وقت من در منزل آقاى حاج شيبودم، از جمله 

اش  م قاعدهيا آقا حاال كه ما انقالب كرده«: به امام عرض كردم -شان بودنديآمدند در منزل ا

م و مواضـع خودمـان را   يت به كشورهاى همجـوار بفرسـت  يى حسن نها هيأتن است كه يا

شـان  ي، ا»احساس وحشـت نكننـد و بـا مـا همـاهنگى كننـد       آنها م كهيح كنيتشر آنها براى

وار يـ م دور كشورمان را ديخواه آقا ما كه نمى«: ، من گفتم»ميندار آنها ما كارى با«: فرمودند

م، ما كـارى  يوار بكشيم دور كشورمان ديخواه ما مى«: شان در آن زمان فرمودنديا » !ميبكش

م و آنـان  يم و دم از صدور انقالب زديه آنان داديز عليشعارهاى تند ن ضمناً. »ميندار آنها با

ك عـراق و وقـوع   يـ اى بـراى تحر  نـه ين شعارها زميم و بسا هميك كرديه خود تحريرا عل

  .ساله شد جنگ هشت

ن را يـ كه آمده بود من در قم بودم و در تهران او را به بازى نگرفتند، من ا جلّودخالصه، 

نجا درست يستى هم ايگاه كمونيك پايخواهد  نجا مىين آمده ايگفته بودند حاال ادم كه يشن

د ل نگرفتند، بعد مرحـوم  يرا در تهران تحو جلّودكند، به هر حال  بـه خـاطر سـوابق     محمـ

 ف هم اطرافيشان را آورد قم در منزل ما، و افرادى مانند ابوشريداشت ا آنها ى كه بايآشنا

آمـد، البتـه مرحـوم     آنها دنينى هم در منزل ما به ديآقاى حاج احمدآقا خم بعداًبودند،  آنها

ست بـه خـاطر چـى    يادم نيك مقدار حرفشان شد، من يهم  محمدحاج احمدآقا با مرحوم 

  .ميل كرديبود، باالخره ما از او تجل

ر يـ عنـى بـه اصـطالح مـا وز    يبـى  يى لهـا  شـهرداري ر يبعد وقتى كه من در مجلس خبرگان بودم وز

ت امام زنـگ زدنـد كـه    يهم در تهران آمده بود كه با من مالقات كرد، بعد از طرف من به ب آنها كشور

نجـا آقـاى   يك سـفور آمـده اسـت ا   يـ حـاال  «: ت امـام گفتـه بـود   يى از بيك آقايرند، يل بگياو را تحو

رى يـ گيپ د عـدم يشـا  » !رنـد يگ كنند و با او گرم نمـى  منتظرى ناراحت است كه چرا از او استقبال نمى

بـوده اسـت، بعـدها كـه      مـؤّثر  هـا  ليبيـايي ن برخورد سرد با يه آقاى حاج آقا موسى صدر هم در ايقض

لـى گـرم   يبـى خ يران بـا ل يـ ان جنگ عـراق و ا يت گرفتند در جرياى مسئول آقاى هاشمى و آقاى خامنه

برخـورد  د بـا كشـورهاى اسـالمى بـه طـور كلـى گـرم        يـ ن بود كـه مـا با  يگرفتند، ولى من نظرم ا مى

م؛ آقاى اسقف كاپوچى هم به مالقات من آمد، ولى وقتى به منزل من آمـده بـود كـه مـن در     يكرد مى

  خالصـه آن روزهـا افـراد    . دميـ شان را نديى شده بود و باالخره من ايرايمنزل نبودم و در منزل از او پذ
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  نـد، آمد لـى از خبرنگارهـا بـراى مصـاحبه مـى     يآمدنـد، خ  مختلفى از جاهاى مختلف مـى 

هـاى شـما كـدام     ست؟ برنامـه يكردند كه اهداف شما از انقالب چ از ما سئوال مى نوعاًو 

  شـد  مـى ى مـا محسـوب   هـا  آرمـان د و يرسـ  زها را كه بـه نظـرم مـى   ياست؟ من بعضى چ

  ليـ گـران تحم يزى را بـر د يـ م چيخـواه  داشتم كه ما نمـى  تأكيدن معنا يگفتم، من بر ا مى

  م جلـوى يخـواه  حكومت اسـالمى محتـرم هسـتند، مـا مـى     گر در يروان مذاهب ديم، پيكن

خواهند با زور بر مردم مسلط باشند مبارزه  ى كه مىيها طاغوتم، ما با يريظلم و زور را بگ

م، و لـذا افـرادى از   يهسـت  آنهـا  م و در كنـار يكن ت مىين جهان حمايم، ما از مستضعفيدار

  رو بـه  هـا  وقـت ند در همـان  شان مشكل داشتيبخش كه در داخل كشورهايى آزادها نهضت

ى ما محدود بود، ها كمكم؛ اما خوب يكرد مى آنها ى هم بهيها كمكران آوردند و گاهى يا

  گونـه  نيـ هـم چنـدان اعتقـادى بـه ا     آنها كرد كه كمك مى آنها د بهينه باين زميدولت در ا

  مـن م و يحساس بود ها نهضتان يروى جر محمدكارها نداشتند، لذا هم من و هم مرحوم 

  ك حسـاب بـه عنـوان   يـ كـردم، و در بانـك ملـى     كمـك مـى   آنهـا  به اندازه امكانـاتم بـه  

بخش باز كردم كه مورد استقبال مردم قرار گرفـت و بـه آن حسـاب پـول     يى آزادها نهضت

  مـن . ران چشم دوخته بودنـد و انتظـار هـم داشـتند    يبه انقالب اها  اين باالخره. ختندير مى

  س بـه يسودان آن روز كـه مـن در پـار    وزير نخستالمهدى  ن آقاى صادقيادم هست همي

م، يدن امام رفته بودم او هم آنجا بود بعد هم به تهران آمد، ما با هـم دوسـت شـده بـود    يد

لى انتظار همكـارى و  يآمدند خانه ما و او خ وزير نخستن موسوى يرحسيروزى با آقاى م

هـا عمـل    ى به او داده شد اما به آن وعدهياه نجا از طرف دولت وعدهيكمك داشت و در ا

ى بـه او شـد، در   يهـا  كمـك ن اواخر به صدام روى آورد و از طرف صـدام  ياكه  ايننشد تا 

اش حـرف بـود؛    هاى جمهورى اسالمى همه ن وعدهيها گله هم كرده بود كه ا همان وقت

  در جلسـه است ابوجهاد هـم كـه بـه تهـران آمـده بودنـد روزى       ينى به ريفلسط هيأت كي

  ر مقـدم گفـتم  يى خمفصلشان در نطق يچهل و پنجم مجلس خبرگان وارد شدند و من به ا

  دهادى مدرسى صحبت مـرا بـه عربـى ترجمـه كـرد، سـپس      يآقاى حاج س االسالم حجةو 

  در صـورت هـا   ايـن  ن انجـام داد كـه همـه   يى راجـع بـه فلسـط   مفصلز صحبت يابو جهاد ن

  .ه استمشروح مذاكرات مجلس خبرگان ثبت شد
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  ه امام موسى صدر و مخالفت با دشمن تراشى براى انقالبيرى قضيگيپ  
  

  دشـدن يه ناپديرى قضـ يـ گيدادنـد كـه شـما بـا پ     بعضى افـراد بـه شـما نسـبت مـى      :س

ـ ا امام موسى صدر مخالف بوده ـ ا گفتـه  د و مـى ي   ن ارتبـاط روابـط مـا بـا كشـور     يـ د در اي

ـ ا نه نظرى داشـته ين زمياا حضرتعالى در يشود، آ ره مىيبى تياسالمى ل ن مـورد  يـ د و در اي

  ر؟يا خيد يا زى فرمودهيچ

  س خدمت امام بودم پسر مرحوم آقاى حاج آقـا موسـى صـدر   يمن هنگامى كه در پار :ج

  كردنـد  شـان اسـتمداد مـى   يدند و از اياسـت خـدمت امـام رسـ     »نيصدرالد«شان يكه نام ا

  شـان وعـده  يى كردنـد و بـه ا  يشـان دلجـو  يرى شـود، امـام هـم از ا   يگيه پدرشان پيكه قض

  ران و انقـالب يـ م بـه ا يبعـد كـه آمـد   . كننـد  رى مـى يـ گيشاءاهللا پ ه را انين قضيدادند كه ا

بـى  يه ليـ لـى عل يخ) اهللا آقـاى سـلطانى   تيـ پسر مرحوم آ(ى يروز شد آقاى صادق طباطبايپ

  ما هم با قذافى از زمان مبـارزات در خـارج كشـور مربـوط     محمدكرد، مرحوم  ت مىيفعال

بـى  يدانست و معتقد به گسترش ارتبـاط بـا ل   كا مىيك فرد انقالبى و ضد آمريبود و او را 

اسـت خـارجى كمـك    يده در سيروزى رسـ يـ م حاال كه تـازه انقـالب بـه پ   يگفت بود، ما مى

ارى از كشورها كه با مـا مخالفنـد ولـى قـذافى از     يم، دولت عربستان و سران بسيخواه مى

  ده مـن يـ كنـد، عق  ده ابـراز خوشـحالى مـى   يروزى رسـ يران به پيانقالب اسالمى در اكه  اين

د دوسـتانه از قـذافى   يـ د اقـدام كـرد ولـى با   يدشدن آقاى صدر را بايه ناپدين بود كه قضيا

ه يـ عل هـا  سخنرانيون و يزيو و تلويدر رادكه  اينا شد نه يخواست و چگونگى ماجرا را جو

شـهاى آقـاى صـدر بـود در     يقوم و خو ى كه ازيم، آقاى صادق طباطبايقذافى سخنرانى بكن

ن معنـا  يى زده بود كه ما با اهاي حرفه قذافى يا مصاحبه كرده بود و عليروت سخنرانى و يب

ـ  م و مىيمخالف بود   ه خـود و انقـالب جوانمـان دشـمن تراشـى     يـ د مرتـب عل يـ م نبايگفت

  شـان يى و رفاقـت داشـتم و ا  يم؛ البته من با آقاى حاج آقـا موسـى صـدر سـابقه آشـنا     يبكن

  كـرد،  ن مـن شـركت مـى   يش من درس خوانده است، در درس مطـول و قـوان  يمدتى هم پ

شان به همراه مرحـوم آقـاى بهشـتى و آقـاى     يفكر و بااستعدادى بود، ا آدم فاضل و خوش

  ا بـا هـم مباحثـه   يحاج آقا موسى زنجانى از شاگردان خوب مرحوم آقاى داماد بودند و گو

  بـار حـاج احمـدآقا    كيـ شـان اتفـاق افتـاد    ياى كه براى ا ن حادثهيبعد از ا. كردند هم مى
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  اى بـه  ك نامـه يـ كنـد و شـما    تـابى مـى   ش من كه مادر آقاموسى ابراز بـى ينى آمد پيخم

ل ك نامـه  يـ رى كنـد، مـن   يگيه را پين قضيد كه ايسيقذافى بنو ى بـه زبـان عربـى بـه    مفصـ  

كـه   اينادآور شدم و يت آقا موسى و ارزش او را براى جهان اسالم يقذافى نوشتم و شخص

 جـدى بى آمده و در آنجا مفقود شده است مقتضى است كـه شـما بـه صـورت     يشان به ليا

شان آن يدانم ا د، و نامه را به حاج احمدآقا دادم و نمىين مشكل را حل كنيد و ايرى كنيگيپ

و حـاج  يد خود نامه در آرشـ يامه كپى نگرفتم ولى شاانه من از آن نتأسفا نه، ميرا فرستادند 

ه مشـخص  يا اقدام كرده بودند ولى عاقبـت قضـ  ياحمدآقا موجود باشد؛ مرحوم امام هم گو

نـه مخـالف نبـودم ولـى بـا      ين زميـ خالصـه مـن بـا اقـدام در ا    . نشد كه چگونه بوده است

داشت مخالف بودم؛ ادى يط كه انقالب نوپاى ما دشمنان زيو شراجو  تراشى در آن دشمن

د خ يل انقالب كه امام در خانه آقاى حاج شين مطلب را در همان اوايمن ا زدى در يـ  محمـ

كشـورهاى   خصـوص  بـه م روابط با كشورهاى اسالمى و يقم بودند در مورد ضرورت تحك

  .شان هم گفتميه به ايهمسا

  
  
  

  بر اقامه نماز جمعه در سراسر كشور تأكيد

  

  روزى انقــالب اســالمى يــد كــه قبــل از پ يــحضــرتعالى فرمودن يــش از ايپــ :س

ن يـ د، در ايشنهاد داديز اقامه آن را به امام پيد و پس از انقالب نيفرمود نماز جمعه اقامه مى

ـ يا در تشـك يـ د آييد، و بفرماييد بفرمايشترى در خاطر داريح بيمورد اگر توض ن نمـاز  يل اول

اهللا طالقانى حضرتعالى نقشى  تيمرحوم آن شما يريجمعه تهران توسط دوست و همرزم د

١ر؟يا خيد يداشت
  

  آبـاد داشـتم چنـد روز راجـع بـه      ى كـه در نجـف  يهـا  درسقبل از انقـالب مـن در    :ج

ــنمــاز جمعــه صــحبت كــردم و گفــتم ز    ر بنــاى حكومــت اســالم نمــاز جمعــه اســت، ي

كـه   بعـداً  بودند چون قدرت نداشتند نماز جمعه مطـرح نبـود امـا    مكّهتا در  )ص(غمبراكرميپ

  نـه يقبـل از آمـدن خودشـان بـه مد    ) ص(امبراكرميـ دا كردنـد پ يـ نه تشكلى پيمسلمانان در مد

                                                        
 .برگزار گرديد 5/5/1358تاريخ  اهللا طالقانى در  نخستين نماز جمعه تهران پس از پيروزى انقالب اسالمى به امامت آيت ١
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در . ل دهندينه نماز جمعه تشكيكردند كه در مد مأمورر را ياسعد بن زراره و مصعب بن عم

ده يـ ن اصـل عق يخواندند چهل نفر شركت داشـتند، روى همـ   آنها اى كه ن نماز جمعهياول

ـ  ن يه ايشافع ن نمـاز  ياست كه حداقل افراد براى اقامه نماز جمعه چهل نفر است چـون اول

نه، روز دوشنبه يمهاجرت كردند به مد) ص(امبراكرميپكه  اينل شد؛ تا يجمعه با چهل نفر تشك

د ماندنـد،  يد و بازديآن حضرت وارد محله قبا شدند، بعد در محله قبا تا روز جمعه براى د

مسـجد  «ى كه اكنون به اسم يدند به جاينه، هنگام ظهر رسيمركز مدبعد حركت كردند براى 

در آنجا به همراه صد نفر نمـاز جمعـه را    )ص(امبريمعروف است، پ »أةمسجد الم«ا ي» ةالجمع

ربنـاى حكومـت اسـالم    يقت زيه نماز جمعه گذاشته شد، در حقياقامه فرمودند و از آنجا پا

آباد به ذهنم آمد كـه   من در نجف. جا شروع شدن ين از همينماز جمعه بود و تشكل مسلم

م، بعـد بـا رفقـا    يـ مهمـى غفلـت دار   مسـأله ن يل حكومت اسالمى چرا ما از چنيبراى تشك

م براى ماه مبارك رمضان كه توجه مردم بـه مسـاجد   يم كه شروع آن را بگذاريمشورت كرد

لى اثر خوبى يم، خيكردن جمعه ماه مبارك رمضان نماز جمعه اقامه يشتر است، باالخره اوليب

ى كـه بـه انقـالب    يروهاين نماز جمعه آن قدر جاى خود را باز كرد كه همه نيهم داشت، ا

ـ     ى اطـراف مـى  ها شهرستانمند بودند از اصفهان و  عالقه س يآمدنـد؛ سـرهنگ صـدقى رئ

م درسـت كـرده   يگاه مخالفت با رژيك پايآباد  منتظرى در نجف«: ساواك اصفهان گفته بود

لى ناراحت بودند؛ و چون من يخ مسألهن يگفت و از ا ، راست هم مى» !نماز جمعهبه اسم 

ك نامه نوشتم بـه مرحـوم امـام در نجـف كـه شـما بـا        ياست  مؤثّرلى يخ مسألهن يدم ايد

ران توسـط افـراد   يـ ى مختلف اها شهرستاند كه در يد و دستور دهياهللا خوئى توافق كن تيآ

گونه كه در هر شـهرى علمـاى    نيارى دارد، بديد بسيفوال شود كه ينماز جمعه تشك موجه

ن كنند و همه در نمـاز  يين فرد را براى امامت جمعه تعيتر موجهآن شهر با توافق خودشان 

شـما بـه   كـه   ايـن مثـل  «: ن مضمون جواب دادند كـه يشان به ايجمعه او حاضر شوند؛ بعد ا

شـان  ياگر چه به نظر من اگر ا » !ديا را نشناخته آنها د و هنوزين هستيلى خوشبيآخوندها خ

ل آن بـود، حتـى مـا در    ينه تشـك يط هم زميكردند در همان شرا اهللا خوئى اقدام مى تيبا آ

  .ميخواند ند نماز جمعه را مىشد مىو مانع ن شد مىط فراهم يد هم وقتى شرايزندان و تبع

  دسـتور بعد از انقالب هم من بـه مرحـوم امـام گفـتم االن كـه قـدرت دسـت شماسـت         

  



  *٤٤٣  انفجار نور: فصل هفتم

  

كـى از  يد كه نماز جمعه شروع شود، البته من اسم مرحوم آقاى طالقانى را به عنوان ييبفرما

غام يپ بعداًا امام يتوانند در تهران اقامه نماز جمعه كنند خدمت امام آوردم، گو افرادى كه مى

ـ   يداده بودند كه ا ه مـن  شان در تهران نماز جمعه را شروع كنند، البته در همان وقـت امـام ب

د كه در ابتدا من ين كار را شروع كنين و نصب ائمه جمعه خودتان اييگفتند شما راجع به تع

دادم؛  انه مختصرى هـم مـى  يكردم و به برخى از آنان ماه ن مىييبراى شهرها امام جمعه تع

ا يـ ا امـام جمعـه و   يـ شان مسائل خارج از كشور را هم به من محول كردند كه اگر قاضى يا

  .خواهند نسبت به آن اقدام كنم روحانى مى

اهللا طالقانى مرحوم امام مرا به امامت جمعه تهران نصـب فرمودنـد و    تيپس از رحلت آ

التنـاوب نمـاز جمعـه قـم را اقامـه       نى علـى يز من و آقـاى مشـك  يپس از انتقال من به قم ن

ائلى كى از مسـ ي. ن هم نماز جمعه شروع شودينشسنّى م؛ بعد بنا شد در شهرهاى يكرد مى

ارى از ائمه جمعه يحقوق ائمه جمعه بود و تا مدتى من به بس مسألهكه آن زمان مطرح بود 

ه، و مـن  يضيم در مدرسه فيل دادينار ائمه جمعه تشكيكردم، بعد ما سم كمك مختصرى مى

گفـتم   رخانه ائمـه جمعـه مطـرح شـد، مـن مـى      يدب مسألهكم  سه بودم، كميرئ هيأتس يرئ

ت اسـت و بجاسـت در قـم باشـد تـا      يـ ن كار مربوط به روحانيباشد اد در قم يرخانه بايدب

 -س جمهور بوديكه در آن وقت رئ -اى  قداست نماز جمعه محفوظ بماند ولى آقاى خامنه

ار دولت و حكومـت باشـد، بعـد    يالت در تهران و در اختين تشكيد اين بود كه باينظرش ا

اد يـ به قم دعوت شـد؛ بـه    ها استانل شد و از ائمه جمعه يشوراى مركزى ائمه جمعه تشك

ك جلسه مرحوم حاج آقا عطاءاهللا اشرفى امام جمعه كرمانشاه را براى شركت در يدارم در 

د يشـان را شـه  يم، و از همان جلسه بـود كـه وقتـى برگشـتند ا    ين جلسه دعوت كرده بوديا

  .كردند، خداوند رحمتش كند

  
  

  تصدى امامت جمعه تهران

  

اهللا طالقـانى   تيـ نصب حضرتعالى به امامت جمعه تهران پس از درگذشت مرحوم آ :س

ا بـا همـاهنگى   يـ بود و  )ره(از سوى حضرت اماممستقيماً ا يرفت؟ آيبه چه صورت انجام پذ

  .دييد بفرماياد دارينه به ين زميشما صورت گرفت؟ اگر مطلبى در ا
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مرا به امامت جمعه تهران نصـب  يماً مستقاهللا طالقانى مرحوم امام  تيپس از رحلت آ :ج

شـدن   كردند چون در آن وقت من براى مجلس خبرگان در تهران بودم ولى پـس از تمـام  

شـان خواسـتم   يمشكل بـود مـن از ا   رفت و آمدمجلس خبرگان چون من عازم قم بودم و 

شان نصب را به خود من محول كردند، من هم آقاى يند و ايكسى را به جاى من نصب فرما

  .شان خواندميك نماز هم پشت سر اين كردم و يياى را تع امنهخ

  )880و  879، صفحات 54و  53ى شماره ها پيوست(

  
  
  

  اى براى امامت جمعه تهران شنهاد انتصاب آقاى خامنهيپ

  

رش ادامه امامت جمعـه تهـران،   يمت به قم و عدم پذيد هنگام عزيحضرتعالى فرمود :س

ات يجزئلطفاً د؛ يا اى را به حضرت امام معرفى كرده خامنهت آقاى ين مسئوليبراى تصدى ا

  .دييان فرمايآن را ب

١اهللا طالقـانى  تيـ گونه كه عرض كردم در آن وقت پـس از رحلـت مرحـوم آ    همان :ج
   

  خواسـتم بـه   من امامت جمعه را به دستور و حكم مرحوم امام به عهده گرفتم، وقتـى مـى  

  اساسـى تمـام شـده و مـن     مجلـس خبرگـان قـانون   م رفتم خدمت امام و گفتم كار يايقم ب

شـما خودتـان   «: د، گفتنـد يـ عازم قم هستم فردى را براى امامت جمعه تهـران مشـخص كن  

  اى كـنم آقـاى خامنـه    فكـر مـى  «: ، مـن گفـتم  »د من كسـى را در نظـر نـدارم   يمشخص كن

  ن موضــوع دخالــتيــمــن در ا«: شــان فرمودنــدي، ا»ت مناســب باشــدين مســئوليــبــراى ا

ن يـ شـما آقـاى گلـزاده غفـورى را بـراى ا     «: حاج احمدآقا هم آنجا بـود گفـت  . »كنم نمى

  شـان نظـر  يشـان بـه چـه مناسـبت روى ا    يدانـم ا  ، حـاال مـن نمـى   »ديـ ت معرفى كنيمسئول

  هيـ لـى روح يم در خبرگـان هـم بـود و خ   يق بـود يـ داشت؛ البته ما هم با آقـاى غفـورى رف  

  لـى اصـرار داشـتند كـه    يشـان خ يا هـم ا اساسى ر ات آخر قانونين روايانتقادى داشتند و ا

  اى بـراى امامـت   آقـاى خامنـه  «: من بـه احمـدآقا گفـتم   . اساسى آورده شود در آخر قانون

  ،»شـان در خطابـه تسـلط دارنـد    يند چون ركن نماز جمعه خطبه اسـت و ا تر مناسبجمعه 

  

                                                        
 .زهرا به خاك سپرده شدند دارفانى را وداع گفتند و در بهشت 19/6/58اهللا طالقانى در تاريخ   مجاهد نستوه مرحوم آيت ١
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  بعد در نماز جمعه هـم صـحبت كـردم و گفـتم ركـن نمـاز جمعـه خطبـه اسـت و آقـاى          

ن يـ ون ايـ زيگفـت وقتـى امـام از تلو    خوانند، احمدآقا مـى  اى بهتر از من خطبه مى خامنه

ـ ا«خوانـد گفتنـد    شان بهتر از من خطبـه مـى  يد اييگو دند كه مىيصحبت شما را شن ن را ي

ك نماز هم پشـت سـر   ين كردم، ياى را مع ؛ باالخره من آقاى خامنه»هوا ند آدم بىيگو مى

  .قمشان خواندم و بعد آمدم يا
  

ز اقامـه نمـاز جمعـه در قـم را بـه عهـده       يـ مت به قم مدتى نيحضرتعالى پس از عز :س

  .دييح بفرمايز توضين رابطه نيد، در ايداشت

  كردنـد، ولـى چـون در    اهللا اراكى اقامه مـى  تيم مرحوم آينماز جمعه را در قم از قد :ج

  امـام، مـن و  شـان مشـكل شـده بـود بـه دسـتور مرحـوم        ين امـر بـراى ا  ياثر كهولت سن ا

  هـا  سـال ن امـر تـا   يم و ايكرد التناوب نماز جمعه را در قم اقامه مى نى علىياهللا مشك تيآ

  زيـ گر نيكـد يم و بـه نمـاز   يكـرد  شـان اقامـه مـى   يك هفتـه ا يك هفته من و يد، يطول كش

  .ميشد مىحاضر 

  
  

  اقدام به سوء قصد توسط گروه فرقان

  

افـرادى بـه منظـور     1358ا در ساليست گوقدر هم آمده ايعال هيچنانكه در كتاب فق :س

انـد كـه بحمـداهللا توطئـه آنـان كشـف و خنثـى         سوء قصد به منزل حضرتعالى وارد شـده 

ن افـراد  يه چگونه بوده است و ايد كه به طور كلى قضييد بفرمايشود، اگر در خاطر دار مى

  چه كسانى بودند؟

  مختلفـى بـراى مالقـات مـن    د افـراد  يروزى رسـ يـ بعد از آنكـه انقـالب بـه پ   اجماالً  :ج

شان گفتنـد مـا از   يها صحبتن يك روز چند نفر جوان به مالقات آمدند و در بيآمدند،  مى

  گرفتنـد، بعـد صـحبت    لى گرم مـى يخواستند و خ م و از من رهنمود مىيگروه فرقان هست

  مين خلق انتقاد كـردم، گفـتم مـا در زنـدان كـه بـود      ين خلق شد، من از مجاهدياز مجاهد

ـ انـد و تغ  سـت شـده  يكـه ماركس  آنهـا  روش خوبى نداشـتند،  آنها   انـد  دئولوژى دادهيـ ر ايي

  انــد برخوردهــاى درســتى ندارنــد، مــن هــم كــه مــذهبى مانــدههــا  ايــن بــه جــاى خــود،

  نيگفتنـد مـا هـم بـا مجاهـد     هـا   اين اد هست؛يز آنها ام اشكال در شان را خواندهيها كتاب
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ــالف ــىيمخ ــواه م م ــيخ ــالم اص ــل را پيم اس ــاده ي ــت  يكن ــما را درس ــه ش ــا ك ــتم م   م، گف

  آنهـا احترامـى بـه    م رفتار و كارهاى شـما چگونـه اسـت، البتـه بـى     ينيد ببيم بايشناس نمى

چنـد شـب بعـد پاسـدارها گفتنـد كـه چنـد نفـر روى         . ندادم آنها ى هم بهينكردم ولى بها

گروه فرقان  از گفتند مىر كرده بودند كه يرا هم دستگ آنها كى ازياند و  بام منزل بوده پشت

بودنـد كـه    هـا  همـين ه چه بوده، گروه فرقان يلى براى من روشن نشد كه قضيخ.بوده است

ا يـ اهللا مطهرى را به شهادت رساندند حاال از دست من ناراحـت شـده بودنـد     تيمرحوم آ

  .دانم گرى بوده من نمىيبرنامه د

  
  

  ل انقالبينجانب در اواينى از ايد امام خميبازد

  

دى يـ روزى انقالب در قـم از حضـرتعالى بازد  ينى در ابتداى پيامام خم ا مرحوميگو :س

شـان  يل اموالى كه مصادره شده بود مطالبى را بـا ا يف و ميداشتند و حضرتعالى راجع به ح

  دار چگونه بوده است؟ين ديان ايد، مشروح جريا مطرح فرموده

  بـودم بـه منـزل    ل انقالب كه مـن در كوچـه عشـقعلى سـاكن    يشان در همان اوايبله ا :ج

  شـان صـحبت  ياى در آنجـا بـا ا   ل امـوال مصـادره  يـ ف و ميـ من آمدند، اما من راجع به ح

  شـان ين مطلـب را بـا ا  يـ شان داشتم ايى كه در تهران با ايها مالقاتكى از يدر  بعداًنكردم، 

  ارىيسـت، بسـ  ين شـكل حركـت درسـتى ن   يـ ها به ا ن مصادرهيل مطرح كردم كه ايبه تفص

  دگى نشـد، يرسـ  آنهـا  را از دست صـاحبانش گرفتنـد و درسـت بـه     ها انهخاز باغات و كار

  ن اطـراف تهـران  يهـزار بـاغ در همـ    دم شـش يد، چنانكـه مـن شـن   يلى از باغات خشـك يخ

  اد مستضـعفان يـ بـه اسـم بن   آنهـا  د، و بعضـى از يخشـك  آنهـا  لـى از يمصادره كردنـد كـه خ  

  انه مـا بـراى  تأسـف م«: شـان گفـتم  يك روز مـن از راه دلسـوزى بـه ا   يـ ل شـد؛  يـ ف و ميـ ح

  ن صـحبت مـن  يـ شـان از ا يا»  !مينكـرد  آنها م ولى كارى براىيلى شعار دادين خيمستضعف

  البـد بـه   »!ن كـارى نشـده اسـت؟   يچطـور بـراى مستضـعف   «: لى ناراحت شدند، گفتنـد يخ

ـ بـار هـم آ   كيـ ن در روغن اسـت؛  يشان گزارش شده بود كه نان مستضعفيا   اهللا آقـاى  تي

  لـى ابـراز  يشـان خ يرا زده بودنـد و ا  هـا  حـرف ن سـنخ  يـ شـان ا يا حاج آقا باقر سلطانى به

ز مرحـوم  يـ ك بـار ن ياند،  شود شما را هم بازى داده ناراحتى كرده و گفته بودند معلوم مى
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نـدگى  يق بودنـد و نما ينى رفيلى هم با آقاى خميصادق لواسانى كه خمحمدد يآقاى حاج س

ان كرده بودند كه يشان بيو مسائل را براى اگونه مشكالت  نيشان را هم داشتند برخى از ايا

لى يشان روى انتقاد از كارها خيد؛ ايا شود شما هم بازى خورده شان گفته بودند معلوم مىيا

شان يت ايشان نسبت به مشكالت نظام كم بود و بيرى ايت انتقادپذيت داشتند، ظرفيحساس

شان داده شود تا يكننده به ا خوشحالشان خبرهاى خوش و يت داشتند به جهت حال ايعنا

الشـعاع قـرار    خبرهـاى انتقـادى تحـت   قهـراً   ن باشـند، و يشـه دلگـرم و خوشـب   يشان هميا

  .گرفت مى

  

  ل انقالبيمنتظرى در اوا محمدد يبرخوردهاى شه

  

دى با دولت موقت و يى شدها مخالفت محمدد يروزى انقالب مرحوم شهيل پيدر اوا :س

ز در رد يـ د بهشـتى داشـتند و حضـرتعالى ن   ير مرحـوم شـه  يانقالب نظهاى  برخى از چهره

  هـا  مخالفـت ن يـ د، به نظر حضرتعالى علت ايتندى صادر فرمود نسبتاًه يشان اعالميمواضع ا

  چه بود؟

روزى انقالب من به قم آمده بـودم و مشـغول كارهـاى طلبگـى بـودم ولـى       يپس از پ :ج

د ن بـود كـه   يـ ، روح مطلب ااسى كشور بوديدر متن مسائل س محمدمرحوم  انقالبـى  محمـ  

د در رابطه با مسائل انقالب انقالبى عمـل كـرد و كارهـاى    يكرد و معتقد بود كه با فكر مى

ارهاى انقالب مـورد توجـه قـرار    يند با معيآ ران مىيز افرادى را كه از خارج به ايكشور و ن

  و هـا  دولـت تبـاط بـا   شتر روى نظم داخلى و نظـم جهـانى و ار  يداد، دولت موقت نظرش ب

  كـى از ياهللا بهشـتى خـدا رحمـتش كنـد      تيـ ت بشود بـود، مرحـوم آ  يحكومت تثبكه  اين

 مسـأله فكر بود ولى آن وقت كـه   و عاقل و خوش متديناركان نظام بود و مردى مجتهد و 

  نبودنـد،  هـا  وادين يبود آقاى بهشتى در ا ها حرفن يد و شكنجه و ايانقالب و زندان و تبع

  شـتر مشـغول كارهـاى علمـى بودنـد     يگونه بودنـد و ب  نيهمتقريباً البته آقاى مطهرى هم  -

  آقـاى بهشـتى در آلمــان در مسـجد هــامبورگ   . -ندشــد مـى اســى نيو وارد مسـائل حـاد س  

  شـان خـوب بـود هوشـش خـوب بـود آدم      يكردند، آدم روشنفكرى بود، فكر ا ت مىيفعال

د ا بزند نداشت، و مرحـوم  يبه دره انقالبى كه دل يجور روح خوبى بود اما آن چـون  محمـ  
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اى هـم حـق بـا مرحـوم      زد تا اندازه را به هم مى ها نظملى يكرد خ لى انقالبى فكر مىيخ

ه يـ ش برود عملى نبـود، همـه عل  يخواست پ شان مىيجور كه ا نيبود اما به نظر ما ا محمد

  آقـاى قدوسـى   املشـى بـه همـراه مرحـوم     مرحـوم آقـاى ربـانى   . گرفتند شان موضع مىيا

ـ     -كه آن وقت دادستان انقالب بـود  -   ش مـن و از كارهـاى  يدر مجلـس خبرگـان آمدنـد پ

د البته . كردند اظهار ناراحتى مى محمد داد داشـت اعصـابش را از دسـت مـى    واقعـاً   محمـ  

ى انقالب را عملى كنـد  ها آرماندولت موقت در آن جهتى كه  خصوص بهد كه يد چون مى

ـ يب لى اثر گذاشته بود، االن هـم مـا مـى   ياعصاب او خن روى يست و اين لـى از  يم كـه خ ين

ـ ا ى كه داشـته يها خواسته   ايـ ادتر اسـت  يـ تمـان ز يا ظرفيـ م عملـى نشـده اسـت امـا مـا      ي

ـ  م، باالخره تحمل مـى يا تفاوت شده بى د م، امـا  يكن ن مسـائل را نداشـت  يـ طاقـت ا  محمـ  

ن يـ داشـته اسـت عملـى نشـده و ا     ها و توقعاتى را كه از انقالب د كه خواستهيد چون مى

  شـان اعصـابش  ين بـود كـه ا  يكـرد، و آنچـه كـه مـن نوشـتم همـ       مسائل او را ناراحت مى

  ى انقالبـى هـم بـه دنبـال    هـا  جوانك عده از ين نوشتم، ينا بيز بيك چيناراحت است، من 

د چـون بـر   يـ گو د اما تنـد مـى  يگو درست مى محمدم يخواستم بگو بودند، من مى محمد

  ن باعث رنجش برخـى افـراد  يزند و ا ش را به تندى مىست، حرف حّقيمسلط ناعصابش 

  ن اسـت كـه انسـان وقتـى اهـداف انقالبـى هـم       يه هـم همـ  يشود، واقـع قضـ   شان مىياز ا

كننـد،   ك جور فكـر نمـى  يوه مناسب حرفش را بزند چون همه يك شيد با يداشته باشد با

  ش را كنتــرل كنــد، مــنتوانســت خــود نمــىواقعــاً ك جــورى شــده بــود كــه يــ محمــد

  اورنـد تـا بـر اعصـاب    يه را ختم كنم كه فشار هم روى او نيك شكلى قضيخواستم به  مى

ل شـد، در حـزب جمهـورى هـم     يخـودش تعـد   محمدخود مسلط شود؛ البته بعد مرحوم 

  .د شدنديك جا شهيشركت كرد و با مرحوم آقاى بهشتى هم در 

  ادم هسـت يـ ل مـن  يـ هم شـركت داشـت، در آن اوا   محمدحزب خود  تأسيسل يدر اوا

   ١پنـاه  خ علـى يكه حزب آن قدر همگانى شده بود كه آمدند به مـن گفتنـد آقـاى حـاج شـ     

  پنـاه كـه از آب   خ علـى ين آقـاى حـاج شـ   يـ آمده و در حزب اسم نوشته است، من گفتم ا

  لـى مهـم  ين خيـ كرد االن آمده است در حزب اسـم نوشـته اسـت ا    شب مانده اجتناب مى

  

                                                        
 .پناه اشتهاردى در حوزه به تقدس مشهور بودند و به شدت از ورود در مسائل سياسى پرهيز داشتند  اهللا آقاى شيخ على  آيت ١
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ـ افـراد  ! ن چـه حزبـى اسـت   يـ گفتم آخر ا آنها بار به كيمن ! است؟   ديـ الت بايك تشـك ي

د اسـم افـراد را   يـ احـوالى كـه شـما دار    جور ثبت نيالتى باشند، ايمرتب و منضبط و تشك

خوشـحال بودنـد كـه مـردم      مسـأله ن يان به همياى ندارد؛ باالخره آقا دهين فايد ايسينو مى

آقـاى   -در مجلـس خبرگـان   -من در تهران كه بـودم   بعداً. سندينو دارند در حزب اسم مى

  مصـرّ لـى  ين جهـت خ يـ م و روى ايل بدهيك حزب تشكيا تا ما هم يگفت ب صدر مى بنى

  سـتم مـن همـان كارهـاى طلبگـى خـودم را      ين مسـائل ن يبود، من گفتم من اهل حزب و ا

  جـورى نبـود، او   نيـ ه ايـ ه مـن روح يـ روحاصـالً  ، آيـد  مـى ن كارهـا از مـن ن  يـ كـنم ا  مى

  اى و آقـاى  خواسـت در مقابـل مرحـوم آقـاى بهشـتى و آقـاى بـاهنر و آقـاى خامنـه          مى

  ن كارهـا يـ ك قـدرتى درسـت كنـد، مـن گفـتم ا     يهاشمى كه حزب داشتند با همراهى من 

  .ستمين مسائل نيو اهل ا آيد مىاز من ن

  

  ها شهرستانحزب جمهورى اسالمى و اختالفات در برخى از 

  

ا يـ د، و آيت حزب جمهورى اسالمى نقش داشـت يا تقويو  تأسيسا حضرتعالى در يآ :س

ا از شـاگردان شـما   يـ ق بودنـد  يـ ا با شـما رف ي نوعاًن آن كه يمؤسسحزب  تأسيسبه هنگام 

ده شده در اثـر عملكـرد حـزب در    يند با شما مشورت نكردند؟ چنانكه شنشد مىمحسوب 

نه اگر مطلبى به ين زميد، در ايجاد گرديبا حزب اى در ارتباط يها تنش ها شهرستانبرخى از 

  .دييرسد بفرما نظرتان مى

  گـذار  هيـ شـتر پا يى كـه در تهـران بودنـد ب   يحزب نقشى نداشتم، رفقـا  تأسيسمن در  :ج

ن بـود كـه پـس از    يحزب بودند، من در قم مشغول طلبگى بودم، نظر امام هم در ابتدا همـ 

م و كارهـا را بـه دسـت افـراد صـالح      يدمان بپردازبه طلبگى خو ها طلبهروزى انقالب ما يپ

ن يـ ن بـود و در ا يـ شتر نظـرم ا يشان عوض شد، من در آن وقت بينظر ا بعداًم، البته يبسپار

كردنـد كـه در آن    شد افراد با من مشورت مـى  تأسيسنبودم، بعد كه حزب در قم  ها وادي

  نـدارد، حتـى پسـر خـودم    گفـتم اشـكالى    ا نه، من مخـالفتى نداشـتم و مـى   يشركت كنند 

  -هـم خـودش و هـم خـانمش     -كـرد   ت مـى يع من هم بود در حزب فعالياحمدآقا كه مط

  شـتر يپس از شهادت آقاى بهشـتى و ب  خصوص بهم يديافراد هم بودم، بعد د مشوقو حتى 
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بـازى در حـزب شـروع     دا كردند و مسائل خطيافراد ناجور در حزب راه پ ها شهرستاندر 

گرى هـم داشـتند،   يكردند و اغراض د گاه قدرت استفاده مىيك پايشد، از حزب به عنوان 

اى و آقـاى   د آقاى خامنـه ين اواخر از حزب زده شده بودم و ناراحت هم بودم و شايمن ا

ت مـن از  يـ كـه ب ن بـود  يت من اوقاتشان تلخ بود به خاطر ايك مقدار از بيهاشمى هم كه 

كـرده   موضع گيرىن اواخر امام هم يد كه ايى رسيكم كار به جا كرد، كم ج نمىيحزب ترو

هـا   لىيد، ائمه جمعه هم خين بكشييله حزب را پاياى گفته بودند فت بودند و به آقاى خامنه

كـى از  ي. كردنـد  لـى بـد عمـل مـى    يهاى حـزب خ  با حزب مخالف بودند، بعضى از شعبه

رى يكرد حزب اصفهان بود كه منجر به درگ لى خطى و بد عمل مىيكه خ هاى حزب شعبه

اهللا طاهرى شده بود و موضوع اختالف  تيون مبارز اصفهان و آيد با روحانيو اختالف شد

. لى ناراحت شده بودند و از من خواستند اقدامى بكنميشان خيده بود و ايبه اطالع امام رس

ان طـاهرى اصـفهانى،   ياملشى با حضور آقا قاى ربانىاى در تهران در منزل آ من هم جلسه

خ عبـداهللا نـورى، پـرورش و    يخ عباسعلى روحانى، شـ يآبادى، ش نورى، طاهرى خرم ناطق

 بعـداً تـذكراتى دادم و   آنهـا  ن صـحبت كـردم و بـه   يل دادم و بـا طـرف  يحاج احمدآقا تشك

اطـالع امـام هـم    ى به آقاى طاهرى و آقاى پرورش نوشـتم و گـزارش كـار را بـه     يها نامه

  .رساندم

  )885الي  881، صفحات 57الى  55ى شماره ها پيوست(

  

ز و يـ ن بود كه امام جمعه تبريعتمدارى ايا انتظار آقاى شريدر زمان دولت موقت گو :س

ده شد كه آقاى بازرگان در زمـان  ين بشود و شنييشان تعيجان شرقى با نظر اياستاندار آذربا

د بـا شـما مطـرح كـرده و     يشـما بـه امـام برسـان    كـه   اينرا براى  مسألهن يى اوزير نخست

  ه از چه قرار بوده است؟ين قضيد، ايحضرتعالى برخورد تند نشان داد

  ادميـ دانـم، ولـى    ن بـوده اسـت نمـى   يـ عتمدارى نظـرش ا يمرحوم آقـاى شـر  كه  اين :ج

  ىيا آنجـا سروصـدا  يـ جـان شـد گو  يك شب صحبت از آذربايهست كه در شوراى انقالب 

ــود، مرحــوم آقــاى مهنــدس بازرگــان گفتنــد  ــاالخره آذربا«: شــده ب ــاىيب   جــان اســتان آق

ــر ــاى د  يش ــتاندار و كاره ــت، اس ــتان با يعتمدارى اس ــر آن اس ــگ ــد زي ــاى ي ــر آق   ر نظ

جـان نظـر   يم راجـع بـه آذربا  يين حق را دارد كـه بگـو  يشان ايعتمدارى باشد، باالخره ايشر

م كشـور را  يخـواه  د، مگـر مـا مـى   يزن مىن چه حرفى است كه شما يا«: من گفتم. »بدهند
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ار يم در اختيپس كردستان را هم بگذار! ميا نجا كشور فدرال درست كردهيم و ايپاره كن پاره

م يستان و بلوچستان را بگذاريم راجع به آن استان او نظر بدهد، سيينى و بگوين حسيعزالد

است واحد دارد يك سيت و ك كشور واحد اسيران يباالخره ا! زيار مولوى عبدالعزيدر اخت

؛ باالخره با طـرح  »مين و آن بگذاريار اين استان و آن استان را در اختين معنا ندارد كه ايو ا

  .شان مخالفت شديا

  

  اساسى مجلس خبرگان قانون

  

  اساسـى  ن قـانون ين بـود كـه بـراى تـدو    يـ روزى انقـالب صـحبت از ا  يـ ل پيدر اوا :س

ــس  ــمجل ــكمؤسس ــد ا يان تش ــود، بع ــل ش ــري ــد ن نظ ــان  يتب ــس خبرگ ــه مجل ــد ب   ل ش

  گـران؟ و يا ديـ ن عنـوان چـه كسـى نقـش داشـت، شـخص امـام        يـ ا در اياساسى، آ قانون

خواسـت آن   ه امام مبنى بر عدم انحالل مجلس خبرگان چه بود؟ مگر كسى مىيعلت اعالم

  را منحل كند؟

  اساسـى را عـوض كننـد    خواسـتند قـانون   ران هنگـامى كـه مـى   يـ است ايدر س سابقاً :ج

ك يـ خواسـتند   روزى انقالب هـم كـه مـى   يدادند، لذا پس از پ ل مىيان تشكمؤسسمجلس 

  كـم شـد   ان در مغزهـا بـود، بعـد كـم    مؤسسـ ن مجلـس  ين بشـود همـ  ياساسى تـدو  قانون

  سـت؛ يادم نيـ ن نـام را گذاشـت مـن    يـ اساسـى، حـاال چـه كسـى ا     مجلس خبرگان قانون

ك يـ س بودنـد بـه دسـتور امـام     يبى در همان زمان كـه در پـار  يآقاى دكتر حسن حب ظاهراً

ـ يـ اساسى نوشته بودنـد و بنـا بـود ا    س قانونينو شيپ   س را خبرگـان منتخـب  ينـو  شين پ

  دا كـرده بودنـد، آقـاى   يـ مـرا از اسـتان تهـران كاند   . مردم مورد بحث و بررسى قرار دهنـد 

ان يـ كـرد، آقا  زى مـى يـ ر ر كشـور بـود كـه انتخابـات را برنامـه     يـ ان هم وزيمهندس صباغ

  ون تومـان هـم بـراى   يـ ليم ن برنامـه تمـام شـود، ده   يماهه ا كيزى كرده بودند كه ير برنامه

ـ ا آنهـا  ماتيب كرده بودند؛ از جمله تصميآن بودجه تصو ن ين بـود كـه جلسـات در همـ    ي

  مجلس كه االن مجلس شوراى اسالمى هسـت برگـزار شـود و اعضـا بـراى شـام و ناهـار       

زرو كـرده بودنـد، روز اول بـه مـا گفتنـد      ن منظور ريك هتل براى ايك هتل، و يبروند به 

  م را گذاشـتم يخـورم، عبـا   نجا تكـان نمـى  يم براى ناهار، من گفتم من كه از ايد بروييبفرما
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خـورم،   رى مـى يـ ك نان و پنين جا يخواهند بروند بروند من هم ه مىين و گفتم اگر بقيزم

هـم   هـا  همـان ست نفر رفتند روزهاى بعد يب گر هم ماندند، روز اول دهيك عده ديباالخره 

ه يـ محدود بودند، باالخره در همان جا شام و ناهـارى ته  ها زندانينرفتند چون در هتل مثل 

ـ  يليم ماه ده كيبراى  آنها دند،يد   نكـه ينـى كـرده بودنـد و مـا بـا ا     يب شيون تومان بودجـه پ

  رج كـرده ون و هفتصدهشتصـد هـزار تومـان خـ    يـ ليم كيـ د حـدود  يماه هم طول كشـ  سه

  برداشـته ... ه غـذا در هتـل و  يـ ن كار ما خرج اتوبوس و خرج هتل و مخارج تهيم، با ايبود

  هيـ دم، بقيـ خواب همان جا مى ها  شب ك پتو و بالش از منزلمان آورده بودنديشد، براى من 

 بـه منـزل خـود    هـا   شـب  ها هم كه در تهـران خانـه داشـتند    ن طور بودند، بعضىيهم هم

  .رفتند مى

ـ ا ش من و گفت ما فكرش را كـرده يان آمد پيهمان روز اول آقاى صباغدر  م كـه آقـاى   ي

صدر را به عنـوان معـاون و جلسـات را     م و آقاى بنىيس قرار بدهيطالقانى را به عنوان رئ

ـ سـه  يرئ هيأتهنگامى كه  بعداًزى به او نگفتم ولى يشان اداره كنند، من چيا مشـخص  نّى س

ـ يـي بـراى تع  -تر مرحوم آقاى خادمى اصفهانى بود مسندر آن جلسه از همه  -شد  س ين رئ

ن كردند و مرحوم آقاى بهشتى را بـه  يس معيرى به عمل آمد و مرا به عنوان رئيگ رأىدائم 

آزادى بود دوست داشت مجلس را  ان چون از گروه نهضتيس، آقاى صباغيب رئيعنوان نا

ـ يـ رحوم آقاى بهشتى شد ناس و ميصدر اداره كند؛ باالخره من شدم رئ آقاى بنى س، يب رئ

ى كـه مسـائل حساسـى    يكردنـد و روزهـا   شتر روزها جلسه را آقاى بهشتى اداره مىيالبته ب

  .كردم خود من جلسه را اداره مى شد مىمطرح 

  )887 ة، صفح58وست شماره يپ(

  

  به عنوان مذهب رسمى كشور تشيعمعرفى مذهب 

  

  كـى اصـل دوازدهـم بـود    يداشـتم   مـؤثّر ب آن من نقـش  يى كه در تصويزهاياز جمله چ

ـ  يگر اصل يمطرح شده بود، و د تشيعكه در آن مذهب  س جمهـور  يكصد و پانزدهم كـه رئ

باشـد، مرحـوم آقـاى بهشـتى صـبح كـه جلسـه را اداره         تشـيع د از رجال داراى مذهب يبا

ن درسـت  يـ م ايديـ اورد، بعد مـا د ين رأىم شده بود يبه نحوى كه تنظ 115كردند اصل  مى

را ناراحت كرد و  -از جمله مرحوم آقاى حاج آقا مرتضى حائرى -ان ياز آقااى  عدهست و ين
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م كـه  يك ماده داشـت ين نامه مجلس ييرون رفتند و لذا چون در آيبه صورت قهر از مجلس ب

ر متن سـابق در مجلـس مطـرح    ييتوانند با تغ دند مىيزى را الزم ديك چيسه يرئ هيأتاگر 

م و يديـ سـه را د يرئ هيأته اعضاى ياملشى بق رازى و آقاى ربانىيش بانىكنند، من و آقاى ر

م، و در جلسه عصر خود مـن اداره جلسـه را بـه عهـده گـرفتم و      يم كرديمتن فعلى را تنظ

افرادى را كه صبح قهر كرده بودند به جلسه دعوت كردم و در جلسه گفتم صـبح موافـق و   

ن مـتن را  يـ ست، االن من ايمجال صحبت نگر يى خودشان را كردند و دها صحبتمخالف 

كصد و پانزدهم را كـه  يبدهد، بعد من متن اصل  رأىخوانم هركس موافق است به آن  مى

اهللا  تيـ م آيآورد؛ بعـد بـه قـم كـه رفتـ      رأىاساسى هست خوانـدم و   ن االن در قانونيهم

ب شده يصواساسى ت ن اصل در قانونيگانى از من تشكر كردند و خوشحال بودند كه ايگلپا

  .است

  

  از حضرتعالى تشكر كردند؟ شخصاًگانى ياهللا گلپا تيآ :س

اهللا  تيـ ز آيـ اساسى تمام شـد مـن خـدمت مرحـوم امـام و ن      قانونكه  اينبله بعد از  :ج

ك نسخه از آن را بردم، بعد هنگامى كه يگانى به عنوان احترام ياهللا گلپا تيعتمدارى و آيشر

كنم،  لى از شما تشكر مىيمن خ«: شان گفتنديگانى بردم اياهللا گلپا تيمن نسخه را خدمت آ

  .»اند لى ممنون بودهياهللا صافى از شما خ آقاى حاج آقا لطف

ر جلسه آقاى يسه آقاى عضدى بود، صبح كه مديرئ هيأتكى از اعضاى يامرزدش يخدا ب

ـ از ا را آنهـا  ران است و شما چگونـه يدر اسنّى ون يليم شش«: شان گفتنديبهشتى بودند ا ن ي

ها  ن طرف هم بعضىيم ولى از ايگذاشت ها احترام مىسنّى ، البته ما به »ديكن حق ممنوع مى

 حقّـه مـذهب  «د يسـ يبنو گفتنـد  مـى اهللا حاج آقا مرتضى حائرى بودند كـه   تيمثل مرحوم آ

د يقانون با طبعاًهستند  تشيعران چون داراى مذهب يت ملت اي؛ و باالخره اكثر»هيعشر اثنى

  .ها اقليتمطابق مذهب آنان باشد، البته با حفظ حقوق 

  

اساسـى   ران در قانونيعه به عنوان مذهب رسمى ايمذهب ش رسميتدر آن زمان كه  :س

ى يهـا  مخالفتسنّت  ا در گوشه و كنار از جانب برخى از علماى اهليد گويب رسيبه تصو

 د؟ و چطوريداشت ها مخالفتن نوع يصورت گرفته بود، امام و حضرتعالى چه برخوردى با ا

  د؟يكرد را قانع مى آنها
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گران، يز و ديبودند مثل مولوى عبدالعزسنّت  در خود مجلس خبرگان چند نفر از اهل :ج

زاده كه از  ت داشتند كه از آقاى احمد مفتىيكرمانى آن وقت عنا و افرادى مثل آقاى حجتى

م، ين خصوص با او صحبت كنـ يو در ام يعلماى معروف و متحرك كردستان بود دعوت كن

اساسـى   ن در قـانون يـ م و او آمد نظراتى داد؛ عالوه بـر ا يزاده دعوت كرد ما از آقاى مفتى

م در جمهـورى  يتوانسـت  ه بود ما كه نمىيعشر اثنى حقّهسابق مذهب رسمى كشور مذهب 

مـذهب   عهيران شـ يـ ت مـردم ا يـ ست، باالخره اكثريه نيعشر م كه مذهب اثنىيياسالمى بگو

سـر كلمـه    )ره(اهللا آقاى حاج آقا مرتضى حائرى تيون هم در مجلس بودند، آيبودند روحان

د؛ بـاالخره مـا اسـتداللمان    ياوريد نيخواه را مى حقّهن كلمه يمعركه گرفت كه چرا ا» حقّه«

باشد، در  تشيعد مذهب رسمى يمذهب هستند با عهيران شيت مردم اين بود كه وقتى اكثريا

ه بـه فقـه   يآزاد باشند و بتواننـد در احـوال شخصـ    آنها دين باينشسنّى ن حال در مناطق يع

س كنند و حتى قاضى هم از خودشان باشـد و احـوال   يخودشان عمل كنند و همان را تدر

ـ  ه مربوط به خودشان اسـت، مـى  يشخص در پاكسـتان بخواهنـد   مـثالً  بـار   كيـ م اگـر  يگفت

ها هـم   بعضى. گذرانند فه قانون مىيبر طبق فقه ابوحن اساسى بگذرانند آن وقت آنجا قانون

و هـر   شـد  مـى ه نظراتى مطرح يد اسالم، در دو طرف قضييبگو تشيعد يينگواصالً  گفتند مى

  .آوردند ى مىيها استداللكدام براى خود 

د يس جمهور باين بود كه رئيز شد ايانگ اساسى بحث ى كه در قانونيزهايگر از چيكى دي

بـودن   رانـى ياسالم مطرح است ا مسألهن چه اصلى است يا گفتند مىها  رانى باشد، بعضىيا

بـود، منتهـا مـا     آنهـا  ن حـق بـا  يد هم تـا حـدى از جهـت مـواز    يچه ضرورتى دارد، و شا

د بـه آن توجـه   يـ ى از مسائل ملى را هم بايزهايك چيشود،  ن عملى نمىيم كه ايدانست مى

بودن از  رانىياستقالل كشور و ا مسألهآمده بود،  مسألهن يااساسى سابق هم  نمود، در قانون

توجه بود، عـالوه بـر    شود به آن بى ى است كه در فرهنگ مردم رسوخ كرده و نمىيزهايچ

م يبرال هم داشـت يم افراد ملى و ليون نبودند افراد مختلف داشتيدر مجلس فقط روحانكه  اين

د حسـاب  يـ ز بايـ اشتند، و باالخره همـه چ كردند وجود د گر هم فكر مىيكسانى كه جور د

  .شد مى
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  اساسى ه در قانونيت فقيگنجاندن اصل وال

  

اساسى نبود چگونه و توسط چـه   س قانونينو شيه در پيفق تيموضوع والكه  اينبا  :س

اساسـى مطـرح شـد، و حضـرتعالى آن موقـع راجـع بـه اصـل          ن اصل در قـانون يكسانى ا

  د؟يرى داشتيآن چه تصو ىيه و چهارچوب اجرايفق تيوال

نـى  ياهللا خم تيـ ه آيفق تيه در جامعه مطرح بود، كتاب واليفق تيوال مسألهآن موقع  :ج

ن معنـا در ذهـن همـه    يااجماالً شان را خوانده بودند و يافراد كتاب ا نوعاًچاپ شده بود و 

بـه  ل مجلـس خبرگـان و رفـتن    يخود من قبل از تشك. ر عالم مقدم استيبود كه عالم بر غ

م كرده بودنـد در قـم مطالعـه    يبى تنظياساسى را كه آقاى دكتر حب س قانونينو شيتهران، پ

 1/4/1358خ يدر تـار  »اميـ مجموعـه دو پ «اى را بـه عنـوان    كردم و به عنوان مناقشه كتابچه

آن و ضرورت آوردن آن را در  ادلّهه و يفق تيوال مسألهچاپ و منتشر كردم و در آن جزوه 

ن امر صددرصد محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها يمتذكر شدم، و ااساسى  قانون

گر با من هماهنگ شدند؛ البتـه نظـر   ياهللا بهشتى و بعضى د تيدر مجلس خبرگان مرحوم آ

و اداره  هـا  اريذگـ  ه بـر رونـد قـانون   يفق اساسى اشراف ولى ر اصول قانونيمن به لحاظ سا

اساسـى   ز در قـانون يارات او نيگردد، و حدود اخت تأميننظام  اسالميتكشور بود تا جهت 

  .را در بازنگرى به آن اضافه كردند »مطلقه«ن شده است و كلمه ييتع

  )889 ة، صفح59وست شماره يپ(

  

  م مرحـوم ين اصـل اسـتدالل كنـ   يم بـراى همـ  يخواسـت  ك روز كـه مـا مـى   يادم هست ي

  هـم مخـالف اسـت، مـن گفـتم     عتمدارى يآقاى طالقانى مخالف بودند و گفتنـد آقـاى شـر   

  عتمدارىيك نوشـته از آقـاى شـر   يـ من خـودم  كه  اينعتمدارى موافق است براى يآقاى شر

  دم كـه آنجـا  يـ د -ا مجلـه الهـادى بـود   يگو - شد مىى كه در قم منتشر يها كى از مجلهيدر 

  م كـه خطـاب بـه همـه اسـت     يـ عتمدارى گفته بودند ما دستوراتى در اسـالم دار يآقاى شر

   و الزانـى فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا      ةیـ الزان«ا يـ  »همايديفاقطعوا ا ةالسارقالسارق و «: مثل

  نهمـا فـان   ين اقتتلـوا فاصـلحوا ب  يو ان طائفتـان مـن المـومن   «: فهيه شـر يـ ن آيا اي »ةجلد ةما
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ن سنخ از دستورات خطاب به جامعـه اسـت   يا، »بغت احداهما على االخرى فقاتلوا التى تبغى

جامعـه  رأس ك كسـى كـه در   يـ د يـ تواننـد آن را اجـرا كننـد پـس با     افراد كه نمىك از يو هر 

د به مسائل اسـالم آگـاه باشـد تـا     يجامعه است بارأس را اجرا كند، و آن كسى كه در  آنها است

ن مطلـب را از  يـ ه، مـن ا يـ ن سنخ از دستورات اسـالم باشـد و آن عبـارت اسـت از فق    يمجرى ا

ده بودم و لذا همان وقت براى آقاى طالقـانى اسـتدالل كـردم    يعتمدارى در آن مجله ديآقاى شر

شـان  يه موافـق اسـت، و بـه ا   يـ ن نظريشان با اين شكل است و ايعتمدارى به ايكه نظر آقاى شر

اى  گـرى اسـت، ولـى آن نوشـته    يد مسـأله عتمدارى االن مخالف شده باشـد  يگفتم اگر آقاى شر

ر هـم داشـته اسـت كـه كسـى كـه آگـاه بـه         ن جهت اصـرا يشان روى ايدم ايشان ديكه من از ا

ات عـام اسـتغراقى   يـ ن آيـ ن احكام باشد، ايد مجرى ايدستورات اسالم و منتخب جامعه است با

ر يـ ا بـه تعب يـ ست بلكه خطـاب بـه جامعـه    ين) افراد، هر فردى به صورت مستقل ي ر همهيفراگ(

  .متبلور شده استقت جامعه در او يت جامعه است كه در حقيريا مديبهتر خطاب به منتخب 

  درمــثالً م كــه يكــرد مــن و مرحــوم دكتــر بهشــتى در مجلــس خبرگــان اســتدالل مــى 

  سـتى را يخواهنـد مـرام كمون   خواهنـد حكـومتى را اداره كننـد چـون مـى      شوروى كه مى

  سـتى وارد باشـد او را بـراى   يدئولوگ باشـد و در مسـائل كمون  يـ اده كنند كسـى را كـه ا  يپ

  اده كنـد، يـ دهند تا او با آگـاهى آن مـرام را پ   قرار مىرأس كنند و در  حكومت انتخاب مى

د در مسـائل  يـ نـه تنهـا با  ) منتخـب (م كـه وى  يزن ن حرف را مىيما در مسائل اسالمى هم

  گـران باشـد، و آن كـس كـه اعلـم بـه      ينه اعلم از دين زميد در اياسالمى وارد باشد بلكه با

  ن بــر اســاسيه شــئون مســلمكــى اداري: فــه دارديمســائل اســالم اســت در واقــع ســه وظ

  ن جهـت هـم  يـ ت قضـاء؛ روى ا يـ كى هم واليد و يتقل مرجعيتكى هم ين اسالمى، يمواز

د اعلم باشد هم اتقى هم آگاه به مسـائل جامعـه، مـن و مرحـوم آقـاى بهشـتى و آقـاى        يبا

ه ين قضـ يـ ت روى ايـ د حسـن آ يگر از جمله آقاى دكتر سـ يرازى و بعضى افراد ديش ربانى

  صـدر بـا آن مخـالف    ها هـم مثـل آقـاى طالقـانى و آقـاى بنـى       م، البته بعضىياصرار داشت

  مـن «: گفـت  صـدر مـى   آقـاى بنـى   شـد  مـى بودند؛ بعد راجع به مسائل اسالم كه صحبت 

دانـم چـون اجتهـاد     دانم من خودم را از همه اعلـم مـى   ن را مجتهد نمىين مجتهديااصالً 

 كصد و شصـت علـم را  يند و من همه كصد و شصت علم الزم دارد كه فقها فاقد آن هستي

  شـان داراسـت  يسـت كـه ا  يكصد و شصـت علـم چ  يدم كه آن يالبته من نفهم » !دارا هستم
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  .ديد از خودشان پرسيبا! ستنديگران دارا نيو د

اساسى را پـس   ك نسخه از قانونين جا اضافه كنم كه وقتى من ين نكته را هميالبته من ا

شان راجع به اصل حكومـت  يعتمدارى بردم ايش آقاى شريافتن مجلس خبرگان پي انياز پا

كـه در   شـد  مـى ن اسـتفاده  يشان چنيها صحبته حرفى نداشتند، اما از يفق تياسالمى و وال

  .ى دارنديها اشكالچگونگى اجراى آن 
  

اساسـى گنجانـده شـود     د كه در قانونيت داشتيهى كه حضرتعالى عنايت فقين واليا :س

ه از طـرف خداونـد منصـوب    يفق ا ولىيى آن چگونه است، آياجرا گاهيمبناى اعتقادى و جا

ن مردمنـد كـه در چهـارچوب    يـ اكـه   ايـن ا ياست و مردم موظف به اطاعت از وى هستند 

مـردم  كـه   ايـن ا يـ د باشـد  يالعمر با ه ماداميفق ا ولىيگمارند؟ آ ت مىيطى او را به واليشرا

ت او در يا واليت دهند؟ آيپنج سال به او والا يچهار سال مثالً نى يتوانند براى زمان مع مى

ن مسـائل  يـ ن حضـرتعالى از ا يياساسى است؟ تب ا فراتر از قانونياساسى  چهارچوب قانون

  چگونه است؟

ل ن مسائل را به طور يمن ا :ج ـ دراسـات فـى وال  «در چهارجلـد كتـاب    مفصـ ـ الفق ةی   »هي

  توسـط » حكومـت اسـالمى  مبـانى فقهـى   «ى از آن تحـت عنـوان   يهـا  قسـمت كه تـاكنون  -

خ ابوالفضل شـكورى بـه فارسـى    يخ محمود صلواتى و حاج شيان حاج شياسالم آقا حجج

ز يـ ن نيـ ش از ايگونه كه من پ ام، همان ل مورد بحث قرار دادهيبه تفص -ترجمه شده است

  دهين نظـر رسـ  يـ م بـه ا يكـرد  گفتم ما از همان زمان كه با مرحوم آقاى مطهرى مباحثه مـى 

ل حكومت، امـام معصـوم احـق اسـت و     يدر زمان حضور امام معصوم براى تشكم كه يبود

  بـت كـه افـراد معصـوم    يت كننـد، امـا در زمـان غ   يـ مردم موظفنـد كـه از او اطاعـت و تبع   

  طى كـه خداونـد مشـخص فرمـوده    يفه مردم است كه در چهـارچوب شـرا  ين وظيستند اين

  طينـد، و شـرا  يانتخـاب نما ت ين مسـئول يـ ط بـراى ا ين شـرا يان واجـد يفرد صالحى را از م

ر از يـ شـرط اسـت؛ غ   شود هشـت  استفاده مىسنّت  امام منتخب برحسب آنچه از كتاب و

ــام ــ دوازده ام ــد منصــوب ن يمعصــوم ه ــى. ســتيچ كــس از طــرف خداون ــفق ول ــمي   ه ه

  د طبـق يـ ن معنا كه هركـار دلـش خواسـت انجـام دهـد نـدارد، بلكـه با       يمطلقه به ا تيوال

  قـت حكـم مخصـوص خداسـت    يد، و در حقيـ داده عمل نما ن اسالمى و تعهدى كهيمواز

  زيــن )ص(امبراكرميــباشــد؛ خداونــد بــه پ ، و او مجــرى احكــام خــدا مــى»ان الحكــم اال هللا«
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ن آنان به آنچه خدا نازل فرمـوده  يحكم كن ب«:»اهللا نهم بما انزليو ان احكم ب«: فرموده است

ما در . باشد ت از آن او مىيوال ه از آن جهت كه كارشناس احكام خداستيفق اساساً؛ »است

سـت و  يز نيجـا  آنها م كه تخطى ازيا ه مشخص كردهيفق فى را براى ولىياساسى وظا قانون

اساسـى   ست، و مردم هم در چهارچوب قانونين است كه او فراتر از قانون نيش اين معنايا

ت او زمان هم مشـخص  يتوانند براى وال كنند، مردم مى عت مىيط بيه واجد شرايفق با ولى

ت را به چند نفـر  ين مسئوليتوانند ا ا پنج سال او را انتخاب كنند، مىيبراى چهار مثالً كنند 

ط يتوانند اگر او فاقد شـرا  واگذار كنند، مى) ك قوايتفك(ى ير شورايا غيى يبه صورت شورا

سى دست مـردم  اسا منعزل است؛ ما در قانونقهراً  شد او را عزل كنند بلكه در برخى موارد

ت او يحتى در زمان امام معصوم هم اگر چه حاكم. ن حق مردم استيم و ايا را باز گذاشته

 عمالًت مردم نباشد امام معصوم هم يبانى و حمايده ما از طرف خداست ولى اگر پشتيبه عق

ن معنـا  يه بـد يفق تيل دهد؛ و باالخره اصل واليتواند حكومت به معناى مصطلح تشك نمى

فقاهـت   آنهـا  كـى از يطى معتبر است كه يدر حاكم اسالمى شراسنّت  سب كتاب وكه برح

ن يمرحوم مهندس بازرگان در انجمن اسـالمى مهندسـ   اخيراً. ستيد نيقابل ترد ظاهراًاست 

ك نامه براى من فرستادند و در آن سخنرانى يمه يك سخنرانى داشتند كه متن آن را به ضمي

ه مـردم اسـت و راجـع بـه     يان الهى تزكياء و اديو هدف انب فهياظهارنظر كرده بودند كه وظ

اى  ك صـفحه يـ ك نامـه  يـ شـان  ينجانب در جـواب ا ياى ندارند و ا مسائل حكومتى برنامه

انه نتوانستم تأسفاى فرستادند كه م بعد هم نامه ، و سال)904 ة، صفح60وست شماره يپ(نوشتم 

  .جواب بدهم

  )907 ة، صفح 61وست شماره يپ(

  

اساسى فرانسه  بى از قانونياساسى را آقاى حب س قانونينو شيند كه پيگو بعضى مى :س

  .گرفته است

بـى گفتـه   يس بودند به آقاى حبينى وقتى كه در پارياهللا خم تيآ ظاهراًمن خبر ندارم،  :ج

گر آن را در يان ديشان هم با كمك برخى آقايسد و ايشان بنويس را اينو شين پيبودند كه ا

در فرانسـه بـوده اسـت     هـا  سـال شان چون يم كرده بودند، ممكن است كه ايتنظ اصل 151

ــانونيهــا اصــل ــا الهــام از ق ــ آنهــا اساســى فرانســه نوشــته باشــد؛ اگــر  ى از آن را ب   كي
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  .مياستفاده كن آنها بى دارد ما ازيز خوبى هم داشته باشند مگر عيچ

س را دولت موقت چاپ كرد و به ما داد و اصرار هم داشت كه همـان  ينو شين پيمتن ا

م كلماتى از آن را عـوض  يگفت م، و حتى ما مىيب كنيم تصوينيماه بنش كيمتن را در مدت 

د نظـر  يـ شـود مـا با   نمـى كه  اينم يما گفت! ديب كنين متن را تصوينا همينه ع گفتند مىم يكن

  .ميخودمان را مطرح كن
  

ده بودنـد،  يدقبالً ه مطرح نبود، امام هم آن متن را يفق تيس اصل والينو شيدر آن پ :س

به آن اضافه شد مرحـوم   بعداًه كه يفق تيا اصل والين قانون و يا در ارتباط با كل اصول ايآ

  ا مخالفى ابراز نداشتند؟يامام نظر موافق و 

برگان بودم امام حتـى  س خيز نفرمودند، من رئيچ چياساسى امام ه در ارتباط با قانون :ج

د، من يك جا اعتراض كنند كه شما چرا چنان كرديا يد ين كنيبار هم نگفتند كه شما چن كي

نداشـته   مسـأله ن يخواستند دخالتى در ا شان مىيا ايدم، گوين رابطه نشنيزى در اياز امام چ

  .دادند رأىب شده ياساسى تصو شان به قانونيباشند، و بعد ا

  )910 ةصفح، 62وست شماره يپ(

  
  

  چگونگى كار و اداره مجلس خبرگان

  

  چگونـه بـود و حضـرتعالى    هـا  كميسـيون اساسـى در   ت كار روى مـواد قـانون  يفيك :س

ـ  يم و تقسـ يس مجلـس خبرگـان چـه نقشـى در تنظـ     يبه عنوان رئ   هـا  كميسـيون ن يم كـار ب

  د؟يداشت

  آنهـا ونى باشند متناسب بـا اطالعـات و تخصـص و عالقـه     يسيافراد در چه كمكه  اين :ج

م، اصـول  يـ داد ، مـا هـم نظـر مـى    شـد  مـى رى يـ گ رأى آنهـا  ميم شده بود و براى تقسيتنظ

  ون چنـد اصـل را مـورد بررسـى قـرار     يسـ يم شـده بـود كـه هـر كم    ياساسى هم تقس قانون

  آنهـا م كـه آن اصـول كـه جنبـه فقهـى در      يكـرد  ت مـى يـ ت را هم رعايسنختقريباً بدهند، 

  كـه جنبـه اقتصـادى    آنهـا  ه باشـند، يـ ون كسانى باشـند كـه فق  يسيمورد نظر است در آن كم

ك يـ ون كسانى باشند كـه در آن رشـته وارد باشـند؛ مـا خودمـان هـم       يسيداشت در آن كم

  رازى امــام جمعــهيخ ابوالحســن شــيون مــا آقــاى حــاج شــيســيم، در كميون داشــتيســيكم
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گـرى بودنـد،   ياى و افراد د اهللا مقدم مراغه ان، آقاى رحمتيديرش محمدقبلى مشهد، آقاى 

د ولـى  يكردم كه شما از مسائل دور هسـت  فكر مىقبالً گفت من  اى مى بار آقاى مراغه كي

م كننده خود من بودم افراد يون تنظيسيد، در كمينم كه شما خوب در مسائل وارديب االن مى

دم در مجلـس  يـ د اد داشتند، مـن مـى  يكردند كارهاى جنبى ز صرف نمىلى وقت يگر خيد

ن يـ خوانـد، گـاهى ا   صدر روزنامـه مـى   آقاى بنىمثالً ا يزنند  بعضى افراد دارند چرت مى

دانسـتم، امـا بـاز     ت مىيك مسئوليكردم و آن را  بود، اما من وقت صرف مى ها اعتنايي بى

ر كشـورها را بـه دقـت مطالعـه     ياساسى سا انونم قيتوانست ن معنا در ذهن بود كه اگر مىيا

م، منتها وقت محدود بـود  يزى بهتر ارائه بدهيم چيتوانست م مىيشترى بگذاريم و وقت بيكن

م چـون نظـام در حـال    يب كنـ يماه تصـو  كيس را در مدت ينو شيو فشار بود كه همان پ

ه انقالبـى  يـ روح عموماًد، افراد در آن زمان يماه طول كش ن وصف سهيرى بود، با ايگ شكل

امـام آن روزهـا فرمـوده بودنـد     مـثالً  ن شـكل بـود،   يـ عمومى جامعه بـه ا جو  عنىيداشتند 

د يـ سـت و با يحـالل ن  آنهـا  انـد بـراى   ندگان مجلس سابق حقوقى كه از دستگاه گرفتهينما

ن آقـا  يـ گرفـت، ا  ل مىيرا تحو آنها ىها پولنفر هم در مجلس  كيل بدهند، ياورند تحويب

 ش مـن جمـع شـده اسـت مـن     يون تومان پول پيليروز آمد به من گفت صد و هفتاد مك ي

شان بده، البته اگر يدانم برو خدمت امام و به ا را به چه كسى بدهم، من گفتم من نمىها  اين

ن يـ دهم اشكالى نداشـت، امـا مـا وقـت ا     د مىيرا به من بده به تو رس ها پولگفتم  من مى

ادى آنجـا در  يـ ى زهـا  ماشينزها در آن زمان فراوان بود، يطور چ نيم؛ از ايزها را نداشتيچ

 گفتند مىن كوچك لوكس بود كه يك ماشيخورد،  مجلس بود كه گرد و خاك و آفتاب مى

چقدر طال در آن به كار رفتـه   گفتند مىعهد، يده براى وليشهردار تهران خر» پى كين«ن را يا

لـى آن وقـت گفتـه    يزهـا خ ين چيـ اسـت، از ا ده بوده يعهد نرسياست، كه هنوز به دست ول

ان محـول  يـ امام هم بـه اطراف  گفتند مى، كسى گوشش بدهكار نبود، به امام هم گاهى شد مى

  .شد مىن مسائل توجهى نياد بود و به ايلى زيكردند چون كارها خ مى

اساسى كه بنا بـود مشـروح مـذاكرات مجلـس خبرگـان را       م قانونيچند سال بعد از تنظ

ح يدر آن بــر اجــراى صــح خصــوص بــهى داشــتم كــه مفصــلام يــنجانــب پيننــد امنتشــر ك

  .شده بود تأكيداد ياساسى ز قانون

  )912 ة، صفح63وست شماره يپ(
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ا مطـرح  يـ دا يـ ز كانديگرى نيا افراد ديسه مجلس خبرگان، آيرئ هيأتب يدرباره ترك :س

جلسـات را بـه مرحـوم    ارى از يحضـرتعالى اداره بسـ  كـه   اينن علت اصلى يبودند؟ همچن

در بعضى جلساتى كه توسط كه  ايند چه بود؟ با توجه به ياهللا بهشتى واگذار كرده بود تيآ

  .ديز حضور داشتيحضرتعالى ن شد مىاهللا بهشتى اداره  تيآ

ـ يرتقريباً ط آن روز يدر شرا :ج   ن مـن و آقـاى بهشـتى و آقـاى طالقـانى     ياست مجلس ب

ـ     يـ گ رأىزد و باالخره پس از  دور مى   س و مرحـوم آقـاى  يرى مخفـى، مـن بـه عنـوان رئ

عـى بـود؛ مرحـوم    يلى عـادى و طب يم و انتخابات خين شديس معيرئ بيبهشتى به عنوان نا

شان يها را ا شتر جلسهيلى قوى بودند و لذا بيت خيريت و مدياهللا بهشتى از نظر قاطع تيآ

ى و يـ داشـتم تـا كارهـاى اجرا   شتر عالقه يبه كارهاى مطالعاتى ب طبعاًكردند و من  اداره مى

ادارى، در ضمن مدتى هم كسالت داشتم و در آن مـدت اداره جلسـه را بـه آقـاى بهشـتى      

  .سپرده بودم

  
  

  ها گروگانان و مذاكره با امام در مورد آزادى يمالقات با دانشجو

  

  رو خـط امـام  يـ ان پيران توسـط دانشـجو  يـ كـا در ا ير سفارت آمريدر ارتباط با تسخ :س

ــدد يكــه شــه انيا حضــرتعالى مالقــاتى بــا دانشــجويــگو ،هــم در آن نقــش داشــت محم  

  نـه چگونـه  ين زميـ د، نظـر حضـرتعالى در ا  يى داشـت يد و با مرحوم امـام هـم گفتگـو   يداشت

  بود؟

ـ نام» انقالب دوم«ران تصرف شد و يكا در ايآن وقت كه سفارت آمر :ج ده شـد مـن بـه    ي

  بـه آنجـا   آنهـا  دنيـ روز بـراى د  كيـ  .اساسى در تهران بـودم  خاطر مجلس خبرگان قانون

  بـود  آنهـا  كـى از يصحبت كـردم،   ها گروگانق كردم و هم با يان را تشويرفتم، هم دانشجو

 گـر از يكـى د يش آمده است، يپ آنها ن صحنه براىيلى خشن و طلبكار بود كه چرا ايكه خ

  بـود، مـن  ش مـن آمـده   يدر مجلس خبرگان براى مصاحبه پـ قبالً دانست و  فارسى مى آنها

ن گنـاهش بـه گـردن    يـ شود ا گونه برخورد مى نيد چرا با ما اييبا او صحبت كردم كه نگو

  ى كــه از شــاه داشــتند،هــاي حمايــتران بــد عمــل كردنــد، يــى شماســت كــه بــا ارؤســا
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  .لين قبيى از ايها صحبتران را كه بلوكه كردند و يهاى ا هيسرما

كا داشت يداشتم زمانى كه انتخابات آمرك مالقات با امام يك مدت كه گذشت من يبعد 

نفـر   كيكه  شد مىنى يب شيد و پيرس ان مىياست كارتر به پاي، مدت زمان رشد مىك ينزد

روزى يـ كـى از عوامـل پ  يد، من به امام گفتم يايكا به سر كار بيخواه آمر از حزب جمهورى

ران يدر ا -بر نظام شاه ها دموكراتبا فشارهاى  -اسى يك فضاى باز سين بود كه يانقالب ما ا

م يبگو خواهم مىمن ن. لى نقش داشتين فضا خيبه وجود آمد و كارتر در به وجود آمدن ا

ان با خوشحالى يكى از زندانيم يكارتر آدم خوبى است ولى ما همان وقت كه در زندان بود

شـود و مـا از زنـدان آزاد     و مشكالت حل مى آيد مى) كارتر مىيج(جون  مىيگفت ج مى

ت كننـد و حـداقل   يـ روها بتواننـد فعال ينه باعث شد كه نيجاد زمين ايباالخره هم. ميشو ىم

ك يـ شان گفتم باالخره ما يروزى برسد، من به ايزى كمتر به پيانقالب به سرعت و با خونر

ن كـار حـل   يم، اگر در زمان كارتر و با ابتكار خود ما ايرا حل كن ها گروگانه يد قضيروز با

هـا هسـتند،    خـواه  كا بهتر از جمهورىيدر آمر ها دموكراتباالخره . لى بهتر استيبشود خ

نفـوذ   آنهـا  شـتر در يهودى بيدارهاى  هيكند و سرمايل نزديشتر با اسرائيها ب خواه جمهورى

ـ ا«: گفـتم . »ميد ما خبـر نـدار  ييگو ى كه شما مىيها غيبن ياز ا«: امام گفتند. دارند ك يـ ن ي

م و مطـابق منافعمـان   يا حسـاب كنـ  يـ د روى مسـائل مختلـف دن  يواضحى است ما با مسأله

داده بشود بهتر از آن است كه تحـت فشـار مجبـور    ها  اين ازى بهيك امتيم، اگر يحركت كن

 مسألهن يم، ممكن است به خاطر هميرا حل كن مسألهن يها ا خواه م در زمان جمهورىيشو

را  مسـأله شان يا ظاهراً؛ كه »نديايها سر كار ب خواه شكست بخورند و جمهورى ها دموكرات

  .ب نشده بوديكا تصويبه مجلس شورا محول كرده بودند و در مجلس مذاكره با آمر

  

  است جمهورىين انتخابات ريبرگزارى اول

  

ـ  :س از اى  عـده كـرد  يد علـت اصـلى رو  ييـ اسـت جمهـورى بفرما  ين دوره ريدرباره اول

كـه   ايـن صدر چه بـود، بـا توجـه بـه      ى انقالب از جمله دفتر امام به آقاى بنىها شخصيت

  ات بودند؟يد حيى بزرگى در آن زمان در قها شخصيت

  ى وارد شـوند، يـ ن در كارهـاى اجرا ييمرحوم امام در آن وقت مخالف بودنـد روحـان   :ج
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ش ين ابتدا بييرروحانيان غياقت كافى داشتند؛ و از مين جهت ليوگرنه مرحوم بهشتى براى ا

صدر مطرح بودند، بعد كه آقاى فارسى كنار رفتند  ن فارسى و بنىيالد ان جاللياز همه آقا

 -البته آقاى مدنى هم در آن زمان مطرح بـود  -شان مطرح شد يبى به جاى ايآقاى حسن حب

اد يـ زغات يد در اثر تبليشتر شده بود و شاين روشنفكران بياش ب صدر جاذبه ولى آقاى بنى

شـان كمتـر   ياى اسـت ولـى خـود ا    مرد سزاوار و پختهكه  اينبى با يبوده است؛ و آقاى حب

  .دهند قرار مى ها مقامخودشان را در معرض 
  

  

  ى و نصب قضاتيانتخاب اعضاى شوراى عالى قضا

  

ز از سوى رهبر انقالب به حضرتعالى واگذار يا انتخاب قضات نيل انقالب گويدر اوا :س

  .دييحاتى بفرمايز توضيرابطه نن يشد، در ا

شـان  ين قضات به عهده رهبر انقالب بود و آقاى خلخالى را خود اييدر مرحله اول تع :ج

نى فرمودنـد از  ياد به من و آقـاى مشـك  يى زها گرفتاريشان با توجه به ينصب كردند، ولى ا

اد يما هم ز ىها گرفتاريد، آن وقت مراجعات و ين كار را انجام بدهيطرف من شما دونفر ا

نى بـراى شـركت در مجلـس خبرگـان     يام بود كه هم من و هم آقاى مشـك يدر همان ا. بود

ن جهت به آقاى مومن و آقاى شرعى يم، به هميم و در تهران بودياساسى انتخاب شد قانون

ن يد افراد خوب را براى ايو فضالى حوزه دار طّلابشترى نسبت به يم شما شناخت بيگفت

نوشتند كه فالنـى بـراى    كردند و براى ما مى نش مىيان افرادى را گزيد، آقاينش كنيكار گز

م، آن وقـت  يكـرد  صادر مى آنها ت دارد و ما هم حكم قضاوت براىيت صالحين مسئوليا

ارى از ائمـه  يدادم، مخـارج بسـ   را هم من مى آنها الت مرتب نبود حتى مخارجيهنوز تشك

ن كار مشخص نشده بود و ما از ياى براى ا جهدادم چون حقوق و بود جمعه را هم من مى

واقعـاً  ن امر يم، البته با وجه مختصرى؛ و ايكرد گونه امور را اداره مى نيوجوهات شرعى ا

هزار قاضى مجتهد عاقل عادل و آگاه  اقالًروز شد يمشكل نظام ما بود، وقتى كه انقالب ما پ

ا ط و يفر واجد شـرا ن م در صورتى كه حتى دهين حقوقى الزم داشتيبه مواز ار يـ در اخت مهيـ

  .ه به نظام لطمه خوردين ناحيم و چقدر از اينداشت
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  مرحوم امام طى حكمى احراز مقام اجتهـاد قضـاتى را كـه داوطلـب بـراى شـركت       بعداً  

نجانـب واگـذار كردنـد كـه هـر دوره      يى بودند در هـر دو دوره بـه ا  يدر شوراى عالى قضا

  كـردم و  ى تـالش مـى  يافتن امور قضايسال بود، و من در حد توان براى سر و سامان  پنج

  التيبا شـكل گـرفتن تشـك    به تدريجى داشتم تا يها هيتوص آنها ى مختلف بهها فرصتدر 

 هيـأت ل دادگـاه عـالى قضـات و    يبه تشك بعداًد، و يمحول گرد آنها ى كشور كارها بهيقضا

  حيك توضـ يـ گـر اقـدام شـد كـه در جـاى خـود در مـورد هـر         يان و كارهاى ديعفو زندان

  .خواهم داد
  

د، يـ نى متصـدى نصـب قضـات بـوده ا    يدر همان زمان كه حضرتعالى و آقاى مشـك  :س

ى انقـالب سراسـر كشـور    هـا  دادگـاه ازده بند خطاب به يدستورالعمل جامع و كاملى را در 

ن يـ شـنهاددهنده ا يسنده و پينكات ارزشمندى اشاره شده بود؛ نود كه در آن به يصادر نمود

  نى؟يا آقاى مشكيد يمتن حضرتعالى بود

كردند،  شان هم امضا مىيو ا شد مىم ينجانب تنظيت ايل دستورات در بين قبيا معموالً :ج

  .در آن زمان صددرصد تفاهم وجود داشت

  
  
  

  : 64وست شماره يپ

ى انقـالب سراسـر كشـور،    ها دادگاهنى به قضات ياهللا مشك تيو آ له معظمدستورالعمل  

  4/12/58مورخه

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

ى انقالب سراسر كشـور جمهـورى اسـالمى    ها دادگاهو قضات  ها دادستانحضور محترم 

  قاتهميتوف دامتران يا

اسالم استوار  بخش حياتن يران بر اساس اصول و قوانيپس از سالم، از آنجا كه انقالب ا

ق يـ ت ضوابط دقيتوانند بدون رعا ى انقالب نمىها ارگانات و مؤسسك از يچ ياست لذا ه

رى و يى و دسـتگ يدادسراهاى انقالب كه مسـئول شناسـا   به ويژهند، يفا نماياسالمى نقشى ا

  .باشند محاكمه عناصر ضدانقالب مى



  *٤٦٥  انفجار نور: فصل هفتم

  

نـى مسـئول نصـب    يمام خماهللا العظمى ا تينجانبان كه از طرف رهبر انقالب حضرت آيا

ـ  و قضات شـرع تقاضـا مـى    ها دادستانم از عموم يا قضات شرع شده ر را يـ م نكـات ز يكن

  :ن خود قرار دهنديالع نصب

هـا و   عهين اسالمى انجام شود و به شايله طرق شرعى و موازيد به وسياحراز جرم با - 1

  .ب اثر داده نشوديا مشكوك ترتيا مغرض و يا شهادت افراد فاسد ي

  ن و دسـتورات اسـالمى باشـد،   يد حـق و عـدالت و قـوان   يـ ار قضاوت بايمالك و مع - 2

  غـات يا تبليـ احساسات و تأثير  ت كنند و تحتياط را رعايكمال احت ها دادستانو قضات و 

  جوهـاى سـاختگى   احيانـاً ى و يجـو  ه انتقـام يـ ر الهـى و روح يهاى غ زهيو انگ ها جنجالو 

  ب اثـر ندهنـد  يـ رند و بـه نفـع و ضـررهاى شخصـى ترت    يى قرار نگو اوضاع و احوال محّل

د المقدور در قضاوت نسبت به امور مهم با علماء معتمـد و   و حتى و مسـئول محـل   متعهـ  

  .ز مشورت كنندين

د با آداب و اخالق انسـانى رفتـار شـود، بـدون جهـت بـا       ين باين و محكوميبا متهم - 3

ز يـ ر و شـكنجه پره يـ اهانـت و تحق ت و عرض بندگان خدا بازى نشود و از هر نحـو  يثيح

  .گردد

ت به كار برده شود و از هـر نحـو   يپس از ثبوت جرم در مقام اجراء صراحت و قاطع - 4

ز شود، كـه در  يد پرهيبا جداًاغماض و محافظه كارى و واسطه بازى و سفارش و شفاعت 

من عطل حـدا   محمدا ي«: خطاب كرده و فرمود) ص(غمبراكرميبه پ قهارث است خداوند يحد

ل كند با يهر كس حدى از حدود مرا تعط( »من حدودى فقد عاندنى و طلب بذلك مضادتى

ن شده تجـاوز  يياجراكنندگان حدود حق ندارند از مقدار تع). ت كرده استيمن عناد و ضد

  .شود كنند كه در صورت تجاوز به مقدار زائد، از آنان قصاص مى

  ا نحـوه عمـل مشـكوك باشـد    يكارى را انجام داده  ،ا شبههياگر مجرم از روى جهل  - 5

ـ با. »ادرئـوا الحـدود بالشـبهات   «ث اسـت  يشـود؛ چنانچـه در حـد    حد شرعى اجرا نمى   دي

گنـاهى   بـى كـه   ايـن از روى شبهه رها گردد بهتر اسـت از   فرضاًتوجه شود اگر گناهكارى 

  .شود مؤاخذه

  .مشخص شود ها مسئوليتم گردد كه ياى تنظ د به گونهيى بايخط مشى قضا - 6

د فقط در مسائل مربوط به انقالب دخالت و اظهـارنظر كننـد و از دخالـت در    يقضات با 

ـ ب آنهـا  امور جزئى و عادى كـه از محـدوده كـار      زنـد، و قـواى انتظـامى   يرون اسـت بپره ي
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د در كار دادسـتانى و قضـات دخالـت كننـد و بـدون دسـتور       يس و سپاه پاسداران نبايو پل

ف امـوال را  يـ ا مصـادره و توق يـ ر و يـ ا تعزيدادستانى و حكم حاكم شرع حق بازداشت و 

و  هـرج و مـرج  مجـوز   هـا  ارگـان بـودن   را انقالبـى يـ هرچند افراد انقالبى باشند، ز ،ندارند

 ها دادستاند فقط مجرى دستورات يس بايپاسداران و پل. شود نظمى نمى انضباطى و بى بى

  .اد نكننديا كم و زيچ تخلف و يو قضات شرع باشند و در اجراء ه

ادهاى انقالبى و دولتى هماهنگ باشد؛ يگر بنيسعى شود دادسراى انقالب اسالمى با د - 7

ى مختلف دولتى عملى ها ارگانن يل جلسات مشورتى منظم با مسئولين هماهنگى با تشكيا

  .خواهد شد

ن يـ ك سازماندهى مـنظم و منسـجم الزم اسـت؛ كوشـش شـود در ا     يى يدر كار قضا - 8

ا افكار انحرافـى و التقـاطى كـه    يشى و ياند و مبارز و دور از ساده متدينستم از عناصر يس

  .ز داشته باشند استفاده شوديگاه مردمى نيپا ضمناً

ن اسالم باشد؛ ممكن است كسى مجرم باشد ولـى  يد بر اساس موازيمصادره اموال با - 9

ن صورت مصادره يا بعضى از اموال او از راه مشروع به دست آمده باشد، درايهمه اموال و 

ز اسـت كـه از راه   يفقط مصادره اموالى جـا . را اموال مسلمانان محترم استيست؛ زيز نيجا

ستى بـه افـراد   يشده را بارمشروع به دست آمده باشد، و در صورت مصادره مال مصادره يغ

كـه   ايـن عمـل كننـد، نـه     آنها ن اسالمى نسبت بهيل داد كه بر طبق موازين تحويو ام متدين

  .اموال مصادره شود و به حال خود رها گردد

ها و كارها به دفتر اعزام قضات در قم گزارش  ك بار خالصه پروندهيهرچند وقت  - 10

  .اعزام قضات تماس گرفته شود شود، و در دستور كار باشد كه با دفتر

الزم است دادسراها و قضات شرع رابطه خود را با ملت قطع نكنند و به مراجعـات   - 11

ار مـردم  يالمقدور گزارش كارهاى انجام شده را در اخت و مشكالت مردم توجه كنند و حتى

  .ده و محروم قرار دهنديستمد

  .اهللا و بركاته حمةرن و يع اخواننا المسلميكم و على جميوالسالم عل

  نىيعلى مشك -نعلى منتظرى يقم، حس -  4/12/58
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  : 65وست شماره يپ

ى، يبراى احراز اجتهاد قضـات شـوراى عـالى قضـا     له معظمبه ) ره(نىيحكم امام خم

  20/3/59مورخه

  

  تعالى  بسمه

  بركاته دامتنعلى منتظرى يخ حسين آقاى حاج شيوالمسلم االسالم حجةجناب مستطاب 

را بـراى   آنها گرانيا ديجنابعالى براى احراز مقام اجتهاد قضاتى كه خود داوطلب شده و 

. دييـ د اقدام نمايدان اند به هر نحو صالح مى ى معرفى كردهيت در شوراى عالى قضايعضو

  .قات آن جناب را خواستارمياز خداى تعالى ادامه توف

  59خرداد  20 - 1400رجب  26

  نىياهللا الموسوى الخم روح
  

  :اهللا العظمى منتظرى صادر شد تيه از طرف آين اطالعيبه دنبال فرمان امام ا
  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

ن يخ حسـ ينى، حـاج شـ  يرزاعلـى مشـك  يان حاج مين آقايحضرات حجج اسالم و المسلم

  بركاتهم دامتخ مسلم ملكوتى يراستى كاشانى و حاج ش

نفر قاضى مجتهـد عـادل    د سهياساسى با قانون 158پس از سالم، چون به مقتضاى اصل 

ن نامـه  ين شود و برحسب آئييى به انتخاب قضات محترم كشور تعيبراى شوراى عالى قضا

اهللا  تيط ذكر شده به رهبر انقالب حضرت آين شرايص واجديبه شوراى انقالب تشخمصو

اند و  نجانب گذاشتهياجراى آن را به عهده ا له معظمل شده و محومدظلـه  نىيالعظمى امام خم

كنم  ان محترم تقاضا مىيباشم، لذا از آقا من در اثر كسالت ممنوع از حضور در جلسات مى

  .موجب تشكر است. ديرين مهم را بپذياجراى ا

  اهللا و بركاته رحمةكم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس - 21/3/59 - 1400رجب  27

   



   



  

  

 

 :فصل هشتم
 

  »مقامى دوران قائم«

  )ش.هـ1364 - 1368(
 
 
 
 

  گسترش توقعات و انتظارات مردم *

  نىياسى از سوى امام خميارجاع مسائل فقهى و س *

  و مسئوالن) ره(شنهادها و انتقادها به اماميارائه پ *

  اعتراض به حصر علما و مراجع و برخوردهاى حذفى با روشنفكران *

  ها و آزادى احزاب بر آزادى مطبوعات و رسانه تأكيد *

  اساسى شده قانون لير اصول تعطيبر قانون شوراها و سا تأكيد *

  هاى معنوى كشور هيبر جذب مغزها و سرما تأكيد *

    شنهادهايو پ ها طرح *



   



  *٤٧١  مقاميدوران قائم : فصل هشتم

  

  

  

  مقامى رهبرى موضوع قائم

لطفـاً  مقـام رهبـرى انتخـاب كردنـد،      مجلس خبرگان حضرتعالى را به عنـوان قـائم   :س

ه از چه قرار است و چه كسانى و با چه مقدماتى آن را بـه اجـرا   ين قضيات ايد جزئييبفرما

ا شما عالئمـى بـر   يد؟ آيا با آن موافق بوديد؟ آيم مطلع بودين تصميا شما از ايدرآوردند؟ آ

ن يچنـ  قانونـاً ا خبرگان يد؟ آيامام با آن مخالف است احساس كرده بود احياناًكه  مسألهن يا

  .دييحاتى بفرماينه توضين زميدر الطفاً ن كنند؟ يمقام مع حقى را داشتند كه براى رهبر قائم

ل داده بودند ياى تشك خبرگان جلسه. ه را بدون اطالع من اقدام كرده بودندياصل قض :ج

اى و بعضـى افـراد    ا آقاى هاشمى و آقاى خامنهيشنهاد كرده بودند، گوين را پيو خودشان ا

بدهند كـه مـا فالنـى را انتخـاب      رأىند ياين طور هم نبوده كه بياند، ا گر كارگردان بودهيد

ن بوده كه در صورتى كه براى ين حقى هم نداشتند، چون خبرگان براى ايچن ظاهراًم، يكرد

زى يـ اساسـى چ  مقـام در قـانون   ن بكنند، بـه عنـوان قـائم   يش آمدى بشود رهبر معيرهبر پ

گفته بودند همان طـور   آنها ن و نصب نبوده،ييهم به عنوان تع آنها نى نشده بود، كاريب شيپ

شان عالقه داشتند بعد از امام هم آن كـس كـه مـا    يت به اكه امام مورد توجه ملت بود و مل

ــالع دار ــاط ــت،     ي ــى اس ــد فالن ــه دارن ــه او عالق ــت ب ــت و مل ــت اس ــه مل ــورد توج   م م

ــابرا ــالًن يبن ــوان رهبــر آ   يا عم ــه عن ــخص اســت،  يشــان ب ــده مش ــع خبــر   ١ن   در واق

  عالقه وان مردم دارند و مورد يت امام را در ميشان همان محبوبياكه  اينداده بودند از 

                                                        
اى كه   توسط مجلس خبرگان به صورت رسمى به عنوان رهبر آينده 1364اهللا العظمى منتظرى در سال هرچند حضرت آيت ١

ترين فرد براى جانشينى امام  له به عنوان برجسته  مورد تاييد مردم است معرفى گرديدند اما از قبل از پيروزى انقالب نيز معظم

اسناد به دست آمده از  ;مطرح بوده است) ره(ر را دارد نزد مردم و حضرت اماميو خط خمينى و كسى كه توان ادامه اين راه حساس

: از همان اوايل پيروزى انقالب شعار. ويژه نسبت به ايشان مبين اين نكته است تيو حساس )66وست شماره يپ(ساواك 

شدن   حتى اكثر كسانى كه با مطرح .شد  يكى از شعارهاى رايج مردم ايران محسوب مى »مقام رهبرى آيت حق منتظرى  قائم«

اهللا منتظرى را   اساسى مخالف بودند به طور ضمنى شايستگى و رويكرد عمومى مردم به آيت در قانون »فقيه  واليت«اصل ...

  ...فقيه قبايى است كه تنها به قامت   واليت«: فقيه منتقد بود  به قول يكى از بزرگان كه به اصل واليت ;پذيرفتند مى
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ن بود، يز همين مورد نيه مجلس خبرگان در ايمردم هستند، و مضمون مصوبه و اطالع تأييد

ى كرده بود، از نظر علم، از نظـر  يها صحبتا را دارند، و هر كس ين مزايشان ايگفته بودند ا

ان خبر نداشـتم، امـا   ين جريم مخفى باشد، من هم از اين تصمي؛ و بنا بوده كه ا...است ويس

كنـد و بعـد از    ه را فاش مـى ين قضين در نماز جمعه قزويب كين آقاى باريام جمعه قزوام

ن معنـا مخـالف   يبا اواقعاً كند؛ من  شان آقاى هاشمى هم در نماز جمعه تهران مطرح مىيا

كرد، گذشـته   عى خود را طى مىير طبيمس مسألهن يگذاشتند كه ا د مىيباكه  اينبودم براى 

ك مراجع و يد هم باعث تحريو شا شد مىن به امام تلقى يچه بسا توهن مطلب ياكه  ايناز 

ـ يـ را تحراى  عدهن كار درستى نبود كه ما يد، و ايگرد بزرگان مى م و نسـبت بـه مـا    يك كن

د صـادق روحـانى دوروز در جلسـه درسشـان     يگونه كه آقاى حاج س مخالف شوند، همان

انـد،   م را گرفتـه ين تصـم يـ خبرگان ا مثالًن موضوع صحبت كرده بودند كه چرا يراجع به ا

  .ى بوده استيزهاين چيگران هم اگر اعتراضى نكردند در ذهنشان البد چنيد

  
  

  س مجلس خبرگانينى رئياهللا مشك تينامه به آ

  

  عنــى در مورخــهين مســائل بــود يــن رابطــه مــن در همــان زمــان كــه زمزمــه ايدر همــ

ـ  ياهللا مشـك  تيـ اى بـه آ  نامه 30/6/1364   مجلـس خبرگـان بـود نوشـتم، بـه     س ينى كـه رئ

ـ آبـاد و آ  زدى امـام جمعـه نجـف   يـ خ عبـاس ا ياهللا حـاج شـ   تيمرحوم آ   اهللا طـاهرى  تي

  از آنـان خواسـتم بـا دوســتان    جــداًز مخـالفتم را ابـراز داشـتم و    يــامـام جمعـه اصـفهان ن   

  

                                                                                                                                        
مرحوم . »برازد اهللا منتظرى نيز مى  برازد و اگر كمى اغماض كنيم و اين قبا را گشادتر نماييم به قامت آيت  اهللا خمينى مى  آيت...    

مطرح بوده  58اهللا منتظرى در سال مقامى آيت  كند كه قائم حاج سيداحمد خمينى نيز در رنجنامه خود به اين واقعيت اذعان مى

  .كند كه خودش در آن سال اين موضوع را مطرح كرده است  گرچه او چنين بيان مى ;است
هاى بزرگوارى  اهللا منتظرى براى رهبرى انقالب اسالمى در حالى از سوى مردم صورت پذيرفت كه شخصيت  پذيرش جانشينى آيت

  چه، آنجا كه  ;بودنداهللا بهشتى در قيد حيات بودند، بلكه خود آنان نيز مؤيد اين اقبال عمومى  اهللا مطهرى و آيت  همچون آيت

شمرد، يكى از آن داليل را مخالفت آنان با  ها را برمى داليل مخالفت خود با ليبرال) ره(اهللا بهشتى در نامه خود به امام خمينى آيت

مقامى   از همين روست كه مجلس خبرگان رهبرى اول هم هنگام اعالم رسمى قائم. داند  اهللا منتظرى مى  رهبرى آينده آيت

 .دارد  اين نكته را مورد نظر داشته و در مصوبه خود آن را با صراحت بيان مىايشان، 
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شـترى  ين سـبب شـد كـه توقعـات ب    ين خود مخالف بودم، اييبا تعواقعاً صحبت كنند؛ من 

  ان هـم يـ شود و از آن طرف كارى هـم كـه دسـت مـن نبـود، بـراى بعضـى آقا        متوجه من

د كه آخر به چه مالكى؟ و با چه مجـوزى؟ بـاالخره خـوب    يايش بين سئوال پيممكن بود ا

  رفـت، بعـد هـم كـه خبرگـان بودنـد هـر چـه را كـه          ش مىيعى پيبود مسائل به شكل طب

  نبـود و مقـام كـار درسـتى     ئمن قـا يـي كردند، به نظر مـن تع  دانستند عمل مى مصلحت مى

  .به ضرر من و ضرر كشور هم تمام شد
  
  

  : 67وست شماره يپ

نقل از مشـروح  ( 1364ماه  العاده مجلس خبرگان در آبان ه فوقيمصوبه اجالس

  )مذاكرات دوره اول مجلس خبرگان

  

در حـال حاضـر    بركاته دامتاهللا منتظرى تيحضرت آ: ماده واحد

اساسـى   قـانون  107مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصـل  

نـده  يت قـاطع مـردم بـراى رهبـرى آ    يـ رش اكثرياست و مورد پذ

  .داند ن انتخاب را صائب مىيباشد و مجلس خبرگان ا مى

  
  

  : 68وست شماره يپ

ـ به مجلس خبرگان رهبرى خطـاب بـه آ   له معظمنامه  اسـت  ينى رياهللا مشـك  تي

  گانمجلس خبر

  

  30/6/1364خ يتار

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  بركاته دامتاست مجلس خبرگان ينى رياهللا مشك تيحضور محترم برادر ارجمند آ

  ت بــراى جنابعــالى و اعضــاء محتــرم مجلــس خبرگــانيــپــس از ســالم و آرزوى موفق

د بركـاتهم بحـق    دامت اى جلسـه رسـاند از قـرار مسـموع در     ، بـه عـرض مـى   نيالطـاهر  و آلـه  محمـ  

  ط وين شــرايــياساســى و تع قــانون 107كــه چنــد مــاه قبــل در رابطــه بــا اصــل       
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ان آمده و ير به مير سراپا تقصير فقيل شده صحبت از حقينده تشكيات براى رهبر آيخصوص

ان يـ مان و احترام نسبت به آقاينجانب با ايا. نده موكول شده استيم نهائى به جلسه آيتصم

كنم كه در شـرائطى كـه    عرض مى تذكراًنونى مجلس خبرگان ر و قايت خطيمحترم و موقع

بـا برخـوردارى   العـالى   مدظلـه نىيبحمداهللا و منته رهبر بزرگ اسالم و انقالب حضرت امام خم

قـات الهـى در رهبـرى انقـالب و كشـور موفـق و       يو سالمت و توفصحت كامل از نعمت 

 )فرجـه  تعـالى  اهللا عجـل (عصـر   ر حضـرت ولـى  يـ مشمول الطاف خاصه خداى منان و دعـاى خ 

ن يبركـاتهم در چنـ   د دامتيف حضرات علماء اعالم و مراجع تقليباشند و با وجود شر مى

م يد وافر داريما همه ام. سته و صالح نبوده استينمودن شخص مخلص شا شرائطى مطرح

م كه خداوند متعال تا ظهـور  يخواه وسته خواسته و مىيمنان پ و در دعاهاى خود از خداى

ت يـ به رهبر بزرگ انقالب طـول عمـر و سـالمتى كامـل عنا     الفداء ارواحنالهعصر  ت ولىحضر

ن شخص، آن هم ييوانگهى تع. ا اعالم خبرگان معظم نباشدين ييازى به تعيگر نيد تا ديفرما

شـود، و طـول    ات عظام تلقى مىيو حضرات آ له معظمك نحو اهانت نسبت به يمن طلبه، 

البته بحث كلى مـانعى نـدارد   . د مالك قضاوت باشديو نباعمر و قصر عمر دست خداست 

  .اهللا و بركاته رحمةعا و يكم جميوالسالم عل. ستيبه مصلحت ن ظاهراًولى بحث شخصى 

  نعلى منتظرىيحس
  
  
  

 قاعـدتاً شـان  ين نامه من نوشـتند، و گرچـه ا  يى براى امفصلنى هم جواب ياهللا مشك تيآ

ن براى ثبت يادى از آن گذشته و همچنينظرشان نبوده كه نامه پخش شود ولى چون زمان ز

  .ست كه آورده شوديخ بد نيدر تار

  )921 ة، صفح69وست شماره يپ(
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  تى داشته است؟يه عناين قضيد كسى روى اييفرما احساس مى :س

ه يلى دنبال قضـ ياى خ خامنهند آقاى هاشمى رفسنجانى و آقاى يگو دانم، مى من نمى :ج

نده نظام بـوده  ياط براى آياند و نظرشان احت ت داشتهين ان حسنيآقا ظاهراًاند،  بوده مصرّو 

 احتمـاالً  گفتنـد  مىد كرده بودند، ولى همان وقت بعضى يف و تمجيان تعرياست و اكثر آقا

ه مقدمـه  يد آن قضـ يشااصالً م يگو ل كنم مىينانه تحليه بوده؛ من اگر بدبياى در قض توطئه

كـه   اينن ببرند، براى ينه را از بيندازند و بعد زميب ها زبانرا سر  مسألهانات بعد بوده كه يجر

ن همـه  يـ و ا شـد  مـى ده نينجاها كشيرفت مسائل به ا ش مىيعى پيه به صورت طبياگر قض

م يكردنـد؛ از قـد   آمد و دشـمنان هـم سوءاسـتفاده نمـى     ت به وجود نمىينى به روحانيبدب

د و بعـد  يـ عـى او را بـاال ببر  ير طبيـ د به طور غيد كسى را خراب كنيخواه اگر مى گفتند مى

و  هـا  حسادتانداختند، توقعات و  ها زبانباالخره مرا سر . ديمقدمات سقوط او را فراهم كن

گـران درسـت   يتى بـراى امـام و د  يانات مرموز ذهنيت جريشروع شد و در نها ها حساسيت

ن كـار  يت را نداشتم و ندارم، ولى ايانتظار مقام و موقعاصالً  -الحمدهللا -ه كردند، البته من ك

خبرگـان حـق نداشـتند كـه     اصـالً  غلطى بود، هم به ضرر من بود هم به ضـرر انقـالب؛ و   

نى نشده بود؛ باالخره من مخـالف بـودم،   يب شياساسى پ ن در قانونين كنند، اييمقام تع قائم

  .ه مخالف بودندين قضيمند بودند با ا عالقهلى از كسانى هم كه به من يخ

  

  كه حضرت امام هم مخالفتى دارند؟ شد مىا احساس يآن وقت آ :س

  شان در آن وقت مخـالف بودنـد الزم بـود همـان وقـت ولـو بـا       يدانم، اگر ا من نمى :ج

  را مصـلحت نظـام از همـه   يـ فرمودنـد، ز  ا به خبرگان مىيگرى و يا ديغام به من يا پيه يكنا

  ن شـما از طـرف خبرگـان   يـي ان نقـل كردنـد پـس از تع   يبود؛ بلكه بعضى از آقا تر مهمز يچ

ـ البتـه در   ١.لـى خوشـحال شـدند   يشـان خ يم ايشان گفتـ يم و به ايديشان رسيخدمت ا   كي

  ك رهبـر يـ شـما خودتـان   «: فرمـود  شـان مـى  يمورد هم كه من بـا امـام صـحبتى داشـتم ا    

  د، مـن خبـر  يـ شـترى بكن يتـان دقـت ب  يها صـحبت د، در يد، شما برج بلند اسالم هسـت يهست

  خواهد صـحبت بكنـد ششصـد نفـر صـحبت او را       كا وقتى كه مىيس جمهور آمريدارم رئ

  

                                                        
 .به بعد 74صفحه »بيعت يا حماسه قرن«كتاب  ١
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ن كـار را  يآقـا شـما خودتـان هـم همـ     «: مـن گفـتم  . »كند كنند بعد صحبت مى بررسى مى

  .»كنم نه، من هم بد مى«: گفتند »د؟يكن مى

  
  

  : 70وست شماره يپ

ـ مقـامى آ  رهبرى دربـاره قـائم   جلسه خبرگان صورت اهللا العظمـى منتظـرى،    تي

  24/4/64مورخه

  

  . ديب گرديت طرح مذكور در ورقه تصويفور 26/4/64 در جلسه مورخه

  دحسن طاهرىيس
  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

مجلـس خبرگـان و بـه     24/4/64ف مصرح در مصـوبه روز  يخبرگان امت به موجب تكل

قـدر و مجاهـد   يعال هيـ اساسـى، فق  قـانون  107عمل به اصـل  ه الزم براى يعنوان مقدمه عقل

ن يـي را به عنوان مصداق كامل قسمت دوم اصل مزبور تع بركاته دامتاهللا منتظرى تيحضرت آ

  .كنند مى

  
  
  

  : 71وست شماره يپ

  25/4/64نده، مورخهيى ماده واحده در مورد رهبرى آيدستورالعمل اجرا

  

  تعالى  بسمه

  خبرگانسه محترم مجلس يرئ هيأت

در مورد شناسـائى   24/4/64ع و منظم ماده واحد مصوبه مورخ يجهت اجراى سر احتراماً

ب يشنهاد و تصـو ينامه، پ نير در چند بند به صورت طرح و آئينده، ماده واحده زيرهبرى آ

  :گردد ت آن تقاضا مىيفورى و اولو

ر بـه  يـ س بنـدهاى ز نده بر اسايماده واحده مصوبه در مورد شناسائى رهبرى آ:ماده واحد

  :شود بحث و بررسى گذاشته مى
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نفـر   ژه مركب از نـه يون ويسيونى تحت عنوان كميسيدر اجراى ماده واحده مزبور كم - 1

  .گردد ل مىيتشك

ن ماده واحـده، اسـامى كسـانى كـه بـه      يب ايماه پس از تصو كيخبرگان موظفند تا  - 2

االمكـان بـا اسـتناد و     باشـند حتـى   مـى نده را دارا يآ مرجعيتت رهبرى و ينظرشان صالح

  .نديم نمايژه تقديون ويسيح به كميتوض

آورى و وصول نظرات به طور مداوم، جلسات مشترك با  ژه بعد از جمعيون ويسيكم - 3

ى هـا  بررسيشنهادكنندگان يل داده و حداكثر در مدت دوماه در حضور پيق تشكيتحق هيأت

  .آورد الزم را به عمل مى

ژه با ارسال گزارش مزبور به خبرگان يون ويسيسه پس از وصول گزارش كميرئ هيأت - 4

  .دينما العاده دعوت مى ه فوقيآنان را به اجالس

  .رى خواهد بوديگ ميالعاده تا خاتمه بحث مربوطه و تصم ه فوقيادامه اجالس - 5

  .شود ون در مورد افراد به بحث گذاشته مىيسيه گزارش كميدر جلسات اجالس - 6

نفر موافق هـر كـدام حـداكثر     نفر مخالف و سه شنهاد حداكثر سهيدرباره هر فرد، با پ - 7

  .كنند قه بحث مىيدق20

ـ يون در ابتدا جهت گزارش يسيمخبر كم - 8  15م، و در هـر مـورد دفـاع    يك ساعت و ن

  .قه فرصت خواهد داشتيدق

قـه  يدق30در مدت  شنهاددهنده حق دارديون حذف كرده بود پيسيشنهادى را كمياگر پ - 9

نفر موافق به طـورى كـه در    كينفر مخالف و  كيشنهاد خود دفاع، و بعد از دفاع او ياز پ

  .كنند گفته شد بحث مى 7بند 

چهـارم   سه رأىب حداقل يرى در مورد افراد به صورت مخفى و براى تصويگ رأى - 10

  .تعداد خبرگان حاضر در جلسه الزم است

نامـه داخلـى عمـل     نيين ماده طبق آيارد مذكور در بندهاى ار مويروال جلسه در غ - 11

  .خواهد شد

  د حسن طاهرىيس. دينامه ارجاع گرد  نييون آيسيبه كم
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  د صادق روحانىياهللا س تياعتراض به برخورد با آ

  

ن صحبتى بود كـه  يد صادق روحانى در ارتباط با همياهللا س تيه برخورد با آيا قضيآ :س

  مقامى رهبرى شما كرده بودند؟ قائم در مورد

ن رابطـه سـر درس صـحبت كـرده     يـ د صادق روحانى دو روز در ايبله آقاى حاج س :ج

شـان و مزاحمشـان شـده بودنـد و درس     يبودند، بعد بدون اطالع من رفته بودند در خانه ا

ر يـ شهرى كه آن وقـت وز  شان را محصور نمودند؛ آقاى رىيل كردند و ايز تعطيشان را نيا

ست و به ضرر ين كار درست نيا! شهرى آقاى رى«: نجا، من به او گفتمياطالعات بود آمد ا

ن كـار  يـ ه مـن ا يـ دصادق روحانى فكر كند كـه از ناح يمن هم هست، ممكن است آقاى آس

: گفـتم . »را بزند ها حرفن يد ايشان نبايآخه ا«: گفت. »ن كار مخالفميصورت گرفته، من با ا

ست نفـر از شـاگردانش   يا دوياست و حق اظهارنظر دارد، براى صد  مّلايىك آدم يشان يا«

افتـاد   شـان راه مـى  يرا تكرار كرده، اگـر ا  ها حرفك مطلبى را گفته روز بعدش هم همان ي

انـداخت و تظـاهرات و سروصـدا     كرد و مردم را راه مى آمد در صحن و سخنرانى مى مى

شان حـق داد  يد به اين اندازه بايده است، اما اخالف نظام كار كر گفتند مىكرد آن وقت  مى

كنـد مـن    كنم االن هم آقاى روحانى فكر مـى  من فكر مى. »ديكه نظرش را در درسش بگو

مخالف بودم،  جداًن كارها يمن با اكه  اينشان گرفته شود، با يباعث شدم كه جلوى درس ا

  .رف من گوش نداده دعوا كردم منتها او به حين قضيشهرى هم سر ا و با آقاى رى

  

  

  اهللا قمى تيمخالفت با حصر آ

  

  ى جمهـورى اسـالمى اسـت و قـدرت    هـا  بـدعت حصـر علمـا و مراجـع از     مسألهاصالً 
  ز اعتـراض داشـتم،  يـ اهللا قمـى ن  تيمن نسبت به حصر آ. را شكست مرجعيتت و يروحان

احمـدآقا بـه   له آقـاى حـاج   ين در منزل من بودند، به وسيشب سران و مسئول كياز جمله 
  غام دادم كه حصر آقاى قمى و آقاى روحـانى بـه ضـرر اسـالم و انقـالب و     يمرحوم امام پ

  ن همـه مبـارزات در حصـر باشـند بـه حسـاب حضـرتعالى       يـ نظام است، آقاى قمـى بـا ا  
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قبـول كـرد ولـى در عمـل كـارى صـورت        ظاهراًشود و بد است؛ احمدآقا هم  گذاشته مى
  .افتيشان ادامه ينگرفت و حصر ا

  
  
  

  عتمدارىياهللا شر تياعتراض به برخورد با آ

  

كردن آقاى رسـتگار هـم كـه در منـزلش بـراى مرحـوم آقـاى         من به بازداشت و زندانى

ن خـاطر زنـدانى كـرده بودنـد اعتـراض كـردم،       يعتمدارى فاتحه گرفته بود و او را به ايشر

ن بـود كـه   يـ اش ا قاعدها رفته بود و يك مرجع بود كه از دنيعتمدارى ياهللا شر تيباالخره آ

  شـهرى  ن مطلـب را بـه آقـاى رى   يـ گرفـت؛ مـن ا   شان فاتحه مىينى براى ايخود امام خم

مـن االن منـزل آقـاى    «: نجا گفتيروز آمده بود ا كير اطالعات بود گفتم؛ يآن وقت كه وز

م، آقـاى  يگـو  ام به شـما هـم مـى    گانى گفتهين مطلب را به آقاى گلپايام، ا گانى بودهيگلپا

  العملــى از خودتــان نشــان ن دوســه روزه رفتنــى اســت، مبــادا عكــسيعتمدارى همــيشـر 

  عتمدارىيبـاالخره آقـاى شـر   «: د كند، مـن بـه او گفـتم   يقت آمده بود تهدي، در حق» !ديبده

  شان عالقه دارند، من اگر جـاى امـام بـودم   يبه ا ها تركادى از يك مرجع است كه تعداد زي

ك فاتحـه بـراى او   يـ در مسـجداعظم   شـد  مـى  عتمدارى فـوت يدر صورتى كـه آقـاى شـر   

  كردنـد كـه مسـائل    ند و احسـاس مـى  شـد  مـى ن كـار مـردم خوشـحال    يـ گذاشتم، با ا مى

  .»ى اسـت يـ ك كـار عقال يـ شـان  يست، به نظر من فاتحه گـرفتن بـراى ا  يشخصى در كار ن

ـ ا«: گفت ـ ؛ ا»بگـو «: گفـتم » م؟ين نظـر شـما را بـه بـاال بگـو     ي   ه تمـام شـد، آقـاى   ين قضـ ي

  ا رفـت، جنـازه او را كـه شـبانه آورده    يـ عتمدارى از دنيرفت، بعد هم آقاى شـر شهرى  رى

بودند آقاى حاج آقا رضا صدر خواسته بود بر او نماز بخواند نگذاشته بودند، بعـد از چنـد   

ن مطلـب را دسـت   يـ خ حسـن صـانعى و احمـدآقا ا   يدم آقاى شـ يروز من رفتم جماران د

ن كـار را  يـ عتمدارى فاتحـه بگـذارد، و ا  يبراى شـر  د اماميگو اند كه بله، منتظرى مى گرفته

  م در آن جلسـه همـه  يك شـب كـه مـا بـا امـام جلسـه داشـت       يكه  اينتا ! كردند مسخره مى

ــئول ــه يمس ــاى خامن ــمى، آق ــاى هاش ــاى موســوى ن، آق ــوى ياردب اى، آق ــاى موس ــى، آق   ل

  :كـه  ن مطلب را به امام گفـتم يمن ا ها صحبتر و احمدآقا هم بودند، در ضمن يوز نخست
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عتمدارى كه به آقاى صدر گفته بودند تو بـر مـن   يت آقاى شريچه اشكال داشت طبق وص«

عتمدارى نماز بخوانـد،  يدادند آقاى صدر بر آقاى شر شب اجازه مى مهينماز بخوان در آن ن

انـات  ين جرياند آقاى صدر همه ا زد؟ ولى حاال كه نگذاشته ن به كجاى انقالب لطمه مىيا

لى هم محترمانه ياى نوشته است، خ ك جزوه هفتادهشتاد صفحهيان بازداشتش را در يو جر

نـده  يمانـد و بعـد در آ   خ مـى ين نوشته در تـار ين نكرده است، اما اينوشته به كسى هم توه

نفـر مرجعـى كـه     كيـ نى نگذاشت به يند آقاى خميگو كنند، مى حضرتعالى را محكوم مى

ن حرف را زدم امام ناراحـت شـدند و جملـه تنـدى     ين ا؛ وقتى م»بش بود نماز بخواننديرق

ن داشـت كـه   يـ ت از ايلى تعجب كردم و حكايعتمدارى گفتند كه من خيراجع به آقاى شر

شـان  يانـد، گفـتم بـاالخره ا    لى مشوب كـرده يعتمدارى خيشان را نسبت به آقاى شريذهن ا

اهللا  تيـ مرحـوم آ . ت بخواند و مانع شـدند ين شخص بر او نماز ميت كرده بودند كه ايوص

ع و احترامات الزمه نسـبت بـه جنـازه آن مرحـوم     ييرى از تشيز راجع به جلوگيگانى نيگلپا

  .اعتراض كردند

  )928 ة، صفح72وست شماره يپ(

  

شان صحبت يز با ايزاده ن كردن آقاى مفتى در همان جلسه من راجع به بازداشت و زندانى

توجه است و به انقالب هم خدمت كرده است  ن مردم كردستان مورديكردم و گفتم او در ب

ز آن را بـه رخ  يگر نيدر كشورهاى دسنّت  اى است كه علماى اهل بودن او سوژه و زندانى

ـ   يا«: نديگو ند و مىينما كشند و ما را محكوم مى ما مى عه و ين شـ ين چه وحـدتى اسـت ب

اى  عصبانى شدند و جملهار يشان از صحبت من بسيا» !د؟يكن كه شما آن را مطرح مىسنّى 

  .زاده فرمودند را نسبت به آقاى مفتى

  
  
  

  ى اطالعاتها خالفكاريصحبت با حضرت امام راجع به 

  

آقـا  «: ى اطالعات را براى امام گفتم، گفـتم ها خالفكاريباز من در همان جلسه بعضى از 

م مجبـور  يدهاز به ملت بيامتكه  اينك روزگارى براى يى برسد كه يترسم كار به جا من مى

م شـاه آخـر كـار بـا انحـالل سـاواك       يـ م، همـان طوركـه رژ  يم اطالعات را منحل كنـ يشو
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  در »ب گ ك«وقتـى  «: ، گفـتم »ر شـده بـود  يـ ن كـار را انجـام دهـد ولـى د    يـ خواست ا مى

  كـه دو سـازمان جاسوسـى   «كنـد   نفـوذ مـى  » ب گ ك«در » ايسـ «ا يـ كنـد و   نفوذ مى »ايس«

  د كــه عوامــل خــارجى دريــاحتمــال بده »كارنــد كهنــهده و مجــرب و يــچيالعــاده پ فــوق

  دا كننـد و كارهـاى خودشـان را بكننـد و آبـروى اسـالم و انقـالب را       ياطالعات ما نفوذ پ

ك عـده  يـ هاى خوب هم در اطالعات بوده و هستند، ولى  ؛ البته افراد مخلص و بچه»ببرند

  .زدند ب لطمه مىا ناآگاهانه به انقاليكردند و آگاهانه  فقط كار خودشان را مى

  د دريـ ن اسـت كـه اطالعـات چـون بـا اسـرار جامعـه سـر و كـار دارد با         يواقع مطلب ا

  و عاقل و دلسوز و بـا تجربـه   متدينار دقت شود و به دست افراد يانتخاب كارمندان آن بس

  دار سـپرده شـود؛ در صـورتى    نگه ن حال با عاطفه و سرّيو آگاه به مسائل اسالمى و در ع

ــنل  ــه پرس ــ ك ــى بس ــات فعل ــد، بعضــى ياطالع ــاً ار متفاوتن ــراواقع ــد ش ــذكورهيواج   ط م

ر يپـذ  نياطـالع و تلقـ   ن افـراد جـوان و خـام و بـى    ييهاى پا باشند، ولى برخى از رده مى

  جـاد ين جملـه در آنـان ا  يـ و ا» زمـان  سربازان گمنام امـام «شود  باشند، به آنان گفته مى مى

  هـاى بـاال از خـامى آنـان سوءاسـتفاده      ان بعضـى رده يـ ن ميـ كنـد، و بسـا در ا   غرور مـى 

  دهنـد و آنـان هـم دسـتورات را وحـى منـزل       كنند و بـه آنـان دسـتورات غلطـى مـى      مى

گنـاه ضـربه    ت اشـخاص محتـرم و بـى   يثيجه بسا به اسالم و انقالب و حيدانند و در نت مى

  .خ و مجازاتى مواجه شونديبا توبكه  اينزنند، بدون  مى

  
  
  

  عتمدارىياهللا شر تيآن به آ ماجراى كودتا و انتساب

  

عتمدارى و يه آقاى شرينى نزد شما راجع به قضيان آمدن آقاى حاج احمدآقا خميجر :س

  ست؟يزاده چ قطب

شان سوء قصدى راجع به يم كه ايديزاده را بازداشت كردند ما شن وقتى كه آقاى قطب :ج

اند كه كشف  گذاشتهشان موادى كار يك محل سكونت ايمرحوم امام داشته و در چاهى نزد

  .اند ن موضوع اطالع داشتهيعتمدارى هم از ايشده و آقاى شر

ز يـ دهادى نيروزى آقاى حاج احمدآقا در قم به منزل ما آمد و در حالى كه آقاى حاج سـ 

  ون مطــالبى رايــزيزاده در تلو امشــب قطــب«: ز گفــتيدآميــحضــور داشــت بــه نحــو تهد
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  زىيــد و چيــد حرفـى نزن يمواظــب باشــد، شـما  يــگو عتمدارى مــىيراجـع بــه آقــاى شـر  

  ن راسـتا بـود  يـ ون پخش شـد و در ا يزيزاده از تلو بعد شب مصاحبه آقاى قطب. » !ديينگو

  اطـالع بـوده و   ا بـى يو سـقم قضـا  صـحت  عتمدارى رفتند، و من از يكه به سراغ آقاى شر

و گفتـه  زاده رفتـه و بـه ا   دم آقاى حاج احمدآقا در زندان سراغ آقاى قطبيشن بعداً. هستم

  كننـد،  د و بعد امـام شـما را عفـو مـى    يد و اقرار كنيين مطالب را بگويا مصلحتاًاست شما 

  خـتن يان ريـ دم كـه جر يق مـوثقى شـن  يـ ولى باالخره او را اعدام كردند؛ و باز بعـدها از طر 

  تيـ جعلـى اسـت و واقع   بـه كلـى  ك محل سكونت مرحوم امـام  يمواد منفجره در چاه نزد

  عتمدارى بـوده اسـت،  يسازى بـراى مرحـوم آقـاى شـر     فقط پروندهنداشته است و منظور 

  .والعلم عنداهللا

  
  
  

  گسترش توقعات و انتظارات مردم

  

عى كـه  يغات وسـ يمقامى توسط مجلس خبرگان و تبل قائم مسألهبعد از اعالم رسمى  :س

ى ها سخنرانيو  ها مالقاتز حجم يى مردمى با شما و نها ارتباطبه دنبال آن صورت گرفت 

ا احسـاس  يـ اسى و تضادهاى اجتمـاعى، آ يدر مسائل س خصوص بهلى گسترده شد، يشما خ

ى را يهـا  حساسيتجاد كند و يى را در داخل نظام ايها تنشك نوع يها  اين د كهيفرمود نمى

  زد؟يبرانگ

  اد شـده يـ را اعـالم كـرد مراجعـات ز    مسـأله ن يـ گونه نبود كـه وقتـى خبرگـان ا    نيا :ج

روز شـد مراجعـات بـه    ياد شد، از همان ابتدا كه انقالب پيانتظارات زباشد بلكه توقعات و 

  صـحبت  آنهـا  آمدنـد، مـن بـراى    اد بـود، طبقـات مختلـف مـردم مـى     يـ لى زيمنزل من خ

ك روزنامـه  يـ در مثالً ، گاهى شد مىى من هم در مطبوعات منعكس ها صحبتكردم و  مى

  مقـامى را بـه   قـائم  مسـأله دوسه قسمت از من مطلب آمده بود، منتهـا وقتـى كـه خبرگـان     

روز يـ ادتر شد؛ مرحوم امام هم وقتـى انقـالب پ  يصورت رسمى مطرح كرد توقعات از من ز

  دگى كننـد، ين قم گروهى را مشخص كرده بودنـد كـه بـه كارهـاى مـردم رسـ      يشد در هم

  ن برنامه را جمع كردند و گفتنـد هـر كـس كـارى دارد    يگران ايولى بعد حاج احمدآقا و د

  آمدنـد، افـرادى   نهادها مراجعه كند؛ اما خانه من به شكلى بـود كـه همـه مـى     به ادارات و
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شده بـود، چنـدنفر را گذاشـته بـودم كـه       آنها ا ظلم بهيخواستند  كه مشكل داشتند كار مى

كردند و  دگى مىيرس آنها كردند و به كار گوش مى آنها ىها حرفن كار بودند به يمسئول ا

دم توقعات هست، اشكاالت يد من وقتى مى. شد مىق حل ين طريهم از ا ها گرفتاريلى يخ

كردنـد،   آمدند اشـكاالتى را مطـرح مـى    ن مىيد حتى خود مسئوليرس هم به گوش من مى

ى را يهـا  راهنمـايي فه تذكرات و يكردم و به عنوان عمل به وظ ف مىيفه و تكلياحساس وظ

را هـم طـى    آنها بعضى از ،شد مىهم منعكس  آنها لى ازيگفتم، خ د مىيرس كه به نظرم مى

 آنهـا  ن بود كه مشكالت برطرف شود وينوشتم، هدفم ا به مرحوم امام مى سرّىى يها نامه

ـ انـد تنب  كه خالف كرده گـاهى  . ه شـوند، بـاالخره مـن خـودم را از مـردم منقطـع نكـردم       ي

كردنـد كـه در    رفتند به من گـزارش مـى   ى بزرگى از كسانى كه به خارج مىها خالفكاري

  .گرفتم آن قرار مى انيجر

ادى جلوى مـن بـود و   يهاى ز لى آمدند در حالى كه نامهياردب اهللا موسوى تيك روز آي

: ، گفـت »بلـه «: گفـتم » !د؟يخوان را مىها  اين شما همه«: بودم، گفت آنها من مشغول مطالعه

شـوراى عـالى   رأس مگـر شـما كـه    «: گفتم» د؟يخوان د و درس مىيكن پس كى مطالعه مى«

هـا را   ن نامهيتواند همه ا نه، كى مى«: گفت» د؟يخوان هاى مردم را نمى د نامهيهستى يقضا

كـردم و در   خواندم با اقشار مختلف مردم مالقات مـى  ها را مى باالخره من نامه»  !بخواند

  .كردم جه مشكالت و اشكاالت را مطرح مىينت

  

  بود؟ن كشور چگونه يى حضرتعالى در آن دوره با مسئولها ارتباط :س

آمـد، وزرا   مـى  وزيـر  نخسـت آمدنـد،   ى سه قوه مـى رؤسانجا، يآمدند ا اد مىيز آنها :ج

  خوردنـد، صــحبت  نجـا ناهــار مـى  يآمدنـد ا  دولـت همـه مــى   هيــأتآمدنـد، گـاهى    مـى 

  صـحبت  آنهـا  دادم، تلفنـى بـا   غـام مـى  يپ آنهـا  زهـا را هـم مـن بـه    يلـى چ يكردنـد، خ  مى

  .كردم مى

  نيـ رفـتم، ولـى خـوب چـون اشـتغاالت داشـتم ا       مـى گاهى اوقات هم به مالقات امـام  

  مقـام  شـما كـه االن قـائم   «: گفـت  بـه مـن مـى    ١اد نبود؛ آقاى دكتـر رسـتمى  يز ها مالقات

  شـه يد و هميـ ندازيد رختخوابتان را همان جـا در كنـار رختخـواب امـام ب    يد بايرهبرى هست

  

                                                        
 .اهللا منتظرى  از اساتيد با سابقه دانشگاه و از بستگان آيت ١
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شـه  يتوانم هم نمى آخر من طلبه هستم درس و اشتغاالت دارم، من كه«: ، گفتم»ديآنجا باش

شان در تهران و بعضى افراد هم در مورد من هرچه ي؛ باالخره من در قم بودم و ا»آنجا باشم

گـر مـن در   ياز طـرف د . ه بـود يك اشـكال قضـ  يـ ن يـ و ا گفتنـد  مـى خواستند به امـام   مى

لـى  يگـران كـه خ  يكـردم بـرخالف د   ح صـحبت مـى  يلـى صـر  يى خود با امام خها مالقات

گفـتم آقـا مـن     زدم، گـاهى مـى   شان حرف مىيكردند، من خودمانى با ا مىكارى  مالحظه

زنم كه ممكن است شما را ناراحت كنـد بعـد مشـكالت و اشـكاالت را      ى را مىهاي حرف

آمدنـد دسـت امـام را     هـا مـى   كردم، احمدآقا هـم گـاهى نشسـته بـود، بعضـى      مطرح مى

احساس كه  اينكردم به خاطر  رفتند ولى من با امام بحث مى عقب مى دند و عقبيبوس مى

ـ ا ن نانى است كه ما براى ملت پختهيگفتم ا كردم، مى فه مىيوظ را  هـا  اشـكال د يـ م مـا با ي

جزو افرادى بودم كه كه  ايندانستم براى  م بلكه برطرف شود، من خودم را مسئول مىييبگو

مسـئول   مـن خـودم را   شد مىع ييدر انقالب دخالت داشتم و اگر چنانچه حقى از كسى تض

ـ ... د از آقاىيآقاى منتظرى با«: گفت دم كه از قول احمدآقا مىيى شنياز آقا. دانستم مى اد ي

گردد ولى آقـاى منتظـرى    عقب برمى بوسد و عقب دست امام را مى آيد مى... رد، آقاىيبگ

  .دانستم فه شرعى خود مىي؛ باالخره من تذكردادن را وظ»كند مى ودو يكبا امام  آيد مى

مـورد   له معظماب ياز اول در انقالب همگام با مرحوم امام بوده و در غكه  اينباب من از 

ون بودم همه توقع داشتند كه در مسائل و مشكالت اظهارنظر كنم، و بعـد از  يمراجعه انقالب

ت و دفتر مـن مـورد مراجعـه طبقـات مختلـف مـردم بـود و        يشه بيروزى انقالب هم هميپ

كردند، و  ام و رهنمود مىيبا مراجعه به من و طرح مشكالتشان تقاضاى پ نوعاًن هم يمسئول

و مـورد توجـه قـرار     شـد  مـى ون پخـش  يـ زيو و تلويـ م هم از راديها درسبرخى از  ضمناً

نـى  يداحمد خميل آقاى حاج سـ ين امور بر خالف ميمعلوم شد همه ا بعداًگرفت، و اما  مى

ن نامه بالصراحه عنوان نموده بـود  يدر ا. نوشتند اى به من شان نامهين رابطه اياست كه در ا

ل آنان عمل نمـوده  يا البد طبق ميد من در كنارى باشم و در مسائل اظهارنظر نكنم و يكه با

ى من هم مخالفت كـرده  ها درسحتى با پخش كه  اينم، و اما يه نمايو كارهاى آنان را توج

  .داند بود چه هدفى داشت خدا مى

  )930 ةصفح، 73وست شماره يپ(
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شـان  يد و كارهـا را بـا ا  يشتر با امـام مالقـات داشـته باشـ    يد الزم بود بيكن فكر نمى :س

  د؟يهماهنگ كن

هـا   رفـتم بعضـى   ن اندازه را هم كه مىيهم! ؟عنى من هر روز بلند شوم بروم تهراني :ج

 هـا  زبانك طرف مرا انداخته بودند سر ياز . كردند مى جوسازىش امام يناراحت بودند و پ

  .دادند و توقعات مردم، از آن طرف گوش هم نمى

  
  

  )ره(نىياسى از سوى امام خميارجاع مسائل فقهى و س

  

ى كشور ارجاعاتى را به حضرتعالى داشـتند،  ياسى و اجرايحضرت امام در مسائل س :س

اطات و بعض مسائل مشخص فقهى را بـه حضـرتعالى   يگونه كه در مسائل فقهى احت همان

  .دييد بفرمايرا در نظر دار آنها فرموده بودند؛ اگر مواردى ازارجاع 

ادم يـ آنچه اجماالً ست ولى يدر نظرم ن آنها اد شده بعضى ازيالبته چون فاصله زمانى ز :ج

شوراى انقالب بود؛ آن وقت كه من براى شركت در مجلس خبرگـان در   مسألهكى يهست 

در شـوراى انقـالب شـركت كـنم، آن زمـان       غام داده بودند كه من هميشان پيتهران بودم ا

گـران در  ياهللا بهشتى، آقاى هاشمى، آقاى مهنـدس بازرگـان و د   تيازده نفر از جمله آي ده

شان نوشتم چون در تهـران بـه صـورت موقـت هسـتم و      يشوراى انقالب بودند؛ و من به ا

توانم عضو باشم اما تا وقتـى كـه در تهـران     برگردم به سراغ درس و بحثم، نمى خواهم مى

ن جهت تا وقتى كه در تهران بودم در جلسات شوراى انقالب يكنم، به هم باشم شركت مى

  .كردم شركت مى

  )428 ة، صفح50وست شماره يپ(

  

در همـان   ن اسـت كـه فقـط   يـ ر ايشان در تحرياحتكار بود؛ فتواى ا مسألهگر در يمورد د

تون احتكار حرام اسـت ولـى   يز و خرما و روغن و زيعنى گندم و جو و مويز يشش چ پنج

  ه چـاپ شـود  يـ فق تيـ كتـاب وال كـه   ايـن ش از ينظر من مطلق بود، و من نظر خودم را پـ 

  شان آن را خوانده بودنـد، بعـد حـاج احمـدآقا بـه مـن      يچاپ كرده بودم، ا جدابه صورت 

  شـان از مـا  ينظـر ا «: شـان گفتـه بودنـد   يكـه ا  -دميالنى هم شـن يگ ىمحمداز آقاى  -گفت 
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  ن اسـت كـه  يـ ؛ واقـع مطلـب ا  »شان عمـل كنـد  يتواند طبق نظر ا اوسع است و مجلس مى

ق بودنـد امـا از حافظـه خـوبى برخـوردار      يفكر و دق استعداد و خوش لى خوشيشان خيا

ـ     يـ ت اسـت؛ مـن   يـ ك واقعيـ ن ينبودند، ا شـان درس  يش ايادم هسـت آن وقـت كـه مـا پ

، دوسه ماه بعد مبناى خودشان را فراموش گفتند مىى داشتند و يك مبنايشان يم ايخواند مى

ــد، از طــرف د مــى ــشــان در ايگــر ايكردن ــنن ســن حوصــله ي ــانىكــه  اي ــه مب ــاره ب   دوب

  ى در جامعـه وجـود دارد كـه   يزهـا يهم مورد ابـتال بـود، چ   مسألهمراجعه كنند را نداشتند، 

  شـود گفـت   ا مـى يـ آمـثالً  نبـوده،   هـا  زمـان گى مردم اسـت و آن  ات زندياالن جزو ضرور

ست؟ باالخره نظـر مـن در   يات نيات است ولى دارو جزو ضروريتون جزو ضروريروغن ز

  .شان مجلس را به نظر من ارجاع داده بودنديباب احتكار اوسع بود و ا

  بسـتگى  ند بـه نظـر حـاكم شـرع    يگو رات را مىيرات بود؛ تعزيتعز مسألهگر در يمورد د

  م كــه هــريســيا بنويــم آيدر مجلــس مشــكل داشــتند كــه مــا چــه بكنــهــا  ايــن دارد، بعــد

  نيـ ر كنـد؟ بـه ا  يـ حاكم شرعى هر كار دلش خواست بكند و هرگونه بـه نظـرش آمـد تعز   

ى ما اغلـب مجتهـد   ها شرعگر حاكم ي، از طرف دآيد مىك نوع هرج و مرجى الزم يشكل 

  را مسـأله ن يـ ن بكننـد، ا يك حدودى بـراى آن معـ  ين جهت خواسته بودند ينبودند، به هم

  م قـانون آن يگـران بـراى تنظـ   يزدى و ديـ شان به من ارجاع داده بودند، مـدتى آقـاى   يهم ا

ى يها ن كار بود نوشتهيونى كه مربوط به ايسيات من در آن كميآمدند و از نظر ش من مىيپ

  .م كردند، و نوشته و امضاى مرا گرفتندينه تنظين زميرا در ا

: مى به من گفتنديد جعفر كريش آمده بود، آقاى حاج سيباز در مناسك حج كه مسائلى پ

م و هر چه نظر شما ياند نظر شما را بپرس شان گفتهيم و ايا دهين مسائل را از امام پرسيما ا«

  .»ميباشد بر طبق آن عمل كن

ــى     ي ــد ف ــم مفس ــه حك ــع ب ــم راج ــى ه ــس     ك ــن نف ــر م ــه نظ ــه ب ــود؛ ك   االرض ب

ــد  ــىمفس ــوع   االرض ف ــدام موض ــم اع ــودن در حك ــان ايت دارد و ايب ــش ــافىي   ن را ك

  د؛يـ را طبـق فتـواى فالنـى عمـل كن     مسـأله ن يـ ن جهت گفته بودنـد ا يدانستند، به هم نمى

  نيـ ق مفسـد اسـت، منتهـا مفسـد نـه بـه ا      ين است كه محارب هم از مصاديام ا دهيمن عق
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االرض اسـت، بلكـه مفسـد كسـى      م مفسد فىييوسعت كه هركس هر كار خالفى كرد بگو

ن مورد هم گفته يزند، باالخره در ا است كه به طور كلى وضع اجتماعى جامعه را به هم مى

  .ديبودند به فالنى مراجعه كن

ل يـ ف و ميـ دارد ح گفتنـد  مـى ش را كـه  يره كـ يـ دگى به اموال جزيل انقالب هم رسياوا

ش يره كـ يـ ك سـفر بـه جز  يـ ن باعث شد كه ما يشان به من محول كردند؛ و هميشود ا مى

  .ميدگى به كارهاى آنجا گذاشتيم و بعد چند نفر را براى رسيبرو

نى واگذار كرده بودند، ين قضات بود؛ كه به طور كلى به من و آقاى مشكييتع مسألهگر يد

كه در مجلـس   بعداًولى  ،شان خودشان نصب كردنديفقط آقاى خلخالى را در اول انقالب ا

از داشتند مرحوم امام آقاى قدوسى يم و سراسر كشور به قاضى نياساسى بود گان قانونخبر

ن قضـات فرمـوده بودنـد    يـي را به عنوان دادستان انقالب نصب كرده بودند و در رابطه با تع

ن كردند كافى است؛ ما هم آقاى مومن و آقاى شرعى يينى هر كس را تعيفالنى و آقاى مشك

نوشـتند   كردند و به ما مـى  ى مىيشناساها  اين م،يدر قم قرار داد ابطّلى يرا مسئول شناسا

 ت دارد، ما هم بر اساس گواهى آنان حكمين منصب صالحيكه به نظر ما آقاى فالنى براى ا

م و يريـ امتحـان بگ  آنها تر شود بنا شد از قيكار دقكه  اينم؛ بعد براى يكرد را امضا مى آنها

كـار قضـاوت    كـه بـه تـدريج    اينن شد تا ين كار معيبراى اى سلطانى يحيخ يآقاى حاج ش

  .ستم مشخصى به خودش گرفتيس

ى را هم امام به من محول كرده بودند، من هم يت اعضاى شوراى عالى قضاين صالحييتع

لنكرانى و آقـاى   مى، آقاى فاضليد جعفر كرينى، آقاى سيشش نفر از جمله آقاى مشك پنج

ت در شوراى عالى يخواهند براى عضو م كه قضاتى را كه مىن كرده بوديزدى را معيخاتم 

ن يـ توانسـتند بـراى شـركت در ا    دا شوند امتحان كنند و در صورت قبولى مىيى كانديقضا

وان عـالى  يس ديبدهند، چون طبق قانون رئ رأى آنها ر قضات بهيدا بشوند و سايشورا كاند

ان قضـات و بـر   يـ گـر از م ينفر د سهكردند و  كشور و دادستان كل كشور را امام نصب مى

ون و مطبوعـات  يـ زيو و تلويـ ق راديـ جه هـم از طر يند و نتشد مىآنان مشخص  رأىاساس 

  .شد مىاعالم 
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ت ائمه جمعه را هم به مـن ارجـاع داده بودنـد؛ چـون از همـان اول روى      ين صالحييتع

ى مختلـف  هـا  شهرستانشان براى يداشتم كه ا تأكيدت داشتم و يل نماز جمعه من عنايتشك

شـان  ي، من به ا»دين كار را انجام بدهيخود شما ا«: شان فرمودنديامام جمعه نصب كنند، و ا

، ولى »ديين امام جمعه از شئون رهبرى است و خود حضرتعالى اقدام فرماييتع«عرض كردم 

  .كردم ن مىييشان تعيباالخره من از طرف ا

شـان بـه مـن    يهم از سوى ا مسألهن يپاه بود كه اه در سيفق نده ولىين نماييگر تعيمورد د

ن كـردم، بعـد از مـدتى    ين كـار معـ  يآبادى را براى ا محول شد؛ من اول آقاى طاهرى خرم

  .ن كرده بوديرضا فاكر را به جاى خودش مع محمدشان آقاى يا

ن آخر ين ائمه جمعه و قضات خارج از كشور را به من محول كرده بودند؛ كه تا اييباز تع

شـان امـام جمعـه و قاضـى     يان افغانستان من از طرف ايعيبراى شمثالً هم به عهده من بود، 

  .كردم ن مىيمع

  نين منظـور از طـرف مـن چهـارنفر معـ     يـ ان بود؛ كه براى ايعفو زندان مسألهگر يمورد د

د د يان سـ يآقا: شده بودند د ابطحـى كاشـانى،    محمـ آبـادى  النـى، قاضـى خـرم   يگ ىمحمـ  

ق يـ داشـتند كـه تحق   هـا  زنـدان ن چهارنفر افرادى را در يموسوى بجنوردى، ا دمحمد يو س

  جـه را بـه  ينتهـا   ايـن  ت عفـو دارد و يكه فالنى صالح شد مىان گزارش يكردند و به آقا مى

  نـى ياهللا العظمـى امـام خم   تيـ نوشـتم كـه از طـرف حضـرت آ     نوشتند و من مـى  من مى

ق از زنـدان  يـ ن طريارى از افـراد از همـ  يو بسد بود يلى مفين كار خيمورد عفو واقع شد، ا

  .دا كردندينجات پ

  هـم بـا امـام صـحبت كـرده بودنـد       هـا  دانشـگاه ه در يـ فق ندگان ولىين نماييدر مورد تع

 بعـداً كـنم و بـه مـن ارجـاع داده بودنـد؛       ن مسائل دخالت نمىيو امام گفته بودند من در ا

ــى آقا    ــالب فرهنگ ــتاد انق ــاى س ــاعض ــدالكر ي ــر عب ــر علــى  يان دكت ــروش و دكت   م س

ـ  يعتمدارى و دونفر ديشر   نينـده معـ  ينما هـا  دانشـگاه ش مـن كـه شـما بـراى     يگر آمدنـد پ

  م بـه عنـوان  ين كـرد يى را معـ هيـأت ك يـ كـم   دادم، بعد كم ن كار را انجام مىيد و من ايكن

  نفـر  سـه  آنهـا  نظـارت داشـته باشـند،    هـا  دانشـگاه نـدگان در  يمركزى كه بر كـار نما  هيأت

  

   



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٤٩٢

 

د آقاى احمد جنتى، آقاى عباس محفوظى و آقاى : بودند ن يـ كـم ا  النـى، و كـم  يگ ىمحمـ

ندگان موفق بودند بعضى هـم نتوانسـتند   يت شد، البته بعضى از نمايتثب ها دانشگاهجهت در 

  .كارى انجام دهند

ك روز يـ ن صـورت كـه مـن    يه قم بود؛ بديت حوزه علميرين شوراى مدييگر، تعيكار د

م كـه  يد مـا قـدرت نـدار   يـ فرمود شما مى سابقاً«: شان عرض كردميم و به اخدمت امام رفت

ن كار انجام شود، حـوزه  يم ولى االن كه قدرت دست شماست بجاست ايم كنيحوزه را تنظ

نظمى  ند حوزه نظمش در بىيگو مىكه  اينخواهد  ك نظمى مىيخواهد  ت مىيريك مدي

. »شان هم حاضر شونديد ايگانى برويگلپاش آقاى يپ«: شان فرمودندي؛ ا»ستياست درست ن

انـد كـه    ان را مطـرح كـردم و گفـتم امـام فرمـوده     يگانى و جرياهللا گلپا تيمن رفتم منزل آ

نفـر را هـم    ن كنند، سهيگانى معياهللا گلپا تينفر را آ م؛ باالخره بنا شد سهييايخدمت شما ب

ان را معرفى كردند و ما قبول نفر خودش گانى سهياهللا گلپا تين كنم، آيمن از طرف امام مع

اهللا  تيـ نى بـود كـه آ  يآقـاى مشـك   آنهـا  كى ازين كرده بودم ينفر كه من مع م ولى سهيكرد

ن يـ گـانى راضـى بشـوند، ا   ياهللا گلپا تيشان را عوض كردم كه آيرفتند، بعد ايگانى نپذيگلپا

گـانى  ياهللا گلپا تيـ نفـر آ  مى بودند و سهينفر آقاى دوزدوزانى، آقاى راستى و آقاى كر سه

ز يـ ن نيان جامعـه مدرسـ  يـ آقا بعـداً ان صابرى همدانى، افتخارى و طاهر شمس بودنـد،  يآقا

  .مه كردندينفر ضم سه

ت ورثـه  يدگى بـه شـكا  يگرى كه مرحوم امام به من محول نمودنـد رسـ  ياز جمله امور د

بر خالف  دش مىان در رابطه با موقوفات آن مرحوم بود كه گفته ين همدانيمرحوم آقاى حس

شان ياى به ا جه كار را طى نامهيشود، و من پس از بررسى كامل نت نظر آن مرحوم عمل مى

  .كردند تأييدشان قرار گرفت و آن را ينوشتم و نظر من مورد توجه ا

  )936 ة، صفح74وست شماره يپ(
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  : 75وست شماره يپ
در پاسـخ پرسـش    لـه  معظـم نى به يرات توسط امام خميارجاع حل مشكل تعز

  7/7/65فقهاى شوراى نگهبان، مورخه

  تعالى بسمه

  العالى ظله داماهللا منتظرى  تيمحضر مبارك حضرت آ

بـه   العـالى  مدظلـه رات كه موضوع از طرف حضرت اماميبا عرض سالم، در مورد حل مشكل تعز

د يفرموده بوداى كه مرقوم  جمله -ديز به عرض رسين حضوراًچنانكه  -حضرتعالى ارجاع شده بود 

رات در تخلف از ين تعزيين بود كه برحسب نظر حضرت امام تعيراهگشا نبود، چون اشكال عمده ا

حتماً ه رنگ قانون داشته باشد يد قضيل او باشد و چون بايا وكيد از طرف حاكم يه باياحكام سلطان

د در عمل كار يار گرفتان آن قريد از كانال مجلس و شوراى نگهبان بگذرد و با سوابقى كه در جريبا

ف را به جنابعالى ارجاع فرمودند امـا در آن مرقومـه راه   ين تكلييدچار مشكل شد و امام بزرگوار تع

حلى ارائه نشده بود، لذا مقتضى است با توجه به همه جوانب كار كه هم اشكال شرعى رفع شود و 

ح و روشـن خـود را اعـالم    يصـر فا كنند، نظر يشان را ا فهيهم مجلس و شوراى نگهبان بتوانند وظ

  .د، با تشكرييفرما

  احمد جنتى - از طرف فقهاى شوراى نگهبان 

  

  تعالى باسمه

به نظر حاكم محول شده است ولـى   شرعاًر و مراتب آن ين مقدار تعزييپس از سالم، هر چند تع

عـالوه  سـتند و بـه   يط قضـاء و حكـم ن  يد كه اكثر حكام فعلى واجـد شـرا  يان محترم توجه داريآقا

ع حقـوق  ييرات موجب تضيل امور قضائى و تعزيباشند، و از طرفى تعط تجربه و ناهماهنگ مى بى

ن راه انتخاب ين و كم ضررترين الزم است بهتريشود، بنابرا و بلكه اختالل نظام مى هرج و مرجو 

بـا   هـا  جـرم ن و مقرراتـى را متناسـب بـا    يقوان ،ون قضائى مجلس شورايسيق كه كمين طريشود بد

د يخ و تهدياز وعظ و توب تأديبت شرائط و امكانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب يرعا

ان محترم اعضـاء  يب مجلس شورا برسانند، و حضرات آقايند و به تصويم نماير تنظيو درجات تعز

ر از ياساسى از هر جهت غ ه و قانونين شرعيرا با مواز آنها و عدم مخالفتصحت شوراى نگهبان 

احكـام صـادره    ،اديـ جه به مقدار زيند، و در نتينما تأييدبودن به نظر حاكم بررسى و  جهت محول

ان حاكم، و قضات محـاكم  يقت آقايشود؛ و در حق ارى از اشتباهات گرفته مىيهماهنگ و جلو بس

  .كميكم و شكراهللا سعيوالسالم عل. باشند مجرى مى

  نعلى منتظرىيحس - 7/7/65
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  : 76وست شماره يپ  

  9/5/66، مورخهله معظماالرض به نظر  ارجاع حكم مفسد فى  

  

  عزه دامنى ياهللا العظمى امام خم تيحضرت آ

ز ياهللا منتظـرى جـا   تياط است به نظر آياعدام شخص مفسد كه در نظر مبارك مورد احت

در مراجـع  د ييـ فرما اگر اجازه مى. اج استيى مورد احتيدر محاكم قضا مسألهن ياست، و ا

  .فيالشر اهللا عمركم ادام. شان عمل شوديى طبق نظر ايقضا

  لىياردب م موسوىيعبدالكر
  

  تعالى  بسمه

  .دييشان عمل نمايف ايد طبق نظر شريمجاز

  نىياهللا الموسوى الخم  روح - 9/5/66
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  : 77وست شماره يپ

نـى  يى در زمان جنگ توسط امام خميى به برخى از مسائل قضايارجاع پاسخگو

  11/2/65، مورخهله معظمبه 

  

  تعالى  بسمه

  مدظلهمحضر مقدس حضرت امام 

  :د كهييبراى حل مشكل جبهه موافقت فرما

موظف است در زمان جنگ بـه جـرائم در رابطـه بـا      مسلّحروهاى يسازمان قضائى ن - 1

ت يـ د و آنچه لطمه براى جنگ و امنانت، كارشكنى، تمرّيل توطئه، جاسوسى، خيجنگ از قب

ن دادرسـى  يفات قـانونى و آئـ  يت تشـر يكشور داشته باشد طبق ضوابط شرعى و بدون رعا

  .ديدگى نموده حكم قطعى صادر نمايرس

عالى دفـاع  يى موظف است در زمان جنگ در مراكـزى كـه شـورا   يشوراى عالى قضا - 2

اى و  ك مرحلـه ين دادگاه يل دهد، دادرسى در ايد دادگاه زمان جنگ تشكينما شنهاد مىيپ

  .ن خواهد بودين شرعى و قوانين دادرسى و مجازات بر طبق موازيفات آئيبدون تشر

  
  

  تعالى  بسمه

  بركاته دامتاهللا العظمى آقاى منتظرى  تيخدمت حضرت آ

فرمودند كه بـه سـئواالت بـاال حضـرتعالى جـواب       مدظلـه حضرت امام 

  .دييفرما

  نىياحمد خم -  11/2/65

  
  

  تعالى  باسمه

نـد  يدستور الزم را نسبت به دو فقره باال صادر نماشوراى عالى قضائى 

  .االفراد اط فى انتخابياالحت ةیرعامع 

  نعلى منتظرىيحس
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  : 78وست شماره يپ

 له معظمنى به يى توسط امام خمياجرا - ىيرى درباره برخى از مسائل قضايگ  ميارجاع تصم

  2/2/1365ر كشور وقت، مورخهيبه دنبال سئوال وز

  تعالى  بسمه

  العالى  ظله  دامنى ياهللا العظمى امام خم  تيانقالب اسالمى حضرت آ الشأن  ميمحضر مبارك رهبر عظ

ت يـ ثيه و حفـظ ح يف قوه مجريت خاصى كه در مورد عدم تضعيات، با توجه به عنايبا سالم و تح

نموده، مواردى ه با مسئوالن اجرائى يد و با توجه به اشكاالتى كه برخوردهاى قوه قضائيمسئوالن آن دار

د جهت اجرا به شـوراى محتـرم عـالى قضـائى     يگردد در صورتى كه صالح بدان  شنهاد مىيخدمتتان پ

  :دييه و امر فرمايتوص

 آنها احضار ها استانن استاندار و بخشداران و شهرداران مراكز يت نقش معاونيبا توجه به حساس -  1

ـنهاد  يدارد؛ پ  را از ادامه خدمت باز مـى  آنها آورد و  در دادگاه محل خدمت، عواقب سوئى به بار مى ش

  .رديتوسط دادسراى عمومى تهران انجام گ آنها شود نامبردگان مانند فرمانداران و استانداران احضار  مى

ـته    يبا توجه به نقش مهم استانداران كه طبق قانون مسئول امن -  2 ـتند، اطالعـات خواس ت استان هس

ا احضار مسئوالن يرد و جلب و يار آنان قرار گيدر دادسراها در اختهاى مطروحه   شده در مورد پرونده

  .رديان قراردادن و هماهنگى آنان صورت گياجرائى استان با در جر

ر از يـ قـى غ ياالمكـان بـه طر    موارد مطروحه در دادگاه كه مربوط به مسئوالن اجرائى است حتى -  3

ان يانى متصدى پرونده باشند كه در جرند؛ و در صورت احضار، كسيجلب و احضار حل و فصل نما

و  جا بيتا از احضار  - شخص دادستان محترم عمومى تهرانمثالً  - و وظائف اجرائى باشند  ها مسئوليت

  .رى شوديا سوءتفاهمات جلوگي

  .روزى نهائى رزمندگانيق براى جنابعالى و پيبا آرزوى طول عمر و توف

  ر كشورياكبر محتشمى، وز  د علىيس

  تعالى  بسمه

ر محترم كشور، حضرت امام فرمودند جنابعالى با آقاى يآقاى محتمشى وز االسالم حجـة جناب 

اى در خدمت   وانعالى كشور و آقاى دادستان كل كشور جلسهياست محترم ديو ر وزير  نخست

د مـورد قبـول   يدين جلسـه رسـ  يل داده و به آنچه در اياهللا العظمى منتظرى تشك  تيحضرت آ

  نىياحمد خم                                                                      .است العالى  مدظلهامامحضرت 
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  : 79وست شماره يپ

ـ ه قم توسط حضرت آيت حوزه علميرين اعضاى شوراى مدييشنهاد تعيپ اهللا  تي

  ٥/١٢/٥٩، مورخه له معظم تأييدنى و يالعظمى منتظرى به حضرت امام خم

  تعالى  باسمه

  العالى مدظلهنى ياهللا العظمى امام خم تيمحضر مقدس آ

مسـائل   حضـوراً ش يف مستحضر است مـدتى پـ  يگونه كه خاطر شر پس از سالم، همان

دگى بـه اوضـاع درسـى و اخالقـى و     يجاد نظـم و رسـ  يه قم و لزوم ايمربوط به حوزه علم

د و بنـا شـد بـراى    يـ فرمودى يد، و رهنمودهايانات داخلى آن به عرض حضرتعالى رسيجر

برحسب نظـر  . ل شوديه قم تشكين حوزه علميت شورائى از فضالء مدرسين مسئوليانجام ا

گـانى شـورائى   ياهللا العظمى آقاى گلپا تيحضرتعالى و مشورت و نظرخواهى از حضرت آ

مى، طاهر شمس، دوزدوزانى، صابرى و افتخـارى  يراستى، كر: اسالم ان حججيمركب از آقا

ـ اند، چنانچه رهنمودهاى جد ى تا حال برداشتهمؤثّرى ها قدمل شد و يتشكاضاتهم اف دامت دى ي

  .فياهللا ظلكم الشر ادام. دييد مرقوم فرمايدار

  نعلى منتظرىيحس
  

  تعالى  بسمه

خواهند انجام دهند پس از نظرخواهى  ى را كه مىيشوراى مزبور كارها

مـانعى نـدارد،   بركاتـه   دامـت گـانى ياهللا گلپا تيدر امور مهمه از حضرت آ

  .ديشاءاهللا موفق باش ان

  نىياهللا الموسوى الخم روح - 2/1401ع/22
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  )ع(صادق دانشگاه امام تأسيس

  

توان گفـت   را كه مى )ع(صادق دانشگاه امام 1359حضرتعالى پس از انقالب در سال :س

د ييـ بفرمالطفـاً  د، يـ فرمود تأسـيس ن قدم عملى در راه وحدت حوزه و دانشگاه بـود  ينخست

ل و افرادى كه از ين دانشگاه در تهران چه بود، و در مورد چگونگى تشكيل ايهدف از تشك

  .دييحاتى بفرمايت فعلى آن توضيامناى آن مشخص شدند و وضع هيأتطرف شما براى 

د ان و آقـاى  يـ م خانيد رحـ يك روز آقاى حاج سـ ي :ج انيد و آقـاى مهـد  يـ على نومحمـ  

د شـناختم، آدم   ن مـى يـ ان را از زنـدان او يآقاى خان ش من، منيآمدند پ و اهـل دعـا   متعهـ  

  د هم از رفقاى مرحـوم آقـاى مطهـرى بـود مـن از آن زمـان بـا       يو نماز شب بود، آقاى نو

  هـا  ايـن گذاشـت؛   شـان مـى  يشان آشنا بودم، آقاى مطهرى گاهى جلساتش را در منـزل ا يا

  عصـر، و  ولـى  -ابـان طالقـانى   ينـبش خ هـزار متـر،    م دهيـ نى داريك زميآمدند و گفتند ما 

ن را ين زمـ يـ رد، مـا ا يـ فرهنگـى انجـام گ   -ك كـار اسـالمى  ين ين زميخواهد با ا دلمان مى

  م، و اوراق سـهامش يدهـ  ار شما و هرگونه كه نظر شما باشد انجام مـى يم در اختيگذار مى

  مسـائل مهـم   كـى از ي«: ان گفـتم يـ تش بود به من دادند، من بـه آقا يرا كه به منزله سند مالك

ى فرهنگ در خارج به ها خانهو  ها خانهو الزم پس از انقالب ساختن كادر است براى سفارت

  نـده ياسـى آگـاه باشـند و هـم بـه مسـائل اسـالمى، تـا هـم نما         ينحوى كه هم به مسائل س

  نيـ اى اسالم در خـارج از كشـور، پـس بجاسـت در ا    يدولت اسالمى باشند و هم زبان گو

  ، و بنـا بـود دانشـگاه در آن مكـان سـاخته     »ميكنـ  تأسـيس منظـور   نيمكان دانشـگاهى بـد  

  كنـى،  نى، آقـاى مهـدوى  يامناى آنجا افرادى از جملـه آقـاى مشـك    هيأتشود؛ و من براى 

  ان و آقـاى يـ اى را معرفـى كـردم، آقـاى خان    نى و آقاى خامنهيآقاى امامى كاشانى، آقاى ام

  بعـد . بـود  آنهـا  ه اصـلى مـال  يسـرما امنا بودند چـون   هيأتان هم جزو يد و آقاى مهدينو

  م برنامـه را در آنجـا اجـرا   يدا كـرد يـ اى را پ آمدند و گفتنـد بـراى دانشـگاه محـل سـاخته     

  اى كـه  م، بـاالخره بـا نامـه   يدهـ  ن را به عنوان پشتوانه مالى آن قرار مىين زميم و ايكن مى

 ، بعـد صـحبت  )939 ة، صفح80وست شماره يپ(ار گرفتند ياختان آن محل را در يمن نوشتم آقا

  ن كار باشد، آقاىيكنند كه پشتوانه مالى ا تأسيسك كارخانه نساجى هم در مشهد يشد كه 
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ع تمـاس  يكمك كردم، با وزارت صنا آنها ن طرف و آن طرف رفت من هم بهيلى ايد خينو

ى هـم  مفصلك كارخانه ين كارخانه را كه يم تا باالخره ايم با آقاى طبسى تماس گرفتيگرفت

  .كردند تأسيسن منظور يبراى ا بود

م يديـ د ل انقـالب مـى  يـ م، چـون در اوا ياد نظر داشتياست خارجى زيما در ابتدا روى س

بـا   معمـوالً شـوند   گر به خارج فرسـتاده مـى  يا جاهاى ديافرادى كه توسط وزارت خارجه 

  عمـده . روهـاى قبـل از انقـالب بودنـد    يهمـان ن  عمومـاً سـتند و  يشئون اسالمى هماهنگ ن

ـ ا )ع(صـادق  دانشگاه امام تأسيسهدف ما از    تيـ ن دانشـگاه ترب يـ ن بـود كـه افـرادى در ا   ي

  ى داشته باشند و مبانى و مسـائل اسـالم را بداننـد و بـا    يى مختلف آشناها زبانشوند كه با 

  هـم زبـان   آنها هاى ن خاطر در برنامهيا هم آشنا شوند، به هميد و مسائل روز دنيعلوم جد

  زى شـده بـود، هـدف مـا    يـ ر د اسالمى برنامهيهم مسائل فلسفى و عقااسى و يو مسائل س

ى هـا  خانهدر سـفارت  آنهـا  ت شوند تـا از يح اسالمى تربيت صحين افراد با تربين بود كه ايا

غى خارج از كشور استفاده شود، يى فرهنگ و كارهاى تبلها خانهمختلف جمهورى اسالمى، 

اسالم در خارج از كشـور باشـند، روى    مبلّغ قتيدر حقها  اين ن بود كهيخالصه هدف ما ا

  اى ك اساســنامهيــالت ين تشــكيــم؛ ايلــى كمــك كــرديخ آنهــا ن اصــل هــم مــا بــهيهمــ

ه آن به عهده من گذاشته شده اسـت، مـن هـم جـزو     ياست عاليداشت و در آن اساسنامه ر

كنـى هـم از طـرف مـن      اهللا مهدوى تيه را داشتم، آياست عاليبودم و هم ر مؤسس هيأت

  .است آنجا منصوب شديبراى ر

  ت خـدمت مرحـوم امـام آمـده بـود     يـ س بـودم مرحـوم تول  يوقتى كه مـن در پـار   ضمناً

شان قرار دهد و بعد معلوم شـد شـركتى بـه نـام     يار ايو اصرار داشت اموال خود را در اخت

  رات دريــكــرده و امــوال خـود را بــراى مصـارف فرهنگــى و خ   تأسـيس  »شـركت طــاهر «

ـ امنـا و همسـر مرحـوم تول    هيأتن يب ظاهراًامناى آن قرار داده است، بعد  هيأتار ياخت ت ي

  كـى از امنـاى  يكـه   -ان يـ م خانيد رحـ يى آقاى حاج سيدا شده بود و به راهنمايمناقشاتى پ

ــام ــ -اســت) ع(الصــادق جامعــه االم ــوال در اخت يپ ــد ام ــار كردن ــد و اظه ــن آمدن ــش م   اري

  زىيـ ن امـر را قبـول كـردم و چ   يـ آن جلسـه مـن ا  در . رديـ قـرار گ  )ع(الصادق جامعه االمام

س شود چون من يبجاست اموال تخماوالً «: گفتم ولى )941 ة، صفح81وست شماره يپ(نوشتم 

  ت بـه كارهـاى  يـ نظـر مرحـوم تول   ثانياًس كرده باشند و يشان اموال را تخميدانم ا د مىيبع

  هـا در  ده مدرسه در قم ساخته شود چون مدارس بـراى بچـه   اقالًد يفرهنگى در قم بود، با
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نى نسـبت بـه   يرحسـ يان اميرفتند ولى بعد آقايان هر دو شرط را پذي؛ آقا»ار كم استيقم بس

اى  ت نمودند و باالخره نه خمسى داده شد و نه مدرسـه ياموال ادعاى وراثت كردند و شكا

دانـم كـه آقـاى     اطالعم، البتـه مـى   بى كلى بهان امر اموال ياز جر فعالًدر قم بنا شد، و من 

لـى نـازل   يمـت خ يرا بـا وسـعتى كـه داشـت بـه ق     ) هيسـاالر (آبـاد   ليكنى باغ زنب مهدوى

 اخيـراً جاى تعجب است كه . شد مىاز من استفسار  اقالًاند در صورتى كه بجا بود  فروخته

ذكر شده كه مـن خمـس آن امـوال را     )285ة ، صـفح 1جلد(در خاطرات آقاى هاشمى رفسنجانى 

را اموال عبارت بود از باغـات و  ين مطلبى است خالف واقع، زيدر صورتى كه ا! ام برداشته

ى هـا  پـول ون پوند در بانك لندن، و توجه نشده كه من خمس اموال را از يليامالك و سه م

  !!ه و امالك موجود؟يآباد و ساالر ليا از باغات زنبيلندن برداشتم 

  )944 ة، صفح82وست شماره يپ(

  
  
  

  دانشكده قدس تأسيسشنهاد يپ

  

 تأسـيس ن دانشـگاه  يك بخـش از همـ  يت داشتم كه دانشكده قدس هم به عنوان يمن عنا

ل كـرده و  ياهللا صلواتى را كه فردى تحص ن بخش آقاى دكتر فضليت ايشود و براى مسئول

ن ياسـرعرفات چنـد  يشنهاد كردم؛ چون آقـاى  يدار در انقالب بود پ روهاى مبارز سابقهياز ن

ل بـه كشـورهاى   ينى را بـراى تحصـ  يى فلسـط هـا  جوانغام داده بود كه ما يمرتبه براى من پ

ستى يگر كه كشورهاى كمونيبه كشور رومانى و جاهاى د آنها م، بعضى ازيفرست مختلف مى

د كـه  يـ فـراهم كن ران امكانـاتى  يـ گردند، شما در ا ست برمىيروند و از آنجا كمون است مى

ت يـ ت اسـالمى ترب يـ ران درس بخواننـد و بـا ترب  يند و در ايايران بينى به ايى فلسطها جوان

ن منظور اختصاص داده شـود  يك دانشكده به اين اصل من اصرار داشتم كه يشوند، روى ا

  .ن موضوع عملى نشديولى ا
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  دانشكده پزشكى قم

  

ن رابطه هـم  يد، در ايدانشكده پزشكى قم هم نقش داشت تأسيسا حضرتعالى در يگو :س

  .دييزى در خاطرتان هست بفرماياگر چ

سـت  يفروش گفتم ب ى آهنمحمد محمدن زدم و به آقاى يبله كلنگ آنجا را من به زم :ج

. لـى ارزش داشـت  يون تومـان خ يـ ليست ميون تومان به آنجا كمك كرد، البته آن وقت بيليم

آباد  ز آقاى حاج غالمعلى رستمى بنا به گفته من از نجفيمحل را ن ىها خيابانى ها درخت

  .آورد و در آنجا كاشتند

  

  ى چه كسى بود؟محمدآقاى  :س

لـى ثروتمنـد   يكـرد، خ  ك مهندس بود اما در كار صادرات و واردات آهن كار مـى يشان يا :ج

كـرد،   مـى اج بـه پـول هسـت كمـك     يـ گفتـى احت  رى بود، هـر جـا مـى   يلى هم آدم خيبود و خ

ون تومـان وجوهـات   يـ ليبار آمد حساب كرد شصت و سه م كيداد،  وجوهات مالش را هم مى

ز بـه انـدازه   يـ م نيهـا  ام بـه همـه بچـه    من تمام اموالم را حساب كـرده «: گفت داد، خودش مى

در امــور  خـواهم  مـى ه دارم كـه  يون تومـان سـرما  يـ ليصـد و هفتـاد م  يام و االن س كفافشـان داده 

نـى را  يك زميـ جمـال قـم    ك امـامزاده شـاه  يـ د نزديـ اين بود كه بينظرش ا. »كنمه مصرف يريخ

رمـرد هسـتم   يمـن پ «: گفـت  چـاره بسـازد، مـى   ين و سـالمندان و افـراد ب  يشگاه معلـول يبراى آسا

ك خـدمتى كـرده   يـ آخـر عمـرم    خـواهم  مـى ام و  را جمع كرده ها پولن يام و ا دهيزحمت كش

ام از خـارج آهـن    مـن رفتـه  «: گفـت  متخصص بود، مـى ، در مسائل اقتصادى هم وارد و »باشم

سـت  يانـد تنـى دو   ام ولى از طرف وزارت بازرگـانى رفتـه   ست و شش دالر وارد كردهيتنى دو

ن كـار هسـتم، پـول هـم     يم من متخصص ايگو مى آنها اند، من به و سى و نه دالر قرارداد بسته

د نـه  يـ كرد هسـتم مشـورت مـى   ن كـار متخصـص   يـ ، حداقل با من كـه در ا خواهم مىاز شما ن

؛ »ديـ زيبر آنهـا  بيـ ن همه ارز مملكت را بـه ج يد و ايتجربه و ناوارد را بفرست نفر بى كيكه  اين

ى كه برخى افراد بـا او داشـتند دادسـتانى را واداشـتند كـه      يها رقابتن مسائل و يخالصه بر سر ا

خـارج، البتـه بعـد هـم      زش را برداشت و رفتيبا او برخورد كرد، او هم ناراحت شد و همه چ

 گـر چـه  ياز خود دادستانى گفتند اشتباه شده و سوءتفاهم بوده و حق با اوسـت، ولـى خـوب د   
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ز براى كمك بـه مسـجد مصـالى قـم     يون تومان نيليست ميشان حدود بيا. اى داشت دهيفا

ون تومان بـراى بازسـازى و توسـعه مسـجد امـام      يليداد، سه م) محل برگزارى نماز جمعه(

 ها كاري انه با بعضى از ندانمتأسفل؛ و مين قبيگرى از ايى دها كمكداد و ) ع(عسكرى حسن

  .شوند ده خاطر مىيل افراد رنجين قبيا

  
  
  

  ه قميمدارس تحت برنامه در حوزه علم تأسيس

  

ه قم بـراى  يروزى انقالب مدارسى با برنامه منظم در حوزه علميحضرتعالى پس از پ :س

، )ع(بـاقر  ، امـام )ص(اكـرم  د، مدارسى مثل مدرسه رسوليفرمود تأسيس طّلابت يم و تربيتعل

 تأسـيس د چه ضرورتى را بـراى  ييبفرمالطفاً بعثت و مدرسه عالى تخصصى علوم اسالمى، 

  د؟يفرمود ن مدارس احساس مىيا

ر و يى مثـل تفسـ  يهـا  درسم طلبه وقتش تلف نشـود و  يخواست ن بود كه ما مىيضرورت ا :ج

ضـرورت داشـت در    طلّـاب ى خارجى كه در حوزه معمول نبـود و بـراى   ها زبانخ و حتى يتار

بـه پـنج    آنهـا  دو مدرسه بـود بعـد تعـداد    كىين مدارس با برنامه آموزش داده شوند، در ابتدا يا

هـاى   مقـدارى درس خواندنـد در رشـته    طلّـاب ن بـود كـه وقتـى    يد؛ برنامه ايشش مدرسه رس

ك رشـته از علـوم اسـالمى متخصـص شـوند، بـه       يـ نند تـا در  تخصصى علوم اسالمى شركت ك

. آمـادگى داشـته باشـند    طلّـاب م يگر خواسـت يقا و جاهاى ديبراى آفر مبّلغك يشكلى كه اگر ما 

لـى تلـف شـد    يمن خودم وقتى كه طلبه بودم چون راهنما نداشتم و برنامه درستى نبود عمرم خ

نـد  يآ هـا مـى   ى مـردم كـه بـه حـوزه    ها جوانخواستم  ن معنا داشتم مىيو االن چون توجه به ا

روهـاى  يدادن بـه ن  دانيـ شـترى داشـته باشـد؛ هـدف م    يوقتشان تلف نشود و عمرشان بازدهى ب

جـاد  يت بودنـد، و ا يـ گـر در اقل يهـا مثـل جاهـاى د    ش از انقـالب در حـوزه  يانقالب بود كه پـ 

ن يـ بـه ضـرورت ا   انه افـرادى كـه  تأسفه بود؛ اما ميهاى علم تحولى در آموزش و پرورش حوزه

دند بـا آن شـروع بـه مخالفـت     يد ا مصالح و منافع خود را در خطر مىيمسائل توجه نداشتند و 

هـا گفـت كـه امـام از      ر اطالعات وقت در رسانهيوز. زدند جوسازىن و يكردند و دست به تفت

 شـان ين مـدارس حـوزه بـود و اگـر ا    ين مدارس از بهتـر ين مدارس ناراحتند، در صورتى كه ايا
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ولـى  ! سـت ين مدارس چيان ايدند كه جريپرس بار از من مى كيناراحت بودند خوب بود 

  .اهللا تعالى باالخره كردند آنچه كردند، جزاهم

  
  

  حجتيهمركز جهانى علوم اسالمى در مدرسه  تأسيس

  

ه قـم هـم اقـداماتى    يـ خارج از كشـور در حـوزه علم   طّلابت يحضرتعالى براى ترب :س

كه اكنـون   حجتيهد و مدرسه يى انجام دادينه چه كارهاين زميد در اييبفرمالطفاً د، يا فرموده

ان مدرسه يشنهاد متوليا پيشنهاد حضرتعالى بود و يا به پيخارجى اختصاص دارد آ طّلاببه 

  اهللا حجت؟ تيعنى فرزندان مرحوم آي

روبى آقـاى  يدر نـا مـثالً  ران بلكه در خـارج؛  ين برنامه من بودم، نه تنها در ايا مؤسس :ج

ه و يآنجـا شـهر   طلّـاب كرد و براى  تأسيسد مرتضى مرتضى از طرف من مدرسه يحاج س

د يكـردم، در غنـا هـم آقـاى حـاج سـ       تأسـيس رالئون مدرسـه  يفرستادم، در سـ  مدرس مى

مى هم از طـرف  يحسن ابراه خيى از طرف من مسئول بود، آقاى حاج شيتقى طباطبامحمد

با من بود، چند نفـر هـم    حجتيهالت مدرسه يه تشكيعال استيبود، ر حجتيهمن در مدرسه 

از بـاال   عمـالً گر ير راه افتاد ديانات اخيامنا مشخص شده بودند؛ بعد كه جر هيأتبه عنوان 

رفـت و  اج به دالر و ارز و ين كارها هم كه احتيكردند، ا را حل و فصل نمىها  اين كارهاى

كه اسـتعفا بـدهم تـا كارهـا درسـت شـود و        به من فشار آوردند آنها به خارج داشت، آمد

كار متوقف نشود نوشتم كه هر چـه  كه  اينار من بود، من هم براى يباالخره هدف سلب اخت

بـا مدرسـه    در ارتبـاط . )947 ة، صفح83وست شماره يپ(دارم ب كند من قبول يامنا تصو هيأت

ت  د حسن يآن آقاى حاج س متولّى حجتيه ت  اهللا  تيـ فرزنـد مرحـوم آ  حجـ بـا آقـاى   حجـ

  .كرد مى در كارهاى مدرسه هماهنگى مىيابراه

  
  

  مركز بزرگ اسالمى در كردستان تأسيس

ــراى تقو :س ــاســنّت  ت فرهنگــى و قطــع روابــط علمــاى اهــل يــحضــرتعالى ب ــاي   ران ب

  ايـ د، آيـ مركـز بـزرگ اسـالمى در كردسـتان فرمود     تأسـيس مراكز خارج از كشور اقدام به 
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گر هم اقدام مشابهى انجـام  يكشور مثل بلوچستان و جاهاى د نينشسنّى ر مناطق يبراى سا

  د؟يداد

براى درس خواندن و گذراندن مدارج عالى حـوزوى  سنّت  ن بود كه علماىيبرنامه ا :ج

نـه  يبه دانشگاه مد خصوص بهها  اين رفتند، و گر مىيبه مصر، عربستان، پاكستان و جاهاى د

تى است كه ما حـدود  يك واقعين ي، من گفتم اشد مىالقا  آنها ت بهيرفتند افكار وهاب كه مى

م، بـه انـدازه   يريـ ده بگيـ م ناديتوان را كه نمىها  اين م،يران داريدر انّى سون يليهفت م شش

اوالً رونـد بـه خـارج     وقتى مىها  اين م،يمذهب دارنّى سران يكى از كشورهاى عربى در اي

گردنـد   سـازند وقتـى برمـى    را مىها  اين در آنجا ثانياًرود  رون مىيمقدارى ارز از كشور ب

 ى بـراى يهـا  ن جا دانشكدهيج كنند، ما در هميران ترويگرى را در ايخواهند افكار وهاب مى

عه يآموزش بدهند، در ضمن نظرات فقهـى شـ   آنها م كه علوم خودشان را بهيدرست كن آنها

شـنهاد كـردم كـه اگـر     يى من پعه آشنا شوند؛ و حتيگفته شود كه با نظرات ش آنها هم براى

فقـه خودشـان را    آنهـا  دى دعوت شوند كه بـه يگر اساتياستاد هم كم دارند از كشورهاى د

كه  اينى خودمان هم داشتم كه به جاى ها دانشگاهن نظر را راجع به يم بدهند، البته من ايتعل

م يرا دعـوت كنـ  د برجسته يكا، از آنجاها اساتيل به لندن و آمريم براى تحصيدانشجو بفرست

  .نديايران بيس به ايكه براى تدر

م، مرحوم امام هم موافقـت كردنـد و قـرار شـد     ين را در كردستان راه انداختيباالخره ما ا

شود دولت بپردازد، ما با هزار زحمت  ون تومان مىيليشصت م بودجه آن را كه سالى پنجاه

م، آقـاى حـاج آقـا موسـى     يادفرسـت  مى آنها م و براىيكرد ن پول را از دولت وصول مىيا

دى در يـ نده من در آنجا بود؛ البته آنچه نظر ما بود نشد ولى باالخره كارهاى مفيموسوى نما

ى آنجـا  هـا  طلبـه ارتباط برقرار شد و براى كمـك بـه   سنّت  آنجا صورت گرفت، با علماى

 گـر هـم  يجـام و جاهـاى د   ستان و بلوچستان و تربـت ياى در نظر گرفته شد؛ در س هيشهر

  .اقداماتى صورت گرفت
  
  
  
  
  
  

  



  *٥٠٩  مقاميدوران قائم : فصل هشتم

  

  مركز فرهنگى در لندن تأسيس

  

آقـاى   االسـالم  حجـة  هـا  مدتكه  ايننجا عنوان شود يگرى كه مناسب است در ايمورد د

 -سا در لندن يك كليشان ينده من در اروپا بودند، به كمك من و تصدى ايهرندى نما فاضل

ان و مركـز تجمـع   يـ فرهنگ كـانون كـه   ايـن ده شـد بـراى   يـ خر -كه در معرض فروش بـود 

  .باشد ان مىيار دانشجوينك در اختيرانى در لندن باشد، و ايان ايدانشجو

  
  

  ها دانشگاهت مدرس براى يمركز ترب تأسيس

  

 تأسـيس  هـا  دانشـگاه ت اسـتاد در  يحضرتعالى در مدرسه دارالشفاء مركزى براى ترب :س

  .دييح بفرمايتوض مسألهن يات ايراجع به جزئلطفاً د، يفرمود

 -وجـود داشـت   متعـدد هـاى   چون دانشكده -داشتم  ها دانشگاهندگانى كه من در ينما :ج

س يهاى معارف اسالمى با مشكل مواجه بودند، براى تـدر  نهيه استاد مناسب در زميبراى ته

گـرى  يك سرى معلومـات د يد ياز بود كه باياى ن جانبه به افراد باسواد و همه ها دانشگاهدر 

ت يـ ن كـار ترب يم افرادى درحوزه براى ايمعلومات حوزه داشته باشند، لذا گفت ر ازيهم به غ

س كننـد  يتـدر  هـا  دانشـگاه خواهنـد در   ى كـه مـى  يهـا  متناسب با رشته آنها شوند و براى

روز يـ ن ديهمـ  اتفاقـاً م؛ يكـرد  تأسيسن مركز را ين اصل ايى گذاشته شود، روى ايها كالس

ن مركـز  يالى انقالب فرهنگى و مسئول فعلى همـ عضو شوراى ع(آقاى دكتر احمد احمدى 

ان يـ گفـت مـن بـه شـما بشـارت بـدهم كـه در م        ش من و مىيآمده بود پ) ت مدرسيترب

ن افـرادى  ين افرادشـان همـ  ياند بهتر معرفى شده ها دانشگاهس در يونى كه براى تدريروحان

  .اند ل شدهيالتحص ن مركز فارغيهستند كه از ا

  
  

  دارالشفاءبازسازى مدرسه 

  

  .دييحاتى بفرمايراجع به چگونگى بازسازى و مخارج ساختمان دارالشفاء هم توض :س
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م هفـت هـزار متـر طـرف راه     يـ ن داريك زميى آمد به من گفت ما يك آقايك روز ي :ج

مدرسه بسازد، كه  اينداحمد كالنتر به عنوان يم به آقاى حاج سيا ن را دادهين زميكاشان، ما ا

آن را گود برداشته و به همان شكل رها كرده است، براى ساختن امكاناتى  ك گوشهيشان يا

 تأسـيس ار شما باشـد و بـراى   ين در اختين زميم كه ايشنهاد كنيم به شما پيا ندارد، ما آمده

ك يد براى آن يم بايد؛ من گفتم ما كه امكاناتى نداريه روى آن اقدامى انجام دهيمدرسه علم

آبادى كه در تهران است گفـتم، بـه    نى نجفيآقاى حاج حسن آقا مع م، بعد بهيدا كنيبانى پ

ن را بسـازد  ين زمـ يـ د و ايـ ايدا كنند كه بيك بانى پيتوانند  ا مىيگر هم گفتم كه آيبعضى د

م، باالخره آقاى يكردند و جا هم نداشت مراجعه مى ها طلبهاد بود، يچون آن وقت جاذبه قم ز

شان گفته بود اگر فالنى يدا كرده بود، ايان را پيزمرد وسفينى شخصى به نام آقاى حاج يمع

  .رميم دارد بسازد من حاضر هستم مخارج آن را به عهده بگيى را تصميجا

  شـان هـم  ين و ايم سـر زمـ  يان را آوردند، ما با هـم رفتـ  ينى آقاى زمرديك روز آقاى معي

ن يـ غـام آوردنـد كـه ا   يحاضر شد كه آنجا را بسازد؛ بعد از چند روز از طرف آقاى كالنتر پ

  د، البتـه آقـاى كالنتـر   يـ ن را تصرف كنين زميد ايار من است و شما حق ندارين در اختيزم

نى را به عنوان ين را بسازم و شما و آقاى مشكين زميا خواهم مىبه من گفته بود كه من قبالً 

  م، بعـد بـه ذهنمــان  ين منصــرف شـد يبـاالخره مـا از آن زمـ   . امنـاى آن قـرار دهــم   هيـأت 

  م،يمـه مخروبـه درآمـده اسـت بازسـازى كنـ      يمد كه مدرسه دارالشفاء را كه بـه صـورت ن  آ

لى خوشـحال شـد و گفـت    يشان خين مدرسه را بساز، ايا ايان را بردم و گفتم بيآقاى زمرد

  و وسـط شـهر   )س(نجـا در كنـار حـرم حضـرت معصـومه     يلى بهتر اسـت ا ينجا از آنجا خيا

ن يكنم هنـوز هـم روى آن زمـ    فكر مى -ن راه كاشان يك جاى پرتى بود در بياست، آنجا 

  شـتر ين مدرسه دارالشفاء حـدود دو هـزار و پانصـد متـر ب    يزم -كارى صورت نگرفته است

ادم ياهللا بروجردى هم  تيم آنجا بود، مرحوم آيى بود كه از قديها خانهك طرف آن ينبود و 

ــىنــدازد جــزو ميرا بخــرد و ب هــا خانــهخواســت آن  ك وقــت مــىيــهســت    درســه ول

  كـم اسـباب آن   ان گفـتم بلكـه كـم   يـ نفروختند، بـاالخره مـن بـه آقـاى زمرد     آنها صاحبان

لـى  ي، خهـا  خانـه دن يم به خريما شروع كرد به تدريجم؛ يرا هم بخر ها خانهفراهم شود كه 

ها حاضر به فروش نبودند بعضى مال چند  م، بعضىيديرا خر ها خانهن يم تا ايصدمه خورد

  ك يـ خواسـتند،   ادتر از معمـول مـى  يـ وارث اندر وارث بـود، بعضـى پـول ز   ا ينفر وارث 
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سـت و  يگفت من وضعم خوب ن ن اواخر مىيم او تا ايده بوديدى بود ما خانه او را خريس

ك يادم هست يم؛ يديرا خرها  اين ادى مايى زها زحمتم، باالخره با يكرد ما به او كمك مى

 خواهم مىده بودند صاحب آن گفته بود كه من پول نمت كريون قيليخانه بود كه آن را سه م

ك مسـافرخانه را  يـ ، خودش رفته بود خواهم مىك مسافرخانه ينجا مسافرخانه است من يا

د من حاضرم يدارى كردين را براى من خريده بود آن طرف پل آهنچى گفته بود اگر ايپسند

م، يديبودند باالخره ما آنجا را خرمت كرده يون قيليام را به شما بدهم، آنجا را چهار م خانه

، به او گفته شد تو خودت گفتـى  خواهم مىپول  خواهم مىدوباره گفته بود من مسافرخانه ن

باالخره با پول، خانه او ! خواهم مىى نيگو م حاال مىيديم خريما رفت خواهم مىنجا را يمن ا

لى يم، خيدارى كرديتا خانه را با هزار زحمت خر هشت م، خالصه هفتيدارى كرديرا خر

كردم،  را موعظه مى آنها آوردند و بعضى از ش من مىيرا پها  اين اوقات مرا گرفت، مرتب

ند كـه  شـد  مىم تا باالخره راضى يگذاشت خواندم، پول روى پولشان مى شان مىيث برايحد

ك دفعـه  يـ باجى بود، يآقاى د االسالم حجةز ين معامالت نيخانه خود را بفروشند، واسطه ا

ون تومـان خـرج سـاختمان    يـ ليم كه حدود چهل ميكرد ان گفت ما اول فكر مىيآقاى زمرد

ـ   -م يا ون تومان خرج كردهيليشود ولى تا حاال صد م نجا مىيا شـان  يش ايالبته چند سـال پ

گفـت مـن    ان مـى يـ آقاى زمرد -خرج شدها  اين ش ازيلى بيزد، بعدها خ ن حرف را مىيا

گـذارم در دفتـر شـما و از طـرف شـما       باشد من پول را مـى ى مطرح ينامم جا خواهم مىن

م پـول را  يشان طلبكار بـود يشه از ايما هم عمالًرى كنند ولى يگينجا را پيافرادى ساختمان ا

صـورت  ) مسـئول امـور مـالى دفتـر    (م بعد آقاى حاج تقى رجائى يكرد ن امور مىيخرج ا

ان بـا  يـ ن آقاى زمرديهمچن. ده استون خرج شيليون دو ميليك ميمثالً شان كه يداد به ا مى

ه كمـك  يى مدرسـه معصـوم  هـا  آهنون و پانصد هزار تومان هم براى يليق من هفت ميتشو

  .كرد

  شيى آنجـا مرتـب پـ   هـا  مهنـدس لى وقت صرف مدرسه دارالشفاء كردم، يباالخره من خ

  دارالشـفاء م مدرسـه  يت داشـت يكردم، عنا ق مىيك زبانى تشويآمدند هر كدام را به  من مى

  هـا  خانـه ون تومـان بـراى پـول    يـ ليم، االن هـم در حـدود چهـارده م   يرا از وجوهات نساز

  م ويدا كنـ يـ د بـانى پ يـ ام و با از وجـوه مصـرف كـرده    اجباراًدانم كه  خودم را بدهكار مى

ه شهدا را هم كه محل درس و بحثمان اسـت از وجـوه   ينين حسيمن ا. ميآن را پرداخت كن

ــينســاختم،  ــراد خكــى از اف ــد ده مي ــلير آم ــان داد و گفــت اي ــون توم ــه اســت دري   ن هب
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ه را ينين حسـ يـ ن پـول مـن ا  يد، با ايد مصرف كنيخواه ار شماست به هر شكل كه مىياخت

ان در مورد مدرسه دارالشـفاء گفتـه بـود مـن فقـط پـول سـاختمان را        يآقاى زمرد. ساختم

دارى شـد پـول آن را مـن    يكه خر ىيها خانهن يدهم، لذا ا نمىاصالً ن را يدهم، پول زم مى

ن يك قسمت از آن را آقاى حـاج حسـ  يكردم،  دا مىيى پيها بانيعنى براى هر كدام يدادم، 

  .)هیعل الله رحمة(آباد بود داد كه اهل نجف) خ محمود واحديعموى آقاى حاج ش(واحد 

  

  است؟وقف كه  اينا يگرى يا به نام ديبه نام حضرتعالى است  ها خانهن يسند ا :س

دارى يبه نام من است منتها نوشته شده كه براى مدرسه دارالشفاء خر ها خانهن يسند ا :ج

ن دارالشفاء را كه حدود دوهزار و پانصد متر بود به حدود هفـت  يشده است، و باالخره زم

باجى كه واسطه معـامالت  يد حسن ديآقاى حاج س االسالم حجةم، جناب يهزار متر رساند

ده و وقـت صـرف   يزحمـت كشـ   آنهـا  ديانند كه ما چقدر براى خريند در جرا بوده ها زمين

  .ميكرد

  
  
  

  سرنوشت مدرسه دارالشفاء

  

  هـم بـر اسـاس ضـرورتى كـه وجـود       هـا  دانشـگاه س بـراى  ت مـدر يو باالخره مركز ترب

نجـا مـن   ياى كه آمده بـود ا  ك روز آقاى خامنهين مدرسه شروع به كار نمود؛ يداشت در ا

  ن مركز از نظر شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى صـحبت كـردم،      يافتن اي رسميتراجع به 

  است شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى    ياست جمهورى سمت ريشان آن وقت عالوه بر ريا

  د مـا يكارى ندارد، شما آقاى دكتـر احمـدى را بفرسـت   كه  اين«: را هم به عهده داشت، گفت

ـ  ب مـى ين را تصويدر شوراى عالى انقالب فرهنگى ا ان يـ ، چنـدروز بعـد از آن، جر  »ميكن

ـ   يبركنارى من پ   شـان ياى و ا ش آقـاى خامنـه  يش آمد، بعد آقاى دكتر احمدى رفتـه بـود پ

 -ا نـه ياى بوده  دانم از قبل برنامه حاال نمى -شان سئوال كن يش امام و از ايگفته بود برو پ

  ارالشـفاء س معـارف در د يهـاى تـدر   شان رفته بود نزد مرحوم امـام و راجـع بـه برنامـه    يا
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  :سئوال كرده بود و امام در جواب مرقوم فرموده بودند

  ه قـم يـ ت حـوزه علم يرين پس مدرسه دارالشفاء قم در صورت توافق شـوراى مـد  ياز ا«

  ر نظر شـوراى عـالى انقـالب فرهنگـى اداره گـردد، و در صـورت توافـق حـق لغـو بـا          يز

  .كميوالســـالم علـــ. ديشـــاءاهللا موفـــق باشـــ ان. باشـــد ت قـــم مـــىيريشـــوراى مـــد

  .»19/2/68نى ياهللا الموسوى الخم روح

  )949، صفحة 84وست شماره يپ(

  

ك نامـه بـه   يـ ت حـوزه  يريلنكرانى به نام شوراى عالى مد ان آقاى فاضلين جريبعد از ا

  ت مـدرس يـ شـان متصـدى قسـمت ترب   يسد كه برحسب واگذارى امـام ا ينو آقاى وافى مى

سـد كـه برحسـب    ينو ك نامه هم به آقاى ملكا مىي، و )951 ةصـفح ، 85وست شماره يپ(شود 

ل يـ ات و لـوازم دارالشـفاء را تحو  تأسيسـ شان با آقاى صباحى سـاختمان و  يواگذارى امام ا

گفتـه شـد اسـناد    قـبالً  چنانكـه  : ، در صورتى كـه اوالَ )953، صفحة 86وست شماره يپ(رند يبگ

ت يـ ترب مؤسـس و ! سـتم يكـه ن  نياز محجـور  شرعاًبه نام من است و من  مدرسه دارالشفاء

ام؛ و  مـن داده ... ن ويارى از لوازم را اعم از كتاب و ماشـ يام و پول بس بوده ز منيمدرس ن

شـان نظـر بـه سـاختمان     يشـود ا  از سئوال آقاى دكتر احمدى و جواب امام معلوم مى ثانياً

بـه شـوراى    ت مدرس بوده و آن را هميالت تربياند بلكه نظرشان به تشك نداشته دارالشفاء

  شـود  نجا معلوم مىيت حوزه، از ايرياند نه به شوراى مد عالى انقالب فرهنگى محول كرده

عات، دو حكـم  يجـاد شـده و شـا   ياجو  تأثير ده و تحتيآقاى فاضل نامه مرحوم امام را ند

ـ البتـه  . مذكور را صـادر كـرده اسـت      ك بـار آقـاى دكتـر احمـدى در مقـام عـذرخواهى      ي

: گفـت  زبـانى  به دست من در چاه انداختند، بعد خالصه با زبان بىن سنگ را يگفت ا مى

ك يمن هم براى مدرسه ! شود الت رسمى نمىين تشكيند تا فالنى اسمش هست ايگو مى

خ صـادق  يشـ  آقـاى حـاج   االسـالم  حجـة ت آن را به جناب يامنا درست كردم و تول هيأت

  نيهم به هم فعالًكه  )958الي  955، صفحات 88و  87ى شماره ها پيوست(واگذار كردم كامالن 

  متـولّى كاره هسـتم و بـدون نظـر مـن و      چيمن ه عمالًبند باقى مانده است، ولى  ميشكل ن

اى آمـده بـود قـم و در     شـود؛ و آن روزى كـه آقـاى خامنـه     آن هر نحو تصرفى انجام مى

  نقـل كـرد  شان آقاى كامالن از قول آقـاى ملكـا   يدارالشفاء وارد شده بود پس از مراجعت ا

د شان آقاى يكه از دفتر ا گـانى تلفـن كـرده اسـت بـه آقـاى ملكـا سرپرسـت        يى گلپامحمـ  
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شـان  يا!. ديـ ندگان فالنى را در مدرسه دارالشفاء راه ندهياند نما ه كه آقا فرمودهيضيمدرسه ف

ژه سـاخته  يـ اطالعات و دادگاه وكه  اينبا  -وقتى كه به قم آمدند و در دارالشفاء وارد شدند 

ارى تعهـد گرفتنـد كـه در درس مـن     يمزاحم شاگردان درس من بودند و از بس دائماًن شايا

ذلك من  مع -ت از من محكوم و زندانى شدنديشركت نكنند و جمعى از آنان به خاطر حما

 درىزدى، يـ نى، ايان رازيى را مركب از آقاهيأتت يت مصالح روحانيو به خاطر رعا احتراماً

كسـى را بـه عنـوان    كـه   ايـن شان عالوه بر يشان فرستادم ولى ايو احمد فرزندم به مالقات ا

نده مـرا در دارالشـفاء راه ندهنـد، و    يدستور داده بود نما -انيطبق گفته آقا -د نفرستاد يبازد

روهـا از  يان بـه دنبـال جـداكردن ن   يـ ن ميـ ست، البد كسـانى در ا ين امور عادى نيداست ايپ

  .اند ى عوامانه بودهانتقام جوييها ايگر و يكدي

مدرسـه دارالشـفاء مثـل     شرعاًدر دست آنهاست ولى  عمالًو باالخره مدرسه و لوازم آن 

باشد، و بدون اجازه مـن   دم متعلق به من مىيى را كه من خريها خانه اقالًخانه من است و 

كـنم و   پاره نمى قهيچ وقت هم براى به دست آوردن آن يست، اما هيز نيجا آنها تصرف در

افتم؛ نه  رند به دنبالش راه نمىيام را هم بگ افتم، من اگر همه هستى به دنبالش هم راه نمى

  .د نوشته شود و حفظ شوديخ بايا عالقه دارم و نه به مقام آن، اما تاريبه مال دن

كنگـره  ان كه براى يك بار رفته بودند نزد آقاى زمردينى با آقاى مسعودى يدم آقاى اميشن

ان گفته بود آخـر  ياند از مدرسه دارالشفاء استفاده كنند، آقاى زمرد خواسته مى) ره(ديمف خيش

ـ  شان صـحبت مـى  يبا ا بعداًنى گفته بوده خوب ما يآقاى ام! نجا حق دارديفالنى در ا م، يكن

ت آستانه مقدسه را رهبر به من داده اسـت و  يتولاصالً ر ينخ«: ولى آقاى مسعودى گفته بود

در صورتى كه اصـل مدرسـه   »  !ر نظر من باشديد زينجا هم جزو آستانه مقدسه است و بايا

ر نظر آسـتانه نبـود و مـن آن را بـا چـه      يحدود دو هزار و پانصد متر بود و آن وقت هم ز

ن يـ هـم عـرض كـردم ا   قبالً البته همان طور كه . مشكالتى به حدود هفت هزار متر رساندم

ن شرعى و حقوق يان به موازيست آنچه مهم است عدم توجه آقايل امور براى من مهم نيقب

ان كـار  يل شد؛ و باالخره جريگر تشكيدر جاى د بعداًد يمف خياشخاص است، البته كنگره ش

ادداشتى نوشتم كـه بـه نظـر    يت مدرس را من در يساختمان مدرسه دارالشفاء و قسمت ترب

  .مرحوم امام برسانند

  )959،صفحه 89وست شماره يپ(
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  ...، دارالشفاء و)ع(صادق ت شرعى و قانونى دانشگاه اماميتول

  

ا از نظارت يد آيت رهبرى را بر عهده نداريمقامى و مسئول حضرتعالى اكنون كه قائم :س

الت مركـز جهـانى علـوم    يو تشـك ) ع(صـادق  ات دارالشفاء و دانشگاه امـام تأسيسشرعى بر 

و بعثـت كـه   ) ع(بـاقر  و امـام  )ص(اكرم هاى رسول و مدرسه) خارج از كشور طّلاب(اسالمى 

بـا حضـرتعالى اسـت     آنهـا  ت شرعى و قانونىيشد و تول تأسيسهمه با همت حضرتعالى 

 شرعى متولّىخود را كه  اينا يد يا گران محول فرمودهيت آن را به ديد و توليا منصرف شده

  د؟يدان مىها  اين

رون يـ مـا را از مدرسـه ب  «، حاال هـم  »ميرون رفتيما را از مدرسه ب« گفتند مىآن روزها  :ج

ن گفـتم، و عـرض   يـ ش از ايرا من پها  اين جاديو اهداف ا تأسيسان چگونگى يجر! »ميرفت

كى از يس و يده و در اسناد آن رئياز نظر حقوقى به ثبت رس )ع(صادق كردم كه دانشگاه امام

كنـى حكـم دادم كـه     آن من هستم؛ من براى اداره آنجا به آقاى مهدوى مؤسس هيأتافراد 

 آنهـا  كى ازيامنا معرفى كردم كه  هيأتكارهاى آنجا را اداره كنند و افرادى را هم به عنوان 

شـان در  يزدى به جـاى ا يس جمهور بود آقاى يشان رئياى بود، و هنگامى كه ا آقاى خامنه

 هيـأت ن بود كه جلسـات  يالت اين تشكياساسنامه ا كى از مواديكرد،  جلسات شركت مى

آمدند قـم و در   مى معموالًن حوادث يل شود كه قبل از ايه تشكياست عاليامنا در حضور ر

ان رفتـه بودنـد   ين حوادث اتفاق افتاد آقايوقتى اكه  اين، تا شد مىل يمنزل من جلسات تشك

ن جلسـه گفتـه بودنـد بـه آقـاى      يل داده بودند، در اياى تشك اى و جلسه ش آقاى خامنهيپ

ل يامنا جلسه تشـك  هيأتگر لزومى نداشته باشد مرتب با ياراتى داده شود كه ديمهدوى اخت

به  آنها ولى چون آمدن شد مىل يد جلسات در حضور من تشكيشود، چون طبق اساسنامه با

ـ امنـا اخت  هيأتن راه را مطرح كرده بودند كه يمحذور داشت ا آنها خانه من براى اراتى بـه  ي

ن راه ين گفته بودند اگر از ايشان دانشگاه را اداره كند، همچنيآقاى مهدوى بدهند كه خود ا

ارات يـ ن بوده كـه مـا بـا اخت   يم، البد منظور ايكن را درست مى مسألهگرى ينشود ما از راه د

آقـاى  ه بـه  يفق اى به عنوان ولى عنى آقاى خامنهيم يكن ه را درست مىين قضيه ايفق تيوال

  نيـ ن خـود را بـراى ا  يد كـه زمـ  يـ ان و آقـاى نو يـ آقـاى خان ! دهنـد  ارات مـى يمهدوى اخت
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لى يدانستند خ ن دانشگاه بودند و خودشان را مالك مىيان اصلى ايمنظور داده بودند و از بان

اردار يرا هم گذاشته بودند كنار، و آقاى مهدوى اختها  اين عمالًاوقاتشان تلخ شده بود چون 

ها امضا گرفته بودند  م، از بعضىيريامنا امضا بگ هيأتن كار از يگفته بودند براى ا شدند، و

ن يـ ان بـه ا يش من كه حاال جرياما آن دونفر امضا نكرده بودند، آقاى مهدوى فرستاده بود پ

ـ ا! عنـى چـه  يم، مـن گفـتم   ياردار باشـ يد كه ما اختين را امضا كنيشكل شده است شما ا ن ي

م شده، حاال من عنوان ندارم و بـه اصـطالح داراى مقـام    ياست كه تنظاى  خالف اساسنامه

ن چـه  يـ ك امر حقوقى است نه به عنوان مقام بلكه به عنـوان شـخص و ا  ين يستم ولى اين

كـرد و گفـت آقـاى     رفـت و آمـد  شود، خالصه واسطه چنـدبار   حرفى است كه مطرح مى

نى و آقـاى  يبگردد، البته آقاى مشكد كار دانشگاه يمند است اما با مهدوى هم به شما عالقه

ن يـ م؛ ايرا در آنجا گذاشته بـود ها  اين امنا بودند و در واقع ما هيأتامامى كاشانى هم جزو 

هـا و   طى بود كه مرا تحت فشار قرار داده بودنـد، مقـاالت روزنامـه   يها در شرارفت و آمد

آوردنـد كـه    شـار مـى  هـم ف ها  اين در بورس بود،ها  اين رياسى و غيرنجنامه و خاطرات س

ن شـده بـود،   غدقـ  عمـالً ان هم بـه خانـه مـن    يل شود، آمدن آقايد تعطيباالخره دانشگاه نبا

آنچـه كـه   «: ر آن نوشـتم يزى خطاب به من نوشته بودند من هم زيك چيامنا  هيأتباالخره 

دم كه آقاى مهـدوى گفتـه   ي، بعد شن»نجانب استيكنند مورد قبول ا تأييدامنا  هيأتت ياكثر

ان كه واسطه يآقاى زمرد!. كردند ه را هم محول مىياست عاليشان ريم ايبودند ما انتظار داشت

م كارهاى دانشگاه متوقـف نشـود، اگـر    يخواه كارى ندارد، ما مىكه  اينه بود گفته بود يقض

در واقـع مـن بـه عنـوان     . شان امضا كنـد يدهم ا برم مى ب شد من مىياى تصو مسألهك ي

. نجانـب اسـت  يا تأييـد كننـد مـورد    تأييدامنا  هيأتمضا كردم كه هر چه امنا ا هيأتس يرئ

آقاى مهدوى آنجـا را   فعالًامناى آنجا هستم و  هيأتس يرئ شرعاًو  قانوناًباالخره من هنوز 

  .اطالعم انات آن هم بىيچ نحو دخالتى ندارم، و از جريه عمالًكند، ولى  اداره مى

ن شـكل اسـت كـه    يبـه همـ  تقريبـاً  و مركز جهانى علوم اسالمى هم  حجتيهو اما مدرسه 

  نـد در يايد داشـتم كـه طالبـى از خـارج ب    يـ لـى ام يه آن با من است، به آنجا خياست عالير

  كصـد و ده هـزار  يقـا  يپاپ در خصـوص آفر مثالً م كه ينيب ت شوند؛ وقتى ما مىينجا تربيا

  اى ن مدرسـه يك چنـ يـ م كـه  يما هم گفتـ كان است، يبر عهده وات آنها دارد كه حقوق مبلّغ

  مـى يخ حسـن ابراه يم، كه آقـاى حـاج شـ   يكن تأسيسم و مدارسى هم در خارج يداشته باش

  



  *٥١٧  مقاميدوران قائم : فصل هشتم

  

  آبـاد  ن بـود كـه در نجـف   يـ مى كرد ايى كه آقاى ابراهيه بود، از جمله كارهاين قضيدنبال ا

  پشـتوانه شان حكـم آن را از امـام گرفـت كـه     ياى را كه مصادره كرده بودند ا ك كارخانهي

  صـاحب آن كـه   ايـن ن كـار نداشـتم بـراى    يـ لى دل خوشى از اين مركز باشد؛ البته من خيا

  ن كـار يـ هودى بود اعـدام كردنـد و امـوال او را مصـادره كردنـد و ا     يكارخانه را كه فردى 

ـ  فرضـاً در فقه ما هست كه اگر كسى كه  اينندى نبود، براى يح و خوشايصح ه خـارج  از ذم

ادم هست كه در مصادره آن آقاى مـومن و دادگـاه   يشود، و  ه خارج نمىشود مال او از ذم

  گـر از يكـى د ين كـار را كـرده بودنـد؛    يـ عالى قم هم اشـكال كـرده بودنـد، ولـى خـوب ا     

ادى را در مقابـل  يـ ى زهـا  زمـين ن بـود كـه   يـ مى كرد ايخ حسن ابراهيى كه حاج شيكارها

ـ هـا   اين دارى كرد،يد بهشتى قم خريمارستان شهيب   ون تومـان از يـ ليسـت و هفـت م  يه برا ب

  از بـه دالر يـ ن رفت و آمدآمدند براى  ن طالبى كه از خارج مىيد، همچنيبودجه مدرسه خر

ه يـ ن موسـوى ته يرحسـ يى و آقـاى م وزير نخستو ارز داشتند كه ما آن وقت با هماهنگى 

ا يـ اى، حـاال   ش آقـاى خامنـه  يا رفته بودند پيش آمد گويانات پين جريبعد كه ا. ميكرد مى

  اگـر بـه اسـم   «: اند، چنانكه نقـل شـد، گفتـه بودنـد     شان بودهيا كسانى كه در دفتر ايشان يا

د اسـم فالنـى   يم بايده و مخارج را نمى ها پولن يشان باشد ما اير نظر ايآقاى منتظرى و ز

آقاى محفوظى را كه خودشان عضـو بودنـد واسـطه كـرده      ،امناى آنجا هيأتبعد . » !نباشد

  تيشـما مسـئول  «: نجـا و گفـت  يند با من صحبت كنند، آقاى محفـوظى آمـد ا  يايبودند كه ب

ـ ا مؤسـس مـن  اصالً د يسيد، شما بنويالت را واگذار كنين تشكيا ام و  الت نبـوده ين تشـك ي

  مـن كـه  ! حرفـى اسـت  ن چـه  يـ آخـر ا «: ، مـن گفـتم  » !ام نجـا را نداشـته  يه ايـ است عالير

ن چـه حـرف دروغـى    يام، ا نجا را داشتهيه اياست عاليام و ر الت بودهين تشكيهمه كاره ا

نجـا  يد، چـون اگـر ارز نباشـد ا   يـ نجـا را محـول كن  يپـس شـما ا  «: گفت»  !سمياست كه بنو

  انـد تـا اسـم    هـم گفتـه   آنهـا  د پشتوانه و اعتبار دولت را داشته باشد وينجا بايخوابد، ا مى

ـ  ى هست ما همكـارى نمـى  فالن   مقـامى  شـما كـه از قـائم   «: آقـاى محفـوظى گفـت   . »ميكن

ى يمـن چـه اسـتعفا   «: ، گفـتم » !ديـ نظـر كن  ن مدرسه هم صرفيد از ايا رهبرى استعفا داده

  ام؟ كسى بـه مـن مقـامى نـداده بـود كـه بـه او اسـتعفا بـدهم، خبرگـان گـواهى داده            داده

  فالنى عالقه دارند، خوب مردم اگر عالقـه دارنـد كـه   نى به يبودند كه مردم بعد از امام خم

  ست، كسى مرا نصـب نكـرده بـود كـه از    ين مقام نين مقام هست و اگر عالقه ندارند كه ايا

  زى را دارم كـه دنبـال آن بـدوم   يچ ي هيام و نه االن داع آن استعفا بدهم، من نه استعفا داده
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لى بـراى آقـاى محفـوظى    يمطلب خ نيا. »ارزش است وى براى من بىيمقامات دناصالً و 

آنچـه  «: ر آن مـتن نوشـتم  يك نوشته آوردند و من زيامنا  هيأتتازگى داشت، بعد از طرف 

ت يـ ص دهند با حفظ استقالل و موقعيامنا مركز مذكور به مصلحت آن تشخ هيأتت ياكثر

ـ ا را هـم بـراى  ن يـ ، و ا)947، صفحة 83وست شماره يپ(» باشد ىنجانب ميا تأييدآن مورد  ن ي

ن هدف بودند كه براى يآن وقت به دنبال ا آنها الت متوقف نشود، البتهين تشكينوشتم كه ا

ه آنجـا خلـع كننـد، بـاالخره در     يـ است عاليحل مشكل خودشان به صورت رسمى مرا از ر

امنا را داشتم و االن  هيأته ياست عاليبودم و هم ر مؤسسالت من هم ين تشكياساسنامه ا

  .باشد ه آنجا به عهده من مىياست عاليرز مطابق قانون ين

باجى است يد حسن ديتش با آقاى حاج سياز نظر وقفنامه تول )ع(باقرمحمداما مدرسه امام 

افتاد  ها بحرانن يدم در ايفقط نظارتش با من است، من چندتا مدرسه در قم داشتم بعد كه د

ل دادم ينى تحويرا به آقاى ام آنها هر كار خواستند بكنند و كنم دخالت نمىاصالً گفتم من 

مدرسـه  . ن مـدارس بـود  يگاه انقالب در قم همـ يپاكه  اين؛ با )962، صفحه 90وست شماره يپ(

ملك من بود، پول آن را من دادم و سند آن هم به اسم من و آقاى اصالً هم  )ص(اكرم رسول

  .نى بوديمشك

  
  

  دادگاه عالى تأسيس

  

تا برخى از  »دادگاه عالى«د به عنوان يفرمود تأسيسا حضرتعالى دادگاهى در قم يگو :س

ن دادگـاه  يى به ايبراى صدور حكم نها ها شهرستانو  ها استانن از مراكز يهاى سنگ پرونده

  .ديين دادگاه را بفرمايل ايزه و هدف از تشكيفرستاده شود، انگ

 آنهـا  ،»استتر از انقالب نگهدارى از آن  مهم«ند يگو ن جمله معروف است كه مىيا :ج

ى را بـراى پـس از   يهـا  روهـا و برنامـه  يخواهند انقالبى را به ثمر برسـانند از قبـل ن   كه مى

لـى مهـم اسـت امـا مـا بـه عنـوان        ينند، سازندگى پـس از انقـالب خ  يب روزى تدارك مىيپ

م، انقالب اسالمى به سرعت يى را آماده نكرده بوديروين مرحله برنامه و نيت براى ايروحان

ك بخـش  يـ ى هـم  يالت قضـا ير كرده بود؛ تشكيو عظمت انقالب همه را غافلگ روز شديپ

  ام كـه  ن مطلـب را گفتـه  يـ مـن بارهـا ا  . روزى انقـالب بـود  يـ عمده از كارهـاى پـس از پ  
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تـر از آن   د ما حداقل هزار نفر قاضى مجتهد عـادل و مهـم  يروزى رسيوقتى انقالب ما به پ

ات ين خصوصـ يانه با اتأسفرا اداره كند و م ى آن زمانيالت قضايم كه تشكيعاقل الزم داشت

م، كسانى كه از روى شرع و عقل و منطق مشكالت را حـل كننـد و   ينفر هم آماده نداشت ده

  .زدگى هم نباشند دچار عوام

ك حكم قضاوت داده بودند ولـى  يل انقالب مرحوم امام به آقاى خلخالى يتنها در آن اوا

شـان  يدگى كند، و نحوه كـار ا يها رس همه آن پروندهتوانست به  تنها آقاى خلخالى كه نمى

  .اشكال نبود هم بى

شـان  ين فرمودند، ايبعد از مدتى مرحوم آقاى قدوسى را به عنوان دادستان كل انقالب مع

ك نمونه از آن را كـه  يده بود، يهم رفته بود بعضى از مسائل را به صورت كلى از امام پرس

ى كه حكم فالن جرم و فالن يى قضاها جرماط با بعضى از بود در ارتب مسألهازده يدم يمن د

ست و امام به طور كلى به آن جواب داده بودند و بعد آقاى قدوسى همان صـفحه  يجرم چ

ن پرسـش و  يكاغذ را كپى گرفته بود و به دست قضات داده بودند كه طبق آن عمل كنند، ا

ك شـكل حكـم   يـ نظر خود به  لى كلى و متشابه بود، هر قاضى طبق برداشت ويخ ها پاسخ

ر يـ ش من آوردند كه قاضـى ز يك پرونده را پيمثالً تجربه بودند،  ار بىيكرد، قضات بس مى

! چـه كسـى اعـدام؟   ! حاال براى چى اعـدام  »م، اعداميالرح الرحمن اهللا بسم«: آن نوشته بود

فقـط  سد به جاى خود، حتـى اسـم مـتهم را ننوشـته بـود،      يل حكم را بنويعلت و دلكه  اين

! شود هر كس را گرفت اعـدام كـرد   ن حكم مىير آن امضا كرده بود، خوب با ايخودش ز

گرفتنـد و هـر كسـى را كـه      ن شكل بـود، افـراد را تندتنـد مـى    يى به ايخالصه وضع قضا

  !د گردديكردند كه اعدام با تظاهرات و سروصدا مى ها جريانگرفتند بعضى افراد و  مى

ك قاضى به او يدم كه يك پرونده را ديگفت من  من مىمى به يد جعفر كريآقاى حاج س

گر آن را به اعدام محكـوم  يدم كه قاضى ديشش ماه زندان داده بود و پرونده مشابه آن را د

  !ن حد بوديناهماهنگى تا ا. كرده بود

  آباد بـودم آمدنـد بـه مـن گفتنـد دونفـر       در اطراف نجف ها زمانك وقت در همان يمن 

ى، دختـر  يكـى دختـر خـواهر آقـاى حـاج تقـى رجـا       يصادر شده اسـت،   آنها حكم اعدام

  آبـاد  نجـف  متـدين شـناختم و از افـراد    اى كه من خانواده او را به خوبى مـى  ساله زدهيس

د گر آقاى لسانى كـه بـا مرحـوم    يبودند، و د ق بـود و از افـراد فعـال   يـ لـى رف يمـا خ  محمـ  
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همكـارى   آنهـا  انـد و بـا   قـرار داده ثير تأ را تحتها  اين ن خلقيانقالبى بود، گفتند مجاهد

  .اند اند و لذا به اعدام محكوم شده داشته

روزى انقـالب  يـ د پـس از پ يـ ى كـه با يكى از كارهـا يم كه ين جا بگوين نكته را هميمن ا

را  آنهـا  روهـاى انقالبـى را جمـع و جـور و    ين نيـ سـت ا يبا ن بود كه افرادى مـى يا شد مى

ى و جـذب  ين افـراد را شناسـا  يالتى ايبه صورت تشك ن خلقيمجاهد. كردند ى مىيراهنما

براى مردم روشن نشده بود، مـردم   آنها سران خصوص بهن خلق يت مجاهديكردند، ماه مى

خوردنـد، و لـذا در    را مى آنها بندهيب شعارهاى فريفر ها جوانحسن نظر داشتند و  آنها به

لى پخته و عاقالنه يد خيند باشد مى ر و بازداشتيدستگ آنها ارتباط با افرادى كه در رابطه با

ن رفتـه بودنـد اگـر    يهمان طور كه از روى احساسات به طرف مجاهد آنها ،شد مىبرخورد 

  .گشتند لى زود هم برمىيخ شد مى آنها برخورد درست با

 چـه بـوده؟  هـا   ايـن  اند، گفتم جـرم  ن دونفر محكوم به اعدام شدهيباالخره آمدند گفتند ا

 هـا  حرفن يمگر امام را قبول ندارى كه ا«: اند ساله در زندان گفته زدهيسگفتند به آن دختر 

 ؛»نه، من امام را هم قبول ندارم«: و او هم روى همان غرور نوجوانى گفته بوده »زنى؟ را مى

ـ . آيـد  مـى ش يپـ  هـا  حـرف ن يـ ا جرّ و بحـث خوب در جدل و    ك روز مـن بـه مرحـوم    ي

  آخوند جماعـت   و از آيد مىد من از مسعود رجوى خوشم يكسى بگو فرضاًاگر « :امام گفتم

  خواهم بـه كسـب و كـار     است كار ندارم و مىيولى با س آيد مىنى خوشم نيخم حتى آقاى

  : شـان فرمودنـد  يا» !د او را زنـدانى كـرد؟  يـ ا بايد آيگو م راست مىيدان و مى مشغول باشم،

ــرا او را« ــه، چـ ــ نـ ــراى   »م؟يزنـــدانى كنـ ــه بـ ــتند كـ ــار داشـ   و بـــاالخره از مـــن انتظـ

  را بـه همـان    آنهـا  كـردم كـه   انجام دهم؛ من فكر نمـى  ونفر اقدامىرى از اعدام آن ديشگيپ

  ننـد،  خواسـتند اعـدام ك   زمان سابق اگـر كسـى را مـى    زودى بخواهند اعدام كنند، چون در

  ص اهى تـا شـخ  وان عـالى كشـور و گـ   يـ خـواهى، د  فرجـام  دادگاه اول، دادگاه دوم، حـق 

  ن بـود كـه فرصـت هسـت و     يـ در ذهن من ا. كردند نمى كسى را اعدام كرد شاه امضا نمى

ــد گفتنــد م؛يكنــ رى مــىيــگيرا پ مســأله بعــداًمــا    آن دونفــر را «: فــرداى همــان روز آمدن

  ! كردم، خدا شاهد است همـان طـور خشـكم زد    لى تعجبيمن خ»  !اند شب اعدام كردهيد

  . ميكـرد  دا مـى يـ ش از آن اطـالع پ يو بـ  ن مـوارد بـود و مـا كـم    يـ اگر هم مانند يجاهاى د

  : تهـران خـدمت امـام عـرض كـردم      ف كردم و بالفاصله بلند شدم رفـتم يمن احساس تكل

  ر كـس بـه عنـوان قاضـى در    هـ  كنند، است تندتند دارند اعدام مىلى بد ين وضع خيآقا ا«
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ك دادگـاه عـالى   يـ ا در قـم  د مـ يـ كند، اجازه بده اى دارد حكم اعدام صادر مى ك گوشهي

ن دادگاه ارجـاع داده شـود و   يى كه درآن حكم اعدام است به ايها م و پروندهيل بدهيتشك

  .»ديـ ن كـار را بكن يـ خـوب شـما ا  «: ، امام فرمودند»ن دادگاه گرفته شوديى در ايم نهايتصم

  شـان صـحبت  ياملشـى بـود، مـن بـا ا     اهللا ربـانى  تيـ آن موقع دادستان كل كشور مرحوم آ

ـ    ياردب اهللا آقـاى موسـوى   تيـ شـان قبـول كـرد؛ بعـد بـا آ     يكردم ا   سيلـى كـه آن موقـع رئ

  :نفـر بـود   ى مركـب از پـنج  يشـوراى عـالى قضـا    -ى بود صحبت كردم يشوراى عالى قضا

  ند وشـد  مـى وان عالى كشور و دادستان كـل كشـور كـه از سـوى امـام منصـوب       يس ديرئ

: لى گفتياردب آقاى موسوى -ندشد مىن ير نظر من معيگر هم با انتخاب قضات زينفر د سه

ــور « ــر چط ــآخ ــدهي ــه  ك پرون ــاى را ك ــده  ي ــرده ب ــم ك ــورد آن حك ــى در م   ميك قاض

ـ  »گر درباره آن حكم كنـد؟ يك قاضى ديبه دست    مطـرح  مسـأله ن يـ ن فقهـا ا ي، چـون در ب

توانـد آن را نقـض    گر نمـى ياى حكم كرد قاضى د مسألهك قاضى راجع به ياست كه اگر 

ن حكم در مـورد قاضـى مجتهـد عـادل     يا«: گرى درباره آن بدهد، من گفتميدا حكم يكند 

ى ما كه از روى ناچارى بـراى رتـق و فتـق كارهـاى     ها قاضين يعاقل كاركشته است، نه ا

ـ ا ن طـرف و آن طـرف فرسـتاده   يى به ايقضا   نيـ شـان مشـكلش بـود كـه ا    ي؛ خالصـه ا »مي

شـان  يشان مانـدم، چنـد روز بعـد ا   يموافقت امن آمدم قم و منتظر كه  اينرد تا يرا بپذ مسأله

  خـواهم بـا آقـاى كرمـى دادسـتان قـم راجـع بـه بعضـى از          آمدند منزل مـا و گفتنـد مـى   

ها صحبت كنم، از دفتر ما زنگ زدند و آقاى كرمى آمـد در منـزل مـن و مـا بـراى       پرونده

ــ  ــتراحت رفت ــومه ياس ــه معص ــك  م ب ــام(كه ــم  زاده ام ــخى ق ــد فرس ــاى)اى در چن   ، آق

لـى آمـد   يلى و آقاى كرمـى در منـزل ماندنـد، بعـد از چندسـاعتى آقـاى اردب      ياردب موسوى

  گفــتم چطــور؟ » !فاجعــه اســت! اى واى،اى واى«: كهــك و بــا نــاراحتى گفــت معصــومه

  عت را خوانـد يها پرونده پسـر دكتـر شـر    آقاى كرمى در ضمن گزارش كار پرونده«: گفت

فده ساله از افراد تنـد انقالبـى بـود كـه جـزو      ه ن بچه شانزدهيكه او را اعدام كرده بودند، ا

  ك دفترچـه خـاطرات داشـته كـه هـر روز     يـ هـم نبـوده، او    ها گروهن ين خلق و ايمجاهد

  ن اشـكال بـه  يـ نوشته امروز فالن جا فالن كار شده و امثالً خاطرات خود را در آن نوشته، 

  حكومـت داشـته،  ى بـه كارهـاى   يهـا  اشـكال آن وارد است، و روى فهم خـودش انتقـاد و   

  نيافتـد و بـه خـاطر نوشـتن همـ      ى مـى يالت قضـا ين دفترچه بـه دسـت تشـك   يخالصه ا

! ديگفـت سـر مـن سـوت كشـ      لى مىياردب آقاى موسوى»  !اند ها او را اعدام كرده خاطره
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ك دادگـاه عـالى   يـ الزم اسـت   ها اعدامى در مورد ينها رأىبله براى «: شان گفتيباالخره ا

م كـه اعضـاى آن از   يـ ل داديه دادگاه عـالى را تشـك  يهنگى قوه قضائما با هما. »ل شوديتشك

ى را كـه  يهـا  ن بـه بعـد پرونـده   يى بودند و به همه جا اعالم شد كه از ايعلماى سطح باال

و  شـد  مىن دادگاه ارجاع بدهند؛ حقوقى هم به اعضاى دادگاه عالى داده نياعدامى دارد به ا

  .كردم فقط من گاهگاهى كمك مختصرى مى

ل انقالب بـود، بعضـى امـوال مصـادره     يگر از مشكالت اوايكى ديها هم  مشكل مصادره

، آقـاى قاضـى   شـد  مىل يف و مياى ح لى اموال مصادرهي، خشد مىد مصادره يكه نبا شد مى

خواسـتند   ها را مى اموال خانواده ضرغامى«: گفت كى از قضات مىيآبادى به نقل از  خرم

دا نشد، چون همـه  يدا كنند پيد كه راهى براى مصادره آن پمصادره كنند هرچه بررسى كردن

دا يـ هودى پيك ي آنها ده بود، باالخره در پشت پنجميبه ارث رس آنها اموال از اجدادشان به

رفتم، ولـى بـاالخره   يد و مـن نپـذ  يـ را مصادره كن آنها ن عنوان امواليكردند و گفتند تحت ا

  .دانم به چه مالكى؟ نمى. »اموال آنان مصادره شد

وست يپ(ن دادگاه انجام شود، يا تأييدر نظر و با يها هم ز هاى مصادره پرونده ميبعد ما گفت

غـام داده و از  يادها براى ما پين بنيكى از ايس يالبته در همان زمان رئ )964، صفحة 91شماره 

ـ ا م و بنا شد كه روىينمود ولى ما با مرحوم امام صحبت كرد ن كار ابراز ناراحتى مىيا ن ي

  .رديك كنترلى انجام بگيمسائل 

  )974الي  966، صفحات 95الى  92ى شماره ها پيوست(

  
  
  

  انيدگى به امور زندانينده براى رسين نماييعفو و تع هيأت

  

ان هـم  يدگى بـه مشـكالت زنـدان   يو رس ها زندانا براى بررسى امور يحضرتعالى گو :س

  .دييشترى بفرمايح بيارتباط هم بجاست توضن يد، در ايفرستاد مى ها زندانندگانى به ينما

ى را يل انقـالب بـود و سروصـداها   يكى از مشكالت ما در اوايهم  ها زندانمشكالت  :ج

ان يجاد كرده بود، مرحوم امام چندنفر را فرستاده بودند كـه برونـد راجـع بـه امـور زنـدان      يا

  شـان يروز ا كيـ بـود،   مـى يد جعفـر كر ياهللا س تيآ آنها قاتى را انجام بدهند از جملهيتحق
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ك مردآبـاد در آنجـا   يـ نزد) حصار ا قزلي(م در زندان حصارك يا ما رفته«: آمد به من گفت

ـ اند و داخل آن به قـدرى تار  اه زدهيم و پتوى سيك گلي اتاقك يم جلوى يديد   ك اسـت ي

، بعـد  »انـد  نفر را در آن زنـدانى كـرده   شود و حدود ده ص داده نمىيكه روز و شب تشخ

  خـورد، از بـس   م كـه نجاسـت خـودش را مـى    يك دختر برخـورد كـرد  يم به يرفت«: گفت

  مـن از . » !وانـه شـده بـود و بـاز او را در زنـدان نگـه داشـته بودنـد        يتش كرده بودنـد د ياذ

  ام آقـا امـروز آمـده   «: شان عـرض كـردم  يشدم، رفتم خدمت امام به ا تأثرلى ميا خين قضايا

! مياى را بگـو  كننده ناراحت كنم و مطالب ناراحتگر حضرتعالى را يبر خالف روزهاى د

ـ اند؛  اسى نگه داشتهيوانه را به عنوان زندانى سيى ما دختر دها زنداندر    ك فكـرى بـراى  ي

، بعـد بـه امـام    » !ى است در جمهورى اسالمىيها زندانن چه جور يد آخر اين مسائل بكنيا

ـ ا بـه  آنهـا  البته كسانى كه پـارتى داشـته باشـند وضـع    «: گفتم   كشـد، مـثال   ن جاهـا نمـى  ي

  اهللا آقـاى  تيـ ن بوده و نوه مرحـوم آ يمجاهد مؤثّرم اسدى كه عضو يمر -برحسب منقول -

  ن كـرده اسـت  يصـد نفـر را جـذب مجاهـد    يست سيتقى خوانسارى است و دومحمدد يس

د خ ياهللا حـاج شـ   تيچون او نوه آقاى خوانسارى بوده به آقاى آ ل  على اراكـى  محمـ متوسـ

ــد و ا شــده ــه شــما  يان ــل شــان ب ــوده متوس ــده و شــما فرم ــا ش ــاي ــد، ام   د او را آزاد كنن

فقـط   آنهـا  ه داده و بعضى ازياعالم آنها صد نفر دختر را كه او جذب كرده و بهيس ستيدو

  احمـدآقا . »انـد  وانـه شـده  يد آنهـا  اند، و بعضـى از  اند آنجا نگه داشته ه خواندهيك اعالمي

  ن مسـائل را بـه امـام گفـتم،    يـ داشت، من بـا نـاراحتى ا  فرزند امام هم درآن جلسه حضور 

  د كـه بررسـى كننـد اگـر    يـ ى را مشـخص بكن هيـأت ك يـ لى خـوب شـما   يخ«: امام فرمودند

  تيكردنـد كـه فـردى صـالح     تأييـد نـده دادسـتانى   يس زندان و نماينده اطالعات و رئينما

  ت رايمسـئول ن يـ مـن ا «: ، گفـتم »ديـ عفو دارد شما از طرف من او را مـورد عفـو قـرار بده   

  اگـر گفتنـد فالنـى دارد تندتنـد افـراد را آزاد     كـه   ايـن ك شـرط و آن  يـ كـنم بـه    قبول مى

ـ يـ ك چيـ كند شما مبـادا   مى   د، شـما اگـر نظـرى   يسـ يا بنويـ د ييـ ت بگويـ ن جمعيزى در ب

  دانسـتم افــرادى  رفتنـد؛ چــون مـن مــى  يشـان پذ ي، ا»دييــد بــه خـودم بفرما يـ و مطلبـى دار 

شان در سخنرانى يزنند و بسا ا ى را مىهاي حرفك يروند خدمت امام و  كه تند هستند مى

عفـو   هيـأت بعـد مـن چهـارنفر را بـه عنـوان      . ند، چنانكه اتفاق افتاديزى بگويخودشان چ

د مشخص كـردم، آقـاى    ـ القضـات او  النـى كـه خـودش قاضـى    يگ ىمحمـ   ن بـود، آقـاى  ي

د د يآقـاى سـ  آبـادى و   ابطحى كاشانى، آقاى قاضى خـرم  موسـوى بجنـوردى؛ بعـد    محمـ  
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نعلى انصـارى و آقـاى   يخ حسـ ياز جمله آقـاى شـ   - ها زندانم در يفرستاد افرادى را ما مى

ى يان صحبت كنند و آنان را راهنمـا يكه با زندان -م خلخالىيد رحيزدى و آقاى سيى محمد

افـرادى متنبـه و آگـاه    دادند كه  ص مىيرا گوش كنند، بعد اگر تشخ آنها ىها حرفكنند و 

كردند و بعد  نده اطالعات و دادستانى هماهنگ مىيس زندان و نمايآمدند با رئ اند مى شده

را بـراى   آنها عفو اسامى هيأتاى  و بعد طى نامه شد مىعفو گزارش  هيأتبه آن چهارنفر 

  .كردم موافقت مى آنها فرستاد و من از طرف رهبر انقالب با عفو من مى

ن بودم و شما دادگاه يمن آن وقت كه در او«: النى به من گفتيگ ىمحمدك وقت آقاى ي

ـ ا اى كه ما در آن نظر داده د ناراحت شدم كه چگونه پروندهيل داديعالى را تشك م ارجـاع  ي

فهمـم حـق بـا شـما بـوده       شود به كسانى كه بسا در حد شاگردان ما هستند، ولى حاال مى

م و دادگاه عالى حكم ما را نقض كرده يآنجا حكم اعدام داده بود است، بسا كسانى كه ما در

حكم اعـدام داشـتند مـا    قبالً هزار نفر كه  م، حداقل ششيكن را عفو مى آنها ميبود االن دار

چ جـا بـه اسـالم و انقـالب ضـربه      يهـ ها  اين ن هم دارم كهيقيم و يا را عفو كرده آنها االن

  .»زنند نمى

  
  

   



  *٥٢٥  مقاميدوران قائم : فصل هشتم

  

  : 96وست شماره يپ

ى كشــور، هــا زنــدانو  هــا دادســتانينــده بــراى بررســى اوضــاع ين نمايــيتع

  24/4/65مورخه

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  افاضاته دامتآبادى  نعلى انصارى نجفيخ حسيآقاى حاج ش االسالم حجةجناب مستطاب 

اى آشـنا   ى كشور تا انـدازه ها زندانو  ها دادستانيپس از سالم، چون جنابعالى با اوضاع 

و  هـا  دادستانيالسابق از  د مقتضى است كمافىيباش ز مىينجانب نيد و مورد اعتماد ايا شده

ر از افـراد خـدمتگزار چنانچـه    يد و ضمن تشـكر و تقـد  يد كنيبازد متناوباًى كشور ها زندان

ى آنـان بـا   هـا  مالقـاتي ا يان و يا زندانين و يو برخورد با متهم ها بازجوئيخداى ناكرده در 

ا اخـالق اسـالمى   يـ ا مقررات جمهورى اسالمى و ين و ين شرع مبيمخالف موازامورى كه 

ان و يالمقـدور نسـبت بـه رفـاه زنـدان      د، و حتـى يـ ان تذكر دهيد به متصدياست مواجه شد

ان و يحت زندانيد و در ارشاد و راهنمائى و نصيح و انسانى با آنان سفارش كنيبرخورد صح

هاى مشروع آنان  د و خواستهيياسى آنان كوشش فرمايا سينى و يدادن به مشكالت د پاسخ

  .دينجانب برسانيرا به ا

چ نحو يبا جنابعالى از ه ها زندانان يو بازجوها و متصد ها دادستانان محترم يشاءاهللا آقا ان

  .نديفرما غ نمىيهمكارى در
  

  اهللا و بركاته حمةركم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس
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  : 97وست شماره يپ

نـى  يبه امـام خم  ها زنداناهللا العظمى منتظرى در  تيندگان آيكى از نمايگزارش 

  انيرامون برخى از مشكالت زندانيپ

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  اهللا العظمـى  تيـ االمـه و قائـدهااالعظم حضـرت آ    االمـام و امـام   محضر مبـارك نائـب  

  العالى ظله دامنى يامام خم

 اهللا حفظـه اهللا العظمـى منتظـرى    تيمقام رهبرى آ مطاع قائمپس از ابالغ سالم، حسب امر 

ان و يبا زندان ها زندانن محترم ياز لحاظ رفتار و گفتار مسئول ها زنداند بعضى يمبنى بر بازد

ى آنان، ها صحبتدادن به  و گوش ها زندانشان و بطور كلى سركشى به يخورد و خوراك ا

ى ها بازداشتگاهو  ها زندانشان به يان مورد اعتماد اير با بعضى از آقايحق 21/8/66خ يدر تار

رجند يرفت و باالخره زندان شهرستان بيرجان، بندرعباس، جيزد، شهربابك، سيمركز استان 

اهللا  تيــم، چـون آ يشــان رسـاند يجـه را بطــور خالصـه بـه اطـالع ا    يم و نتيسركشـى كـرد  

د بـا عـرض   يمستحضـر هسـت  ل بودند كه به عرض حضرتعالى برسد ولـو  يمابقائه  داممنتظرى

كـه   شـد  مـى ان تـذكر داده  يبه زنـدان كه  اينبا توجه به . ميفتان شديمعذرت مزاحم وقت شر

ن محتـرم  يد نسـبت بـه مسـئول   ييـ گو د آنچه مـى يگرى مرتكب نشويخداى ناكرده خالف د

ن حـال تعـدادى از   ير دارد، در عـ يـ ن صورت خود تعزيواقع و دروغ نباشد كه در ا خالف

ختـه و دسـت و پـا و    يرانى كه به اندازه كف دست موى سرشـان ر ير ايرانى و غيان ايزندان

، و زنـى كـه   شـد  مىده يبود د آنها كنده و كسانى كه آثارى بر بدن انگشت شكسته و دندان

ر شده و او را زدند تا سقط كرده و دو يگفت در ماه رمضان امسال دستگ اهل مشهد بود مى

ـ هـا   اين را زدند تا فوت كردند، وكردند كه آنان  مورد هم ادعا مى ان عـادى  ين زنـدان يدر ب

مانده بر اثر زدن با كابل برق و يآثار باق گفتند مىكه  شد مىده يره ديرجان و غيبندرعباس، س

كـى از  يل اسـت و  ين بستن و سوزاندن با نفت و گازوئيلگد و سوزاندن با فندك و به ماش

  .را سوزاندندلى عورتش يگفت با چوب گازوئ ان مىيزندان

شده پزشكى جزو پرونده اسـت و بعضـى هـم     تأييدكردند مدارك  بعضى ادعا مى ضمناً

  .رى آن مشخصات خود را ذكر نمودنديگيبراى اثبات و پ

  زدىيى محمدمحمود 
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  : 98وست شماره يپ  

نـى،  ينـدگى از سـوى امـام خم   يان بـه نما يعفـو زنـدان   هيـأت م اعضـاى  يترم

  22/2/1365مورخه

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

بجنوردى عضـو محتـرم    محمدد ين آقاى حاج سيوالمسلم االسالم حجةجناب مستطاب 

  افاضاته دامتشوراى عالى قضائى 

ان مستحق عفو و احاله آن از طرف حضرت يعفو زندان مسألهت يپس از سالم، نظر به اهم

عفـو منصـوب از    هيـأت ت در ينجانب، مقتضى است جنابعالى به عنوان عضويبه ا مدظلهامام

  .دييعفو همكارى فرما هيأتان محترم يبا آقا له معظمطرف 

  .عيالجم شكراهللا سعى

  نعلى منتظرىيحس -  22/2/65

  



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٥٣٠

 

  
  ها سخنرانيز در يآم حتيطرح برخى از مسائل انتقادى و نص

  

 نوعـاً مقـامى   حضـرتعالى در زمـان قـائم   كـه   ايـن گرى كـه مطـرح اسـت    يسئوال د :س

ن كشـور  يز نسبت به مسـائل و مسـئول  يآم حتيد كه جنبه انتقادى و نصيى داشتيها سخنراني

را موجـب   هـا  صـحبت گونـه   نيـ د؟ بعضى افـراد ا يداشت، در آن زمان چه احساسى داشت

  نظر حضرتعالى چگونه بود؟. دانستند ف نظام مىيتضع

ارى از يداشـتند، بسـ   ادى با من مالقـات ين است كه در آن زمان افراد زيا مسألهواقع  :ج

ش امام مطرح كنند بـا مـن مطـرح    يكردند برخى مسائل را پ نمى جرأتن كشور كه يمسئول

 هـا  خانـه ، از سـپاه و ارتـش و از وزارت  شـد  مـى ا به مـن گـزارش   يات قضايكردند، واقع مى

 ، عـالوه بـر  گفتنـد  مـى آمدند مشكالتشان را  ، خود مردم مىگفتند مىآمدند اشكاالت را  مى

داماد من كه در  -م كه من به آقاى حاج آقا مرتضى منتظرى يادى داشتيهاى ز ما نامه ها اين

گفته بودم هرچه نامه هسـت   -ها در دفتر بود و هنوز هم هست آن زمان مسئول بخش نامه

لـى  يخكـه   ايند من بخوانم، براى يد به من بخوانم، حتى نامه فحش هم اگر هست بدهيبده

د روزى دو ساعت و بعضى اوقات يبعضى دردها در جامعه است، شاانگر يهم ب ها فحشاز 

ن يـ آقا من ا«: ك وقت به مرحوم امام گفتمي. كردم ها مى شتر وقتم را صرف خواندن نامهيب

هـا   عنى شما نامهي«: ، گفتم»ميما هم اطالع دار«: شان گفتندي، ا»خوانم هاى مردم را مى نامه

امـروز  مـثالً  نـد كـه   يگو دهند بـه مـا و مـى    گزارش مىر، يخ«: امام گفتند »د؟يخوان را مى

ست مورد آن فحش بوده، سى مورد آن يد، پنجاه مورد آن استفتاء بوده، بيست نامه داشتيدو

هـا را   دادنـد امـا مـن مـتن نامـه      ن شكل به امام گزارش مىي؛ به ا» ...خواسته و كمك مى

ى يهـا  گـزارش آمدنـد   باال مى ن ردهيم، خود مسئولشد مىخواندم و به مشكالت واقف  مى

بان يكردم كه انقالب ما بر دوش مردم است و پشت ن را مىيدادند، آن وقت من حساب ا مى

ن ين انقالب از بيز ايد شوند همه چيت نااميآن مردم هستند، اگر مردم زده شوند و از روحان

حـاال هـم    نيدانسـتم، مـن همـ    كردنها را به مصلحت نظـام مـى   ن صحبتيرود، من ا مى

سـت؛ در  يف نظـام ن يو انتقاد از كارهاى خالف، تضع ها اشكالن است كه گفتن يام ا دهيعق

ها انتقاد  ن خاطر است كه روزنامهيى محكمى است به اها نظام معموالًشان يها نظاماروپا كه 

  كننـد، تمـام مطالـب را    كننـد، از دولـت انتقـاد مـى     كننـد، از شـخص اول انتقـاد مـى     مى
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ن باال چشمشـان را بـاز كننـد و    يشود كه هم مسئول ها سبب مى ن نوشتهيو هم سندينو مى

زها ين چيست كه اياى امروز جورى نياشكاالت را برطرف كنند و هم مردم دلگرم شوند، دن

ند امـا  يگو ون نمىيزيو تلويها و راد زها را روزنامهيلى چيم، چه بسا خيم مخفى كنيرا بتوان

گـوش   آنهـا  شود كه مردم بـه  ن باعث مىيند، و ايگو مىمثالً ا كيا صداى آمريو لندن يراد

د مـردم آزادانـه   يـ د و دلسرد شوند، در نظـام اسـالمى با  يهاى داخلى ناام بدهند و از رسانه

 مسـأله ن يند در ايى اشتباه كرد بتوانند بگوينفر هم در جا كيبتوانند حرفشان را بزنند، اگر 

بـا  ) ص(غمبـر يست، تـازه پ يچ كس معصوم نيه) ع(معصوم چهاردهر از ياشتباه كرده، چون به غ

عنى كارهـا را بـا مشـورت    ي »االمر و شاورهم فى«: ديفرما معصوم بود خدا به او مىكه  اين

ان يـ ن آقايا. ديى كنيمرا راهنما »روا علىياش«: فرمودند انجام بده؛ و خود حضرتش بارها مى

م درست يى كه ما انجام دادير كارهاينخ گفتند مىشه يدر جنگ گاهى اشتباه داشتند ولى هم

دم باز يفرمودند جام زهر را نوش 598رش قطعنامه ين اواخر هم كه امام با پذيبوده است، تا ا

لى مـوارد  يدر خ. ستيح نين شكل صحينه، به ا! كارهاى ما درست بوده است گفتند مىهم 

لى ينجا بكشد، مردم ما خيكار به ام و همان اشتباهات باعث شد كه يدر جنگ ما اشتباه كرد

كنـد،   گذاشـتن روى اشـكاالت دردى را دوا نمـى    فهمنـد، مرتـب سـرپوش    مسائل را مـى 

د بـه  يـ تواند انجام دهد، با چكس هم كارى نمىيشود و ه خداى نكرده منفجر مى دفعه يك

ك دانست، فقط مـا چهارتـا آخونـد كـه     يرا در انقالب شر آنها همه مردم احترام گذاشت و

م در هر صورت مـردم  ييست كه ما بگوين طور نيم؛ ايستيمردم كه ن قيمم و يا انقالب نكرده

! نديايند درست است و به دنبال اشتباه ما بيم بگويند و اگر اشتباه هم كرديايد به دنبال ما بيبا

د مردم را كه صاحبان اصلى انقالب و حكومت و كشور هستند در يده من بود كه باين عقيا

دادم گاهى  دادم، گاهى به امام تذكر مى ن خاطر هم من تذكراتى مىيان گذاشت، به هميجر

كـه   اينچ هدفى نداشتم جز يدانستم و ه فه خودم مىين را وظيدادم، ا ن تذكر مىيبه مسئول

  خون شهدا هدر نرود و مردم در صحنه بمانند، حاال هم اگر احسـاس كـنم كـه حـرفم اثـر     

  لهجـه  ت و صـراحت يـ د صداقت، قاطعيدر جمهورى اسالمى با م، به نظر منيگو دارد مى

ـ يب مـى كـه   ايـن . ن بـه نفـع كشـور اسـت    يـ در كـار باشـد و ا     در مســائل عمومـاً م مـردم  ين

  ن جهـت يـ فهمنـد بلكـه بـه ا    سـت كـه مسـائل را نمـى    ين معنـا ن يـ كننـد بـه ا   سكوت مى

  مانيشـعارها  گـر مگـر مـا در   يستند؛ از طـرف د يمردم متهتكى ن عموماًران ياست كه مردم ا
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ى مـردم را كـه   هـا  آزادي، پـس جلـوى   »!استقالل، آزادى، جمهورى اسـالمى؟ «: ميگفت نمى

ا حرفـى بـراى گفـتن دارد در    يم، اگر ما هر كسى كه نظرى يريد بگيخالف اسالم نباشد نبا

م تـو ضداسـالم و   ييم و بگـو يم و كنـار بگـذار  ييصورتى كه مخالف نظر ما باشد او را بشو

ن همه مشكالت ين چه آزادى است كه ما براى به دست آوردن آن ايپس ا ضدنظام هستى،

ام  دهيـ ن بود، حـاال هـم عق  يام ا دهيمن از اول عق! م؟يد دادين همه شهيم و ايرا تحمل كرد

ون در انقـالب  ينى انجام گرفت، روحـان ياهللا خم تين است كه انقالب خوبى به رهبرى آيا

ى به دست يى سه قوه و عمده كارهاى اجرارؤسارد نقش خوبى داشتند، اما چه ضرورتى دا

ر يى به دست افراد غيون باشد و كسى هم حق نداشته باشد انتقاد كند، اگر امور اجرايروحان

م به كارهاى يتوانست ت بود ما مىيرياست و اقتصاد و مديو آگاه به مسائل س متعهدروحانى 

م، طلبكارشان يم، رهنمود بدهيانتقاد كنم، يدر مسائل نظارت كن ضمناًم، و يطلبگى خود برس

ـ اند در مسـائل اجرا  ون افتادهيلى بهتر بود تا االن كه روحانين خيم، و ايهم باش ى و تمـام  ي

شـود   و همه انتظارات را هـم كـه نمـى    -انتظارات هست  آنها اشكاالت متوجه آنهاست، از

ت بـه  يـ اصـل اسـالم و روحان  ى را نسبت بـه  يها نىيها و بدب تىينارضا قهراًو  -برآورده كرد

ت متمركـز  يـ ى بخواهد در دست روحانيكارهاى اجراكه  اينآورد؛ خالصه من از  وجود مى

ر يين بود، ولى چرا نظرشان تغيباشد از اول مخالف بودم، مرحوم امام هم نظرشان از اول هم

و در حد امكان از تكرار  شد مىد اشكاالت و اشتباهات مطرح يباالخره با. دانم كرد من نمى

  .آمد رى به عمل مىيآن جلوگ
  
  
  

  ا مردم؟ين يطرح اشكاالت و تذكرات به امام و مسئول

  

ن است كه شما آن زمـان در مقـام   يكنند ا ها مطرح مى نجا بعضىياى كه ا ك نكتهي :س

ن مشكالت و مسـائل را در جلسـات خصوصـى كـه بـا      يد و امكان داشت ايت بوديمسئول

شان جلوى بعضـى از  يق ايد و از طريخدمت امام برسكه  اينا يد يد مطرح كنياشتن ديمسئول

ى عمـومى  هـا  سـخنراني د، اما طرح بعضى از مسـائل در  يريو اشتباهات را بگ ها خالفكاري

  د؟ييفرما ن رابطه چه مىي، در اشد مىسته نبود و تلقى تضاد از آن يشا
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  شـان در قــم بودنـد امكــان  يزمـان كــه ا مـن در قـم بــودم و امـام در تهــران، آن    اوالً  :ج

  ن اواخـر كـه وضـع جسـمى    يـ ا خصـوص  بـه شتر بـود امـا در تهـران    يشان بيدسترسى به ا

شـان برسـم و   يتوانستم خـدمت ا  بار مى كيشان هم چندان مساعد نبود فوقش چند ماه يا

  م مـثال يكـرد  لـى صـحبت مـى   ين خيمطرح بكنم، و اما با مسئول شد مىهمه مسائل را هم ن

  وان نشسـته بـودم راجـع بـه موضـوعى گفـتم مـن احسـاس        ين اياى در هم آقاى خامنهبا 

  د،ييـ گو كـنم شـما درسـت مـى     من هم احسـاس خطـر مـى   «: شان گفتنديكنم، ا خطر مى

  گـر يكردنـد و د  ان بـه همـان گفـتن خصوصـى قناعـت مـى      يـ منتهـا آقا . »حق با شماسـت 

لـى از  يت خين چـون مسـئول  ؛ امـا مـ  گفتند مىا به صورت علنى مشكالت را نيخدمت امام 

  ى مختلـف مطـرح  هـا  شـكل دم در جاهـاى مختلـف و بـه    يد مسائل را به عهده خودم مى

  را بـه مـردم وعـده داده    )ع(ما حكومـت عـدل علـى   . كردم بلكه اشكاالت بر طرف شود مى

ن جهت اگر مـن تخلفـاتى از   يم، به هميمان عمل كنهاي حرفن بود كه به يم و انتظار ايبود

  نيـ م، ممكـن اسـت بعضـى افـراد ا    شـد  مـى ناراحـت  واقعـاً  دم يـ د مـى  ها دادگاهقضات و 

  بـراى موضـوعى   هـا   شب گذشتند ولى گاهى من گرفتند و از آن مى زى نمىيمسائل را چ

زى يـ خواسـتم چ  ك در ظلم باشم و اگر مىيخواستم شر برد، من نمى تا صبح خوابم نمى

  هـا بـه مـن    زمـان هـم بعضـى    دانسـتم؛ در همـان   ك در ظلـم مـى  يم خـودم را شـر  ينگو

  سـت چـرا  يت كـه االن متوجـه شـما ن   يمقـام رهبـرى هسـتى، مسـئول     تـو قـائم  «: گفتند مى

  توانسـتم خـودم را قـانع    ولى مـن چطـور مـى   »  ؟...د ويكن ن قدر خودتان را ناراحت مىيا

م، حـاال بـه   يما به مردم وعده حكومت اسـالمى داده بـود  ! ستمياى ن م من كارهيكنم و بگو

  مخصوصـا ! د؟يـ د مراجعـه كن يـ خواه م به من كارى ندارد شما به هر كسـى مـى  يبگومردم 

  شـتر يفـه مـن ب  ين كـار انتظـارات مـردم و وظ   يمقام گذاشته بودند و با ا اسم مرا قائمكه  اين

اشـكاالت و   معمـوالً م بلكـه  يگونـه نبـود كـه مـن فكـر نكـرده سـخن بگـو         نيشده بود؛ ا

  ن ويكردم و در مالقـات بـا امـام و مسـئول     داشت مىاديد يرس ى كه به نظرم مىيشنهادهايپ

  كـردم كـه مـورد توجـه     ى عمومى از آن استفاده مـى ها مالقاتو  ها سخنرانين در يهم چن

  .گرفت قرار مى

  )1017الي  975، صفحات 110الى  99ى شماره ها پيوست(
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جزئـى  ن است كه چرا به خاطر مسائل يشود هم اشكالى كه به حضرتعالى گرفته مى :س

ك يك حكومت وجود يبرد، خوب در اداره  د و شب خوابتان نمىيشد مىن قدر ناراحت يا

  .عى استيسرى مشكالت جزئى طب

ا يست، يبجا نكه  اينكشند با  د چند نفر را دارند مىيفرض كنمثالً مسائل جزئى نبود،  :ج

ك يـ ا در يه وجود دارد، يكنند و راه بهترى براى برخورد با قض اموالى را مصادره مىكه  اين

ى مردم را ها جواناز اى  عدهها كه من از آن خبر داشتم يات به خاطر بعضى از خودسريعمل

! مسائل جزئى اسـت؟ ها  اين ايرى نمود، آيتوان از آن جلوگ دهند كه مى دارند به كشتن مى

كـه   ايـن براى ست كه يالبالغه ن ست و هفتم نهجيدر خطبه ب) ع(نيرالمومنيش امين فرمايا ايآ

شود و  اند برآشفته مى ا خلخال را از پاى او درآوردهيه يك زن ذميك دستبند را از دست ي

مسلما مات من بعد هذا اسفا ما كان به ملومـا بـل كـان بـه عنـدى       اًامر فلو انّ«: ديفرما مى

اگـر  ، آن وقـت  »كنم نمى مذمترد من او را ين غصه بميك فرد مسلمان از اياگر « :»رايجد

كند،  مصادره مى جا بيا اموالى را يكند،  اعدام مى جا بينفر را  ك قاضى هشتيم يديد مى

! تفـاوت باشـم؟   توانسـتم بـى   گـزاران انقـالب بـودم مـى     هيـ ن و پايا من كه جزو مسئوليآ

گشت، داروغـه   نه مىيهاى مد شب آمده بود در كوچه فه شد نصفيند عمر كه خليگو مى

: ، عمر گفت»كشند شب را استراحت كنند ن همه زحمت مىيافه روز يحضرت خل«: گفت

رند يك كشاورزى به غصب بگياگر گوسفندى را در كنار شط فرات از ! ى؟يگو تو چه مى«

ه حكومت ين حكومت عمر است، ما كه داعيخوب ا»  !د جواب بدهميامت من بايدر روز ق

  !م؟يد بكنيم چه بايرا دار) ع(على

  

  آقاى محتشمى در آن موقع چه بوده است؟ان صحبت شما با يجر :س

ــداران را يــشــان وزيوقتــى كــه ا :ج ــد اســتانداران و فرمان   ر كشــور شــدند شــروع كردن

  شـود و خطـى برخـورد    ن عمـل انجـام مـى   يـ دا بـود بـراى انتخابـات ا   يض كنند و پيتعو

  شبى آقاى محتشمى از اراك برگشته بود و شـب نمـاز مغـرب و عشـا را در منـزل     . شد مى

  شـان يض بعضـى از اسـتانداران اعتـراض كـردم و بـه ا     يخواندند و من راجع به تعوبا من 

ان يـ در جركـه   ايـن ؛ تـا  »ت حاج احمـدآقا يدادند نه به وال رأىه يفق تيمردم به وال«: گفتم

  سـاعته بـا مـن    دمهدى، روزى كه حاج احمدآقا نزد من آمدنـد و مالقـاتى سـه   ياى سيقضا
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شـما بـه آقـاى محتشـمى     «: كردند از جمله گفتند مى ىيقت از من بازجويداشتند و در حق

شـما بـه   «: گفت ، و باز مى»ت احمدآقاياند نه به وال داده رأىه يفق تيد مردم به واليا گفته

ستم به جهنم يد من حاضرم با امام تا لب جهنم بروم ولى حاضر نيا اى هم گفته آقاى خامنه

واضـح  «: من بـه احمـدآقا گفـتم    -!اند كردهمعلوم شد هر دونفر صحبت مرا منتقل  -؛ »بروم

ا امـام  يـ آ«: ؛ احمـدآقا گفـت  »ت شـما يـ دادند نـه بـه وال   رأىه يفق تياست كه مردم به وال

ن كارها كه در يخواهند جهنم بروند ولى ا شان نمىيا«: من گفتم» خواهند جهنم بروند؟ مى

صحه  آنها توانم روى نمىده من جهنم دارد و من يشود به عق به نام امام انجام مى ها زندان

  .»بگذارم
  
  
  

  روهاى انقالبيا خطر انزواى نيكودتاى خزنده 

  

ى مرمـوز و كودتـاى خزنـده بـراى     هـا  دستتان به يها صحبتدر  مكرراًحضرتعالى  :س

ن يـ د در آن زمـان چـه خطـرى را در ا   ييبفرمالطفاً د، يروهاى انقالب اشاره داشتيكنارزدن ن

  د؟يكرد نه احساس مىيزم

م، افـرادى  ينيب م مىياى از آثار آن را دار م و گوشهيكن ن كه االن هم احساس مىيهم :ج

 گفتند مىك قدم بردارند، كسانى كه يكردند و حاضر نبودند  انقالب را مسخره مىاصالً كه 

ـ ا وانهيشما د گفتند مىشود با شاه مبارزه كرد، و به ما  مگر مى ن كارهـا را  يـ د ايـ د كـه دار ي

هـاى   هاى انقالبى را به بهانه ند و بچهشد مىكم داشتند صاحب قدرت  كمها  اين د،يكن مى

آمدند سـر   مى ها طلب ها و فرصت ستياپورتون ها امروزيگذاشتند، به قول  واهى كنار مى

اسـت كـه در همـه    » كودتاى خزنـده «ن اسمش يند، اشد مىكار و افراد خوب كنار گذاشته 

: نـد يگو ان همان جمله معروف است كه مـى ين بيشود، ا مىك شكلى تكرار يبه  ها انقالب

ر مخـالف بـود، او   يـ ن تعبيـ ما بـا ا  محمد؛ البته مرحوم »خورد انقالب فرزندان خود را مى«

نـد  يآ دن انقـالب مـى  يطلب هستند كه پس از به ثمـر رسـ   ن افراد فرصتيا«: گفت كه مى

  !.»اندازند ن انقالب مىكنند و گناه آن را به گرد هاى انقالب را داغون مى بچه

  هـاى واهـى   هـاى خـوب بـه بهانـه     م بچـه يديـ د تى بود كه ما مىيك واقعين يباالخره ا
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ن حـاال هـم قبـول    يانقالب را قبول نداشتند و هماصالً شوند و افرادى كه  كنار گذاشته مى

آتشـه و طرفـدار امـام     رند و انقالبـى شـش  يگ ند سر نخ كارها را به دست مىيآ ندارند مى

ادى هم االن عملـى  يانه تا حد زتأسفم و ميديترس زى بود كه ما از آن مىين چيشوند، ا مى

  .شده است
  
  
  

  نظام عرضه و تقاضا با نظارت حكومت

  

گرى كه در آن زمان مطرح بود مخالفت حضـرتعالى بـا تمركـز اقتصـاد در     يمطلب د :س

كه حضـرتعالى از بـازار    شد مىشتر احساس يكردن كاالها بود، ب دست دولت و نظام كوپنى

ن برداشـت  يـ د، مبنـاى ا ييـ فرما ت مـى يـ آزاد اقتصاد و نظام عرضه و تقاضا در جامعه حما

  چگونه بود؟

شه اقتصاد بـر مبنـاى عرضـه و    يا هميعى است، در دنيز طبيك چيگفتم  من مىكه  اين :ج

شترى داشته يب درآمدكه  اينشود، افراد براى  ادتر مىيت زيتقاضا بوده و تقاضا كه باشد فعال

ن شرع و قانون كنترل هم باشـد تـا   يستى روى موازيكنند، البته با شترى مىيت بيباشند فعال

ط عادى ياقتصاد در شرا مسألهع نشود، دولت هم نظارت داشته باشد؛ اما ييحقوق كسى تض

م؛ مـن در كتـاب   يـ نـه دار ين زميادى در ايات زيد بر اساس عرضه و تقاضا باشد، ما روايبا

خبـردار  ) ص(امبراكرميپكه  اينام از جمله  اتى را آوردهيمت اسالمى در باب احتكار رواحكو

د بـه فـروش   يـ اوريرا ب هـا  گنـدم د يـ وررا احتكار كرده، فرمودنـد ب  ها گندمشدند كه فردى 

ن يد، فرمودنـد نـرخش را خـدا معـ    ييـ د، عرض كردند شما نرخ آن را مشخص بفرمايبرسان

كنـد، مگـر در    ل مىيرا تعد ها قيمتن است كه عرضه و تقاضا خودش يش ايمعنا. كند مى

دولت دخالت كنـد،   موقتاًطى بند و بستى در كار باشد و ضرورت داشته باشد كه يك شراي

زه يـ كند ضرر نكند، اگر ضرر كند انگ ه مىيا تهيد يستى آن كسى كه جنس را توليباالخره با

  .اورديندارد كه باز برود جنس ب

  نيريموشـ ياد شـده بـود و در شـهر ل   يـ ضـى ز يد بودم مريهست در طبس كه تبع ادميمن 

ـ نبـود،   ى پـنج تومــان  يلـو ين آورده بـود و ك يريموشـ يگـر ل ينفـر رفتـه بـود از جــاى د    كي

ال يـ ى سـى و پـنج ر  يلـو يد كيـ ن محل به او فشار آورده بودنـد كـه با  يفروخت، مسئول مى
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مـو  يگـر بـراى شـما ل   يد دفعـه د يبگذار گفتم اگر او را تحت فشار مى آنها بفروشى، من به

زه بـراى  يگر كسى انگيبشود د جا بيى ها دخالتوقتى . ن طور هم شديهم اتفاقاًآورد،  نمى

د، يـ شه در گردش باشد، هـم تول يت اقتصادى هميد كارى كرد كه فعاليكند، با دا نمىيكار پ

ـ افـراد با گـر؛ بـاالخره   يع، هم صادرات، هم واردات كاال از شهرهاى ديهم توز د دلگرمـى  ي

لـى  ينه آزادى داشته باشند و رقابت و عرضه و تقاضـا خ ين زميد در ايداشته باشند، مردم با

روى كننـد، احتكـار    ادهيـ ا افـرادى خواسـتند ز  يك كسى يكند، منتها اگر  زها را حل مىيچ

 گرفته آنها د جلوىياه درست كنند و سودهاى خالف شرع به دست آورند بايكنند، بازار س

ط اضطرارى ضرورت يبندى ممكن است براى زمان جنگ و شرا رهيشود، نظام كوپنى و ج

نـد  يگو سـت، فالسـفه مـى   يعـى ن يك حركت قسرى است، دائم و طبين يداشته باشد ولى ا

عـى همـان   يسـت، حركـت طب  يشـگى ن يروى فشار از خـارج هم يحركت با ن» دوميالقسر ال«

شـرفت اقتصـادى بـاز اسـت و مـردم      يى پاقتصاد عرضه و تقاضاست كه جلوى افـراد بـرا  

  .توانند با تالش و مشاركت خود اقتصاد جامعه را شكوفا كنند مى

  

هـاى   هيجـاد سـرما  يدارى و ا هيد مشكل سرماييفرما ن مطلبى كه حضرتعالى مىيبا ا :س

كنـد كـه بـه فكـر انباشـتن       شه منافع اشخاص اقتضا مىيد حل كرد؟ هميكالن را چگونه با

  .باشند و به قول معروف با پول، پول پارو كنندشتر يثروت ب

  اتيـ مال آنهـا  توانـد از  د در كار باشـد، دولـت مـى   يمن عرض كردم نظارت دولت با :ج

طى كـه  يك شـرا يـ توانـد در   موظفند خمس و زكات بپردازند، حتى دولت مـى  آنها رد،يبگ

  اتيــد ماليــرد، در دولــت اســالمى بايــات بگيــمال آنهــا اج دارد تــا هشــتاد درصــد ازيــاحت

ات يـ ف مالياز اشخاص ضـع كه  اينبر در آمد و ثروت باشد نه بر اشخاص، دولت به جاى 

ت خـود را  يـ ن رابطه هم او تـالش و فعال يرد، در ايات بگيد ماليرد از صاحبان ثروت بايبگ

مقدمـه  (خ يش بـر تـار  يخلدون در كتاب مقدمه خـو  كرده و هم دولت غنى شده است، ابن

دولت تاجر و صـنعتگر و  «: ديگو نه دارد، او مىين زميار خوبى در ايحرف بس) خلدون ابن

نظـارت   آنهـا  د بر كـار يد به دست مردم باشد، دولت باين كارها بايست، ايكشاورز خوبى ن

  اشـتر بـه   هـم در عهدنامـه مالـك   ) ع(نيرالمـومن ي، حضـرت ام »رديـ ات بگيـ مال آنها كند و از

  نـه را بـراى رونـق   يآبـادانى كشـور بكوشـد و زم   كنند كـه در عمـران و    مالك سفارش مى
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ات را بـا  يـ ات را داشته باشـند، و مال ياقتصادى جامعه فراهم كند تا مردم تحمل پرداخت مال

بـاالخره آزادى  . ق مملكـت آبـاد گـردد   يـ ن طريـ نفس بپردازند و از ا طيبرضا و رغبت و 

ى هـا  دخالتد با يت نباعى نظام جامعه است و دوليتجارت و نظام عرضه و تقاضا بستر طب

  .عى را ناهماهنگ كندين بستر طبيا جا بي
  
  
  

  شه استقالل و رشد اقتصادىيكشاورزى ر

  

ت يـ حضرتعالى بر توسـعه كشـاورزى و توجـه بـه روسـتاها عنا     كه  اينگر يسئوال د :س

نـه  ين زميـ ا در ايـ د، آيـ فرمود مى تأكيدن معنا يى مختلف بر اها مناسبتخاصى داشته و در 

  د؟يخاصى را در نظر داشتبرنامه 

  جـه اسـتقالل كشـور   ياقتصـاد و در نت  ةيه و مايهى است كه پايز بديك چين يخوب ا :ج

شـتر بـه كشـاورزى و دامـدارى متكـى اسـت، مـردم نـان         ين امـر ب يـ عى است و ايمواد طب

  از كشــاورزىهــا  ايــن خواهنــد و همــه خواهنــد، لبــاس مــى خواهنــد، گوشــت مــى مــى

باشـد اسـتقالل    تـأمين حتـاج مـردم در داخـل    ي، وقتى عمـده ما آيد مىو دامدارى به دست 

ــادى پ ــاقتص ــىي ــتقالل س  دا م ــد و اس ــت،   يكنن ــادى اس ــتقالل اقتص ــابع اس ــم ت ــى ه   اس

  ع هـم بـا  يان خـون در اقتصـاد جامعـه اسـت، چـرخ صـنا      يـ محصوالت كشاورزى مثل جر

ـ افتد، ما با گسترش كشاورزى به كار مى م بـراى  يا بتـوان م تـ يه را داشـته باشـ  يـ د مـواد اول ي

  كـى از جهـانگردان فرانسـوى   يى خوانـدم كـه   يك جـا يـ م؛ در يزى كنـ ير عمان برنامهيصنا

ــه ا   عــتينى برخــوردم كــه دســت طبيدر مســافرتم بــه ســرزم«: ران گفتــه بــوديــراجــع ب

  ونيـ ليسـت م ير كنـد ولـى ب  يون نفـر را سـ  يـ ليسـت م يتواند دو اى را گسترده كه مى سفره

ـ اواقعـاً  . »بودند ن سفره نشستهيگرسنه بر سر ا ـ ي ت را يـ ون جمعيـ ليسـت م يش از دويران ب

ـ از تقريبـاً  مـا االن  كـه   ايـن ر كند، براى يتواند س مى   ى قابـل كشـتمان  هـا  زمـين سـوم   كي

  ىهــا آبهشــتاد درصــد . م و دو ســوم آن بــدون اســتفاده مانــده اســتيكنــ اســتفاده مــى

  را هـا  زمينم و يرا مهار كن ها آبرود، اگر چنانچه ما  ما هرز مىجوى  نى و نزوالتيرو زم

م ياز به خارج نـدار يم و كشاورزى ما بر اساس اصول و روش علمى باشد نه تنها نيا كنياح

  تيـ ران جمعيـ شـتر از ا يم، فرانسـه ب يم محصـوالت كشـاورزى را صـادر كنـ    يتوان بلكه مى



  *٥٣٩  مقاميدوران قائم : فصل هشتم

  

كنـد، مـواد    ذلك االن گوشت صادر مى ران است معيدارد و وسعت آن حدود سه چهارم ا

م، ياوريد بيكند، آن وقت ما گندم از خارج با كند، عربستان گندم صادر مى ى صادر مىياغذ

  .ميده سته است بها نمىيگونه كه شا ن است كه به كشاورزى آنين براى ايا

  
  
  

  »ج«بند  مسألهن و يى واگذارى زمها هيأت

  

نفـره   هـاى هفـت   هيـأت ن بـه كشـاورزان توسـط    يرى براى واگذارى زميگ ميتصم :س

چـه بـود؟   » ج«ند چگونه بود؟ بند شد مىواگذارى اراضى كه از طرف حضرتعالى منصوب 

  ن بند متوقف شد؟يچرا اجراى ا. ديح دهيشتر توضيبه را بن مصويهدف از ا

  ر كـه ملـك كسـى   يى بـا هـا  زمـين ن بـود كـه   ين مورد نظر ما بود ايآنچه در مورد زم :ج

ن بـراى  يشود در زمان حكومت صالح توسط امـام مسـلم   مىست و جزو انفال محسوب ين

ك مـاده قـانون   يـ ك بنـد از  يـ كه  -» ج«رد؛ اما در مورد بند يار مردم قرار گياستفاده در اخت

اد دارد برونـد از او  يـ ن زين نبود كـه اگـر كسـى زمـ    ينظر ما ا -مصوب شوراى انقالب بود

در نظـر مـا بـود و در فقـه هـم      » ج«آنچه در مورد بند . هم وجهى ندارد شرعاًن يرند، ايبگ

  كـى دوسـال روى  يى را تصـرف كـرده اسـت و    يها زمينن بود كه اگر كسى يمطرح است ا

اى آن يـ ن را معطل گذاشته و قـدرت بـر اح  يآن كار كرده و بعد آن را رها كرده است و زم

  ن رايشـود كـه زمـ    ات هم استفاده مـى يروا چنانكه از بعضى -كند  ا نمىياح عمالًا يندارد 

ـ به او ابالغ شـود كـه    -توان معطل گذاشت سال نمى ش از سهيتا ب   ا كنـد يـ ا خـودش اح ي

ن بود كـه  يا واگذار شود، هدف اصلى ايگرى براى احيت شده و به ديا از او سلب مالكيو 

  كيـ ن هدف ما خوب اجرا نشد؛ البته مـن  يمعطل نباشد ولى خوب ا خيز حاصلى ها زمين

  ن اسـت كـه بـه طـور كلـى رقبـه ارض      ينظر كلى هم در فقه داشتم و االن هـم نظـرم همـ   

  شـوند و مـا بحـث فقهـى آن را     ا را مالك مىيت احيثي، افراد حآيد مىت كسى در نيبه ملك

برخـى از  الح حلبى و طوسى و ابوالص خيم، از شيا ح دادهيه توضيفق تيدر جلدچهارم وال

  حه ابوخالـد كـابلى هـم دارد كـه    يت صـح يشود؛ در روا ن نظر استفاده مىيبزرگان هم هم

  گـران يرد و بـه د يـ گ ن آن را از او مـى ين را صاحب آن متروك گذاشت امام مسلمياگر زم
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، بعضى افراد هرچند با حسـن  شد مىن اساس بود منتها خوب اجرا نينظر من بر ا. دهد مى

گرفتند، خدا رحمتش كند  ن هم داشت از او مىيده هكتار زممثالً كسى رفتند اگر  ت مىين

ن بود، رفته بود اطـراف  يزم مسألهندگان ما در يكى از نمايد شد يمرحوم آقاى كرمى كه شه

گـران داده بـود، سروصـداى    يى مردم را گرفته بود و به دها زمينكرمانشاه و آنجا بعضى از 

نظر من ! اى؟ گونه عمل كرده نياو اعتراض كردم كه چرا امردم را در آورده بود، من هم به 

ن چند نفر يم و بيم و قسمت قسمت كنيرين را از كسى بگيك قطعه بزرگ زمين نبود كه يا

گـر االن  يست، چون دين كشاورزى به صالح هم نيشدن زم قطعه قطعه اصوالًم، يم كنيتقس

اگر كشاورزى به صورت مدرن  اى امروزيست، در دنيكشاورزى سنتى مطلوب و به صرفه ن

د يـ قطعه شـود، با  د قطعهياالمكان نبا ىحّت ها زمينكند و  صرف نمىاصالً زه نباشد يو مكان

چنـد  كه  اينا يار صاحب آن بگذارد ين به همان حال باقى بماند، دولت امكانات در اختيزم

بـار خـود    كيـ زى كننـد، و حتـى   ير ن برنامهينفر با هم مشاركت كنند و روى مجموعه زم

ى دارند چند نفـر بـا   تر كوچكى ها زمينى كه يه شده بود كه آنهاين قضيدولت هم متوجه ا

ى كشـاورزى درسـت كننـد و از امكاناتشـان بـه      ها مجتمعل بدهند و يك تعاونى تشكيهم 

ن ياست؛ باالخره هدف ما به ا تر مناسبن كار بشود يصورت مشترك استفاده كنند، كه اگر ا

صـى بـراى آن   ن و مشّخدر مقام اجرا خوب عمل نشد، ضابطه و برنامه مدوشكل بود ولى 

ن جهت مرحوم امام هم گفتنـد در ارتبـاط بـا قـانون اراضـى      يزى نشده بود، به همير طرح

  .ديرا متوقف كن) بند ج(ن بند ياجراى ا

  

  ؟شد مىى شهرى هم ها زمينه شما شامل يا نظريآ :س

ى كشاورزى بـود  ها زمينمربوط به  »ج«م، بند ينداشتى شهرى كارى ها زميننه، ما به  :ج

نفـره   ى هفتها هيأت، به طور كلى كار شد مىد آباد يكه به صورت متروكه درآمده بود و با

ى شـهرى را هـم جـزو    هـا  زمينن اواخر ين مربوط به اراضى كشاورزى بود، حاال اگر ايزم

نـدگان  ياسـت و نما ياى بـه ر  در نامـه ن جزو برنامه ما نبود، بلكـه  يبرنامه قرار داده باشند ا

  .حه اراضى شهرى اعالم نمودميمجلس شوراى اسالمى مخالفت خود را با ال
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  : 111وست شماره يپ

  حه اراضى شهرىيبه مجلس شوراى اسالمى در ارتباط با ال له معظمنامه 

  22/1/1366 خيتار

  

  مجلس شوراى اسالمى -تهران 

اسـت محتـرم مجلـس    يآقاى هاشـمى رفسـنجانى ر   االسالم حجةتوسط جناب مستطاب 
  افاضاته دامت

  قاتهميتوف دامتندگان محترم مجلس يحضرات نما

  :ن قرار استيام از ا حه اراضى شهرى آنچه من گفتهيپس از سالم، راجع به ال

كنم، ولى هر فردى حق دارد نظر خود را اظهار كند، بـه   من در كار مجلس دخالت نمى«

ن قانون موفق نبوده است، و ين قانون است ايمحصول مشاهدات دور اول انجانب كه ينظر ا

ش از نفعش يرى و ناراحتى درست كرده است، و روى هم ضررش بيدر اغلب شهرها درگ

ن قـانون  يـ ه بـا ا شـد  مـى ى هـم احسـاس   يهـا  ضرورتى يدر جاها فرضاًبوده است؛ و اگر 

  .»مرتفع نشده است ها ضرورت

ال اسـت  يـ ى تصاعدى كه معلـول تـورم و تنـزل ر   ها قيمتن با يمعامالت عادى روى زم

ن قانون مانع ثبت در دفاتر بوده است كه هم به ضرر دولت يه و وجود اسمى اشد مىانجام 

در شهرهاى كوچك محفوف به اراضـى  . و هم به ضرر مردم تمام شده است ها شهرداريو 

 تصـادفاً ن يسكن و گرانـى زمـ  وجود دارد، و در شهرهاى بزرگ كمبود م مسألهموات كمتر 

  .، و بالمĤل به نفع كشور استآنهاشدن مردم است به  موجب كمتر جذب

ات ضرورى دولت احساس ضرورت شود بجاست فقـط همـان   مؤسسبراى  فرضاًو اگر 

نماز و عبادات صحت د در احترام شرعى اموال مردم و دغدغه اهل تعب ضمناًمطرح شود، و 

ز يـ ن و مساكن نيندگان محترم واقع شود، البته بر صاحبان زميان نمايد مورد توجه آقايز باين

  .نديت نمايالزم است انصاف را رعا
  

  اهللا و بركاته رحمةكم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس - قم 
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  ها دانشگاهنده در ين نماييتع

  

و انجمن اسـالمى معلمـان و انجمـن اسـالمى      ها دانشگاهندگانى در يحضرتعالى نما :س

چه بـود و چـه انتظـاراتى از آنـان      ها نمايندگين يد هدف از اييد، بفرمايآموزان داشت دانش

الت چگونـه  ين تشـك يى ايستم اجرايد؟ سيگرفت قرار مى آنها ان كارهاىيا در جريد؟ آيداشت

  بود؟

افرادى از خودشان مراجعه  معموالًن مراكز يبراى گسترش مبانى و مسائل اسالمى در ا :ج

م، در ارتبـاط بـا   ين مراكز داشـته باشـ  يكردند كه افرادى را در ا كردند و درخواست مى مى

ان بـه  يـ گـر از آقا يعتمدارى و دونفر ديبار آقاى دكتر سروش، آقاى دكتر شر كي ها دانشگاه

ى مـا  هـا  دانشگاهم يهاگر بخوا گفتند مىعنوان ستاد انقالب فرهنگى به من مراجعه كردند و 

شان به شما يم ايا باشد، گفتند ما خدمت امام هم رفته آنها ك نظارتى بريد ياسالمى باشد با

د كه دانشگاه يبگذار ها دانشگاهه در يفق نده ولىياند؛ شما افرادى را به عنوان نما محول كرده

مشخص كردم، بعـد  ن منظور يمن هم افرادى را براى ا. ن اسالمى اداره شوديبر اساس مواز

النى، جنتى و محفوظى به عنوان شوراى يگ ىمحمدان يدا كرد، آقايتوسعه پ آنها كم كار كم

نـدگان جلسـات سـاالنه داشـتند و گـاهى بـه صـورت        يان نمايـ مركزى مشخص شدند، آقا

دادم، البته  مى آنها آمدند و من تذكراتى به نجا مىيى مختلف به اها دانشگاهجمعى از  دسته

كردنـد كـه    س دانشگاه دخالـت مـى  ييا در كار ريكردند  در كار دانشگاه دخالت مىگاهى 

، خالصـه  )1018، صـفحة  112وست شـماره  يپ(رم يبگرا  ها تندروين يكردم جلوى ا سعى مى

محول كردند و من افـرادى   شنهاد آن توسط ستاد انقالب فرهنگى بود، مرحوم امام به منيپ

ان فوق ياى از آقا اى بركنارى طى نامهيكردم؛ و البته بعد از قضا مىن يمع ها دانشگاهرا براى 

انجـام   آنهـا  د و با هماهنگىيت امام استفسار كرده و كارشان را با صالحديخواستم كه از ب

  .دهند

  )1020، صفحة 113وست شماره يپ(
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  آموزان هاى اسالمى معلمان و دانش نده در انجمنين نماييتع

  

 ن شكل بود كه خوديز به هميآموزان ن معلمان و انجمن اسالمى دانشدر انجمن اسالمى 

در انجمـن اسـالمى   مـثالً  كـردم،   كردند و من افرادى را مشـخص مـى   درخواست مى آنها

، صفحة 114وست شماره يپ(نده ما بود يفر نما انيديخ جعفر سعيآقاى ش االسالم حجةمعلمان 

اى، افـراد   دهادى خامنـه يآقاى سـ  االسالم حجةآموزان  ، و در انجمن اسالمى دانش)1022

الت بـه گسـترش   ين تشـك ين بود كه از كانال ايگر بودند، هدف ايگرى هم در جاهاى ديد

  .مين مراكز كمكى كرده باشيمسائل اسالمى در ا

  
  
  

  ونى براى آزادسازى قدسيليى ميماياعالم راهپ

  

ونى يليى چند ده ميمايك راهپيد كه يك زمان حضرتعالى طرحى را مطرح فرموديدر  :س

ن طـرح  ياز مسلمانان جهان براى آزادى قدس انجام شود، به طور مشخص منظور شما از ا

  توانست در مقام عمل هم اجرا شود؟ ن طرح مىيا ايچه بود؟ آ

  ميتوانسـت  ك بـود بـراى وحـدت جهـان اسـالم، اگـر مـا مـى        يك طـرح سـمبل  ين يا :ج

ــد صــد م ين ــاى چن ــليروه ــالم را ي ــان اس ــ ونى جه ــر ســر قض ــد ن يه فلســطيب ــمتّح   ميكن

  افتادنـد  ك روز مشـخص راه مـى  يـ ونى در يـ ليو مسلمانان از هـر كشـورى بـه صـورت م    

  المقـدس  تيتوانست نقش كارسازى در آزادى ب كردند، مى همكارى مى آنها با ها دولتو 

  اگـر «: گفتنـد  مـى زدنـد و   نـى هـم مـى   ين حرفى بود كه امام خمين داشته باشد، ايو فلسط

ان آب يـ ل در ميزد اسـرائ يـ ل بريك سطل آب بر روى اسـرائ يك، يارد مسلمان هر يليك مي

، اگر هماهنگى در كار بود و انحصـارطلبى نبـود و مـا بـا مسـلمانان جهـان       »شود غرق مى

  ك نقطـه يـ ن يـ م، اين كـار را انجـام بـده   يـ م كـه ا ين قـدرت را داشـت  يم ايكرد همدلى مى

ــراى همــاهنگى عملــى مســلمانان   ــود ب   در سراســر كشــورهاى اســالمى، مگــرمشــترك ب

ــرائ ــدر جمعياس ــل چق ــىي ــل   ت را م ــلمانان را قت ــر االن مس ــد؟ مگ ــت بكش ــام توانس   ع

ــر در  نمــى ــد؟ اگ ــكن ــي ــليســت مين دويك روز مع ــون جمعي ــان راهي ــر جه   ت از سراس
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رفت  ن مىيهم از ب آنها ست هزار نفريكردند اگر ب را تدارك مى آنها ها دولتافتادند و  مى

خواهـد؛ بـه نظـر     زى مقدمات و هماهنگى مىيرساندند، البته هر چ به انجام مى ه كار رايبق

گر مربوط به جهان اسـالم آنچـه در درجـه اول    يد مسألهقدس و هر  مسألهمن در ارتباط با 

ن همـان  يـ ت است وحدت و همدلى و اقدام عملى هماهنگ همه مسلمانان اسـت، و ا ياهم

كوشند  هاى مختلف سخت مى نىيها و بدب شمنىزى است كه دشمنان اسالم با القاى ديچ

  .اند شتر از خود ما درك كردهيت آن را بياهم آنها رسد جاد نشود؛ به نظر مىيكه ا

  
  

  

  افغانستان مسأله

  

فه ياد نسبت به آن اهتمام داشتم و از باب احساس وظين از جمله مسائلى كه من زيهمچن

افغانسـتان و   مسـأله سـوزاندم   كردم و براى آن دل مى شرعى اوقات خود را صرف آن مى

 االسـالم  حجـة ر نظر يى را زهيأتى افغانى بود و از جمله ها گروهكوشش در رفع اختالفات 

، آن هـا  گـروه خ هاشم جواهرى به افغانستان فرستادم و برحسب اعتراف خود يآقاى حاج ش

بود؛ و  مؤثّرار يه بسيرو ى بىها خونريزيرى از ياختالفات و جلوگ ارى ازيدر رفع بس هيأت

ـ افغانستان  خصوص به ها نهضتبراى امور  ز در بانـك ملـى افتتـاح كـردم     يـ ك حسـاب ن ي

ق به دست آمد و ين طريادى از ايى زها كمكاز آن استقبال شد و  نسبتاًكه ) 7100حساب (

ن قضات و ائمه جمعه براى آنان ييى و تعيدر موارد الزم صرف شد؛ و نسبت به مسائل قضا

ا بـوده و  ير قضـا يـ گيز پيـ كردم، و در مراحـل مختلـف ن   ز به دستور مرحوم امام اقدام مىين

ك روز آقـاى  ي كه اين؛ تا )1024، صفحة 115وست شماره يپ(دادم  ام مىيكردم و پ صحبت مى

د و مـن هـم چـون    يـ كنافغانستان را شما به من محـول   مسألهشنهاد كردند كه ياى پ خامنه

شان نوشتم و از خودم سلب يشود حكمى براى ا ى مىيها دم كه در كار ما كارشكنىيد مى

  .ت نمودميمسئول

  )1028، صفحة 116وست شماره يپ(
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  ها آزادى مطبوعات و رسانه

  

و  آنهـا  حضرتعالى در سخنان خود راجع به نظام مطبوعاتى كشور و لزوم آزادبـودن  :س

در آن  مسألهن يد، و ايداشت تأكيدانعكاس افكار و نظرهاى گوناگون و حتى نظرات مخالف 

نجـا  يت خاصى برخوردار بود؛ بجاست در ايهنگام كه كمتر كسى به آن توجه داشت از اهم

  .ديينه بفرماين زمياى به مبناى فكرى خودتان در ا اشاره

  صـحبت  آنهـا  را خواسـتم و بـا   ن مطبوعـات يك بـار مسـئول  يـ  هـا  زمانمن در همان  :ج

  ه گـر كارهـاى دولـت،   يـ د سخنگوى ملت باشـند نـه توج  يگفتم مطبوعات با آنها كردم، به

  د ولـى يسـ ين را براى اطالع مـردم بنو يانات كشور و اخبار دولت و سخنان مسئوليشما جر

  ن طـور يـ د، ايسـ يد بنويـ ى مـردم را هـم با  ها خواستن حال نظرات و انتقادات و دريدر ع

ك منبـع بـه همـه    يـ گر كپـى شـده باشـد، اخبـار را از     يكـد يهـا از   نباشد كه همه روزنامه

ن طور باشـد  يهاى خود درج كنند، اگر ا ها بدهند و همه فقط همان را در روزنامه روزنامه

  اقتصـادى  -اسـى ياگـر مـردم نسـبت بـه مسـائل س     ! شان را كجا بزنند؟هاي حرفپس مردم 

  گـر اگـر  يد مـنعكس شـود؟ در كشـورهاى د   يـ در كجـا با ها  اين كشور نظراتى داشته باشند

ى مختلـف و مـردم هـم    هـا  جمعيـت ى دارد احـزاب و  يهـا  دولت براى خـودش روزنامـه  

  د باشـد، يـ سـند، البتـه هتـاكى نبا   ينو ى دارند و آزادانه نظرات خودشـان را مـى  يها روزنامه

  دولـت حـرف دارد  اسـت خـارجى   يد باشد، اما اگر كسى روى سين نسبت به افراد نبايتوه

  د جـورى باشـد كـه نتوانـد    يـ هاى داخلى كشور انتقـاداتى دارد، نبا  ا روى بعضى از برنامهي

د بتوانند اخبارى را كـه در كشـور اتفـاق    يها با روزنامه. حرف و نظر خودش را مطرح كند

  نيـ سند، اگـر بـه كسـى در مسـائل اجتمـاعى ظلمـى شـده ا       يح بنويافتد درست و صح مى

  هـا حـرف دل مـردم    ى او فراهم باشد كه از خودش دفاع كند، اگر روزنامـه د برايامكان با

  ني؛ در زمـان شـاه اوضـاع بـه همـ     آيـد  مـى سند در كشور اختناق بـه وجـود   يرا نتوانند بنو

نگاران هـر چـه را كـه دولـت      شكل بود، مطبوعات فقط سخنگوى دولت بودند و روزنامه

جه اگـر كسـى بـه دولـت     يل كنند، در نتير و تحليسند و تفسيخواست مجبور بودند بنو مى

  نيـ اكـه   ايـن ى مـنعكس كنـد و حـال    يتوانست نظر خودش را در جا اعتراض داشت نمى

  ن اسـت كـه افـراد   يـ ان و قلم ايروش اشتباهى است، معناى دموكراسى و آزادى و آزادى ب
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باشد كه بتوانند نظرات  مهيا آنها ل و امكانات براىيدر اظهارنظر خودشان آزاد باشند و وسا

م مطرح كنند؛ آخر در يا داده رأىاساسى كه همه ما به آن  خودشان را در چهارچوب قانون

اسـاس   ى بىها حرفك سرى ينى ياحمدآقاى خممثالً ن چه مطبوعاتى است كه يزمان ما ا

من  و دروغ به اسم رنجنامه به هم بافت و همه مطبوعات هم از اول تا آخر آن را نوشتند و

ى هـا  حرفك كلمه از خودم دفاع كنم كه حداقل مردم يتوانم  توانستم و االن هم نمى نمى

ندارند نامى از من ببرنـد تـا چـه     جرأتها  اند كه روزنامه ده باشند، كارى كردهيمرا هم شن

ن شكل درسـت  يات من؛ در نظام جمهورى اسالمى مطبوعات به ايكردن نظر رسد به چاپ

  .ستين

  

  ست؟يد چييفرما چهارچوب فقهى آزادى مطبوعات كه حضرتعالى مىه و يپا :س

آزاد هسـتند نظـرات خـود را مطـرح      ها انسانن است كه ياساس كار و اصل اولى بر ا :ج

ا مستلزم هتك حرمت اشخاص باشد، كه هتك ينى ين ديى كه خالف موازيكنند مگر در جا

ست، نه فقط هتك حرمت مقامـات بلكـه   يز نيچ انسانى جايچ مسلمانى و حتى هيحرمت ه

ن ظلمـى بـه   يتر كوچكه دولت يست، اگر از ناحيز نيك فرد معمولى هم جايهتك حرمت 

البالغـه در   در نهـج ) ع(نيرالمومنيستى آن شخص بتواند حرفش را بزند؛ اميشخصى بشود با

سـنّت   اهـل  هم كه از كتـب » ماجه سنن ابن«تى را دارد، يروا )ص(امبراكرمياز قول پ 53نامه 

 ةمـ لـن تقـدس ا  «: آورده است كه آن حضـرت فرمـود  ) ص(امبراكرميت را از پين رواياست ا

ف آن در برابر افـراد  يامتى كه افراد ضع« »١ر متتعتعيمن القوى غ حقّهها يف فيوخذ للضعيال

ـ  م هـم  يكـر  قـرآن . »سـت يت مقـدس و منزهـى ن  قوى حرف خود را آزادانه نتوانند بزنند ام

د يـ كسى كـه مظلـوم اسـت با    ٢»اهللا الجهر بالسوء من القول اال من ظلم حبيال«: ديفرما مى

ن را بـه  ين آزادى را داشته باشند كه حـرف مظلـوم  يد ايبتواند حرفش را بزند، مطبوعات با

اى دارد؟  دهيى تكرارى چه فاها حرفبا  متعددن همه مطبوعات ين برسانند، ايگوش مسئول

  خصـوص  بـه ان و فكر و مسائل يك جرينده يك نمايباشند و هر  متملّقوقتى همه ثناگو و 

  

                                                        
 53، نامه 439/البالغه  صبحى صالح، نهج ١
 148، آيه )4(سوره نساء  ٢
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حجـم و پرمحتـوا    د كـم يالمال است، روزنامه با تينباشند فقط اتالف وقت و اسراف در ب

ـ     يباشد و تالش كند حقا له نقـل  ينامـه و وسـ   قق جامعه را منعكس كنـد ولـى اگـر بـه تمّل

  .بشود بهتر است ليل شد تعطيا دروغ و خالف واقع تبديى تكرارى ها حرف
  
  
  

  اسىيآزادى احزاب س

  

ز مطـرح  يـ اساسـى ن  اسى است كه در قـانون يسئوال بعدى راجع به آزادى احزاب س :س

ـ ا داشـته  تأكيـد ز بر ضرورت وجود آن همـواره  يشده و حضرتعالى ن د در ييـ بفرمالطفـاً  د، ي

شـكل  ه است حدود آزادى احزاب چگونـه اسـت و بـه چـه     يفق تينظامى كه مبتنى بر وال

  اسى جامعه نقش داشته باشند؟يتوانند در سرنوشت س مى

از بـه برنامـه مشـخص و    يـ اى است و اداره امـور جامعـه ن   دهيچياى پياى امروز دنيدن :ج

توانـد كشـور را اداره كنـد،     ك شخص تنها نمىيروهاى كاركشته و با تجربه دارد، امروز ين

است كه افراد را براى اداره كارهـا  ن يضرورت وجود احزاب آزاد و سالم در جامعه براى ا

  ك اساسـنامه دارد و يـ ك اسـتراتژى و برنامـه مخصـوص دارد،    يپرورش دهند، هر حزب 

  شـوند، در جلسـات حزبـى مسـائل     افراد بر اساس اهـداف اعـالم شـده در آن جمـع مـى     

  ك حـزب سـالم حزبـى   يـ كننـد،   ها كار مى شود و روى برنامه كشور مورد بحث واقع مى

همه مسائل داخلى و خارجى و امور اقتصـادى جامعـه برنامـه دارد و افـراد      است كه براى

ن حـزب در انتخابـات بـه    يت كرده است، و اگر اياى را براى اداره امور جامعه ترب دهيورز

  ن احزابـى در جامعـه  يد آمـادگى الزم بـراى اداره جامعـه را دارد، وجـود چنـ     يروزى رسيپ

  ر شـاه بـر جامعـه حكومـت    يا غينفر به اسم شاه  كيگر آن زمان گذشت كه يالزم است، د

  د انجـام يـ د و هر كـارى را خـودش صـالح د   ين را زندان كنيد، اين را بكشيد ايكند و بگو

شـود   ن معنـا شـدند كـه نمـى    يمتوجه ا آنها ن شكل بود ولىيك زمان در غرب به ايدهد؛ 

ـ   يـ ن شـكل اداره كـرد، روى ا  يـ جامعه امروز را به ا ه هـم زدنـد و   ن جهـت آن برنامـه را ب

  ى االن شـاه و ملكـه  يدموكراسى را حاكم كردند، ممكن است در برخـى كشـورهاى اروپـا   

ى يهـا  كانـال توانند به صورت  اسى مىيفات است، احزاب سيهم باشد ولى به صورت تشر

  كـار  در انگلسـتان حـزب محافظـه   مـثالً  ت نظرات مردم باشند، ياسى و حاكميبراى رشد س
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كشـور را اداره كنـد،    آنها تواند با كند كه مى ت مىيآن قدر كادر ترب آيد مىا حزب كارگر ي

، ...ر امور خارجه دارد وير آموزش و پرورش دارد، وزيدارد، وز وزير نخستبراى خودش 

دهنـد؛ در كشـور    مـى  رأىها  كند و مردم به آن برنامه هاى خود را از قبل اعالم مى برنامه

د يد باشد و مردم نبايست كه احزاب نباين نيه ايفق تيوالران هم معناى يجمهورى اسالمى ا

اساسـى   ك كارهاى مشخصى در قـانون ي »هيفق ولى«در سرنوشت خود دخالت كنند، براى 

مـا  «هم كه بر اسـاس   )ص(امبراكرميهمان كارها به عهده اوست، حتى پ صرفاًمعلوم شده كه 

را بـا مشـورت و نظـر آنـان اداره     كرد موظف بود كه امور مسلمانان  حكومت مى» انزل اهللا

ز بناسـت بـر اسـاس    يـ چون كارشناس مسائل اسالمى اسـت و جامعـه ن   »هيفق ولى«د، ينما

ان كل امور جامعـه  يفه اوست كه نظارت داشته باشد كه جريدستورات اسالم اداره شود وظ

ن ياساسـى و مـواز   مخالف دستورات اسالم نباشد، ولى اگر احزابى در چهـارچوب قـانون  

ا يـ بـه مجلـس و    آنها دهند و افرادى از رأى آنها ت كنند و مردم بهيالمى در جامعه فعالاس

 آنهـا  د معـارض كـار  يه نبايفق تيدا كنند مقام واليى راه پياست جمهورى و مقامات اجراير

ل كـه  يـ در همـان اوا . شرفت امور جامعه هسـتند يروهاى مناسبى براى پينها  اين رايباشد، ز

اى نبود ولى بـاز امـام    الت قوىيك تشكيكه  اينآزادى با  د نهضتيرس روزىيانقالب به پ

گر مـذهبى  يالت ديك تشكينى اداره حكومت را به دست آنان سپرد چون در آن موقع يخم

ر امورخارجه داشتند، ياز خودشان وز آنها و آشنا به اداره امور كشور وجود نداشت، باالخره

اى در امـور كشـور در    ى بـا تجربـه  هـا  آدمشتند، با ر كشور داير دادگسترى داشتند، وزيوز

ا حداقل شناخته شده يگر در آن موقع كادر مناسب نداشتند يى دها جناحارتباط بودند، ولى 

بـه عنـوان   . ادى متوجه انقالب شديعات زيضا مسألهن يل به خاطر همينبودند؛ و در آن اوا

براى امر قضاوت ما حداقل بـه هـزار   م، يت نكرده بوديمثال براى امر قضاوت ما قاضى ترب

ت يـ ترب مسـأله تاى آن هم وجـود نداشـت،    م كه دهياز داشتينفر قاضى مجتهد عادل عاقل ن

ز ضرورى اسـت، و احـزاب اگـر    يك چيق و كاردان براى اداره كشور يمن و الؤروهاى مين

نامـه و  ك روزيـ باشـند و هـر    آنهـا رأس آزاد باشند و دستشان باز باشد و افراد درستى در 

د اسـت،  يار مفياسى جامعه بسياى براى انعكاس افكارشان داشته باشند براى رشد س هينشر

ك سـعى  يـ كنند و هـر   شود، احزاب مختلف با هم رقابت مى در جامعه تضارب افكار مى

  شـترى را بـا خـود همـراه كننـد،     يتـرى ارائـه دهـد و افـراد ب     كند برنامه بهتر و عملـى  مى
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روهاى يد و نياياسى در جامعه به وجود بيشود كه تحرك و نشاط س مىن رقابت باعث يو ا

براى اداره كشور اسـتفاده شـود، اگـر بنـا      آنها ده شوند و ازياسى ورزيشترى در مسائل سيب

ن يـ جـه ا يشود كارها فقط دست دوسه نفر باشد و جلوى رشد افكار و افراد گرفته شـود نت 

انه در افكـار بعضـى از مـا    تأسـف م. ب برگـردد ش نرود و كشور به عقـ يشود كه كارها پ مى

د كارها را اداره كند و افراد نسبت به ينفر با كين معنا هنوز وجود دارد كه فقط يا ها ايراني

قرار دهنـد؛ در   تأييدا فقط كارهاى او را مورد يتفاوت باشند، و  اطالع و بى امور كشور بى

اى باشـد ولـى    وارد و كار آزموده نفر اگر خودش هم آدم كيست، ين درست نيحالى كه ا

اى نباشـند و از   ى كار آزمـوده ها آدمكند  محول مى آنها ممكن است افرادى كه كارها را به

مشـخص شـوند    متـدين ش امتحانشان را پس نداده باشند، و تا زمانى كه افـراد باتجربـه   يپ

در طول كارهـاى  خورد؛ ولى اگر حزب باشد افراد  رى به جامعه مىيناپذ هاى جبران لطمه

از قبـل مـنعكس شـده و     آنهـا  دهند و نظـرات  ش خود را پس مىيالتى و عملى آزمايتشك

اسـى  يوقتى كه احزاب س. دهند مى رأىشناخته شده است و مردم با شناخت كامل به آنان 

قهـراً   كنند و دا نمىياسى مذهبى شناخت كامل پيم مردم نسبت به رجال سيآزاد نداشته باش

غـات  يالساعه و تبل ى خلقها گروهس جمهور گرفتار يا رئيندگان مجلس يب نماهنگام انتخا

  .گردند مبتذل آنان مى

  )1031 ةصفح، 117وست شماره يپ(

  
  
  

  انتخابات آزاد

  

نظارت شوراى نگهبان بر  مسألهان شده است ياساسى ب كى از مواردى كه در قانوني :س

پرسـى   مجلس شوراى اسالمى و همهاست جمهورى، مجلس خبرگان رهبرى، يانتخابات ر

د كـه  ييـ ح بفرمايتوضـ لطفاً اساسى  س مجلس خبرگان قانونياست؛ حضرتعالى به عنوان رئ

  است؟ »نظارت استصوابى«ا مقصود يست و آين نظارت چيمنظور از ا

ــارت اصــل  :ج ــانون 99عب ــات«اساســى  ق ــر انتخاب ــر  »نظــارت ب ــه نظــارت ب   اســت ن

  طين كـار بـه عهـده وزارت كشـور اسـت كـه شـرا       يآنان، و ات ين صالحييداها و تعيكاند
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ن يفه شوراى نگهبان در ايوظ. دين كرده بر آنان منطبق نمايانتخاب شوندگان را كه قانون مع

ن گونه كـه شـوراى نگهبـان    يرى از تقلبات است، و نظارت استصوابى بدينه فقط جلوگيزم

شدگان آنـان افـرادى را انتخـاب     ان انتخابيد و مردم ناچار باشند از ميافراد را انتخاب نما

اساسـى نبـوده،    گاه مورد نظر خبرگان قـانون  چيباشد و ه مى 99ند خالف ظاهر اصل ينما

روشن ) 1762ة ، صفح3و جلد 965ة ، صفح2جلد(چنانكه با مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان 

باشـد كـه    مى 62و  56ل ان شوراى نگهبان بر خالف ظاهر اصيگردد؛ و عمل فعلى آقا مى

  .كنند محور حكومت و نظام را آراى مردم معرفى مى

كـه  » اساسـى  حكومت مردمـى و قـانون  «د به فصل هفتم از كتابچه يتوان ن رابطه مىيدر ا

  .دييباشد مراجعه نما نجانب مىير اينگارش اخ
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  : 118وست شماره يپ

تذكر به شوراى نگهبـان در   در ارتباط با) سره قدس(نىيبه امام خم له معظمنامه 

  1404شعبان5نهادن به آراى مردم، مورخه  مورد ارج

  

  تعالى  باسمه
  العالى مدظلهنى ياهللا العظمى امام خم تيمحضر مبارك آ

 در نسـبتاً غات، انتخابـات  ير تبليشات حضرتعالى و سايدر اثر فرماكه  اينپس از سالم، با 

 اق شركت كردند و روى هم رفته بد نبود، ولى اكنون در يخوبى انجام شد و مردم با اشتجو

ك حالـت  يـ ها، دارد  يريگ ى آراء و بعضى خط و خطوط و موضعها صندوقاثر وررفتن به 

ان و افـراد مـورد   يان، دانشـگاه يـ ن طبقات مختلف مردم از علمـا، بازار ينى در بياس و بدبي

  .شود دا مىيپ ها شهرستاناعتماد 

طـرف   كه چندنفر عقل منفصل آقـاى امـامى كاشـانى كـه بـى     ن است يهمه جا صحبت ا

ار گرفته و مطابق نظـر خودشـان انتخابـات    يى آراء همه كشور را در اختها صندوقستند، ين

 هـا  صـندوق كنند و نسبت بـه بعضـى شـهرها بـا ابطـال بعضـى        بعضى شهرها را باطل مى

ـ اقهـراً   رسـانند، پـس   مىبرند و به امضاى شوراى نگهبان  ن مىييداها را باال و پايكاند ن ي

شـود   ك طرف گفته مـى ياز . ست بلكه انتخابات دوسه نفر هم فكر استيانتخابات مردم ن

گـر بـا آراء مـردم    يانتخابات آزاد است و مردم خودشان رشد و آگاهى دارند و از طـرف د 

  .شود گونه رفتار مى نيا

جـه آن اسـت كـه هـم     يكار ندارم، آنچه مهم است نت ها صحبتن يو سقم اصحت من به 

گـردد و هـم مـردم     اعتبار مـى  شود و هم انتخابات بى قداست شوراى نگهبان ملكوك مى

د يـ كننـد، اگـر صـالح بدان    شوند و در مرحله بعد كمتر شـركت مـى   و ناراضى مى مأيوس

ـ انـد و بـه درگ   فتادهيد تا مردم راه نييد و دستور فرمايبخواه حضوراًشوراى نگهبان را  رى ي

ور نروند و به همان گـزارش و   ها شهرستانى ها صندوقن به انتخابات و ياز ا شيده بينرس

انـد اكتفـا كننـد، و اگـر      ن شدهييكه با نظر خودشان تع ها شهرستان تى نظارها هيأت رأى

گرى را يتى قابل توجه شده است افراد ديطرف نبودن آنان شكا از افرادى در مورد بى فرضاً

  .كميواالمر ال. جلب اعتماد مردم شودبه جاى آنان نصب كنند تا 

  نعلى منتظرىيحس - 1404شعبان  5
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  شورا و مشورت

  

اساسى هم آمـده   الت شوراهاى اسالمى كه در قانونيدر مورد اصل مشورت و تشك :س

  .دييحى بفرمايتوض

ن يهم» امر«، و مراد از »نهميو امرهم شورى ب«: م آمدهيكر اصل ضرورت شورا در قرآن :ج

در كارهــاى عمــومى مشــورت ) ص(امبراكرميــخـود پ . اجتمــاعى و حكومــت اســتمسـائل  

، در »اهللا االمر فاذا عزمت فتوكـل علـى   وشاورهم فى«: ديفرما كردند، خداوند متعال مى مى

ك كدخدا بخواهد چمـاقى عمـل كنـد    يك ده اگر يد مشورت باشد حتى در يمسائل مهم با

شدن مسائل  ق اولى، تضارب افكار به روشنيك كشور به طريرد، در يگ امور ده سامان نمى

گـران  يكسى كه بـا د «:»من شاور الرجال شاركها فى عقولها«: ت آمدهيدر روا. كند كمك مى

خته شود كـار  يروى هم ر ها عقلوقتى . »كند در عقل آنان شركت جسته است مشورت مى

را درسـت   ص و نظـر خـود  يهر كس فقط تشخ« :»ه هلكيرأمن استبد ب«شود،  تر مى پخته

  .مياد دارينه زين زميات در اي؛ روا»بداند خود را در معرض هالكت قرار داده است

ك كشـور اگـر بـر اسـاس     يـ ك شهر و يك بخش، يك روستا، يباالخره كارهاى عمومى 

رود، هم درصد اشتباه آن كمتـر   ش مىيپ تر مطلوبرد يمشورت و مشاركت عمومى انجام گ

ارى و همكارى عمومى را به دنبال دارد، كارهاى عمومى از يشود و هم مشاركت و هم مى

ك امر عمومى است كه متعلق به همه افراد جامعه است و هـر چـه   يحكومت  مسألهجمله 

است و مردم با عالقـه   تر مطلوبى آن مشاركت داشته باشند ها گيري ميشتر در تصميافراد ب

و نظرات  ها حرفس است كه همه يرئك ياج به يى احتيكنند؛ البته در هر شورا همراهى مى

: ديفرما مى) ص(امبريد، خداوند متعال هم به پيرى نمايگيرا پ آنها آورى كند و انجام را جمع

م گرفتى براى اجرا بـه خداونـد   يمشورت كن و آنگاه كه تصم) مسلمانان(در كارها با آنان «

به طور ) جلدسوم مبانى فقهى حكومت اسالمى(ه يفق تين مبحث را در جلددوم كتاب واليا. »توكل نما

١.ميا مورد بحث قرار داده مفصل
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  ان روشنفكرىيح با جريضرورت برخورد صح

  

گران مطرح هستند كـه در  يشتر از ديران دونفر بيدر رابطه با حركت روشنفكران در ا :س

گذشـته و   عتى دريكى مرحوم دكتـر شـر  يشود،  ده مىياظهارنظرهاى متناقض شن آنها مورد

ى هم با او شده است؛ اگر امكـان دارد  يا برخوردهايگو اخيراًگرى آقاى دكتر سروش كه يد

  ست؟ين مورد چيد نظر حضرتعالى در اييبفرما

عتى و يت جلوتر با مرحوم دكتـر شـر  يى كه به عنوان روحانين برخوردهايبه نظر من ا :ج

ا ما خودمان را معصوم و آگاه بـه  ين شكل است كه گويبا آقاى دكتر سروش شده به ا اخيراً

ك برخورد غلطـى  ي اساساًن يى منحرف، و اها آدمك يرا  آنها م ويدان تمام مسائل شرع مى

  .است

  پ جـوان يـ ران دارد، تيـ ادى بـه گـردن فرهنـگ و انقـالب ا    يـ عتى حـق ز يدكتر شـر اوالً 

انقـالب  سم نجـات داد و بـه طـرف اسـالم و     يشان از دامان ماركسيو دانشگاهى كشور را ا

  خـواهم  ن بـود؛ البتـه مـن نمـى    يآفـر  ار سازنده و تحـول يشان بسيى اها كتابمتوجه كرد، 

  م، مگـر مراجـع مـا اشـتباه نداشـتند،     يت اشـتباه نـدار  يـ م اشتباه نداشت، مگر ما روحانيبگو

م و يست كه مـا خودمـان را مطلـق فـرض كنـ     ين درست نينخواهى هست، ا اشتباه خواهى

ـ ا دهيـ مـا فهم م اسالم را صددرصد ييبگو د بـه  يـ مـا با . گانـه هسـتند  ياز اسـالم ب  آنهـا  م وي

  رسـد  ى هـم بـه نظرمـان مـى    يم حرفشان را بزنند و اگر جايهاى مختلف اجازه ده شهياند

  ق بـا بحـث  ير و تفسـ يـ تكف. ميسـ يرا بنو آنهـا  ست محترمانه جـواب يكه حرفشان درست ن

  ص علـى ياالنسـان حـر  «كـه   ايـن دهد، بـراى   جه معكوس مىيست بلكه نتيعلمى سازگار ن

ك يـ  آنهـا  م،يسـت يك از مـا معصـوم ن  يـ چ ياجى بشود، هحّل ها حرفد محترمانه ي؛ با»ما منع

  گـرى هـم اگـر برداشـتى دارنـد     يانـد افـراد د   انـد گفتـه   برداشتى از مسائل اسـالم داشـته  

  د ضـمن يـ د بايك جا اشـكالى بـه نظـر رسـ    يند شنوندگان هم مختلف هستند، اگر يگو مى

  .سـت يق درسـت ن ير و تفسـ يـ آن اشكاالت را هم گوشـزد كـرد، امـا تكف    ها قوتان نقطه يب

علمـاى  سـنّى  دند، علمـاى  ين مسائل به شهادت رسـ يلى از علما و بزرگان ما بر سر هميخ

 آنهـا  دهاىيـ مر. كردنـد  ر مـى يـ را تكفسنّى عه علماى يكردند، علماى ش ر مىيعه را تكفيش

را بازداشـت   آنهـا  هـا  حكومـت كشتند،  كافر هستند مىكه  اينختند علما را به عنوان ير مى
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من از همان اول بـا  ! دنديد ثانى چگونه به قتل رسيد اول و شهيشه. كشتند كردند و مى مى

و با شعورى بود، هم  متعهدو  متدينعتى آدم ين نوع برخوردها مخالف بودم، هم دكتر شريا

ر يـ عتى قصـد خ ياست، هم دكتر شـر و فاضلى است و اهل مطالعه  متديندكتر سروش آدم 

شان قصد خدمت دارد، دكتر سروش از طرف مرحوم امام در سـتاد انقـالب   يداشت و هم ا

ش من يگر اعضاى ستاد انقالب فرهنگى در قم پينفر د شان با سهيك وقت ايفرهنگى بود؛ 

د و يداشته باش ها دانشگاهندگانى روحانى در يآمدند و گفتند امام به شما محول كرده كه نما

سـازى و   نـه يبـا زم هـا   ايـن  فرسـتادم و همـه   مـى  ها دانشگاهون را به يمن افرادى از روحان

 ها دانشگاهه در يفق ندگان ولىين برنامه به عنوان نمايان بود كه هنوز هم اين آقايى اها تالش

ر مـن  ن اسالمى است، به نظـ يبه مواز متعبدادامه دارد، آقاى دكتر سروش اهل وجوهات و 

ن حـال اگـر   ياحترام گذاشت، از نظراتشان استفاده كرد در عـ  ها شخصيتگونه  نيد به ايبا

هـا و   مطـرح كـرد و حتـى در روزنامـه     آنهـا  د بايرسد با اشكال و اشتباهى هم به نظر مى

هم زدن جلسـات بـه    كى و بهيزيق و برخورد فير و تفسينوشت، اما تكف ها كتابمجالت و 

شود  ست بلكه بر خالف شرع است، برخوردهاى تند سبب مىياى ن عاقالنهچ وجه كار يه

در مخصوصـاً  شود؛  جدات هم از دانشجو يت زده شود و روحانيكه قشر دانشجو از روحان

ن زمان كه زمان فرهنگ و منطق است، افراد درس خوانده و باسواد هسـتند و بـا چمـاق    يا

م كـه  يك كنيده جوان احساساتى خام را تحرك عيكه  اين. شود با جامعه برخورد كرد نمى

خالف كه  اينكى انجام دهند عالوه بر يزيا برخورد فيه بزرگان و دانشمندان شعار بدهند يعل

  زارنـد، يومرج است كـه همـه عقـالى جهـان از آن ب     ن همان فتنه و هرجين است، ايشرع ب

ر من فتن يسلطان ظلوم خر من سلطان ظلوم، و ياسد حطوم خ«: نقل شده) ع(نيرالمومنياز ام

 رى درنده بهتر است از حاكم ستمگر، و حاكم ستمگر بهتر است از فتنه و هـرج يش«:١»تدوم

  .»ومرج
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  ...ن ويت و روز جهانى مستضعفياعالم هفته وحدت و هفته وال

  

د كه كـم و  يا ى را اعالم داشتهيها ى مختلف روزها و هفتهها مناسبتحضرتعالى به  :س

ت، روز جهـانى  يـ آشناسـت، از جملـه هفتـه وحـدت، هفتـه وال      آنهـا  مردم بـا ش اذهان يب

شـدن   ن رابطـه بـراى روشـن   ي، بجاست در ا...ن، روز وحدت حوزه و دانشگاه ويمستضعف

  .دييحاتى بفرمايچگونگى آن توض

ه يرا علسنّى عه و يش مسألهم در خارج يديد ن بود كه ما مىيبه خاطر ا »هفته وحدت« :ج

كنند، از  جداكنند و در تالشند كه انقالب اسالمى را از جهان اسالم  ران مطرح مىيانقالب ا

مذهب در كردسـتان و بلوچسـتان و   سنّى ون يليهفت م ران ما حدود ششيگر در ايطرف د

ـ   يـ خواستم  ن كار مىيم، من با ايگر داريصحرا و جاهاى د تركمن ن يك ارتبـاط و الفتـى ب

م؛ يو دشمنان اسـالم داشـته باشـ   كّفار هه واحدى در برابر ك جبيجاد كنم و ياسنّى عه و يش

را  )ص(امبراكرميـ نقطه عطف مناسبى است، تولـد پ  )ص(امبراكرميد كه تولد پيبعد به ذهنم رس

م هفدهم است، البته از علمـاى  ييگو االول است، ما مى عيند دوازدهم ربيگو مىسنّت  اهل

ـ اند؛ بـاالخره مـن د   دوازدهم را گفتهنى يخ كليها از جمله مرحوم ش ما هم بعضى ن يـ دم اي

) ص(امبراكرميـ ن هفته براى تولد پين منظور مناسب است كه همه مسلمانان در ايهفته براى ا

ن نقطـه  يـ نـد و ا يگر شـركت نما يكديهاى جشن و سرور برگزار كنند و در مجالس  برنامه

قرار دهنـد،  كّفار بر م وحدت و اتحاد خودشان در برايخى مشترك را مبناى تحكيعطف تار

ن رابطه مطالبى ياعالم كردم و در هم »هفته وحدت«ن هفته را به عنوان ين مناسبت ايبه هم

لـى هـم اثـر مثبتـى در     يرا نوشتم و گفتم كه در تمام كشورهاى اسالمى مـنعكس شـد و خ  

هاد شنين پيگر داشت، مرحوم امام از ايهندوستان و پاكستان و افغانستان و لبنان و جاهاى د

كرد، من در سال  ن ارتباط همكارى مىيت كردند و وزارت خارجه هم در اياستقبال و حما

ه و يـ ل كردم و افرادى از قم به كردسـتان و اروم يم را تعطيها درسن هفته ياول و دوم در ا

افته بود شركت كردنـد، از  يب يترتسنّت  گر رفتند و در جلساتى كه از طرف اهليجاهاى د

شـدن   ها باعـث برطـرف  رفت و آمدن يى به قم و تهران آمدند و ايها هيأتهم  آنها طرف

  .شد مىشتر اسالم يتر مسلمانان و شكوه و جلوه ب نه هماهنگى گستردهيو زم ها كدورت

  )1035، صفحة 119وست شماره يپ(



  *٥٥٧  مقاميدوران قائم : فصل هشتم

  

اى داشـت؛ البتـه    ن هم انعكاس گستردهيروز پانزده شعبان بود كه ا »نيروز مستضعف«اما 

م يال كردين كمتر كار شد، ما خيم اما براى مستضعفين داديلى شعار مستضعفيما خ انهتأسفم

ن شكل نبـود،  يانه به اتأسفرسند ولى م ى مىيمستضعفان به نوا» اد مستضعفانيبن«ل يبا تشك

ن واقعـى فرامـوش   يدند اما مستضـعف يلى جاها رسيها به خ لىياد خياى بن با اموال مصادره

مستضعف كسى است كه همـه بـه   «: گفتند مى »مستضعف«ف يتعرك وقت در مقام يشدند، 

ت يـ ك واقعين ي، و ا»شه در استضعاف باقى خواهد مانديبرند اما خود او هم نام او بهره مى

ه يـ اعـالم شـد، بـا الهـام از آ     »نيروز مستضـعف «است، باالخره روز پانزده شعبان هم به نام 

  .»نيو نجعلهم الوارث ةئماالرض ونجعلهم ا فىن استضعفوا يعلى الذ د ان نمنّيو نر«: فهيشر

  )ص(امبراكرميـ ى كـه پ يهـا  سـفارش ن همـه  يـ دم با ايه بود كه دين پايبر ا »تيهفته وال«اما 

انـد،   خ مظلـوم واقـع شـده   يدر طول تـار  )السالم هميعل(نيت كرده ائمه معصوميب راجع به اهل

  كردنـد و مقـام و منزلـت   ه و بنى عبـاس اسـالم را از راه خـودش منحـرف     يخلفاى بنى ام

سـت و پـنجم   يه از روز هجـدهم تـا ب  ين قضـ يـ مجهول مانده است؛ براى توجه به ا )ع(ائمه

  نيـ مطـرح كـردم، و مناسـبت آن هـم بـه ا      »ت و امامـت يـ هفته وال«را به عنوان  الحجه ذى

ر خم در يدر غد )ص(امبراكرمير است كه پيد غديروز ع الحجه ذىجهت بود كه روز هجدهم 

شـتر  يا بيـ ست و چهار هـزار  يكصد و بيرا از نود هزار تا  آنها ادى كه تعداديت زيجمعن يب

ه  ذىست و چهارم يت منصوب كردند، روز بيرا به وال )ع(نيرالمومنياند ام نوشته هـم   الحجـ

  :فهيه شـر يـ خواست بـا نصـاراى نجـران مباهلـه كنـد كـه آ      ) ص(غمبريروز مباهله است كه پ

  ن رابطـه يـ در ا ١»و ابناءكم و نسـاءنا و نسـائكم و انفسـنا و انفسـكم    قل تعالوا ندع ابناءنا «

  ،)ع(ن علــىيرالمــومني، ام)ص(غمبراكــرميانــد كــه پ عه نقــل كــردهيو شــســنّى نــازل شــده، و 

  ريـ ه تطهيـ را بـراى مباهلـه آوردنـد؛ آ   ) ع(نيحسـ  و امـام  )ع(حسـن  ، امـام )ع(حضرت فاطمـه 

ـ ن ٢ »رايـ طهـركم تطه يت و يـ جس اهـل الب ذهب عـنكم الـرّ  ياهللا ل ديريما اّن«   ن روزيـ ز در اي

ــاّن«: فهيه شــريــن، آينــازل شــده اســت؛ بــاز طبــق نوشــته مفســر    اهللا و رســوله كميمــا ول

  كــه در شــان ٣ »وتــون الزكــوه و هــم راكعــونيو  الصــلوةمــون يقين ين آمنــوا الــذيوالــذ
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 33، آيه )33(احزاب  ٢
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  درر در حـال نمـاز اسـت    يـ ر شـده و مربـوط بـه دادن انگشـتر بـه فق     يتفسـ ) ع(نيرالمومنيام

  گـر، و همـه  ين روز نازل شده، البته نه در سالى كه مباهله واقع شـد بلكـه در سـالى د   يهم

ه  ذىن مـاه  يست و پنجم هميباز روز ب. است )ع(على ت حضرتيمربوط به وال ها اين الحجـ 

ـ ب اهـل شأن  در »هل اتى«سوره    ت عصـمت و طهـارت نـازل شـده اسـت كـه بـه خـاطر        ي

هفتـه امامـت و   «ن هفتـه را بـه عنـوان    يك هفته، من اين ين چند موضوع در ايشدن ا واقع

  هـم اگـر چـه امامـت را قبـول ندارنـد ولـى       سـنّت   ارى از اهـل يمطرح كردم، بسـ  »تيوال

  .هستند) السالم هميعل(تيب دوستدار اهل

ــگاه « ــوزه و دانش ــدت ح ــودم    »روز وح ــه ب ــران ك ــن در ته ــم م ــدو (را ه ــراى ت   نيب

ـ   يزمن يـ شنهاد دادم كه در ايپ) اساسى قانون   ن افـرادى از حـوزه و دانشـگاه   ينـه جلسـاتى ب

ن وحدت مشخص شـود، آن روز هنـوز مرحـوم    يك روز به عنوان سمبل ايبرگزار شود و 

  ب كردنـد، يـ ن موضـوع را تعق يـ شـان ا يده بودنـد و ا ياهللا دكتر مفتح به شـهادت نرسـ   تيآ

١دنديشان به شهادت رسـ يبعد كه ا
و  شـان بـه عنـوان روز وحـدت حـوزه     يروز شـهادت ا  

  .دانشگاه مشخص شد

  
  
  
  

  هاى معنوى كشور هيجذب مغزها و سرما

  

لى در خارج يرانى كه به داليراجع به بازگرداندن و جذب مغزهاى ا كراراًحضرتعالى  :س

هـا   اين د كه منظور شما ازييح بفرمايتوضلطفاً د، يشاتى داشتيكردند فرما ران زندگى مىياز ا

  اى براى كشور داشت؟ دهيچه فا آنها پ افرادى بودند و بازگشتيچه ت

  ك كشـور يـ هـاى   هين اسـت، مغزهـاى متفكـر كشـور سـرما     يمن نظرم االن هم همـ  :ج

  ك قســمتى رايــهــاى مختلــف متخصــص هســتند و هــر  هســتند، افــرادى كــه در رشــته

  هـم فـرار   هـا  تفـاوت  لى از بـى يل بود خيى كه آن اوايها تنديتوانند اداره كنند، ولى با  مى

  ميـ ران داريـ ون آواره در خـارج از ا يـ ليچند دفعه به امام گفتم كه ما سه چهار مكردند؛ من 

                                                        
حل درب ورودى دانشكده الهيات به همراه دو پاسدار همراهش در م 1358آذرماه  27اهللا دكتر محمد مفتح در روز  مرحوم آيت ١

 .به خاك سپرده شد) س(هاى صحن مطهر حضرت معصومه  دانشگاه تهران توسط گروه فرقان به شهادت رسيد و در يكى از حجره
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هـاى مختلـف    در رشـته هـا   اين ارى ازيند و بسيايران بيمندند به ا عالقه آنها ارى ازيكه بس

سـتند،  يضـدانقالب باشـند همـه كـه ضـدانقالب ن     هـا   ايـن  تخصص دارند، اگر تعـدادى از 

ن بود كـه بـراى آن   يكنند، من نظرم ا استفاده مىها  اين ازبه نفع خودشان دارند  ها خارجي

اى فـراهم   نهياستفاده نمود زم آنها ىها تخصصتوان از  ستند و مىيافرادى كه ضدانقالب ن

  .نديايران بيشود كه محترمانه به ا

دم در كمتر شهرى اسـت كـه در   يكا كه بودم ديمن در آمر«: گفت آقاى دكتر احمد رستمى مى

ـ از ا هـا  بخـش س يى مختلف و حتى رئـ ها تخصصش، در يها بيمارستان ران نباشـند، آن هـم از   ي

كـى  ي«: گفـت  ك وقت فردى به من مىي؛ »ر هم بودنديگ ى خوب كه نمازخوان و روزهها ايراني

 ران اسـت كـه  يـ د ايكصد و چهل نفر از اساتيشود مربوط به  س منتشر مىياز مجالتى كه در پار

اند و االن انقالب را قبـول دارنـد    كرده س مىيگر تدريدانشگاه تهران و جاهاى ددر قبالً ها  اين

؛ آن وقـت  »كننـد  س مـى يدر خارج از كشور تدرها  اين منتها اشكاالت و اعتراضاتى هم دارند و

ـ ا ايـ آنچنانى درس بخوانند؛ آجو  م بروند در خارج با آنيفرست ران مىيمان را از ايها ما بچه ن ي

  دهد بدتر هستند؟ در منچستر درس مىمثالً سى كه ياز آن استاد انگل استادهاى ما

لـى هـم   يخكـه   ايـن د و بـراى  يـ ك عفـو عمـومى بده  يگفتم شما  من به مرحوم امام مى

ى ما در كشورهاى مختلف بررسى كنند و دفترى در آنجاهـا  ها خانهحساب نباشد سفارت بى

ـ بـه ا مسـأله   منـد بـى   عالقـه نه را فراهم كنند كه افـراد  يل دهند و زميتشك ران برگردنـد و  ي

را ببرنـد بـه زنـدان     آنها ران آمدند از همان دم فرودگاهيبه اها  اين جور نباشد كه وقتى نيا

عى بود يكند و خوب طب جاد وحشت مىين كار اين و سئوال و جواب كنند، چون خود اياو

شنهاد من يپ. آمد رون نمىين زودى بيرفت به ا ن مىيكه اگر كسى در آن وقت به زندان او

شان بررسى الزم را بكنند كـه هنگـامى   يها خانهن بود كه وزارت خارجه و سفرا در سفارتيا

مان شـوند و در  يگر احساس وحشت نكنند كه از آمدن خود پشـ يران آمدند ديكه افراد به ا

  .سوء بگذاردتأثير گران هم يارتباط با د

حـوم امـام و وزارت خارجـه صـحبت كـردم و      ن بار بـا مر يچندمسأله ن يمن راجع به ا

انه به آن چندان توجهى نشد و االن هم تأسفن عفو عمومى را گوشزد كردم اما ميضرورت ا

 روىيـ ك نيج به يرانى كه در خارج باشند ممكن است به تدريون ايليشود؛ سه چهار م نمى

  خـارج ى مخـالف نظـام در   هـا  قـدرت م مخالف جمهـورى اسـالمى مبـدل گردنـد و     يظع
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  .كشى كنند ف اسالم و جمهورى اسالمى بهرهياز آنان در راه تضع
  

دانستند، االن هم در  ى اسالمى در تضاد مىها ارزشرا با ها  اين البته بعضى برگشتن :س

نـه سـقوط   يزم احياناًن افراد يشود كه بازگشت ا گر مطرح مىيبعضى مطبوعات و جاهاى د

  د؟ييفرما ن مىيين مطلب را چگونه تبيا كند؛ ران فراهم مىيرا در ا ها ارزش

و ! كننـد؟  ت مىيى اسالمى را رعاها ارزشران هستند صددرصد يى كه در اينهايمگر ا :ج

شود با  ى كه در داخل به اسم اسالم و انقالب و دفاع از نظام مىين كارهايارى از ايمگر بس

ند، افراد مختلفند، يايران بيابه  آنها من نگفتم همه! ى اسالم و انقالب سازگار است؟ها ارزش

شـترى متوجـه   يان بيـ در خـارج ز  آنهـا  من گفتم افرادى كه قابـل جـذب هسـتند و مانـدن    

نـد، بلكـه در   يايحسـاب و كتـاب ب   ند، من نگفتم بـى يايران بيكند به ا جمهورى اسالمى مى

زى يـ ر مـه ن مسائل را بررسى كند و با برنايى باشد كه ابعاد ايها تهيدفتر و كم ها خانهسفارت

ن يـ عـالوه بـر ا  . ران احترام آنان محفوظ باشديند؛ ولى پس از ورود به ايايران بيح به ايصح

سـت و هـر كـس كـه     ها ايرانـي ران متعلق به همه ين نكته توجه داشت كه كشور ايد به ايبا

ن كشور زندگى كند يبند است حق دارد در اين آن پايرفته و به قوانين كشور را پذيت ايتابع

د مـا  يـ ن هسـت و نبا ياى آن برخوردار باشـد، در كشـور قـانون و مـواز    يحقوق و مزاو از 

م و هر كس كـه  يگران را با آن بسنجيم و ديو تصورات خودمان را مالك قرار ده ها ديدگاه

  .مييرفت حق زندگى در كشورش را هم از او سلب نمايآن را نپذ

  
  
  

  »هيزان الشرعينى فى ميالخم«ان كتاب يجر

  

بـه چهـار زبـان    » هيزان الشـرع ينى فى ميالخم«كتابى به نام  1363الب در سالضدانق :س

چاپ و منتشر ) سره قدس(ه حضرت اماميسى و فارسى به نام حضرتعالى عليتركى، عربى، انگل

اى بـه وزارت امـور خارجـه     دفتر حضرتعالى در آن موقع با ارسال نامه ظاهراًكرده بود كه 

ن يـ ان ايـ ن توطئه را محكوم كرده بـود، جر يب و ايرا تكذ ن كتاب به حضرتعالىيانتساب ا

  د چگونه بوده است؟ييكتاب را بفرما
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د به چهار زبان منتشر شده مـن  يفرمودكه  اينش من هم هست، البته ين كتاب االن پيا :ج

ع پخش كـرده بودنـد و االن   يمعظمه در سطح وس مكّهدانم ولى عربى آن را در  ن را نمىيا

؛ »نعلى منتظرىياهللا حس تيآ تأليف«ش من هست، روى آن نوشته است يپ متن عربى آن هم

ا مـن آن را  يـ نفر براى من فرستاده بود كـه گو  كي مؤلفن كتاب را به خط ينسخه اصلى ا

ست و كتاب يست، روى آن نسخه اصلى نام من نيش من نيت امام فرستادم و االن پيبراى ب

ن كتـاب را بـه نـام فالنـى     يسنده گفته بود ما ايگرى بود، و نقل شد كه نويبه نام شخص د

-س گفتـه بـود   يم، فرستنده نسخه خطى از پـار يندازياختالف ب آنها انيم تا ميكن منتشر مى

ه من بود يك زمانى هم شاگرد كفايسى خاقانى كه يخ عين كتاب را آقاى شيا -هيوالعهده عل

تابسـتان هـم كـه امـام مسـائل      ك يـ رفـت و   ن اواخر درس مرحوم امام هم مـى ينوشته، ا

بـار هـم امـام     كيى امام را هم نوشته بود، ها درسرات يمستحدثه را درس گفته بودند تقر

ن مباحـث را خـوب نوشـته اسـت،     يـ شـان ا يده بودنـد و گفتـه بودنـد ا   يشان را دينوشته ا

اسـتعدادى بـود و از    رخاقانى معروف بود، آدم خـوش ياهللا شب تيسى برادر همان آيع خيش

ا ابـوظبى از  يـ دبى  -فارس  جيه خليكى از كشورهاى حاشيعتمدارى در ياهللا شر تيف آطر

ران، مـن در منـزل سـابقمان در    يروز شد آمده بود ايبود، بعد وقتى انقالب پ -كشور امارات

رفته بوده اسـت   -چنانكه نقل شد -ا يمحله عشقعلى كه بودم منزل من هم آمده بود، بعد گو

رد، و آنجـا بـه عنـوان    ياسته است براى بعضى از مسائل اجازه نامه بگخو ت امام و مىيبه ب

ا يـ گو -شان اجازه نداده بودند يعتمدارى در امارات بوده است به اياز طرف آقاى شركه  اين

ن ين باعث رنجش او شده بود؛ باالخره ايو ا -شان نداده بودندياجازه مالقات با امام هم به ا

عتمدارى است بـا او  يكسى طرفدار آقاى شركه  اينكى از اشتباهات بود كه ما به خاطر يهم 

عتمدارى يد بودنـد آقـاى شـر   يـ م، باالخره در آن زمان كـه امـام در تبع  يبرخورد نامناسب كن

سى هم عـرب بـود و   يع خيرفتند، ش ى مىيشان به جاهاياهللا بودند و كسانى از طرف ا تيآ

ن شكل برخوردها برخوردهاى درستى نبود، وقتى به يدا كرده بود، ايتى پيدر آن منطقه موقع

زى به من نگفت، باالخره وقتى به منزل مرحـوم امـام   يمالقات من هم آمد در باره اجازه چ

شان برخورد خوبى نشده بود و طردش كرده بودند، يبا ا -برحسب آنچه نقل شد -رفته بود 

س و از طرف دولـت  يدم كه رفته است پاريعد شنشان هم عصبانى شده بود و رفته بود، بيا

  كم به موضع مخالفت با جمهورى ده بودند و كميه ديس تهيى در پاريعراق هم براى او جا
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س نوشـته  ين كتاب را هم همان جا در پاريدم ايده شده بود و چنانكه شنيران كشياسالمى ا

ن كتـاب بـه دسـت مـن     ياك نسخه از يبود و آن را به جاهاى مختلف فرستاده بود، وقتى 

ت امام فرستادم، يان باشند براى بيدر جركه  اينك نامه روى آن گذاشتم و براى يد من يرس

ن يك چنـ يـ غات اسالمى نوشتم كه ين سازمان تبلياى هم براى وزارت خارجه و همچن نامه

  .ديب كنيك توطئه است و رسما آن را تكذين يزى به نام من نوشته شده و ايچ

  )1037و  1036، صفحات 121و  120شماره وست يپ(

  
  
  

  »انيوارث ملك ك«ان كتاب يجر

  

وارث ملـك  «ز كتابى به نام ين) پرند(رى ينص د خواجهيرانى به نام دكتر حميفردى ا ضمناً

الدى آن را به چاپ رسـانده  يم1983ه يكا در ژانويكرده و در لوس آنجلس آمر تأليف »انيك

ح يك و وقـ يـ ى ركها نسبتى ناروا و ها تهمتب و ياكاذكه سرتاسر كتاب عبارت است از 

گر؛ و يو بعضى د محمدز نسبت به من و مرحوم يشان و نينسبت به مرحوم امام و خانواده ا

ده يشان آقاى پسنديباشم، و برادر ا ن وانمود كرده كه من شوهر خواهر مرحوم امام مىيچن

به آقاى پرند  تصادفاًس فرار كرده و يپارشان و اختالف مالى با من به يبرحسب اختالف با ا

ى شـاخدار و  ها دروغاند برخورد نموده و همه  گر در شهر محالت سابقه داشتهيكديكه با 

ده تـراوش كـرده، در صـورتى كـه همـه      يح از زبـان آقـاى پسـند   يى وقها نسبتف و ياراج

باشـم؛ و   شان مـى يس فرار كردند و نه من شوهر خواهر ايده به پاريم نه آقاى پسنديدان مى

ى هـا  نسبتى ناروا و ها تهمتاسى بر اساس دروغ و يار ننگ است كه مبارزه سين امر بسيا

ظى كه بر كتاب نوشته شده كتاب آقاى يزى شود، و چون برحسب تقرير هيك پايح و ركيوق

ف اسـت زبـان   يـ شـان گفـت كـه ح   يد به ايك شاهكار ادبى معرفى شده، بايپرند به عنوان 

. ك و نـاروا آلـوده كنـد   يـ ى ركهـا  نسبتو  فحاشىات نغز را انسان به يو ادب ن فارسىيريش

ز اهانت كـرده اسـت،   ينى نين و مقدسات ديشان در ضمن كتاب به خدا و مقدسيانه اتأسفم

ن گنـاه بـزرگ خـود را    يـ آخر عمر توبه كنـد و ا  -ات استيد حيشان در قياگر ا -بجاست 

  .ديجبران نما
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رانيتجاوز نظامى عراق به ا  

  

ك در يم به حوادث مربوط به جنگ، حضرتعالى كه از نزديانات بپردازيدر دنباله جر :س

ا در يران و عراق چه بود، و آيد علت شروع جنگ اييد بفرمايانات و حوادث كشور بوديجر

  رى شود؟يجلوگام امكان نداشت از وقوع جنگ يآن ا

ـ ام ا دهيـ د گفـت، ولـى مـن عق   يـ ات را نبايـ ن است كه واقعيده بعضى ايعق :ج   ن اسـت ي

اد مزاحـى از مرحـوم   يـ د گفت ولو به ضـرر خـود انسـان باشـد؛     يات را بايشه واقعيكه هم

  اگـر متلـك  «: گفـت  شان راجع به متلـك مـى  يآبادى افتادم، ا دعلى نجفياهللا حاج س تيآ

انـت  يد به عـالم متلـك خ  يد ولو به ضرر خودش باشد اگر نگويبگود يبه ذهن انسان آمد با

نـده  يقـت بـه نسـل آ   يخ و در حقيد بـه تـار  يخ را اگر انسان نگويات تاري؛ واقع» !كرده است

ت يــك غــرور مخصوصــى هــم بيــروز شــد يــانــت كــرده اســت، وقتــى كــه انقــالب پيخ

ا يـ ن بود كـه گو يدر ذهن همه ااصالً گران را فرا گرفت، يو هم ما و هم د )هیعل الله رحمة(امام

ر يران و عربسـتان و سـا  ياسالم است و امسأله مسألة م يگفت م، ما مىيا عالم را مسخر كرده

ان يـ كشورها ندارد، انقالب اسالمى است و امام هم رهبر جهان اسـالم اسـت، مـا هـم حام    

  ورها نامـه نوشـت  ا و سـران كشـ  يـ هم در زمان خود به همه دن )ص(امبراكرميم؛ البته پياسالم

ران وقتـى شـاه فـرار كـرد و     يدر ا. ن كار را انجام دادياما در موقع و زمان خاص خودش ا

ن حالت غـرور را بـراى همـه    يون قرار گرفت ايار انقالبيروز شد و كشور در اختيانقالب پ

كـه   ايـن است خارجى شعارها همه بر اساس صـدور انقـالب و   يجاد كرد و لذا در بعد سيا

  ن شـعارها كشـورهاى همجـوار   يـ ل مسائل متمركز بود، اين قبيشناسد و ا مرز نمىانقالب 

ـ بـه ا هـا   ايـن  جـاد شـد كـه   يا آنهـا  ن فكـر بـراى  يرا به وحشت انداخت و ا   ن شـكل كـه  ي

  ن حالـت يـ ران آمد و اياسرعرفات در آن زمان به ايروند فردا نوبت ماست، وقتى  ش مىيپ

  ن حالـت و احساسـات  يـ بـراى او ا ! تح شـد ن فـ يد گفت فلسـط يران را ديه مردم ايو روح

بـه وحشـت افتادنـد و در برابـر     واقعاً العاده بود، كشورهاى همجوار  لى فوقيران خيمردم ا

  ك كردنـد، روى يـ ز آنـان را تحر يـ جمهورى اسالمى موضع گرفتنـد و كشـورهاى غربـى ن   
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خشونت  لىيش آمد دولت عربستان خيكه در عربستان پ »مانيام جهيق«ن اصل آن واقعه يهم

ن كـار  يـ وارهـاى مسـجد را خـراب كـرد، ا    يبه خرج داد، مسجدالحرام را به توپ بست، د

دو سه هزار نفر بودند كـه در مسـجدالحرام متحصـن شـده بودنـد،       آنها كوچكى نبود چون

چـرا  هـا   ايـن  مييگـو  حاال مـا مـى   -ادى را در مسجدالحرام كشت يدولت عربستان تعداد ز

در خود مسجدالحرام مسـلمانان را بـه   ها  اين -كشتند؟ مكّهى ها خيابانى ما را در ها حاجي

ران يـ كـم عربسـتان مثـل ا    ك مقدار مماشات كنند كميدند اگر يدكه  اينقتل رساندند براى 

شان يا شد مىوقتى با امام صحبت  ها دولتدر رابطه با  ها وقتادم هست آن يشود؛ من  مى

ن بود كـه هـم حسـاب همـه     ينداشتند؛ و اشكال اى ياعتنا ها دولتبه اصالً ند، شد مىر يمتغ

ه دول ارتجاعى را بدون احتساب عـوارض  يكى كردند و هم مواضع اصولى عليرا  ها دولت

كـه در  جوى  .كردند لى حادى مطرح مىيآن و آمادگى الزم براى آن عوارض به صورت خ

ج كى هستند؟ قذافى يوخ خلين بود كه عراق كى هست؟ عربستان كى هست؟ شيران بود ايا

ى يكسـى اعتنـا  اصالً ران آمده بود ياز طرف قذافى به ا جلّودكى هست؟ عرض كردم وقتى 

ى يراياو را در قـم بـه منـزل مـن آورد و مـا از او پـذ       محمدمرحوم كه  اينبه او نداشت تا 

نبال ر كشورها را به وحشت انداخته بود، عراق هم به ديران، ساياجو  نيا مجموعاًم؛ و يكرد

ختگى كشور پس از انقالب استفاده كند، لذا آن قـرارداد  ين به هم ريگشت كه از ا بهانه مى

١ده بودير را كه زمان شاه به امضا رسيمرزى الجزا
ون عراق پـاره كـرد و شـاخ و    يزيدر تلو 

و يـ ى داشـتند و راد يها موضعن يك چنيتقريباً د، امارات و عربستان هم يكش شانه جنگ مى

كردم كه ما مورد  غات را شروع كرده بودند، من احساس مىيران تبليه ايشان عليها تلويزيون

ن احساس را داشتند ولى من به سهم خودم يگران هم ايد ديم، البته شايريگ تهاجم قرار مى

زدى در قم، آن وقت هنوز امام قم بودند و در منـزل  ي محمدخ يروز رفتم منزل آقاى ش كي

رسد  روزى مىيا به پيهر انقالبى كه در دن«: ونت داشتند، به امام عرض كردمزدى سكيآقاى 

فرسـتد و خـط مشـى خـود را      تى را براى كشورهاى مجاور مىيى حسن نها هيأت معموالً

گـران  يگونه كه امـروز عـراق و د   نيكند، و ا تفاهم مى آنها دهد و با ح مىيتوض آنها براى

  ىهـا  هيـأت كنند خطرناك است، بجاسـت   غات مىيما تبله يبر عل دائماًاند و  ك شدهيتحر

  

                                                        
 )شمسى1354(الجزاير  1975قرارداد  ١
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، »دا كنـد يـ كـاهش پ  ها تشنّجن يك مقدار ايت به كشورهاى مجاور فرستاده شود تا ين حسن

م يتـوان  ما كه نمـى «: ، من عرض كردم»ميندار ها دولتول كن ما كارى به «: شان فرمودنديا

 هسـتند در مجـاورت مـا و وحشـت    ى يها دولتها  اين م باالخرهيوار بكشيدور كشورمان د

. »ميوار بكشـ يـ م دور كشورمان را ديخواه ر ما مىينخ«: شان فرمودندي، ا»را فرا گرفتهها  اين

د، همان كه در مغز مـا بـود كـه    يايان بيبه م ها دولتچ حاضر نبودند كه اسم يشان هيااصالً 

به نظر . با ما هستند ها ملتفرمودند  بود و مىمسأله ن يمالك هستند در نظر امام هم ها ملت

نـه  ين زميآمد، باالخره ا نمى آنها د بهانه به دستيم شايكرد ك مقدار تفاهم مىيمن اگر ما 

 آنهـا  ن احساس وحشـت بـه  يى استعمارى هم با توجه به همها دولتفراهم شد،  آنها براى

ه كـرد، در آن  ع كردند تا باالخره عراق به ما حملـ يك و تطميرا تحر آنها شدند و تر نزديك

م، آقـاى  يم نـه سـنگربندى كـرده بـود    يروى درست و حسابى داشتيوقت ما سر مرزها نه ن

كنند، در فكـه   روهاى عراق دارند در كارون شنا مىيم نيديد دفعه يكگفت ما  رنژاد مىيظه

 آنهـا  هـاى  تجاوز كرده و كشته بودند بعد جنـازه  آنها ست و دوتا دختر را گرفته بودند بهيب

ادى گرفته بودند اموال را مصادره كرده بودند، گوسفندهاى مـردم  يرهاى زيدا شد، اسيهم پ

١.خوردند كشتند و مى را مى
  

  
  

  هاى جنگ مت به جبههيعز

  

  نيبنا شد من به جبهـه بـروم، مرحـوم احمـدآقا فرزنـد امـام و همچنـ        ها بحراندر همان 

  ون تومـان يـ ليشـان پـنج م  يات داشتند كه من از طرف امام بـه جبهـه بـروم،    يخود امام عنا

  مـى از طـرف  يار من گذاشـتند كـه آنجـا دسـت خـالى نباشـم، بـا آقـاى ابراه        يهم در اخت

  ذهـاب، آنجـا   م بـه طـرف سـرپل   يم به طـرف پادگـان ابـوذر و از آنجـا رفتـ     يكرمانشاه رفت

  م، بـراى يرا بررسـى كـرد   آنهـا  م و مشـكالت يى داشـت يك گردان بود بـا افسـران گفتگـو   ي

ى دو طـرف مرتـب كـار    هـا  خانـه م در همان حـال نمـاز هـم توپ   ينماز جماعت خواند آنها

  ف آنجـا بودنـد  يان و آقاى ابوشـر ياحمد زمان خيكرد، در پادگان ابوذر هم آقاى حاج ش مى

ـ   يـ دنـد كـه   ينال از ما استقبال كردند، همه مـى    سـت، در يروهـا ن ين نيك همـاهنگى كامـل ب

                                                        
 .رسما ايران را مورد حمله قرار داد 31/6/1359رژيم عراق در تاريخ  ١
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شـتر هماهنـگ بـود ولـى     يصدر با ارتش ب ، بنىس جمهور بوديصدر رئ آن وقت آقاى بنى

ن رابطـه  يدن به صورت منظم در برابر ارتش عراق را نداشت، در هميارتش هنوز توان جنگ

لـى بـه   يرنـژاد ارتشـى بـود و خ   ين سپاه و ارتش وجـود داشـت، آقـاى ظه   يى بيها اختالف

م كـه  يو سعى كرد مين اختالف را احساس كرديداد، ما در پادگان ابوذر ا بها نمى ها سپاهي

 ان كه روحانىيم، آقاى زمانيجاد كنيك تفاهمى اين سران ارتش و سران سپاه يدر همان جا ب

كنند، باالخره  دارند با هم دعوا مىها  اين م،يكردن كه ما چه بكن هيبود شروع كرد به گر آنها

م يآنجا رفتـ م، بعد از يداشت آنها كردم و جلساتى با آنها ى در جهت هماهنگىيها صحبتمن 

خدا رحمـتش   -درى كه از علماى آن منطقه بود و االن مرحوم شده است يالم، آقاى حيبه ا

شان خودش تفنگ به دست گرفته بود و مرتـب بـه   يا -كند در مجلس خبرگان هم با ما بود

م و در جاهاى يمك رفتيكرد، ما از آنجا به جبهه م ق مىيروها را تشويرفت و ن ها مى جبهه

شتر شور جنگ يهاى سپاه ب م، در آن وقت بچهيكرد روهاى رزمنده صحبت مىين مختلف با

روهاى مردمى ما از قبل براى ين بود كه نيامسأله لى كم بود، عمده يداشتند اما امكاناتشان خ

 ميخواسـت  رانه به كشور ما هجوم آورده بود و مـا مـى  يآماده نبودند، دشمن غافلگمسأله ن يا

م بـه طـرف خوزسـتان، در    يم، بعـد از آنجـا رفتـ   ين آمادگى را نداشتيا م ويرون كنيرا ب آنها

قـبالً  م، قبل از دزفول هم بـه دوكوهـه كـه    يك دزفول دوسه شبى مانديپادگان وحدتى نزد

آباد بود مسئول آن قسمت بود  م، آقاى سرهنگ صالحى كه اهل نجفيمركز مهمات بود رفت

كـه آقـاى سـرهنگ صـالحى خـودش داشـت       دم يباران كرده بودند و من د آنجا را موشك

ى آنجا در ها ساختمانلى از يكرد، خ برد و جابجا مى ن طرف و آن طرف مىيمهمات را به ا

 رنـژاد يخراب شده بود، شـب در پادگـان وحـدتى آقـاى سرلشـگر ظه      ها موشكك ياثر شل

ننـد،  ك مى شروىياند و به چه شكل دارند پ تا كجا آمده ها عراقيكرد كه  ف مىيداشت تعر

صـبر داشـته    بلـه آقـا  «: گفت مى» د؟يريگ را نمى آنها پس چرا شما جلوى«: من به او گفتم

، »ميل و امكانات نـدار يشود، آخر ما وسا شاءاهللا درست مى د، انيد، شما ناراحت نباشيباش

ــه  ــبـ ــى  يـ ــدارى مـ ــا را دلـ ــت مـ ــكلى داشـ ــن ك شـ ــدم يداد؛ شـ ــ كيـ ــار همـ   نيبـ

  فرمانــده ســپاه -ى يكــرده، محســن رضــا مــىش امــام يرنــژاد پــيرا آقــاى ظه هــا صــحبت

  شـاءاهللا مـا بـا    گفتـه ان  ى به امـام مـى  يهم در آن جلسه بوده، آقاى محسن رضا -پاسداران

ـ  شـروى مـى  يمـان پ يروى اين ـ  ن و چنـان مـى  يم و چنـ يكن   ده بـود كـه  يـ رنـژاد د يم، ظهيكن
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بـوده نـه    آقا نه پدر مـن زرتشـتى  «: كند به امام گفته بود لى دارد رجزخوانى مىيمحسن خ

مادرم مسلمان است پدرم هم مسلمان است خودم هم واهللا مسلمان هستم زنـم هـم   ! مادرم

تـا تانـك    تـا تانـك در مقـابلش سـى     م هم مسلمان هستند اما سـى يها مسلمان است بچه

كرد، باالخره  ن داستان را مرحوم حاج احمدآقا فرزند امام براى من نقل مىيا » !خواهد مى

دل مـا را   هـا  حرفن يها تالش داشتند با ايها خوب نبود نظام وضع جبههكه  ايندر آنجا با 

گاه وحدتى، آن وقـت  يى هم آمد پايعلى رجامحمدام مرحوم آقاى يخوش كنند؛ در همان ا

  .م تهرانيما آمديشان با هواپيبود، بعد به اتفاق ا وزير نخستشان يا

  
  

  ها رى مشكالت جبههيگيانعكاس مسائل جنگ و پ

  

  اهللا طاهرى امـام جمعـه اصـفهان هـم از اصـفهان بـراى سركشـى بـه          تيام آيدر همان ا

  م يها به آن مناطق رفتـه بـود، بـاالخره مـن در تهـران بـه اتفـاق آقـاى طـاهرى رفتـ           جبهه

  لـى  يهـا خ  م اوضـاع جبهـه  يشـان گفتـ  يم، بـه ا يشان گفتيانات را براى ايخدمت امام و جر

  انـد   ه كـرده يـ گمرك خرمشهر را تخلها  اين كنند، وى مىشريدارند پ ها عراقيناجور است، 

  ك فكـرى  يـ د يـ كنند با شروى مىياند و به سرعت دارند پ و هر چه در آن بوده است برده

  صـدر   د بـه آقـاى بنـى   يـ ن مطالـب را برو يـ شـما ا «: شـان گفتنـد  يبشـود، ا مسأله ن يبراى ا

صـدر آنجـا بـود، در     آقاى بنىم ستاد مشترك كه ي، من و آقاى طاهرى دونفرى رفت»دييبگو

  تـا از افسـرهاى ارتشـى هـم آنجـا       كـردن، هفـت هشـت    شان به صحبتيم با ايآنجا نشست

  د؟ شـما  يـ ريگ را نمـى  ها عراقيچرا جلوى ! ن چه وضعى استيآخر ا«: ميبودند، به او گفت

  » د؟يد و آمـاده نشـد  يـ خواند چرا مرز را سنگربندى نكرد د صدام دارد رجز مىيديد كه مى

  گفـت صـدام    شـان مـى  ينـى اسـت، ا  ير آقـاى خم يتقصـ ها  اين همه«: صدر گفت آقاى بنى

ـ » !ران حمله كنديكند به ا نمى جرأت ـ ا«: ميگفت   د، امـام  يـ زن ن چـه حرفـى اسـت كـه مـى     ي

  » نـدازى؟ يشـان ب يخـواهى بـه گـردن ا    ر را مـى يانـد، چـرا تقصـ    ن حرفـى گفتـه  يكجا چنـ 

من عصبانى شدم؛ باالخره به نظر من امكان ك مقدار يك مقدار آقاى طاهرى عصبانى شد ي

گر هـم  يش آمد، كشورهاى دين جنگ پيگر ايداشت جلوى جنگ گرفته شود ولى خوب د

ــى  ــك م ــه صــدام كم ــتان و كو ب ــد، عربس ــكردن ــان ي ــاى خودش ــا دالره ــارات ب   ت و ام
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ران را شروع كـرد حـدود دوازده   يلى به صدام كمك كردند، صدام آن وقت كه جنگ با ايخ

حدود صد لشكر سازماندهى كرده اسـت؛ البتـه بعـد     گفتند مىن اواخر يشت ولى الشكر دا

روهاى مخلـص وارد صـحنه شـدند تـا     يت كردند و نيروهاى ارتشى و سپاهى خوب فعالين

  .رون كردنديروهاى مهاجم را از خرمشهر بيباالخره ن

  

كسـانى  ل جنـگ از طـرف   يـ هاى آن زمان مندرج است در اوا طبق آنچه در روزنامه :س

ـ    يصدر س مانند بنى اصـطالحاً  ش گرفتـه شـده بـود و    ياست وقت كشـى در دفـع دشـمن پ

ها و  ن امر موجب بروز اختالف در جبههيم، و هميريگ م و زمان مىيده ن مىيزم گفتند مى

ز شـهادت  يـ ه و نين قضـ يـ روهاى انقالبى شده بود، حضرتعالى در اعتـراض بـه ا  ينگرانى ن

اد يـ ه را به ين قضيات ايد، اگر جزئيتى فرستاديام تسليستان پروهاى مردمى در منطقه خوزين

  .دييد بفرمايدار

الوقـت   صدر دفـع  كه آقاى بنى شد مىست ولى احساس يادم نيات آن يانه جزئتأسفم :ج

ك بند و بستى باشـد، ولـى   يدا كرده بودند كه نكند باطنا يها هم سوءظن پ كند، بعضى مى

روهـاى سـپاه و   ياز ن عمـدتاً روهاى جنگنـده هـم   يبود، نعمده اختالف سپاه و ارتش مسأله 

خواستند سلسله مراتب و نظم  مى ها ارتشيهاى مخلص بودند ولى امكانات نداشتند و  بچه

اورده يـ چون هنوز پس از انقالب انسجام خود را به دست ن طبعاًت كنند و يپادگانى را رعا

م كـه در امـر جنـگ    يا احساس كردوجود داشت، باالخره م آنها نيك ناهماهنگى بيبودند 

زى از آن يـ هـم بـود و االن چ   مؤثّرن رابطه من تلگرافى كردم كه يشود، در هم كوتاهى مى

  .هاى آن زمان منعكس است ست، البد در روزنامهيادم ني

  )1038 ةصفح، 122وست شماره يپ(

  
  
  

  صدر ض فرماندهى كل قوا به آقاى بنىياعتراض به تفو

  

ا يـ د يـ صـدر موافـق بود   ض فرماندهى كل قوا بـه آقـاى بنـى   يتفو ا حضرتعالى بايآ :س

  د؟ينه انجام دادين زميمخالف، و چه اقداماتى در ا
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صدر كسى با من مشورت نكرد و من از آن  در رابطه با فرمانده كل قوابودن آقاى بنى :ج

و يـ گـران از مطبوعـات و راد  ياطالع نداشتم، من در قم بـودم بعضـى از مسـائل را ماننـد د    

تفاوت بودند ولى من نسبت به آنچه به نظرم درست  ها بى دم منتها بعضىيشن ون مىيزيتلو

غـام  ين پيا به مسـئول ينوشتم  ا نامه مىيگفتم  ا به امام مىيدادم،  العمل نشان مى نبود عكس

ن فرمانـدهى كـل قـوا در    يـي نـد، تع يا را به مـن بگو يز قضايگونه نبود كه ر نيدادم؛ اما ا مى

واگذار كردنـد مـن   ) صدر بنى(شان يت را به اين مسئوليامام بود ولى كى و چگونه ا ارياخت

ن جنـگ را دارد  مسـأله  صـدر   شده بود كه آقاى بنـى  مسلّمبراى ما تقريباً خبر ندارم؛  بل سـ

ا يـ صدر رفته بود گو شود، در همان زمان هم آقاى بنى ن باعث شكست ما مىيكند و ا مى

ك روز من رفته بودم خدمت يام يو بد برخورد كرده بودند؛ در همان االم و در آنجا با ايبه ا

: شان گفتنـد يا» د؟يصدر داد شما فرماندهى كل قوا را چرا به آقاى بنى«: شان گفتميامام، به ا

د، بـر  يخودتان فرماندهى كل قوا را در دست داشت««: گفتم »دادم؟ د مىيپس به چه كسى با«

ار يـ د، در اختيـ داد نفر نمـى  كيت را به ين مسئوليد ايهد به كسى بديخواست فرض هم مى

نفر متمركز نباشـد كـه    كيى سه قوه، تا دست رؤساار يا در اختيد يگذاشت ى مىيك شوراي

ـ ؛ ا»لى آدم خوبى استيصدر خ نه، آقاى بنى«: ، امام گفتند»هر كار خواست بكند تقريبـاً  ن ي

از كه  اينصدر را عزل كردند، منظور  ماه قبل از آن وقتى بود كه آقاى بنى كيا يست روز يب

شـان اعتـراض   يهم كه به ا بعداًصدر در اول من اطالع نداشتم  ى آقاى بنىيفرمانده كل قوا

صـدر   ن شكل جواب دادند، البته در همان زمان من نامه تندى هم به آقـاى بنـى  يكردم به ا

ا در كتـاب  يـ كننده بود كـه گو  نييلى تعين نامه خياب داد كه اشان هم آن را جوينوشتم و ا

هاى آن زمان از جمله روزنامه  در روزنامه. هم آمده است »قدريعال هيكتاب فق«زدى يآقاى ا

و  هـا  قضـاوت صدر بود منعكس شـد و مـورد    انقالب اسالمى كه مربوط به خود آقاى بنى

  .ى قرار گرفتيها تحليل

  )1039 ةصفح، 123وست شماره يپ(
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  ى مردمىها كمكت ينده براى هداين نماييتع

  

ر مـردم خرمشـهر و آبـادان آواره شـدند     يـ وقتى مردم شهرهاى اشغالى خوزستان نظ :س

  د؟يانجام داد آنها رساندن به ارىيحضرتعالى چه اقدامى براى 

حـدى در  ون تـا  يـ زيو تلويـ هـا و راد  خواندم، روزنامه اد مىيها را ز من روضه جبهه :ج

آوردند، هم براى آوارگان و هم براى كمك بـه   ادى مىيى زها پولارمان بود، مردم هم ياخت

خ يدادنـد، گـاهى مـن بـه آقـاى حـاج شـ        آوردند پول مى هاى جنگ، مردم طال مى جبهه

) هاى جنگ بـود  ى مردمى به جبههها كمكت يج و هدايكه مسئول بس(على رحمانى محمد

 مبلّـغ ال در آن زمـان  يدادم كه با توجه به ارزش ر تومان پول مىون يليون، سى ميليست ميب

آقـاى  مـثالً  ك روز يدادم،  ها هم پول مى ن جبههير مسئوليگر و ساينى بود، به افراد ديسنگ

ى بودند يها قسمتنجا كه هر كدام مسئول يك عده از افسران آمده بودند ايعلى شمخانى با 

لى كـه  ينظرشـان و وسـا   روهـاى تحـت  يى مخارج نك مقدارى پول برايمن آن روز به هر 

ن يسرخى هم در ا خ غالمرضا گليامرزدش مرحوم آقاى حاج شياج داشتند دادم، خدا بياحت

هـا هـم بـه     رفت در جبهـه  دادم مى ى به او مىيها پولها بود،  نده من در جبههيمسائل نما

نده من در يرحمانى نماعلى محمدخ يآقاى حاج ش بعداًكرد،  ارتش و هم به سپاه كمك مى

شـان  يادى بـه ا يـ ى زهـا  پولد و براى جبهه ين كار ستادى تدارك ديها شد كه براى ا جبهه

  .دادم مى

  داشـت و خبرهـاى   رفـت و آمـد  اد بـا مـن   يـ در زمان جنگ از جمله افرادى كه ز ضمناً

شـان بـراى   يرازى بـود، ا ياد شـ يداد آقاى صـ  ن را گزارش مىيروهاى طرفيجبهه و اوضاع ن

گونـه   نيـ آن وقت دفتر امـام كمتـر بـه ا   . كرد لى تالش مىين ارتش و سپاه خيهماهنگى ب

  ك وقتـى در يـ آوردند، حتـى   ش من مىيرا پ ها كمكن يشتر ايمسائل جبهه توجه داشت، ب

  نجـا كـه در  يرا فرسـتاده بودنـد ا   آنهـا  شـان يدفتر امام مقدارى دالر و پول جمع شده بـود ا 

  هـا پـول و امكانـات    گـرى هـم بـراى جبهـه    يلبتـه افـراد د  ع شـود، ا يـ هـا توز  ان جبهـه يم

  شـتر يون بيـ زيو تلويـ ا در راديـ د چـون مـردم اعتمـاد داشـتند     يفرستادند ولى خوب شا مى

  اخبـار آن  آنهـا  قيفرستادند، و براى تشـو  ق مىين طريى خود را از اها كمك شد مىمطرح 

  ا فـالن فـرد مـثال   يـ براى كمك به جبهه از طرف اهالى فـالن جـا   مثالً كه  شد مىهم گفته 
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اول . آوردنـد  ار دفتر فالنى قرار گرفت، البته براى آوارگان هـم مـى  ين مقدار پول در اختيا

ن منظـور  يـ م ولى بعد توسط ستادى كـه بـراى ا  يكرد جنگ ما به صورت موردى كمك مى

مختلف از ارتش و سپاه و جهاد كمك هاى  م و مركز آن در تهران بود به جبههيل داديتشك

  .كرد را در حد مقدور برطرف مى آنها ازهاىيو ن شد مى
  
  
  

  هاى جنگ ها در جبهه حضور پدر و فرزندان و نوه

  

هـاى جنـگ    ى مادى و معنوى كه از سوى حضـرتعالى بـه جبهـه   ها كمكعالوه بر  :س

هـا و در كنـار    جبههكان حضرتعالى در يگرفت حضور داوطلبانه بستگان و نزد صورت مى

د، از يـ گرد ه آنـان مـى  يـ ت روحيـ ش از همه موجب دلگرمى و تقويان بيجيرزمندگان و بس

د فرزندتان و يز جناب آقاسعيجمله حضور مرحوم حاج على منتظرى والد بزرگوار شما و ن

  .دييح بفرماين باره مقدارى توضيدر الطفاً كان حضرتعالى؛ يگر بستگان و نزديد

 مكرراًز يهاى غرب و جنوب رفتم مرحوم پدر من ن خود من به جبههكه  اينعالوه بر  :ج

ق يغ و تشـو يـ مانـد و بـه تبل   در آنجـا مـى   ها مدترفت و  لى مىيهاى جنگ تحم به جبهه

  تيـ در جبهـه فعال  هـا  مـدت ز يـ نجانـب ن يد فرزنـد ا يسـع . ز اشـتغال داشـت  يرزمندگان عز

  طـور كلـى از دسـت داد و گـوش او    ك چشم خود را در اثر اصابت تركش بـه  يداشت و 

  »نـژاد  لبـافى «مارسـتانى در تهـران   يد، البته بـا كوشـش پزشـكان محتـرم در ب    يب ديهم آس

ز مـدتى در  يـ گـر مـن ن  يه نشد، و احمدآقا فرزند ديصورت ظاهر چشم محفوظ ماند و تخل

خترى اسر نوه ديارى از بستگان و از جمله يها و بس ن نوهيهمچن. كرد غ مىيجبهه بود و تبل

  د، و بـه دنبـال شـهادت او از   يدر جبهه بـود و آخراالمـر بـه شـهادت رسـ      ها مدتز يمن ن

  ل شـد و آقـاى فلسـفى منبـر    يه تشـك يضيى در مدرسه فمفصله قم جلسه يه حوزه علميناح

ى هـا  ارگـان ه بزرگـان و  يـ ت از ناحيارى كه متضمن تسليهاى بس و نامه ها تلگرافرفتند و 

  زميـ نجانـب فرسـتاده شـد، چنانكـه بـراى شـهادت فرزنـد عز       يمختلف كشور بـود بـراى ا  

انه در تهـاجم  تأسـف ادى فرستاده شده بـود؛ كـه م  يهاى ز ز تلگرافات و نامهين محمدمرحوم 

  تلگرافـات و  -نجانـب انجـام گرفـت    يه اينيبه منـزل و حسـ   1371ماه  عى كه در بهمنيوس
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رى و نوارهـا و  يصـوتى و تصـو  ل يى مختلف و ابزار و وسـا ها كتابهاى گوناگون و  نامه

به غارت برده شد و تلگرافات و  -نجانب موجود بودياى كه از ا ساله و چهاردهيباالخره آرش

  .دو نامه كه باقى مانده است كىيز به غارت رفت، جز يت نيهاى تسل نامه

  )1041 ةصفح، 124وست شماره يپ(

  
  
  

  خاك عراقكى در يات چريهاى كوچك براى عمل ل هستهيشنهاد تشكيپ

  

د؟ چنانكـه  يشـرفت جنـگ در نظـر داشـت    ياى بـراى پ  ژهيا حضرتعالى استراتژى ويآ :س

ل و بـه  يهاى كـوچكى تشـك   د هستهيكرد شنهاد مىيك مرحله پيم حضرتعالى در يا دهيشن

  .كى انجام دهنديات چريداخل خاك عراق فرستاده شود تا عمل

اواسـط جنـگ بـود،    تقريبـاً  ن بعد از مدتى بود كـه از جنـگ گذشـته بـود     يبله البته ا :ج

ات تلفـات  يـ شود ولـى در هـر عمل   ج مىيروها و امكانات ما بسيارى از نيم كه بسيديد مى

د از يـ كن گذارى مى هيقدر سرما نيگفتم شما ا شود، من مى روهاى ما مىيارى متوجه نيبس

 نوعـاً د بعـد  يزى كنير اتى را برنامهيد تا عملينك قبل امكانات و تداركات فراهم مى ها مدت

د از قبل ييايم، حاال اگر شما بيده شش هزار نفر تلفات مى رود و ما پنج ات لو مىين عمليا

شش نفره  اتى پنجيهاى عمل شش هزار نفر را در دسته ن پنجيد و هميروها را آماده كنين نيا

ات يمستقل در داخل خاك عراق براى عملكى يى چرها گروهد و به صورت يسازماندهى كن

مـا  مـثالً  م، يم بـزن يتوان مى آنها ترى به هاى كارى م و ضربهيريگ جه بهترى مىيد نتيبفرست

را  آنهـا  ى تداركاتىها راهم، ين بگذاريكم آنها ىها راهم، بر سر يرا خراب كن ها پلم يتوان مى

 آنهـا  ن شكل، اگر بر فـرض يگرى به ايم و كارهاى ديم، بعضى مراكز مهم را منفجر كنيببند

گـر كـه كـار    يبردند همان نصـف د  ن مىيكردند و از ب روهاى ما را هم كشف مىينصف ن

توانستند وارد كنند،  هاى كارى مى ادتر بود و ضربهيلى زياش براى ما خ كردند بازدهى مى

اللهـى عـراق هـم بـا مـا همكـارى        روهـاى حـزب  ين شد مىدر صورتى كه آن طرح عملى 

هـا   لـى ين طرح را بـا خ يگذارى كنند، من ا هين جهت سرمايكردند و حاضر بودند در ا مى

  .گرفت كارى صورت نمى عمالًكردند اما  هم قبول مى آنها مطرح كردم
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  ه حكومت بعثيجنگ ملت عراق عل

  

در رابطه بـا مجلـس اعلـى شـكل گرفـت در       ها عراقيالت سپاه بدر كه از يا تشكيآ :س

  درست شد؟ن رابطه يهم

كـى از شـعارهاى   يگفـتم االن   ن نظر را داشتم، مـى يهم هم ها عراقيبله، در رابطه با  :ج

 آنهـا  ران ويـ م جنگ عـراق و ا يگفت جنگد، ما مى ن است كه با مجوس مىيه ما ايصدام عل

د بـه  يـ م مـا با يريـ بگ آنهـا  ن شـعار را از يم اييايجنگ عرب و مجوس، من گفتم ب گفتند مى

م، ما با حكومـت جـابر و متجـاوز    يم تصرف كنيخواه م كه ما عراق را نمىييبگو ها عراقي

روهـاى  ين نيـ د از اييـ ايگفتم شما ب ران بودند مىيى كه در ايها عراقيم، من به يعراق مخالف

ك سـپاهى را  يـ ر كشـورهاى عربـى آواره هسـتند    يفارس و سـا  جيران و خليعراق كه در ا

و يـ شـوند، راد  رو مـى يـ سى هـزار ن  ستيى شوند بجمع آور آنها د و اگر همهيل بدهيتشك

با دولت صـدام بجنگنـد، در عـراق هـم     ها  اين ار داشته باشند و خوديون هم در اختيزيتلو

ز به شـما ملحـق   ياد هستند، آنان نيان زيعين شيدر ب خصوص بهروهاى انقالبى و ناراضى ين

م و بشود جنگ ملت يدرآورران و عراق يله جنگ را از حالت جنگ اين وسيشوند و بد مى

ن سـنخ  يـ م، ايبانى كنيپشت آنها كمك و از آنها عراق با حكومت بعث، و در حد امكان ما به

ل شد يام و لشكر بدر هم كه تشك ن گفتهيمطالب را من در آن زمان به مرحوم امام و مسئول

لى واقع گران خوشحال شدند؛ ويم و ديباقر حك محمدد ين رابطه بود، آقاى حاج سيدر هم

ن طـرح عملـى شـود چـون     يـ ن است كه بعضى از افراد سـپاه دوسـت نداشـتند ا   يمطلب ا

هـا   ايـن  سـت، برخـى از  ين آنهـا  لـى دسـت  يگر قـدرت خ ين عملى شود ديدند اگر ايد مى

ار جنـگ دسـت   يـ خواستند به عنوان فاتح و قهرمان جنـگ شـناخته شـوند و اگـر اخت     مى

اى بـه امـام    ن اواخر هـم مـن نامـه   يند نبود، در ايلى خوشايخ آنها افتاد براى مى ها عراقي

ن نامه يانه قبول نكردند، اتأسفان جنگ طرحى داشتم ولى امام مينوشتم و براى چگونگى پا

ـ  من به آقاى خامنه بعداً. را من دوسه ماه قبل از قبول قطعنامه نوشتم س ياى كه آن وقت رئ

د؟ گفتنـد نـه   يا دهيام شما آن را د شتهاى به امام نو ن نامهيك چنيجمهور بود گفتم كه من 

  !ام دهيمن ند

  )1045 ةصفح، 125وست شماره يپ(



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٥٧٦

 
  

  

  كىيات چريك پرسش فقهى در ارتباط با عملي

  

د كـه نظـر   ين فرموديش از ايحضرتعالى پكه  اينك سئوال فقهى مطرح است و آن ي :س

ات و تـرور بـه   يل شود و براى عمليكى تشكيى چرها گروهن بود كه در زمان جنگ يشما ا

وه برخورد از نظر فقهـى اشـكال نـدارد و شـما     ين شيا ايداخل خاك عراق فرستاده شود، آ

  د؟يكن مى تأييدن شكل را يترورهاى به ا

ع يتوانستند در اهداف نظامى مانند صـنا  كى مىيى چرها گروهست و ين ترور نيالبته ا :ج

عنـى در درون جبهـه   يرا مختل كنند،  آنها ى تداركاتىها راها يجاد كنند يانفجار ا آنها نظامى

ن يـ ات ايـ دفاع عـراق، و عمل  كردند نه در پشت جبهه و نسبت به مردم بى دشمن عمل مى

رى يدر آن غـافلگ  مسـّلم كـرد اال آنكـه اصـل     ات گسـترده فرقـى نمـى   يـ كى بـا عمل يروى چرين

قتـى دشـمن در   بـاالخره و . شـد  مىات در ابعاد كوچك انجام ين خاطر عمليدشمن بود، و به هم

كـى  يزد چه به صورت جنـگ رو در رو و چـه بـه صـورت جنـگ چر      خاك ما به ما ضربه مى

  .گردد و عنوان دفاع دارد ق ترور محسوب نمىياز مصادها  اين م، ويكرد د او را دفع مىيبا

  
  

  روى نظامى و انتظامىيبه دو ن مسلّحروهاى يطرح ادغام ن

د و ياظهاراتى داشت كراراًانتظامى و نظامى  مسلّحروهاى يحضرتعالى در مورد ادغام ن :س

ن موضـوع  يل ايد، تفصيا م و به سران سه قوه دادهين رابطه تنظيم طرحى در ايا دهيحتى شن

  .دييان بفرمايرا ب

  مربـوط بـه   هـا  شـكايت ارى از يآوردند، بس ت مىياد شكايش من زياز جبهه پاجماالً  :ج

  خواسـتند  مـى  هـا  ارتشـي ى با هم داشتند، گـاهى  يها گيريك درين بود كه ارتش با سپاه يا

ـ  يها تندي ها سپاهير بار سپاه نروند، گاهى يز   ن دو مـانع از يـ ن ايى داشتند، باالخره تضـاد ب

  تـه و سـپاه  يك اشـكال بـود؛ در داخـل كشـور هـم كم     يـ ن يش برود، اين بود كه جنگ پيا

  ن جهـت مـن  يـ ى بود، لذا روى ايها رقابتنشان يهم بها  اين و شهربانى و ژاندارمرى بودند

  روىيـ ك نيـ ن بـود كـه مـا    يـ روها در هم ادغام شوند، طـرح مـن ا  ين نياصرار داشتم كه ا

  هيـ فق تيـ ن موضـوع در جلـددوم كتـاب وال   يـ م، ايباش روى انتظامى داشتهيك نينظامى و 
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ك يهر ماه  معموالًن كشور يو در جلساتى كه با مسئول ١ك فصل آمده است،يهم در ضمن 

ن بـود كـه قبـل از جلسـه     يـ ان گذاشتم و چون روش من اين موضوع را در ميم ايبار داشت

ن موضوع را در يكردم مطالب مربوط به ا ادداشت مىيمطالب مهم را براى طرح در جلسه 

  :ادداشت كرده بودمير يچند محور به شرح ز

  
  

  : 126وست شماره يپ

ل دو واحد نظـامى و انتظـامى   يگر و تشكيكديدر  مسّلحروهاى يشنهاد ادغام نيپ

  ١٠/١١/٦٤، مورخه در جلسه سران كشور له معظمتوسط 

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

ى ارتـش، سـپاه، ژانـدارمرى،    هـا  نـام مستقل بـه   مسلّحروى يرسد وجود پنج ن به نظر مى

هاى مختلف و برنامه و ضوابط ناهماهنگ و اختالف فاحش در  هيته با روحيشهربانى و كم

مسـتلزم   نوعـاً ن و مخـارج تكـرارى   يهـاى سـنگ   نـه يحقوق و امكانات، عالوه بر هزسطح 

اعتنائى به  كارى و بى ا كميگر يكديكردن كار  نى و تضاد و تعارض و خنثىيحسادت و بدب

ماده انقالبى در مجلس و  ك تكيب يد با تصويف محوله و فرار از كار خواهد بود، بايوظا

ات نظامى و صـنعتى و رفـاهى آنـان در    مؤسسروها و يرهبر نك فرمان انقالبى از طرف يا ي

  :لين تفصيك وزارتخانه اداره شود به ايله يبه وس مجموعاًگر ادغام و يكدي

كوچك شود، افسـران و   به تدريجم ارتش كنونى و شهربانى و ژاندارمرى يحجم عظ - 1

تفاوت به كارهاى  بىد شوند و كادرهاى يو محترمانه بازخر به تدريجداران مشكوك  درجه

ج گمارده شوند و افراد و كادرهاى خـوب و باتجربـه و   يفاتى و آموزش سربازان و بسيتشر

ت يـ روى امنيدو ن آنها روهاى پنجگانه شناسائى و سازماندهى شوند و از مجموعياز ن متعهد

ى مل شـود و اگـر نـام سـو    يت مرزى و رزمى به نام ارتش تشكيداخلى به نام پاسدار، و امن

ا يـ د هـم سـطح باشـند و    يـ د بهتر باشد، در حقوق هم بايروها انتخاب شود شاين نيبراى ا

  .گريكديب به يقر

                                                        
 5/320مبانى فقهى حكومت اسالمى : و نيز ترجمه فارسى آن ;2/767االسالميه  ةالدولالفقيه و فقه   دراسات فى واليه: ك.ر ١
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زى و فرماندهى، و ير داران براى اداره امور و سازماندهى و برنامه از افسران و درجه - 2

 جاد امنيفه پس از آموزش خوب و احراز تعهد براى اجرا و مباشرت در اياز سربازهاى وظ

  .و دفاع استفاده شود

شوند تا گرفتار رشـوه   تأمينا و امكانات حتى سربازها به نسبت ياز نظر حقوق و مزا - 3

  .ف محوله نشوندياعتنائى نسبت به وظا كارى و بى و كم

ك دوره عمومى و چند يك دانشگاه داراى يس و سپاه به يهاى افسرى و پل دانشكده - 4

  .ل شوديع نظامى تبديائى و صنايدرنى، هوائى، يرشته تخصصى از زم

ندگى امام در شهربانى و سـپاه  يدئولوژى ارتش و نماياسى و ايدر بافت فعلى اداره س - 5

ندگى امام عالوه يات افزوده شود، و نمايفات كم و به واقعير اساسى داده شود، و از تشرييتغ

  .ز داشته باشديتش را نروها نقش اطالعات و ركن دو اريدتى نياسى و عقيبر اداره امور س

روهـا نشـود و رهبـر در    ير نظر رهبر اداره شود تا ملعبه نيزمستقيماً ز يج مردمى نيبس - 6

  .ج كنديرو بسيمواقع ضرورت و كمبود، آنان را به كمك دو ن

فات نظـامى آن كاسـته   يگر ادغام شوند و از تشـر يكديع نظامى ارتش و سپاه در يصنا - 7

  .ك و صنعت آن افزوده شوديهاى تكن شود و به جنبه

م قـاطع گرفتـه شـود و    يك تصـم يـ سـر اسـت كـه    يانجام امـور فـوق در صـورتى م    - 8

  .ادتر خواهد بوديخته شود وگرنه روز به روز گرفتارى زيهمه به دور ر ها كاري مالحظه

ن منـزوى  يه انحصارطلبى بعضـى از مسـئول  يى كه از سپاه در اثر روحمتعهدروهاى ين - 9

  .ه كار دعوت شونداند ب شده

روهاى پنجگانه از هر كدام دونفر ياز ن متعهدو  متديننفر از افراد وارد و عاقل و  ده - 10

  .ن قانون شونديمسئول انجام و اجراى ا
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اى كــه بــه امــام در  ن هــم در ارتبــاط بــا مســائل جنــگ در نامــهيــش از ايالبتــه مــن پــ

نـه فرمـان امـام مبنـى بـر      يز در زمينه و نين زميانوشته بودم مسائلى را در  16/7/64مورخه

  :ادآور شدم، در قسمتى از آن نامه آمده بوديگانه در سپاه  ل قواى سهيتشك

رسد در  قواى سه گانه در سپاه به نظر مى تأسيسر حضرتعالى به يدر مورد حكم اخ - 3«

م بسا ين تصميان ايارى از افراد ارتش براى اخالل و فرار و عصيط جنگى و آمادگى بسيشرا

و بـدون   بـه تـدريج  از اول ممكن بود ارتـش را  . عوارض نامطلوبى را به دنبال داشته باشد

اسـى  ين سيـ نـه بـا ا  (ح يتى جاذب و صحيگذارى فكرى و ترب هيه و با سرمايسروصدا تصف

نى و انقالبـى  يى دها آموزشاصالح و آماده كرد و به افراد جوان و فعال آن ) دتى فعلىيعق

رها يق و تقـد يانه همه تشوتأسفاى ارتش است، ولى ميبا حفظ بافت و نظامى كه از مزا داد،

اسى موجود در آن شد، و ارتش روز به روز يى سها جنگو  ها بازي متوجه سپاه با همه خط

ر حضرتعالى عالوه بر مشكالت اقتصادى آن و نداشتن ارز كافى و ير شده، و حكم اخيتحق

د ارتـش را از جمهـورى اسـالمى    ين امير خالصى بود كه آخريزله تتجربه پنجاه ساله به من

م و نه سپاه مجهز قوى، زمانى يط سخت نه ارتش دلگرم دارين شرايدر ا فعالًقطع نمود، و 

نـده در  يمستقل قوى ممكن است در آ مسلّحروى يمخلص به عرض رساندم كه وجود دو ن

ت و يـ ه و تربينـده ارتـش را تصـف   يبراى آد يجاد كند، باياثر رقابت، براى كشور مشكالت ا

ج هم ينمود و حفظ مرزهاى كشور در قبال هجوم اجانب را به آن محول نمود، و بس متعهد

بـه  د يـ ره باشد كه در مواقع ضرورت به كمك ارتش بشـتابد، و سـپاه با  يروى مستقل ذخين

در سپاه ادغام  ريجبه تدته يبه داخل كشور باز گردد و از انقالب پاسدارى كند، و كم تدريج

انجامد  تزاحم و رقابت ارتش و سپاه به كجا مىمسأله شود، ولى با دستور فعلى حضرتعالى 

ا يكوپتر به عراق  ا هلىيما يخلبانان با هواپ خصوص بهبارها افسران ما كه  اين. داند خدا مى

ران فرار يه اك افسر عراقى با همه مشكالت آنجا بياند ولى تا حال  گر فرار كردهيجاهاى د

  .»ت از دلسردى و عدم اعتماد ارتش ما و دلگرمى ارتش عراق داردينكرده حكا

  )1056 ةصفح، 127وست شماره يپ(

  

  روهـاى شـهربانى و ژانـدارمرى   ين طـرح عملـى شـد و ن   يـ ك قسـمتى از ا يـ  بعـداً البتـه  
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اسـالمى  روى انتظـامى جمهـورى   ين«گر تحت عنوان يكديهاى انقالب اسالمى در  تهيو كم

ش ير كشور بود آمد پـ يخ عبداهللا نورى كه وزين اواخر آقاى حاج شيادغام شدند، هم »رانيا

ن ادغام يى ايگفت نظر شما در رابطه با شكل اجرا ه را آورده بود و مىيفق تيمن، كتاب وال

  .كرد ست و راجع به چگونگى اجراى آن مشورت مىيچ

  
  
  

  گزارش مشكالت جنگ به حضرت امام

  

ادى از يــى آخـر آن عــده ز هــا سـال ژه در يــا در مراحــل مختلـف جنــگ بـه و  يـ گو :س

ده جنـگ را بـا   يـ چيو مشكالت پ ها بست ق حضرتعالى بنياندركاران امر جنگ از طر دست

  .دييد بفرماينه دارين زمياى در ا اگر خاطرهلطفاً كردند،  مطرح مى )هيعل اهللا رضوان(حضرت امام

ان يـ س جمهور بود ولى كمتـر در جر يرئكه  ايناى با  آقاى خامنه ،ليدر آن اوااجماالً  :ج

آقـاى محسـن   مـثالً  كـرد،   شتر آقاى هاشمى در امور جنگ دخالت مىيمسائل جنگ بود، ب

  داد كـه  كـرد آقـاى هاشـمى هـم دسـتور مـى       ى از جبهه به آقاى هاشمى تلفـن مـى  يرضا

  ارات را بـه آقـاى هاشـمى داده   يـ اختن يـ ا امام ايد، حاال يا فالن جا برويد يفالن كار را بكن

دانـم، مـن در چنـد     گرفت نمى آقاى هاشمى خودش كارها را به دست مىكه  اينا يبودند 

ى جنگ در تهران بودم گاهى راجع بـه بعضـى مسـائل تلفـن زده     ها بحراناى كه در  جلسه

گر يد، از طرف ديا نكنيد ين كار را بكنيگرفت كه ا م مىيآقاى هاشمى خودش تصم شد مى

بـه مـن مراجعـه     نوعـاً  آنهـا  روهاى رزمنـده و چـه فرمانـدهان   يمشكالت و مسائل را چه ن

ـ ا گفتـه  گفتنـد  مـى د، ييـ ن بگويد بـه مسـئول  يـ گفتم برو كردند، من مى مى   م بـه حرفمـان  ي

ك وقـت خـدمت امـام    يـ كـردم و   ن مسـائل را جمـع مـى   ياند، بعد من همه ا گوش نداده

  كـردم، گـاهى بعضـى از فرمانـدهان در كارشـان      مـى ن مسـائل را مطـرح   يـ دم و ايرس مى

را فـراهم   هـا  جـوان ن يـ شـدن بعضـى از ا   نه كشتهيم زميما دار گفتند مىكردند و  شبهه مى

  روهـاى مخلـص اسـتفاده   يدهنـد، بـه جـاى امكانـات مـا از ن      م، امكانات به ما نمىيكن مى

  رود، مـان لـو مـى   ياه سـت، برنامـه  يقوى ن ها ريزي ست، برنامهيم، فرماندهى قوى نيكن مى

  نيـ د شـدند، مـن ا  يهاى مردم شـه  م شده بود لو رفت و بچهيى كه تنظيها لى از برنامهيخ
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لى خوب نبود، ارتش و سـپاه بـا هـم    يكردم، فرماندهى جنگ خ زها را به امام منتقل مىيچ

دك بكشد ارتش يخواست ارتش را  رفتند، سپاه مى ر بار هم نمىيى داشتند و زيها اختالف

ن و متوسط سپاه هم از دست بعضى ييروهاى سطح پاير بار سپاه نرود، نيخواست ز مىهم 

آمدند منزل ما و اشكاالتى داشـتند  ها  اين نفر از روز چهل كيمثالً نشان گله داشتند، يمسئول

شـان برونـد امـا    يكه اشكاالتشان هم وارد بود، از امام هم وقت گرفته بودنـد كـه خـدمت ا   

قول داده شـده بـود    آنها از طرف امام بهكه  اينقت را لغو كرده بودند، با ن ويا آنها مخالفان

برگشتند رفتند بـه جبهـه و   ها  اين دادند بروند حرفشان را بزنند، بعد اجازه نمى آنها ولى به

و  هـا  بـازي  هـا، از خـط   برنـامگى  د شدند، دل پر خـونى داشـتند از بـى   يشه آنها لى ازيخ

ن ياى كه من به امام نوشتم قسمتى از آن ا داشت؛ در همان نامهگرى كه وجود يمشكالت د

  :بود

ن است كه كارهاى اساسى كشور خالصه شده در چند نفر با مشـاغل و  ياشكال مهم ا... «

كاش كارهاى مهـم را بـه افـراد قـوى و اهـل محـول        ادى كه دارند، و اىيى زها گرفتاري

ن ياست و من مطلعم كه بمسأله ن يتر مهملى يجنگ تحممسأله  فعالًباالخره  -5... كردند مى

رود و  گـرى نمـى  ير بـار فرمانـدهى د  يـ ز هيچ يـك ارتش و سپاه هماهنگى وجود ندارد و 

ش از هـر  يحت هم موقت است، و جنگ بياثر موعظه و نص فعالًگر را قبول ندارند و يكدي

ار كم ياد و بازده بسيتلفات زو اّلا رش باشد دارد ياز به فرماندهى واحدى كه مورد پذيز نيچ

اى از وضـع جنـگ و جبهـه و     اى تا انـدازه  رسد چون آقاى خامنه خواهد بود، به نظر مى

دار شوند، و چنانچـه   شان عهدهيارتش بااطالع است چه مانعى دارد فرماندهى حمالت را ا

فاتى را رهـا و بـا   يشان هم در وقت حمالت كارهـاى تشـر  يصدر مدتى در جبهه بود ا بنى

نظارت و فرماندهى كنند و بلكه در آنجا با مستقيماً اط در جبهه باشند و يتستر و احت تيرعا

ند، قـدرت فرمانـدهى   يز حل نمايارى از مشكالت را نيك بتوانند بسيمشاهده اوضاع از نزد

روزى را يـ شتر است، باشد خداوند تبارك و تعالى كمـك كنـد و پ  يشان از آقاى هاشمى بيا

  .»شاءاهللا تعالى د، انيب لشگر اسالم نماينص

  )1056 ةصفح، 127وست شماره يپ(

  

  كـرد، امـا مـا فرمانـدهى     آمـد در جبهـه فرمانـدهى مـى     در آن وقت صدام خودش مـى 

  زدنـد بـه آقـاى    خواسـتند كارهـا را حـل كننـد، از جبهـه تلفـن مـى        م، با تلفن مىينداشت
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كننـد، مـن در ادامـه آن    خواستند جنگ را فرماندهى  شان هم گاهى با تلفن مىيهاشمى و ا

  :ن مطالب را هم نوشته بودم كهينامه ا

د راهى جز تحمل وضع دلخراش موجود نباشد ولى اگر دوسال قبـل  يدر حال حاضر شا«

انه اكثـر  تأسـف ز كـه م يو رزمندگان عز متعهدبا وسعت نظر به تذكرات و درد دل فرماندهان 

رفت و امروز  از دست نمى ها فرصتدند توجه شده بود يآنان با دلى پر درد به شهادت رس

ن بـاال و  يم كـه غـرور بعضـى مسـئول    ي، ولى چـه كنـ  شد مىشرفت بر ما مسدود نيى پها راه

ـ   يگران كار را به ايى آنان به نظرات دياعتنا بى ش تـا حـال   ينجا رساند، از حـدود دوسـال پ

د ر و يفراد روشن و بصندگان مجلس و ايارى از افراد مخلص ارتش و سپاه و نمايبس متعهـ 

نسبت به تحوالت سپاه و ارتش و روش جنگ و اشكاالت كار گفتند و نوشتند كـه از حـد   

خارج بود و ممكن بود كه از افكار آنان استفاده كـرد ولـى كسـى بـه آنـان توجـه نكـرد و        

ـ   يها مشاهده كرده  ك در جبههينتوانستند درد خود را كه از نزد اال و ا از زبـان فرمانـدهان ب

ن يگرفتنـد مسـئول   مى مىيده بودند به اطالع حضرتعالى برسانند، و هر وقت تصمين شنييپا

ساختند كه آنـان   مىجوى  دنديد ت خود را نزد حضرتعالى و مردم در مخاطره مىيثيكه ح

  .گذرد موفق نشوند، و گذشت آنچه گذشت و باز هم مى

ادى است كه بعـد از هـر حملـه و    يهاى ز مه، نمونه كوچك از نامهيدو نامه مختصر ضم

د و شك يسند و با نگرانى شدينو نجانب مىيها به ا شكستى فرماندهان رده دو و سه جبهه

ى هـا  صحبتام با  كنند، و من آنچه توانسته نجانب مراجعه مىيت كار خود به ايدر مشروع

 را ان و فرمانـدهان بـاال  يـ ى آقاهـا  نگـاري ا خصوصى و عمومى خطاها و اشتباهات و سهل

نـا بـراى   يرا ع هـا  نگـاري ا ات تلخ و سـهل يند واقعيگو ام، ولى هنگامى كه مى ه كردهيتوج

گر يكـد يگناهان را به گـردن  كه  اينا ياند  م ولى توجه نكردهيا م و تذكر دادهيا ان گفتهيآقا

د گفت؟ وقتى كه بعضـى  يد كرد، و در جواب آنان چه باين صورت چه باياند در ا انداخته

د كه سپاه يند به داد سپاه برسيگو ند و مىيآ ن سپاه مىياز مسئول متعهددار و  سابقه از افراد

  ست؟يدر حال انفجار است جواب آنان چ

  قيـ فهمنـد، بـه جـاى بررسـى دق     بعد از هـر شكسـتى كـه بـاالخره همـه مـى       معموالً... 

  رزمنـدگانى ات و انتقـادات فرمانـدهان جـزء و    يـ ط و عوامل آن و استفاده از تمام نظريشرا

ـ اند،  ا و مصائب بودهيكه شاهد قضا   الىيـ ى خهـا  پيـروزي و  هـا  واقـع ك سـرى خـالف   ي
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شود  اهللا داده مى ل خلقيها تحو هاى گروهى و نماز جمعه دهاى تو خالى در رسانهيو تهد

ر پوشـش  يرات زيشود، و تمام قصورات و تقص ها مى ن در جبههيكه باعث تعجب حاضر

كننـد   ا نگرانى نمىيگونه احساس ترس  چيا خاطى هي مقصرافراد  رد ويگ غات قرار مىيتبل

ب يخطا روى خطا و شكست روى شكسـت نصـ   مرتباًاندازند و  گر مىيكديا به گردن يو 

  .»شود انقالب و مردم مى

  )1056 ةصفح، 127وست شماره يپ(

  

ـ ا ران را كشـته يات صدام گفته بود ما چهار هزار از ايك عمليدر مثالً  و يـ در راد م، بعـد ي

ن يهمـ  اتفاقاًم، يا رو در آن قسمت نداشتهيشتر نيما چهار هزار نفر باصالً ون ما گفتند يزيتلو

شان در سخنرانى خود گفته بودند كـه صـدام ادعـا    يمطلب را به امام گزارش داده بودند و ا

ر نفر در آن چهار هزااصالً م در حالى كه ما يا را كشته ها ايرانيكرده كه ما چهار هزار نفر از 

 -از بعضى فرماندهان و كسانى كه حضور داشتند -بعد از خود جبهه ! ميا رو نداشتهيمنطقه ن

رو در آن يـ ن مطلب خالف واقع است، ما هفتاد هشـتاد هـزار نفـر ن   يا«: آمدند به من گفتند

ه يـ در روحمسـأله  ن يـ دم اي؛ من د»اند د شدهيشه آنها م و چهار هزار نفر ازيا قسمت داشته

ن يـ آقـا ا «: لى بدى داشته اسـت لـذا رفـتم تهـران و بـه امـام گفـتم       يروها اثر خيبعضى از ن

ـ ا رو نداشتهيشتر نيد ما چهار هزار نفر بييفرما د، شما مىييق نگويرا بدون تحق ها گزارش م ي

گزارش ها  اين شود بله معلوم مى«: شان گفتندي، ا»ن مطلب خالف واقع استيدر حالى كه ا

  .»اند هغلط به من داد

  دند فرسـتادند طـرف حلبچـه،   يرون كشـ يـ روهـا را از فـاو ب  يوقتـى ن كـه   ايـن گر ينمونه د

ن شد كه فاو خالى شد و صدام آمد به راحتى فاو را گرفـت، بعـد بـه شـلمچه     يجه كار اينت

تصرف حلبچه كار خـوبى نبـود و   . ن برديرو را هم در آنجا از بين هزار نيحمله كرد و چند

چنانكـه  . ديـ عـام نما  ى قتـل يايميبه آنجا حمله كند و مردم آنجا را با شباعث شد كه صدام 

گفته شد حدود پنج هزار نفر از مردم محلى در حلبچه كشـته شـدند، و مـن در آن هنگـام     

ك مجلس سوگوارى بـه نـام شـهداى حلبچـه در مسـجداعظم قـم       يبراى همدردى با آنان 

اصـالً  . امـام در آن شـركت كردنـد    ل دادم و از همه طبقات و حتـى از دفتـر مرحـوم   يتشك

ه يشـتر از همـه قضـ   ياى نبـود، و ب  روها به حلبچه كـار پختـه  يكردن فاو و فرستادن ن خالى

ها اعالم كردنـد كـه فـاو     ا را لو داد، در همان وقت انتخابات بود، در رسانهيقضا ،انتخابات
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 رأىى كـه در فـاو هسـتند همـه     يروهـا ين نيدا بود كه ايداشته، و پ رأىهزار و هفتصد نفر 

ست و باعث شد كه يشتر نيرو بين اعالم لو داد كه در فاو هزار و هفتصد نفر نيدهند و ا مى

كى اهواز يصدام حمله كرد و فاو را گرفت بعد آمد به شلمچه هم حمله كرد و دوباره تا نزد

افتاد؛ من در خاتمه م كه همه به دست صدام ياردها تومان در فاو خرج كرده بوديليآمد، ما م

  :آن نامه نوشتم

ت وضـع  يرساند در اثر حساسـ  در خاتمه با كمال معذرت از اطاله كالم به عرض مى... «

ن يدگى مسائل كشور و انقالب و باالتر از همه مشكالت جهان اسالم و مسـلم يچيفعلى و پ

حضرتعالى، سـران  گر كثرت توقعات و انتظارات جهان اسالم از يك طرف و از طرف دياز 

شـود   اد است و هم در برخى مسائل تخصص ندارنـد و نمـى  يسه قوه كشور هم كارشان ز

ل مختلـف  يـ نفـر مشـاور از قبا   ده) ص(امبراكرميند پيگو ان محول باشد، مىيهمه امور به آقا

نه مسائل مختلف از يرت در زمينفر از صاحبان فكر و بص ار مناسب است دهيداشتند، لذا بس

كـى  ي ضـمناً ى و انتخاب شوند، يشناسا به تدريجت تعهد ياست با رعايقتصاد و سجنگ و ا

كننـد در   خوانى مى دونفر از كسانى كه به انقالب و اسالم اعتقاد دارند و از جهاتى مخالف

البال  ر شاغل فارغيان آنان باشند تا افكار در اثر برخورد پخته شود و سعى شود از افراد غيم

فكر داشته باشند انتخاب شوند و كار آنان فقط فكر در مسائل كشـور و  كه فرصت بحث و 

  .»ى باشدينه مسائل اجرايارائه طرح و خطوط كلى در زم

  )1056 ةصفح، 127وست شماره يپ(

  

 جنگ داشت  اتاقاى  ن بود كه صدام در هر حملهيحال در آن وقت اشكال مهم اعلى اى

آمد در جبهه، ولى در كشـور مـا    رتبه حضور فعال داشتند و خودش هم مى و افسران عالى

ــا تلفــن مــى ــودياى كــه رئــ خواســت حــل شــود، آقــاى خامنــه  مســائل ب   س جمهــور ب

 عمـالً ر هـم  يـ وز ن موسوى نخسـت يرحسيچندان در مسائل جنگ دخالت نداشت، آقاى م

  آقـاى هاشـمى و احمـدآقا    عمـالً داد،  انجام مـى د يبا گفتند مىنبود و هر چه  رأىصاحب 

  ر ازيـ وز ، حتـى گـاهى آقـاى موسـوى نخسـت     شـد  مـى گرفتند عملـى   م مىيهر چه تصم

  رفتند، گاهى اوقـات كـه ارتـش و سـپاه بـا      به او تشر مى آنها كرد سوى خودش كارى مى

  آنهـا ا بـه نظـر   يـ آمـد كـه آمـادگى اجـراى آن را نداشـتند       ا فرمانى مـى ير بودند يهم درگ
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كـى از فرمانـدهان سـپاه در    يمـثالً  ند، شد مىمتوسل درست نبود افراد سپاه و ارتش به من 

نـد  يگو م، به ما مـى يا همان بحران از شلمچه به من تلفن كرد كه ما در فاو شكست خورده

م، شـما بـه تهـران    يخـور  نجا هم شكسـت مـى  يم ايد، ما امكانات نداريدر شلمچه عمل كن

زها يجور چ نياكه  اينمنظور . در شلمچه هم عمل كردند و شكست خوردند اتفاقاًد؛ ييبگو

ن منتقـل  يت امـام و مسـئول  يـ كردم و بـه ب  من هم گاهى خودم اقدام مى گفتند مىرا به من 

  .دين مطرح كنيگفتم خودتان با مسئول كردم و گاهى مى مى
  

د و يـ رفت امام مـى خدمت كه  اينا يد يكرد ن مسائل حضرتعالى مكاتبه مىيراجع به ا :س

  د؟يكرد مسائل را مطرح مى

گفـتم و هـم    ك مسائل را مـى يرفتم و از نزد ن مسائل هم خدمت امام مىيراجع به ا :ج

  .نوشتم نامه مى

  )1076الي  1065، صفحات 129 و 128ى شماره ها پيوست(

  

  ؟شد مىن هم منعكس يه مسئولير از امام به بقين مسائل به غيا ايآ :س

ك بـار  يـ ا دومـاه  يماه  كيسران كشور خودشان در تهران جلساتى داشتند ولى با من  :ج

ش امام و يكه جلسه پ ها وقتآمدند و بعضى  به قم مى آنها ها وقتجلسه داشتند كه بعضى 

ن مسـائل را مطـرح   يرفتم و در آن جلسات ا من به تهران مى شد مىل يشان تشكيدر منزل ا

  .كردم مى

  
  

  نيفارلماجراى مك 

  

هاى داخلى و خارجى  ران و عراق در رسانهيكى از مسائلى كه در ارتباط با جنگ اي :س

امدهاى پـس از  يران و پيى به ايكايافت ماجراى سفر محرمانه مقامات آمريعى يانعكاس وس

ن يـ ر؟ چـه كسـانى در ا  يا خيد ين سفر اطالع داشتيا حضرتعالى از ايد آييبفرمالطفاً آن بود؛ 

  د؟ينقش داشتند و چگونه خبر آن فاش گردماجرا 

  اهـل » فـر  منـوچهر قربـانى  «بـود، شخصـى بـه اسـم      سـرّى ان يـ ك جريـ ن مـاجرا  يا :ج
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ن شخص رفته بـود خـارج و بـا    يد اسلحه و آدم ثروتمندى بود، ايران دالل و واسطه خريا

ـ ا. كـا و كشـورهاى خـارج ارتبـاط داشـت     يمربوط بـود، بـا آمر  ها  اين همه ن شـخص بـا   ي

على هادى هم محمددم دكتر ين طور كه من شنيران، ايگان آمده بود اينده رين نمايفارل مك

د اسلحه هم يخر مأموررا خبر نداشتم، ها  اين رد، منيگ ن با آنان تماس مىياز طرف مسئول

كى از اعضاى سـپاه بـود، او واسـطه بـوده كـه منـوچهر       ي »محسن كنگرلو«نفر به اسم  كي

كا داشـته،  ين اسلحه و قطعات را آمريدارى كند، اياسلحه و قطعات خر هاآن فر براى قربانى

فر بـه ضـمانت كنگرلـو     قربانى. ران رابطه برقرار كنديله با اين وسيخواسته بد كا مىيو آمر

ست پول را بدهد نداده بود و كار آنان يبا پول اجناس را داده بوده و كنگرلو در وقتى كه مى

كـى  يسـد كـه   ينو فر دوتا نامه به آقاى كنگرلو مـى  د آقاى قربانىبع. ده بوديبه مشاجره كش

كه  اينفر به عنوان  را خود آقاى قربانى آنها صفحه بود و فتوكپى گرى نوزدهيصفحه و د ده

آبادى براى مـن فرسـتاد و در    د نجفيله مرحوم آقاى اميمقام رهبرى هستم به وس من قائم

ى كه بـه  يها لو داد، چون آقاى محسن كنگرلو به وعدهان را ين دو نامه جريواقع با نوشتن ا

ن يـ اكـه   ايـن ك واسطه بوده؛ بعـد از  ياو داده بود عمل نكرده بود، البته محسن كنگرلو هم 

ان و قرارداد و ارتباطى بوده است و ين جريك چنيدم كه يد تازه فهميها دست من رس نامه

بـاالخره  . انـد  انـد و سـالح آورده   آمده فر به تهران ى با قربانىيكايآمر هيأتن و يفارل مك

ان معلـوم  يـ ن ميـ اى هست و در ا هين قضيدم كه چنيحرفشان شده بود من فهمها  اين چون

ى يد كار به جاين بود كه چرا باياشكال من ااصالً ان بوده است و يل هم در ميشد پاى اسرائ

بعد آقاى هاشمى رفسـنجانى  . ميلى با عراق بجنگيم با اسلحه اسرائيبرسد كه ما خواسته باش

لـى  يد؟ خين را به من نگفتيفارل ه مكيش من آمد من به او اعتراض كردم كه چرا قضيكه پ

دم، چـرا  يـ از هر كجا فهم«: گفتم »!د؟يديه را از كجا فهمين قضيشما ا«: تعجب كرد و گفت

؛ باالخره »مييبه شما بگو بعداًه را ين قضيم ايقصد داشت«: گفت» د؟يه را به من نگفتين قضيا

ناراحت بودنـد كـه چـرا     آنها د، ويكن ن كارها را مىيمن اعتراض كردم كه چرا خودسرانه ا

  .ام دهين مسائل را فهميمن ا

  )1122الي  1077، صفحات 131و  130ى شماره ها پيوست(
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  مطرح نشده بود؟مسأله ن يا در جلسات سران، ايآ :س

در آن جلسات كه من بودم مطرح نشده بود، مـاجرا را از دو نامـه اعتـراض منـوچهر      :ج

  .را براى من فرستاده بود باخبر شدم آنها فر به محسن كنگرلو كه فتوكپى قربانى

  

  ا نه؟ين معامله بودند يان ايدر جر )ره(ا مرحوم اماميآ :س

ا نه، ولى من پـس  يبودند مسأله ن يان ايدر جر )ره(دانم كه مرحوم امام من درست نمى :ج

ان را براى حاج احمدآقا گفتم، يت مرحوم امام و جريدم رفتم به بيان را شنين جرياز آنكه ا

از هر جا، باالخره اجنـه  «: د؟ گفتميان قرار گرفتيلى تعجب كرد كه شما از كجا در جرياو خ

ن خبرها يآورند ا خبر مىن اجنه كه براى شما يخوب گاهى ا«: ، گفت» !اند به من خبر داده

ان قرار يست كه من در جريگونه ن نيباالخره ا«: گفتم » !ديد و براى امام هم بفرستيسيرا بنو

لـى ناراحـت   يدانـم خ  ان را مىين جريمن به طور كامل همه اكه  اينان از ي، ولى آقا»رمينگ

  .بودند

  

رى آقاى يهاشمى و دستگدمهدى يان سين و جريفارل ان مكيان جريا ميبه نظر شما آ :س

  ه حساب جناحى نبود؟يك تصفيان ين جريآبادى ارتباطى وجود نداشت و ا د نجفيام

پرده و بعضى  ف الموونه؛ و بعضى اخبار پشتيز محتمل است، واالحتمال خفيهمه چ :ج

ن ارتبـاط  يـ ت از ايـ حكا شـد  مـى ى كه در آن وقت روى تلكس منزل ما مـنعكس  يتلكسها

ن تلكسـها مـنعكس   يـ كى از ايران هم در يل براى ايآوردن اسلحه از اسرائه يكرد، و قض مى

  .شده بود، والعلم عنداهللا

  )1130الي  1123، صفحات 135الى  132ى شماره ها پيوست(

  

آقاى هاشمى رفسنجانى در مقابل مجلس سخنرانى كنـد و  كه  اينش از يچند وقت پ :س

  د؟يان آن قرار گرفتيرا براى مردم افشا كند شما در جرمسأله ن يا

  البتـه بعـد از مـدتى هـم همـان آقـاى منـوچهر       . اد نـدارم يـ ق مدت آن را يبه طور دق :ج

  مـدتى –مقـامى عـزل كننـد     غام فرستاد كه قرار است شـما را از قـائم  يفر براى من پ قربانى

  ى بـا يهـا  ارتبـاط ك يـ شـود كـه او    معلـوم مـى   -انات بركنارى و مسائل آن بوديقبل از جر
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ان يـ داد كـه آقا  ن نشان مـى يم؛ و ايخبر بود داشته و اطالعاتى داشته است و ما بىى يجاها

م خـود را گرفتـه   ياتفاق افتاد تصـم  68ن ماه يكه در فرورد 8/1و  6/1ش از نامه يپ ها مدت

قبل از  آنها نه ذهنى براى امام هم فراهم كنند؛ حتى تحركاتيبودند و در تالش بودند كه زم

كـه بعضـى از   ) 29/11/67(ام بـود  يـ علنى شده بود، از جملـه در همـان ا   68انات ساليجر

ك كردند يارتى را هم تحريجمارانى و ز ان مهدى كروبى و اماميعنى آقايمى ما يدوستان قد

دم يسـند؛ و چنانكـه شـن   ينجانـب بنو يكه آن نامه تند و سراپا كذب و تهمت را خطاب بـه ا 

ق و مرتبط بودند به مالقات يهم كه با احمدآقا رف نجانب رايت ايبعضى از افراد منسوب به ب

ت من به امـام گـزارش بدهنـد؛ و    يه من و بيمرحوم امام برده بودند تا مطالب دروغى را عل

ن يخود را نزد امـام بـه زمـ    عمامهه من يان به عنوان اعتراض عليده شد كه بعضى از آقايشن

  .اند قرار داده تأثير را تحت له معظمه و انابه يزده و با حالت گر

  
  

  شنهاد خاتمه جنگ و وارد نشدن در خاك عراقيپ

  

دا كند و از چه وقت مرحـوم  يد كه جنگ خاتمه پيحضرتعالى از چه وقت نظر داشت :س

  رند؟يرا بپذ 598ن قرار گرفت كه قطعنامه يامام نظرشان بر ا

  بـود كـه  ن يـ ران را اشـغال كـرد مـا نظرمـان مثـل همـه ا      يـ آن زمان كه صدام كشور ا :ج

را هـا   اين م ويرون كرد، ولى وقتى كه خرمشهر را فتح كرديرا از كشور ب آنها د ويد جنگيبا

  شـدن در خـاك   زه داخـل يـ ارتـش انگ  خصـوص  بهروها يم كه نيم احساس كرديرون رانديب

  م كـه دشـمن را از كشـورمان   يما تـا حـاال جنـگ كـرد    : گفتند مىعراق را ندارند، خودشان 

ـ يـ ب   ى اســتين كشورگشـا يـ م ايم در خـاك عـراق بـرو   يحـاال اگـر بخـواه   م ولـى  يرون كن

  غــام دادم كــه هــر كــارىين اصــل هــم مــن همــان وقــت پيزه نداشــتند، روى همــيــو انگ

  سـت، آن روز يكـردن بـه عـراق درسـت ن     د حـاال وقـتش اسـت و حملـه    يد بكنيخواه مى

  طيو شـرا دند يكشـ  ت مـا را هـم مـى   دادند و مّن حسابى براى غرامت به كشور ما پول مى

م، صـدام را نـابود   يريـ گ م عراق را مىيرو كردند كه االن مى ان فكر مىيآماده بود، ولى آقا

  ك شـكلى خاتمـه  يـ ن بـود كـه جنـگ را بـه     يـ باالخره من از همان وقت نظرم ا. ميكن مى
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هـا   شان مقدم بود، مـن هـم كمـك بـه جبهـه     يم، ولى خوب رهبرى با امام بود و نظر ايده

اى بـه   صفحه ك نامه پنجيهم داشتم؛ ولى وقتى كه فاو را گرفتند من كردم و همكارى  مى

رش ين نامه دوسه ماه قبـل از پـذ  يادآور شدم، ايامام نوشتم و باز ضرورت توقف جنگ را 

من معتقد بودم كه ادامه جنگ به عهـده  ) 1045 ةصفح، 125وست شماره يپ(قطعنامه بود، 

ان يـ م و جريـ مـا شـلمچه را از دسـت داد   ى معارض گذاشته شود، بعـد كـه   ها عراقيخود 

رش قطعنامـه  يلى به قم آمدند و راجع به پـذ ياردب اهللا موسوى تيقطعنامه مطرح شده بود آ

شـان  يم و ايسـت ياند كه ما قادر به ادامه جنگ ن صحبت كردند و گفتند براى امام ثابت كرده

شـنهاد  يرد اسـت و پ ن كه صد و هشتاد درجه عقبگـ يمن گفتم ا. رنديبناست قطعنامه را بپذ

رش قطعنامه خوب است سران كشورهاى اسالمى از مـا بخواهنـد كـه    يدادم كه به جاى پذ

ه حل شود نه به دست يقض آنها م و بعد آنان وساطت كنند و به دستيبس را قبول كن آتش

غام داده بود كه ما حاضر يبى به من پير سابق ليسازمان ملل، قذافى هم توسط سعدمجبر سف

ن بود كه كشـورهاى اسـالمى خودشـان    يم، نظر من ايبراى خاتمه جنگ وساطت كنم يهست

مسـأله  م كه صدام چقدر از موضع بـاال بـا   يديا دين قضايرا حل كنند، و بعد از امسأله ن يا

دانسـت و مـا را شكسـت خـورده قلمـداد       كرد و خودش را فاتح جنـگ مـى   برخورد مى

غـام دادم كـه اگـر    ين پيفـتح شـد بـه مسـئول    باالخره من همان موقع كه خرمشـهر  . كرد مى

دم يد االن وقت آن است، شنيريد و پول و غرامت بگيا معامله كنيد و يد صلح كنيخواه مى

ك يـ رفتنـد   هـا  عراقـي ؛ بعـد  »فالنى بوى دالر به مشامش خورده است«: بعضى گفته بودند

ـ يخواه ن عنوان كه ما مىيان هم به ايى درست كردند و آقايها مثلثى م بـه بصـره، از   يروم ب

، ...د ويـ روهاى ما استقبال كنيام گرفتند براى مردم بصره كه اى مردم بصره از نيك پي) ره(امام

خندنـد؛ و امـام    بـه مـا مـى    آنهـا  د،يام چه بود كه شما دادين پيبه امام گفتم آخر ا بعداًمن 

  .ام اشتباه بوده استيرفتند كه پيپذ

  ن كشـته شـد،  يم، مرتـب از طـرف  يـ د داديشـه  باالخره مـا بعـد از فـتح خرمشـهر مرتـب     

عه را از كربال و نجـف  يجوانان ش نوعاًهم  ها عراقيانه تأسفش برده نشد، و ميكارى هم از پ

ربـاران  يرا ت آنهـا  نـد يايخواسـتند ب  آوردند اگر هم نمى ها مى گرفتند و به زور به جبهه مى

ن يعه هسـتند و همـ  يعـراق شـ  چهـارم   ند، سهشد مىها كشته  عهيكردند، از دو طرف ش مى

نفـر از سـران كشـورها     بعد از فتح خرمشهر هشـت . آوردند كه با ما بجنگند ها را مى بچه

  اسـرعرفات بـود، احمـد سـكوتوره بـود،      يآمدند پشت سر امام در تهـران نمـاز خواندنـد،    
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نـد،  ان بدهند ولـى امـام قبـول نكرد   ياصرار داشتند كه امام جنگ را پاها  اين اءالحق بود،يض

م خسارت يتوانست م و مىيقبول شده بود ما در موضع باال بود آنها همان وقت اگر وساطت

م تا آن وقتى كه به يانه آن فرصت را از دست دادتأسفم، ولى ميم و عراق را محكوم كنيريبگ

شـان مجبـور شـدند آن قطعنامـه را     يم و ايى نـدار يرويچ امكانات و نيگر هيامام گفتند ما د

ل به ختم جنگ بودند ولـى طرفـداران ادامـه    يالبته قولى هم هست كه خود امام مارند؛ يبپذ

  .ل كرده بودنديشان تحميجنگ نظر خودشان را به ا

  )1136الي  1131، صفحات 137و  136ى شماره ها پيوست(

  
  

  شنهاد خاتمه جنگ با وساطت كشورهاى اسالمى نه توسط سازمان ملليپ

  

توسط سران كشورهاى اسالمى چه بود؟ مقتضى اسـت  شنهاد خاتمه جنگ يان پيجر :س

  .دييان فرمايل آن را بيتفص

ش مـن، گفتنـد بـراى امـام     ينجا پـ يلى آمدند اياردب اهللا موسوى تيك روز آين اواخر يدر ا :ج

م و در جلسـه  يم و بناست قطعنامـه را قبـول كنـ   يم جنگ را ادامه بدهيتوان ثابت شده كه ما نمى

چـون آن موقـع مـن هنـوز      -م يان بگـذار يـ كـه فالنـى را در جر  ن صحبت شـده اسـت   يمسئول

ـ ا حاال ما آمده -مقام رهبرى بودم قائم جـا   دفعـه  يـك م، مـن  يان بگـذار يـ م كـه شـما را در جر  ي

گفـت قطعنامـه قطعنامـه     سال است كه صدام مرتب مى كيتقريباً ! آقاى موسوى«: خوردم گفتم

ـ ب دفعـه  يـك م، حاال ما يكرد م و مسخره مىيكرد و ما قبول نمى ـ ا! ميريم قطعنامـه را بپـذ  يياي ن ي

تـاكنون   -م ين كـار را بكنـ  يصد و هشتاد درجه عقبگرد است، به نظر من به جاى قبول قطعنامه ا

نـدگانى از  ينما -آيـد  مـى بـدش ن قطعاً  اسد هم غام داده است، حافظيچند دفعه قذافى براى من پ

كـا در  يماى مسافربرى ما را كـه توسـط آمر  يان هواپيرر در سازمان ملل جيه و الجزايبى و سوريل

ان يــانــد و جر د شــدهيســت و نــود نفــر مســافر آن شــهيفــارس ســرنگون شــده و دو جيخلــ

ن حـوادث  يـ رى از ايشـگ يى تهران را مطرح كننـد و از مـا بخواهنـد كـه بـراى پ     ها باران موشك

بـس   براى نظارت بـر آتـش  ندگانشان را بفرستند ين سه كشور نمايم و خود ايريبس را بپذ آتش

ن مـا و عـراق را صـلح داده    يب كشورهاى اسالمى بين ترتين وسط مصلح بشوند، و به ايو در ا
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ش و يم ريريم؛ ولى اگر ما قطعنامه را بپذيبه كشورهاى اسالمى بها داده باشما  ضمناًباشند و 

مـن بـراى   ن را ي؛ ا»كنند چى دست سازمان ملل است، به هر شكل كه خواستند عمل مىيق

شـنهاد را  ين پيروم ا شنهاد خوبى است، من مىيپ«: شان گفتيلى گفتم، اياردب آقاى موسوى

مـن بـه آقـاى    ! رفته شده اسـت يكى دو روز بعد اعالم شد كه قطعنامه پذي. »كنم مطرح مى

گر كـار از  يد«: گفت» !شنهاد من چطور شد؟يآقاى هاشمى پس پ«: هاشمى تلفن كردم گفتم

الشرع به تهران آمده و اصرار كـرده   بعد از چند روز فاروق اتفاقاً. »گذشته بود ها حرفن يا

تلفـن  ) ر خارجـه يمقام وز قائم(بشارتى  محمد بود كه با من مالقات داشته باشد، آقاى على

شان با ياى دارد، بعد باز تلفن زدند، باالخره ا دهياورد، من گفتم آخر چه فايشان را بيزد كه ا

لـى  يشان خيشنهاد خودم را گفتم، ايان قطعنامه و پيآمد، من جر) ر خارجهيوز(ى تيآقاى وال

اسد گفتـه بـود، از آنجـا گفتـه      ان را به حافظيا جريه گويخوشش آمد و بعد رفته بود سور

 آنهـا  اورند كه توسط وزارت امور خارجـه بـراى  يد بيبودند نوار آن جلسه را براى ما بفرست

  .فرستاده شد

  
  

  ى فراوانها خسارتجنگ هشت ساله و 

  

گرى يران و عراق مطلب ديى جنگ هشت ساله اها خسارتحضرتعالى اگر راجع به  :س

  .دييان فرمايم بيد خواهشمنديدار

شـدن ابـزار و    اد بود، و عالوه بر تلـف يار زيى مالى جنگ هشت ساله بسها خسارت :ج

ـ  يـ ادوات جنگى به اغلب شـهرهاى غربـى و در ا   گـر از شـهرها و   يارى ديه بسـ ن اواخـر ب

ى فراوانى وارد شـد و چنانكـه گفتـه شـد خسـارات      ها خسارت ها پااليشگاهكارخانجات و 

 دقيقـاً را  هـا  خسـارت ان جنـگ البـد   يارد دالر بوده است، البته متصديليست ميشتر از دويب

د و يى انسانى جنگ است، صدها هزار شـه ها خسارتاند، ولى آنچه مهم است  ن زدهيتخم

مان و اخالصى كه ساخته يى با اها جوانر ثمره جنگ ناخوانده بود، آن هم چه يمعلول و اس

دى كه ارزش يروهاى حوزوى و دانشگاهى و اساتيهاى انقالب اسالمى بودند، و چه ن شده

   .ستيم نيبه پول و دالر قابل تقو آنها ك ازي چيانسانى ه

  كشور ما در تصـرف عـراق قـرار گرفتـه    ى از يها قسمتسال اول جنگ كه  البته تا دوسه
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م، ولـى پـس از فـتح خرمشـهر     ياى جز جنـگ نداشـت   ك ضرورت بود و چارهيبود جنگ 

ى جنگ ها خسارتم و مطالبه يارى از افراد و از جمله خود من مخالف ادامه جنگ بوديبس

ست كرده تى كه براى مرحوم امام دريم؛ ولى با ذهنيداد ن معنا را تذكر مىيسر بود و ايز مين

البتـه   -ن قسمت از جنگ اسـت  يمربوط به ا ها خسارتن يشتريافت و بيبودند جنگ ادامه 

و  -انـد  بر ادامه آن بوده مصرّگران ياند ولى د ام خود امام هم مخالف جنگ بوده دهيمن شن

ى ابـزارى و مـالى آن   هـا  خسارتاز  تر مهمى انسانى جنگ ها خسارتگونه كه گفتم  همان

  .بود

 25شان نامه يم و ايوقتى به مرحوم امام ثابت شد كه ما قدرت بر ادامه جنگ ندار باالخره

دن كاسـه زهـر   يشان نوشير ايرا در رابطه با ختم جنگ مرقوم فرمودند و به تعب 1367رماه يت

عـت  يى بيمـا ياز مردم دعـوت كـردم در راهپ   له معظمل از يت و تجليبود، من به عنوان حما

ه مـردم  يـ نـد و از ناح يت بود شركت نماير خم كه روز واليد غديع شان در روزيبا امجدد 

  .ن روز انجام گرفتيمى در ايى عظيمايراهپ
  )1137 ةصفح، 138وست شماره يپ(

  

فـارس   جيى مسـتقر در خلـ  يكـا يروهـاى آمر يلى هم كـه از طـرف ن  يدر اواخر جنگ تحم

قرار گرفـت و همـه   فارس مورد حمله  جيران در خليماى مسافرى جمهورى اسالمى ايهواپ

امى خطـاب بـه مرحـوم    ين رابطه من پيدند، در اين آن به شهادت رسيست و نود سرنشيدو

  .هاى آن زمان پخش شد هم جواب دادند و هر دو در رسانه له معظمامام فرستادم و 

  )1146الي  1143، صفحات 140و  139ى شماره ها پيوست(

  
  

  د عباس قوچانىيحاج س االسالم حجةادى از ي

  

  د عبـاس قوچـانى  يآقـاى حـاج سـ    االسـالم  حجةادى از مرحوم ينجا مناسب است يدر ا

  ه مشـهد بـود و هنگـامى كـه مـن در     يـ ن حوزه علميكى از فضال و مبارزيآن مرحوم . بكنم

  و جالـب بـود،   جذّابشان يدن من آمد و در طبس منبر رفت، منبر ايد بودم به ديطبس تبع
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شـان را  يدا كردنـد و ا يشان عالقه پيلى به ايآمده بودند خآباد كه به طبس  و لذا مردم نجف

انقـالب شـد و   كـه   ايـن دم تا يشان را نديگر ايآباد دعوت كردند؛ از آن زمان من د به نجف

كرد ولى پس  د انقالب همكارى مىيى جدها ارگانشان از قرار مسموع با آقاى طبسى در يا

م گرفته بود به جبهه برود، به قـم كـه   يتصم شانيا. دا شده بودين آنان اختالفى پياز مدتى ب

ك يـ ى من عصـرها بـود،   ها مالقاتزمان  معموالًآمده بود خواسته بود با من مالقات كند و 

دعباس نامى تقاضاى مالقات كـرده اسـت و مـن    يروز قبل از ظهر آمدند و به من گفتند س

و بـه مـن گفتنـد     اورند، پس از ساعتى آمدنديف بيد عصر تشرييبرحسب معمول گفتم بگو

م، وقتى ين كاغذها را دادند كه به شما بدهيباشم و ا شان رفتند و گفتند من عازم جبهه مىيا

اند و  د عباس قوچانى بودهيشان آقاى حاج سيها را مالحظه كردم متوجه شدم ا كه من نامه

ى شان را نشناختم و مالقات نكـردم، پـس از چنـد   ياقبالً شدم كه  تأسفلى ناراحت و ميخ

شـان آورده  يى كـه ا يها شتر نامهيب. من افزوده شد تأثرشان از جبهه آمد و بر يخبر شهادت ا

هست كه بـه   آنها دم مطالب ناجورى دريدر ساواك بود كه من د... بود فتوكپى پرونده آقاى

را توجـه  يـ را پـاره كـردم، ز   آنها شانيت ايثياست و باالخره من براى حفظ ح... ضرر آقاى

انه تأسـف ارى از افراد وجود دارد، ولـى م يى بسها بازجوييل امور در پرونده و يقبن يداشتم ا

كنند افراد را از هسـتى سـاقط    دا مىيزى را كه در پرونده اشخاص پين چيتر كوچكان يآقا

  .كنند مى
  
  
  
  
  

   



 

 :فصل دهم
 

  »غوغاى بركنارى«

  )ش.هـ1368(
 
 
 
 

  هيسو يكغات يتبل *

  ها و اتهامات برچسب *

  دمهدى هاشمىيبردارى از ماجراى س بهره *

  هيرو ى بىها اعداماعتراض به  *

  )ره(ى غلط به امامها گزارش *

  ماجراى بركنارى *

  )ره(نىيرحلت حضرت امام خم *

    اساسى بازنگرى قانون *



  

   



  *٥٩٧  غوغاي برکناري: فصل دهم

  

  

  

  اسىيه در دو كتاب رنجنامه و خاطرات سيسو يكغات يتبل

  

نــى و يداحمد خميان ســيــنوشــته آقا -اســى يدر دو كتــاب رنجنامــه و خــاطرات س :س

افتـه اسـت ولـى در    يع انتشـار  يه شما مطرح شده و در سطح وسـ ياتهاماتى عل -شهرى رى

اى كـه مـردم از    گونه دفاعى بـه حضـرتعالى داده نشـده اسـت بـه گونـه       چيمقابل اجازه ه

سـت و  يگونـه برخوردهـا چ   نيـ صـلى ا اطالعند؛ بـه نظـر شـما علـت ا     ى شما بىها پاسخ

  كنند؟ ا چه اهدافى را دنبال مىين قضايگردانندگان ا

  ن مطلـب را يـ د مـن ا يـ اسـى را مطـرح كرد  يرنجنامـه و خـاطرات س  مسـأله  حاال كه  :ج

  هيـ نـد دوتـا كتـاب عل   يايد كـه ب يزى سراغ ندارين چيك چنيا يچ جاى دنيدر ه: عرض كنم

  هـا را وادارنـد رنجنامـه را چـاپ كننـد و در      روزنامـه سند و منتشر كنند و همـه  يكسى بنو

صد هزار نسـخه چـاپ كنـد،     -برحسب آنچه نقل شد -غات ير كنند، دفتر تبلياد تكثيراژ زيت

  سـند و آن يهـاى كشـور بنو   خواهند در روزنامه چاپ كند و هر چه مى جداته انقالب يكم

چ يو هـ ! دروغ اسـت ها  اين ديوحتى نتواند بگ! ديك كلمه نتواند بگويفرد مورد اتهام حتى 

سـد قاچـاق باشـد و    يزى هم بنويك چينكند نامى از او ببرد و اگر كسى  جرأتاى  دهيجر

  ك انسـان عـادى  يـ ا يـ ك عالم نه، آيمقام رهبرى نه،  حاال من قائم! رديب قرار گيمورد تعق

  ن جمهـورى يـ ن كارهاسـت كـه در ا  يتـر  ن از ظالمانـه يـ ستم؟ اين كشور نيو شهروند در ا

  ارى ازيم كـه بسـ  ييم بگـو ياسالمى شد، اسمش هم حكومت عدل است، هنوز هم ما نتـوان 

گـرى در كـار بـوده اسـت؛ در     يدروغ و شانتاژ است و پشت صحنه اغراض د ها حرفن يا

) ص(غمبـر يد پيـ فرما مـى  -آمـده اسـت   ١البالغه چنانكه در نهج -) ع(على صورتى كه حضرت

  امتـى كـه  « :»ر متتعتـع يـ غ مـن القـوى   حقّـه هـا  يف فيوخـذ للضـع  يلن تقدس امه ال«: فرمود

  ف در آن از حـق خـود در مقابـل قـوى بـدون لكنـت دفـاع كنـد مقـدس         ينتواند فرد ضع

ـ   يـ ل هم اگر جمهورى اسالمى بر اين دلي، به هم»نخواهد بود ش بـرود  ين منـوال بخواهـد پ

هـاى   روز من در روزنامه خواندم كه آقاى جنتى در خطبـه يعاقبت خوبى نخواهد داشت؛ د

                                                        
 53البالغه، نامه   نهج ١
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 جداًاى با ظلم و ظالم مخالفند و با ظالم  اهللا خامنه تيرهبر انقالب آ«: نماز جمعه گفته بود

اهللا  حدود هزارنفر به فرماندهى آقـاى روح  1371، در صورتى كه در بهمن »كنند مبارزه مى

ساعت منطقه و خانه ما را محاصـره كردنـد، همـه     ش از پنجينجا، بيان شبانه آمدند اينيحس

جاد كردند، يز را غارت كردند، هستى ما را غارت كردند، رعب و وحشت در همه محله ايچ

اند، و آن كسى هـم كـه فرمانـده     اند نداده نجا بردهيلى كه از ايهنوز هم كه هنوز است وسا

لفت كنند روز به روز به او مقـام و  به عنوان ظالم با او مخاكه  اينات بوده به جاى ين عمليا

ا يـ چ جـا در دن يهـ «: ديگو ه است دائم مىيس قوه قضائيزدى كه رئيآقاى ! دهند قدرت مى

منصـفه   هيـأت رند و يگ ل مىيست، محاكمات علنى است و افراد وكيمثل كشور ما آزادى ن

خواهند  كنند بعد هم به هرچه مى محاكمه مى سرّىم افراد را ينيب ، خوب ما كه مى» !هست

  دانند دروغ است؟ زنند كه خودشان مى ى مىهاي حرفان چرا يكنند، آقا او را محكوم مى

له ياساس را با چاپ كتاب و جـزوه و بـه وسـ    ى بىها دروغام كه اتهامات و يدر همان ا

زدى يـ اى به آقـاى   ن نامهكردند احمدآقا فرزند م در جامعه القا مى ها تريبونها و  روزنامه

  .جواب ماند اش بى نوشت كه طبق معمول نامه

  )1147 ةصفح، 141وست شماره يپ(

  

دانستم كه شعارهاى دروغى اسـت و   كردم و مى ن بود آنچه را كه درك مىيمن گناهم ا

ت باقى يقداست جمهورى اسالمى و قداست امام و روحانكه  اينكارهاى غلطى است براى 

رى شـود، ولـى   ينوشـتم بلكـه از آن جلـوگ    گفتم و به مرحوم امـام مـى   را مىها  اين بماند

ن يـ كردند، من بنا را بـر ا  ر مىيگرى تفسيى دلسوزانه را طور دها حرفن يان ايانه آقاتأسفم

اغراض كه  اينگذاشته بودم كه جمهورى اسالمى است و صداقت و رفاقت در كار است، نه 

خواهنـد اسـمش را سـادگى بگذارنـد،      ر كار است؛ حاال مىگرى ديو اهداف د ها دستو 

  !بگذارند

ـ    شـهرى آمـد در   ن مـدارس قـم بـود؛ آقـاى رى    ين بردنـد از بهتـر  يمدارس ما را كه از ب

ن مدارس ناراحت بوده اسـت، در حـالى كـه    يون مصاحبه كرد كه بله امام از دست ايزيتلو

 نى هـم در ياسم آقاى خماصالً كه تفاوت در قم بود  ا بىيقدر مدارس مخالف انقالب  نيا

  مـدارس  آنهـا  انيـ قدغن بود و حاضر نبودند افرادى را به جبهه بفرسـتند، بـه نظـر آقا    آنها
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د كـه داشـت   يهاى خوب و اعزام به جبهه و شـه  خوبى بود اما مدارس ما با آن همه برنامه

شما اگر روى مدارس : ك نامه به امام نوشتم كه در آن آمده بوديمن ! مورد اشكال امام بود؟

د، خوب بود يديپرس ك كلمه از من مىيد، يگفت ك بار به من مىيد خوب بود يما نظر داشت

ى بود كه از اهداف و نظرات يمدارس ما جااصالً ! ديپرس را از من مى آنها تياحمدآقا وضع

ژه يدادگاه واندازند  ها را كه راه مى ن برنامهيرسد ا االن هم به نظر مى. كردند امام دفاع مى

 ا همـه يـ كنـد و گو  همراهى مى آنها ك خط مهمى هم در اطالعات بايآن است و رأس در 

هـم انتقـام گـرفتن از     آنها شوند، و هدف تمام ت مىيالت هداين تشكياز خارج از اها  اين

  .باشد ون مىيانقالب و انقالب

بـه تصـرف خـود     كا رايان خط امام كه سفارت آمريم كه دانشجوينيب ن روزها مىيدر هم

را بازداشت و زندان  آنها كنند، بعضى از اى داغون مى ك بهانهيرا به ها  اين درآوردند همه

روزى انقالب محكـوم  يش از پيگرى كه در انقالب نقش اساسى داشتند، و پيكردند؛ افراد د

 سـازى  پرونـده هـا   ايـن  هاى مختلف براى ابد بودند، كتك خورده بودند، به بهانه به زندان

گـرى  يى دهـا  دستشوند، آخرش هم بسا معلوم خواهد شد كه  شود، از كار بركنار مى مى

خواهند به دسـت كسـانى كـه در انقـالب نقشـى نداشـتند از        ا بوده است، مىين قضايدر ا

  .رنديروهاى انقالب انتقام بگين

ـ ا زننـد كـه شـما بـا كـل اطالعـات مخـالف بـوده         مـى هـا   اين ن حرفى كهيا   د حـرف ي

ك فصـل مسـتقل راجـع بـه مبحـث      يـ ه يـ فق تيـ است، من خودم در كتاب وال اساسى بى

  زيــك چيــالت اطالعــات يام؛ اصـل تشــك  اسـتخبارات كــه همــان اطالعــات اســت آورده 

  ميـ اطالعـاتى كـه مـا توقـع دار    . هاى خوب هم در اطالعـات هسـتند   ضرورى است، بچه

  و متـدين ل و ح باشـد، اطالعـاتى كـه گرداننـدگان آن عاقـ     ياز روى اسـلوب صـح  كـه   اين

ن يـ ت كنند و با آبروى افراد بازى نكنند، نه اين شرع را رعايبا تجربه و دلسوز باشند، مواز

ـ اند و به عنوان  ان درست كردهياطالعاتى كه آقا روهـاى  يهـاى خـوب و ن   ك ابـزار بچـه  ي

كننـد؛   سـازى مـى   هاى واهـى بـراى بزرگـان پرونـده     كوبند و به بهانه انقالب را با آن مى

  اطالعـات . رسانى باشد نه دخالت در همـه شـئون كشـور    د كارش فقط اطالعيات بااطالع

ى از خـارج آن حتـى   يـ رويچ نياى شده بـود كـه هـ    دهيچيك سازمان در بسته مخوف و پي

اطـالع بودنـد، و عـالوه بـر بودجـه       مرحوم امام بر آن نظارت نداشت و از داخـل آن بـى  

دسـت بـه تجـارت و     شـد  مـى آنـان گذاشـته   ار يالمال كشور در اخت تيحسابى كه از ب بى
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چ مقـامى  يقت اطالعات دولت مستقلى شده بود كه به هيزدند، و در حق معامالت كالن مى

بـرخالف   -كننـد و مجلـس    ن صورت عمـل مـى  يانه االن هم به همتأسفپاسخگو نبود، و م

  .كند بر كار آن نظارت نمى -اى كه به عهده دارد فهيوظ

روهـاى خـوب را   يخواستند به بهانه او ن دمهدى بهانه بود و مىيه سيدر آن زمان هم قض

ن يم و مـن بـا همـ   يصـد نفـر را بازداشـت كنـ    يم سيخـواه  مى گفتند مى آنها .سركوب كنند

دانسـتم كـه    ك مقدار آن را محدود كردند، مـن مـى  يگران نوشتم يى كه به امام و ديها نامه

هـا   ايـن  د در زندان بـا يافرادى را بفرست شما«: ك بار امام فرمودنديه از چه قرار است، يقض

مالقات و صحبت كن كه حـق  ها  اين ، من به آقاى كروبى گفتم شما برو و با»مالقات كنند

ا روشـن  ين قضـا يـ گذاشتند كـه ا  هم نمى آنها شان نرفت، البتهيع نشود ولى اين افراد ضايا

مسـائل هسـت تـا     نيـ بـاالخره ا . ه بودنديگران پشت قضيشهرى و د بشود، خود آقاى رى

دگى كند، بـاالخره خداونـد افـرادى را كـه بـا      ين حسابها رسيك روزى به ايخداوند عالم 

انتقـام   آنهـا  كنـد و از  ا در آخرت رسـوا مـى  يا ين دنيكنند حاال در ا آبروى مردم بازى مى

  .رديگ مى

  
  

  دمهدى هاشمىيه سيبهره بردارى از قض

  

ه يادى عليبردارى ز آبادى بهره مرحوم شمسدمهدى هاشمى و اتهام قتل يه سياز قض :س

ن است كه حضرتعالى از چـه زمـانى   يشود، سئوالى كه مطرح است ا شما شده است و مى

د؟ چرا در مراحل مختلف از يد و چگونه به وى اعتماد كرديشناخت دمهدى هاشمى را مىيس

قدر بزرگ شد  نيامسأله ن يه چه بوده و چرا ايد و به طور كلى اصل قضيكرد وى دفاع مى

د؟ اگر امكان دارد ين به شما مطرح گرديگر منسوبيه شما و ديغات عليو به عنوان محور تبل

  .ديينه بفرماين زميشترى در ايح بيتوض

ــ :ج ــاى س ــ يآق ــاى س ــرادر آق ــمى ب ــن  يدمهدى هاش ــاد م ــه دام ــمى اســت ك   دهادى هاش

د د يآس االسالم حجةفرزندان مرحوم ها  اين باشد و مى جانى بودنـد يهاشـمى قهـدر   محمـ.  

  ام ن نوجـوانى در اصـفهان در مدرسـه جـده بـزرگ بـودم حجـره       يآن موقع كه من در سـن 

 شـان احتـرام   يى بودنـد، مـن بـه ا   مـوجه و  شـان مـرد فاضـل   يشان بود، و ايك حجره اينزد
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م را يهـا  درسى ها اشكال معموالًت داشتند، من يشان هم به من لطف و عنايگذاشتم و ا مى

شـان اسـتفاده علمـى    يلـى از ا يدم، حق استادى به گردن من دارند، من خيپرس شان مىياز ا

شـان  يوآمد داشتم، بعـدها بـراى فرزنـد ا    ى و رفتيشان آشنايكردم، من از آن زمان با ا مى

دمهدى هم يس. شان داماد من شديدهادى از دختر من خواستگارى كردند و فرزند ايآقاى س

ار جوان زرنگ و خوش استعدادى بود، خوب سخنرانى ي، او بسآقاهادى بود تر كوچكبرادر 

ن مرحـوم امـام بودنـد و پـس از     يمقلّـد ن دو بـرادر از  يا. نوشت كرد، خوب مقاله مى مى

اى انقــالب شــدند، گــاهى يار فعــال وارد قضــايت بســيــو شــروع نهضــت روحان 42ســال

به  شد مىپخش » ون مبارزيروحان«ا ي »هيحوزه علم«ى كه در آن روزها به امضاى يها هياعالم

ش هـم خـوب نبـود گـاهى     يوضع مـالى و اقتصـاد  كه  ايندمهدى با يس. دمهدى بوديقلم س

ر يـ پ و تكثيـ گـران را تا يهـاى مرحـوم امـام و د    هيـ گرفت و با آن اعالم اش را مى هيشهر

شـبرد انقـالب   يبـراى پ  انصافاً. رساند ن مختلف آن را به دست مردم مىيكرد و به عناو مى

جان يخواند، در محل خودشان قهـدر  ا را مىيون دنيى انقالبها كتابكرد،  ت مىيفعاللى يخ

اهللا بهبهـانى در   تيـ مرحـوم آ مـثالً  گاهى . داشتتأثير كرد و روى مردم منطقه  ت مىيفعال

ك بار هـم در ارتبـاط بـا    ينوشت،  شان متن آن را مىيه بدهد ايخواست اعالم اصفهان مى

ه مرحـوم آقـاى   يقضـ كـه   اينتا . ن مسائل انقالب بازداشت شد و بعد از مدتى آزاد شديهم

ده يآبادى بـه قتـل رسـ    دم مرحوم شمسيش آمد، من در زندان بودم كه شنيآبادى پ شمس

د يدجاويآبـادى در مـاجراى كتـاب شـه     ن اسـت كـه مرحـوم شـمس    ياست، واقع مطلب ا

د هـم توسـط   يدجاوين ماجراى كتاب شـه كرد ه بزرگيه شده بود و اصل قضيسردمدار قض

زى شده بود، االن مدارك آن به دست آمده كه سـاواك در تـالش بـود بـا     ير ساواك برنامه

ت يوستن روحانيروهاى انقالب ضربه بزند و از پيه به حركت امام و نين قضيكردن ا بزرگ

رازى و يشـ  ىن بهانه من و آقاى ربانيخواست به ا ساواك مى. رى كنديان جلوگين جريبه ا

م يامام را امضـا كـرده بـود    مرجعيتنى و آقاى صالحى و ده دوازده نفرى را كه يآقاى مشك

ن يلى وحشت داشـت بـه همـ   يت به دنبال امام خيساواك از حركت مجموعه روحان. بكوبد

زدى نوشـته  يـ د را بهانه قـرار داده بـود؛ در كتـابى هـم كـه آقـاى ا      يدجاويجهت كتاب شه

ساواك هم در قم . ن رابطه آمده استيقسمتى از مدارك و اسناد ساواك در ا »قدريعال هيفق«

  مرحـوم . كـرد  ك مـى يـ ه علمـا را تحر يـ هـاى علم  گر حـوزه يو هم در اصفهان و هم در د
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بـا   هـا  ايـن «: ه گفته بـود يهاى علم گر فضالى حوزهيد ما و ديآبادى بعد از تبع آقاى شمس

  .» !كرد» شان پراكنده«را لت و پارشان  ها اين نيحس ن درافتادند، اماميحس امام

ن يا در همـ يـ گو -شـان در نجـف   يها صـحبت كـى از  يدر همان زمان مرحوم امام هم در 

ى كـه مخـالف نهضـت    ين آخونـدها يـ گفته بودند كه ا -شان بوديى حكومت اسالمها درس

ن يكرد و از اد رسوا يرا باها  اين د،يشان را بردار عمامهكنند  هستند و با دربار همكارى مى

 ز بودنـد و يرهاى مرحوم امام باعث شد افرادى كه تند و تيگونه تعب نيبعد ا. ١راتيل تعبيقب

                                                        
  :فرمايد  در كتاب حكومت اسالمى، در اين زمينه مى) ره(حضرت امام خمينى ١

كه در دانشگاهها و موسسات تبليغات دولتى يا بنگاههاى انتشاراتى اند و عمالى  هاى روحانيت درست كرده  مبلغينى كه در حوزه«

همه دست به دست هم داده در تحريف حقايق اسالم كار كردند به طورى كه بسيارى از مردم و افراد تحصيل كرده نسبت ... داشتند

عدالتند، دين كسانى است كه آزادى و  اسالم دين افراد مجاهدى است كه به دنبال حق و. اند  به اسالم گمراه و دچار اشتباه شده

تصور . كنند  اند و مى اما اينها اسالم را طور ديگرى معرفى كرده ;خواهند، مكتب مبارزان و مردم ضداستعمار است استقالل مى

ت كه شود براى اين منظور اس  هاى علميه عرضه مى  نادرستى كه از اسالم در اذهان عامه بوجود آمده و شكل ناقصى كه در حوزه

. »...خاصيت انقالبى و حياتى اسالم را از آن بگيرند و نگذارند مسلمانان در كوشش و جنبش و نهضت باشند، آزاديخواه باشند

  )8و  7صفحات(

كنند كه  بينى اسالم نيستند و عمده وقتشان را صرف كارى مى  به فكر معرفى نظريات و نظامات و جهان آخوندهايى كه اصالً«

آنها هم . اند بايد مورد چنين اشكاالتى و حمالتى قرار بگيرند اسالم را فراموش كرده »فصول«هاى  و ساير كتابگويند  آنها مى

ها تنها مقصرند؟ البته بيگانگان براى مطامع سياسى و اقتصادى كه دارند از چند سال پيش اساس را تهيه  مگر خارجي. تقصير دارند

اند كه ندانسته به   كسانى در بين ما روحانيون بوده. اند هاى روحانيت شده موفق گشته  هاند و به واسطه اهمالى كه در حوز كرده

  )11صفحه. (»اند تا وضع چنين شده است  مقاصد آنها كمك كرده

هاى دينى و علمى رسيده است به طورى كه اگر كسى بخواهد راجع به  اش حتى به حوزه  هايى است كه دامنه  اينها نقشه«

 »هاى علميه  در حوزه«ه صحبت كند و با مخالفت استعمارزدگان ضع حكومت اسالم صحبتى بكند بايد با تقيحكومت اسالم و و

  )18صفحه. (»روبرو شود

داد و فرياد كنيد، ... هاى حكام را بگيريد و اين مفاسد را دفع كنيد اقال ساكت ننشينيد شما كه فعالً قدرت نداريد جلوى بدعت«

اين ... بدتر از ظلم است، اعتراض كنيد، انكار كنيد، تكذيب كنيد، فرياد بزنيد »دادن تن به ظلم«انظالم . يداعتراض كنيد، انظالم نكن

مطالب بايد گفته شود تا مردم متوجه باشند و نسل آينده سكوت اين جماعت را حجت قرار ندهد و نگويد البد اعمال و رويه 

  )158صفحه. (»ستمكاران مطابق شرع بوده است

شان  همه مردم موظف به اين كار هستند ولى علماى دينى وظيفه. خواريها را بگيريم بايد جلوى اين غارتگريها و حرامما «

  ... )160صفحه. (»تر و مهمتر است  سنگين
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م بـه  يـ ك همكار رژيبكنند و به عنوان  تر چربك مقدار مسائل را يه انقالبى داشتند يروح

  .ون نگاه كننديگونه روحان نيا

بـودم و آنچـه را مـن در زنـدان     ن يآبادى من در زندان او هنگام قتل مرحوم آقاى شمس

... د ويدجاويه مرحـوم امـام و شـه   يادى عليغات زيآبادى تبل ن بود كه آقاى شمسيدم ايشن

جان يآباد و قهدر ن كار در نجفيزنند و ا ن مىادى ساواك هم به آن داميدهد و ا انجام مى

 محلـه ك شـهر اسـت و داراى دو   يـ ت ماننـد  يـ جان از نظـر جمع ي؛ قهدرشد مىاد انجام يز

   و دهادىيآســ محلــه داشــته، وجــود ىيهــا رقابــت ميقــد از محلــه دو نيبــ و شــدبا مــى

                                                                                                                                        
. »ندگوي  زنند؟ چرا از اين غارتگريها هيچ سخنى نمى چرا فرياد نمى... آيا علماى اسالم نبايد اين مطالب را بگويند«... 

  )161صفحه(

ما امر به معروف و نهى از منكر را در دايره كوچكى قرار داده و . عمده وجوب امر به معروف و نهى از منكر براى اين امور است«

  )163صفحه. (»ايم كنند محصور ساخته  شوند يا ترك مى  به مواردى كه ضررش براى خود افرادى است كه مرتكب مى

  )176صفحه. (»انيت بايد زنده باشيد و امر خدا را زنده نگه داريدهاى روح  شما نسل جوان حوزه«

افكار جماعت مقدس نما كه مردم را از داخل ... هاى روحانيت اصالح شود معرفى و ارائه اسالم مستلزم اين است كه حوزه«

فروشند از  دين را به دنيا مى دارند اصالح شود، آخوندهاى دربارى كه  هاى روحانيت از اسالم و اصالحات اجتماعى باز مى حوزه

  )188و  187صفحات. (»ها طرد و اخراج شوند اين لباس خارج و از حوزه

كند كه وضع كشورهاى اسالمى   گونه افكار ابلهانه كه در ذهن بعضى وجود دارد به استعمارگران و دولتهاى جائر كمك مى  اين«

اينها افكار جماعتى است كه به مقدسين معروفند و در حقيقت . نندرا به همين صورت نگه دارند و از نهضت اسالمى جلوگيرى ك

بايد افكار آنها را اصالح كنيم و تكليف خود را با آنها معلوم سازيم چون اينها مانع اصالحات و نهضت . نما هستند نه مقدس مقدس

آقاى صدر، مرحوم آقاى خوانسارى  روزى مرحوم آقاى بروجردى، مرحوم آقاى حجت، مرحوم. اند ما هستند و دست ما را بسته

عليهم براى مذاكره در يك امر سياسى در منزل ما جمع شده بودند به آنان عرض كردم كه شما قبل از هر كار تكليف   اهللا رضوان

نفر هم محكم دستهاى شما را  با وجود آنها مثل اين است كه دشمن به شما حمله كرده و يك. نماها را روشن كنيد  اين مقدس

  )197و  196صفحات. (»رفته باشدگ

هاى مكرر بيدار نشده و به انجام وظيفه  هرگاه بعد از تذكر و ارشاد و نصيحت... اين جماعت را ابتدا بايد نصيحت و بيدار كرد«

 198صفحات. (»شود قصورشان از غفلت نيست بلكه درد ديگرى دارند، آن وقت حسابشان طور ديگرى است برنخواستند معلوم مى

  )199و 

  )200صفحه. (»فقهاى اسالم بايد در موردى كه براى ديگران تقيه است تقيه نكنند«

ها را بايد رسوا كرد تا اگر آبرو دارند در  برند، اين  ها دين شما را از بين مى در روايت است كه از اين اشخاص بد دين بترسيد، اين«

عمامه اينها را بردارند، عمامه اين آخوندهايى كه به نام فقهاى اسالم، به اسم هاى ما  بايد جوان... بين مردم رسوا شوند، ساقط شوند

اند؟   هاى ما در ايران مرده دانم جوان  من نمى. كنند بايد برداشته شود  علماى اسالم اين طور مفسده در جامعه مسلمين ايجاد مى

گويم بكشند، اينها قابل كشتن نيستند لكن   دارند؟ من نمى  نمى هاى اينها را بر  كجا هستند؟ ما كه بوديم اين طور نبود؟ چرا عمامه

هاى غيور ما در ايران موظف هستند كه نگذارند اين نوع آخوندها،  عمامه از سرشان بردارند، مردم موظف هستند، جوان

لى كتك بزنند ليكن گوها، معمم در جوامع ظاهر شوند و با عمامه در بين مردم بيايند، الزم نيست آنها را خي  جالله جل

  )202صفحه. (»هايشان را بردارند  عمامه
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اهللا  تيـ ن آيمقلّـد  نوعـاً گر يطرفدار انقالب و مرحوم امام بودند و محله د نوعاًدمهدى يآس

شان راجـع  يكردند و ا آبادى را دعوت مى مرحوم شمس معموالًخوئى بودند، در آن محله 

غـات  ياران مرحوم امام بودنـد تبل يسندگان كه يظ نويآن و تقر مؤلفد و يدجاويبه كتاب شه

جاد يمتشنج اجو  كي طبعاًفرستاد و  نه به آنجا مىين زميز در اينى را نيكرد و مبلغ سوء مى

هاى انقالبـى تنـد خواسـته بودنـد او را گوشـمال دهنـد و بترسـانند ولـى          ود و بچهشده ب

له ياالن هـم بـه وسـ    هـا  تنـدروي ل يـ ن قبيانه اتأسفم؛ و ده بوديلشان به قتل رسيبرخالف م

و  محرّكز يشود و برخى از بزرگان ن رمسئول در مناطق مختلف انجام مىيى فشار غها گروه

 كننـد، در صـورتى كـه همـه     مـى  تأمينز ينبه مالى آنان را نباشند و بسا ج بان آنان مىيپشت

و  ها تندرويست كه ين نيو چن ؛ت عمومى استيبر خالف عقل و شرع و مخل به امنها  اين

گر يجان باشد خالف است ولى اگر در مناطق دينسبت به اشخاص اگر در قهدر ها مزاحمت

ترور و خشونت و تندروى در هر حـال و از هـر   . باشد مجاز بلكه الزم و مرضى امام باشد

  .ت شوديد رعايكس باشد محكوم است و در همه جا قانون با

  شـان را بـه  يشـتر مـن ا  يق بـودم و پ يـ آبـادى رف  آقـاى شـمس  بـا   شخصـاً و باالخره من 

  اهللا تيـ ان مرحـوم آ يـ شان در نجف كـه بودنـد از اطراف  ياهللا بروجردى معرفى كردم، ا تيآ

ت ران، در آن موقـع  يـ شـان آمدنـد ا  يد ابوالحسن اصفهانى بودند، بعد از فـوت ا يس مرجعيـ  

  كيـ دم يـ اهللا بروجـردى د  تيـ ك روز من رفتم منزل آياهللا بروجردى بود،  تيدر دست آ

م افـراد را خـدمت   يمـا در نجـف كـه بـود    «: د بزرگوار آنجا نشسته است، به من گفتنـد يس

  م، حـاال دو سـاعت  يكـرد  را حـل مـى   آنهـا  م و مشكالتيبرد د ابوالحسن مىياهللا س تيآ

: گفتنـد  »حضـرتعالى؟ «: ، گفـتم »كنـد  م و كسـى بـه مـا اعتنـا نمـى     يا نجا نشستهياست كه ا

  اهللا بروجـردى  تيـ كسى را فرستادم خـدمت آ  فوراً، من »آبادى اصفهانى ابوالحسن شمس«

  رونـى يشـان خودشـان بـه ب   ياهللا بروجـردى برونـد، ا   تيـ شـان خـدمت آ  يكه اجازه دهند ا

ــد، آيتشــر ــا پــدر اياهللا بروجــردى ا تيــف آوردن   شــان در اصــفهانيشــان را شــناختند، ب

رون يـ ل گرفتنـد، بعـد كـه ب   يـ لى تحويشان را خيا اهللا بروجردى تياند، خالصه آ آشنا بوده

  شـان گـاهى بـه منـزل    يم، ايق شـد يـ لى از من تشكر كردند، بعد بـا هـم رف  يشان خيم ايآمد

ش آمـد  يد كـه پـ  يدجاويكتاب شهمسأله ن يرفتم، اما ا شان مىيآمد گاهى من منزل ا من مى

ــه ا لهيوســ ــد و ايــشــان را تحرياى شــد ك ــى تنــد يشــان منبرهــاى خيك كردن ــو تل   زىي
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شـان از بـاب اتفـاق    يك روز من در بـازار اصـفهان بـا ا   يد كه يى رسيرفتند، كار به جا مى

ن بود جـواب سـالم   ييشان همان طور كه سرشان پايكم، ايعل برخورد كردم، گفتم آقا سالم

شـان  يش ايقدر پ نيداد كه ا ن نشان مىيو ا! زى نگفتنديدادند، گفتم حالتان خوب است، چ

روز ناراحت شدم كـه   شان حاضر به احوالپرسى با من نبود، من آنيبودند كه ا ه ما گفتهيعل

د و يدجاويه كتـاب شـه  ين قضيدند كه ايپرس با آن همه رفاقت خوب بود حداقل از من مى

ك مســجد در يــام هـم آقــاى برهـانى   يــدر همــان ا اتفاقـاً ســت؟ يظ نوشــتن شـما چ يتقـر 

در آن  هـا  بهـايي دن ساخته بود و مقدارى از پولش را هم مـن داده بـودم، چـون    يفر افوس

ك مسجد در آن منطقه ساخته شود، بعد براى افتتاح يمنطقه نفوذ كرده بودند و الزم بود كه 

آبادى را، به من هم  ك عده از علماى اصفهان را دعوت كرده بود از جمله آقاى شمسيآن 

زدى در ياهللا ا تيد، من و مرحوم پورنمازى و مرحوم آيكت كناصرار كرد شما هم در آن شر

شـناختند و هـم بـراى سـاخت      شتر مـى يم؛ خوب در آن منطقه هم مرا بيآنجا شركت كرد

مسجد من كمك كرده بودم، به هنگام ظهر انتظار داشتند كه من نماز را بخوانم ولى مـن بـا   

لـى  ين خيـ رش نماز خواندم و اآبادى را فرستادم در محراب و پشت س اصرار آقاى شمس

ام،  شان را بر خـودم مقـدم داشـته   يام و ا ثار كردهيمن امثالً باعث تعجب علما شده بود كه 

شـان را در  يلى تنـد شـده بـود، ا   يشان خين اواخر ايشان؛ خالصه اين بود برخورد من با ايا

) ره(مـام د و مرحـوم ا يدجاويه مـا و شـه  يـ كردنـد و عل  گر دعوت مىيجان و جاهاى ديقهدر

ن مسـائل بعضـى   يـ ك سـاواك بـود؛ ا  يـ بـه تحر هـا   اين كرد و همه ى تندى مىها سخنراني

اتفاق افتـاده  مسأله د كنند و آن يشان را بخواهند تهديك كرده بود كه ايهاى تند را تحر بچه

  دمهدى را بـا ين اتفاق افتاده بود، بعـد سـ  ين كار كار درستى نبود، ولى باالخره ايالبته ا بود،

  نـد كـه آن مـدتى   يگو گـر بازداشـت كـرده بودنـد؛ حـاال بعضـى افـراد مـى        يافراد د بعضى

دانم كه ساواكى شده  د مىيكه در زندان بوده به ساواك قول همكارى داده بوده ولى من بع

ارى يدانم بسـ  ند به ساواك داده من مىيگو ان مىيى كه آقايها همكارين قول ير ايباشد، نظ

ى ير بـازجو يـ سر كار هستند و مطرحند در دوران زنـدان و ز  ى كه االنيها شخصيتن ياز ا

ى بـود كـه   يزهـا يزارى از فالن كـس از چ يحضرت و بين اعالن وفادارى به اعلياند، ا داشته

درى كنم، او هم البـد مثـل    اورم و پردهيخواهم اسم ب اند و من االن نمى لى افراد داشتهيخ

  بگـذارد و بـه اسـم همكـارى     هـا  سـاواكي خواسته كـاله سـر    ال خودش مىيگران به خيد
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  .ش ببرديش را پيكارها آنها با

دمهدى كـارى  يچ موردى نبوده كه من سـفارش كـرده باشـم بـه سـ     يبعد از انقالب هم ه

دمهدى بـه سـپاه رفـت و    يز عضو دفتر من نبود، بعد از انقالب سيگاه ن چيواگذار كنند و ه

اى  بار آقاى خامنه كيچند وقت بعد  ،»عضو شوراى مركزى سپاه«ى هم داشت يپست باال

دمهدى را معرفى كردم يمن س«: كى از خدمات خود نزد من و آقاى هاشمى گفتيبه عنوان 

دمهدى بودند يند امام از همان اول مخالف سيگو ن مطلب را هم كه مىيا. »كه در سپاه باشد

صحبت نكردند، دمهدى با من ياى راجع به س ك كلمهيچ وقت مرحوم امام يست؛ هيثابت ن

با  كراراًسال در شوراى فرماندهى سپاه بود و  روزى انقالب حدود پنجيدمهدى پس از پيس

بـه آنـان گـزارش     هـا  نهضتكرد و از كارهاى سپاه و  ن باال مالقات مىير مسئوليامام و سا

ن مسـائل  يـ ن اواخر عمر مرحوم امـام ا ين مسائل مطرح نبود، چطور شد كه ايداد ولى ا مى

  !شد؟مطرح 

اى در منزل ما مطـرح   ك جلسهين اواخر بود كه آقاى هاشمى رفسنجانى در يك وقت اي

م در خارج يشان را بفرستيت هست خوب است ايدمهدى هاشمى حساسيكردند كه روى س

ن يشان گفتم آخر ايران نباشد، من با تعجب به اياى باشد و در ا ك سفارتخانهياز كشور در 

شـه  يكـنم ر  مـن فكـر مـى   . ى فرستاديشود فردى را به جا نمى به زور كه! چه مطلبى است

كردنـد در   دند و گمان مـى يكش ن بود كه برخى افراد براى بعد از امام نقشه مىيه هم ايقض

گـران  يدها  اين باشند و با وجود ا مىيدهادى كارگردان اصلى قضايدمهدى و سيت من سيب

ت امام يتى را كه زمان امام در بيهمان وضعخواستند  توانند به من خط بدهند، آنان مى نمى

  ن بـود يـ دنـد؛ ا يد را مزاحم كار خودشـان مـى  ها  اين ت من هم داشته باشند ويداشتند در ب

  در آن. جـزو دفتـر مـن نبـود    اصـالً  دمهدى ين مسائل را علم كردند در صورتى كه سـ يكه ا

  شيدمهدى را پـ يسـ ن مطلب را به مرحوم امام نوشتم كـه اگـر   ياى هم من ا صفحه نامه نه

دمهدى يخودشان با سها  اين .دهم تم را دست كسى نمىيار بيتكه هم بكنند من اخت من تكه

  انيـ ن مسـائل مطـرح نبـود، وزارت اطالعـات، آقـاى فالح     يـ ااصـالً  كردند و  كار مىقبالً 

ت داشتند، خانه و امكانات يدمهدى فعاليى خارج از كشور با افراد سها فعاليتگران در يو د

ت يـ مأمورى خارج از كشـور حكـم   ها فعاليتبراى ها  اين گذاشتند، به مىها  اين ارياخت در

  و  هـا  بازداشـت او را بازداشت كردند و  بعداًدمهدى كه يدادند، آقاى حسنى از رفقاى س مى
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در آن . شان شروع شد از افـراد مـورد اعتمـاد وزارت اطالعـات بـود     يسروصداها از خانه ا

شهرى در منزل من بـا مـن داشـتند مـن بـه آقـاى        ان و آقاى رىيحاى كه آقاى فال جلسه

د، يكرد ت نمىين آقاى حسنى مورد اعتماد شما نبود، مگر با او فعاليان گفتم مگر هميفالح

د؟ گفتند چرا، گفتم پس چطور شد يا ارشان نگذاشتهين امكانات را شما در اختيمگر عمده ا

هـا   ايـن  بـه نظـر مـن   . امكانات خالف مقررات شدن يمى و اين خانه شد خانه تيكه حاال ا

ك شكل به من مربوط يى كه به يروهايسالح كنند و همه امكانات و ن خواستند مرا خلع مى

هاى بعدى خود را به راحتى اجرا كننـد، البتـه    ر سئوال ببرند تا بعد بتوانند برنامهيز شد مى

مسـأله  هـم  هـا   ايـن أله مسـ سـى بـود ولـى    يك آدم قديـ دمهدى يم سيخواهم بگو من نمى

گونه كه االن هـم   روهاى مختلف بوده همانين نيشه بين اختالف نظر هميا. دمهدى نبوديس

گر را قلـع و  يشود كه همد ل نمىين اختالف نظرها هست ولى دليى مختلف اها جناحن يب

  .انجام شود ها كشي ل حقين قبيكردم در جمهورى اسالمى ا قمع كنند، و من باور نمى

دمهدى انجام شـد  يله سين هم در مجله الشراع لبنان كه به وسيفارل ه مكيافشاى قض البته

اى بـا   انـه يد اسـلحه روابـط مخف  يـ ان بـراى خر يـ آقا. ا نقـش داشـت  ين قضـا يـ د ايدر تشد

كا و همراهان او بـه  يس جمهور آمرين مشاور رئيفارل ها برقرار كرده بودند و مك ىيكايآمر

هـاى آقـاى    ودند و مذاكراتى صورت گرفتـه بـود كـه بـا نامـه     ران آمده بيانه به ايطور مخف

ن مسائل بـراى  يا )1122الـي   1077، صفحات 131و  130ى شماره ها پيوست(فر  منوچهر قربانى

د يـ له آقاى اميهاى خود به آقاى كنگرلو را به وس فر فتوكپى نامه ما كشف شد؛ آقاى قربانى

ت ما مطرح شد و موجب تعجب هـم  ين در بيفارل ان مكيبراى من فرستاده بود و طبعا جر

ن يفارل ان مكيك روز آقاى هاشمى رفسنجانى به قم آمد، به او گفتم چرا جري نكهيشد، تا ا

ناراحت شـد و گفـت شـما از كجـا مطلـع       دفعه يك! ا من نامحرم بودم؟يد؟ آيرابه من نگفت

 حـاج احمـدآقا   بعـداً ! مييبه شما بگو بعداًم يگفت بنا داشت! ها خبر دادند د؟ گفتم جنيشد

 د؟ به او هـم گفـتم از  ين را از كجا مطلع شديفارل ان مكيد شما جريهم از من پرس نىيخم

  ظـاهراً فـر را   هـاى قربـانى   ام و نامـه  دهيـ نداصـالً  فـر را   البتـه مـن قربـانى   ! هـا  راه جن

ن مسائل يكردن ا ان با علميكى از دوستانش به الشراع رسانده بود، و آقايدمهدى توسط يس

  ى خـود بفهماننـد كـه مـا بـا طرفـداران صـدور انقـالب        يكايى آمرها طرفخواستند به  مى

ــول آمر - ــه ق ــايب ــا ترور ىيك ــان ا -ســميه ــا مخالف ــو ب ــاكنندگان آني ــذاكرات و افش   ن م
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آمـد از   ى كه روى تلكس منزل ما مـى يارى از تلكسهايم؛ در همان زمان بسيا برخورد كرده

  .كرد ت مىين امور حكايا

  )1130الي  1123، صفحات 135الى  132ى شماره ها پيوست(

  

د يـ ش از انقالب مربـوط بـود، مرحـوم ام   يآبادى از پ د نجفيفر با مرحوم ام آقاى قربانى

له و حكومت اسالمى امام را چاپ كنم يرالوسيخواستم تحر گفت من قبل از انقالب مى مى

فر به من داد كه براى  آقاى قربانى نيست هزار تومان به پول آن وقت هميو پول نداشتم دو

  .ن ارتباط اعدام شد؛ والعلم عنداهللايد هم بسا در همين كار خرج كردم، آقاى اميا
  

  

  د مهدى هاشمىينامه مرحوم امام و بازداشت س

  

ك نامـه  يـ دمهدى به مـن نوشـتند و مـن هـم     ياى در رابطه با س باالخره مرحوم امام نامه

 1152، صـفحات  143و  142ى شـماره  ها پيوست(شان نوشـتم  ياى در جواب ا صفحه نه

اى  دمهدى را در تهران در خانهينده سي، پس از چند روز آقاى احمد حسنى نما)1193الي 

دمهدى را احضار كردنـد، او بـه عنـوان    يمى بازداشت كردند و بعد سيان خانه تيبه قول آقا

 هـا  گيـري  سپس دست. او هم رفت ق را بگو كهيمشورت آمد نزد من و من گفتم برو و حقا

مندان به مـن مـورد هجمـه قـرار      كان و عالقهيت من و نزديع شروع شد و بيدر سطح وس

دمهدى و يپس از بازداشـت سـ  . صد نفر بازداشت شونديگرفتند و حتى گفته شد بناست س

هاى آنان  و دوستان صورت گرفت خانواده طّلابان يعى كه نسبت به آقايى وسها بازداشت

 موقتـاً ن مخمصـه  يترضانه و متوقعانه به خانه من هجوم آوردند، و من براى خالصى از امع

ان يـ ولى آقا -ل نكردميالبته درس خود را تعط -ى خود را به طور كلى قطع كردم ها مالقات

شـان كردنـد و گفتنـد    يز حمل بر اعتراض و مخالفت با امام و نظر ايرا ن ها مالقاتلى يتعط

در ! ل كرده استيحتى گفتند درس خود را به عنوان اعتراض به امام تعطآنچه خواستند، و 

هـاى   بـود و آن هـم بـراى فـرار از توقعـات خـانواده       هـا  مالقـات ل يصورتى كه فقط تعط

  .شدگان بازداشت
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ر اطالعـات وقـت نوشـتند    يـ شـهرى وز  اى كه به آقاى رى حضرت امام در آن نامه :س

ن پرونـده را  يـ ا افـرادى كـه ا  يكند، آ از اتهامات پاك مى ن كار دامان بزرگانى رايفرمودند ا

رى افـراد مختلـف و   يبا دستگكه  اينا يكردند  كردند همان هدف امام را دنبال مى دنبال مى

  د؟يگشتند كه حضرتعالى به آن اشاره فرمود ه به دنبال همان هدفى مىيگسترش قض

 آنهـا  كردنـد،  خودشان را دنبـال مـى  هدف  آنها كردند ان هدف امام را دنبال نمىيآقا :ج

ن موضوع را به امام هم نوشتم كه آنچـه شـما   يخواستند دنبال كنند، من ا هدف امام را نمى

هـا و تـذكرات    همه نامه. گرى هستنديزهاى ديبه دنبال چها  اين د انجام نشد ويخواست مى

  .نه به مرحوم امام موجود استين زميمن در ا

  )1207الي  1194، صفحات 147ى ال 144ى شماره ها پيوست(

  

ن بوده كـه چنـدى قبـل از    يا نقش داشته اين قضايد ايد در تشديگرى كه شاينكته د :س

در سـپاه   -دعبدالرضا كه اعـدام شـد  يبرادر س -د عبدالرسول حجازى يانات آقاى سين جريا

ى هـا  بـازجويي شـود و در   شهر به اتهام مواد مخدر و فساد بازداشت مى نىياصفهان و خم

ى كه يرزايف آقاى مين اوراق از كيى داشته كه ايها اعترافنى يداحمد خميه آقاى سيخود عل

در  بعـداً رود و  جان در مجلس بوده توسط وزارت اطالعات بـه سـرقت مـى   ينده قهدرينما

ا مرحوم حـاج  يه است، به نظر شما آشد مىن مسائل مورد پرسش واقع يى وى اها بازجويي

  دمهدى منتشر بشود؟ين اوراق توسط سينى وحشت داشته كه ايداحمد خميس

  لـى اطـالع نـدارم، ولـى آقـاى     يد عبدالرسـول حجـازى را خ  يه آقاى سـ ين قضيمن ا :ج

الـه  يپ ق و بـه اصـطالح هـم   يلى رفيد احمدآقا خيد عبدالرضا حجازى با مرحوم حاج سيس

  الب هـم كـه آقـاى   رفتنـد، قبـل از انقـ    ح مـى يدعبدالرضـا بـه تفـر   ين سيبودند و بـا ماشـ  

  قلعـه آوردنـد در آنجـا آقـاى     نى را از مرز گرفتـه بودنـد و بـه زنـدان قـزل     يداحمد خميس

  لـى مهـم بـود كـه    ين خيـ آورد، خـوب ا  د عبدالرضا حجازى هر روز براى او ناهار مىيس

هـا   ايـن  بعـد از انقـالب هـم   . اورديـ ك زندانى ناهار بيكسى از خارج زندان هر روز براى 

دعبدالرضـا را گرفتنـد و بعـد از چنـد روز     يم سيديـ د دفعه يكبعد . روابطشان محفوظ بود

ـ ا! داحمد هم براى او كـارى نكـرد  ياعدامش كردند و س   زىيـ برانگ سـئوال مسـأله  ك يـ ن ي
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  .ن مسائل بشميام وارد ا خواسته انات خبر ندارم و نمىين جريات ايالبته من از جزئ. بود

  

ـ ا شـهرى نوشـته   هـاى خـود خطـاب بـه آقـاى رى      نامه كى ازيحضرتعالى در  :س : دي

ن صحنه وجود دارد و محتمل يى پشت اتر مهمبرحسب اطالع از بعضى منابع موثق مسائل «

، بـه نظـر   )1208 ةصـفح ، 148وست شماره يپ(» ديالمصالحه شده باش است جنابعالى وجه

  ى بوده است؟يزهايپرده چه چ حضرتعالى آن مسائل پشت

د هدف اصـلى  يدمهدى، شايمطالبى كه عرض كردم، هدف اصلى من بودم نه سن يهم :ج

دمهدى يكننـدگان داسـتان سـ    بيـ نـده احمـدآقا بـود، هـدف اصـلى تعق     يت آيـ ت موقعيتثب

بـود   »هيـ ت بر فقيوال«كردن دامن بزرگان، هدف اصلى  كردن دامن بزرگان بود نه پاك لوث

  .»هيفق تيوال«نه 

  فالنــى اگــر«: ن بــود كــه گفتنــد امــام فرمــودهيــكردنــد اان يــى كــه آقايكــى از كارهــاي

  ن افـرادى كـه  يـ ان پرونـده باشـد كـه بـه ا    يـ نفـر را بفرسـتد بـرود در جر    كيخواهد  مى

  ، مـن بـه آقـاى كروبـى گفـتم شـما از طـرف مـن        »ردياند ظلمى صورت نگ بازداشت شده

  نـداده بـود   د احمـدآقا اجـازه  يد، ولى آقاى كروبى نرفـت، شـا  يان مسائل باشيد در جريبرو

  .وارد شودمسأله ن يدر ا

  
  
  

  ر و اعترافاتيد مهدى و چگونگى اقاريمصاحبه س

  

اى  دمهدى، مصـاحبه يد مـدتى پـس از بازداشـت سـ    يگونه كه مستحضر هسـت  همان :س

ما پخـش كردنـد، و   يق صـدا و سـ  يع از طريغات وسيجنجالى از وى گرفتند و همراه با تبل

ر يـ ت و دفتر و مدارس و بلكه زيف بيمصاحبه تضعگونه كه معلوم شد هدف اصلى آن  آن

طى يدمهدى چگونه و در چه شرايسئوال بردن شخص حضرتعالى بوده است؛ به نظر شما س

ر و يبـه نظـر حضـرتعالى اقـار     اساسـاً ان كنـد؟ و  يـ حاضر شد آن مطالب خالف واقـع را ب 

  تينـد سـند  توا ى تـا چـه انـدازه مـى    ير بـازجو يـ نفر زنـدانى در زنـدان و ز   كياعترافات 

  داشته باشد؟
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چـه   هـا  بـازجويي داند كه در  ده شده باشد مىيش به زندان و شكنجه كشيهر كس پا :ج

كنند متهم را به  ها و فشارهاى روحى و روانى تالش مى وهيخبر است و بازجوها با چه ش

به نظر مـن و نظـر همـه فقهـاى اسـالم و مطـابق اخبـار وارده از        . اقرار و اعتراف بكشانند

ط كـه  يو شراجو  نفر زندانى آن هم در آن كياقرار و اعتراف ) السالم هميعل(ت عصمتيب اهل

 ك مـتهم در يست و ارزش حقوقى ندارد؛ البته اگر يم، اقرار و اعتراف شرعى نيدان همه مى

  .ن صورت مسموع استيآزاد و در دادگاه صالح اقرار و اعتراف كند در اجوى 

ن افـراد  يى مسـئول مدرسـه بعثـت كـه جـزو همـ      يايـ مياصـغر ك  ك وقـت آقـاى علـى   ي

مدرسه بعثت را بازداشت كـرده و بـه    طّلابدونفر از «: بود گفت 65شده در سال بازداشت

فشار آوردند كه مجبور شدند مصاحبه كنند و متنى را كـه   آنها زندان آوردند و آن قدر روى

بخوانند و اظهار ندامت كننـد و  م كرده بودند و به طور كلى كذب و افترا بود يبازجوها تنظ

خ يداماد آقاى شـ  -آبادى  مى حاجىيى از قول آقاى رحيايميآقاى ك. »از امام طلب عفو كنند

ن دونفر طلبـه  يكرد كه در سلول با ا كه او هم مدتى بازداشت بود نقل مى -نصراهللا صالحى

كننـد،   ب عفو مـى كنند و از خدا طل ه و زارى مىيلى گريخ آنها دهيد هم سلول بوده و مى

ما را مجبور كردنـد كـه   «: نديگو د؟ مىين قدر ناراحتيد كه ايا پرسد مگر شما چه كرده مى

اى را  ك نوشـته ي آنها م،يمصاحبه كن) ى و آقاى صلواتىيايميآقاى ك(ن مدارس يه مسئوليعل

د و يـ ها را جواب بده نيد هميم كرده بودند جلوى ما گذاشتند و گفتند بايكه خودشان تنظ

» !ر؟يا خيشود  ا توبه ما قبول مىيم آيدان اقرار و مصاحبه گرفتند، حاال نمى ها دروغاز ما بر 

 دم،يدم و مـاجرا را پرسـ  يرون از زندان ديدر ب بعداًن دونفر را يگفت من ا ى مىيايميآقاى ك

ف كـرده بـود نقـل    يـ مـى تعر يخواهى ماجرا را همان طور كه آقـاى رح  ضمن معذرت آنها

  .كردند

  ام كـه بـراى بررسـى پرونـده     1366كـرد كـه در سـال    ى نقـل مـى  يايمين آقاى كيباز هم

  نـى حـاكم شـرع   يان رازيـ اى كه بـا حضـور آقا   ن بودم، در جلسهيچند روزى در زندان او

  دمهدى هاشـمى برگـزار شـد، مـن دو مـورد     يژه و سـ يـ ان دادستان دادگاه ويدادگاه و فالح

  حيس گفتــه بــود مطــرح كــرده و از او توضــدمهدى در بــاره مــدارياز مــواردى را كــه ســ

  دمهدى بـا تعجـب از مـن   يسـ ! اى؟ ن مطلب خـالف واقعـى را گفتـه   يخواستم كه چرا چن

  :بـه او گفـتم آرى؛ گفـت    »ن قسـمت از مصـاحبه مـن پخـش شـد؟     يـ مگـر ا «: سئوال كرد
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  بـرادران اطالعـات بـه مـن گفتنـد     . ن قسمت از مصاحبه پخـش شـود  يقرار نبود ا! عجب«

  .» !ميكن گو، ما پخش نمىرا ب ها اين

مسئول اطالعات سپاه اصفهان و از افرادى كه در ارتباط بـا   -ن آقاى حسن ساطع يهمچن

وقتى از زندان آزاد شد براى من نقل كرد كـه   -دمهدى هاشمى بازداشت شده بوديپرونده س

ن يـ ك سـلول بـودم، مـن بـه او گفـتم آخـر ا      يـ دمهدى در ين اواخر من دو سه روز با سيا

ـ امـان از فر «: اى؟ گفـت  ست كه شما در مصاحبه خـود گفتـه  ياساس چ ى بىها حرف ! بي

شهرى آمد به من گفت مگر تو امام را قبول ندارى، گفتم چرا، گفت من از طرف امـام   رى

ن است و بعد ما شما را يد مصلحت نظام ايرا بزن ها حرفن يام كه شما ا غام آوردهيت پيبرا

كى مخصوص كه فقط بـراى امـام و   يم يا دوتا مصاحبه داشته باشم، و بنا شد ميكن آزاد مى

اى كه از  بعد آن مصاحبه. گرى براى مردم كه آن را پخش بكننديآقاى منتظرى بگذارند و د

نند يكردن پخش نكردند و آن كه فقط بنا بوده امام و آقاى منتظرى بب من گرفتند براى پخش

ع و سانسور پخش ياند گفته شود آن را با تقط استهخو مى آنها ى كهيزهايو بنا بوده در آن چ

دى به مرحوم امام يدانند كه او عالقه شد ى داشتند مىيدمهدى آشنايى كه با سيآنها. »كردند

ن رابطه عاطفى و با فشارهاى روحى و يشهرى با سوءاستفاده از ا آقاى رى ظاهراًداشت و 

  .ب داده استيروانى او را فر

د و امـام   )ص(اكـرم  محمود صلواتى مسئول مدرسه رسـول ن آقاى يعالوه بر ا ع(باقرمحمـ(  

ـ «: كـرد  شان هم در ارتباط با مدارس بازداشـت شـد نقـل مـى    يكه ا ش از اعـدام  يدو روز پ

  انيـ دمهدى هاشمى در جلسه دادگـاه صـورى كـه بـراى مـا گرفتـه بودنـد آقـاى فالح        يس

  دمهدى رايداشـتند و سـ   نى بـه عنـوان حـاكم شـرع شـركت     يبه عنوان دادستان و آقاى راز

دمهدى گفـتم تـو آخـر چكـاره مـدارس بـودى كـه در        يهم در آن جلسه آوردند، من به س

  م، مـدارس يم خـط بـده  يخواسـت  اهللا منتظـرى مـى   تيـ ات گفتى ما به مـدارس آ  مصاحبه

  ك برنامـه يـ ك اسـتاد بـودى،   يـ ا يـ شده بود، تو آ تأسيسش از آمدن تو به قم يچند سال پ

  شناسـند كـه   افـه تـو را نمـى   يق هـا  طلبـه اى، حتـى   ك كارى براى مدارس كردهيا يدرسى 

  بيـ و او در جـواب گفتـه بـوده كـه مـرا فر     ! اى؟ كاره مدارس معرفى كرده خودت را همه

  .»هـا پخـش بشـود    ن مصـاحبه يـ را بزنم قرار نبوده ا ها حرفن يدادند و مجبور كردند كه ا

  ط سـخت زنـدان و  يدر شـرا كـه   اينوه بر عال -دمهدى هاشمى يهاى س و باالخره مصاحبه

  



  *٦١٣  غوغاي برکناري: فصل دهم

  

ز يـ ى شـاخدار ن ها دروغو  ها تهمتمتضمن  -اعتبار شرعى و قانونى نداردقهراً  فشار بوده و

الى بـراى بـافتن آن همـه دروغ    يـ هاى خ زهيط چه انگيست در آن شرايباشد و معلوم ن مى

ى ها سياستگاه  هيى شاخدار را تكها دروغن ياسى ايداشته است و عجب آنكه واماندگان س

  .اند اد بردهيامت و مجازاتهاى اخروى را از ياند و ق غلط خود قرار داده

ى از يهـا  قسـمت به من نشان ندادند و پـس از پخـش   اصالً ن مصاحبه كامل او را يهمچن

ه مـن و  يـ هـا عل  گرىيى شاخدارى بود هوچها دروغدمهدى كه متضمن يى سيمصاحبه كذا

جان يى قهـدر هـا  قتـل دمهدى از ارتباط او با ياز مصاحبه سش يت من شروع شد، و من پيب

به جرائم و اتهامات «: اى به مرحوم امام نوشتم ن حال در نامهيچ اطالعى نداشتم، و در عيه

  .»دگى شودين عدل اسالمى ولو بلغ ما بلغ رسيدمهدى بدون اغماض مطابق موازيس

  )1210 ةصفح، 149وست شماره يپ(

  

سـپاه در  كـه   ايـن اى كه در آن هنگام انجام شد  گر از كارهاى ناجوانمردانهيكى دي ضمناً

ى حدود صد نفر از حجاج بدون ها ساكوقت حج براى انتقال مواد انفجارى به عربستان از 

ن عربستان و رفتن آبـروى  يمأمورله ياطالع آنان سوءاستفاده كرد و پس از كشف آن به وس

دمهدى ين كار از طرف سيم ايياندازند كه خوب است بگو زمزمه راه مى جا همانران، در يا

: ن كار غلط بود آمد نزد من و گفتيان ايكى از افراد سپاه كه از متصدي. هاشمى بوده است

ن كار انجـام شـده و در   يدمهدى ايم از طرف سيكند كه بگو مسئول من در سپاه اصرار مى«

ى يتقـوا  د بىيمالحظه كن. »كردند عين تهمت را شايگر ايدولت و محافل د هيأتمجلس و 

  !تا چه حد؟

  
  

  د هادى هاشمىيد آقاى سيتبع

  

  دهادى هاشــمى را بازداشــتيدر همــان زمــان مســئول دفتــر حضــرتعالى آقــاى ســ :س

  ن حركــت در راســتاى چــهيــد كردنــد، بــه نظــر حضــرتعالى ايــو مــدتى بــه ســمنان تبع

  رفت؟يهدفى انجام پذ
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را بـرده بـود و   اى  عـده نـام   ضـمناً دمهدى هاشـمى كـه   يى سـ يپس از مصـاحبه كـذا   :ج

ز يـ دهادى هاشـمى را ن يون پخش نمودند، داماد من آقاى سـ يزيى از آن را در تلويها قسمت

شان با گرفتن حكم از مرحـوم امـام او را بـه    يى از ايبازداشت كردند و پس از مدتى بازجو

ژه بـراى  يـ و از طـرف دادگـاه و  د ايـ ن ماه از تبعيد كردند و پس از گذشت چنديسمنان تبع

دار ما به قم آمد من او را از برگشـت بـه   يدادگاه به تهران احضار نمودند و وقتى او براى د

دمهدى دخـالتى نداشـته و   يدانستم او در مسائل مربوط به س سمنان منصرف كردم چون مى

بـاالخره پرونـده    نى آمدند نزد من و گفتنديان و رازيان فالحيشبى آقاكه  اينگناه است؛ تا يب

د يـ م، گفـتم بگذار يدگى كنـ ياش را رس د كه پروندهيايد بيشان بايدهادى مفتوح است و ايس

  .پرونده مفتوح باشد

ن بود كه پس از امـام كارهـا بـه مـن محـول      يان ايدر ذهن آقا ظاهراًهمان طور كه گفتم 
دمهدى يدهادى و سيان باشد و تا سيار آقايان فكرى من در اختيد دفتر و جريگردد و با مى

ن دونفر را به هر شكل شده يخواستند ا شود، مى حاصل نمى آنها ت براىين موفقيهستند ا
ت يـ ار گرفتن بيرند، و وقتى از در اختيار بگيت امام در اختيت مرا هم مانند بيكنار بزنند و ب

شدند به فكر بركنارى من افتادند و شروع كردنـد   مأيوسرگذارى در شخص من يمن و تاث
ن و باورانـدن  يار منـافق يـ ت من در اختيعه قرارگرفتن بيه من نزد امام؛ و شايعل جوسازىبه 

ن اساس جعـل شـده بـود،    يز دروغ شاخدارى بود كه بر همين موضوع به حضرت امام نيا
بـا برخـى افـراد مربـوط بـه      دانند كه من از همان زمان كه در زنـدان بـودم    وگرنه همه مى

سر و  آنها ارى از اوقات باين آقاى حاج احمدآقا بود كه بسير بودم و اين خلق درگيمجاهد
د نظر او جـذب  يرساند، البته شا ز مىيكار داشت و گاهى بعضى از آنان را به محضر امام ن

ن ين قدر منـافق يان اينبود؛ آقا آنها اريت من در اختيچ وقت بيآنان بوده است ولى باالخره ه
اند و متصدى كارهاى  دهين در خانه من صف كشيال كند منافقين گفتند كه شنونده خيمنافق

لى ظلم شد و آن افرادى كه يانات به افراد مختلف خين جريباالخره در ا. باشند ت من مىيب
دهادى ين آقاى سـ يهم. ش خداوند پاسخگوى آن باشنديد پيها را راه انداختند با ن برنامهيا

در  هـا  مدتسال زندان محكوم كردند و  اد به دوازدهيهاى ز را در زمان شاه پس از شكنجه
قبل از انقالب آزاد شد و چقدر به انقالب خدمت كرد ولى باالخره مزد كه  اينزندان بود تا 

  .خود را گرفت
   داحمدآقا نزد من آمد و حدود سه سـاعت نشسـت  يروزى آقاى حاج س ها بحرانن يدر ا
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زد كه مورد قبول نبود و  ى مىهاي حرفه كارهاى خودشان يكردن من و توج و براى راضى
. ست؟ مـن مطـالبى را گفـتم   يهاى شما چ هاى شما از امام و گله باالخره گفت كه خواسته

و نـه بـه    -ادداشـت  يهاى خود را كه بـه صـورت    كنم لذا من گفته گفت من فراموش مى
) 1212 ةصـفح ، 150وست شماره يپ(در همان جلسه نوشته بودم به او دادم  -صورت نامه

خ قلمداد كـرده و روى  يتار امضا و بى ادداشت مزبور را به عنوان نامه بىيولى در رنجنامه 
  .آن معركه گرفته است

  

ــراى پ  :س ــرتعالى ب ــگيحض ــدام ســ يش ــهيرى از اع ــه 6/7/66دمهدى در مورخ   اى نام

ـ ا ايـ د، آيشـت نـى نو يبه مرحوم امام خم   ن نامـه يـ د؟ چـرا ا يشـان رسـ  ين نامـه بـه دسـت ا   ي

  نداشت؟تأثير 

ـ   يدمهدى را احضـار كـرده بودنـد ا   يآن وقت كـه سـ   :ج   ه رايش مـن و قضـ  يشـان آمـد پ

  سـت ياى نمسـأله  ان داشـتم گفـتم   يـ نـى كـه بـه آقا   يب مطرح كرد، من روى حساب خوش

  بـا دلگرمـى بـه مـن    تقريبـاً  شـان  يشـود، ا  د باالخره اگر اتهامى هست بررسى مىيشما برو

  رفت خودش را معرفى كرد، بعد مادرش و بسـتگانش از مـن انتظـار داشـتند كـه بـراى او      

  گفـت بچـه مـن بـه دسـتور      كردند، مادرش مى به من مراجعه مى مرتباًكارى انجام دهم و 

بعـد كـه حكـم    . خـواهم  ام را از شما مى شما رفته و خود را معرفى كرده است و من بچه

  ادداشـت يدمهدى صادر شد من نامه به امام ننوشـتم بلكـه چنـد خـط بـه عنـوان       يساعدام 

  ن موسوى دادم كه به امـام و دفتـر امـام منتقـل كنـد؛ مـن      يالد د سراجينوشتم و به آقاى س

  مندان بـه شماسـت و خـدماتى    دمهدى از عالقهيادداشت نوشته بودم كه باالخره سيدر آن 

  ،آيـد  مـى زى بـه دسـت ن  يـ ست و از كشتن او هم چين به انقالب كرده است و خود او قاتل

  .ردياگر بشود مورد عفو قرار بگ

  )1215 ةصفح، 151وست شماره يپ(

  

  ن كارهـا يـ ان ايده بودند، ولـى متصـد  يزحماتى براى انقالب كشها  اين باالخره هرچه بود

  ك سرفه هم براى انقـالب نكـرده بودنـد حـاال سرنوشـت مسـائل بـه دستشـان        يكه حتى 

  آبـاد بـراى   خـرم  ظـاهراً م يش از انقالب مـا رفتـه بـود   يگفت پ كى از رفقا مىي. افتاده بود

  غ بـه آنجـا آمـده بـود    يـ ن كارهاسـت هـم بـراى تبل   يـ ارأس ى كـه االن در  ين آقايمنبر، هم
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ـ ا«: گفـت  ن آقـا بـه مـا مـى    يـ م ايكـرد  ى نقـل مـى  يزهايما گاهى از امام چ نجـا  يقـدر ا  ني

شـده بودنـد   ها  اين ، خوب حاال» !ميم كاسبى كنيا نجا آمدهيما اد يندازينى راه نيخم نىيخم

. دمهدى شده بود ضدامام و ضدانقالب و سـاواكى يانقالبى دوآتشه و طرفدار خط امام، و س

ـ يا نه ولى هميد يادداشت به دست امام رسيدانم كه آن وقت آن  من نمى ش ين چند وقت پ

: ن مضـمون يـ شهرى چاپ شده بود به ا رىزى از قول آقاى يچ ١دم در مجله الشراعيمن د

ن يـ دمهدى، احمدآقا از دفتر امام به من زنگ زدند كـه نظـر امـام ا   يش از حكم اعدام سيپ«

د دستور به خط امام يد شود، من گفتم بايى تبعيك جايدمهدى اعدام نشود و به ياست كه س

ام را خودشـان  يـ د پدمهدى اعدام شد، بعـ يد و من نفرستادم و سيريد بگيباشد، گفتند بفرست

ـ ا. »ام برسد او اعدام شده اسـت ين پيش از آنكه ايفرستادند ولى جورى وانمود شد كه پ ن ي

ادداشت به دسـت امـام   يدهد كه آن  نشان مى -اگر درست باشد -شهرى  اعتراف آقاى رى

  .اند ان به دنبال اجراى نظر خود بودهيبوده است ولى آقا مؤثّرده و يرس

  
  

  آبادى د نجفيآقاى امان اعدام يجر

  

توانـد   شود چه ارزشى مى د انجام مىيكه در زندان و با تهد ها اعترافن اقرار و يخوب ا

كردند و او را بـه   عفّت ز در زندان متهم به اعمال منافىيد را نيداشته باشد؟ مرحوم آقاى ام

نقـل  ! مسـائل بـود؟  ن ياز او گذشته بود اهل اسنّى د كه يا آقاى امين اتهام اعدام كردند، آيا

ن مسـائل مطـرح بـود، مرحـوم     يو ا شد مىها پخش  ن مصاحبهيام كه ايكنند در همان ا مى

بـه مالقـات    هـا  الريجانيان ين آقايپدر هم )هیعل الله رحمة(رزاهاشم آملىياهللا آقاى حاج م تيآ

چـاى   آنهـا  رفته بودند، بعد خـادم منـزل بـراى   ) هیعل الله رحمة(نجفى اهللا مرعشى تيمرحوم آ

اهللا نجفى به شـوخى   تيخواسته برود مرحوم آ نى چاى را گذاشته بود و مىيآورده بود، س

نـد  يبگو بعـداً ترسم اگر تو نباشـى   ن مىين جا بنشيا همير تو هم بيشان گفته بودند نخيبه ا

  !.آقاى نجفى با آقاى آملى فالن عمل را انجام دادند
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ا در حـال  يـ و باالخره برحسب اخبار معتبره و فتاواى بزرگان اقرار و اعتـراف در زنـدان و   

نقل شده كـه  ) ص(امبرخدايدر امور جنسى از پ خصوص بهچ ارزش شرعى ندارد، و يد هيتهد

اقرار كـرد و سـپس انكـار نمـود      فرضاًبروز ندهد، و اگر اصالً شخص مرتكب توبه كند و 

. شـود  قتل باشد انكار او مسموع است و رجم و قتل اجرا نمـى  اينسبت به حدى كه رجم 

شود گـاهى افـراد را بـه زور وادار بـه اقـرار       ده مىيانه شنتأسفن است ولى ميحكم شرع ا

ن اتهامها و با يز به هميد را نياند؛ و آقاى ام ب اثر هم دادهياند و بر اقرار زورى او ترت كرده

ام او در زندان بود و بر فرض اقرار، اقرار در يتى كه آن ان اقرارها اعدام كردند، در صوريهم

ن ياكه  اينب يد انكار نكرده باشد؛ و عجيد است آقاى اميار بعيط اعتبار ندارد و بسيآن شرا

وت بودنـد بـه   يـ ه متعلق بـه برخـى ب  يك واقعه به چند نفر متوجه شد كه چون بقياتهام در 

ن يب من نسبت به ايتعق. د را اعدام كردنديآزاد شدند و ام فوراًشدند و متوسل مرحوم امام 

، 144وست شـماره  يپ(ان و توقعاتشان بود يبه واسطه مراجعه وابستگان زنداناوالً ل امور يقب

ت از دستورات امام كارهاى خالفى را انجام يدم به نام حمايد من مى ثانياًو  )1194 ةصفح

ل انجـام  يـ ن قبيـ دانسـتم، حـاال ا   ن گناه مىيبزرگتردهند و من سكوت در برابر ظلم را  مى

ـ انـد عل  فه را چماق كـرده يوظ البتـه مـن بـا برخـى     . و ال حـول و ال قـوه اال بـاهللا   !! ه مـن ي

كردن بعضى اموال توسط او مخالف بودم ولى  د در اصفهان و مصادرهيى آقاى امها قضاوت

  .ن شديفارل ه مكيد هم قربانى قضيآقاى ام ظاهراًن امور نبود و يبازداشت و اعدام او براى ا

  
  

  ها جوسازىه هدف يت بر فقيوال

  

شـده اسـت،    جوسازى شديداًت حضرتعالى يه بيد عليان هستيگونه كه در جر همان :س

ا به نظر حضرتعالى افراد يگر؛ آياسى و هم در جاهاى ديهم در رنجنامه و كتاب خاطرات س

ن يـ گـرى پشـت سـر ا   ياهـداف د كـه   ايـن ا يـ ت و دفتر حضـرتعالى بودنـد   يناصالحى در ب

  بوده است؟ ها جوسازي

چ وجـه مـن   يبـه هـ  . ن بـود يبه قول معروف همه دعواها سر لحاف كهنـه مالنصـرالد   :ج

ت من بودند ملك و معصوم بودند، در خانه ما باز بود و يم افرادى كه در بيخواهم بگو نمى

  ا بـا خـارج مربـوط باشـند    يـ اشـند  اما افرادى كه منـافق ب . كردند مى رفت و آمدهمه افراد 



  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٦١٨

 

دمهدى هاشـمى هـم   يه سـ يت من نبودند، حتى قضـ ياى باشند در ب ا افراد ناجور و وابستهي

براى بركنارى من بـود، در   نهيزمها  اين بهانه بود، از همان اول هدف اصلى من بودم و همه

رفتم و مشغول  د من مىيشما كنار برو گفتند مىصورتى كه مرحوم امام اگر دوستانه به من 

شـان  يه بودنـد بنا ين قضيم ولى كسانى كه طراح و پشت صحنه اشد مىدرس و بحث خود 

ن نبـود؛  يار منـافق يـ ت مـن در اخت يـ گاه ب چيت من بود، وگرنه هيثيب و شكستن حيبر تخر

در آنجـا نفـوذ    گفتنـد  مـى ش آمده بـود، افـرادى را   يت مرحوم امام مسائلى پيبرعكس در ب

اند،  ى را به خارج فرستادهيها گزارشلى را گذاشته بودند و يوسا ها دستگاهو روى اند  كرده

خواسـتند   مى ها جوسازين سروصداها و يبا اها  اين .ش بلند شوديمنتها نگذاشتند سروصدا

براى بعـد از امـام بـه    ها  اين مرا كنترل كنند؛ آنها لهيت من بگذارند و به وسيافرادى را در ب

در نامـه   صـريحاً ن مطلـب را  يـ ، من ا»هيفق تيوال«بودند نه به دنبال » هيبر فقت يوال«دنبال 

بـه مرحـوم امـام     )1155 ةصـفح ، 143وسـت شـماره   يپ( 17/7/1365اى مورخه صفحه نه

انه آخراالمر از عنـوان  تأسفن صحنه هستند و ميست در پشت اها مدتانى كه ينوشتم كه آقا

تكه كننـد مـن    ش من تكهيدمهدى هاشمى را پيس اند، بدانند كه اگر حضرتعالى خرج كرده

كنم و خانه مـن   ادى خود را حفظ مىآزفروشم و استقالل فكرى و  خودم را به كسى نمى

  .الزم ندارد قيمستم ياثرى ن منشأكه  فعالً

وت بوده و هستند و هـر كـدام   يگر داراى بيان علما در قم و جاهاى دين همه آقايااصالً 

گاه معمول نبـوده كسـى    چيند، و هينما اعضاى دفتر خود را انتخاب مىقه خود يمطابق سل

ن رابطـه افشـاگرى   يـ نظر بدهد و امر و نهى كنـد و در ا  علناًگرى ينسبت به اعضاى دفتر د

ى الزم يت آنـان، اگـر جـا   يثيگران با هتك حيند تصرف در امور ديگو ن كار را مىيد، اينما

  .هندد دوستانه به خود طرف تذكر ديباشد با
  
  

  دهادى هاشمى با مرحوم اماميمالقات آقاى س

  

ت و دفتـر جنابعـالى حسـاس    يـ ند حضرت امام نسـبت بـه افـراد ب   يگو مىكه  اينبا  :س

دهادى هاشـمى  يدمهدى، مرحوم امام بـه آقـاى سـ   يان سيده شد كه پس از جرياند شن بوده

  .دييان فرماين موضوع را بياند، مستدعى است ا ت شما را كردهيسفارش ب
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دهادى هاشـمى بـا   يآقاى س 27/7/67خ ينى در تاريداحمد خميبه دعوت آقاى حاج س :ج

پس از تعارفات متداولـه و استفسـار از حـال مـن و      له معظمكند و  مرحوم امام مالقات مى

تـه انقـالب اسـالمى كـه     ينـا از بـولتن كم  يند كه من آن را عيفرما ابالغ سالم، مطالبى را مى

  :نديفرما شان مىيا. خوانم نقل كرده بود مىدار را ين ديگزارش ا

س هم دارنـد  يشوند و از آنجا كه امروز قدرت تدر شاءاهللا از مراجع بزرگ مى شان انيا«

ت ن جهـت آقـاى منتظـرى بـراى     يده هستند، روى ايد فايمف ـ با مرجعيـ د حفـظ شـوند و   ي

ر يـ ن نظيمعممـ ر يـ ى در غيهـا  دسـت كـنم   شان وارد نشود، من احساس مىياى به ا صدمه

ت خواهند  ن هست كه مىيمعممشتر در يآزادى و ب نهضت آقـاى منتظـرى صـدمه     مرجعيـ

ـ . ن كارى بكننـد يچنها  اين د نگذاشتيشان ملكوك شوند و بايبخورد و ا ن يمعممـ ن يدر ب

ت و روى آقاى منتظـرى و   ورزند مىافرادى هستند كه حسادت  ت يشـان حساسـ  يا مرجعيـ

ت گونه افـراد بـه    نيد ايد نگذاريد بايظرى هستت آقاى منتيشما در ب. دارند شـان  يا مرجعيـ

شان ينده ايگونه افراد به آ نيست اياى بزنند و موجب ناراحتى بشوند چرا كه شكى ن صدمه

١.»زنند ضربه مى
  

ر باالترى به كار برده بودند كـه  ين مالقات تعابيامام در ا«: گفت دهادى مىيالبته آقاى آس

ن بعد از مالقات به يبرخى از مراجع بزرگ برخورد كند و براى همدم ممكن است به يمن د

شـوند، و   گـر از امـام ناراحـت مـى    يد مراجع دين صورت منتشر كنياحمدآقا گفتم اگر به ا

، هر چنـد مـن   »ر داد و به صورت فعلى آن را منتشر كرديياحمدآقا هم قدرى لحن آن را تغ

ان يـ كردنـد برخـى آقا   شـان فكـر مـى   يكـه ا ده بـود  يى به امام رسيها گزارشدانم چه  نمى

  .اند ن مالقات به آن اشاره داشتهيمن مخالف هستند و در ا مرجعيتبا مثالً آزادى  نهضت

انجـام   67مالقات آقاهادى با امـام در اواخـر مهرمـاه    كه  ايناى كه قابل توجه است  نكته

ان يان اعدام زنـدان يجر دمهدى و اعدام او و حتى بعد ازيه سيبعد از قض ها مدتعنى يشده، 

ش آمـده  ين دوسه ماه آخر چه مسائلى پـ يد من شده بود؛ حاال در ايكه موجب اعتراض شد

شـان را  يشان داده بودنـد كـه ذهـن امـام را ملكـوك كـرده و ا      يى به ايها گزارشبود و چه 

  .دانم ، من نمى!؟6/1/68نه شد براى نامه يعصبانى كرده بود و زم
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  ها ليبرالن و يقت از منافياتهام حما

  

 هـا  ليبـرال ن و ين است كه شما از منـافق يگرى كه به شما نسبت داده شده ايدمسأله  :س

خاصـى   موضع گيرىا حضرتعالى يست؟ آين نسبت چيمبناى ا اصوالًد، يا كرده ت مىيحما

  اند؟ ن نسبتى را به شما دادهيچنها  اين د كهيداشت

 هـا  زندانن سرموضع را در يگرفته بودند كه منافقاى از امام  ان مرصاد نامهيبعد از جر :ج

ن نامه چنانكه نقـل  يان به طور كلى با ايى زندانها مالقاتكردن  لياعدام كنند و پس از تعط

اعـدام   -د از مـن اسـت  يـ ترد -ا سه هزار و هشتصد نفر را يشد حدود دو هزار و هشتصد 

ن اتهـام  يـ نه ايزم ها همين ظاهراًن موضوع دوتا نامه به امام نوشتم كه يكردند، من راجع به ا

  .شده است

ان برحـذر  ير اسـالمى بـا زنـدان   ين زندان را از برخورد غيو مسئول ها بان زندانشه يمن هم

را بازرسـى كننـد كـه اخـالق      هـا  زنـدان فرستادم كه  نده مىينما ها زندانداشتم، من به  مى

مـال نگـردد، درسـت    يپا آنها ان ظلم نشود و حقوقيشود و به زندانت يرعا آنها اسالمى در

از  -انيـ بـه قـول آقا   -د به او ظلم بشود هر چند يك كسى زندانى ما شده ولى نباياست كه 

 هـا  زنداننده من در ينما ها مدتزدى يى محمدآبادى و  ان انصارى نجفين باشد، آقايمنافق

مخـالف بـودم    هـا  تنـدروي كردند؛ خالصه من با  دگى مىيان رسيات زندانيبودند و به شكا

ـ ا. سـت يح نيهـم صـح  » منـافق «ر به يخواست باشد، حتى تعب نسبت به هر كسى كه مى ن ي

نسب احدا من اهـل حربـه   يكن يلم ) ع(ايان عل«: عه استيالش ث در كتاب جهاد وسائليحد

هيچ  )ع(حضرت على«: ١ »نايهم اخواننا بغوا عل: قوليالى الشرك و ال الى النفاق و لكنه كان 

: فرمـود  كرد بلكـه مـى   اند به شرك و نفاق متهم نمى دهيجنگ از كسانى را كه با او مى يك

زى افـراد را بـه انـواع    ي، حاال ما با اندك چ»اند ان كردهينان برادران ما هستند كه بر ما طغيا

  .ميكن متهم مى ها برچسب

ــاره حما ــدرب ــم  ت از نهضــتي ــآزادى ه ــود اي ــك روز خ ــآقان ي ــاىي ــال آق   ان از امث

  برنـد و امـام   را تـا عـرش بـاال مـى     آنهـا  كننـد و  د مـى يـ ف و تمجيـ مهندس بازرگان تعر

ن شـكل  يك روز هم به ايت خدا دور است، يمخالفت كند از وال آنها د هر كسى بايگو مى

                                                        
 10 ، حديث»جهاد العدو و ما يناسبه«از ابواب  26الشيعه، كتاب الجهاد، باب   وسائل ١
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ز يـ مرتب چ آنها هيهاى خودشان عل كنند كه در مجالت و روزنامه برخوردهاى ظالمانه مى

ى متـدين لى افراد يآزادى خ ن نهضتيمخالف بودم، هم ها تفريطن افراط و ي، من با اسنديبنو

در  متدينلى افراد يشناسم خ روز به من گفتند كه من مى كيهستند، خود امام  آنها نيدر ب

ك يـ ى بودند، ما متدينو  متعبدآدم واقعاً ن آقاى مهندس بازرگان يهممثالً . هستها  اين نيب

م، مرحـوم  يست نفر بوديم، ده بيه ارشاد ناهار دعوت داشتينياى در حس جلسهك يوقت در 

م در يديـ ست، بعد ديم آقاى مهندس بازرگان نيديد مطهرى هم بود، اول ظهر كه شد ديشه

خواند، آقاى مطهرى گفت براى ما  اش را انداخته دارد نمازش را مى اى سجاده ك گوشهي

نجـا  يخواند و ما ا مهندس است اول وقت نمازش را مىشان ين ننگ بس كه ايآخوندها هم

ن يـ ار هسـتند و بـه ا  ين افراد بسياز اها  اين نيخوب در ب. ميزن م حرف مىيم داريا نشسته

كى را قبول كنند، باالخره خودشان فكر و نظر يبسته حرف  ستند كه حاال چشميشكل هم ن

ح اسـت  ير در مواردى حرف آنان صحا اگيگفتگو كرد  آنها ح بايد با منطق صحيدارند، و با

ون يـ زيم كردند و در تلويتنظ» تيهو«ك برنامه به نام ين اواخر يانه در اتأسفرفت؛ ميد پذيبا

ارى از بندگان خدا بازى كردند، در صورتى كه آبروى مسلمان همچون مال و يبا آبروى بس

ن شـكل افـراط و   يـ باالخره من با ا. جان او محترم است، و هتك او از گناهان بزرگ است

ت انقـالب  يثين بود كه به حيمخالف بودم و نظرم هم ا شد مىل افراد ين قبيكه با ا ها تفريط

ن مطلب را گفتم كه شما يك بار به احمدآقا هم ايمن . اى وارد نشود و شخص امام خدشه

اى  چ سـوژه يگـر هـ  يسال تا صدسال د خواهم تا پنجاه د من مىيكن حاالى امام را نگاه مى

آمده است و  مرجعيتت ياى كه در موقع ن چهرهيك چنيكه  اينسبت به امام نباشد، براى ن

ن يد در اذهان ملكـوك شـود؛ در آخـر   يمى را رهبرى كرده است نباين عظيك انقالب به اي

تى كـه وارد كشـور   يحضرتعالى با آن چهره ملكـوتى و نـوران  «: مالقاتم هم من به امام گفتم

م همان چهـره بـراى شـما    يبه شما عالقه داشتند ما دوست دار د و همه طبقات نسبتيشد

 )ع(نيرالمومنيو ام )ص(غمبريباقى بماند و كارهاى خالف به شما نسبت داده نشود؛ در زمان پ

چ وقـت بـه آنـان نسـبت داده     يه ولى بدون اطالع آنـان و هـ  شد مىى انجام يز بسا خالفهاين

ند نظر امام يگو كنند و مى با خشونت برخورد مى انيبا زندان ها زندان، ولى االن در شد مىن

  .» !ن استيا
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  ز از اعدام زنان و دختران محاربيبر پره تأكيد

  

د كه دختران يا اند كه حضرتعالى فتوا داده ن خارج از كشور نوشتهيات منافقيدر نشر :س

مـورد آنـان   غه كنند و بعـد حكـم را در   ين را قبل از اجراى حكم صيمحكوم به اعدام منافق

  ن نسبت دروغ چه بوده است؟يا منشأد يياجرا كنند، بفرما

عقوب يامامزاده «: ى گفتيسرا ه است كه كسى در مقام داستانير آن قضيه نظين قضيا :ج

ـ ، »ديـ را در شهر مصر در باالى منار شغالى در امـامزاده نبـوده   «: ك شـنونده بـه او گفـت   ي

بوده، مصر نبوده كنعان بوده، منـار نبـوده چـاه بـوده،     وسف يعقوب نبوده يغمبرزاده بوده، يپ

ن قـرار اسـت،   يحاال داستان از ا»  !ه هم دروغ بودهيشغال نبوده گرگ بوده و تازه اصل قض

ارى از ين بود كه زنان و دختران را اعدام نكنند، چون در آن وقـت بسـ  يتمام تالش من بر ا

را بـه عنـوان   هـا   اين ند دختر بودند ودش مىر ين خلق دستگيكسانى كه در ارتباط با مجاهد

ن طـور كـه در فتـاواى    يآقا هم«: روز به امام عرض كردم كيكردند؛ من  محارب اعدام مى

انـد كـه    شود در مورد محارب هم بعضـى از فقهـا گفتـه    فقها آمده كه مرتد زن اعدام نمى

ر قاتل باشد حكم ن فقها خالفى است، بله اگيدر بمسأله ن يد اعدام شود و ايمحارب زن نبا

ر قتل، در محارب يكند؛ ولى در مورد غ قاتل اعدام است چه مرد باشد و چه زن فرقى نمى

هـا   ايـن  ن دختران را اعـدام نكننـد،  يد كه ايست، شما دستور بدهين شكل نيو مرتد زن به ا

ـ اند، شعارهاى تندى  اند خوانده داده آنها ه بهيك اعالمياند،  ب خوردهيفر معموالً  آنهـا  ادي

اند، مدتى زنـدان   قرار گرفتهتأثير  ستند، تحتيص نياهل تشخ اكثراًهم كه ها  اين اند و داده

خـوب  «: امام فرمودند. »بدهند بلكه متوجه اشتباهات خود بشوند و بعد آزاد شوندها  اين به

ى، يالت قضاين تشكيمن هم از قول امام به مسئول. »د دختران را اعدام نكنندييان بگويبه آقا

د، به قضات هـم گفـتم   ين را اعدام نكنيگر گفتم دختران منافقين و جاهاى دين اويبه مسئول

ن حرفى بود كه من گفتم، بعد آمدند يد، ايسيد براى دختران حكم اعدام بنويگر حق نداريد

 آنها د اوليطور وانمود كردند كه فالنى گفته دخترها را اعدام نكن نين طرف و آن طرف ايا

ن را دسـت گرفتـه بودنـد،    يـ ن ايدر خارج از كشور هم منافق! ديد بعد اعدام كنيكنغه يرا ص

  .ن بود كه من عرض كردميان همياصل جر

  انـد اعـدام   ر از آنـان كـه مرتكـب قتـل شـده     يـ م كـه زنـان و دختـران غ   يما تالش داشت
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 بب كردم، اما خوين خلق را تكذيغاتى مجاهدين دروغ تبلينشوند، من در همان زمان هم ا

خواستند بزنند؛ و بـاالخره   ب من كارى نداشتند، حرف خودشان را مىيا تكذي تأييدبه  آنها

ن دختران در زنـدان  يدر رابطه با مجاهد نوعاًن بود كه زنان اعدام نشوند و چون ينظر من ا

  .ف كردندين كالم مرا تحرياطير به دختران كردم، ولى شيبودند تعب
  

  هيى بى روها اعداماعتراض به 

  

ن در يدر ارتباط بـا اعـدام منـافق    )هيعل اهللا رضوان(نىياى به امام خم ا نامهيحضرتعالى گو :س

فـروغ   -ات مرصـاد  يـ ران در عمليـ ن بـه جمهـورى اسـالمى ا   يپس از حمله منـافق  ها زندان

جـاب  يا چگونـه بـود و چـه ضـرورتى ا    يد كه قضايين ارتباط بفرمايد، در اينوشت -دانيجاو

  د؟يسينامه را بنون يكرد كه ا مى

بانى عـراق بـه كشـور    ين خلق با پشتيمجاهدكه  ايند پس از يگونه كه فرمود بله همان :ج

در  آنهـا  ات مرصـاد انجـام گرفـت و تعـدادى از    يران حمله كردند عمليجمهورى اسالمى ا

 ر شدند كه البد محاكمه شدند و صحبت مـا در مـورد  يرى كشته شدند، تعدادى هم اسيدرگ

ن بـود كـه در همـان زمـان بعضـى      يسم اياما آنچه باعث شد من آن نامه را بنو ست،ين آنها

راحـت   آنهـا  ن را بكنند و بـه اصـطالح از دسـت   يباره كلك مجاهد كيم گرفتند كه يتصم

 هـا  زنـدان ن كه از سابق در ياى از امام گرفتند كه افرادى از منافق ن خاطر نامهيشوند، به هم

ت آنـان  ياكثر رأىنده اطالعات هر منطقه، با ياضى و نماص دادستان و قيطبق تشخ ،هستند

 آنها نفر اگر دونفر از ن سهيعنى ايسرموضع هستند اعدام شوند،  آنها ص دادند كهياگر تشخ

ا يا پنج سال يا دوسال يسال  كيبه كه  اينن بود كه فالن فرد سرموضع است ولو ينظرشان ا

ن نامه روز يخ ندارد؛ اما اينامه منسوب به امام تارن ي، اشد مىد اعدام يشتر محكوم شده بايب

د و آن قاضـى  يكى از قضات به دست من رسـ يشنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط  پنج

العمـل   لـى نامـه تنـدى بـود كـه در عكـس      يار ناراحت بود، من نامه را مطالعه كردم خيبس

ــعمل ــدي ــن  يات مجاه ــود و ش ــده ب ــته ش ــق در مرصــاد نوش ــه ين خل ــد ك ــطده ش ــه خ   ب

  ن نامـه بـراى همـه قضـات فرسـتاده شـده بـود اشـكال        يـ حاج احمدآقاست، البته چـون ا 

  گونـه كـه اتفـاق افتـاده روشـن شـود،       ا آنيت قضايندارد كه براى شما هم بخوانم تا واقع

  :ن شكل استين نامه به ايمتن ا
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  : 152وست شماره يپ

  ها زندانن سرموضع در يمتن نامه منسوب به حضرت امام در ارتباط با اعدام منافق

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

نـد از روى  يگو چ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه مـى ين خائن به هياز آنجا كه منافق

انـد، و بـا توجـه بـه      دا كـرده يـ از اسالم ارتداد پ آنها له و نفاق آنهاست و به اقرار سرانيح

در شـمال و غـرب و جنـوب كشـور بـا       آنهـا  كيى كالسـ هـا  جنـگ و  آنهـا  بودن محارب

ه ملت مسلمان ما، و با يز جاسوسى آنان براى صدام عليى حزب بعث عراق و نها همكاري

ل نظـام  يتوجه به ارتباط آنان با استكبار جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشـك 

فـاق خـود   ى سراسر كشور بر سرموضـع ن ها زندانجمهورى اسالمى تاكنون، كسانى كه در 

ز در يـ ص موضوع نيباشند و تشخ كنند محارب و محكوم به اعدام مى پافشارى كرده و مى

و جنـاب آقـاى   ) قاضـى شـرع  ( افاضـاته  دامترى ين االسالم حجةان يت آقاياكثر رأىتهران با 

اط در يـ باشـد، اگـر چـه احت    اى از وزارت اطالعات مى ندهيو نما) دادستان تهران(اشراقى 

ان قاضى شرع، يت آقاياكثر رأىى مراكز استان كشور ها زندانن طور در يهماجماع است، و 

باشـد، رحـم بـر     االتبـاع مـى   نده وزارت اطالعـات الزم يار و نمايا داديدادستان انقالب و 

ر يدناپـذ يت اسالم در برابر دشـمنان خـدا از اصـول ترد   يشى است، قاطعياند ن سادهيمحارب

ت ينه انقالبى خود نسبت به دشمنان اسالم رضـا يخشم و كدوارم با ينظام اسالمى است، ام

ص موضوع به عهده آنان اسـت وسوسـه و   يانى كه تشخيد، آقايخداوند متعال را جلب نمائ

د در مسائل قضائى اسـالم  يترد. باشند »اشداء على الكفار«د نكنند و سعى كنند يشك و ترد

  .والسالم .باشد گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مى دهيانقالبى ناد

  نىياهللا الموسوى الخم روح
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  :خ هم ندارد اما در پشت آن آقاى حاج احمدآقا نوشته استين نامه تاريا
  

  العالى مدظلهپدر بزرگوار حضرت امام 

ر حضـرتعالى دربـاره   يـ لى در مورد حكـم اخ ياردب اهللا موسوى تيپس از عرض سالم، آ

  :سئوال مطرح كردنداند كه تلفنى در سه  ن ابهاماتى داشتهيمنافق

اند و محكوم  اند و محاكمه شده بوده ها زندانن حكم مربوط به آنهاست كه در يا ايآ - 1

اجـرا نشـده    آنهـا  اند و هنوز هم حكـم در مـورد   ر موضع ندادهيياند ولى تغ به اعدام گشته

  اند محكوم به اعدامند؟ ى كه حتى محاكمه هم نشدهيا آنهاياست، 

انـد و مقـدارى از زندانشـان را هـم      محكوم بـه زنـدان محـدود شـده     ن كهيا منافقيآ - 2

  باشند؟ باشند محكوم به اعدام مى اند ولى بر سرموضع نفاق مى دهيكش

ئى كـه  ها شهرستاننى كه در يهاى منافق ا پروندهين آيدگى به وضع منافقيدر مورد رس - 3

ا يـ د به مركز اسـتان ارسـال گـردد    يستند بايخود استقالل قضائى دارند و تابع مركز استان ن

  توانند مستقال عمل كنند؟ خود مى

  فرزند شما، احمد
  

  :ن نامه نوشته شدهير ايز
  

  تعالى  بسمه

در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشـد حكمـش اعـدام اسـت،     

ر صورت كـه  ها در ه دگى به وضع پروندهيد، در مورد رسيعا دشمنان اسالم را نابود كنيسر

  .عتر انجام گردد همان مورد نظر استيحكم سر

  نىياهللا الموسوى الخم روح
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غـام  يى بودنـد پ يس شوراى عالى قضايلى كه آن زمان رئياردب اهللا موسوى تيبعد من به آ  

مگـر شـما   ! انـد  سال زندان محكوم نكرده ا دهيرا به پنج ها  اين ى شماها قاضيمگر «: دادم

در كاشان اعدام كننـد  مثالً را ها  اين ى كهيگو آن وقت تلفنى به احمدآقا مى! نبودىمسئول 

مـدتى در  مـثالً  كردى كه كسى كه  رفتى با امام صحبت مى شما خودت مى! ا در اصفهان؟ي

ن خبـردار  يات منـافق يـ زندان است و به پنج سال زندان محكوم شده و روحش هـم از عمل 

اى مرتكب شده باشد كه بر اسـاس   جرم تازهكه  اينمگر ! م؟يننبوده چطور ما او را اعدام ك

  .»ميآن جرم او را محاكمه كن

ان با استناد به يل كردند و برحسب گفته متصديان را تعطيى زندانها مالقاتباالخره مدتى 

 -د از من اسـت يترد -ا سه هزار و هشتصد نفر زندانى ين نامه حدود دو هزار و هشتصد يا

گرفتنـد،   خواندند، روزه مى از زن و مرد را در كشور اعدام كردند، حتى افرادى كه نماز مى

خـورد   تش برمـى يبگو غلـط كـردم، او هـم بـه شخصـ      گفتند مىآوردند به او  طرف را مى

كـى از  ين قم يدر هم! كردند پس تو سرموضع هستى و او را اعدام مى گفتند مىگفت،  نمى

 د تندتنـد يـ گو كرد كه مـى  من و از مسئول اطالعات قم گله مىش يى آمد پين قضايمسئول

را بررسـى  هـا   ايـن  هاى م آخر پروندهيگو م، من مىيراحت شو شرّشانم از يرا بكشها  اين

را امام صـادر كـرده مـا    ها  اين د حكميگو م، مىيبكنها  اين دنظرى در حكميك تجديم يكن

او هـم  ! نـد تـو سـر موضـعى؟    يگو م، به بعضى افـراد مـى  يص موضوع بدهيد تشخيفقط با

  .كنند برند اعدام مى د بله، فورى او را مىيگو ه از چه قرار است مىيداند كه قض نمى

  ك نامـه بـه  يـ م گـرفتم  يسـت تصـم  يوه درسـتى ن ين شـ يـ باالخره من احساس كردم كه ا

  نجـا بودنـد بـا   يآبـادى ا  دهادى هاشـمى و آقـاى قاضـى خـرم    يآقاى آس اتفاقاًسم، يامام بنو

  انيـ ن پـس از جر يد چـون امـام از دسـت منـافق    يـ ن كار را نكنيمشورت كردم، گفتند ا آنها

  آنهـا شـوند،   شـان ناراحـت مـى   يد ايسـ يزى بنويـ ك چيمرصاد عصبانى هستند و اگر شما 

ن طور ناراحت بـودم، نمـاز ظهـر و عصـر را خوانـدم، فكـر       يبلند شدند رفتند ولى من هم

  مين انقـالب سـه  يـ مقـام رهبـرى، مـن در ا    منـد قـائ  يگو كردم كه باالخره به مـن مـى   مى

  ن جمهـورى اسـالمى كشـته شـود مـن هـم مسـئولم،       يـ گنـاه در ا  نفر بى كيام، اگر  بوده

  ب مـن القـول  يـ الط و هـدوا الـى  «: فه آمـد يه شرين آيد استخاره كردم ايباالخره با قرآن مج
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بـه راه  ت شـدند  يت شـدند و هـدا  يكـو هـدا  يبـه گفتـار ن  «: ١» ديـ و هدوا الى صراط الحم 

  :ن نامه را نوشتمين بود كه نشستم اي، پس از ا»دهيپسند

  
  

  : 153وست شماره يپ

  ها زندانن در ينامه به حضرت امام در اعتراض به اعدام محكوم

  9/5/67مورخه

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  العالى مدظلهنى ياهللا العظمى امام خم تيمحضر مبارك آ

ر حضرتعالى مبنـى  يرساند راجع به دستور اخ مىت، به عرض يپس از عرض سالم و تح

ر را ملـت و جامعـه   يشدگان حادثه اخ ، اعدام بازداشتها زندانن موجود در يبر اعدام منافق

  ها زندانن از سابق در ياثر سوئى ندارد ولى اعدام موجود ظاهراًرا است و يپذ

  .شود جوئى مى توزى و انتقام نهيط فعلى حمل بر كيدر شرااوالً 

باشـند ناراحـت و داغـدار     و انقالبـى مـى   متدين نوعاًارى را كه يهاى بس خانواده ثانياًو 

  .شوند زده مى جداًكند و آنان  مى

ن تنـد بـا آنـان معاملـه     يسـتند ولـى بعضـى از مسـئول    يارى از آنان سرموضع نيبس ثالثاًو 

  .كنند سرموضع مى

ا چهـره  يـ ن، ما در دنيصدام و منافقر يط فعلى كه با فشارها و حمالت اخيدر شرا رابعاًو 

كننـد، صـالح    از ما دفاع مى ها شخصيتها و  ارى از رسانهيم و بسيا مظلوم به خود گرفته

  .ه ما شروع شوديغات عليتبل دفعه يكست كه ينظام و حضرتعالى ن

نى در سـابق محكـوم بـه كمتـر از اعـدام      يبا مـواز  ها دادگاهله يافرادى كه به وس خامساًو 

ن ياعتنائى به همـه مـواز   اى بى ت تازهيكردن آنان بدون مقدمه و بدون فعال اعدام ،اند شده

  .العمل خوب ندارد ى و احكام قضات است و عكسيقضا

ــاً ــدس  يمســئول و سادس ــا در ســطح مق ــات م ــىياردب ن قضــائى و دادســتانى و اطالع   ل

  ر حضـرتعالى بسـا  يـ اخار و فراوان اسـت و بـا حكـم    يبسجو  از تأثرستند و اشتباهات و ين
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  خاطرات فقيه عاليقدر                                                               *٦٣٠

 

  .شوند، و در امور مهمه احتمال هم منجز است گناهانى هم اعدام مى ا كميگناهانى و  بى

غـات را  يتبلكـه   ايـن م جز يا اى نگرفته جهينت ها خشونتو  ها كشتنما تا حال از  و سابعاً

مدتى با  م، بجاستيا شتر نمودهين و ضدانقالب را بيم و جاذبه منافقيا اد كردهيه خود زيعل

  .ارى جاذبه خواهد داشتيبراى بسقطعاً  رحمت و عطوفت برخورد شود كه

د مالك اتفاق نظر قاضـى  يدستور ده اقالًد يبر دستور خودتان اصرار دار فرضاًاگر  و ثامناً

زنـان  مخصوصـاً  ت، و زنان هـم اسـتثنا شـوند    يو دادستان و مسئول اطالعات باشد نه اكثر

العمل خوب ندارد و  اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز، هم عكسدار؛ و باالخره  بچه

ار ناراحت بودنـد، و بجاسـت   يبس متدينو بعضى از قضات  .هم خالى از خطا نخواهد بود

ن يادرئوا الحدود عن المسـلم «: )ص(اهللا قال رسول: ف مورد توجه واقع شوديث شرين حديا

خطـى  ير من ان يالعفو خ خطى فىياالمام ان  انّله فيما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سب

  .اهللا ظلكم كم و اداميوالسالم عل. »العقوبه فى

  

  9/5/67 - 1408 ةلحّجا ذى 16

  نعلى منتظرىيحس
  
  

   



  *٦٣١  غوغاي برکناري: فصل دهم
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اش سوژه و معركه  كه احمدآقا در رنجنامه -دار زنان آبستن نبود  و منظور من از زنان بچه  

 هـاى  بچـه  آنها بود كه داراى چند بچه بودند و با كشتنبلكه منظور زنانى  -ه من گرفتهيعل

ن نامه را نوشتم و دو نسخه از آن فتـوكپى گـرفتم،   يند، و باالخره اشد مىسرپرست  بى آنها

ى، چـون  يك نسخه را هـم بـراى شـوراى عـالى قضـا     ينسخه اصل را فرستادم براى امام و 

رفتند بـا امـام    ست مىيبا مى ه را به عهده داشت وين قضيت ايى مسئوليشوراى عالى قضا

مـن  «: دهادى تلفـن زدم و گفـتم  يها را فرستادم به آقاى سـ  كردند؛ بعد كه نامه صحبت مى

على انصارى در دفتر امـام تلفـن   محمداى نوشتم و خدمت امام فرستادم، شما به آقاى  نامه

زى يـ شـما چ مگـر بنـا نشـد    «: شان گفـت ي، ا»رند بدهند خدمت اماميد كه آن نامه را بگيبزن

شـان  يت ايـ نـد ب يگو مـى كـه   ايـن حـاال  . »باالخره من نوشـتم و فرسـتادم  «: گفتم »د؟يسيننو

ت مـن  ياساسى است چون ب ه نقش داشته حرف بىين قضيدهادى در ايآقاى س خصوص به

  .با نامه نوشتن من مخالف هم بودند

ن احمدى يحسمحمدآقاى  االسالم حجةكى از قضات خوزستان به نام يچند روز بعد هم 

لـى ناراحـت بـود    يش مـن خ ياصغر احمدى شاهرودى آمد پ خ علىياهللا آقاى آش تيپسر آ

كنند،  ت درست مىيك شكلى نظر اكثريكنند، به  در آنجا تندتند دارند اعدام مى«: گفت مى

انـد بـه جـان     ن ناراحت هستند و افتادهيات منافقياز عملها  اين دهند، ص نمىيخوب تشخ

  :ن شكل براى امام منعكس كردمياى بد ز در نامهيشان را نين مطالب اي، من ع»انيزندان

  
  

   



  *٦٣٣  غوغاي برکناري: فصل دهم

  
  

  : 154وست شماره يپ

  ن موردينى در ايبه امام خممجدد نامه 

  13/5/67مورخه 

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  العالى مدظلهنى ياهللا العظمى امام خم تيمحضر مبارك آ

ت شـرعى از خـود بـه    يبراى رفع مسـئول  9/5/67رو نامه مورخهيت، پيپس از سالم و تح

ى كشور كه مرد مـورد اعتمـادى   ها استانكى از يروز قبل قاضى شرع  رسانم سه عرض مى

مسـئول  : گفـت  باشد با ناراحتى از نحوه اجراى فرمان حضرتعالى به قم آمده بود و مى مى

كـه   نايـ ص يان بـراى تشـخ  يكـى از زنـدان  ياز  -د از مـن اسـت  يترد -ا دادستان ياطالعات 

د ين را محكوم كنى؟ گفت آرى، پرسيتو حاضرى سازمان منافق: ديا نه پرسيسرموضع است 

د حاضرى براى جنگ عراق به جبهه بروى؟ گفت يحاضرى مصاحبه كنى؟ گفت آرى، پرس

! ن برونـد ين بروى؟ گفت مگر همـه مـردم حاضـرند روى مـ    يد حاضرى روى ميآرى، پرس

شود تو هنوز سر  ن حد انتظار داشت، گفت معلوم مىيا د تايوانگهى از من تازه مسلمان نبا

گفت من هـر چـه اصـرار     ن قاضى شرع مىيموضعى و با او معامله سرموضع انجام داد و ا

رفته نشد و نقش اساسى را همه جا مسئول يت، پذيكردم پس مالك اتفاق آراء باشد نه اكثر

د كـه چـه   ييـ عالى مالحظـه فرما حضرت. باشند مىتأثير  تحت عمالًگران ياطالعات دارد و د

دى مسئول اجراى فرمان مهم حضرتعالى كه به دمـاء هـزاران نفـر مربـوط     يكسانى با چه د

  .باشند است مى

  

  اهللا و بركاته رحمةكم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس
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  *٦٣٥  غوغاي برکناري: فصل دهم

  

دارنـد كارشـان را ادامـه     آنهـا  دميـ ن موضوع بود؛ بعد مـن د ين نامه دوم من راجع به ايا

ن و آقاى اشراقى كه دادستان بود يرى كه قاضى شرع اويدهند، اول محرم شد من آقاى ن مى

نده اطالعـات بـود را خواسـتم و    يى كه نمامحمدسى معاون دادستان و آقاى پوريو آقاى رئ

ما تا «: رى گفتيد، آقاى نيدست نگه دار ها اعدامگفتم االن محرم است حداقل در محرم از 

ست نفر را هم به عنوان سرموضـع  يم، دويا پنجاه نفر را در تهران اعدام كردهاالن هفتصد و 

ار ناراحت يمن بس » ...!د وييم بعد هر چه بفرمايرا هم بكنها  اين م كلكيا كرده جداه ياز بق

صحبت كـردم و بعـد    آنها ن جلسه بايادداشت كرده بودم در ايشدم و رئوس مطالبى را كه 

ى اسـت كـه   يزهـا ين همـان چ يخوانم، و ا دادم كه براى شما مى نهاآ ك نسخه از آن را بهي

ن يـ ى از آن معركه گرفته است، در صـورتى كـه ا  يها قسمتحاج احمدآقا در رنجنامه روى 

  :ادداشت استيست بلكه ينامه ن

  

  : 155وست شماره يپ

سـى معـاون   يرى قاضى شرع، اشراقى دادسـتان، رئ يان نيادداشت خطاب به آقاي

  ن براى اجراى حكم امامينده اطالعات در اويى نمامحمدپوردادستان، 

  24/5/67مورخه 

  تعالى  بسمه

ام، چه در زندان و چه در خارج زندان،  ن ضربه خوردهيش از همه شما از منافقيمن ب - 1

د دنبـال كـنم؛   يشتر بايى باشد من بيجو فرزند مرا آنان به شهادت رساندند، اگر بنا بر انتقام

ه و حكومـت اسـالم را در   يفق تيت واليثيمصلحت انقالب و اسالم و كشور و حولى من 

  .رميگ خ را در نظر مىيندگان و تاريرم، من قضاوت آيگ نظر مى

در درازمدت به قطعاً  ريعام بدون محاكمه، آن هم نسبت به زندانى و اس گونه قتل نيا - 2

كند،  ق مىيانه تشومسلّحتر به مبارزه شيكند و آنان را ب ا ما را محكوم مىينفع آنهاست و دن

  .ق كشتن غلط استيده از طريمبارزه با فكر و ا

  د بـه چـه نحـو   يـ نيو جنگ هوازن بب مكّهرا با دشمنان خود در فتح  )ص(غمبريروش پ - 3

  .گرفـت » نيللعـالم  رحمـة «امبر با عفو و گذشت برخورد كرد و از خدا لقـب  يبوده است؛ پ
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  .ديبا اهل جمل را پس از شكست آنان مالحظه كن )ع(نيرالمومنيروش ام

، آنـان را بـه سرموضـع    هـا  بـان  زنـدان ارى از افراد سرموضع را، رفتار بازجوها و يبس - 4

  .قابل انعطاف بودندو اّلا كشانده 

شوند موجـب صـدق عنـوان     ن ملحق مىيم به منافقياگر آنان را آزاد كنكه  اينمجرد  - 5

ملجم هـم قصـاص قبـل از     نسبت به ابن )ع(نيرالمومنيشود، ام نمىمحارب و باغى بر آنان 

  .خودش فرمود او قاتل من استكه  اينت انجام نداد با يجنا

 ،فرضـاً كنـد، و ارتـداد سـران     مجرد اعتقاد، فرد را داخل عنوان محارب و باغى نمى - 6

  .شود نمى ها سمپاتموجب حكم به ارتداد 

قضى القاضى و هو يال«سالم و خالى از احساسات باشد جو  د دريقضاوت و حكم با - 7

ن در يت منـافق ياجتماعى ما ناسالم است، ما از جناجو  كاتياالن با شعارها و تحر »غضبان

ت يـ م، وانگهى اعـدام آنـان بـدون فعال   يا ان سابق افتادهيم به جان اسرا و زندانيغرب ناراحت

ى سابق است، كسى را كه به كمتـر از  ها قضاوتر سئوال بردن همه قضات و همه يد زيجد

را قطـع   هـا  تلفـن و  هـا  مالقـات د؟ حـاال  يكن د به چه مالك اعدام مىيا اعدام محكوم كرده

  د گفت؟يها چه خواه د فردا در جواب خانوادهيا كرده

باشـم و   ه مـى يـ فق تيـ ت حضـرت امـام و چهـره وال   يـ ثيش از همه به فكر حيمن ب - 8

اط در ين همه ما در فقه بحث احتياند، ا شان رساندهينحوى به ادانم موضوع را به چه  نمى

  م همه غلط بود؟يا دماء و اموال كرده

دم كه ناراحت بودنـد و از نحـوه اجـرا    يرا د متدينن نفر از قضات عاقل و يمن چند - 9

كردنـد كـه    ادى را ذكـر مـى  يهاى ز شود، و نمونه تندروى مى گفتند مىت داشتند و يشكا

  .م اعدام اجرا شده استجهت حك بى

ك نحـو  يك سنخ فكر و برداشت است يستند ين خلق اشخاص نيدر خاتمه مجاهد - 10

شـود بلكـه    ح جواب داد، با كشتن حل نمىيد با منطق صحيمنطق است، و منطق غلط را با

  م -ح                                      .ديشاءاهللا موفق باش شود، ان ج مىيترو

   



  *٦٣٧  غوغاي برکناري: فصل دهم
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ن ياى كار منـافق  لى معركه گرفته كه چرا گفتهياحمدآقا در رنجنامه روى بند دهم خحاج 

انـد و   ن را خـورده يب شعارهاى منـافق يك نحو منطق است، در صورتى كه كسانى كه فري

ـ اند با كسانى كه در عمل ه پخش كردهيچند اعالم فرضاً ات مرصـاد شـركت داشـتند فـرق     ي

  .ه نامه رسمىادداشت است نيدارند، و اصل آن هم 

دادم و  آنهـا  ك نسـخه از آن را هـم بـه   يـ شان خواندم بعد ين مطالب را من برايباالخره ا

: گفـتم  آنها ، بعد به»ديك مقدار دست نگه دارياالن دهه محرم است، «: گفتم آنها شفاهى به

 غ ويـ كننـد و تبل  طنت مىيرا كه در زندان ش آنها ك عده ازياگر امام هم اصرار دارند شما «

د و پس از يرا درست محاكمه كن آنها د ويى كنيح بازجويبا روش صحمجدداً ت دارند يفعال

د يـ گو ن صورت الاقل كسى نمـى يد، در ايمحاكمه اگر محكوم به اعدام شدند اعدامشان كن

؛ و »كسى را كه به پنج سال زندان محكوم شده است جمهورى اسالمى اعـدام كـرده اسـت   

ـ از ا آنهـا  و شـد  مـى شـهرى و احمـدآقا منتقـل     به آقـاى رى ن مسائل يعى بود كه ايطب ن ي

ى كه يها گزارشان طبق يباالخره در آن جر. ى من ناراحت بودندها خواستبرخوردها و باز

  .ا سه هزار و هشتصد نفر را اعدام كردنديبه من دادند حدود دو هزار و هشتصد 

ش ياى را آورده بود پ پروندهك يادم هست آقاى اسالمى كه دادستان انقالب فارس بود ي

گفت من با اعدام او مخـالف   اند او را اعدام كنند، مى خواسته من مربوط به دخترى كه مى

ت كرده ين پرونده دختر قبل از اعدامش وصيت آراء او را اعدام كردند، در ايبودم اما با اكثر

ت شـما نسـبت   آمدها هس شين پيست ايطورى ن: بود و خطاب به پدر و مادرش گفته بود

ـ البالغـه را بخوان  د قرآن و نهـج ين نباشيبه انقالب بدب ، كـه خـود آقـاى اسـالمى از     ...د وي

نـده مـن در   ينعلى انصـارى كـه نما  يآقاى حسـ  االسالم حجة. بود تأثرلى ميشدن او خ اعدام

خواندنـد، روزه   نمـاز مـى  هـا   ايـن  ا هفـت بـرادر بودنـد كـه    يگفت شش  بود مى ها زندان

هـا   اين م، اما بهيا ن هم مخالف شدهيما با منافق گفتند مىبودند،  متعبدلى هم يگرفتند، خ مى

م يم مـا حاضـر  يم مصاحبه كنـ يستيند ما حاضر نيگو مىها  اين د،يد مصاحبه كنيند بايگو مى

را به ها  اين ن براى ما شكست است، ويم ايكن ونى نمىيزيم ولى مصاحبه تلويسيزى بنويچ

نفـر   كينفر آنان را اعدام كردند و فقط  ا ششيرموضع هستند و پنج ن بهانه گفتند كه سيا

  .شد مىن شكل كار ياز آنان را كه فلج شده بود باقى گذاشتند؛ به ا
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ر يـ گرى از امـام گرفتنـد بـراى افـراد غ    يك نامه ديان گذشت بعد از مدتى ين جريباالخره ا

سـت در زنـدان   يرمذهبى و كمونيمذهبى كه در زندان بودند، در آن زمان حدود پانصدنفر غ

 شرّشـان را هم بكننـد و بـه اصـطالح از     آنها ن نامه كلكين بود كه با ايا آنها بودند، هدف

ـ  يده بـود، آن زمـان ا  ياى رس ن نامه به دست آقاى خامنهيا اتفاقاًراحت بشوند،  س يشـان رئ

ن يـ ده بود كه اان صحبت كريشان با متصديهاى آنان ا جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده

ـ    يد، بعد ايد دست نگه داريد بكنيخواه چه كارى است كه مى ش مـن بـا   يشـان آمـد قـم پ

را تندتنـد اعـدام   ها  اين خواهند اند و مى اى گرفته ن نامهيك چنياز امام «: ت گفتيعصبان

د؟ چرا راجـع بـه نامـه    يا ن فكر افتادهيبه ا ها كمونيستچطور شما االن براى «: ، گفتم»كنند

زى يـ هم چ ها مذهبيمگر امام براى «: گفتند» د؟يزى نگفتين چيشان در رابطه با اعدام منافقيا

شدن آن نامه به دسـت   د، دو روز بعد از نوشتهيه هستيپس شما كجاى قض«: گفتم» !نوشته؟

د چطور ين مملكت هستيس جمهور اين همه مسائل گذشته است، شما كه رئيد و ايمن رس

را  هـا  صحبتن يش من ايا پيخبر نداشت واقعاً ا يشان آيدانم ا ن نمىحاال م» !د؟يخبر ندار

  .كرد مى

  

ك اقـدام انسـانى و   يها  ن نامهين برخوردها و نوشتن ايپس در واقع هدف شما از ا :س

  .ك حكم شرعى بوده استيان ينى براى نظام و انقالب و بينوعى مصلحت ب

دارى ين خلق نبود، هدف من پايمجاهدن طور است، هدف من دفاع از يهم دقيقاًبله،  :ج

هـا باعـث    د حـب و بغـض  يـ م و نبايرا قبـول داشـت   آنهـا  ى بود كـه خودمـان  يها ارزشبر 

ه يـ فق تيوال ي ت امام و چهرهيماندن شخص ، هدف من محفوظشد مى آنها دارشدن خدشه

مجـوز   شـرعاً ن ي، مجرد هوادارى از مجاهدشد مىد به نام آن بعضى كارها انجام يبود كه نبا

  .د حفظ شوديست و در جمهورى اسالمى حقوق همه طبقات باياعدام ن

  ن است كـه چـه كسـى باعـث    يخواهم عرض كنم ا ن جا مىيگرى را كه من همينكته د

  حـدوداً و  ؟سـى برسـد   بـى  و بـى يـ به دسـت راد ) 9/5/67نامه مورخه(ن نامه من يشد كه ا

ك روز قبل از يد يعنى شب پنجم عيد نوروز يام عيه، در ايماه از گذشتن قض پس از هشت

  حى راجـع بـه كـل   يچ توضـ يهـ كـه   ايـن بـدون   ،سـى پخـش شـود    بى ، از بى6/1/68نامه 
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نـه  ين بـاال ببـرد و زم  ياحساسات را به عنوان دفاع فالنى از منـافق جو  انات داده شود ويجر

فقط براى امام و من آن نامه را كه  ايند؛ با يمنسوب به امام را فراهم نما 6/1/68نوشتن نامه 

ن مدت آن را به احدى نداده بودم، البته بعضى آن يى فرستاده بودم و در ايشوراى عالى قضا

! ده بودنـد يـ د روحانى ديد حميدر دانشگاه تهران در دست آقاى س ها زماننامه را در همان 

ى آمـاده  يرى نهـا يـ گ جـه ينـه را بـراى نت  يى در كار بوده كـه زم يها دستزنم  من حدس مى

  .كرده است مى
  
  
  

  : 156وست شماره يپ

ـ آ 13/5/67نى در پاسخ به نامه مورخهيداحمد خمينامه آقاى س اهللا العظمـى   تي

  منتظرى

  

  تعالى  بسمه

  بركاته دامتاهللا العظمى آقاى منتظرى  تيحضرت آ

  :پس از عرض سالم، حضرت امام فرمودند

د يـ نامه دوم جنابعالى موجب تعجب شد، شما فـرد مـذكور را بگوئ  

مسـأله  د و باشـد كـه   يد و مطمـئن باشـ  يـ د تهران تا مسـائلش را بگو يايب

خـواهم سرسـوزنى بـه     د مـن نمـى  يـ دان شما كـه مـى  . ماند محرمانه مى

 خصـوص  بـه د شما در مـورد ضـدانقالب و   يگناهى ظلم شود ولى د بى

ت شرعى حكم مورد بحث بـا مـن اسـت    يمسئول. ن را قبول ندارميمنافق

  .دين را از سر همه كوتاه فرمايمنافق شرّخداوند . ديجنابعالى نگران نباش

  نىيارادتمند، احمد خم -  15/5/67
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ارت امام نشد و ين احمدى به جماران رفت ولى موفق به زيحسمحمدخ يباالخره آقاى ش

اى به امام نوشت و به احمدآقا سپرد كه بـه اطـالع امـام     لذا مطالب خود را به صورت نامه

بعد از . ده باشديها به امام نرس گر از نامهيلى ديالبته حسب قرائن چه بسا مانند خبرساند و 

ه موارد منـدرج  يش آمد و رنجنامه احمدآقا منتشر شد مانند بقياى بركنارى پيچندى كه قضا

رغم يـ شـان عل يدر آن مطلبى سراپا كذب هم در مورد مالقات آقاى احمدى آورده بود كـه ا 

ى او را رد هـا  حـرف اى خطاب به احمدآقا نوشت و بالصراحه  هيبيط بد آن موقع تكذيشرا

  .كرد

  )1220الي  1217، صفحات 158و  157ى شماره ها پيوست(

  

ن كـار  يـ اى از ا زهيـ د و چـه انگ ينوشت چرا حضرتعالى به مرحوم امام نامه مى اصوالً :س

  د؟يداشت

انقالبى به نام اسـالم و   ،ران ماياند، باالخره در ا ن سئوال را كردهيادى از من ايافراد ز :ج

شـان  يات رخ داده بود، و هر چنـد ا يرى از ظلم و تعديشدن عدالت و جلوگ ادهيبه منظور پ

رهبر انقالب بودند ولى انقالب همگانى بود و من هم به سهم خـود در آن نقـش داشـتم و    

سـتم، و  دان اى خـود را مسـئول مـى    تـا انـدازه   شـد  مـى نسبت به هر كار خالفى كه انجام 

دانستند و انتظار داشـتند در مقابـل    مى له معظمك به يمردم مرا از طرفداران نزد خصوص به

رى يا اشتباه ساكت نباشم، به عالوه امر به معروف و نهى از منكر و جلـوگ يكارهاى خالف 

ب نداشتند و چه بسا در ياز كارهاى خالف بر همه واجب است؛ مرحوم امام هم كه علم غ

انجام  ها تندرويكارهاى خالف و  ها بازجوييو  ها زنداندر  خصوص بهو ادارات و  ها ارگان

، تماس تلفنى هم با مرحوم امام شد مىبه حساب اسالم و نظام گذاشته ها  اين ، و همهشد مى

عد و فاصله مكانى مشكل بود، لذا ناچار بودم براى شان هم با بيسر نبود و رفتن خدمت ايم

شان منتقل كنم و گاه پس از گذشت چندماه يله نامه نظرم را به ايى به وسفه شرعيانجام وظ

ا بـراى  يـ ن تذكرات ينسبت به ااى  عدهم؛ و اما مخالفت شد مىادآور يز مطالبى را ين حضوراً

مرحوم امام ناراحت  گفتند مىا يرفتند، و  ر سئوال مىيا دوستانشان زين بوده كه خودشان يا

شـان  ير سئوال بـردن ا يشان و زيشان اعتراض به ايكردند تذكر به ا مىال يا خيشوند، و  مى

  .شود تلقى مى
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نى به گفته خـودش مشـغول   يداحمد خميدهادى هاشمى در آن اواخر كه حاج سيآقاى س

كنـد كـه آقـاى     دهادى اصرار مىينوشتن رنجنامه بوده با او مالقاتى داشته كه او به آقاى س

ى كه از من به شما نوشـته شـده جعلـى    يها همه نامه«: سدينومنتظرى را وادار كن به امام ب

د كه تـذكردادن بـه رهبـر    يدر صورتى كه توجه دار » !اند گران به اسم من نوشتهياست و د

سـت و  يشـان ن ير سـئوال بـردن ا  يـ رى از خطاها، زيجامعه به منظور رفع مشكالت و جلوگ

ـ با اًطبعشان ناراحت شوند، بلكه يان ايوجهى ندارد كه اطراف . ندشـد  مـى د خوشـحال هـم   ي

و خداونـد هـم    »روا علـى ياشـ «: فرمودنـد  اسى و اجتماعى مىيدر مسائل س )ص(غمبراكرميپ

و  )ص(امبريـ و اصـل انتقـاد و تـذكردادن در زمـان پ     »االمـر  و شاورهم فى«: دهد دستور مى

ن امر معمـول و متـداولى بـود؛ و بـاالخره مـن از      يخين در زمان شيو همچن )ع(نيرالمومنيام

ر يشاءاهللا قصد خ كردند، ان شان القاء مىيخواستند به ا ان هم هر چه مىيدور و آقا له معظم

فه شرعى خوشـحالم  يل، من از انجام وظيالوك اهللا اشكو و هو حسبى و نعم و الى. اند داشته

  .آن ناراحت باشمام تا به خاطر فقدان  چگاه طالب مقامى نبودهيو ه

  

ن است كه در آن زمان كه رهبرى انقالب و كشور بـه  يااى  عدهن ارتباط نظر يدر هم :س

هـاى   ا نوشتن نامهيبود چه ضرورتى داشت كه شما با سخنرانى  )سره قدس(دست مرحوم امام

بهتر نبود ا يد، آيزان فراهم كنيانگ ى را براى بدخواهان و فتنهيها نهيز و گاهى تند زميانتقادآم

ت انقالب و كشـور بـه دوش شـما    يد و هر وقت كه مسئوليكرد كه حضرتعالى سكوت مى

ن حـوادثى  يد تا از ايفرمود و نظرات خود را ابراز و اجرا مى ها ديدگاهگرفت شما  قرار مى

  ؟شد مىرى يروهاى انقالب و مردم خورد جلوگيش آمد و ضربه آن به كل نيكه پ

ست و همه كارهـا را  ينفر مسئول ن كيك كشور تنها يم در گونه كه عرض كرد همان :ج

نـدگان  يو نما هـا  خانـه تواند هم انجام بدهد، تمـام وزارت  دهد و نمى نفر انجام نمى كيهم 

ك كشـور را اداره  يـ هسـتند كـه    مـؤثّر روهـاى  يگر نيمجلس و استانداران و فرمانداران و د

رون ارتباط داشتند، يمار بودند و كمتر با بيب شدت بهن اواخر يمرحوم امام هم در ا. كنند مى

  هـا مطـرح   ىيو مشـكالت و نارسـا   شـد  مـى قـدر كـه بـه مـن مراجعـه       ن اواخـر آن يدر ا

  شـان هـم كـه خبـر نداشـتند     يا. شـد  مـى دهم آن هم خدمت امام مطـرح ن  كيد يشا شد مى
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حمدآقا گذاشت، ا ان مىيشان را در جريد ايك كسى بايگذرد، باالخره  كه در كشور چه مى

شـان  يخواسـتند كـه ا   كردند و نمـى  شان را مىيمراعات حال اكه  اينگران هم از باب يو د

افراد مختلف به كه  اينمن هم از باب . گفتند مىشان نيلى از مسائل را به ايناراحت بشوند خ

رى كنم خودم را يها جلوگ ىيلى از نارسايتوانستم از خ كردند و بسا من مى من مراجعه مى

هم بـوده  ها  اين شتر ازيام ب فهيكنم كه نكند وظ دم، من گاهى فكر مىيد به اقدام مىموظف 

فـه  يدر حكومت اسالمى افرادى كه از مسائل آگـاهى دارنـد وظ  . ام است و من عمل نكرده

ن يند در عيها را به او بگو ىيدارند كه نظرات خود را به حاكم اسالمى منعكس كنند، نارسا

  .هم باشندحال دست و بازوى او 

ك وقـت مـن از   ياند  ان است نقل شد كه گفتهيانى كه امام جمعه آشتين آقاى آشتياز هم

شـان  ين مسائل و مشـكالت را بـراى ا  يدم بلند شدم رفتم دفتر امام كه ايبس مشكالت را د

ان دفتر امـام بـه مـن گفتنـد شـما      يكى از آقايمطرح كنم، بعد هنگامى كه به دفتر امام رفتم 

شـان  يد كـه ا ييـ ى بگويزهـا يك چيـ د و يـ د مالحظـه حـال امـام را بكن   يرو مى خدمت امام

شان ناراحت بشوند، اگر هـم امـام از شـما    يى كه ايى بگويزهايك چيخوشحال شوند مبادا 

اند  لى خوب است و مردم دعا گو هستند و راضىيد الحمدهللا اوضاع خييد، بگويزى پرسيچ

ام كه مشكالت  نجا آمدهيام ا بلند شدهاصالً شان گفته بود من ي، ا...و مشكلى وجود ندارد و

د تنهـا  يشـا . ن شكل بـود يد برگشته بود، اوضاع به ايزى بگويچكه  اينم، بعد بدون يرا بگو

د من بودم، من از يها را به امام بگو ىيكرد بعضى از مشكالت و نارسا مى جرأتكسى كه 

كـردم، برخـورد مـن بـا      ح مطرح مىيطور صر آمد به زى به نظرم مىيهمان اول هم اگر چ

ح ياهللا بروجـردى هـم بـه طـور صـر      تيـ ن شكل بود، من بـا آ ياهللا بروجردى هم به ا تيآ

ح حرفشـان را  يهـم صـر  ) ع(نيرالمـومن يو بـا ام ) ص(غمبراكـرم يكردم، مـردم بـا پ   صحبت مى

د ينظـرش رسـ  رادى به يم كه اگر كسى اشكال و ايجاد كنياجوى  كيد يزدند، چرا ما با مى

كـه در برابـر    آنها دانستم؛ به نظر من فه خود مىين را وظيمن ا! ش را بزند؟هاي حرفنتواند 

ح و يى صـح هـا  راهكـه از   آنهـا  كنند گناهكارند نه ها سكوت مى عدالتى ها و بى نابسامانى

  .زنند رخواهى حرفشان را مىيبراى خ

  



  *٦٤٥  غوغاي برکناري: فصل دهم

  

ت حضرتعالى به جاى نامه نوشتن ه گذشته است، ولى اگر همان وقيالبته االن كه قض :س

د يـ كرد رى مـى يـ گيه را پين قضيا با تماس با مسئوليد يكرد حضورى مالقات مى )ره(با امام

  بهتر نبود؟

ن يـ ش از ايان آن را پـ يغام دادم كه جريلى پياردب البته همان وقت من به آقاى موسوى :ج

ل  آمدنـد بـه مـن     كردند با امام حرفـى بزننـد مـى    نمى جرأتن يگفتم، بعضى مسئول متوسـ

اى هم نداشت چون بعـد از   دهيسر نبود و فايند؛ صحبت حضورى هم در آن وقت مشد مى

  .ده استيفا گر اگر و مگرها بىيلى داغ و تند بود، البته االن ديخجو  ات مرصاديعمل

  
  

  اجبار به گزارش غلط به امام
  

ن نامه منسوب بـه  ين است كه ايارى از اذهان وجود دارد ايبسگرى كه در يسئوال د :س

شان صادر شده است و به خط خـود  ياز سوى اواقعاً ا يآ ها اعدامحضرت امام در ارتباط با 

ى است كـه در اواخـر   يها گر از نامهين نامه هم همچون برخى دياكه  اينا يباشد  شان مىيا

د شده است؟ و بر يترد له معظمانتساب آن به ت صحشان منتشر شده و در يعمر امام به نام ا

و  هـا  گـزارش شان صادر شده باشد به نظـر جنابعـالى چـه    ين نامه از سوى اياكه  اينفرض 

  د؟ين نامه گرديى باعث صدور ايها نهيزم

اد يـ ى زها سالن است كه با توجه به شناختى كه من از مرحوم امام دارم و يواقع امر ا :ج

شـان اسـت،   ين نامه از ايم كه ايتوانم قاطعانه بگو چ وجه نمىيام به ه بودهشان معاشر يبا ا

گونـه   نيـ شان فردى باتقوا و عـارف بودنـد و در ا  يام و ا شان محشور بودهيبا ا ها سالمن 

روزى انقـالب هـم   يـ كردند و حاضر نبودند به كسى ظلم شود؛ بعـد از پ  اط مىيمسائل احت

داشتند و حتى پـس از   تأكيدان يت حقوق زندانيه رعاهاى خود نسبت ب شان در سخنرانىيا

شان در سخنرانى خـود نسـبت بـه حقـوق     يلى داغ بود اياوضاع خ طبعاًر كه يت حادثه هفتم

ن يچه شد اكه  اينباشند؛ اما  آنها كردند كه مبادا مسئوالن به فكر انتقام از مى تأكيدان يزندان

ا نـه، مـن   يـ شان است ينامه به خط خود ااصالً كه  اينا يشان منتشر شد ين نامه از اياواخر ا

  .مبهم است ر ووآ براى من هم تعجبمسأله ن يكنم و ا قضاوت نمى
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ن اواخـر بـا آن   يـ زالخطا بودند و ايك انسان جايم كه مرحوم امام هم يد توجه كنيالبته با

هـم   هـا  ضيبعى مختلف به طور كلى از مردم منزوى شده بودند و ها بيماريكهولت سن و 

ستم اداره كشور كه همـه  ين سيا اساساً. دادند شان گزارش مىيخواستند به ا هر طور كه مى

حى يروش صـح  -ن افـراد باشـد  يهر چند آن فرد باتقواتر -نفر خالصه شود  كيقدرت در 

ن نامـه را امـام   يكنم اگر بر فرض ا من فكر مى. شود ست و منجر به اشتباهات بزرگ مىين

ه افراد خـاص در صـدور   يى غلط و خالف واقع از ناحها گزارشنا يقينوشته باشند  شخصاً

  .بوده است مؤثّرآن 

  

ك بـه داسـتانى   يكم بهمن هفتاد و يست و يرتان در بيى اخها صحبتحضرتعالى در  :س

چند نفر از اعضاى اطالعات بـه  كه  ايند مبنى بر يكى از علماى تهران اشاره فرمودياز قول 

آنـان را مجبـور كـرده بودنـد      68و  67ى هـا  سـال ان يـ اظهـار داشـته بودنـد در جر   شان يا

م و بـه  يتنظ ،ت حضرتعالى و مشورت شما با آنانين در بيى مربوط به نفوذ منافقيها گزارش

ان و نـام آن  يـ ن جريـ حاتى در ارتباط با ايد توضيدان مرحوم امام ارائه دهند، اگر صالح مى

  .دييكرده بفرما ان را نقلين جريعالمى كه ا

  شـب در  كيـ زدى يـ ن ايخ غالمحسـ ين شكل بود كه آقاى حاج شـ يان به اياصل جر :ج

ـ انـد، آقـاى ا   تهران در جلسه مهمانى خانوادگى بوده   زدى نقـل كردنـد كـه در آن جلسـه    ي

  د مـا دلمـان  يـ گو شـان مـى  يبـه ا  -كه در آن جلسه حضـور داشـته   -النى يگ ىمحمدآقاى 

ـ ا شـان بـوده  ياسـت مـا مـدتى شـاگرد ا    لى براى فالنى تنگ شده يخ   :ديـ گو م، بعـد مـى  ي

  انـات يبودند بـه مـن گفتنـد در آن جر    آنها هاى باالى چندنفر از افراد اطالعات كه از رده«

ن اسـت و  يار منـافق يـ م كه خانه فالنـى در اخت يما را مجبور كردند كه به دروغ شهادت بده

ـ ا » !ميلـى ناراحـت هسـت   يخ هـا  گزارشن يدهند و ما االن از ا ن به فالنى خط مىيمنافق   ني

النـى بـراى مـن نقـل     يگ ىمحمدزدى از قول آقاى ين ايخ غالمحسيمطلب را آقاى حاج ش

د ن از قول آقاى محفوظى هم نقل شد كـه آقـاى   يكرد؛ همچن ن مطلـب يـ النـى ا يگ ىمحمـ  

  م كـه آن چنـد نفـر را   يديگـر هـم شـن   يبعد مـا از كانـال د  . گر هم گفته استيرا در جاى د

ـ انـد   خواسـته  انـد و مـى   در اطالعات از كار بركنار كرده -اند نفر بوده سه ظاهراًكه  - ك ي

ـ انـد كـه چـرا ا    خ قـرار داده يشان درست كنند و آنـان را مـورد تـوب   ينى برايپرونده سنگ   ني

انـد كـه بعضـى از     را داشـته  آنهـا  كـردن  اند، حتى قصد بازداشت و زندانى مطلب را گفته
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انـد؛   اند، ولى آنان را از كارشان بركنار كرده ن كار شدهياطالعات مانع اشان در همان يرفقا

ـ يـ باالخره برحسـب آنچـه نقـل شـد      د آقـاى  يالبتـه شـا  . اى بـوده اسـت   هين قضـ يك چن

و لـذا مـن    شد مىان ذكر ين جريشان در ايآمد كه نام ا لى خوشش نمىيالنى خيگ ىمحمد

  .ه را نقل كردمين قضياى تهران اكى از علميهم در آن صحبت به طور كلى از قول 

  )1221 ةصفح، 159وست شماره يپ(

  

  .ديشما برج بلند اسالم هست: نىيامام خم

  

بـا   وزيـر  نخسـت دار مهمى كه در حضور سـران سـه قـوه و    يا حضرتعالى در ديگو :س

ن مالقـات را  يات ايجزئلطفاً ادى فرموده بودند، يل زيشان از شما تجليد ايمرحوم امام داشت

  .دييح بفرمايتوض

س يام وقتى رئ دهيمن شن«: شان بودم فرمودنديكه شخص من با ا ها مالقاتكى از يدر  :ج

كننـد وقتـى مـا     خواهد صحبت كند ششصد نفر صحبت او را چك مى كا مىيجمهور آمر

 هـا  سـخنراني ند در يخواستند بفرما ، مى»شود ا منعكس مىيم در دنيزن ك كلمه حرف مىي

ن كـار را  يـ د ولى خود حضـرتعالى ا ييفرما ح مىيشما صح«: شترى بشود، من گفتميدقت ب

  .»كنم نه، من هم اشتباه مى«: گفتند »د؟يده انجام مى

  ن هــم بودنـد مــن راجـع بــه كارهـاى آقــاى   يكــه مسـئول  هـا  مالقــاتگـر از  يكـى د يدر 

  انشـ يا«: شـان گفـتم  ياى كه انجـام داده بـود صـحبت كـردم و بـه ا      شهرى و مصاحبه رى

ى هـا  كـانون ن شـما هسـتند   يمقلّدرفته و  ى درسخوان و جبههها طلبهمدارس ما را كه همه 

  نيـ ، خالصه من ناراحت بـودم و اعتـراض كـردم كـه چـرا ا     » ...فساد معرفى كرده است و

  شـما «: كـردن كـه   شان شروع كردنـد بـه عـذرخواهى   ين شكل صورت گرفته، ايكارها به ا

  ن مالقـات ي، بعـد از همـ  »...د، اشـتباه شـده اسـت و   يببخش د، شما مرايبرج بلند اسالم هست

  :، مـن گفـتم  »چكس عـذرخواهى نكـرده  يامـام تـا بـه حـال از هـ     «: بود كه احمدآقا گفـت 

ون و مطبوعـات كـار خـودش را كـرده،     يـ زيشـهرى در تلو  آقـاى رى ! اى دارد؟ دهيچه فا«

  ادى از دوســتان ويــن بــرده، افــراد زيت افــراد را از بــيــثيده، حيــهــاى مــا را كوب مدرســه

  دمهدى بازداشـت و زنـدان كـرده و االن امـام در    يشاگردان مرا تحت عنوان ارتبـاط بـا سـ   
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  .»اى دارد؟ دهين چه فايد اشتباه شده، ايند ببخشيفرما نجا مىيا

د من مشغول طلبگى و درس ياجازه ده«: بود كه به امام گفتم ها مالقاتن يكى از ايباز در 

اهللا  كلـف يال«: شـان گفـتم  ي، به ا»دمهدى بهانه استين من هستم سايو بحثم شوم، هدف آقا

شـهرى و   كننده كارهـاى آقـاى رى   هيتوانم در كارها باشم و توج نفسا اال وسعها، من نمى

د و ينه، شما در كارها باش«: شان فرمودندي، ا»م و ساكت باشميز نگويچ چيگران باشم و هيد

  .»ديكنار نرو

گران مرا با ين بود كه خودم محترمانه كنار نروم بلكه بعد با توطئه ديبر ااى  عدها بناى يگو

ك وقـت مـا   يـ آملـى گفتـه بـود     كنند كـه آقـاى جـوادى    زى كنار بگذارند؛ نقل مىيآبرور

م نگذاشتند بعد از چند روز خودشان ما را يى استعفا بدهيم از شوراى عالى قضايخواست مى

د تـا مـا شـما را    يـ ند نه، بمانيگو م مىيم بروياهخو م كه مىييگو كنار گذاشتند، هر چه مى

زى يـ د با آبروريا در جمهورى اسالمى كسى حق ندارد خودش كنار برود بايگو. ميرون كنيب

  .او را كنار بگذارند
  

  )ره(دار با حضرت امامين ديآخر

  

 -صـورت گرفـت   1367كه در اواخر سال -دار حضرتعالى با حضرت امام ين ديآخر :س

  د؟ياى از آن دار چگونه بود؟ چه مسائلى مطرح شد؟ و چه خاطره

دهادى هاشمى هم حضـور  ينى و سيداحمد خميان سين مالقاتم با امام كه آقايدر آخر :ج

استقراض از خارج بود كه آن زمان مطرح بـود،  مسأله كى يداشتند چند موضوع مطرح شد، 

انـد االن   كشـورها كـه قـرض گرفتـه    لـى از  يز خطرناكى است خين چيشان گفتم ايمن به ا

بلـه، آقـاى   «: شـان فرمودنـد  يا. دين كار مخالف بودياند، حضرتعالى هم كه با ا وابسته شده

كى دو روز احمدآقا به دفتـر  ي؛ و بعد از »هم مخالف استقراض است وزير نخستموسوى 

مـن  «: نـد بعد از نماز ظهر و عصر بود كه امام مرا صدا زدنـد و فرمود : من زنگ زد و گفت

ست، ياستقراض حق با آقاى منتظرى است و به مصلحت كشور نمسأله فكرش را كردم، در 

   .»د قرض نكنندييبه آنان بگو

ـ يـ انى بـود كـه در مال  يـ گـرى كـه مطـرح شـد جر    يدمسأله    ش آمـده بـود، در آنجـا   ير پ

انجـام   عفّـت نفر متهم شده بودند كه كارهاى خالفى مرتكب شده و كارهـاى منـافى    هفت
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كردند اما بعـد   د سنگسارشان مىيبا اقرار گرفته بودند و بر اساس اقرار مى آنها اند، از داده

زى كـه  يـ نى و همه فقهـا اگـر كسـى نسـبت بـه چ     يانكار كرده بودند و طبق فتواى امام خم

است اقرار داشت و بعد انكار كرد انكارش مسموع است و رجـم  ) سنگسار(حكمش رجم 

رباران كننـد چـون در   يست او را تيز نيرض حكم آن رجم باشد جاشود، به عالوه بر ف نمى

رباران كـرده بـود؛ و   يصورت اقرار حق فرار دارند، ولى دادستان آنجا با انكار آنان، آنان را ت

رباران كردى، و او در جـواب  يآبادى به او تلفن كرده بود كه چرا آنان را ت آقاى قاضى خرم

ن يـ من به عنـوان اعتـراض ا  ! ندشد مىراى سنگسار جمع نگفته بود روز برفى بود و مردم ب

ا شـدم،  يـ را جومسـأله  ن يـ فتواى فعلى امام در ا شفاهاًموضوع را خدمت امام ذكر كردم و 

  .ستيادم ني فعالًشان فرمودند من يا

ش را گرفتـه  يتا پسـرها  ا هفتينفر كه شش  كيشان دادم مربوط به ياى را به ا بعد نامه

كى يرا اعدام كرده بودند و  آنها نفر از ا ششيپنج  ها زندانيان اعدام يجربودند و در همان 

لى كه حاال ياردب ك نامه نوشته بود به آقاى موسوىيهم معلول بود كه در زندان بود،  آنها از

د حـداقل  يا اند اعدام كرده سال زندان بوده ا دهيهاى من را كه محكوم به پنج سال  كه بچه

اش بكـنم، پدرشـان    د تا مداوا و معالجـه يوح و معلول است به من بدهكى را كه مجرين يا

ن نامه را هـم بـه امـام    ياى نوشته بود، من ا لى نامه دلسوزانهيرمرد هشتادساله بود خيك پي

  .ا نهيكى را آزاد كردند يدانم آن  دادم نمى

حضرتعالى  لى بجاستيخ«: شان گفتميگر در رابطه با جنگ داخلى لبنان بود، به ايدمسأله 

امى يك پيد، مسلمانان لبنان از شما انتظار دارند، يراجع به جنگ داخلى لبنان اظهارنظرى بكن

ن مسائل خاتمه يد تا به ايى بفرستهيأتك يد، يد، شما رهبر جهان اسالم هستياى بده هياعالم

  .»بدهند

ه راجع بـه  ن مطالبى كيآقا ا«: بعد هم راجع به مسائل مربوط به خودم صحبت كردم گفتم

ت شماست، من از طرف شما يت من بيست، بيت من براى شما گفته شده درست نيمن و ب

ت از انقـالب  يـ ت از اسـالم و حما يم به عنوان حمايگو زى مىيآنجا هستم، من اگر هم چ

  .»دهد است و كسى هم به من خط نمى

ات احمـدآقا  ن مالقـ يـ بعد از ا. دهادى هاشمى هم همراه من بودين مالقات آقاى سيدر ا

ن يـ ون و مطبوعـات داد، و ا يـ زيو تلويـ ن مالقات را هـم بـه راد  يلى گرم گرفت و خبر ايخ

  .ن مالقات ما بوديآخر
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ن ينـى در آخـر  يى كـه بـا حضـرت امـام خم    يادداشت برخى از گفتگوهايمتن 

  .شان انجام شديمالقات با ا

  

  تعالى  بسمه

در صورتى كه وابسـتگى   ،گذارى خارجى شروع شده هياالن زمزمه استقراض و سرما - 1

ن يترسم در ا اسى و فرهنگى را به دنبال دارد، و من مىين وابستگى سيقياقتصادى به طور 

  .ه بگذارنديز از حضرتعالى ماينه نيزم

انه تأسـف نان مردم به دولت و تفاهم متقابل اسـت ولـى م  ياطم ها دولته ين سرمايبهتر - 2

ن فروخت و نداد، سكه فروخت و نداد، اجازه داد با ارز آزاد جـنس  يماش دولت ما به مردم

دولت . نان مردم را سلب كرديع كارشكنى كرد، و باالخره اطميوارد كنند و در فروش و توز

ها دادند و تخلف كردند، و به افـراد زنـدانى بـا     ن به كشورهاى جهان سوم وعدهيو مسئول

د اعدام يت جديد، و بدون فعاليد و سپس نقض گردها داده ش همه مقدمات عفو و بخشش

  .شدند

ن اسـالمى را نـدانم و نـه از اوضـاع جهـان      يمن نه ضدانقالبم و نه عوامم كـه مـواز   - 3

كننـد، و نـه طالـب مقـامى بـوده و       شم هر چند بعضى گمان مىياند اطالعم و نه ساده بى

  .هستم

ن ين و بهتريتر اصيلد و يران برگشتيت عامه به ايك چهره ملكوتى و مقبوليحضرتعالى با 

خواسـت قداسـت و اهـداف     د و بنده و امثال بنده دلمان مىيانقالب را خوب رهبرى كرد

ن راه كوشش يفه در ايه حضرتعالى حفظ شود، و من به سهم خود برحسب احساس وظيعال

را  لـى كارهـا  يكـردم و جلـو خ   كردم، و با ضدانقالب و تندروها و نادانان برخورد مـى  مى

ن و وابستگان حضرتعالى، يد و نه مسئوليليگرفتم، ولى احساس شد كه نه حضرتعالى ما مى

ى هـا  دروغو سـطوح مختلـف    هـا  ارگانلذا به احترام حضرتعالى كنار رفتم در حالى كه در 

كنم  ى روشن را مشاهده مىها سازي و پرونده ها ظلمرمنطقى و يهاى غ هيحساب و توج بى

حضرتعالى؛ نظام كشور االن به شخص حضرتعالى وابسته است آن هم نه  انه به نامتأسفو م

  .ادى از راه ترسيمان بلكه قسمت زيفقط از روى ا
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فرستد  وان عالى كشور نمىيرا نه به دادگاه عالى و نه به د ها اعداميژه يچرا دادگاه و - 4

ك فـرد  يـ ت روحانى مـتهم بـه انـدازه    ينفر شخص كي. كند و حكم عفوها را هم اجرا نمى

سـاز اسـت    ك فرد اطالعاتى خودش مدعى و پروندهي ضمناًعادى متهم هم ارزش ندارد؟ 

  .ژه باشديست خود او دادستان دادگاه ويح نيصح

است  مؤثّرشدن كشتارها  در كمقطعاً  دييشى بفرمايراجع به لبنان اگر حضرتعالى فرما - 5

  .كنند حضرتعالى معرفى مىرو يچون هر دو طرف خود را پ
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  خط تعادل

  

ى مختلف وجـود  ها قضاوتاسى حضرتعالى درگذشته يى سها گيري نسبت به موضع :س

ن و خـط بـازار، و عـده    يل به جناح راست كشور، جامعـه مدرسـ  يدارد، بعضى شما را متما

و  هـا  دانشـگاه ى اسـالمى  هـا  انجمنگرى شما را طرفدار و حامى جناح چپ، خط سه و يد

ى كـه حضـرتعالى در مقـاطع گونـاگون     هاي حمايتدانند و هركدام  م وحدت مىيدفتر تحك

ـ ا ى حـاكم نمـوده  ها جناحى از هر كدام از يها مناسبتانقالب به  ل ذكـر  يـ د بـه عنـوان دل  ي

  ن تفاوت قضاوت و برداشت شده است؟يزى موجب ايكنند؛ به نظر حضرتعالى چه چ مى

ت كند چه يخواست جناح خودش را تقو ى فقط مىن است كه هر خطيواقع مطلب ا :ج

ط، من يط در كار بود، من هم با افراط مخالف بودم هم با تفريحق و چه باطل، افراط و تفر

م من معصـوم هسـتم   يخواهم بگو كردم، البته من نمى ت مىيآنچه را به نظرم حق بود تقو

آمد  جناح چپ جور در مى گفتم، حاال گاهى با مذاق آمد مى ولى آنچه را به نظرم حق مى

ت يك بار كه امام از دولت آقاى موسوى حمايادم هست يمثالً گاهى با مذاق جناح راست؛ 

خواسـتند برونـد دفتـر     ك عده مـى ين مخالف دولت بود يد كردند چون جامعه مدرسيشد

ى كنند، من سر درس صحبت يماين راهپيه جامعه مدرسيروزنامه رسالت را آتش بزنند و عل

ـ  بعـداً  -ن كار بشوديك احمدآقا بنا بود ايبه تحر -د ين كارها را نكنيكه ا كردم س دفتـر  يرئ

هـا   د بنا بود بچهيز را خراب كرديشما همه چ«: گفت لى ناراحت بود مىيغات آمد و خيتبل

آقاى راستى و آقاى آذرى  عمامهالت روزنامه رسالت را داغون كنند، يى كنند، تشكيمايراهپ

ز بدى است لذا سر درس صحبت يك جنگ آخوندى است و چين يدم ايمن د؛ »را بردارند

كاشـانى   ن آقاى ابطحىيجامعه مدرس بعداًن كارها مخالف است، يكردم و گفتم امام هم با ا

دمهدى روحـانى  يلنكرانى و س ان فاضليك مالقات هم آقايرا فرستادند تشكر كردند و در 

ن كـار را كـه   يـ روزنامه رسالت نداشتم ولى ا جداگانه تشكر نمودند، من هم دل خوشى از

ن كننـد كـار غلـط و بـدى     يا آقـاى راسـتى تـوه   يى كنند و به آقاى آذرى و يمايند راهپيايب

ن جهـت بـا آن مخـالف    يست به هميكار درستى ن ها حركتگونه  نيدم ايدانستم، من د مى

  فيـ نـه تعر  هـا  خـط كـدام از   چين خط بودم نه طرفدار آن خـط، هـ  يبودم، من نه طرفدار ا
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روشن و حد و مرز مشخصى داشتند و نه معصوم بودند، هر دو اشتباهات داشتند، من آنچه 

دانستم، هـم در مسـائل    كردم؛ من خودم را اهل نظر مى دادم عمل مى ص مىيرا حق تشخ

ان يـ ى مختلـف در جر هـا  كانـال مطالعه هم نبودم و از  اسى، بىياسالمى و هم در مسائل س

  .گرفتم مسائل قرار مى

  

ن يشناسى نكردنـد و همـ   حقها  اين ش آمديپ بعداًاناتى كه ين حال در جرياما در ع :س

  .ه شما داشتيرا عل جوسازىن يشتريروزنامه رسالت ب

فـه  يگرى اسـت ولـى در آن مقطـع مـن وظ    يدمسأله ا نكردند يقدرشناسى كردند  آنها :ج

  .بردارى و جنگ آخوندى مخالف بودم عمامهن به افراد و يخودم را انجام دادم، من با توه

  
  
  

  و مصاحبه با ستاد دهه فجر 1367سخنرانى بهمن 

  

د كه موجـب  يك مصاحبه داشتيك سخنرانى و ي 1367ماه سال حضرتعالى در بهمن :س

ز ناراحـت شـده بودنـد،    يـ شـان ن يا ظاهراًت مرحوم امام شده بود و يناراحتى وابستگان به ب

  جنابعالى چه بود؟زه يمضمون آن سخنرانى و انگ

بـار نجـات    لى با آن وضع رقـت يسال جنگ تحم ر بار هشتيهنگامى كه ما تازه از ز :ج

اى را به  نهياد و پر هزيهاى ز م برنامهيدر فشار بود كامالًز يم و از نظر اقتصادى نيافته بودي

ر يتبـذ مبتـذل و   آنهـا  ارى ازيبهمن اعالم كرده بودند كه به نظر من بس22ى ها جشنعنوان 

ادآورى اهـداف  يـ اگر جشن براى «: ك سخنرانى گفتميمن از باب تذكر در . المال بود تيب

ار خوب است، ولى اگر فقط يانقالب و توجه به كاركرد گذشته و جبران اشتباهات باشد بس

ما بسا در جنگ و برخـى از  ... نه باشد كار خالفى استيفات و كارهاى مبتذل و پرهزيتشر

  .»م و هر كار خالفى توبه دارديا ى داشتهكارها اشتباهات

  )1225 ةصفح، 161وست شماره يپ(

  

سـتاد   ز بايى نمفصلام مصاحبه يد پخش كردند، و در همان ايسخنرانى مرا با سانسور شد

  جوسـازى نزد مرحوم امـام   ظاهراًو  )1227ة صفح، 162وست شماره يپ(دهه فجر داشتم 

ام يـ ك پيگرى كرده بودند و در يزهاى ديمرا حمل بر چ ا انتقاديشان گويشده بود و ا ادىيز
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د روحانى بـه  يد حميجمارانى و س ان كروبى و اماميهاى من نظر داشتند، و نامه آقا به گفته

تذكر دادم ادامه جنگ  سابقاًگونه كه  ان بود، در صورتى كه همانين جريز به دنبال هميمن ن

شان ياند، منتها به ا ز مخالف بودهيرحوم امام نا خود ميبوده و گو جا بيپس از فتح خرمشهر 

م و به ما غرامت يروزى بر دشمن بوديپس از فتح خرمشهر ما در حال پ. ل كرده بودنديتحم

اد يـ ار زيى بود بـا تلفـات بسـ   يها شكستسال جنگ بعد از آن متضمن  دادند ولى شش مى

كردنـد   مـا را محكـوم مـى   اتى و همه هم يافراد و خرابى شهرها و منابع مهم اقتصادى و ح

ش خودشان ناچار بـه  يز به فرمايم، و باالخره مرحوم امام نيچون وارد كشور عراق شده بود

  .دن جام زهر شدندينوش

  
  

  مقامى رهبرى بركنارى از قائم

  

د ييبفرمالطفاً ا عزل حضرتعالى، ياستعفا مسأله م به يبا اجازه حضرتعالى اكنون بپرداز :س

ان ياصل جراوالً تا ابهامات برطرف شود كه  ،اى حضرتعالى چگونه بودا استعفيان عزل يجر

د كـه از آن  يا قانونى داشـت يت شرعى يا حضرتعالى مسئوليآكه  اينگر يا استعفا، ديعزل بود 

ا حضـرتعالى  يـ ا نه؟ اگر عزل بود آيد يحق استعفا داشت شرعاًا يد آيد و اگر داشتياستعفا بده

در مـاده  كـه   ايـن شما را عزل كرده باشند، با توجه به  آنها د كهيا خبرگان بوديمنصوب امام 

مقامى حضرتعالى است حضـرتعالى را بـه عنـوان     واحده مصوب خبرگان كه راجع به قائم

ران است اعالم نموده بودند و اسمى از نصـب  يت مردم مسلمان اياكثر تأييدكسى كه مورد 

  د؟ييح بفرماين باره توضيدر ا لطفاًا خبرگان در آن ماده واحده نبوده؛ يامام 

  لى كـه داشـت جـواب آن هـم در آن هسـت، از     ين طول و تفصـ ين سئوال شما با ايا :ج

  ؛»كـدام  چيهـ «: ا بـه فـتح كـاف، گفـت    يـ به كسر كاف اسـت  » كدام چيه«دند كه يكى پرسي

  ه مـن، در يـ ه امام و نـه اسـتعفا بـوده از ناح   ين است كه نه عزل بوده از ناحيحاال واقعش ا

  شان طلـب عفـو كـنم   ينامه من لفظ استعفا وجود ندارد و امام مرا نصب نكرده بودند تا از ا

  از اول كـه . از بـاب اسـتفعال و بـه معنـاى طلـب عفـو اسـت        »اسـتعفاء «ا مرا عزل كنند، ي

  دا كـردم يـ خبرگان مرا مطرح كرده بودند بدون اطالع مـن بـود و وقتـى كـه مـن اطـالع پ      

نى ياهللا مشك تيس مجلس خبرگان آيه هم در همان وقت به رئك ناميناراحت شدم،  واقعاً
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بـه نظـر مـن اعـالم      ،)473، صـفحة  68وست شـماره  يپ(است ن كار درستى نبوده ينوشتم كه ا

ت و هـم بـه   يـ است روحانياست انقالب بود هم خالف سيمقامى هم خالف س رسمى قائم

ت يمـرا مـورد حساسـ   ش داد و يضرر شخص من، انتظارات مـردم را نسـبت بـه مـن افـزا     

ك يجهت موجب ناراحتى  گر كارى هم دست من نبود و بىيبدخواهان قرار داد از طرف د

ن موضوعى ناراحت بودم، خبرگان هم مرا يكردن چن شد؛ باالخره من از اصل مطرحاى  عده

اساسـى را   كصد و هفتم قـانون يمقامى نصب نكردند بلكه آنان مصداق اصل  به عنوان قائم

توجه و عالقه مردم به مـن را مـنعكس كـرده بودنـد و      آنها ه بودند و در واقعمشخص كرد

اى نشستند مرا عـزل كردنـد، البتـه     گفته آنان اخبار بود نه انشاء؛ بعد هم خبرگان در جلسه

من منصوب آنان نبودم تا حق داشته باشـند  ! ميرفتين عنوان كه استعفاى فالنى را پذيتحت ا

توانستند گواهى بدهنـد كـه مقـام علمـى فالنـى در چـه        فقط مى ند، خبرگانيمرا عزل نما

ط ين اعلـم واجـد شـرا   يـي ا نـدارد، خبرگـان در واقـع تع   يت دارد ياى است و صالح مرتبه

ات را دارا باشـد،  يد فالن خصوصياساسى آمده كه رهبر با در قانونكه  اينكنند، از باب  مى

... ر ويمـردم و اعـدل مـردم و داراى تـدب    د اعلـم  يات آمده است كه رهبر بايا آنچه در رواي

ص يد تشـخ يـ ص بدهند، خبرگان بايط است تشخيد فردى را كه واجد شرايباشد، كسانى با

ص داده خبـر  ين اسـت كـه آنچـه را تشـخ    يان كنند، و اصل معناى خبره همـ يخودشان را ب

ص خبرگان و خبرگـان فقـط نظـر مـردم را     يدهد، انتخاب حق مردم است بعد از تشخ مى

  .اى كه به امام نوشتم كلمه استعفا در آن نبود ان كرده بودند، من هم در نامهياجع به من بر

  
  

  4/1/68و  3/1هاى مورخه  نامه

  

نى مبنى بر اعالم ياى به امام خم نامه 4/1/68خ يا جنابعالى در تارينه گوين زميدر هم :س

ده ينامه به دست مرحوم امام رسن يا ايد، آيا شان نوشتهيات ايآمادگى خود براى اجراى نظر

  است؟

  ى دريهـا احسـاس كـردم خبرهـا     و لحن بعضى از روزنامـه  ها پراني چون من از نامه :ج

 4/1/68و  3/1خ يرنـد در تـار  يماتى در مـورد مـن بگ  يبخواهنـد تصـم   احتماالًكار هست و 

ازى بـه  يـ نكه  اينن كار راحت انجام شود و بدون يتا ا نى نوشتميى به مرحوم امام خميها نامه
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كنـار بـروم، چـون چنانكـه      عمـالً باشد من در مسـائل سـكوت كـنم و     ها پراني آن كارها و نامه

ن يـ اى بـه آن نداشـتم؛ ا   كـردم و عالقـه   شه از قـدرت و مقـام دورى مـى   يام من هم بارها گفته

را  4/1/68آبـادى مـانع شـد بفرسـتم و نامـه       را آقاى قاضى خرم 3/1/68ها را نوشتم، نامه  نامه

نـى  يبـه دسـت خـود امـام خم    كـه   ايـن ت و دفتر مرحوم امام فرسـتادم امـا   يها به ب ه نامهيمثل بق

شـان بـاقى   يمنسـوب بـه ا   6/1/68اى بـراى نامـه    نهين نامه زميدانم ولى با ا ا نه، من نمىيدادند 

  .ماند نمى

  
  

  : 163وست شماره يپ

  سعايتها و جوسازيها عليه ايشاننامه به حضرت امام خميني در ارتباط با شدت يافتن 

  3/1/1368خ يتار

  1409شعبان 15

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  العالى مدظلهنى ياهللا العظمى امام خم تيمحضر مبارك آ

ام نـوروز و والدت باسـعادت حضـرت    يـ ك بـه مناسـبت ا  يـ ت و تبريپس از سالم و تح

  :رساند به عرض مى تذكراًبا كمال معذرت  )فيالشر فرجه تعالى اهللا عجل(عصر  ولى

سوا و را من الظن ان بعض الظن اثم و التجسين آمنوا اجتنبوا كثيها الذيا اي«: اهللا تعالى قال

بوا قوما ينوا ان تصين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبيذها اّليا اي«: و قال» غتب بعضكم بعضايال

ل يبن الفض محمدبسنده عن : )147، ص8ج(الكافى  و فى »نيفتصبحوا على ما فعلتم نادم ةلبجها

بلغنـى عنـه الشـى    يالرجل من اخـوانى   -جعلت فداك: قلت له: قال) ع(لعن ابى الحسن االو

ـ : نكر ذلك و قد اخبرنى عنه قوم ثقات؟ فقـال لـى  يذى اكرهه فاساله عن ذلك فاّل د ا ي محمـ 

قه قوال فصـد ك فان شهد عندك خمسون قسامه و قال لك يب سمعك و بصرك عن اخكذّ

 انّ«: اهللا فى كتابه ن قالينه به و تهدم به مروته فتكون من الذيئا تشيه شيعل عنّيبهم، التذوكذّ

  .مياهللا العلى العظ صدق. »مين آمنوا لهم عذاب اليفى الذ ةحشالفا تشيعون ان حبين يالذ

  اهللا و بركاته رحمةكم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس
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  *٦٥٩  غوغاي برکناري: فصل دهم

  

  : 164وست شماره يپ  

نى و تذكر برخى نكات و اعالم آمادگى بـراى اجـراى   يبه امام خم له معظمنامه 

  4/1/68شان، مورخهيات اينظر

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  العالى مدظلهنى ياهللا العظمى امام خم تيمحضر مبارك آ

ام نـوروز و والدت باسـعادت حضـرت    يـ ك بـه مناسـبت ا  يـ ت و تبريپس از سالم و تح

دم بـه عـرض   يـ ر حضـرتعالى الزم د يـ ام اخيدر رابطه با پ )فيالشر فرجه تعالى اهللا عجل(عصر  لىو

  :برسانم

ام و  دانسـته  ت حضـرتعالى مـى  يـ اى از ب ت خود را شعبهينجانب تا حال خود و بيا - 1

ن يى مسـئول هـا  دله و مسـائل اجتمـاعى و درد  يمراجعات گوناگون مـردم در مسـائل شـرع   

رسد را بـه عنـوان    الحاجات كه دستشان به حضرتعالى كمتر مى و مشكالت ذوى ها ارگان

نمـودن   ت من بر راضىيام، و در حد توان و قدرت سعى من و ب داده حضرتعالى پاسخ مى

ت يسه بـا وضـع  يدر مقا. كردن توقعاتشان از حضرتعالى بوده است ه آنان و كميافراد و توج

نجانـب اسـت كـه از    يت ايـ از محافل حوزوى تنها ب ارىيوت و بر بسيحاكم بر بعضى از ب

جـوان   طلّـاب ع يكند و ملجاى براى قشر وسـ  انقالب و نظام و مقام معظم رهبرى دفاع مى

  .باشد ده مىيانقالبى و زجركش

  نيتـر  مهـم كـى از  ي: رسـانم  ز بـه عـرض مـى   يـ نجانـب ن يدر مورد منابع اطالعـاتى ا  - 2

  مشــكالت دائمــاًى انقالبــى و دولتــى اســت كــه هــا ارگــانن يارى از مســئوليمنــابع، بســ

  از مـن  آنهـا  كننـد و بـراى حـل    با من مطـرح مـى  مستقيماً را  ها حلى خود و راه ها ارگان

  ل بـولتن مجلـس،  يـ ى محرمانـه كشـور اسـت از قب   هـا  بولتنگرى يند؛ و ديجو استمداد مى

حاوى اخبـار  رذلك كه يسپاه، وزارت اطالعات، وزارت ارشاد، وزارت خارجه، تلكسها و غ

  باشـند؛ و بـه عـالوه مراجعـات متفرقـه مـردم       ى مختلفـى مـى  هـا  تحليـل و  هـا  گـزارش و 

  ام هفتـه يـ ى روحانى مورد مراجعه مردمنـد كـه در اكثـر ا   ها شخصيتر يو ائمه جمعه و سا

هى يهر روز حدود دوساعت با آنان مالقات و گفتگوى بـدون حاجـب و مـانع دارم؛ و بـد    

  از منابع ذكر شـده  ها خالفكاري احياناًا يو  ها ئيمشكالت و نارساك سرى ياست كه وقتى 

  فيـ احسـاس تكل قهـراً   رد ويـ گ قـرار مـى  تـأثير   شـود تحـت   را هر روز انسان مطلع مـى 
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هـاى   زهيـ ا آزاد به دالئـل و انگ يالبته ممكن است بعضى از افراد ناراضى بازداشتى . كند مى

اظهاراتى نموده باشند كه الزم است  -ستيده نياز حضرتعالى پوشقطعاً  كه -ره ياسى و غيس

  .قابل اعتماد و استناد نخواهد بودقهراً  ها و شرائط آنان بررسى شود و زهيانگ

ف يام كه تذكرات و انتقادات من نه فقـط موجـب تضـع    نجانب تا حال معتقد بودهيا - 3

ز درصدد ين را نيئولدوار ساخته و مسيت مردم را امين نظر كه اكثريشود بلكه از ا نظام نمى

. باشد ت انقالب و نظام هم مىيسازد، موجب تقو شتر به مسائل مىيرفع نواقص و توجه ب

سـت و موجـب   يوه بـه مصـلحت ن  ين شـ يد كه ايده ص مىيذلك اگر حضرتعالى تشخ مع

نظـر حضـرتعالى را بـر نظـر خـود مقـدم        شرعاًنجانب يباشد ا ف نظام و انقالب مىيتضع

  .ام ر اسالم و انقالب را در نظر نداشتهير از خيغگاه  چيداند و ه مى

  

  اهللا و بركاته رحمةكم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس - 4/1/68

  
  

   



  *٦٦١  غوغاي برکناري: فصل دهم
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لى است كه پخش شد و در آن ين جنگ تحميام به مهاجريشان پير ايام اخيمنظور من از پ  

اى بـراى نامـه    نهيزم ن نامهيل ايرسد با وجود ذ ت من داشتند؛ و به نظر مىياى به ب اشاره

غام دهنـد كـه   يشان محترمانه پيشان باشد؛ و كافى بود اين نامه از ايماند اگر ا باقى نمى 6/1

 شفاهاًن مطلب را يمرا بخواهند و اكه  اينا يچ كارى دخالت نكن و ين به بعد در هيشما از ا

ك يـ من . كردم م و اوقات خود را صرف امور علمى مىشد مىار خوشحال يند، من بسيبگو

م حقا او ادفع يا ان اقدهم، اّل ح مىيا ترجيساعت انس با كتاب را بر همه مقامات اعتبارى دن

  .باطال

فرستادم كه به امـام بدهـد امـا     على انصارى مىمحمدبراى آقاى  معموالًم را يها من نامه

كـى نامـه   يو  4/1/68نامـه   آنهـا  كـى از ينوشـتم كـه   ن اواخر من سه چهارتا نامه به امام يا

مــه ، و نا)1235، صــفحة 165وســت شــماره يپ(باشــد  مــى 18/2/68اى مورخــه صــفحه پــنج

ن يـ دم كه احمـدآقا ا ين را من شنيقت جواب رنجنامه احمدآقاست، اياى در حق صفحه پنج

ن جهـت  يام و از ا ندادهر فالنى را به امام يهاى اخ كرده كه من نامه مى تأسفاواخر ابراز 

مسلماً ها را به امام نداده بودند چون در امام  ن نامهيا ظاهراًكرده است، و  ابراز ناراحتى مى

  .ندشد مىارى از امور واقف يشان بر بسيكرد و ا اثر مى

د كه من يكن شما فكر مى«: ك مرتبه به حاج احمدآقا گفتميم كه من ين نكته را هم بگويا

كـنم   شه دعا مـى يم، من هميايناكرده امام طورى بشود و من بر سر كار ب خواهم خداى مى

 آيـد  مىشان اگر خدمتى از دستمان بريكه خداوند به امام طول عمر بدهد و ما هم در كنار ا

ك انقالب ين كشور ين است كه در ايزنم به خاطر ا م، من اگر گاهى حرفى مىيانجام بده

ت ت و يـ مـردم و بـه رهبـرى روحان    مى صورت گرفته است با فداكارىيعظ و مـا   مرجعيـ

اى به آن وارد نشـود؛ امـام وقتـى     ن قداست همچنان محفوظ باشد و خدشهيم ايخواه مى

م و پول ما هـم سـقوط نكـرده    يفروخت ون بشكه نفت مىيليانقالب كردند كه روزى شش م

م، االن بـا  يدبود و شهرهاى ما هم خراب نشده بود و گرفتار محاصره اقتصادى هم نشده بو

كنم خداوند به امـام طـول عمـر     م و دعا مىياياوضاع فعلى هرگز من آرزو ندارم سر كار ب

  .»ز حل شوديمشكالت ن ضمناًبدهد تا 

  
  
  



  *٦٦٣  غوغاي برکناري: فصل دهم

  

  منسوب به امام 6/1/68نامه مورخه   

  

 6/1/68خ يا نامه تندى منسوب بـه امـام در تـار   يحضرتعالى، گو 4/1/68بعد از نامه  :س

ن يـ د مضمون اييچ تناسبى با نامه حضرتعالى نداشت؛ بفرمايشده بود كه هبراى شما ارسال 

  د؟يار داريا اكنون اصل آن را در اختينامه چه بود و آ

از دفتر امـام   بعداً آنها منسوب به امام نامه تندى بود، اگر چه خود 6/1/68نامه مورخه :ج

و آقـاى نـورى پشـت تلفـن     چ وجه منتشر نشـود  يتلفن كردند و از قول امام گفتند كه به ه

ن نامه بـه  يد، اگر ايم شما هم پاره كنين نامه را پاره كرديما ا«: نديگو ت امام مىيگفت كه ب

ـ   »ده استيت شما به دست افراد رسيدست كسى افتاد از ب ن افـراد  يولى بعد به چند نحـو ب

ن نامـه منتشـر   يـ مطابق اصل نامه نبود؛ البتـه اگـر ا   آنها كى ازيكدام جز  چيمنتشر شد كه ه

شـتر بـود؛ اشـتباه    ين طور نبود كه فقط به ضرر من باشد، ضرر آن براى خود امام بيا شد مى

ا به نحو افراط، يط است يا به نحو تفرين است كه نظرشان نسبت به اشخاص يبعضى افراد ا

لسوف بودند، عارف بودند، رهبـر انقـالب بودنـد، شـجاع     ينى مجتهد بودند، فياهللا خم تيآ

طى كـه  يدر آن شـرا مخصوصـاً  ك انسان بودند، يه يشان هم مثل بقيد، باتقوا بودند اما ابودن

مار بودند، سرطان داشتند، اعصابشان يشان بين اواخر ايدا كرده بودند، در ايشان پيآخر كار ا

كى از افرادى كه با من مربوط است و بـا  ياز مردم منعزل شده بودند؛ تقريباً ناراحت بود و 

كـرد كـه آقـاى     هم مربـوط بـود نقـل مـى     -ر اطالعاتيمقام وقت وز قائم -ان يفالحآقاى 

م يكـرد  م با احمدآقا حل مىيكى دوسال آخر ما هر كارى با امام داشتين يا«: ان گفتيفالح

ـ  م مىيدسترسى به امام نداشتاصالً م، ما يكرد و به اسم امام منعكس مى م بـا احمـدآقا   يرفت

ن بـود و  يـ واقع مطلب ا. »ميكرد م به عنوان امام مطرح مىيآمد م و بعد مىيكرد مطرح مى

  .شد مىارى از مواقع از نام امام سوءاستفاده يبس

  
  

  6/1/68سنده نامه ينو

  

  نيـ ر مطـرح بـوده ا  يـ ى اخهـا  سـال ز كـه در  يـ برانگ كى از مسائل جنجالى و بحثي :س

  نكـه يا ايـ شـان نوشـته شـده اسـت     ياز امام اسـت و بـه خـط ا   واقعاً  6/1ا نامه ياست كه آ
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انـد؛ نظـر    نوشـته  -ا بدون اطالع اماميبااطالع  -گران آن را يها، د گر از نامهيمانند بعضى د

  ست؟ين باره چيحضرتعالى در ا

ب انتسـاب  يا تكذي تأييداد شده است و افراد مختلف در ينه صحبت زين زميالبته در ا :ج

دسـتخط  كه  اينن است كه ما در ياند؛ اما واقع مطلب ا گفتهن نامه به امام نظرات خود را يا

از شخص امام  -ن اواخر به نام امام منتشر شديى كه ايها ن برخى از نامهيو همچن -ن نامه يا

ن خط يدهند كه ا ص مىيهستند تشخ شناس خطهم كه اهل خط و  آنها م،يد داريباشد ترد

ن يو مضطرب است، ما اول احتمال ا آيد مىدرنات جور يست و متن آن هم با واقعياز امام ن

ن نامه را بـا  يكه دستخط ا بعداًولى  -ميچون به دستگاه امام اعتماد داشت -م يداد معنا را نمى

كه در اواخر عمر امـام   6/1سه كردند مشخص شد كه خط نامه يهاى امام مقا ر دستخطيسا

ن نفر ي، و چنانكه چند)1247 ، صفحة166وست شماره يپ(نوشته شده بسا خط امام نباشد 

ا يـ ا به خط آقاى حاج احمدآقاسـت و  يت امام گفتند، نامه ين بيصيبه نقل از جمعى از خص

ل داد، البتـه  يـ خط آقاى رسولى؛ ولى آقاى انصارى به عنوان نامه امـام آورد و بـه مـن تحو   

بـوده   طىيشان باشد آن وقت در چـه شـرا  يو اگر امالى ا ١شان باشد،يممكن است امالى ا

انـد كـه    چهل و هشت ساعت بعد مطالبى را گفتهكه  ايناند با  ن مطالب را گفتهياست كه ا

  !داند؟ مناقض با آن مطالب است، خدا مىتقريباً 

  -گذشـته از دسـتخط  -گونـه كـه گفـتم     ن نامـه هسـت همـان   يـ گرى كـه بـه ا  ياشكال د

  از اول بــا ن نامــه آمــده اســت كــه مــنيــاضــطراب مــتن آن اســت؛ بــه عنــوان مثــال در ا

  صدر مخالف بـودم، در حـالى كـه    س جمهورى بنىيرى مهندس بازرگان و رئيوز نخست

ـ تنها با آنان مخـالف نبودنـد بلكـه از آنـان حما     ست و امام نهين حرف درست نيا ت هـم  ي

  صدر مانـده بـود كـه مـن     ماه به بركنارى آقاى بنى كين اواخر كمتر از يكردند؛ در هم مى

  شـما چـرا فرمانـدهى كـل قـوا را     «: شان گفتمين مالقات من به ايدر ا با امام مالقات كردم،

  خودتـان «: گفـتم » پـس بـه كـى محـول كـنم؟     «: فرمودند» د؟يصدر محول كرد به آقاى بنى

  صـدر  آقـاى بنـى  «: شـان فرمودنـد  ي، ا»ديـ به قواى ثالث محول كن اقالًا يد و يريبه عهده بگ

  

                                                        
هاى من بايد به خط و امضاى من باشد   ها و اعالميه  در اين صورت با وصيتنامه صريح حضرت امام كه مرقوم فرمودند تمام نامه ١

 !چه بايد كرد؟



  *٦٦٥  غوغاي برکناري: فصل دهم

  

شـان  يد امام را از ايى شدها حمايتهمه  ،؛ و در مورد مهندس بازرگان هم»آدم خوبى است

ك كشـور را در  يـ ن نمودنـد و  ييشان را تعيشان مخالف بودند چرا ايم و اگر با اياد داريبه 

گونـه   نيـ پـس ا ! دند؟يزمان نام شان قرار دادند، و چرا دولت موقت را دولت اماميار اياخت

  .صدر مخالف باشند ا آقاى بنىيشان از اول با آقاى مهندس بازرگان ينبوده كه ا

شناختم و با او معاشر بودم كسـى نبـود    سال بود من مى گر امامى را كه چهلياز طرف د

تهمت زند، و با خـدا همكـارى نمـوده حكـم قعـر       علناًكه به خود اجازه دهد مسلمانى را 

گـران بـراى اغـراض    يى ناروا و شاخدارى را كه دها تهمتد و يجهنم براى افراد صادر نما

لحن نامه به قدرى تند و مشتمل بـرخالف واقـع   . ديبافند بازگو نما خود به هم مىاسى يس

م يشـان شـناخته بـود   يسـال بـود مـا از ا    اى كـه چهـل   ه عارفانـه يبود كه با آن تقوا و روح

  .گونه تناسب نداشت چيه

  :درحالى كه! »دياسى دخالت نكنيچ كار سيدر ه«: ن نامه به من نوشته شدهيدر ا

 م انّفمـن تـوه  «: انـد  نوشته -9مسأله  -له يرالوسيدر بحث نماز جمعه از تحرشان يا: اوال

هركس توهم كند كـه  » «ةسايعرف االسالم و ال السيفهو جاهل لم  ةساين منفك عن السيالد

ن اگـر  يبنابرا. »است راياست جداست او جاهل است، نه اسالم را شناخته و نه سين از سيد

ن يـ د ديـ ن معناسـت كـه بـه كسـى بگو    ياست دخالت نكن بديسد در سيشان به كسى بنويا

ك نام عوضى كه روى يك مدرسه در قم با يخوان ساكن  وطىيچهارتا بچه س. نداشته باش

ه قـم را بـا عظمتـى كـه     يـ است دخالت كنند و حوزه علمياند حق دارند در س آنان گذاشته

است يست در متن سسال ا ى غلط خود قرار دهند، و من كه چهلها سياستچه يداشت باز

ى يهـذا لشـ   انّ«! است دخالت كـنم؟ يهستم با همه سوابق مبارزاتى كه دارم حق ندارم در س

  !»عجاب

شـان  يكه به نام ا 8/1در نامه  6/1/68شان چهل و هشت ساعت بعد از نامه يمگر ا: ثانياًو 

ـ ا دانند كه شما حاصل عمر من بوده همه مى«: ها پخش شد ننوشتند از رسانه د و مـن بـه   ي

؛ »ات شما اسـتفاده كننـد  يد كه نظام و مردم از نظريهى باشيشما فق... مندم عالقه شديداًشما 

كه  اينا ي! ات نماز از من استفاده كند؟يات و سهوين بوده كه نظام در شكيشان ايا مقصود ايآ

 كه مقصود استفاده نظام در مسـائل مربـوط بـه    آيد مىبه مناسبت حكم و موضوع به دست 

  .باشد ن اسالمى مىيبا مواز آنها است داخلى و خارجى كشور و مطابقتيس
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د كنم، الحمدهللا از نظر معلومات يشان تقليستم كه بخواهم از ايك فرد عامى نيمن : ثالثاًو 

د كنم، و خود آن مرحوم با وجود فقها و مراجـع بـزرگ   يام كه نخواهم تقل دهيبه حدى رس

فه خود حرام يد بر شخص مجتهد عالم به وظيخطاب كردند؛ و تقل »قدريعال هيفق«د، مرا يتقل

ده باشـد آن را  يى از علم و فقاهت به مشامش رسياى است كه هر كس بومسأله ن ياست، ا

  .داند مى

  

  6/1/68هاى صدور نامه  نهيزم

  

ـ  يسابقه آشناكه  اينبا توجه به  :س سـال   ش از چهـل يى حضرت امام با حضرتعالى بـه ب

اران امام به اندازه يك از يچ يه -اعم از دوست و دشمن -رسد و به اعتراف همه آگاهان  مى

شـان فـداكارى نكـرده اسـت،     يچ كس همچون شما براى ايك نبوده و هيشان نزديشما به ا

ارى يشان موجب تعجب بسيه اياز ناح -انتساب آن به امامصحت بر فرض  -ن نامه يصدور ا

ى به وجود آمده يها نهيد كه در آن زمان چه زمين سئوال مطرح گردياران انقالب شد و اياز 

هـا و   به نظر حضرتعالى نقش واسـطه  اساساًد، و ين حادثه منتهى گرديبود كه سرانجام به ا

ن يـ ان چگونه بـود و تـا چـه انـدازه در بوجودآمـدن ا     ين جريعوامل داخلى و خارجى در ا

  حادثه نقش داشتند؟

ان انقـالب  يـ د و همـه كسـانى كـه در جر   يـ ان كرديـ گونه كه شما در سئوالتان ب همان :ج

د شـدند احـدى را   ين كـه شـه  ين علمـاى زنـده و علمـاى معاصـر    يدانند در ب اند مى بوده

شـان  يك بـوده باشـد و بـه اهـداف ا    يـ د كه مانند من به مرحوم امام نزديدا كنيد پيتوان نمى

  تى داشـت همـه زنـدگى خـود را وقـف     يمـوقع  نسـبتاً خود كه  اينخدمت كرده باشد، و با 

  شـان، يزدم و در راه اهـداف ا  شان كرده باشد؛ من حتى از مصـارف زنـدگى خـودم مـى    يا

  ن ازيعازهـاى متـوّق  يشـان و رفـع ن  يه ايشـان، شـهر  يهاى ا شان، رسالهيهاى ا هيپخش اعالم

  احتـرام و شـان را بـا   يى سـاواك نـام ا  يهـاى كـذا   ىيكـردم؛ و در بـازجو   شان كمك مىيا

  گـاه  چيم؛ و هـ شـد  مـى نوشتم، هرچند با خشونت بازجوها مواجـه   مى» اهللا تيآ«به عنوان 

نوشـتم بـراى رفـع     شان مـى يى را كه به ايها دانستم و حتى نامه نمى جداشان يخود را از ا

هـا را از مفـاخر خـود     شـان بـود؛ مـن آن نامـه    يمشكالت نظام و حفظ حرمت و قداست ا

  نـدگان خـود در  يفـظ اسـالم و انقـالب بـوده، مـن بـه واسـطه نما       دانم چون بـراى ح  مى
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انه به نـام اسـالم و امـام    تأسفى كه ميهاى قرون وسطا از كارهاى خالف و شكنجه ها زندان

دادم، ولـى   شان خبـر مـى  ياطالع داشتم و براى حفظ اسالم و حرمت امام به ا شد مىانجام 

: دم حاج احمدآقا گفته بـود يد، و شنيده مىشان اطالع يجمعى اعتراض داشتند كه چرا به ا

بوسـد و   و دسـت امـام را مـى    آيـد  مـى رد كـه از قـم   ياد بگي... د از آقاىيآقاى منتظرى با«

كه  اين؛ غافل از »كند ك و دو مىيبا امام  آيد مىگردد، ولى آقاى منتظرى  عقب برمى عقب

م سـابق  يـ همان كارهاى رژمردم براى اجراى اسالم و عدالت انقالب كردند، و اگر بناست 

قداسـت اسـالم    اقـالً كـه   اينم بهتر بود، براى يكرد انقالب نمى -آن هم به نام اسالم -انجام شود 

گاه به فكر مقـام نبـودم و هـدفى جـز خـدمت بـه اسـالم و         چين حال من هيدر ع. محفوظ بود

  .كردم مىفه شرعى عمل يانقالب اسالمى نداشتم، بر كسى هم منت ندارم چون به وظ

شان را مظهر اسالم و انقالب اسـالمى  يكردم چون ا و باالخره به شخص امام خدمت مى

شـان را بـاتقوا و   يكـردم؛ ا  شـان غلـو نمـى   يدانستم، البته مانند برخى از افراد نسبت به ا مى

دانسـتم و خودشـان هـم ادعـاى      دانستم ولى معصوم نمـى  ت مىيهوا و شجاع و بادرا بى

ن و يگونـه كـه متملقـ    شـناختم، نـه آن   گونه كه بودند مى شان را همانيا. عصمت نداشتند

اه كلهـا كفـى   يو من ذاالذى ترضـى سـجا  «: خواستند؛ به قول شاعر عرب طلبان مى فرصت

ده باشد؟ براى بزرگوارى مرد يى او پسندها خصلتست كه همه يك» بهيالمرا نبال ان تعد معا

  .ى او شمارش شودها عيبن بس كه يهم

  ن واكـنش تنـدى  يشـان چنـ  يى بوجود آمد كه در روزهـاى آخـر ا  يها نهيچه زمكه  ايناما 

  گونـه كـه عـرض كـردم مـن      توان بررسـى كـرد؛ همـان    اى مختلف مىينشان دهند از زوا

  انه بـه نـام اسـالم و امـام    تأسفو كارهاى خالف كه م ها تندرويهمان ابتدا نسبت به برخى 

ا بـه  يـ ا به امـام  يكردم،  خودم را هم پنهان نمىگرفت اعتراض داشتم و اعتراض  انجام مى

  مـن خـود در صـحنه   كـه   ايـن ه جنـگ بـا   يدر قض. كردم ان مىين و گاه براى مردم بيمسئول

  اد بـه جبهـه كمـك   يـ ى مسـتمر مردمـى ز  هـا  كمـك بودم و به جبهه هم رفـتم و از محـل   

د ان يـ ندگان من در جبهـه آقا يكردم، و نما مى سـرخى  گـل على رحمـانى و مرحـوم   محمـ  

هاى من در جبهه حضور داشتند و فرزند من در جبهه  پدر و فرزند و نوهكه  اينبودند، و با 

ذلك راجع بـه   د ولى معيم به شهادت رسيها كى از نوهيك چشم خود را از دست داد و ي

  شـان ين نامه به مرحوم امام نوشتم، و پس از فتح خرمشهر بـه دفتـر ا  يمشكالت جنگ چند
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زه ورود به خاك عراق را ندارد و به عالوه ما را متجاوز به حساب يه ارتش انگغام دادم كيپ

آورند و تجاوز از هركه باشد محكوم است، پس بجاست مقدمات صلح فـراهم گـردد؛    مى

اد بـر صـلح اصـرار داشـتند و حاضـر بودنـد       يـ ن در حالى بـود كـه كشـورهاى عربـى ز    يا

دم برخى گفته بودنـد  يغام من، شنيپس از پ. ندياى جبران نما ران را تا اندازهيى اها خسارت

ز بـا ادامـه   يـ فالنى بوى دالر به مشامش خورده، درصورتى كه از قرار مسموع خـود امـام ن  

ى يگران جنگ را ادامه دادند تـا كـار بـه جـا    ياند ولى باالخره با اصرار د جنگ موافق نبوده

  .رنديشان ناچار شدند قطعنامه سازمان ملل را بپذيد كه ايرس

كنند و  ن مسائل سوءاستفاده مىيكه بعضى افراد از ا شد مىباالخره از همان ابتدا احساس 

ش يپ 66و  65اى سال يقضاكه  اينتا . دهند گرى نزد امام جلوه مىيانتقادهاى مرا به گونه د

دمهدى هاشمى دست بـه  يگر و به بهانه سين ديتحت عناواى  عدهآمد و من احساس كردم 

 اند و مشخص بود كه هدف اصلى آنان مـن بـودم،   اسى گسترده زدهيحساب سه يك تصفي

در  -اش باشد رهبرى انقالب به عهدهمثالً نده يكه قرار بود در آ -ت مرا يخواستند ب مى آنها

انه مرحوم امام تأسفخواستند انجام دهند، و م رند و مثل زمان امام هر كارى كه مىيار بگياخت

ش بردند يهاى خودشان را پ شان برنامهيارى از اذگ هيكردند و با سرماه وارد ين قضيرا در ا

نظرها و اصـطكاكى   رسد كه اختالف د به نظر مىياما بع. ام ان كردهيبقبالً ل آن را يكه تفص

اى يافتن قضايرا پس از خاتمه يباشد؛ ز 68به وجود آمد علت حوادث سال ها سالكه در آن 

با امام داشتم ى يها مالقات، من 6/7/66خ ياعدام او در تاردمهدى وحتى پس از يمربوط به س

ـ   يو ه پـس از فاجعـه سـقوط     67ر مـاه سـال   يـ شـان در ت ين نبـود، ا يچ مشـكل و كـدورتى در ب

زى يـ آم شيكا، در پاسخ بـه نامـه مـن، نامـه سـتا     يران به دست ناوگان آمريماى مسافربرى ايهواپ

؛ )1146الـي   1143صـفحات  ، 140و  139وسـت  يپ(ها پخـش شـد    نوشتند كه از رسانه

شـان انجـام شـد و بـا اعتـراض      يكـه بـه نـام ا    1367ى سالها اعدامحتى چندماه پس از داستان 

ـ  مسـأله  شان مالقات داشتم و يد من روبرو شد من با ايشد ك مالقـات  يـ ن نبـود،  يخاصـى در ب

در آن  شـان داشـت كـه   يجداگانـه بـا ا   27/7/67خ يدهادى هاشمى داماد من در تـار يهم آقاى س

 مـأمور شـان را  ياد از مـن، از آقاهـادى تفقـد كـرده بودنـد و ا     يى زها ستايشمالقات امام ضمن 

ه يـ علرد كـه مخالفـان در گوشـه و كنـار بر    ت من حضور داشته باشد و نگذايكرده بودند كه در ب

 ت مـن يـ نده امام در بين خواص آقاهادى را به عنوان نمايمن كارى انجام دهند، كه آن زمان در ب
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ن دوسه مـاه آخـر   يدر ا احتماالًخاصى مطرح نبود و مسأله ن تا آن زمان يبنابراشناختند؛  مى

  .گرى رخ داده استيمسائل د

ـ البته در ا ل ك جشـن  يـ ن دارنـد  يدم مسـئول يـ مـن د  67ام دهـه فجـر سـال   ي را تـدارك   مفصـ

گناهـان  «: المـال گفـتم   تيـ از ب ها كاري اد و اسرافيى زها خرجنند، من در ضمن انتقاد از يب مى

م، و يش توبـه كنـ  يد از كارهـاى خـالف و اشـتباهات گذشـته خـو     يز توبه دارد و ما باياسى نيس

ك مصـاحبه  يـ و  »م تـا تكـرار نشـود   يريعبرت بگ آنها م ازيا در جنگ اشتباهاتى كرده فرضاًاگر 

ز به مناسبت دهه فجر داشتم كه متن كامل آن همان موقـع چـاپ شـد ولـى سـخنرانى مـرا بـا        ين

، و معلـوم شـد   )1234الـي   1125، صـفحات  162و  161ى ها پيوست(سانسور پخش كردند 

ى يزهـا يز چيـ بـه مرحـوم امـام ن    ظاهراًن نبوده و يند مسئولين سخنرانى و مصاحبه خوش آيكه ا

اى بـه سـخنان    جنـگ شـدند و اشـاره   مسأله ض ام متعرّيك پيشان در ضمن يگفته شده بود و ا

مسـأله  ن انـدازه  يـ اى نبـود كـه تـا ا    ن همه آن سخنرانى و مصاحبه به گونـه يمن داشتند، اما با ا

ن يـ چ وقـت تـا ا  يى قبل از آن من انتقادات تندترى داشتم ولـى هـ  ها سالجاد كند، چرا كه در يا

ان يـ چنانكـه آقا  -دانسـتند   سته رهبـرى نمـى  ياگر امام از اول مرا شا. حاد نشده بودمسأله اندازه 

دانسـتند چـه    شان كـه نمـى  يكردند، چون ا اقدام مى ها سالالزم بود در همان  -مدعى آن هستند

ـ افتـاد بـه قـول آقا    داد و رهبرى به دست من مى روند و اگر اتفاقى رخ مى ا مىيزمانى از دن ان ي

بـا وجـود آن    هـا  سـال رفـت؛ امـا در آن    ن مـى يد و انقالب از بيرس ن مىيكشور به دست منافق

ى كه من نسبت به عملكردها داشـتم امـام نـه تنهـا اقـدامى نكردنـد و نـه        يها اعتراضانتقادها و 

روى . كردنـد  ج هـم مـى  يت و تـرو يـ زى نگفتند بلكه گاهى از من حمايك كلمه به من چيتنها 

  .گرى اتفاق افتاده باشديمسائل د ن چند روز آخريد در ايبا قاعدتاًن حساب يا

ـ يـ ها و كسانى را كـه در ا  د نقش واسطهيالبته نبا   كردنـد از نظـر   گـرى مـى   ن فتنـه ين ب

  ن بـاالى نظـام اعتمـاد داشـتند و    يان خـود و بـه مسـئول   يـ دور داشت؛ مرحوم امام به اطراف

و  ا خطـى يـ اسـى  يكردند، افـرادى از روى اغـراض س   ن اعتماد سوءاستفاده مىيبرخى از ا

  كردنـد، مـن از   ت درسـت مـى  يـ شـان ذهن يو بـراى ا  گفتنـد  مىشان يى به ايزهايجناحى چ

  نيدم برخـى از مسـئول  ي، حتـى شـن  گفتنـد  مـى خواسـتند   هرچـه مـى   آنهـا  امام دور بودم و

  ريتـاث  امـام را تحـت  كـه   ايـن ه من مطالبى گفته بودند بعد بـراى  يش امام رفته بودند و عليپ

  خـواهم  ده بودنـد، كـه مـن نمـى    يـ ن كوبيبـه زمـ   عمامـه ه و ه كرديقرار دهند شروع به گر
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ـ يـ وزارت اطالعات هـم در ا . پرده درى كنم و از آنان نام ببرم فـا  يى را امـؤثّر ن نقـش  ين ب

كـه   شـد  مىشان داده يى مختلفى به اها گزارشن وزارت اطالعات يه مسئوليكرد، از ناح مى

ات بـه  يـ بى بود كه بـه عنـوان واقع  يى غلط و برخى اكاذها تحليلات و يحدس آنها برخى از

پنداشتند، چون خـدماتى   منزل مى ى آنان را وحىها گزارششان ي، و اشد مىشان گزارش يا

گـر مرحـوم   ياز طـرف د . دادند هاى آنان را نمى ده بودند احتمال خالف در گفتهياز آنان د

د خونسـرد و  توانسـتن  پنداشـتند نمـى   ى كه خالف مـى يامام فردى بودند كه در برابر كارها

تفاوت باشند، به انقالب اسالمى اعتقاد و عالقه مفرط داشـتند و آن را همچـون فرزنـد     بى

ن مخالفت و حتى انتقـاد نسـبت بـه آن را تحمـل     يتر كوچكآوردند و  خود به حساب مى

ش مسلط بودند؛ آن ين اواخر هم در اثر سرطان مزمن كمتر بر اعصاب خويكردند، در ا نمى

اگـر  مخصوصـاً  رمعصـوم  يهوا بودند ولى معصوم نبودنـد، و غ  باخدا و بىكه  اينمرحوم با 

رد؛ يـ گ غات غلط قـرار مـى  يتبلتأثير  غاتى شود بسا تحتيك موضوع بمباران تبلينسبت به 

شـان  يت ايـ شان نسبت به من كه از صحنه بين عوامل سبب شده بود كه ايباالخره مجموع ا

  .دا كرده بودنديادى پرعيى و غيك حالت استثنايدور بودم 

ـ البته درباره نقش عوامل خارجى كه سـئوال كـرده بود     سـتم كـه  يد، گرچـه مـن آدمـى ن   ي

  اصـطالح مـدافع   را بـه خـارج مـرتبط كـنم و بـه      ها نخبخواهم در مسائل مختلف همه سر

  بـوده  مـؤثّر دانـم عوامـل خـارجى هـم      د نمـى يان بعين جريباشم، اما در ا »تئورى توطئه«

  اطـالع  قبـل مطـرح بـوده ولـى مـن بـى       هـا  مـدت بركناركردن مـن از  مسأله  ظاهراًباشند؛ 

  ن بـه آن يفـارل  ان مـك يـ ن امر گواه است، از جمله چنانكـه در جر يام و شواهدى بر ا بوده

  م دارنـد فالنـى را بركنـار كننـد؛    يد گفتـه بـود تصـم   يـ فر به آقاى ام اشاره شد آقاى قربانى

  ى كـه از طـرف مركـز جهـانى علـوم اسـالمى      يايميروانى و كيان اين مطلب را آقاير همينظ

  كردنـد كـه در مراسـم سـالگرد انقـالب اسـالمى       رالئون رفته بودنـد نقـل مـى   يبه كشور س

در مجلس جشنى كه از طرف سـفارت جمهـورى اسـالمى برپـا      1367ست و دوم بهمن يب

 بـزودى آقـاى منتظـرى را از   «: ديـ گو شـان مـى  يرالئون بـه ا ين در سـ ير فلسطيشده بود سف

  د،يـ ا خبـر دار يـ د يـ كن ل مـى يـ ا تحلين سئوال كه آي، و بعد از ا»كنند مقامى بركنار مى قائم

. »ن كـار انجـام خواهـد گرفـت    يـ م كه بـزودى ا يق داريما خبر دق«: ديگو ن مىير فلسطيسف

  رش قطعنامــهين چنـدى قبــل از پـذ  ير فلســطين آقـاى سـف  يم كـه همــ يجالـب اسـت بــدان  
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رالئون گفته بود كه كار جنگ تمـام اسـت و بـزودى    يما در سر يبه سف) ره(نىيتوسط امام خم

ن اخبـار را بـه دسـت    ين از كجا اير فلسطيحاال سف. رفتينى قطعنامه را خواهد پذيامام خم

  !ستيآورده بود معلوم ن

ن عوامل دست به دست هم داد تا ذهن امام را نسبت به من ملكوك كننـد  يباالخره همه ا

ى مرحـوم امـام   ها پيامن اواخر گاهى از برخى يد؛ در ايد آيدپ 68هاى حوادث سال نهيو زم

دا يـ شان به من و دفتر من اشاره دارنـد و پ يكه ا شد مىاستفاده  شد مىها پخش  كه از رسانه

شـان گفتـه بودنـد    يدم بـه ا يى شده و شـن يها صحبتشان راجع به من و دفتر من يبود نزد ا

شـان در  يبـه هرحـال ا  . خنگوى آنان شده استاند و او س ت فالنى نفوذ كردهين در بيمنافق

از . زهايلى چيخبر از خ شان و بىيتهران بودند و من در قم مشغول درس و بحث، دور از ا

به  1367د روحانى در اواخر بهمن يد حميان كروبى و امام جمارانى و سياى هم كه آقا نامه

را آنـان  يـ مشخص بود كه مقدمات بركنارى من فراهم شده اسـت، ز  كامالًمن نوشته بودند 

ـ البتـه در جـواب نامـه آقا   . دادنـد  ت امام كارى انجام نمىيبدون نظر ب ان خـود مـن چنـد    ي

اى  هيـ د براى آنان جوابيگرى نوشتند فرزندم سعينامه د آنهاكه  ايناى نوشتم و بعد از  كلمه

  .ارسال نمود

  )1275الي  1252، صفحات 171الى  167ى شماره ها پيوست(

  

  ل كـه مرحـوم امـام در اثـر كسـالت بـه تهـران منتقـل        يـ در همان اواكه  اينگر يمطلب د

  ك نامه سربسته از مرحـوم امـام بـراى   ين موسوى يالد د سراجيروزى آقاى حاج س ،شدند

  ؛ مـن »ديـ ن نامـه را بـاز كن  يـ بعـد از مـرگ مـن ا   «: من آورد كه روى پاكت آن نوشته بودند

آقـاى   28/12/1367خ يدر تـار كـه   ايـن بدون اطالع از محتواى نامه آن را حفـظ كـردم تـا    

ـ اند نامـه مـرا بده   امام فرموده«: ت امام به قم آمد و گفتيعلى انصارى از بمحمد   ، مـن »دي

  نكـه يان هسـت؛ تـا ا  يـ دم مطلبـى در م يـ شان گرفتم و نامه را دادم و فهميد از ايك رسيهم 

ـ پ«ها خوانـده شـد تحـت عنـوان      اى به نام امام در رسانه هيماعال 2/1/68خ يدر تار ام بـه  ي

  ت من شـده بـود، در قسـمتى از آن آمـده    ياى به ب و در آن اشاره »لىين جنگ تحميمهاجر

بنـدى آنـان بـه    يزان ارادت من به افـراد پا يام و م چ كس عقد اخوت نبستهيبود كه من با ه

  دم كـه يـ دم فهميـ هـا و لحـن تنـد امـام را د     نامهل ين قبيمن وقتى ا. اسالم و انقالب است

  ت را از ذهـن شـبها  بعضـى كـه   اينماتى درباره من گرفته خواهد شد و براى يبزودى تصم
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ن كار را راحت انجام دهند دو نامه يمى دارند ايامام برطرف كرده باشم و چنانچه امام تصم

گفتم نامه اول قبالً گونه كه  كه همان 4/1/68گرى يو د 3/1خ يكى به تاريبراى امام نوشتم، 

ت امام ارسال كردم، و يآبادى مانع شد بفرستم و فقط نامه دوم را براى ب را آقاى قاضى خرم

ماند، ولى با كمال تعجب مشـاهده شـد    باقى نمى 6/1اى براى نامه  نهين نامه زميبا وجود ا

نامـه محرمانـه مـن خطـاب بـه       ،ت امام فرسـتادم يرا براى ب 4/1فرداى آن روز كه من نامه 

ق بخش فارسى ياز طر شد مىماه قبل  بود و مربوط به هشت ها اعداممرحوم امام كه در باره 

 شـدت  بـه دنـد  يفهم ه را مـى ين قضـ يـ دا بود كه اگر امام ايسى خوانده شد و پ بى و بىيراد

ى ت مـن بـرا  يـ ق بيـ ن نامـه از طر يـ نـد ا يشـان بگو ياگر به ا خصوص بهند، شد مىعصبانى 

  .سى فرستاده شده است بى بى

صبح زود كه من براى  -د از من استيترد - 7/1/68ا ي 6روز كه  اينه گذشت تا ين قضيا

آبادى كه آن زمان در دفتر من بود به من  نجف درىآقاى  ،رفتم ه مىينيدرس به طرف حس

زى يدرس چاى براى شما فرستاده شود، بهتر است شما در  بناست از دفتر امام نامه«: گفت

از  درى؛ معلـوم شـد آقـاى    »ميزى بگويمن از نامه خبر ندارم تا بخواهم چ«: ، گفتم»ديينگو

  .دانم شان از كجا خبر داشته نمىيحاال ا! اطالع بودم نامه اطالع داشته و من بى

على انصارى آمد منزل مـن  محمددم آقاى يك ظهر دين جهت من منتظر بودم، نزديبه هم

مـن  . و رفـت  »ن نامه را امام دادند خدمت شـما يا«: ى را به من داد و گفتا و نامه سربسته

گر در آن وقـت  يلى نامه تندى است، و از طرف ديدم خياد خواندم و دينامه را با تعجب ز

كـردم   دا نكـرد و فكـر نمـى   يـ ن نامـه از امـام نباشـد در ذهـنم خطـور پ     يـ اكه  ايناحتمال 

  .دا كنندينفوذ پشان يم اين حد در حريبازان تا ا استيس
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  : 172پيوست شماره 

  منتسب به امام خمينى 6/1/68نامه مورخه
  

 يمالرح  الرحمن اهللا بسم

  جناب آقاى منتظرى

  سـم تـا مـردم روزى در    ينو تـان مـى  ياى برا با دلى پرخون و قلبـى شكسـته چنـد كلمـه    
  بـر نظـر خـود     شـرعاً د كه نظـر تـو را   يا رتان نوشتهيشما در نامه اخ. رنديان امر قرار گيجر

  از آنجـا كـه روشـن    . كـنم  رم و مسائلى را گوشزد مـى يگ دانم خدا را در نظر مى مقدم مى
  ران را پـس از مـن   يـ ز مـردم مسـلمان ا  ين كشور و انقالب اسالمى عزيشده است كه شما ا

  ت رهبـرى  يت و مشـروع يد صـالح يسـپار  ن مـى يبه منافق آنها و از كانال ها ليبرالبه دست 
هاتان نشـان   يريگ و موضع ها صحبتها و  د، شما در اكثر نامهيا نظام را از دست دادهنده يآ

د بر كشور حكومت كننـد، بـه قـدرى مطـالبى كـه      ين بايو منافق ها ليبرالد يد كه معتقديداد
  مـثالً  دم، يـ د نمـى  آنهـا  اى براى جـواب بـه   دهين بود كه من فايكته شده منافقيد ديگفت مى

  ه اسـالم  يـ انه علمسـلّح ار معدودى كه در جنـگ  ين تعداد بسيشما از منافقه ين دفاعيدر هم
ن از دهـان و قلـم شـما بـه آالف و الـوف      يو انقالب محكوم به اعدام شده بودند را منـافق 

ـ ا اى بـه اسـتكبار كـرده    د كه چه خـدمت ارزنـده  ينيب رساندند و مى   در مسـئله مهـدى   . دي
  تـان ثابـت   يبراكـه   ايـن د و بـا  يدانسـت  تر مى متدينن يمتدين ةهاشمى قاتل شما او را از هم

ه ياى مثـل قضـ  يد، از قضـا يد كـه او را نكشـ  يداد غام مىيشده بود كه او قاتل است مرتب پ
  ن يـ شـما از ا . را نـدارم  آنهـا  ار است و من حال بـازگوكردن تمـامى  يمهدى هاشمى كه بس

  د بـه قـم منـزل    ييـ آورنـد بگو  مـى د و به طالبى كه پول براى شما يباش ل من نمىيپس وك
  ن پـس شـما مسـئله    يـ ا در تهران به جماران مراجعـه كننـد بحمـداهللا از ا   يده و يآقاى پسند

  مسـلماً  كـه  (د يـ دان مقـدم بـر نظـر خـود مـى      شـرعاً اگر شما نظر مـن را  . ديمالى هم ندار
  ا د كـه آخرتتـان ر  يشـو  ى مـى يزهـا يدانند و شما مشغول بـه نوشـتن چ   ن صالح نمىيمنافق

  هـا بـا اتكـا بـه      مهـرى  اى گداختـه از آتـش بـى    نهيبا دلى شكسـته و سـ  ) كند خرابتر مى
  .ديگر خود دانيكنم د حت مىيد چند نصيخداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بود

ن و يد تا سهم مبارك امـام بـر حلقـوم منـافق    يت خود را عوض كنيد افراد بيسعى كن - 1

  .زدينر ها ليبرالگروه مهدى هاشمى و 

  اسـى يچ كـار س يد در هـ يشـو  ك مـى يـ عا تحريد و سـر يلـوح هسـت   از آنجا كه ساده - 2
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  .رات شما بگذرديد خدا از سر تقصيد شايدخالت نكن

ن هرچه اسرار مملكت است را يد منافقيد و نه اجازه دهيسيگر نه براى من نامه بنويد - 3

  .گانه دهنديوهاى بيبه راد

هـاى گروهـى بـه مـردم      له شما از رسانهين كه به وسيهاى منافق ها و سخنرانى نامه - 4

بزرگ به سربازان گمنـام   انتىينى بر اسالم و انقالب زد و موجب خيرسد ضربات سنگ مى

در قعر كه  ايند براى يى پاك شهداى اسالم و انقالب گردها خونو  الفداء له حىرون زما امام

  .د خدا كمكتان كنديد شاياف به اشتباه و گناه كند خود اعتريجهنم نسوز

لـوح   واهللا قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم ولـى در آن وقـت شـما را سـاده    

د بـراى  يـ ل كـرده كـه مف  يد تحصـ يـ د ولـى شخصـى بود  يـ ر و مدبر نبوديدانستم كه مد مى

گـرى دارم و  يف ديتكلمسلماً د ينگونه كارهاتان را ادامه دهيد و اگر ايه بوديهاى علم حوزه

ى بازرگـان  وزيـر  نخسـت واهللا قسم من بـا  . كنم چى نمىيف خود سرپيد كه از تكليدان مى

اسـت جمهـورى   يبه ر رأىمن  ،دانستم واهللا قسم مخالف بودم ولى او را هم آدم خوبى مى

  .رفتميصدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذ بنى

زمان دارم، من با يا دلى شكسته و پر از غم و اندوه با مردم عزسخنى از سر درد و رنج و ب

سـتم هرگـز   يام كـه از بـدى افـرادى كـه مكلـف بـه اغمـاض آن ن        خداى خود عهد كـرده 

ام كه رضاى او را بر رضاى مردم و دوستان  مان بستهيپوشى نكنم من با خداى خود پ چشم

دارم من كار به  قت بر نمىيحق و حقام كنند دست از يه من قيمقدم دارم اگر تمام جهان عل

فه شرعى خود عمل كنم مـن بعـد از   يد به وظيافتد ندارم من تنها با خ و آنچه اتفاق مىيتار

 آنها ات را در موقع مناسبش بايام كه واقع مان بستهيب پيف و نجيخدا با مردم خوب و شر

ـ  سعى كننـد تحـت  . انت بزرگانش به اسالميخ اسالم پر است از خيان گذارم تاريدر م ر يثأت

پخـش   گانه آن را با شوق و شور و شـعف يوهاى بين روزها راديكته شده كه ايى دها دروغ

ران صـبر و تحمـل عطـا    يـ ز ايـ ر مـردم عز يخواهم كه به پدر پ از خدا مى. كنند نگردند مى

. نچشدن يش از ايانت دوستان را بيا ببرد تا طعم تلخ خين دنيده و از ايد و او را بخشيفرما

  .والسالم. م هر چه هست اوستيزى نداريت او از خود كه چيم به رضايما همه راضى هست

  6/1/68كشنبه ي

  نىياهللا الموسوى الخم روح
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  اصرار براى گرفتن توبه نامه

  

كى دو سـاعت از  ي حدوداًباالخره پس از اداى نماز ظهر و عصر و صرف ناهار مختصر، 

خ عبداهللا نورى از تهران وارد شدند و شـروع كردنـد بـه    يحاج ش ظهر گذشته بود كه آقاى

ون بخوانند و اگـر نامـه پخـش    يزيو تلوين نامه را در رادياد كه قرار بوده اياظهار ناراحتى ز

د كه يسيزى بنويد چيلى ناراحت هستند و شما بايلى بد شده و امام خيشود، خ شود چه مى

ام تا بخواهم  ل من به خداست و من كار خالفى نكردهتوك«: ؛ من گفتم...شان قانع شوند ويا

د، و مـن  يسيگر براى من نامه ننوياند د ن نامه نوشتهيا توبه كنم؛ به عالوه در ايعذرخواهى 

شـان بـه مـن و    يگر كسى به عنوان وكالت از ايك تابلو درب دفتر نصب كنم كه ديبنا دارم 

ن يشان در ايخود ا«: ، گفتم»ستيار درستى نن كينه ا«: شان گفتندي، ا»دفتر من مراجعه نكند

؛ و »فتنـد يد به اشتباه بيه من نبايد، و مردم از ناحيستيل من نيگر وكياند كه شما د نامه نوشته

  .هم وارد شد درىپس از ساعتى آقاى 

ن مـتن  ين ايمن در ماش«: بشان درآوردند و گفتنديه متنى را از جيآقاى نورى با حالت گر

ن يـ ى بـود و در ضـمن آن ا  مفصلنامه . »ديسين مضمون را به امام بنويكه شما اام  را نوشته

اى هولنـاك كـه    كنم كه از ورطه ز، امروز من اعتراف مىيرهبر عز«: ها وجود داشت جمله

ق يـ ابم كه بـه خـوابى عم  ي دار شدم، امروز مىين بيدر آن قرار گرفته بودم توسط پتكى آهن

افتگان فقـه  ي تينجانب كه از تربيا... دميد دم نمىيد د مىيبا ارى از آنچه رايفرو رفته و بس

منان گرفتار آمدم و نتوانسـتم  ين اهريز در دام ايو اصول و فلسفه و مبارزه آن جناب بودم ن

زى متضـمن اعتـراف بـه گنـاه و همكـارى بـا       يك چيقت يدر حق »!...ح را برومير صحيمس

  .رنديمن امضا بگخواستند از  نامه بود و مى ن و توبهيمنافق

لـى  ين را آماده كرده بود، كه البتـه مـتن آقـاى نـورى خ    يك متنى مشابه ايهم  درىآقاى 

ـ بـه   آنهـا  تندتر بود ولى مشخص بود كه هـر دوى  ال خودشـان  يـ ك هـدف بـود و بـه خ   ي

ان يـ ها پخـش نشـود؛ البتـه آقا    شان در رسانهيت امام را راضى كنند تا نامه ايخواستند ب مى

  .خواستند جلوى فتنه گرفته شود ر داشتند و مىيخقصد  ظاهراً

  سـتم كـه  يد، مـن گناهكـار ن  يـ زن ى است كـه شـما مـى   هاي حرفن چه يآخر ا«: من گفتم

  ؛ و بعد از دوسـه سـاعت مشـاجره آقـاى نـورى     »توبه كنم، اعتراف به امر دروغ گناه است
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  ،»آيـد  مـى ت مـن نفـوذ داشـتند امـام خوشـش      يـ ن در بيد منـافق يسـ ياگـر شـما بنو  «: گفت

  » !زى بـوده اسـت  يـ البـد چ «: شـان گفتنـد  يا» !؟آيـد  مـى امـام از دروغ خوشـش   «: من گفتم

  خـورده اسـت  ... «: لـى عصـبانى شـدم و گفـتم    ين جمله را گفـت مـن خ  يآقاى نورى كه ا

  دهنـد، بلنـد   بـه مـن خـط مـى     آنهـا  اند و ن در خانه من نفوذ كردهيد منافقيگو هر كه مى

  .» !ديد برويشو

  گـر بـه  يسـاكت شـوند و د   آنهـا  د كـه يـ ان شـد موجـب گرد  يمن كه با تندى بن گفته يا

  د مــن خــودميــحــاال كــه اصــرار دار«: اصــرار خــود ادامــه ندهنــد؛ بعــد از مــدتى گفــتم 

؛ »ال همـه شـما را راحـت كـنم    يسم كه خينو ز مناسبى با فكر خودم مىيك چيسر فرصت 

  هـا منتشـر   را كـه از رسـانه   7/1ه بلند شدند رفتند و من به فكر خودم آن نامـ  آنها باالخره

بعد آقاى نورى زنگ زدنـد كـه   . له آقاى نورى براى دفتر امام فرستادميشد نوشتم و به وس

ن اسـت كـه   يگـر همـ  يد«: د، گفـتم يم شـما ننوشـت  يخواسـت  زى را كه ما مـى يباالخره آن چ

  .»ام نوشته

  مـى بـه مـن   يخ حسـن ابراه ياد دارم فرداى آن روز در همان بحـران آقـاى حـاج شـ    يبه 

ـ ا شما كه زندگى خودتان را وقف امام كـرده «: گفت   انـد  شـان نوشـته  يد االن هـم چـون ا  ي

  د كـه حـرف  يسـ يد و بنويـ ن را قبـول كن يـ ن اسـت شـما ا  يار منـافق ياداره منزل شما در اخت

  لـى يشـنهاد خ ين پيـ مـن از ا  » !ديشـان فـداكارى كـرده باشـ    ين نخـورد و در راه ا يامام زمـ 

ن يگـرى زمـ  يح ديغ و تهمتى را به خود بخرم تا حرف ناصـح تعجب كردم؛ من حرف درو

  ن چه منطقى است؟ينخورد، ا

  

ا ين قضـا يـ گـر در ا يا افراد ديخ عبداهللا نورى يد آقاى حاج شيكن حضرتعالى فكر مى :س

  اند؟ ر داشتهيت خيقصد و نواقعاً كه  اينا يكردند  فا مىيكى از عوامل توطئه را اينقش 

  اســتعداد و بــاهوش و فاضــل و عبــداهللا نــورى از افــراد خــوشخ يآقــاى حــاج شــ :ج

ى حساسى را در انقالب متصـدى  ها پستباشد و تا حال  مند به اسالم و انقالب مى عالقه

ت امـام  يـ شـان از ب يا 6/1ان نامـه  يرسد در جر شده و خوب اداره كرده است؛ و به نظر مى

مات يان تصـم يـ ن گفتـه بودنـد آقا  شـا يدم ايشـن . قصد اصالح داشتند ظاهراًمبعوث بودند و 

  رى كـنم، حـاال  يخواستم از انجام كارهاى حـاد جلـوگ   ن اقدام مىيحادى داشتند و من با ا
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  .دانم اند، نمى م داشتهيمات چه بوده و چه كسانى تصميآن تصم

خواستند از شما اقرار  ان باال مىيان معروف به من گفت من اطالع دارم كه آقايكى از آقاي

د ين اتهام بازداشت و محاكمه و شـا يد و شما را به ايا ن همكارى داشتهيبا منافق رند كهيبگ

هـا   كى از روزنامـه يشه راحت شود؛ و در همان زمان در يالشان براى هميند تا خياعدام نما

د؛ و يـ كن خواندم كه امام جمعه رفسنجان گفته بود چرا فالنى را بازداشت و محاكمـه نمـى  

ار ما باشد يد رهبر در اختيا باين به ضرر ماست، ينابيبود منتظرى ب دم گفته شدهين شنيهمچن

  .نباشداصالً ا يو 
  

  6/1در پاسخ به نامه  7/1/68نامه 

  

 7/1/68خ يد حضرتعالى با اصرار برخى از افـراد در تـار  يگونه كه اشاره فرمود همان :س

د مفاد آن نامـه  ييبفرمالطفاً ز پخش شد؛ يها ن د كه از رسانهياى را به حضرت امام نوشت نامه

مقـامى   حضرتعالى در آن نامه رسما از قـائم  -ها اعالم شد چنانكه در رسانه -ا يچه بود و آ

  د؟يرهبرى استعفا كرد

  شـان تنـد بـود   يمنسوب بـه ا  6/1نامه كه  ايناند با  امام استادم بودهكه  اينمن از باب  :ج

  لــى محترمانــهيان خيــبــا اصــرار آقا روى همـان اعتمــادى كــه بــه دســتگاه امــام داشـتم و  

  آمـده بـود،   6/1پاسخ مطـالبى بـود كـه در نامـه     تقريباً ن نامه يشان نوشتم، اياى براى ا نامه

  مقـام رهبـرى، خـود مـن از اول     نجانب به عنـوان قـائم  ين اييراجع به تع«: و در آن نوشتم

همـان وقـت بـه     ت،ينى بـار مسـئول  ياد و سنگيمخالف بودم؛ و با توجه به مشكالت ز جداً

  ز عـدم يـ نجانـب بـه مصـلحت نبـوده اسـت و اكنـون ن      ين ايـي مجلس خبرگان نوشتم كه تع

  سـم يزى بنويـ ل نبـودم چ يـ ط مـن ما ي، در آن شـرا »كـنم  اعالم مـى  صريحاًآمادگى خود را 

  رى ازياد و جلـوگ يـ دانسـتم ولـى در مقابـل اصـرارهاى ز     چون آن را حاكى از ضعف مـى 

  سـت يهـا اسـتعفاء ن   ن جملـه يـ سـم، و معنـاى ا  يرات را بنويـ ن تعبيوقوع فتنه ناچار شدم ا

  هـر چنـد مـن از اول هـم    . چون كسى به من مقام نداده بود تا بخواهم از آن استعفاء بدهم

  ت و گرفتـارى بـراى انسـان چـه ارزشـى     يجـز مسـئول   هـا  مقـام ن يبه مقام عالقه نداشتم، ا

  وارد شــدم در حــالى كــه »قــار ذى«در  )ع(نيرالمــومنيد بــر اميــگو عبــاس مــى دارد؟ ابــن
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ن كفش چقدر ارزش يا» مه هذه النعليما ق«: كردند، حضرت فرمودند كفششان را وصله مى

ـ يا ان اقمن امرتكم اّل الى واهللا لهى احب«: دارد؟ گفتم ارزش ندارد، حضرت فرمودند ا م حّق

است  تر محبوبن كفش از امارت و حكومت شما نزد من يبه خدا سوگند ا١ »او ادفع باطال

اگر انسان نتواند حق را به پـا  . ا باطلى را برطرف كنميپا دارم  بتوانم حقى را بهكه  اينمگر 

ن؟ بـر  يت سنگياى دارد جز مسئول دهيرى كند فقط اسم باشد چه فايا از باطلى جلوگيدارد 

 كند اما حكومتى كه انسـان نتوانـد   از انسان را برطرف مىيش حضرت، كفش نياساس فرما

ت است و بـراى انسـان وزر و وبـال    يتوسط آن به اسالم و به مردم خدمت كند فقط مسئول

 مرجعيتن شكل است، يهم به هم مرجعيتنظر من نسبت به . تى استيك واقعين يدارد، ا

هـا   ه، حـاال بعضـى  يـ هـاى علم  له است براى خدمت به اسـالم و حـوزه  يست وسيهدف ن

ت ن كارها را كـرد كـه   يجلب نظر بعضى افراد اد براى يند بايگو ند به من مىيآ مى مرجعيـ 

م كه مشـغول درس و  ياى هست ك طلبهيم؟ ما يم چه داعى داريگو ت شود، من مىيشما تثب

امد هم بروند جـاى  يم، نيده د جواب مىياى پرسمسأله م اگر كسى آمد از ما يبحثمان هست

د؟ ما در سابق ياز ما مسائلتان را بپرسم ييم بگويفتيم راه بييايشان را بپرسند، ما بمسأله گر يد

ك يـ لشـان را در  يد وسايا باياد بشوند آيك زمان دكترها زياگر در : ميگفت از روى مزاح مى

حاال ما ! م؟يكن الناس ما كار دكترى مى هايفتند مانند دستفروشان كه ايل بگذارند و راه بيزنب

م، كسى هم يا مشغول درس و بحثمان هستم! ا نه؟يد يكار دار مرجعيتم با ييم بگويفتيراه ب

ن مسـائل قـرار   يـ م كه خودمان را در معرض ايم، ما داعى نداريده د جواب مىيپرسمسأله 

در روز كـه   ايـن ت و گرفتـارى و  ير از مسئوليگونه كارها غ نين است كه ايم؛ منظور ايبده

  .اى ندارد دهيد جواب بدهد فايامت انسان بايق

  ندادم، و كسـى بـه مـن مقـام نـداده بـود تـا بخـواهم اسـتعفا بـدهم،          باالخره من استعفا 

  ن بود كه بـراى رهبـرى بعـد از امـام مـردم بـه      يآنچه در مصوبه مجلس خبرگان آمده بود ا

مـن مقـامى    فرضـاً ك خبر بود نه جعل مقام براى مـن، و اگـر   ين امر يشان عالقه دارند، ايا

  ا عـزل يـ حـق نداشـتند مـرا نصـب      اساسـاً خبرگـان  . حـق عـزل مـرا نداشـتند     آنها داشتم

  كننـد، و اگـر بناسـت مجتهـد از     فقط به عنوان خبره نظر خودشان را ابراز مـى  آنها ند،ينما

  

                                                        
 33البالغه، خطبه   نهج ١
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رهبـر هـم حـق نـدارد      -نـد يگو ان مـى يـ چنانكـه آقا  -منصوب باشد ) السالم هميعل(طرف ائمه

صوب نبـودم تـا   ا او را به رهبرى نصب كند، من از طرف مرحوم امام منيمجتهدى را عزل 

تواند عزل كند چون هر  گر را نمىيك مجتهد ديك مجتهد ي. شان بخواهند مرا عزل كننديا

١.ت در عرض هم هستنديدو از نظر مشروع
  

نجا اصرار داشتند كه يگران آمدند ايآقاى نورى و دكه  اينت حال امام و يمن به خاطر رعا

شـان و  يت حـال ا يـ فقـط بـراى رعا  شان نوشـتم  يك نامه محترمانه به ايس يزى بنويك چي

سـم و از روى ضـرورت   يزى بنويـ ل نبـودم چ يجاد شده بود، وگرنه مايكاستن بحرانى كه ا

  .ها پخش شد ن نامه از رسانهيزى نوشتم، و اين چيچن
  
  

  : 173وست شماره يپ

  شانيمنتسب به ا 6/1، پس از نامه مورخه7/1/68نى، مورخهيبه امام خم له معظمنامه 

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  العالى مدظلهنى ياهللا العظمى امام خم تيمحضر مبارك آ

  ضـمن تشـكر از  . واصـل شـد   6/1/68فه مورخـه يت، مرقومـه شـر  يـ پس از سـالم و تح 

  د همـان طـور كـه   يمطمـئن باشـ  : رساند ى حضرتعالى به عرض مىها ئيارشادات و راهنما

  عيـ سربازى فـداكار و از خـود گذشـته و مط   از آغاز مبارزه تاكنون در همه مراحل همچون 

  ز خود را ملـزم بـه اطاعـت   ينك نيام، ا ر اسالم و انقالب بودهيدر كنار حضرتعالى و در مس

را بقاء و ثبات نظام اسـالمى مرهـون اطاعـت از    يدانم، ز و اجراء دستورات حضرتعالى مى

  مين انقـالب عظـ  يـ سـت كـه ا  يچكس قابـل شـك ن  يبـراى هـ  . مقام معظـم رهبـرى اسـت   

  ه رهبـرى و ارشـادات حضـرتعالى از خطـرات مهمـى گذشـته و دشـمنان       يتاكنون در سـا 

  ىهـا  شخصـيت ن كوردل كه دستشان به خون هزاران نفـر از مـردم و   يادى همچون منافقيز

  

   

                                                        
 »مطلق  ولى«لكن فقهاء ... «: اند  چنين بيان داشته 57در كتاب حكومت اسالمى صفحه) سره  قدس(همين مطلب را حضرت امام ١

به اين معنا نيستند كه بر همه فقهاى زمان خود واليت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل يا نصب نمايند، در اين معنا 

 .»تر باشد  تر باشد، يكى والى و ديگرى والى  مراتب و درجات نيست كه يكى در مرتبه باالتر و ديگرى در مرتبه پايين
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ى مخـالف و  هـا  جنـاح ر يز خـود مـن آغشـته اسـت و سـا     يـ ز ما و از جمله فرزنـد عز يعز

ا يآ. فكر را رسوا و از صحنه خارج نموده است كجمĤبهاى  براليضدانقالب و سازشكار و ل

اهان كوردل به انقالب و كشـور و ملـت   ين روسيات هولناك و ضربات ناجوانمردانه ايجنا

ال يـ گانـه خ يوهـاى ب يشدنى است؟ و اگر بلندگوهاى آنـان و راد  ز و فداكار ما فراموشيعز

تواننـد بـه    نجانـب مـى  ينـام ا ها، به  پراكنى عهيب و شايو نشر اكاذ ها جوسازيكنند با  مى

  .اهداف شوم خود برسند و در همبستگى ملت ما رخنه كنند سخت در اشتباهند

مخالف بـودم،   جداًمقام رهبرى، خود من از اول  نجانب به عنوان قائمين اييو راجع به تع

ت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشـتم  ينى بار مسئولياد و سنگيو با توجه به مشكالت ز

اعـالم   صـريحاً ز عدم آمادگى خود را ينجانب به مصلحت نبوده است؛ و اكنون نين اييكه تع

نـده  يد مصـلحت آ يـ كنم به مجلس خبرگـان دسـتور ده   كنم و از حضرتعالى تقاضا مى مى

د همچـون گذشـته   ييرند و به من اجازه فرماياسالم و انقالب و كشور را قاطعانه در نظر بگ

ى علمـى و خـدمت بـه    هـا  فعاليـت س و يه به تدريلمر در حوزه عيك طلبه كوچك و حقي

مانه حضرتعالى اشتغال داشته باشم؛ و اگر اشـتباهات  يه رهبرى حكير ساياسالم و انقالب ز

ى هـا  رهبـري شـاءاهللا بـا    عـت انسـان اسـت رخ داده باشـد، ان    يئى كه الزمه طبها ضعفو 

  .حضرتعالى مرتفع گردد

م مقـام  يكنم مبادا در مورد تصم مند تقاضا مى عالقهز و يو از همه برادران و خواهران عز

اى بـر   ا كلمـه يت از من كارى انجام دهند و يمعظم رهبرى و خبرگان محترم به بهانه حما

ر و مصلحت اسالم و انقـالب  يرا مقام معظم رهبرى و خبرگان جز خيند، زيزبان جارى نما

  .خواهند را نمى

مند و از دعاى  ى ارزنده خود بهرهها ئيراهنماشه از ين شاگرد مخلص را هميد است ايام

  .ديير فراموش نفرمايخ
  

  اهللا و بركاته رحمةكم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس - 7/1/68
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  منسوب به امام 8/1/68نامه 

  

انـد؛ بعضـى از    دهيـ ان ديها منتشر شد كه البد آقا له رسانهيشان به وسيا 8/1بعد هم نامه 

م آقـاى  ييگـو  كننـد مـى   تمسـك مـى   6/1ما در جواب كسانى كه به نامه «: گفتند مىان يآقا

ن هـر دو  يبه فرض كه ا«: گفتم آنها ؛ من به»6/1امام است نه نامه  8/1منتظرى مصداق نامه 

ت يـ ت و هوي، شخصـ 8/1هستم و نه مصداق نامه  6/1نامه از امام باشد من نه مصداق نامه 

ـ  كـه   اينست، با يهاى امام ن افراد به نامه ن يـ ش از شـما بـه امـام ارادت دارم ولـى ا    يمـن ب

چ ارزش ندارد، هر كـس خـودش خـودش اسـت بـا      ير هيى اعتبارى منتسب به غها هويت

ى ذاتى و اكتسابى كه واجد است؛ منتظرى در حد خودش فردى است مسـتقل و  ها خصلت

قـم و   هيـ ن بـاالى نظـام و علمـاى حـوزه علم    يداراى فكر و نظـر، و اسـتاد برخـى مسـئول    

  .»بوده است ها شهرستان

  ن خـود را از دسـت داده و نـه عقـل خـود را و نـه      يـ نـه د  -بحمـداهللا و منتـه   -منتظرى 

اد دارند زمانى كه مرحوم امـام فقـط   يه قم همه به ين حوزه علميرمعلومات خود را؛ و معم

  م كـه يد مطهـرى بـود  يچند شاگرد منظومـه و اسـفار داشـتند مـن بـه همـراه مرحـوم شـه        

  نيـ م و در ايكـرد  م و بـه افـراد معرفـى مـى    يشان را وارد صحنه فقه و اصول حوزه كرديا

  خـوش  طبعـاً م؛ و هر چنـد مـن   يارى از افراد مواجه شديو استهزاء بس ها مخالفترابطه با 

ج عمـومى  يك بسـ يـ ف كند تا چه رسد به خودم، ولى هنگامى كـه  يندارم كسى از من تعر

شـود اگـر مـن     ه من انجام شده و مىيها عل و رسانه ها ارگانه افراد و يناجوانمردانه از ناح

ه او يـ دنـد همـه عل  يقت اعتراف به گناه است؛ مرحوم مـدرس وقتـى د  يسكوت كنم در حق

  شـان خودشـان  يا» زنـده بـاد رضـاخان، مـرگ بـر مـدرس      «: نـد يگو هماهنگ شـده و مـى  

كـى از  يت داشـتم، مـن   يـ من خـودم در آن زمـان در حـوزه موقع   . »زنده باد خودم«: گفتند

  ى داشـتم هـم زنـدان رفـتم هـم دفـاع      يهـا  فعاليتن حوزه بودم، بعد هم در انقالب يمدرس

كـه در  » اهللا تيـ آ«ك كلمـه  يـ نى در زندان كتـك خـوردم، بـراى    يكردم هم براى آقاى خم

اهللا  تيـ نـى را بـا آ  يكـه چـرا اسـم آقـاى خم     شـد  مـى نوشتم به من اعتراض  ى مىيبازجو

چ كـس  يم، منتـى هـم بـر هـ    يدانست فه خودمان مىين كارها را وظيك ما اذل سى، معينو مى

 د كـرده بودنـد مرحـوم آقـاى حـاج     يـ آن وقتى كه من را به طـبس تبع . خواهم بگذارم نمى
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چ جـا  يخـواهم بعضـى جاهـا بـروم، گفـتم هـ       دن من گفت مىيرى آمد به ديغالمرضا قد

شان يه ايد كه شهريامام را جور كن هيد شهريزى كنير خواهد بروى، بلند شو برو برنامه نمى

همان وقتى هم كه امام را بازداشت كردند من رفتم تهران آقاى عسـگراوالدى  . ل نشوديتعط

د يـ خواه گفتم اگر مـى  آنها ه كردم و بهيته ها بازاريست از افراد يك ليدم، يگران را ديو د

م يى را برداشـت يسه گدايخالصه ك. د پرداخت شوديه امام بايانقالب محفوظ بماند االن شهر

شان محـور انقـالب   ياكه  اينل نشود، براى يه امام تعطيم كه شهرين طرف و آن طرف رفتيا

انـد و راجـع بـه     ن علم پا برجا باشد، آن كسانى كه در انقـالب بـوده  يم ايخواست بودند مى

ن يمصدر اگران كه يد از ديش آمده، باياى پمسأله حاال چه . دانند مسائل شناخت دارند مى

با توسل به و اّلا ستم كه به دنبال مقام باشم يالبته گفتم من آدمى ن! كارها هستند سئوال كرد؟

ت خـودم را  يـ توانستم موقع لى خوب مىيدانند خ ان عاقالنه مىين آقايى كه ايها وهين شيا

ت مـن وابسـته   يى كسى باشم و شخصل نبودم كه وجود تبعى ظّليچگاه مايحفظ كنم؛ من ه

رك و قـد  يـ ال تكن عبد غ«: ميخوان مى) ع(حسن به امام )ع(نيرالمومنير باشد، در نامه اميغبه 

مقدمـه  كـه   ايـن ارزش است مگـر   ى اعتبارى نزد خدا هم بىها شخصيت. »ااهللا حرّ جعلك

  .»كميان اكرمكم عنداهللا اتق«خدمت به اسالم و مردم باشد، 

ى هـا  جوسـازي ن همـه  يـ داشـتند و ا ان دست ين جريمن حساب همه كسانى را كه در ا

الختم بـه خـداى بـزرگ و روز جـزا محـول       ك طرفه را انجام دادند من البدو الىيظالمانه 

  .ام؛ الحمدهللا به حساب و كتاب و روز جزا اعتقاد دارم كرده
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  : 174وست شماره يپ

  منتظرىاهللا العظمى  تيآ 7/1/68نى در جواب نامه مورخهيامام خم 8/1/68نامه مورخه

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  افاضاته دامتن آقاى منتظرى يوالمسلم االسالم حجةجناب 

ـ ا همان طور كه نوشته. ت براى شمايبا سالم و آرزوى موفق د رهبـرى نظـام جمهـورى    ي

ـ   ين و خطيت سنگياسالمى كار مشكل و مسئول ش از طاقـت شـما   يرى است كـه تحملـى ب

م و در يهم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بـود  ن جهت هم شما ويخواهد و به هم مى

ده بودند و من هـم  يجه رسين نتيم، ولى خبرگان به ايكرد نه هر دو مثل هم فكر مىين زميا

عدم آمادگى خود را براى پست كه  ايناز . دخالت كنم آنها خواستم در محدوده قانونى نمى

  .مينما مانه از شما تشكر مىيد، پس از قبول صميا مقامى رهبرى اعالم كرده قائم

منـدم، بـراى    عالقـه  شـديداً د و من به شما يا دانند كه شما حاصل عمر من بوده همه مى

ت خـود را از افـراد   يـ كـنم كـه ب   حت مىياشتباهات گذشته تكرار نگردد به شما نصكه  اين

ن نظام كه به اسم عالقه بـه اسـالم و جمهـورى    يمخالف رفت و آمدد و از يناصالح پاك نمائ

ه مهـدى هاشـمى   ين تذكر را در قضيمن ا. ديرى كنيجلوگ جداًزنند  اسالمى خود را جا مى

د كه نظام و يهى باشينم كه شما فقيب ن مىيمن صالح شما و انقالب را در ا. هم به شما دادم

د؛ مردم ما ينباش تأثرگانه ميهاى بويى رادها دروغاز پخش . مردم از نظرات شما استفاده كنند

اند كه با نسـبت هـر    هاى دشمن را هم خوب درك كرده لهيشناسند و ح شما را خوب مى

ز، ائمـه محتـرم   يـ عز طلّـاب . دهنـد  نه خود را به اسالم نشان مىيران، كيزى به مقامات ايچ

ده را روشـن  ه سـا ين قضيد براى مردم ايون بايزيو تلويها و راد جمعه و جماعات، روزنامه

د تابع يز است و همه بايكنند كه در اسالم مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر هر چ

 .ديبخشـ  شاءاهللا با درس و بحث خود حوزه و نظـام را گرمـى مـى    جنابعالى ان. ميآن باش

  .كميوالسالم عل

  نىياهللا الموسوى الخم  روح - 8/1/68
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ت خود را از افراد ناصـالح  يب«: به حضرتعالى سفارش شده است كه 8/1/68در نامه  :س

ن نظام كه به اسم عالقه به اسالم و جمهـورى اسـالمى   يمخالف رفت و آمدد و از يپاك نمائ

ا يـ ت حضـرتعالى بودنـد   يا افراد ناصالحى در بي؛ آ»ديرى كنيجلوگ جداًزنند  خود را جا مى

  كردند؟ مى رفت و آمدمخالفان نظام در آنجا مثالً كه  اين

ت يـ غات خودشان را متوجه بين تبليشتريانى كه به هر جهت با من مخالف بودند بيآقا :ج

دمهدى يروز داستان س كي. كردند ن القا مىيز چنيو دفتر من كرده بودند، و به مرحوم امام ن

رفت و  د، البته او همه جا مىروز هم جزو دفتر من نبو كيرا علم كردند در صورتى كه او 

 66بازداشـت و در سـال   65رفت، و باالخره او هر چه بود در سـال   حتى دفتر امام هم مى

  :ان بوده است؛ در حالى كهيت و دفتر من هر روز سوژه آقايبمسأله اعدام شد، ولى 

همـه  ن دفتر دارند، مگر يى به مراجعيگر براى پاسخگويهمه علما در قم و جاهاى د: اوال

قه ياز و سـل يـ هر كـس مطـابق كـار و ن   ! ند؟يم نمايل شما تنظيمجبورند دفترشان را مطابق م

د يـ د مراجعـه نكن يكند، شما قبول ندار خودش افرادى را كه به آنان اعتماد دارد انتخاب مى

  .ديغات سوء نداريولى حق تبل

ست ولى دفتر علمـاى  ن اياطيان فقط دفتر من مركز تجمع شيهاى آقا از قرار گفته: ثانياًو 

ن امـر  يـ اهللا بوده است، قضاوت ا دفتر مرحوم امام مركز تجمع مالئكه آنها گر و باالتر ازيد

  .اند داشته رفت و آمدك يى است كه از نزدين و با آنهايالكاتب با كرام
  
  
  

  بقاى بر وكالت

  

در وكالـت  مقامى، حضرتعالى همچنان مانند سابق  د پس از كنار رفتن از قائمييبفرما :س

  ر؟يا خيد يامام باقى بود

  خ عبـداهللا ي، من بـه آقـاى حـاج شـ    6/1را عرض كردم كه پس از نامه مسأله ن ياقبالً  :ج

  گـر يسم بزنم درب دفتر كه مـن د يزى بنويك چيخواهم  نجا آمده بود گفتم مىينورى كه ا

درسـت  ن يـ ك كمى جا خورد و گفت نه ايشان يرم، ايپذ شان وجوهات را نمىياز طرف ا

  سـاعت دوبـار تلفـن زد،    ميست، بعد هم با نامه من به تهران رفت و روز بعد به فاصله نين

  زيـ د از حـاال بـه بعـد ن   يـ ل مـن بود يـ شما همچنان كه سـابق وك «: اند امام گفتهكه  ايناول 
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ل يـ شان به رحمت خـدا رفتنـد بـه عنـوان وك    ي، و من هم تا آن وقت كه ا»ديل من هستيوك

مـا  «: نـد يگو ت امام مىيم ساعت بعد باز آقاى نورى زنگ زد كه بي؛ نكردم شان عمل مىيا

ت شـما  ين نامه به دست كسى افتاد از بيست، اگر ايم و آن نامه از ما نيرا پاره كرد 6/1نامه 

ت امـام گفـت، و   ين حرفى است كه آقاى نورى در تلفن از بي، ا»به دست افراد افتاده است

شان ياز خود ا 6/1ها هم نوشتند، حاال نامه  كردند و روزنامهو پخش يرا از راد 8/1بعد نامه 

ن يـ دانـم، البتـه ا   گر من نمىيا از كسى دياند  مان شدهيپش بعداًشان يبوده و ا) مرحوم امام(

نـد  يگو ت امام توسط حاج احمدآقا خوانده شده بود، مـى ينامه براى چندنفر هم در همان ب

على انصارى محمدله آقاى يك نسخه به وسيدر حضور امام هم خوانده شده، براى من هم 

شان باشد؛ و يست، ممكن است حداكثر امالى اين نامه به خط امام نيا مطمئناًفرستادند، اما 

اند و فقط  اوردهيز آن را نينور ن فهيرا در آن وقت پخش نكردند و در صح 6/1باالخره نامه 

ان يمرحوم امام را پخش كردند و از تلفن آقاى نورى و از نحوه عمل آقا 8/1من و  7/1نامه 

انـد   اول هم راضـى بـوده   فرضاًست و اگر يراضى ن 6/1شان به پخش نامه يمعلوم شد كه ا

اى از  اى نگرفتم و هر كس نسـخه  ن اصل من از آن نسخهياند، و روى ا مان شدهيپش بعداً

شان هستند بر خالف يگران كه مدعى عالقه و ارادت به ايند دآن را طلب كرد ندادم؛ هر چ

ل نقـل بـه معنـا منتشـر كردنـد و منتشـر       يـ ى مختلـف و از قب ها صورتشان آن را به ينظر ا

جـاى  . رايـ اهللا خ خوردگى منتشر كردند، جـزاهم  ك قلميكنند و آخراالمر خود آن را با  مى

كنند و  اسى خود مىين را صرف مقاصد سيامام بلكه اسالم و د نوعاًان ياست كه آقا تأسف

اورم ولـى چـون   ين كتاب نيم داشتم نامه را در ايت از امام هم بهانه است؛ و من تصميحما

  .ان آن را منتشر كردند به ناچار من هم آن را ذكر كردميآقا

  
  
  

  نىيانتشار گسترده رنجنامه حاج احمد آقا خم

  

ل اج احمـدآقا نامـه   ، آقـاى حـ  8/1/68و  6/1/68ان نامـه  يپس از جر ى مشـتمل بـر  مفصـ  

  ع هـم ينجانـب نوشـت و در سـطح وسـ    يخطـاب بـه ا  » رنجنامه«و اتهامات به نام  ها دروغ

ـ  مستقال چاپ و منتشر كردند و روزنامه بـه تـدريج  منتشـر نمودنـد، و    الًها هم آن را مفص  
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غـات و  يتبلهـم ببافنـد، البتـه حجـم      ه من بهيف و تهمت عليها شروع كردند اراج روزنامه

شـان  يات ايـ دا كرد ولى آغاز آن از زمان حيها بعد از رحلت امام بود كه شدت پ جوسازى

  .دانم اطالع بودند نمى ن مسائل بىيا در اثر كسالت از ايبود، حاال امام مطلع بودند و 

  
  

  ن نامه به اماميآخر

  

شـان نوشـتم   يبه ارا خطاب  18/2/68اى مورخه صفحه ن رابطه نامه پنجيباالخره من در ا

شـان  يد بـود ا يآن را به امام ندادند وگرنه بع ظاهراًكه  )1235 ة، صفح165وست شماره يپ(

ان است كه آنان حق داشته يكى از مظاهر عدالت آقاين هم يالعملى نشان ندهند؛ و ا عكس

ع كسى را ناجوانمردانه مورد حمله و هجوم قرار يد و مطبوعات در سطح وسيباشند در جرا

نكند نـامى از او ببـرد، و    جرأتاى  دهيچ جريند و او توان و حق دفاع نداشته باشد و هده

  .المشتكى اهللا الى

دهـد،   اى كرده نشـان مـى   ن نامهيطى را كه مرا وادار به نوشتن چنيو شراجو  ،لحن نامه

وى خـود نائـل   يـ هـاى دن  ز بـه خواسـته  ين نگذرد؛ و خدا را شكر كه آنان نيخداوند از مفتن

گـاه طالـب مقـام نبـوده و      چيمن هـ . افتمين نجات يى سنگها مسئوليتز از ينشدند، و من ن

  .ام ل مقام تا حال قدمى برنداشتهيستم، و خدا را شكر كه براى تحصين
  

  

  ك بام و دو هواياست يس

  

  ى مـن هـا  درسچرا از پخـش   8/1روى از امام را دارند با وجود نامه يانى كه ادعاى پيآقا

  كننـد، و چـرا هـر روز بـه     رى كـرده و مـى  يكردنـد جلـوگ   هـم اسـتفاده مـى   كه خودشان 

  ه اطالعـات و دادگـاه  يـ چـرا از ناح ! شـوند؟  هاى واهى مزاحم درس و شاگردان مـى  بهانه

 و در كننـد  ن امام و انقالب هستند بازداشت مىيارى از شاگردان مرا كه از مخلصيژه بسيو

ى هاكتابه اطالعات يچرا از ناح! ركت نكنند؟رند كه در درس من شيگ آخر از آنان تعهد مى

كـه   -ه يـ فق تيـ وال و حتى كتـاب ) س(زهرا ا خطبه حضرت فاطمهيه يل رساله عمليمرا از قب

و ترجمـه آن را   -)1284الي  1276، صفحات 177الى  175ى ها پيوست(كتاب سال شناخته شد 
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مـن فرامـوش   ! آورنـد؟  كنند و به فروشندگان خسارت وارد مـى  جمع مى ها فروشياز كتاب

البالغـه   ى جمعه كه درس نهجها  شب من«: گفت اى مى روز آقاى خامنه كيكنم كه  نمى

ون يـ زيك شـاگرد مقابـل تلو  يـ كنم و مثل  شود كتاب را باز مى ون پخش مىيزيشما از تلو

م و يدهـ  ت مـى يات اهميبه ادبمخصوصاً ها  دهم، چون ما خراسانى نم و گوش مىينش مى

ح است كه ما فقه و علم را فداى اغراض يا صحيآ. »ديكن ان مىيشما نكات ادبى را خوب ب

كنند  از حضور در درس من وحشت مىقهراً  اند كه افراد درست كردهجوى  !م؟ياسى كنيس

ماعى محروم اى اجتيشوند از برخى حقوق و مزا و گاهى افرادى را كه در درس حاضر مى

كنند تا افراد بترسند و در  ى مشغول به كار هستند آنان را اخراج مىيا اگر در جايكنند،  مى

ز يـ آنقدر تند بود كه حتى آقاى خاتمى نجو  ؛ و١درس و منزل و جماعت من حاضر نشوند

ك شـب  يـ و  -اند د مبعوث بودهيو شا -ند يآ ر ارشاد بودند به قم مىيل وقتى كه وزيآن اوا

و فضالى خراسانى را از آمدن به درس من منصرف  طّلابكنند كه  وقت خود را صرف مى

مانى ين كار خود اظهار پشـ يآقاى خاتمى از ا بعداًدم يرفتند؛ البته شنيكنند، هر چند آنان نپذ

  .اند كرده

  شـان و بسـتگان مـن چـه گنـاهى     يدر من اشكاالتى وجـود داشـته باشـد خو    فرضاًحاال 

خـانم   دهيسـع  -ر مـن  يـ ه اخيصـب : شـوم  ادآور مىياند؟ از باب مثال و نمونه  مرتكب شده

  در پـى اعـالم اسـتخدام اداره آمـوزش     -باشـد  ات مـى يسانس ادبيل منتظرى كه داراى فوق

نشـى و استفسـار از   يو پرورش قم به آنجا مراجعه كرده بود و آنان پس از طـى مراحـل گز  

رستانى معرفى كرده بودنـد و چنـد وقتـى    يدب ات او، وى را بهيگان راجع به خصوصيهمسا

د، و در ييـ ايگـر شـما ن  يكنـد كـه د   رستان اظهار مىيره دبيك روز مديكه  اينمشغول بود تا 

وقتـى بـه اداره آمـوزش و پـرورش     . د چرا ندارديگو ن دستور مىيجواب سئوال از علت ا

ند و حتى حقـوق  رو ز در جواب طفره مىيشود آنان ن ا مىيكند و علت را جو مراجعه مى

  نـد و بـه او نسـبت بـه    يب كى از شاگردان او را مـى يروزى كه  اينپردازند؛ تا  او را هم نمى

  و معلـوم ! د پـدر مـن كـه نمـرده اسـت     يـ گو دختـر مـن مـى   ! ديگو ت مىيمرگ پدر تسل

  ره سـئوال يامـدن معلمشـان را از خـانم مـد    يشود كه وقتى شـاگردهاى كـالس علـت ن    مى

  بعـد . ديـ ايتوانـد ب  گر نمـى يكه پدرش فوت شده و عزادار است و دكنند او گفته است  مى

                                                        
 .آيد ترين دروس حوزه علميه قم به شمار مى  له يكى از پرجمعيت  هرچند با وجود اين آزار و اذيتها و محدوديتها درس معظم ١
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شـود و   رستان رفته و به هر صورت شده در كالس حاضر مىين ماجرا دختر من به دبياز ا

ر از مسائل درسـى صـحبتى بـا شـما نداشـتم و      ين مدت غيمن در ا«: ديگو به شاگردان مى

م، مـن فرزنـد   يئل را بـه شـما بگـو   خودم را هم معرفى نكردم ولى حاال ناچارم بعضى مسا

كند كه  اى براى آنان صحبت مى ، و چند كلمه»ات استيد حيز در قيفالنى هستم و پدرم ن

رد كه چرا بدون اجازه سـر  يگ رستان قرار مىيره دبيپس از خروج از كالس مورد عتاب مد

اشـمى  اى به آقـاى ه  لى محترمانه نامهين موضوع خياى؟ وى سپس راجع به ا كالس رفته

سـت نوشـت كـه    ها گـزينش آبادى كه مسئول  نجف درىاى به آقاى  س جمهور و نامهيرئ

ـ ا. كدام نه جـواب دادنـد و نـه اقـدام كردنـد      چيا خوشبختانه هيانه تأسفم ن اسـت نمونـه   ي

ن است مزد كسـى كـه   يو ا! باشند؟ روى از آن مىيان مدعى پيكه آقا )ع(حكومت عدل على

ى خـوب عمـر   هـا  سـال اش را وقف اسالم و انقالب كرده است، و  خود و خانواده ها سال

ام به عنوان انجام  البته من اگر خدمتى كرده. دها سپرى كرده استيو تبع ها زندانخود را در 

كند سابقه اشخاص و خـدمات آنـان    فه بوده نه براى مزد ولى اخالق اسالمى اقتضا مىيوظ

نـه  ين مديدادن اجتمـاع مسـلم   در اثر گـزارش كه  اينبا  -لتعه ب حاطب بن ابى. ت شوديرعا

به سبب سابقه خوب او  )ص(امبراكرميپ -گناه بزرگى مرتكب شده بود مكّهكّفار براى جهاد به 

١.نمود نظر صرفدر جنگ بدر از گناه او 
  

م تهـران  يحكـ  مارسـتان لقمـان  يه به بيش هم كه من براى ناراحتى قلب و كليچند سال پ

 جادياول پزشكان اصرار بر لزوم مراقبت پزشكى داشتند ولى در اثر اكه  اينمراجعه كردم، با 

 دا كرده يمارستان حضور پيهاى اطالعاتى كه در ب رعب و وحشت از طرف بعضى بچهجو

ن اسـت كـه   يـ همه اشكال ا. لحن آنان عوض شد و ما را به قم برگرداندند دفعه يكبودند، 

العمل  اند و بدون توجه به عكس اطالع از مسائل مصدر بعضى امور شده د بىهاى تن بچه

ك يا خودشان تحريا ساكتند و يدهند و بزرگان بااطالع  ى را انجام مىيكارها ها تنديبعضى 

ن يـ ى بود كه عرض كردم وگرنه مطالـب گفتنـى در ا  يها نمونهها  اين كنند؛ كه البته هم مى

  .ار استيباب بس
  
  
  
  

                                                        
 740، ص2االسالميه، ج  ةالدولالفقيه و فقه  دراسات فى واليه ١
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  ضات پنهان و آشكار مردمىاعترا

  

همگـان را بـه حفـظ آرامـش دعـوت       7/1/68حضـرتعالى در نامـه   كه  اينبا وجود  :س

ى مختلـف اعتراضـاتى از سـوى مـردم انجـام      ها صورتا در گوشه و كنار به يد گويفرمود

ابانى بـوده اسـت؛   يآباد و به صورت تظاهرات و اعتراضات خ رفت كه اوج آن در نجفيپذ

  .دييحاتى بفرمايد توضيدان اگر مناسب مى نهين زميدر ا

) ره(م امـام يدر نامه خـود بـه مـردم تـذكر داده بـودم كـه در مقابـل تصـم        كه  اينمن با  :ج

 -چنانكـه نقـل شـد    -اند و  آباد تظاهرات كرده دم مردم نجفيالعمل نشان ندهند شن عكس

ه سپاه به مردم حملـه  ن و از جمله استاندار وقت اصفهان نظر داده بودند كيبرخى از مسئول

اى نوشـتم و بـه    آبـاد نامـه   ند، لذا من به مردم نجـف شد مىجه جمعى كشته يكند كه در نت

 درىآبـاد فرسـتادم و آقـاى     س دفتر من بود به نجـف يكه در آن زمان رئ درىله آقاى يوس

له خواندن نامـه  يمى كه داشتند منصرف كردم و به وسيگفتند من به زحمت آنان را از تصم

لى در سمت امامت جمعـه تهـران   ياردب اهللا موسوى تيدم كه آيشن بعداً. مردم را قانع كردم

  .اند ادآور شدهيت نامه مرا ياهم

  
  

  : 178وست شماره يپ

آباد مبنى بـر ضـرورت حفـظ آرامـش و      دپرور نجفيبه مردم شه له معظمام يپ

  نىيوجوب اطاعت از حضرت امام خم

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  قاتهميتوف دامتآباد  دپرور نجفيبرادران و خواهران شهرستان شه

آبـاد   نجانـب در نجـف  يت از ايـ ده شـد بـه عنـوان حما   يپس از سالم، شن

اى انجام شده در صورتى كه من در  ستهيتحركاتى رخ داده و كارهاى ناشا

م مقـام  يرد تصـم ام خود از همه برادران و خواهران تقاضا كـردم در مـو  يپ

را يـ جـارى شـود ز   ها زباناى بر  ا كلمهيد كارى انجام و يمعظم رهبرى نبا

  مواظــب. اطاعـت از مقـام معظـم رهبـرى بـر همـه الزم و واجـب اسـت        
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را آلوده نموده و نظام اسالمى ما جو  د، ممكن است عناصرى بخواهنديباش

از . ميناراضـ  جـداً ل حركات ين قبيند، من به سهم خود از ايف نمايرا تضع

ط ين عناصر را گرفته و نگذارنـد محـ  يشود جلو ا ن محترم تقاضا مىيمومن

  .نديدار نما آباد را لكه سالم نجف

  اهللا و بركاته رحمةكم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس -  15/1/68
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  ندگان مجلسينما موضع گيرى

  

ندگان يى از سوى نمايها يريگ و موضع ها تنشظاهراً  1368ن يپس از حوادث فرورد :س

كـى از جلسـات   يمجلس شوراى اسالمى به صورت پنهان و آشكار صورت گرفت و حتى 

اى منسوب به حضـرت امـام    ده شد و متعاقب آن بالفاصله نامهيعلنى مجلس به تشنج كش

ن يد علت اصلى اييبفرمالطفاً د؛ يمنتشر گرد 26/1/68خ يندگان مجلس به تاريخطاب به نما

ن نامه هـم  يوارد است درباره ا 6/1/68راداتى كه به نامه يا اشكاالت و ايچه بود و آ ها تنش

  كند؟ صدق مى

خ فوق خطاب به ياى به نام مرحوم امام به تار بله، پس از سروصداها در مجلس، نامه :ج

انى كه كارشناسى كرده و خط امام را بـا خـط حـاج    يندگان مجلس منتشر شد، ولى آقاينما

باشد، حاال با  دارند كه خط نامه، خط حاج احمدآقا مى اند اظهار مى سه كردهيقااحمدآقا م

هـم راجـع بـه     »هـا  قضـاوت و  هـا  واقعيـت «در كتـاب  . ا نـه، العلـم عنـداهللا   ينظر امام بوده 

ن اواخر به نام حضرت امام صـادر شـده بـود    يى كه ايها بودن نامه بودن و مخدوش جعلى

ان شـاگردان درس سـخنانى در   يـ ام در جمع آقايدر همان ا. مطالب قابل توجهى آمده است

  .ان كردم كه مورد توجه قرار گرفتيش آمده بياى پيمورد روند قضا

  )1285 ة، صفح 179وست شماره يپ(

  

ـ يگو :س نـدگان مجلـس   ينفـر از نما 200ش از يا پس از درگذشت والد حضرتعالى هم ب

شان را بـه  يدرگذشت ا -مجلس قرائت شدبون يكه از تر -اى  شوراى اسالمى با ارسال نامه

ن نامه چه بود و چه كسانى آن را امضا يد محتواى اييبفرمالطفاً ؛ ١ت گفتنديحضرتعالى تسل

اى سالگرد درگذشت  ندگان با ارسال نامهياز نمااى  عدهز ين 69 در سالظاهراً كرده بودند؟ 

  .دييبفرماح يز توضين باره نيت گفتند، در ايپدر حضرتعالى را تسل

                                                        
مراسم تشييع جنازه آن . پيوست به رحمت ايزدى 1368عاليقدر در تاريخ اول خرداد  مرحوم حاج على منتظرى والد بزرگوار فقيه ١

اهللا العظمى منتظرى در پيامى كه  آيت. آباد به خاك سپرده شد مرحوم با شكوه فراوان انجام و در گلزار شهداى شهرستان نجف

 )1294ة ، صفح180پيوست شماره ( .همان موقع انتشار يافت از همه تشكر كردند
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شـتر از  يتى بـراى مـن فرسـتادند و ب   ينـدگان مجلـس نامـه تسـل    يبله، در آن زمـان نما  :ج

  .ن نامه باشديد االن اينفر آن را امضا كرده بودند، شا ستيدو

ام يـ نـدگان پ ياز نمااى  عدهن سالگرد درگذشت پدر من يهم به مناسبت اول 1369در سال

 هـا  محدوديتش يط آن روز و افزايبه خاطر شرا گرى براى من فرستادند كه البتهيت ديتسل

د حدود هفتادهشتاد نفر آن را امضـا كـرده   يتعداد امضاكنندگان آن كمتر از نامه اول بود، شا

  .بودند

  )1296 ة، صفح181وست شماره يپ(

  
  

  تعهدىيه واليبطالن نظر

  

تعهــدى در اســالم معهــود اســت و در بحــث يوالمســأله ا يــبــه نظــر حضــرتعالى آ :س

  تواند بعد از خود را مشخص كند؟ ه مىيفق ا ولىيه آيفق تيوال

  اساسـى  ات نظـام شاهنشـاهى اسـت، مـا در قـانون     يتعهـدى از خصوصـ  ين والينه، ا :ج

  گـرى يكـى پـس از د  يم، حتـى دوازده امـام مـا هـم كـه      يتعهدى نداريزى به عنوان واليچ

  تيودنـد و مشـروع  مشـخص شـده ب  ) ص(امبريـ امامت را به عهده داشتند از طـرف خـدا و پ  

  ن تـز يـ م، ايعت اسـالم نـدار  يزى در شـر ين چيگرى نبوده است، ما چنيك به دست ديهر 

  بـت مـردم هـر زمـان بـر اسـاس      يسـت، در زمـان غ  ها طلـب نظام شاهنشـاهى و سـلطنت   

دوتـا  . ط رهبر خود را مشـخص كننـد  ين افراد واجد شرايى اسالمى حق دارند از بها مالك

  ط مساوى باشند در عـرض هـم هسـتند منتهـا اگـر     ير شرايسامجتهد هم كه از نظر علم و 

ط باشـد بـه عنـوان    يواجد شرا شرعاًو نظر واقعى خود مجتهدى را كه  رأىمردم بر اساس 

  گران اسـت ولـى او حـق نصـب بـراى     يرهبرى انتخاب كردند در همان زمان او مقدم بر د

  .بعد از خود را ندارد

  

  ىيهــا تــالشخــر از ســوى افــراد مختلــف ن اوايــد در ايــدان گونــه كــه مــى همــان :س

  نه دخالت كـرده و رسـما رهبـر بعـد از خـود     ين زميگرفت تا مرحوم امام در ا صورت مى

  كــردن ن اقــدام آنــان ملكــوكين هــدف اولــيــدن بــه اينــد، و بــراى رســيرا مشــخص نما
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نه به ين زميشان نسبت به حضرتعالى بود؛ به نظر شما چه كسانى نقش اصلى را در ايذهن ا

  ى آنان چه بود؟يعهده داشتند و هدف نها

ن يـ بـر سـر ا   هـا  اشكالقضاوتى كنم، همه  آنها خواهم درباره افراد و مقاصد من نمى :ج

گونـه كـه عـرض     كى دوسال آخر از مسائل منقطع شده بودند، همانين ياست كه امام در ا

ن يد در ايگو د مىان چنانكه از او نقل كردنير وقت اطالعات آقاى فالحيمقام وز كردم قائم

ه مسـائل  يـ م، بقيكرد م با احمدآقا حل و فصل مىيى را كه با امام داشتيى آخر كارهاها سال

ض بودنـد و بـا   ين اواخر مرين طور بودند، امام در اير وزرا هم همين طور بود، سايهم هم

قـم   نجا دريداشتند، ما هم ا المقدور از مسائل دور نگه مى شان را حتىيا ها پزشكسفارش 

م و يشان را نداشتيم خدمت ايم برويهر روز بلند شوكه  اينم و فرصت يمشغول طلبگى بود

و  شـد  مـى گـرى درسـت   يم باز هم مسائل ديشان برويدن ايم مكرر به ديخواست اگر هم مى

را  آنها ا نقش داشته وين قضاياند كه در ا البد كسانى بوده. شد مىگرى مطرح يى دها حرف

ه بود عالم بود اما معصوم نبود بشـر هـم بـود، بشـر     يشان مجتهد بود فقيا اند؛ بوجود آورده

مـارى سـرطان   ين اواخر بيشان در ايشود، ا رمرد هم مىيكند، پ دا مىيضعف اعصاب هم پ

ن يـ شـود منكـر شـد؛ در ا    را كـه نمـى  ها  اين اتى است،يك واقعيها  اين هم داشتند، خوب

اند كه مرحوم امـام را وادار كننـد آقـاى حـاج      بودهروزهاى آخر معلوم شد كسانى به فكر 

ن كنند، از جمله استاندار وقت اصفهان طومارى خطاب به يياحمدآقا را براى بعد از خود تع

گونـه   ستگى مالك است و همـان يرهبرى شامسأله ن مضمون كه در يه كرده بود بديامام ته

ستگى آن را داشت يد و شايامت رسسالگى با وجود سن كم به ام در نه )ع(تقىمحمدكه امام 

شان را براى رهبرى بـه  يستگى آن را دارند و خوب است شما ايآقاى حاج احمدآقا هم شا

شـان دربـاره آقـاى    يى متفاوتى از قـول ا ها نقلز يبعد از درگذشت امام ن. ديمردم معرفى كن

را نظر فرد يت داشته باشد، زيتواند حج نمى شرعاًصحت اى منتشر شد كه بر فرض  خامنه

ست، البته فتواى او در مورد احكـام بـراى   يى شرعى نها حجترمعصوم راجع به افراد از يغ

انه ما تأسفم. ستيه نيى شرعها حجتاست ولى قول او راجع به افراد از حجت ش يهامقلّد

ن را كـه كسـى بزرگـوار و    يو، اما ايا ديم و يساز ا بت مىي ها شخصيتاز  معموالً ها ايراني

  .ميكن خدمتگزار باشد ولى اشتباهاتى هم داشته باشد تصور نمى
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ن ير مجتهدياى حتى براى سامسأله ك يه در يفق شود حكم ولى گفته مىكه  اينپس  :س

  ست؟يشرعى است چحجت هم 

حكم كه  اينا آدم بدى ين آدم خوبى است يد ايبگوكه  اينگرى است، يدمسأله ك يآن  :ج

ن است كه يشتر از آن، عمده ايك شاهد باشد و نه بيقول او در حكم كه  اينست، حداكثر ين

ارى يانه بستأسفو م »طالجاهل اما مفرط او مفرّ«رمعصوم را بت بكند، ينفر غ كيد يانسان نبا

  .ط هستندياز افراد گرفتار افراط و تفر

  
  
  

  )ره(تنامه حضرت اماميوص

  

اى  حضرتعالى دعوت شد كه در جلسهتنامه معروف حضرت امام از يان وصيدر جر :س

د؛ و ييح بفرمايه را توضين قضيمشروح الطفاً د، يل شده بود شركت كنين منظور تشكيكه بد

زى يـ ن چيا چنـ ياى از مرحوم امام نزد حضرتعالى بوده است، آ تنامهيده شده كه وصيز شنين

  ا نه؟يدارد صحت 

  -كـه االن چـاپ شـده اسـت    - شـان ياسـى ا يس -تنامه الهـى ياز مضـمون وصـ  قبالً من  :ج

گـر هـم   يك عـده د يـ د آنجا، من رفـتم  ييايك روز مرا دعوت كردند كه بياطالعى نداشتم، 

اهللا صـافى   آقـاى حـاج آقـا لطـف    مـثالً  بودند، بعضى از اعضاى شوراى نگهبان هم بودند، 

  اى بودنــد، مــن هــم كنــى بودنــد، آقــاى هاشــمى و آقــاى خامنــه بودنــد، آقــاى مهــدوى

ـ ا«: ه از چه قرار است، امام گفتنديقضدانستم  نمى ـ تنامه مـن اسـت و   ين وصـ ي   ك نسـخه ي

  كنـى را  ، آقـاى مهـدوى  »د مشـهد يـ ك نسـخه از آن را هـم ببر  يد در مجلس، ياز آن را ببر

  حفـظ شـود، بعـد   ) ع(رضـا  مسئول كردند كه آن را ببرند مشـهد كـه در كتابخانـه حضـرت    

  البتـه بـدون  «: مـن گفـتم  . »د در مجلـس يـ ن نسخه را ببريشما چند نفر هم ا«: امام فرمودند

دانست كـه   چكس نمىي، البته ه»گر برونديبله افراد د«: شان گفتندي، ا»من چون من معذورم

ن يدانستم، ا دانستند من نمى گران هم مىيى نوشته شده و اگر ديزهايتنامه چه چيدر آن وص

  .تنامه معروفيراجع به آن وص

  نيالـد  د سـراج يك روز آقـاى سـ  يم يعشقعلى كه بودگر در آن خانه محله يك بار دياما 
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ك پاكتى از امام خطاب به من آورد كه در آن هم چسبانده و الك و مهر شده بود يموسوى 

، و مـن از محتـواى آن   »ديـ ن نامه را پس از مرگ من باز كنيا«: و روى آن هم نوشته بودند

كى دو شب قبل از ي - 28/12/67خ يعلى انصارى در تارمحمدآقاى كه  ايناطالع نداشتم تا 

امـام  واقعـاً  ا يـ آكه  اين؛ البته »دياند شما آن نامه را بده امام فرموده«: نجا و گفتيآمد ا -ديع

ن بود كه به سبب اعتمادى كه آن موقع بـه  يداند، ولى طبع من ا ا نه خدا مىيفرموده بودند 

ولى باالخره از همان جا معلوم . كردم مىصحت هاى آنان را حمل بر  ت امام داشتم گفتهيب

ك يـ نند، من به آقاى انصارى گفتم شـما  يب برنامه كنارگذاشتن مرا تدارك مىها  اين شد كه

دم در يالبتـه بعـد شـن   . د نوشت و داد و من آن نامـه را بـه او دادم  يك رسيد، او يد بدهيرس

ـ   انت نكرده فالنى است، چون نايجا گفته شده تنها كسى كه در امانت خ كي ش يمـه امـام پ

باالخره من اطالع نداشتم . باز كرده بودند ولى فالنى آن را باز نكرده است آنها چندنفر بوده

  .كه در آن نامه چه نوشته شده است

اند پـس از   شان داشتم كه االن هم آن را دارم كه در آن نوشتهيگر هم من از ايك نامه دي

ان يـ گـران آقا يمـن هسـتم و د   آنهـا  كى ازي: ار چهارنفر باشديى من در اختها پولمرگ من 

  .باشند ده و حاج آقا باقر سلطانى و حاج آقا مرتضى حائرى مىيپسند

  )1299 ة، صفح182وست شماره يپ(

  

ار يـ شان در اختيى اها پولكه  اينت حضرت امام مبنى بر ين نامه و وصيبا توجه به ا :س

شان يى اها پولت عمل شد و يوص نيشان به ايا پس از رحلت ايرد، آيشما چهارنفر قرار گ

  ر؟يا خيار شما قرار گرفت يدر اخت

ار من قرار گرفت و يشان نه به من مراجعه شد و نه پولى در اختير، پس از رحلت ايخ :ج

  .ت حوزه قرار گرفتيريار شوراى مديدر اختظاهراً 
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  )ره(نىيرحلت حضرت امام خم

  

د، و اگر يشان رفتيادت ايامام به مالقات و عمارى حضرت يا حضرتعالى به هنگام بيآ :س

  لى داشت؟يد چه دلينرفت

ش از امام فوت شـدند، مـن بـراى فـوت پـدرم      يده روز پتقريباً د كه پدر من يدان مى :ج

و گفـت كـه امـام را عمـل     يـ ع جنازه و فاتحه، بعد رادييآباد بودم، رفته بودم براى تش نجف

د، مـن  يك تلگراف بزنين االن يكه شما هم گفتند مىاند، در آنجا بعضى افراد  جراحى كرده

ن ياوردنـد؛ در عـ  يان به روى مباركشـان ن يكدام از آقا چيگفتم پدر من فوت شده است و ه

ن مضـمون كـه الحمـدهللا عمـل شـما      يك تلگراف بـه امـام زدم بـد   يآباد  حال من از نجف

. ن اسـت باشـد  ت كنـد كـه مـتن آن ممكـ    يز بوده است و خدا شفاى كامل عنايآم تيموفق

بت زده بودم تلگراف زدم، بعد هم كه آمدم قم دوبار توسط آقـاى  يمصكه  اينباالخره من با 

 درىشـان، آقـاى   يادت ايم به عيغام دادم كه برويپ -كه آن وقت مسئول دفتر من بود - درى

بعد هـم وقتـى   . ستيز خوبى نين چيم و راهمان ندهند اياند نه؛ گفتم حاال برو گفته: گفت

هان آن زمان چاپ شد، يتى نوشتم كه بخشى از آن در روزنامه كيام تسليشان فوت شدند پيا

ت يزدى فرستادم جماران كـه تسـل  يو آقاى ا درىو فرداى آن روز فرزندم احمد را با آقاى 

د يت گفتند؛ بعد هم خودم چنـدروز بعـد بـا احمـدآقا و آقاسـع     يند و آنان رفتند و تسليبگو

د تـا فـالن   يبمان فعالًم جماران، صبح زود بود، به ما گفتند يو از آنجا رفتشان يم مرقد ايرفت

هسـتند،   ها زنه ينيد، گفتند احمدآقا خوابند و در حسيبار د، باران هم به شدت مىيايكس ب

رفتن بـود، مـا    براى طفرهظاهراً كه  ها حرفن يد در دفتر آقاى توسلى و از ايشما حاال برو

ا به آقاى هاشمى خبر داده بودند كه فالنى آمده و برگشـته اسـت،   يم قم، بعد گويهم برگشت

د و يـ ايشـان ب يسـت ا يد كه فالنـى كجـا رفتـه خـوب ن    ينيد ببيق كنيشان هم گفته بود تحقيا

  .دا كنندياند كه شما را پ گشته م قم گفتند آنجا مىيبرگردد، باالخره وقتى ما آمد

  حـاال كـه آقـاى هاشـمى آن روز    «: آبـادى گفـتم   ك روز من به آقاى طاهرى خـرم يبعد 

  د فالنـى گفتـه مـن حاضـرم بـه     ييـ گفته كه فالنى چرا برگشته شما بـه آقـاى هاشـمى بگو   

  شـان يم و بـه خـانواده ا  يايـ ت امـام ب يـ ام در ب فه اخالقى چون شاگرد امام بـوده يعنوان وظ
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ى يخواهم جـا  د، خبر آن هم نمىيشما هم باش اسى هم ندارم،يچ نظر سيم و هيت بگويتسل

مـن  كـه   ايـن ، براى »نميد متن خبر را ببيگفته شود، اما اگر خواستند خبرش را بدهند من با

ند بله فالنى آمد و گفت من توبه كردم دل امام را بـه درد آوردم و  يدادم كه بگو احتمال مى

من به آقاى هاشمى «: آبادى گفت كه درست كرده بودند؛ آقاى طاهرى خرم ها دروغن ياز ا

كـه   ايـن ، بعد امروز و فردا كردند تا »لى خوبين مطلب را رساندم، آقاى هاشمى گفت خيا

بعد . آبادى محول كرده بودند ن كار را به آقاى طاهرى خرميآقاى هاشمى رفت شوروى و ا

رفقاى ما صـالح ندانسـتند   «: صحبت كردم او گفتآقاى طاهرى گفت من با حاج احمدآقا 

  .ميفى نداريگر تكليم خوب حاال كه صالح ندانستند ما دي، گفت»نديايشان بيكه ا

  
  
  

  : 183وست شماره يپ

 الشـأن  مياهللا العظمى منتظرى به مناسبت ارتحال رهبر عظ تيام حضرت آيمتن پ

ـ عل تعـالى  اهللا رضـوان نـى  ياهللا العظمى امام خم تيانقالب اسالمى، حضرت آ ، هي

  14/3/1368مورخه

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  ه راجعونيانا هللا و انا ال

  !اال رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم؟ محمدو ما 

  قاتكميتوف ران دامتيملت مسلمان و انقالبى ا

  انقـالب اسـالمى حضــرت   الشـأن  ميز درگذشـت رهبـر عظـ   يـ انگ تأسـف اسـتماع خبـر   

  ضـمن اعـالم عـزاى   . شـد  تأسـف و  تـأثر موجـب   )سـره  قـدس (نـى ياهللا العظمى امام خم تيآ

  ت بـزرگ اسـالم،  ياء كـرام بـراى آن شخصـ   يـ عمومى، و طلب علو درجات و حشر بـا اول 

هاى  و مراجع عظام و حوزه )فيالشـر  فرجه تعالى اهللا عجل(عصر  ت به حضرت ولىيو عرض تسل

ران، و بـه  يـ ف و مبـارز ا ين محترم كشور و به شما ملت شرياسالم و مسئوله و جهان يعلم

شـان  يبـرادر ارجمنـد ا  مخصوصـاً  ) ثـراه  طـاب (ف حضرت امـام يت شريبازماندگان محترم و ب

ــآ ــند تي ــرم ا ياهللا پس ــد محت ــان يده و فرزن ــةش ــالم حج ــ  االس ــاج س ــىيداحمد خميح   ن

در درجـه اول  قطعاً  ابدياگر بنا بود كسى از مرگ نجات : رساند به عرض مى )افاضـاتهما  دامت(
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اء بـاقى  يـ االنب ام، حضرت خـاتم يتا روز ق ها انساناشرف مخلوقات و فرستاده خدا بر همه 

. »تـون يت و انهم ميانك م«: ماند، ولى خداوند متعال به آن حضرت خطاب نموده فرمود مى

ل كامل از آن امام بزرگوار و يرود ضمن تجل ران انتظار مىيآگاه اد و ينك از شما ملت رشيا

ن نظامى و انتظامى كشور يمأمورالقدر، با هماهنگى و وحدت كلمه و صبر انقالبى با  ليجل

كـردن   مـأيوس ت مرزهـا، و  يـ ن مربوطه در حفظ نظم و آرامش و تقويو مرزبانان و مسئول

سم جهانى و عمال يونيى غرب و شرق و صهها تقدرد ابريران، و قطع اميدشمنان اسالم و ا

د كه حفـظ كشـور و دمـاء و امـوال و     يد؛ و بدانيهمكارى نمائ كامالًخارجى و داخلى آنان 

منـدان بـه اسـالم و     دان به عهده همه عالقهيى پاك شهها خوناعراض مردم و پاسدارى از 

  .كشور است

اسالم و انقالب و دسـتاوردهاى آن  ل انقالب خود را مسئول حفظ يد همچون اوايهمه با

  .ميبدان

ت مصـلحت  يو بر حضرات خبرگان محترم الزم است هر چه زودتر با دقت كامل و رعا

  .ندياساسى كشور موضوع رهبرى را مشخص نما ن و قانونين شرع مبينظام بر اساس مواز
  

  اهللا و بركاته  رحمةعا و يكم جميوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس
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  .ديشان برگزار كرديا حضرتعالى در قم هم مجلس ختمى براى ايگو :س

 آنهـا  ل داده بودند ما بـه يشان تشكيگران ستادى براى مراسم اين و ديبله جامعه مدرس :ج

در اواخـر بـراى مـن    كـه   اينك وقت هم براى من بگذارند، امروز و فردا كردند تا يم يگفت

اى دادم و از همـه   هيـ اطالع شخصاًم و من يوقت گذاشتند، در مسجداعظم قم مجلس گرفت

، بعـد هـم   )1301 ة، صـفح 184وسـت شـماره   يپ(دعوت كردم كه در مراسم شركت كنند 

اهللا  تيـ ك شده بودند آمدند مجلس را به هم زدند و به ناچـار آ يى تحريافرادى كه از جاها

ته آنان كه از صانعى براى ختم غائله منبر رفتند و من هم از مجلس خارج شدم، البته سردس

آمد و از من عـذرخواهى كـرد و از دسـت حـاج احمـدآقا       بعداًن آموزش سپاه بود يمسئول

ه شهدا گـرفتم بـاز هـم افـرادى را     ينين حسيبراى سالگرد امام هم مجلسى در هم. دينال مى

گر يد گفتم نه، من ديريفرستادند به هم زدند، لذا براى سال بعد كه به من گفتند مراسمى بگ

ده يـ ك سـوراخ دوبـار گز  يـ مـومن از  » نيتلدغ المومن من جحـر مـرّ  يال «رم يگ نمى جلسه

خواهنـد مـا هـم     م حاال كه نمىيفه ما بود كه نسبت به امام احترام كرده باشيشود؛ وظ نمى

  .مياصرارى ندار

كردنـد، و   شان با افراد مصاحبه مىيها و مجالت راجع به ا شان روزنامهيپس از رحلت ا

كننـدگان مـورد    هان فرهنگى با من مصاحبه كردند، ولى مصاحبهيه كيرف نشراز جمله از ط

جه دفتر يهان فرهنگى مصاحبه را چاپ كند و در نتيخ قرار گرفتند و باالخره نگذاشتند كيتوب

  .اده و منتشر نموديما آن را پ

  )1303 ة، صفح185وست شماره يپ(

  
  

  اى ك براى آقاى خامنهيام تبريارسال پ

  

كى يام تبرياى به رهبرى جمهورى اسالمى، پ حضرتعالى پس از انتخاب آقاى خامنه :س

ن باره احساس يام چه بود و چه ضرورتى در اين پيد؛ علت ارسال ايشان ارسال داشتيبراى ا

  ؟شد مى

  شـان يبـود كـه شـما بـه ا     مصـرّ نجا و يان معروف كه با من آشنا بود آمد ايكى از آقاي :ج
شان هم جـواب خواهنـد داد و   يا قاعدتاًد و يتفاوت باش ست شما بىين د و صالحيام بدهيپ

  ن شما در اهداف شـومى كـه دارنـد و شـما    يشود و مخالف برطرف مى ها چالشارى از يبس
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كنـار زدنـد شكسـت خواهنـد خـورد، و بـاالخره مـن برحسـب          آنهـا  دن بـه يرا براى رس
ون نخواندند يزيشان را در تلويامى دادم ولى جواب ايها و حفظ وحدت پ شىياند مصلحت

ادى شده كه چرا جواب دادى و من اسـتخاره  يى زها تلفناند به من  شان گفتهيو گفته شد ا
  .اوىالرّ على ةكردم بد آمد كه جواب را بخوانند، والعهد

  

  

  : 186وست شماره يپ
شان توسط مجلـس  ياى پس از انتخاب ا به آقاى خامنه له معظمك يام تبريمتن پ
  23/3/68براى رهبرى نظام جمهورى اسالمى، مورخه خبرگان

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم
اى رهبـر منتخـب    د على خامنـه ين آقاى حاج سيوالمسلم االسالم حجةجناب مستطاب 
  بركاته دامتران يجمهورى اسالمى ا

بت عظماى عـالم  ير و مصيناپذ عه جبرانيت به مناسبت ضايت و تسليپس از سالم و تح
انگزار جمهـورى  يـ قدر آزادگان و مستضعفان جهان بنيشواى عاليارتحال روح خدا پاسالم، 

كـه بـه    )فيالشـر  سره قدس(نىياهللا العظمى امام خم تيحضرت آ الشأن ميران قائد عظياسالمى ا
و مستكبران را آموخـت، از   ها طاغوتام در برابر يان درس فداكارى و مبارزه و قيهمه جهان

د ق و يـ م جنابعالى را كه فـردى ال ينما الت مىخداوند قادر متعال مس و دلسـوز و در   متعهـ
ت رهبـر بـزرگ انقـالب    يـ ها آموخته و همواره مورد حما دوران مبارزات و انقالب تجربه

ر رهبرى كه مجلس خبرگان به جنابعالى محول نموده است يت خطيد در انجام مسئوليا بوده
ران كـه در راه تحقـق   يـ ر و به ملت مسـلمان ا د به كشويد تا ان شاءاهللا موفق شويارى نماي

ن همه گذشت و فداكارى از خود نشان داد و با همه وجـود  يى انقالب اها آرماناهداف و 
است نه يد و با حفظ سياى انجام ده سته و سازندهيدر صحنه انقالب باقى است خدمات شا

د و ييـ كوشـش فرما  نين شرع مبيشبرد مبانى و موازيت كشور و پيشرقى و نه غربى در تقو
  .دينمائ مأيوسد و يدشمنان خارجى و داخلى اسالم و كشور را از هر جهت ناام

ات عظام و علماء اعالم يساز مشورت با حضرات آ شاءاهللا در مسائل مهمه و سرنوشت ان
  .و آگاه مورد توجه خواهد بود متعهدى ها شخصيتو 

  اهللا و بركاته رحمةكم و يوالسالم عل
  نعلى منتظرىيسح -  23/3/68
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  : 187وست شماره يپ

  اهللا العظمى منتظرى تيك آيام تبرياى به پ پاسخ آقاى خامنه

  

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

  بركاته دامتنعلى منتظرى يخ حسياهللا آقاى حاج ش تيآ

م جهـان اسـالم،   يعه عظـ يت به مناسبت ضـا يام تسليت، از پيپس از سالم و تح

ـ العز سـره  قـدس (نىيد مستضعفان حضرت امام خميامشواى آزادگان و يارتحال پ و ) زي

اقـدام   تأييـد نجانب و يز نسبت به ايآم ر و اظهارات محبتين از دعاى خيهمچن

  .مجلس محترم خبرگان متشكرم

ن يبتى بـد يران با مصـ يملت فداكار ا خصوص بهاكنون كه امت بزرگ اسالمى و 

ر و آحاد مردم آن است فه ما و همه اقشاين وظيعظمت مواجه شده است، نخست

ت روح اخالص و همبسـتگى و همـدلى و همزبـانى،    يكه با توكل به خدا و تقو

د ما آغـاز كـرده و مجاهـدت و تـالش     يمى را كه امام بزرگوار و فقيحركت عظ

م كـه  يم و مطمئن باشـ يرى را براى تداوم آن مبذول داشته بودند ادامه دهينظ بى

  .كوكاران خواهد شدينصرت الهى شامل حال مومنان و ن

  .مينما قات جنابعالى را مسالت مىياز خداوند متعال توف

  اى د على خامنهيس -  25/3/68
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كـدام جـواب    چيشان و هم به برادرانشان تلگراف كردم هيپس از وفات مادرشان هم به ا

 ...ه و غارت اموال ويني، و پس از حمله به حس)1326 ة، صفح188وست شماره يپ(ندادند 

، و )1328 ة، صـفح 189وست شـماره  يپ(اى نوشتم آن را هم جواب ندادند  شان نامهيبه ا

ن نـوار سـخنرانى آقـاى    يبنـد و همچنـ   امى مشتمل بر هفـت يله آقاى مومن پيبعدها به وس

به آقـاى مـومن گفتـه    كه  اينجواب ماند با  شان فرستادم كه آن هم بىيزاده را براى ا فالح

١.دهم بودند جواب مى
  

  
  

  بازنگرى قانون اساسى

  ايـ د آياساسـى را بـه عهـده داشـت     اسـت مجلـس خبرگـان قـانون    يحضرتعالى كه ر :س

  ا بـا شـما  يـ د؟ آيز نقشـى داشـت  يـ اساسـى ن  ى قـانون ها قسمتض برخى از يان تعويدر جر

  نيـ ده شـده كـه حضـرتعالى بـا ا    يراتى بناسـت انجـام شـود؟ شـن    يين تغيمطرح شد كه چن

  اساسـى  آن چه بوده است؟ نظرتان در مورد مواد فعلـى از قـانون  ل يد، دلياقدام موافق نبود

  ست؟ير داده شده چييكه تغ

  سـت، مـا از همـان اول چنـد    يك نواقصـى داشـت حرفـى ن   ياساسى  قانونكه  ايندر  :ج

روز  كيـ ن بود كه اگـر خواسـتند   يك اصل آن مربوط به ايم كه يم كرده بودياصل هم تنظ

  ا الزم اسـت دوبـاره خبرگـان   يـ د باشـد، آ يشود چگونه بااساسى نوشته  متممى براى قانون

  د مـن مـتن آن  يگـرى باشـد؟ شـا   يا به صورت ديرى شود يگ رأىا از مردم يجمع شوند؟ آ

  ن بـود كـه  يـ اصل را هم داشته باشم، ولى آن وقت بناى دولت آقاى مهندس بازرگـان بـر ا  

د و حوصـله  يشـ مـاه طـول ك   ن حـال سـه  يـ اساسى تمام بشود با ا ب قانونيك ماهه تصوي

مربـوط بـه    آنهـا  كـى از يس چنـد اصـل را كـه    ينو شيها سر رفته بود، لذا هرچند پ لىيخ

ـ    م قانونيچگونگى تتم   س خبرگـان آمـاده كـرده بـودم ولـى     ياساسى بود من بـه عنـوان رئ

  ، مـا هـم سـر و تـه آن را جمـع     »ديـ ه را جمـع كن يبـس اسـت قضـ   «: مرحوم امام فرمودند

  ك روز آقـاى حـاج احمـدآقا آمـد    يـ خواستند بدهند  راتى كه مىييبراى تغ بعداًاما . ميكرد

  م و بناسـت شـوراى مصـلحت نظـام هـم     ير بدهييى را تغيها اصلم يبنا دار«: نجا و گفتيا

                                                        
اى توسط آقاى مومن، به صورت   له به آقاى خامنه  و نيز پيام معظم 1371ماه   بهمنماجراى حمله به حسينيه و غارت اموال در  ١

 .مشروح در فصل يازدهم بيان شده است
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اساسى  س مجلس خبرگان قانونيرئكه  ايناساسى گنجانده شود، و شما به عنوان  در قانون

  اساسـى نواقصـى دارد و امـام هـم بـه      وند كـه قـان  يسـ يك نامه به امام بنويد ييايد بيا بوده

: ، مـن گفـتم  »ديـ رات را انجام بدهيين تغيد و ايل بدهياى تشك سند كه شما جلسهيشما بنو

  كـه تـازه قطعنامـه    -ط فعلـى  يى دارد امـا در شـرا  يهـا  نقصاساسى  دانم كه قانون من مى«

  سـت، چـون  ياساسى بـه مصـلحت ن   كردن سفره قانون ده من پهنيبه عق -رفته شده بوديپذ

  بـود سـنّت   م مشكل اهـل ياساسى داشت ب قانونيك مشكلى كه ما آن وقت به هنگام تصوي

ى يهـا  آزاديد در مناطق مـا  يد، بايا رفتار كرده ها اقليتشما چرا با ما مثل  گفتند مىكه آنان 

ـ     تشيعد يباشد، راجع به اصل مذهب رسمى كشور كه با   س جمهـور يباشـد و راجـع بـه رئ

  اندازنــد و مــذهب باشــد آنــان حــرف داشــتند، و االن سروصــدا راه مــىعه يد شــيــكــه با

  روز كيـ شـوند چـون آن زمـان بـه آنـان وعـده داده شـده بـود كـه اگـر            طلبكارمان مـى 

ن ي، در عـ »شـود  ن مسائل هم توجه مـى ياساسى نوشته شود به ا بنا شد متممى براى قانون

دانم، قداسـت   ر را به مصلحت نمىيين تغياى هم به امام نوشتم كه االن ا ك نامهيحال من 

  دادن داشـتند االن  رأىرود و آن استقبالى كه آن روز مـردم بـراى    ن مىياساسى از ب قانون

  انـد  داده رأىد و عمـوم مـردم   يـ اساسى فعلى مراجع تقل به آن شكل نخواهد شد، به قانون

  ى دريهـا  كـاري  اساسـى شكسـته شـود و دسـت     ن قـانون يست قداست ايو به مصلحت ن

  .رديآن صورت گ

  )1330 ة، صفح190وست شماره يپ(

  

ان يدند و بعد بعضى از آقايگران را دينى و ديشدند رفتند آقاى مشك مأيوسبعد، از ما كه 

رى شد، كـه البتـه   يگ رأىرات را صورت دادند بعد هم از مردم يين تغين شدند و آنان اييتع

  .ندادند رأىگر هم يندادم، بعضى افراد د رأىرات يين تغيمن به ا
  

  رات برداشته شد؟يين تغيبراى رهبرى هم در هم مرجعيتد يق :س

  ه اضـافه يـ فق تيـ هـم بـراى وال   »مطلقـه «د يـ ك قيـ رات بود كـه  يين تغيبله، و در هم :ج

  ه هـر كـار دلـش خواسـت بكنـد     يـ فق ن معنا كه ولىيمطلقه به ا تيكردند، در حالى كه وال

  :ديـ فرما مـى ) ص(امبراكرميـ در ارتبـاط بـا پ   ست، خود خداوند سـبحان يبه نظر من درست ن

امبر مجـرى دسـتورات خداسـت    يـ حكـم مـال خداسـت، پ   » اهللا نهم بما انزليو ان احكم ب«
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  در زمـان فعلـى و   خصـوص  بـه د مجـرى دسـتورات خـدا باشـد، آن هـم      يه هم بايفق ولى

  ه رايـ فق ن او بـر اسـاس انتخـاب اسـت، مـردم ولـى      يـي اساسـى مـا كـه تع    بر اساس قانون

  چ حـق ياساسـى و دسـتورات اسـالم عمـل كنـد و هـ       كنند كه بر اساس قانون خاب مىانت

ارات يـ اساسـى اخت  ه هـم در قـانون  يـ فق اساسى عمل كنـد، بـراى ولـى    ندارد خالف قانون

  .ى مشخص شده استخصوص به

ـ البته ممكن است مقصود از وال ت عامـه باشـد، چـون بعضـى از فقهـا      يـ مطلقـه وال  تي

داننـد،   ن مىيتامى و قاصرين مانده مانند تصرف در اموال يجزئى زمه را در امور يفق تيوال

سـت و از  يل نيـ االجراء كـه قابـل تعط   ست بلكه در همه امور الزمين نيم چنييگو اما ما مى

ن و اجـراى حـدود الهـى جـارى اسـت ولـى در       يجمله اداره امور بالد و حفظ نظام مسلم

ن يز بـه همـ  ين )السالم هميعل(و ائمه )ص(امبريت پيچهارچوب احكام و مقررات الهى چنانكه وال

بـه   )فيالشر فرجه تعالى اهللا عجل(عصر  بت حضرت ولىيت امت در زمان غيوالكه  ايننحو است؛ 

د بر اساس احكام خدا انجام ين باين است كه اداره امور مسلميه عادل محول شده براى ايفق

ر بخواهند كشـورى بـر اسـاس    باشد، اگ ه كارشناس و متخصص احكام خدا مىيشود و فق

دئولوگ آن انجام شود؛ هر چنـد در امـور   ير نظر ايد زيباقهراً  دئولوژى خاصى اداره شوديا

د انجام دهند و اگـر آن  ين بايا متصدى نشد عدول مومنيه عادل نبود و ياالجراء اگر فق الزم

قن اسـت و  يقـدرمت ه عـادل  يجه فقيد انجام دهند، پس در نتين بايسر نشد فساق مومنيهم م

ن يد زمـ يـ االجـراء را كـه نبا   ل امـور الزم ين قبيف است و ايانجام امور مذكوره از باب تكل

گنجد؛ و اگر بنـا باشـد كـه     نجا نمىيدر امسأله ل يالبته تفص. نامند مى» هيامور حسب« ،بمانند

ن يـ در ا -دارنـد ان اصـرار  يچنانكه آقا -باشد  )السـالم  هميعل(ه به نصب از طرف ائمهيفق تيوال

باشد، بلكه هر مجتهد واجـد   كنند نمى ن مىييصورت منحصر به كسى كه خبرگان او را تع

داراى آن مقـام خواهـد بـود و خبرگـان حـق ندارنـد        -اگر اعلم باشـد مخصوصاً  -ط يشرا

  .نديمنصوب از طرف امام معصوم را عزل نما

  

اساسـى اشـاره    قـانون  نسبت به برخـى از اصـول  سنّت  حضرتعالى به اعتراض اهل :س

را وارد  آنهـا  د تا چه انـدازه اعتـراض  ييد و بفرمايح دهيشتر توضين باره بيدر الطفاً د؛ يكرد

  د؟يدان مى
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نـه مشـكل   ين زميـ اساسـى مـا در ا   ب قـانون يگونه كه عرض كردم هنگام تصو همان :ج

رفتار شود  ها اقليتر يد مثل ساياعتراض داشتند كه با ما نباسنّت  ك طرف اهليم؛ از يداشت

مـذهب رسـمى   كه  اينز نسبت به يم، و نيى داشته باشيها آزاديد در مناطق خودمان يو ما با

گـر  يعه مـذهب باشـد حـرف داشـتند، و از طـرف د     يس جمهور شيا رئيباشد  تشيعكشور 

ما . ندگان مجلس خبرگان نسبت به آنان وجود داشتيى از سوى برخى از نمايها حساسيت

ك يم كه اگر يوعده دادسنّت  م به اهليبه طور موقت مشكل را برطرف كن فعالًكه  اينبراى 

شود، كـه   هاى آنان توجه مى اساسى نوشته شود به خواسته روز بنا شد متممى براى قانون

  .ن وعده عمل نشديالبته هنگام بازنگرى به ا

حـق آنـان اسـت كـه      هاى آنـان وارد بـود، بـه نظـر مـن      تا چه اندازه خواستهكه  ايناما 

ت يـ داشته باشند، ولى چـون اكثر  -ت دارنديدر مناطق خودشان كه اكثر -ى مذهبى ها آزادي

باشـد،   تشـيع ان هـم هسـت كـه مـذهب رسـمى كشـور       يعيعه هستند حق شيران شيمردم ا

ت مـردم آن كشـور بـه    يـ گر مـذهب اكثر يارى از كشورهاى مذهبى ديگونه كه در بس همان

ن اصل بودم يدر آن زمان از مدافعان ا شخصاًرفته شده است؛ و من يعنوان مذهب رسمى پذ

  .ب آن نقش داشتميو در تصو

  
  
  

  نامه به اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى

  

د، يـ اى براى خبرگان نوشته ا ده شد حضرتعالى پس از رحلت حضرت امام نامهيشن :س

  د مضمون آن نامه چه بود؟يياگر ممكن است بفرما

اساسـى بودنـد،    آن نامه براى خبرگان نبود براى افرادى بود كه مسئول بازنگرى قانون :ج

 آنهـا  نجا بـراى ينى آمدند اين نامه را هم نفرستادم چون بعضى فضال از جمله آقاى اميالبته ا

د بـراى خودتـان چانـه    يـ ن بود كه ممكن است در ذهن بزند كه شما داريخواندم نظرشان ا

ن حـال مـن نظراتـى    يدر عـ . اى براى رهبرى بـود  ن آقاى خامنهيياز تعد، چون بعد يزن مى

خواستم مشخص شود  داشتم كه چون نقش اساسى براى رهبرى جمهورى اسالمى دارد مى

  :ن شكل استين نامه به اين مسائل توجه شود، متن ايو به ا
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  : 191وست شماره يپ

  22/3/68اساسى، مورخه خطاب به شوراى بازنگرى قانون له معظمنامه 

  ميالرح  الرحمن اهللا بسم

اساسـى   ان محترم اعضاى شـوراى بـازنگرى قـانون   ياسالم و آقا ات و حججيحضرات آ
  بركاتهم دامت

حضرت امام  الشأن ميت به مناسبت رحلت جانگداز رهبر و قائد عظيپس از سالم و تسل

د و از شرح آن يدان رساند هر چند با وضع موجود كه همه مى به عرض مى )سره قدس(نىيخم

كتمـون مـا انزلنـا مـن     ين يان الذ«: فهيه شريمعذورم بنا بر سكوت داشتم ولى به مقتضاى آ

و  »لعـنهم الالعنـون  ياهللا و  لعنهميالكتاب اولئك  ناه للناس فىينات و الهدى من بعد ما بيالب

  .فه كردمياحساس وظقهراً  )البدع ، باب54، ص1الكافى، ج اصول(مون ن مضيث وارده به اياحاد

ه يـ ست ولـى بـه مقتضـاى آ   يد نيان محترم مورد ترديو هر چند مقام علمى و كماالت آقا

اى  م، لذا الزم شد نكتـه ياز به تذكر داريهمه ما ن» نيو ذكر فان الذكرى تنفع المومن«: فهيشر

  :را تذكر دهم

ا يـ د مربـوط بـه زمـان خـاص و     يكن ب مىيان محترم طرح و تصويآقانى را كه شما يقوان

د يـ خاص نباشد بلكه باجو  ه واز اوضاع خاص تأثرد ميست، پس بايط اضطرارى فقط نيشرا

  .ن اساس كار شما باشديه شرع مبيه وارده از ناحين كليبه طور كلى مواز

ل ندارد ولى يفعلى دل تمرجعيرهبرى در جمهورى اسالمى هرچند عنوان مسأله راجع به 

 د افقه و اعلـم آنـان بـه كتـاب و    ين باين است كه ولى امر مسلمياسنّت  مستفاد از كتاب و

  :باشدسنّت 

ه و اعلمهم يالناس بهذا االمر اقواهم عل ها الناس ان احقّيا«: )173الخطبه (البالغه  ففى نهج - 1

  » .هيبامراهللا ف

على  ةفیالخلكون ينبغى ان ياف«: )ع(نيرالمومنيعن ام )118ص(س يم بن قيو فى كتاب سل - 2

ن بع امّتيان  احقّ الحقّ هدى الىيافمن «: اهللا ه و قد قالينب ةسناهللا و اال اعلمهم بكتاب ةماال

و  »او اثاره مـن علـم  «: و قال »العلم و الجسم فى ةبسطو زاده «: و قال »هدىيا ان هدى اّليال

ذهب يـ زل امـرهم  يـ ا لم هم اعلم منه اّليقط امرها رجال و ف ةمما ولت ا«: )ص(اهللا قال رسول

  »!؟ةمعلى اال ةر االماريفهى غ ةیعنى الوالي »رجعوا الى ما تركوايسفاال حتى 
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قول ي )ص(اهللا انهم قد سمعوا رسول«: ةفته بالخاليان احّقيفى ب )ع(عنه )148ص(ضا يه ايو ف - 3

ذهب يـ زل امـرهم  يـ ا لم هم من هو اعلم منه اّليامرها و ف رجال قطّ ةّمت اما وّل: عودا و بدءا

رهط ما منهم رجل جمع القـرآن و   ةثوا امرهم قبلى ثالرجعوا الى ما تركوا، فوّليى سفاال حّت

ه و ينب ةسناهللا و  ه، و قد علموا انى اعلمهم بكتابينب ةسناهللا و ال دعى ان له علما بكتابيال

  » .اهللا قضاهم بحكماهللا و ا افقههم و اقراهم لكتاب

عـن  ) ع(نيخ بسـنده عـن علـى بـن الحسـ     يالمرام للبحرانى عن مجالس الش هيو فى غا - 4

ـ  «: )ص(اهللا قال رسـول : ه قاليفى خطبته بمحضر معاو )ع(الحسن بن على امرهـا   ةامـ ت مـا وّل

  » .رجعوا الى ما تركوايى ذهب سفاال حّتيزل امرهم يا لم هم من هو اعلم منه اّليرجال و ف

. فى خطبتـه نحـو ذلـك    )ع(ضا عن المجالس بسنده عن زاذان عن الحسن بن علىيه ايو ف
  )299و ص 298المرام، ص ةیغا(

هم اعلم منه او افقـه منـه لـم    يقوما و ف من ام«: )ص(اهللا و فى محاسن البرقى عن رسول - 5

  )93، ص1المحاسن، ج(»  .ةمايوم القيزل امرهم فى سفال الى ي

فى  )ع(نيرالمومنير النعمانى عن اميعن تفس )64و  45و  44روت، صفحاتيب ، طبع90ج(البحار  و فى - 6

كون ازهد النـاس و  يجب ان يو اما اللواتى فى صفات ذاته فانه «: نيان صفات امام المسلميب

كـن  يو امـا اذا لـم   ... هيتبع ذلك لعلل تقتضـ ياعلم الناس و اشجع الناس و اكرم الناس و ما 

اهللا فضـل و   ره، قلب الفرائض فاحل ما حـرم ياهللا تعالى فى كتابه و غ ع ما فرضهيعالما بجم

ه و يـ اهللا و حرامه و ضروب احكامه و امـره و نه  كون اعلم الناس بحالليوالثانى ان ... اضل

المحكـم و   ؛ و رواه عنـه فـى  »ستغنى عنهميه و يحتاج الناس اليه الناس فيحتاج اليع ما يجم

  .المتشابه

: قولي )ع(سمعت ابا عبداهللا: سار قاليل بن يبسنده عن الفض )564، ص18ج(الوسائل  و فى - 7

  .ثيالحد» هم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدعيدعو الناس و فيمن خرج «

: قـال  )ص(اهللا ان رسـول  )ع(هيـ ح عن ابى عبداهللا عن ابيبسند صح )28، ص11ج(ضا يه ايو ف - 8

ن من هـو اعلـم منـه فهـو ضـال      يالمسلم دعاهم الى نفسه و فىفه و يمن ضرب الناس بس«

  » .تكلّفم

ـ «: )ع(عن الصادق )375ص(العقول  و فى تحف - 9 هم مـن هـو   يمن دعا الناس الى نفسه و ف

  » .اعلم منه فهو مبتدع ضال
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التصلح اال الهلها فمن  ةسايان الر«: )ص(اهللا عن رسول )251ص(د يو فى اختصاص المف - 10

  » .ةمايوم القيه ينظراهللا اليهم من هو اعلم منه لم يدعا الناس الى نفسه و ف

فـى  ) ع(نيرالمـومن يعن نصربن مزاحم عن ام ةغالبال د لنهجيالحد ابى و فى شرح ابن - 11

هـا مـن   ثا اقربيما و حـد يه قدفان اولى الناس بامر هذه االم«: و اصحابه قال ةیكتابه الى معاو

  )210، ص3د، جيالحد ابى شرح ابن(. ثيالحد» نيالد الرسول و اعلمها بالكتاب و افقهها فى

من استعمل «: )ص(اهللا عباس عن رسول بسنده عن ابن )118، ص10ج(هقى يو فى سنن الب - 12

ه فقـد  يـ اهللا و سـنه نب  هم اولى بذلك منه و اعلم بكتابيعلم ان فين و هو يعامال من المسلم

  » .نيع المسلمياهللا و رسوله و جم خان

ـ الفق هيـ فى هذا المجـال، فراجـع كتـاب وال    ةات الواردير ذلك من الروايالى غ ه، الفصـل  ي

  )و مابعدها 301، ص1ج(السابع من باب شرائط الوالى؛ 

است، و هر چند انتخاب به امت و خبرگـان امـت محـول     متعيناعلم و افقه اجماالً پس 

البتـه  . نديه عمل نماين شرعيشده است ولى بر آنان الزم است در چهارچوب شرائط و مواز

ـ العنان نباشد بلكه قـانون او را محـدود نما   د به نحوى باشد كه ولى منتخب مطلقيبا د بـه  ي

د، و در يـ ن مشـورت نما يمتخصصـ  ر وينحوى كه ناچار باشد در مسائل مختلفه با اهل تـدب 

ن نكته هم توجـه شـود   يو به ا. تخلف نخواهد كردقهراً  باشد متعهدصورتى كه او عادل و 

اد و يموجب انققهراً  اسى توام باشديت با عدالت و درك و آگاهى سيت و افقهيكه اگر اعلم

سـالم و  ان و همـه خـدمتگزاران ا  يـ ق شما آقايسالمت و توف. اطاعت همه ملت خواهد شد

  .مينما كشور را از خداى بزرگ مسالت مى

  اهللا و بركاته رحمةكم و يوالسالم عل

  نعلى منتظرىيحس - 1409القعده   ذى 8مطابق  22/3/68

  

  تعالى  باسمه

اساسـى   اى به عنوان تذكر براى شوراى بـازنگرى قـانون   ن نامه دوصفحهيا

ناسـالم  جـو   درنوشته شد ولى پس از خواندن براى دوسه نفر گفته شد كـه  

كند و اثر نـدارد و بلكـه اثـر     ند فالنى براى خودش تالش مىيگو فعلى مى

  .معكوس هم دارد، لذا فرستاده نشد

  نعلى منتظرىيحس
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  *٧١٧  غوغاي برکناري: فصل دهم
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آمده است كـه   -در جلداول -اساسى  دم در كتاب مشروح مذاكرات بازنگرى قانونيبعد د

اى هـم گفتـه    نى در جلسه خواند و آقاى خامنـه يم اميخ ابراهيات را آقاى حاج شين روايا

زدى فرمودنـد كـه   يـ ن جوابى كه جناب آقـاى  يات عالج بشود، اين روايد ايباواقعاً «: است

ت يافقهكه  اينخالف ظاهر است، عالوه بر  انصافاًن يت به اداره امر، نه ايعنى اعلميت ياعلم

ان علما و فضال فكر كنند و يا حاال آقان ريهم من هو اعلم منه، ايهم من هو افقه منه و فيو ف

١.»ش بكننديك كارى برايا از لحاظ سند يا از لحاظ داللت يش عالجى بكنند حاال يا براي
  

ن يـ ضه عمل كنند، اگر ايات مستفين روايان بر طبق اين است كه آقايد گفت عالجش ايبا

ن يـ ش از اينـى هـم پـ   يخم اهللا تيباشد؛ البته نظر آ مى ٢ضيمستف اقالًات متواتر نباشد يروا

و رهبرى با هم  مرجعيتاند  شان فرمودهيشان هست كه اين بود، استفتائى از ايانات هميجر

هـل  «: انـد  شـان كـرده  ياز ا هـا  لبنـاني اسـتفتائى  . د اعلم و افقه باشنديهست چون هر دو با

شـان در  يو ا »القائـد ر يكون المقلد غيه و ان ياسياده السيه و القينيه الدين المرجعيتفصلون ب

ه ياسـ ياده السيه القيست والينهما و ليل بيم، التفصيالرح الرحمن اهللا بسم«: اند جواب نوشته

٣.»دياال للمجتهد الجامع لشرائط التقل
  

  
  

  ى از امام و نظامياتهام جدا

  

  غـاتى كـه در داخـل   يهـاى تبل  ش از ماجراى بركنارى حضـرتعالى، برخـى رسـانه   يپ :س

  ى ويم روى خــط جــدايرمســتقيم و غيت داشــتند بــه طــور مســتقيــفعالو خــارج كشــور 

  نيك چنـ يـ كردنـد كـه    كردنـد و القـا مـى    غ مـى يـ فاصله حضرتعالى از امام و از نظام تبل

  كردنـد، بـه نظـر شـما چـه      ن تـوهم آمـاده مـى   يـ را براى اجو  ايروندى وجود دارد و گو

  نيـ ا دفتـر شـما ا  يـ و  خصـاً شن خط وجود داشت و چرا حضرتعالى ياى از القاى ا زهيانگ

  د؟يكرد ب نمىيالقا را تكذ

                                                        
 194، ص1اساسى، ج  مشروح مذاكرات بازنگرى قانون ١
ين و روايتى است كه حداقل از سه طريق از معصوم نقل شده است، ولى به حدى نرسيده است كه موجب يق »روايت مستفيض« ٢

 .شود  روايتى است كه طرق نقل آن، به حدى است كه موجب اطمينان مى »روايت متواتر«. اطمينان شود
 176، ص1اساسى، ج  مشروح مذاكرات بازنگرى قانون ٣
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چ وقت خودم را از امام و يكردند ولى من ه ن شكل منعكس مىيرا به امسأله  آنها بله :ج

چ وقـت نـه مقـامى    يدانستم، من هـ  دانستم، من خودم را جزو انقالب مى نمى جداانقالب 

شـان  يم جـاى ا يايـ بشود و مـن ب خواستم و نه آرزو داشتم كه خداى نكرده امام طورى  مى

ن تصوراتى داشتند كـه هنـوز   يك چنين فكرها بودند البد يكه در ا آنها ادىيو ا آنها نم،يبنش

. ام دانسـته  نمـى  جـدا چ وقـت خـودم را از امـام    يزنند، من ه را دارند مى ها حرفن يهم ا

داشت مـن بـه   آمد كارى  ران نبودند اگر كسى مىيشان در ايگونه كه گفتم وقتى كه ا همان

 جـدا شـان  يخـودم را از ا اصالً دادم، من  شان آن كار را انجام مىيشان و به جاى ايعنوان ا

ن قدر بتواننـد نفـوذ كننـد كـه امـام      ين اياطيدادم كه ش دانستم و حتى احتمال هم نمى نمى

كـه   ايندادم براى  ن احتمال را هم نمىيمن ا جداًام،  ستادهيشان ايال كنند من در مقابل ايخ

شناسـم، حـاال    شـان را مـى  يشناسند و من هم ا شان مرا مىيسال است كه ا گفتم چهل مى

نظرهاى ما كار خودشـان را   ن چقدر توانستند با سوءاستفاده از برخى اختالفياطيشكه  اين

قدر براى  نيدادم در جمهورى اسالمى كه ا من احتمال نمى. گرى استيبكنند آن مطلب د

در انقالبى هم كه  اينن حد بتوانند در كارها نفوذ كنند، غافل از ين تا اياطيآن تالش شده ش

م حاال مردم يكرد ال مىين كار خودشان را كردند، ما خياطيانجام داد باز ش) ص(امبراكرميكه پ

  .شود اند و آن مسائل تكرار نمى روشن و آگاه شده

  سـتم بـراى  يچ ناراحـت ن يهـ انـات  ين جريـ م كه الحمدهللا از اين مطلب را هم بگويالبته ا

  آنهـا قدرتش را ندارم، گناه آن به عهـده  كه  اينتى ندارم از باب يگر مسئوليمن حاال دكه  اين

  مـن االن بـه كارهـاى علمـى و شخصـى اگـر بگذارنـد       . انـد  ن مسـائل را انجـام داده  يكه ا

براى  »بگذارنداگر «م يگو مىكه  اينار هم از وضع خودم راضى هستم؛ و ياشتغال دارم و بس

  كننـد  ا احضـار مـى  يـ هاى واهى شاگردان مرا بازداشت  ك طرف به بهانهين است كه از يا

  رنـد كـه در درس مـن حاضـر نشـوند، و از     يگ ا تعهـد مـى  يـ آورنـد و   و به آنان فشار مى

  در مرتبـه اول . ه شهدا محـل درس هجـوم آوردنـد   ينيدوبار به حس سابقاًكه  اينگر يطرف د

  هـا  و و نامـه يرى و آرشيه و لوازم صوتى و تصوينياء دفتر و حسيطقه اشپس از محاصره من

  و لوازم را شكستند، و در مرتبه دوم بعضى ها دربارى از يو تلگرافات مردم را بردند و بس

ـ از لوازم محل را شكستند و رسما اعالم كردند كه درس هم نبا ن رابطـه  يـ د باشـد، و در ا ي

  د ولـى مـن گفـتم   يسـت در درس حاضـر شـو   يصالح ن بعضى از دوستان اصرار داشتند كه
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روهاى انتظامى حاضر شـدند و دخالـت   يكنم و فرداى آن روز ن ل نمىيهرگز درس را تعط

، و )1335 ة، صفح192وست شماره يپ(كردند و جلوى آنان را گرفتند و درس برگزار شد 

ه و منـزل  ينيحسـ  به دفتـر و  -1376آبان 23 - 1418زده رجب يز پس از سخنرانى سين اخيراً

و غـارت امـوال و    هـا  كتابكردن  ل و پارهيو وسا ها دربهجوم آوردند و پس از شكستن 

ار يـ ه را در اختينيبازداشت جمعى از فضال كه در دفتر بودند مرا در خانـه محصـور و حسـ   

  .م هنوز ادامه دارديگرفتند كه پس از گذشت حدود دوسال و ن

م، مـن خـودم در   يب نكـرد يگـرفتن از امـام را تكـذ   د چـرا فاصـله   ييگو مىكه  اينو اما 

در سـخنرانى   65آبـان سـال  13ام؛ از جملـه در روز   ن كار را كـرده يى مختلف اها مناسبت

ما پخش شد و همه مطبوعات منعكس كردند سخنان مـن  يعمومى كه داشتم و از صدا و س

ان ينوعى تعارض مد يكوش ن خطى بود كه مىيشان در پاسخ به هميدر مورد امام و رهبرى ا

دانستم در هر سـخنرانى   فه خود مىيت داشتم و وظيمن و امام را القا كند؛ به عالوه من عنا

ل و بـراى سـالمتى و طـول عمـر     يـ از امام تجل شد مىز منتشر يما نيعمومى كه از صدا و س

ن القائـات را پاسـخ   يانات هم همواره سعى داشتم اين جريشان دعا كنم، و حتى پس از ايا

ك خط مشخصى در داخـل  يرسد  كردم؛ اما به نظر مى ل مىيت امام تجليهم و از شخصد

مصلحت و بقاى خود را در القاى  شد مىت يه بعضى صاحبان قدرت حمايكشور كه از ناح

زد، و  هاى خارجى دامن مى ش از رسانهيبمسأله ن يد و به ايد ان من و امام مىيتعارض م

كـنم   ان بوده است؛ و من فكر مـى ين جريا محرّكز ينى خارجى ها سياستد بعضى از يشا

خواهند با اسـتفاده ابـزارى از امـام،     مىاى  عدهان هنوز هم در داخل فعال است و ين جريا

  .اهداف و مقاصد خودشان را دنبال كنند
  
  
  

   



 

 :ازدهميفصل 
 

  »فهيدر راه انجام وظ«

  )ش.هـ1368 - 1378(
 
 
 
 

  تأليفس و يتدر *

  انتيه دياست بر پايس *

  امر به معروف و نهى از منكر *

  ى فشارها گروه متعددحمالت  *

  هيسو يكوحدت  *

  مرجعيتآزادى اجتهاد و استقالل  *

  رجب13ماجراى  *

  مشاركت واقعى مردم در حكومت، رمز تداوم انقالب *
  

   



   



  *٧٢٣  در راه انجام وظيفه: فصل يازدهم

  
  
  
  

  اشتغاالت فعلى در حوزه

  

اسى كشـور اكنـون بـه چـه     يى سها مسئوليتان كنار رفتن حضرتعالى از يپس از جر :س

  د؟يى اشتغال داريكارها

م، درس خـارج فقـه، عصـرها هـم     يگـو  درس مى ها صبحهمان كار طلبگى خودمان،  :ج

ك مـدتى هـم   يـ م، يخواند العقول را مى ك مدتى تحفيند براى مالقات يآ افرادى كه مى

قى ين تـوف يـ م؛ و ايخـوان  كافى را مى م، االن هم اصوليالبالغه را خواند كلمات قصار نهج

باشم، بـراى افـراد هـم جنبـه موعظـه دارد، مسـائل       ده يكافى را د است براى من كه اصول

گر هم مسائلى را كه از يى دها وقتدر . شود دى و معارف در آن مطرح مىياخالقى و توح

ها و مطبوعات  كنم روزنامه ن هر روز سعى مىيدهم، عالوه بر ا پرسند جواب مى دفتر مى

ن كارهاى يشتر به هميلبته باسى روز مطلع باشم، ايمختلف را هم مطالعه كنم و از مسائل س

رود انسـان   گر ندارم، سن هم كه باال مىيطلبگى مشغول هستم، فرصت هم براى كارهاى د

ك يـ م اگـر بگذارنـد بـاز    يگـو  ن درس را هم كه مىيشود، حاال هم عتا كارش كمتر مىيطب

به بعضـى  . ن درس هم برقرار باشديخواهد كه هم ها دلشان نمى قى است، ولى بعضىيتوف

ـ انـد در اطالعـات    د؟ حتى بعضى را بـرده يرو ند چرا درس فالنى مىيگو مى ها طلبه از ا ي

 طلّـاب ن اسـت كـه   يـ شتر نظرشـان ا ياند كه درس فالنى نرو و ب ژه و تعهد گرفتهيدادگاه و

خوب حـاال تـا وقتـى كـه افـرادى      . ا خلوت شوديل يدرس تعط به تدريجمرعوب شوند و 

ند راحت يايم، هر وقت هم كه نگذاشتند بيبگو آنها اىفه من است كه درس بريند وظيآ مى

  .كنم نم و مطالعه مىينش مى

  

و ) مبانى فقهى حكومت اسـالمى (ه يفق تيمبحث مهم والكه  اينحضرتعالى پس از  :س

د، چـه ضـرورتى   يـ د بحث مكاسب محرمه را شـروع فرمود يكتاب زكات را به اتمام رساند

  د؟يشروع كردن مبحث را يد كه ايفرمود احساس مى

  قى،يمبحـث غنـا و موسـ   مـثالً  اد اسـت  يـ ن بحـث ز يـ د و مورد ابتال در ايمباحث مف :ج
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شطرنج و مباحث مسأله ه، مجسمصور مسأله اى نجس مثل خون، يد و فروش اشيخرمسأله 

از مباحث طلبگى است كه همـه  ها  كه اين اينل كه مورد ابتالست، عالوه بر ين قبيگر از ايد

  .ميد به آن بپردازيكنند و ما هم با مىبه آن توجه 

  

  

  مسائل مختلف جهان اسالم

  

د يا تى نداشتهيكه مسئول -68ن يان فرورديبعد از جر -ر يى اخها سالاز جنابعالى در  :س

ى منتشـر  يها پياما ي ها سخنرانيى مختلف نسبت به مسائل و حوادث گوناگون ها مناسبتبه 

ى داخلـى  هـا  جنـگ ر، چچن، ين، لبنان، كشميمسائل فلسطرامون يشده است، از باب مثال پ

ب مسجد بابرى در هند، كنفـرانس اسـالمى در داكـار،    يام مردم در عراق، تخريافغانستان، ق

ر، ين الجزايبهمن، حوادث خون22د، سالگرد يانه، كنفرانس صلح مادريكنفرانس صلح خاورم

ن، يوادث بوسـنى و هرزگـو  در روز عاشورا، حـ  )ع(رضا گذارى در حرم حضرت امام بمب

ـ ا ت رسـمى نداشـته  يجنابعالى مسـئول كه  اينر مسائل و اتفاقات؛ با يران و سايانتخابات ا د ي

اى موجـب   زهيـ د چـه انگ ييـ چه بوده است؟ و بفرما ها پيامو  ها سخنرانين يزه شما از ايانگ

و ، حضـرتعالى هنـوز هـم از اصـول     هـا  كشي و حق ها مهري ن بىيرغم همه ايشود عل مى

  د؟ييگران دفاع نمايش از دياساسى ب اهداف انقالب اسالمى و قانون

  ت نداشـتن اسـت، همـه افـراد مسـلمان نسـبت      ير از مسـئول يـ پست رسمى نداشتن غ :ج
ت شـرعى و وجـدانى   يبه همه مسائل جهان اسالم به اندازه شناخت و قدرت خـود مسـئول  

: ديـ فرما سوره توبـه مـى   71ه يدر آخداى دانا و توانا . تفاوت باشند دارند و حق ندارند بى
  »نهـون عـن المنكـر   يامرون بـالمعروف و  يـ اء بعـض  يـ والمومنون والمومنـات بعضـهم اول  «

  ارنـد تـا امـر بـه معـروف و     يگر ولى و صاحب اختيكديهمه مردان و زنان مومن نسبت به 
  ن و مومنـات يضه الهـى را بـر عهـده همـه مـومن     ين فريم ايخداوند كر. ندينهى از منكر نما

اسـى  يع شامل همه مـوارد فـردى و اجتمـاعى و س   يد وسيقرار داده، و معروف و منكر در د
ان آنـان باشـد   يـ ن باشد معروف، و آنچه به ضـرر و ز يآنچه به نفع اسالم و مسلم. شود مى

  .تفـاوت باشـد   گـذرد بـى   چ كس حق ندارد نسبت به آنچـه در جامعـه مـى   يه. منكر است
  ن الزم اسـت بـه تـذكرات توجـه    يند، و بر مسئوليك نمابر مردم الزم است تذكر دهند، كم
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  .ب اثر بدهنديند و به اندازه قدرت ترتينما

  نيبـامور المسـلم   هـتم يمـن اصـبح ال  «: نقـل شـده   )ص(خـدا  ث معتبـر از رسـول  يدر حد

  اهتمــام نــدارد هــا مســلمانهــركس صــبح كنــد در حــالى كــه بــه امــور ١ »س بمســلميفلــ

  معمـوالً د عمـوم اسـت، و   يـ است و جمع مضـاف مف  »امر«جمع  »امور«. باشد مسلمان نمى

ـ ا. شـود  اسـى اطـالق مـى   يبه كارهاى مهم اجتمـاعى و س » امر«كلمه    اى اسـت  فـه ين وظي

  چ مقامى حق نـدارد مـردم را از عمـل   يچ كس و هيگذاشته شده و ه ها مسلمانكه بر عهده 

  .فه اجتماعى باز داردين وظيبه ا

ن ي؛ و نسبت به ا٢» تهيكم مسئول عن رعكم راع و كّلكّل«: نقل شده )ص(خدا و باز از رسول

ه يدر خطبـه شقشـق  . تـرى دارنـد   نيت سـنگ يفه اجتماعى، علمـا و دانشـمندان مسـئول   يوظ

قاروا علـى  يو ما اخذاهللا على العلماء ان ال «: ميخوان مى) ع(نيرالمومنياز كالم ام ٣البالغه نهج

گرفتـه بـر عهـده علمـا كـه در برابـر        مـان يو آنچـه خـدا پ   »ه ظالم و ال سـغب مظلـوم  كّظ

ن يـ اظـاهراً  . تفاوت نباشـند  دگان ساكت و بىيخوارگى ستمكاران و گرسنگى ستمد شكم

ه يـ ات و تجاوز بـه حقـوق اسـت كـه از ناح    يه از مطلق تعديشكم خوارگى و گرسنگى كنا

 نيـ شـود و علمـا در برابـر ا    ن انجام مىيگر از ضعفا و مظلوميقشرى از جامعه نسبت به د

  .ت دارنديمسئول ها عدالتي بى

ن انقالبى است يم، هرچه باشد ايفرق بگذار »مابالعرض«و  »مابالذات«ان يد ميباالخره ما با

گذارى و مجاهدت شده اسـت   هيار براى آن سرمايكه همه مردم در آن شركت داشتند و بس

داده شده است، و  اند و چقدر به مردم وعده د و جانباز دادهين همه در راه آن شهيو مردم ا

ن انقـالب  يـ م را وقـف ا يگر من همه زندگيم؛ از طرف ديت داريلذا همه در برابر آن مسئول

ده باشد و در رشد و پرورش آن يزى زحمت كشيدن چيام و كسى كه براى به ثمر رس كرده

 هـا  مهري ن بىيباالخره من ا. كند دل خورده باشد همواره براى حفظ آن دلسوزى مى خون

گذارم نه به حساب اصل انقـالب، دفـاع از اسـاس     را به حساب اشخاص مى ها فاجحاو 

  .دانم فه خود مىياسالم و جمهورى اسالمى و حقوق مردم را وظ

                                                        
 1، حديث »االهتمام بامور المسلمين والنصيحه لهم و نفعهم«كافى، كتاب االيمان و الكفر، باب  ١

 ةالجمعاب ، كت160ة ، صفح1بخارى، جلد ٢
 البالغه  خطبه سوم نهج ٣
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ن يـ ت داشـته باشـم، ا  يمسـئول  آنهـا  ست كه فقط مـن در يزى نيمسائل جهان اسالم هم چ

تفـاوت   گـذرد بـى   مىفه همه مسلمانان است كه نسبت به مسائلى كه در جهان اسالم يوظ

ن اسـاس اسـت كـه هـر     يت كنند؛ و روى همينباشند و از مسلمانان و مظلومان جهان حما

باشد در باره مسائل و مشـكالت جهـان    مؤثّركنم حرف من ممكن است  وقت احساس مى

  .دارم ان مىيرسد ب كنم و تذكراتى را كه به نظرم الزم مى مى موضع گيرىاسالم 

  )1427الي  1340، صفحات 216الى  193ى شماره ها پيوست(

  
  

  اسىيدخالت در امور س

  

آمده، مرحوم امام حضرتعالى را از دخالت  6/1/68ند در نامه يگو بر اساس آنچه مى :س

  ا نه؟يى وجود داشت ين نهيا چنيد آيياند، بفرما اسى نهى كردهيدر امور س

چ كـار  يه شده كه در هـ يبه من توص -انتساب آن به امامصحت بر فرض  -ن نامه يدر ا :ج

نـى  ياهللا خم تيآ -گونه كه در فصل دهم گذشت همان -اسى دخالت نكنم؛ در حالى كه يس

د يـ اگـر كسـى بگو  «: نديگو جمعه راجع به خطبه جمعه مى ةوصلله در باب يرالوسيدر تحر

معمـول  است بر مبناى آنچـه  يس. »است راين را شناخته نه سياست جداست نه دين از سيد

ن يـ ز را انسان كنار بگذارد، ايعواطف انسانى و همه چكه  اينر و يو تزو حقّهعنى ياست يدن

است است و ين اسالم مشحون از سين است كه ديده ما ايست؛ ولى عقين نياست جزو ديس

است دخالـت نكـن   يند در سياست جزو بافت اسالم است، اگر به كسى بگويحكومت و س

دفاع از مظلوم و امر به معروف و نهى  اصوالًن نداشته باش، و يتو دن است كه يمعناى آن ا

ن نداشته باش، امر به معـروف و  يشود به كسى گفت شما د ن است و نمىياز منكر جزو د

تفـاوت باشـد گنـاه كـرده      فه همه افراد است و هر كس هم ساكت و بـى ينهى از منكر وظ

  .است

نظـام و حـوزه از   «ه شده كـه  يآمده و توص 8/1مه ن گفته با آنچه در ناياكه  اينگذشته از 

ات يات و سهويست كه نظام در شكيرا قرار نيدر تعارض است، ز» نظرات شما استفاده كنند

  .ض و نفاس از نظرات من استفاده كنديا در مسائل حينماز 



  *٧٢٧  در راه انجام وظيفه: فصل يازدهم

  

ت كـنم،  يـ شـان تبع يفم را از ايام كـه بخـواهم تكـال    شان نبـوده يا مقلّدگر من ياز طرف د

سـت و  يدى نيـ گونه مسائل تقل نيا اساساًد كنم؛ و يالحمدهللا در حدى هستم كه نخواهم تقل

. اسى و اجتماعى منـع كـرد  يتوان از دخالت در مسائل س ن را هم نمىيمقلّدچ كس حتى يه

دهم سـاكت   ص مىيدانم در مواردى كه تشخ نى و اجتماعى خود مىيفه دين من وظيبنابرا

  .رميگ نه از كسى اجازه نمىين زميتفاوت نباشم و در ا و بى
  
  
  

  درباره استقراض خارجى موضع گيرى

  

اسـتقراض خـارجى   مسأله سخنرانى مهمى راجع به  1368حضرتعالى در اواخر سال :س

ه شما صـورت  يعى عليغات وسيد كه واكنشهاى متفاوتى را به دنبال داشت و تبليان فرموديب

  چه بود؟ موضع گيرىن صحبت و يد مبناى حضرتعالى براى اييرفت، بفرمايپذ

  خواسـتند انجـام بدهنـد و در    ات امـام مـى  يـ استقراض خارجى را در زمان حمسأله  :ج

، 160وسـت شـماره   يپ(ن مالقاتم با حضرت امـام صـحبت كـردم    يهمان وقت من در آخر

ن كار را نكنند، من هم مـدتى پـس از   يد اييشان به حاج احمدآقا گفتند بگويا )650 ةصفح

ب كردند به آن اعتـراض  ياستقراض خارجى را در مجلس تصومسأله ان يكه آقا امامرحلت 

اسـتقراض  هـا   ايـن  گرى كردند و گفتند ان هوچىيشان را گفتم، آقايدر ضمن نظر ا كردم و

  ق دارند و در پرداختيان تصديارد دالر آن را خود آقايليم تا سى مينيب ولى االن مى ست،ين

ـ انـد، مـن ا   آن هم مانده   فـه گفـتم، شـوراى نگهبـان هـم اسـتقراض      يرا بـه عنـوان وظ   ني

  لـى بـدى  يز خيـ دم چيـ ب كرده بود، من آن را تا آخر بـا دقـت مطالعـه كـردم و د    يرا تصو

  ن جهـت دو روز در يم، بـه همـ  يم گرفتم حداقل همـان نظـر امـام را بگـو    ياست، لذا تصم

درس؛ بعد گفتم بروم ك روز هم در يدار با مردم و يروز در د كين رابطه صحبت كردم، يا

  اهللا مومن كه عضو شوراى نگهبـان اسـت صـحبت كـنم، شـب رفـتم منـزل آقـاى         تيبا آ

  آقـاى مـومن شـما در شـوراى نگهبـان چطـور      «: ه را با او مطرح كردم، گفـتم يمومن و قض

  ن اســت كــه مــا فرصــتيــواقعــش ا«: گفــت» د؟يــزى نگفتيــن موضــوع چيــراجــع بــه ا

  شـان گفـت  يدم ايآقاى شرعى در مجلس است من از او پرسـ  م،يزها را نداريجور چ نيمطالعه ا
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شـان اعتمـاد   يست، مـا هـم بـه ا   يه بخرند و مطلب مهمى نيى را نسيزهايك چيخواهند  مى

د مسـائل را بـا دقـت مطالعـه و     يـ شـوراى نگهبـانى كـه با   . »سـت يمهمى نمسأله م كه يكرد

ان را مطالعـه  يـ ب آقايتصـو نجا در قم يمن طلبه ا! كنند ن طور برخورد مىيموشكافى كنند ا

ان ملت است و معناى آن فروش كشور اسـت، وقتـى مـا    يز بدى است، به زيدم چيكردم د

وابسته قهراً  ميگرى شديم و وابسته اقتصادى به جاى ديمان را از دست دادياستقالل اقتصاد

اسـت و فرهنـگ امـروز تـابع     يم شد، سيم شد، وابسته فرهنگى هم خواهياسى هم خواهيس

. به ضرر كشور است لذا اعتراض كردمواقعاً ن كار ينده ايدم آيمسائل اقتصادى است، من د

 ده كه دولت امكان اتماميمه تمام راكد رسيى نها طرحى قرض شده به مصرف ها پولغالب 

ن يى خارجى خم، و نام اها بدهير يده و كمر ملت زيفا بى ها طرحجه يرا ندارد و در نت آنها

  .سازندگى گذاشته شد ،نپخته كارهاى خالف و

  )1441الي  1428، صفحات 218و  217ى شماره ها پيوست(

  

ـ با كسى هـم مشـورت فرمود  مسأله ن يا در طرح ايآ :س   ديـ كن ا احسـاس نمـى  يـ د، و آي

د ييـ رى بفرمايـ گين پيدادن به مسـئول  غاميگونه مسائل را به صورت خصوصى و با پ نياگر ا

  ن شـكل خشـن  يـ د تـا بـه ا  ييـ عمـومى مطـرح بفرما  ن اسـت كـه در سـخنرانى    يـ بهتر از ا

  با آن برخورد نشود؟

ه مـا بـه راه انداختنـد مـن اول در     يـ ن قدر سروصـدا روى آن عل يرا كه امسأله ن يهم :ج

  ن ضـررها را يـ كـردن آن ا  ارتباط با آن با بعضى افراد مشورت كردم، بعضى گفتنـد مطـرح  

زنـد   شـما صـدمه مـى    مرجعيتت و يقعبه مو فعالًدارد، بعضى گفتند فالن ضرر را دارد و 

  ح خـودش بـردارد بلكـه   يست كه انسان دسـت از نظـر صـح   ين ني، اما معناى مشورت ا...و

  پختـه بشـود، بعضـى   مسـأله  ن است كه انسان با افراد مشـورت كنـد تـا    يمعناى مشورت ا

  شود، من بعد از آنكه مشورت كردم و قانع نمى ها وقتشود بعضى  انسان قانع مى ها وقت

  ار خـوبى آمـد مـن هـم صـحبت كـردم؛      يه بسـ يـ قانع نشدم باز با قـرآن اسـتخاره كـردم، آ   

  شـهرى در اصـفهان صـحبت    راز صحبت كـرد، آقـاى رى  يه من امام جمعه شيآن وقت عل

غات به راه انداختنـد، امـا مـن مصـلحت نظـام و      يهاى وابسته سروصدا و تبل كرد، روزنامه

  نيـ ى كـه بـه ا  يز چندسـال مشـخص شـد آنهـا    انقالب و مردم را در نظر گـرفتم و پـس ا  
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ن اواخر با آن يز در اياى ن حت من گوش ندادند چه ضررى به كشور زدند، آقاى خامنهينص

ز در يـ لـى ن ياردب كـرد، آقـاى موسـوى    ت مىيل از آن حمايمخالفت كرد هر چند در آن اوا

رى مـن  يـ گ ز بـه موضـع  ياى كه در تهران خواند به عواقب سوء آن و ن ن نماز جمعهيآخر

  .اشاره داشت

دادنـد، و بـه    گـوش نمـى  اصـالً  ان يـ د، آقايـ ان تذكر نداديد چرا به آقاييگو مىكه  ايناما 

را در مسـأله  ن يـ م ايكوت كرده بودند همچون حال فعلى، بـاالخره مـا گفتـ   ياصطالح مرا با

ن مسائل هسـت، و از قـول   يك عده بفهمند كه ايم حداقل يكن سخنرانى عمومى مطرح مى

رند و كسى هـم  يم بگين امر كه چندنفر براى مردم تصميااصالً . حضرت امام هم نقل كردم

ى حق نداشته باشد اظهارنظر كند امرى است برخالف عقل و شرع، يهرچند به عنوان راهنما

وى همه د ريان بايو برخالف آزادى است كه به مردم انقالبى ما وعده داده شد؛ با منطق آقا

  .ديات امر به معروف و نهى از منكر خط قرمز كشيات و روايآ
  

العملى از سوى مسـئوالن   رامون استقراض، چه عكسيپس از سخنرانى حضرتعالى پ :س

  ر؟يا خيعمل پوشاندند  ةح شما را جاميا نصايرفت و آيصورت پذ

  كيـ ن سخنرانى نه تنها مسـئوالن بـه تـذكرات مـن تـوجهى نكردنـد بلكـه        يپس از ا :ج

  نـد و يايت مـن ب يـ ه و مقابـل ب يضـ يك كردنـد تـا در نمـاز جمعـه و مدرسـه ف     يعده را تحر

  ه تجمـع بـه راه انداختنـد،   يضـ يدر مدرسـه ف . كننـد  فحاشـى ز بدهنـد و  يدآميشعارهاى تهد

ه مـن سـخنرانى كردنـد، آقـاى     يـ علك كردند و آنان يدى را تحريد سعيفرزندان مرحوم شه

  هيـ شهرى در اصـفهان سـخنان تنـدى عل    راز و آقاى رىيرازى در نماز جمعه شيحائرى ش

ها و مطبوعـات وابسـته شـروع كردنـد بـه جنجـال و        من گفتند و به دنبال آن هم روزنامه

  ش اسـت و از يانـد  گـذارد و سـاده   اهانت، و گفتند فالنى دارد چوب الى چرخ دولت مى

  الشعاع قـرار دهنـد؛ و مـن روز    را تحتمسأله ن كارها خواستند يخالصه با ا! ها رفحن يا

ن بـاره صـحبت كـردم و گفـتم شـما حـاال گـوش        يـ در امجـدداً  شنبه قبل از شروع درس 

  ن اسـتقراض بـه  يـ درسـت بـوده و ا  شود كه حرف مـن   گر معلوم مىيسال د د دهيده نمى

  د،يسـال هـم نكشـ    بـه ده   اتفاقاً؛ )1442 ة، صفح219وست شماره يپ(ضرر مملكت بوده است 

  و هنـوز هـم دولـت    شتر از منفعتش بـوده ين كار بيدند ضرر ايچهارپنج سال بعد همه فهم
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گانه  ن حركات بچهيشاگردان درس هم وقتى ا. ديايرون بيب ها بدهين ير بار اينتوانسته از ز

لـى  ياثرى داده نشد و مثـل خ ب ين نوشتند كه ترتيو مسئول ها شخصيتاى به  دند نامهيرا د

  .جواب ماند ات بىيها و شكا گر از نامهيد

  )1449 ة، صفح220وست شماره يپ(

  
  
  

  دياعتراض به برگزارى كنفرانس مادر

  

ا حضرتعالى سخنرانى مهمى را در جلسـه  يد در اسپانيهنگام برگزارى كنفرانس مادر :س

لـى درس و اعـالم عـزاى عمـومى از همـه      يد كه در آن ضـمن تعط يراد نموديدرس خود ا

ن يـ د تا نسـبت بـه برگـزارى ا   يو فضال و اقشار مختلف درخواست نمود طّلابشاگردان و 

د تعدادشان به يند، و متعاقب آن شاگردان حضرتعالى كه شايلى اعتراض نمايكنفرانس اسرائ

دام بـه  ه اقـ يضـ يى قـم تـا حـرم مطهـر و مدرسـه ف     هـا  خياباند در يرس حدود هزار نفر مى

عمومى حوزه را در همان روز دگرگون ساخت و دروس حوزه كه جو  ى كردند كهيمايراهپ

س ياى دست نو هيت هم با انتشار اطالعيريل شد و شوراى مديتا آن ساعت برقرار بود تعط

ل و مراسمى را در ساعت ده صبح همان روز در يه دروس مدارس تحت پوشش را تعطيكل

ن در آن مراسـم سـخنرانى كـرد، كـه     يان مدرسـ يـ كـى از آقا يود و ه برگزار نميضيمدرسه ف

ن حركـت  يها از بانى و مسبب اصلى ا انه نه برگزاركنندگان و نه سخنران و نه رسانهتأسفم

ن حركـت  يـ در بـاره ضـرورت اعـالم ا   لطفـاً  . ادى نكردند و به نام خود تمام نمودنديچ يه

  .دييح بفرمايرامون آن توضيعمومى و مسائل پ

  ن الزم اسـت اقـدام  يبله در آن روز من احساس كـردم كـه در دفـاع از مـردم فلسـط      :ج

راد كردم و در اعتـراض بـه   يرد؛ و لذا آن سخنرانى را در درس ايكى صورت پذشود و تحرّ

  اش ل كـردم و گفـتم قاعـده   يـ ن كنفرانس عزاى عمـومى اعـالم و درس را تعط  يبرگزارى ا

  م وياض باشـد، ولـى حـاال كـه مـا امكانـات نـدار       ن بود كه امروز كشور ما سراسر اعتـر يا

و فضال گفـتم بـه    طّلابان يرود؛ و به آقا ن از ما انتظار نمىيش از ايدست ما كوتاه است ب

ـ اندازه توان خود اعتراضشان را اعـالم كننـد، و آنـان هـم بـه         ى خودجـوش يمـا يك راهپي

  ل شـد يـ وس حوزه تعطاقدام كردند كه اثر خوبى در حوزه و كشور داشت و متعاقب آن در
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دا كـرد؛ هرچنـد   يتمام گذاشت و انعكاس خوبى پ مهيو مجلس هم جلسه آن روز خود را ن

ت از مـردم  يـ اوردند و به نام خود تمام كردند، ولى قصـد مـن حما  يچ نامى از من نيآنان ه

ست صحبت يل موارد صحبت از من و شما نين قبين بود كه الحمدهللا انجام شد، در ايفلسط

  .ن استيمصالح اسالم و مسلماز 

  )1457 ة، صفح221وست شماره يپ(

  
  

  نيت از مردم مظلوم فلسطيندگان مجلس در ارتباط با حمايمالقات نما

  

ندگان مجلـس بـه خـدمت حضـرتعالى     يى پس از بركنارى، جمعى از نماها سالدر  :س

انـد،   دن شما آمدهيبرخورد شده بود كه چرا به د آنها ا باين مالقات گويدند و پس از ايرس

  دار چه بود؟ين ديان ايجر

ن يل شـده بـود و در همـ   ين تشكيت از فلسطينارى به عنوان حمايام در تهران سميدر آن ا :ج

مسـأله  ندگان مجلس به قم آمده بودند كه به اصطالح با مراجـع راجـع بـه    يرابطه تعدادى از نما

ن يخ حسـ يمن هم آمدند، آقـاى حـاج شـ   ن افراد در قم به منزل يدارى داشته باشند، اين ديفلسط

دهادى يآبــادى و آقــاى ســ تى، آقــاى صــالحيس اول مجلــس، آقــاى هــدايرئــ بيــان نايهاشــم

صحبت كـردم، گفـتم شـعار تنهـا      آنها ن براىيمن راجع به فلسط. اى از جمله آنان بودند خامنه

ن يـ تى كـرد كـه ا  حايكمك مالى و تسل آنها ى مختلف بهها راهد از يست، باين كافى نيبراى فلسط

ل بـه شـكل   يكننـد بتواننـد در مقابـل اسـرائ     نى كه با سنگ از خودشان دفاع مىيهاى فلسط بچه

هم الـى  يعلـ  بعـثنّ ين ربك لو اذ تاذّ«: فه را خواندميه شرين آيبعد ا. بهترى از خودشان دفاع كنند

ان يـ هوديم يكـر  ح قـرآن يصـر  و گفـتم مطـابق نـص   ١»سـومهم سـوء العـذاب   يمـن   ةمـ ايوم القي

ث يش نخواهند داشـت؛ بعـد آن حـد   يرا دارند و راحتى و آسا ها گرفتارين يشه ايزم هميونيصه

هـود  يت يـ در مورد كسانى كه در نها) ع(صادق خواندم كه حضرت آنها را كه در بحار است براى

  .»هـم واهللا اهـل قـم، هـم واهللا اهـل قـم، هـم واهللا اهـل قـم         «: نـد يفرما كنند مى را منقرض مى

  شصـتم چـاپ تهـران از كتـاب     روت و جلـد يـ هفـتم چـاپ ب   و پنجاه در جلد ثين حديا

  

                                                        
 167، آيه )7(سوره اعراف  ١
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ن يـ اى است، من ا كننده ث دلگرميلى حديث خين حديا. باشد مى 216 بحاراالنوار صفحه

ن نهضـت  يقم مركز علماى اسالم است اكه  اينخواندم و گفتم از باب  آنها ث را براىيحد

رسد؛  جه مىيرود و به نت ش مىيمسلمانان به پشود و با وحدت  شاءاهللا از قم شروع مى ان

ن ياست و رهبرى و نظام و ايراجع به ساصالً ها مقدارى صحبت شد،  نهين زميباالخره در ا

برخـورد شـده    آنها ان رفته بودند تهران بايانه وقتى آقاتأسفچ صحبت نشد، ولى ميمسائل ه

د يباها  اين ام و من مردهكه  ايناند در قم كه فالنى را زنده كنند، مثل  رفتهها  اين بود كه بله

ده هم كه باشد از االغ بزرگتـر  يشتر خواب«: به قول عوامكه  اينغافل از ! ند مرا زنده كننديايب

  .»است

مـار  يرمرد و بيشان پيان ايگانى، برحسب نقل آقاياهللا گلپا تيان رفته بودند منزل آيبعد آقا

فرمـوده  . انينياند براى اظهار هماهنگى با فلسط آمدهها  اين اول متوجه نشده بودند كهالً اص

شـان  ياهللا اراكى پسر ا تين مگر چه خبر شده است؟ بعد رفته بودند منزل آيبودند در فلسط

ده بود كه چـه  يشان نشنيگوش ااصالً ن را بفهماند يشان كلمه فلسطيهرچه خواسته بود به ا

اند، بعـد   كرده ر لب زمزمه مىين جور كه نشسته بودند اشعارى را زيشان همياد و يگو مى

بعد تعدادى . م منزل فالنى بوديى كه استفاده كرديندگان گفته بودند ما تنها جاين نمايخود ا

ه آنان معركـه گرفتـه بودنـد، آقـاى     يژه احضار كرده بود، در مجلس عليان را دادگاه وياز آقا

ى است يها ظلماز همان ها  اين نده مشهد بود دو سه ماه زندان كردند،ينماآبادى را كه  صالح

م يخـواه  ن روش به كجـا مـى  يشود، با ا انه به اسم اسالم انجام مىتأسفن كشور ميكه در ا

  !داند؟ م خدا مىيبرو
  
  

  )نده سازمان مللينما(ندوپل يرد تقاضاى مالقات گال

  

ا از مجـامع  يـ حضـرتعالى صـورت گرفـت گو   ت يـ قاتى كه نسـبت بـه ب  ييبعد از تض :س

مسـأله  دگى بـه  يى بـراى رسـ  هيـأت بشر سـازمان ملـل    ون حقوقيسيالمللى از جمله كم نيب

ران آمـده بودنـد و از جملـه تقاضـاى مالقـات بـا       يندوپل به ايبشر به سرپرستى گال حقوق

زه يـ انگد ييـ د، بفرمايـ مالقـات كن  آنهـا  د بـا يحضرتعالى را داشتند و حضرتعالى حاضر نشد

  ن مالقات چه بود؟يحضرتعالى از رد ا
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كـه   ايـن ادى براى گفتن داشتم، براى يى زها حرفنجا من يآمد ا ندوپل مىيبله اگر گال :ج

هـا   ايـن  دم اگـر يط هم نسبت به من فشار هست هم نسبت به مردم، ولى من دين شرايدر ا

د اصـل  يشود، با درى مى دهك مقدار پريم باالخره يرا بزن ها حرفم همه يند و ما بخواهيايب

بـردارى   ه اصل انقالب بهرهيى ما علها صحبتن انقالب باقى بماند و جورى نشود كه از يا

د و مسـامحه كنـد آن هـم درسـت     يمسائل را نگو آنها شيبشود؛ و اگر هم انسان بخواهد پ

معنـاى  زى براى گفتن نداشت و يكنند كه فالنى هم چ منعكس مى آنهاكه  اينست، براى ين

شود و  حفظ مى ها انسانران حقوق يچ اشكالى وجود ندارد و در اين بود كه هين حرف ايا

ـ   . آزادى هم هست ك طـرف اگـر   يـ ن بـود، از  ين محـذور يباالخره براى مـن دوران امـر ب

ران درست است و اگـر  يز در ايكه همه چ شد مىت ين معنا تثبيم ايزى نگويخواستم چ مى

خواست كه به اصل انقـالب و اصـل نظـام     ى بود و دلمان نمىدر م پردهيخواستم بگو مى

البتـه از آن  . رفتميرا نپـذ  آنهـا  ن اصل من مالقات بـا ياسالمى و كشور ضربه بخورد؛ روى ا

باشند، آنان شعارهاى آزادى  ها انسانصددرصد مدافع حقوق  آنها ست كهيطرف هم معلوم ن

ن بهانـه  ياى هست كه بـه همـ   ادىيده اپر دهند ولى بسا پشت را سر مى ها انسانو حقوق 

نـد  ير سـئوال ببرنـد و بگو  يـ خواهند اصل اسالم و كشورى را كه به اسم اسالم است ز مى

  .ها هم باشند هين مايبسا در اها  اين مخالفت دارد، ها انساناسالم با حقوق 

  
  
  

  تيان به بيو حمله نظام 71سخنرانى سال 

  

  ســـخنرانى مهمـــى بـــه مناســـبت ســـالگرد 71بهمـــن ســـال21حضـــرتعالى در  :س

  ى فشـار هـا  گـروه بهمـن  23د كـه متعاقـب آن در روز جمعـه    يراد فرموديروزى انقالب ايپ

  ه و دفتـر حضـرتعالى حملـه كـرده و بـا پرتـاب سـنگ و       ينيپس از نمـاز جمعـه بـه حسـ    

ــه تهد  ــدام ب ــتهجن اق ــشــعارهاى مس ــنبه ي ــد، و روز ش ــبهمــن ن24د نمودن ــه محــلي   ز ب

از شـاگردان را مـورد ضـرب و شـتم قـرار داده و بازداشـت       اى  عدهورش آورده و يدرس 

  ه وينيادى ضـمن محاصـره منطقـه بـه حسـ     يـ روهـاى نظـامى ز  يز نيـ شـب ن  نمودند، شـنبه 

  انيــضــمن بلطفــاً ادى را وارد ســاختند؛ يــدفتــر حضــرتعالى هجــوم آورده و خســارات ز
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د تا حضرتعالى ضـرورت آن سـخنرانى را احسـاس    يزى موجب گرديد چه چييماجرا بفرما

  د؟يكرد نى مىيب شيا حمالت پس از آن را پيد، و آيينما

روهاى انقالب به وجـود آمـده بـود، تعـداد     يه برخى نيدى عليدر آن زمان خفقان شد :ج

چ كس يهاى مختلف بازداشت كرده بودند و ه هاى خوب انقالب را به بهانه ادى از بچهيز

كرد، برخى مسئوالن هم مصاحبه كرده و به دروغ ادعا  و اعتراض نمى شد مىش بلند نيصدا

مى يام آقاى حاج داوود كريدرهمان ا! ميران ندارياسى در ايك زندانى سيكردند كه ما حتى 

ر كـرده و تحـت   يروهـاى مخلـص را دسـتگ   يگـر از ن يو آقاى محمود دردكشان و بعضى د

از آنـان خواسـته    -برحسب آنچه نقـل شـد   - فشارهاى روحى و جسمى قرار داده بودند و

ر نظر آقاى منتظرى قصد كودتا و براندازى يند ما زيونى كنند و بگويزيبودند تا مصاحبه تلو

ط من احساس كردم كه الزم است سكوت را بشـكنم و در  يخالصه در آن شرا...! م ويداشت

د يرسـ  ه به نظرم مـى هاى مخلص انقالب دفاع كنم و تذكراتى را ك حد توان از حقوق بچه

ن يد كمتر از ربع ساعت بود، دو روز پس از ايى من در آن روز شاها صحبت. ميگوشزد نما

ك كردنـد و مقابـل خانـه مـا تجمـع كـرده و بـا        يك عده را از نماز جمعه تحري ها صحبت

روز سوم هم تعدادى از آنان به طور . د نمودنديشعارهاى زننده و پرتاب سنگ اقدام به تهد

ب يـ م گرفته بودم به هر ترتيهماهنگ به محل درس آمدند تا درس را به هم بزنند؛ من تصم

معتقد بودنـد  اى  عدهم ولى وقتى مشورت كردم يشده در درس حاضر شوم و درسم را بگو

رى و يو شاگردان درگ آنها انيت ميگرى داشته باشند و در نهاياهداف دها  اين ممكن است

و  -ك مـاه مبـارك رمضـان هـم بـود      يـ ن اساس چون نزديوى ارد، ريزدوخورد صورت بگ

به احمدآقا گفتم برو اعالم كن درس تا بعد از  -الت حوزه نمانده بوديشتر به تعطيروز ب سه

برنامه آنان به هم خورد؛ ولى تقريباً ن كار را كرد و يل است، و احمد هم هميماه مبارك تعط

ن حال شروع كرده بودند به شعاردادن و ضرب و شتم بعضى از شاگردان، و اطالعـات  يبا ا

ت كرده و بعضى از شاگردان مضـروب را  يحما آنها از علناًهم كه در صحنه حضور داشت 

  !ر كرده بوديدستگ

  دركـه   ايـن ن ادامـه داشـت تـا    يـ دى درست كردند و ايرعب و وحشت شدجو  خالصه

ـ    روى نظـامى بـه فرمانـدهى آقـاى    يـ ه همـراه حـدود هـزار ن   همان شب حدود ساعت ده ب

 ل و دسـتگاه  يـ ان و با قطع برق و تلفن، منطقه را محاصره كـرده و بـا جرثق  ينياهللا حس روح
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ه و تلفنخانـه  ينيها نمودند و وارد دفتر و حس شهياقدام به كندن درها و شكستن ش... برش و

و يز آرشيو ن محمدو خانه پاسدارها شدند و اموال شخصى از جمله اموال مربوط به مرحوم 

خالصه . بردند -ان با چند وانتيبه گفته آقا -چهارده ساله ما را كه مجموعه ارزشمندى بود 

ها و اهـل محـل را    هيشب ادامه داشت و همسا مهين تهاجم تا حدود ساعت سه بعد از نيا

هـا اخبـار و حـوادث را بـه      انه در بعضـى روزنامـه  تأسفم. چار وحشت و اضطراب نمودد

ك يـ ن درحالى بود كه ما حق يصورت وارونه منعكس كردند و هرچه خواستند نوشتند و ا

  .ميب و دفاع نداشتيكلمه تكذ

  

روهاى نظامى و اطالعاتى بـه  يد هنگام هجوم نييد بفرمايدان در صورتى كه صالح مى :س

كه به دنبال سخنرانى شما اتفاق افتاد، حضرتعالى و خـانواده   1371حضرتعالى در سالت يب

د و در آن لحظـات پـر   يتى داشـت يو بستگان در كجا به سر برده و از نظر روحى چـه وضـع  

  د؟يكرد اضطراب چه مى

دا يان اطالع پيگان از جريان همسايانه برخى از پاسدارهاى منزل و بعضى از آقاتأسفم :ج

ها و  شهيدم صداى كندن درها و شكستن شيك دفعه ديمن . كرده بودند ولى به من نگفتند

ى اطراف محاصره شده و احـدى را  ها خانهو خانه ما از دو طرف و  آيد مىادى ياهوى زيه

املشـى غـش كـرده     دهند، و خبر آمد كه خانواده مرحوم ربـانى  اجازه ورود و خروج نمى

د كـه  يخانواده سع ،ن اثنايكرد، و در ا ه مىيشد و خانواده ما گر ها قطع است، برق و تلفن

ان يـ ن جريـ د كـرد؛ و ا يـ من كه چـه با  اتاقان آمد در يدار شده بود هراسان و گر هتازه بچ

هـا و لـوازم    ها و تلگرافـات و روزنامـه   ساله و نامه نيو چنديآرش. ديساعت طول كش پنج

نى يشاهدان ع بعداًرا بردند و  ها پولبود حتى هر چه  ها ماشينراكس و ضبط و يصوتى و ز

گر يكـد يا را از يبعضى از اشـ  آنها نيماجرا گفتند كه برخى افراد سپاه و اطالعات و مساعد

. ارى را ندادند كه ندادنـد يبرگرداندند و بس بعداًرا  ها پولا و يربودند، منتها بعضى از اش مى

شـان را  ياى ايدم كه گفتند لـوازم و اشـ  ياى شن خامنهمن خودم از آقاى «: آقاى مومن گفتند

ه يس قوه قضائيزدى كه رئيد آقاى ياند؛ چند روز بعد از ع ولى تا حال كه نداده» ديپس بده

انـد و آقـاى    آقـاى هاشـمى در سـفر بـوده    «: د و گفـت يدار عيبود آمد منزل ما به عنوان د

العملـى نشـان    دا كردند چـه عكـس  يحاال كه خبر پ«: ، من گفتم»اى هم خبر نداشتند خامنه

  .»!دادند؟
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  من الحمـدهللا اسـتقامت خـود را در آن شـب از دسـت نـدادم و مشـغول ذكـر و دعـا و         

ــودم ــاجمــالى از جر. قــرآن ب   ذكــر 10/2/1372اى مــورخ  صــفحه12ان را مــن در نامــه ي

و مجموع صحبت من و مصاحبه احمـدآقاى   )1461 ة، صفح222وست شماره يپ(ام  كرده

آورى  جمـع » 1371واقعه بهمن «اى به نام  ان در جزوهين جريامدهاى ايها و پ هيما و اعالم

همه آزادند كه نسبت به من هر كارى خواستند انجام دهند ولى ما نه اجازه گفتن  شده، منتها

دگى يهمه گفتارها و كردارها رسامت كبرى به يشاءاهللا در ق و نه اجازه پخش آن، و ان ميدار

  .شود مى

  )232الى  223و  159ى شماره ها پيوست(

  
  
  

  اساسى بر ضرورت عمل به قانون تأكيد

  

ا يـ د، آيداشـت  تأكيـد اساسـى   تان همواره بر عمل به قـانون يها صحبتحضرتعالى در  :س

بـه نظـر    ايـ د؟ آيـ فرمود مى تأكيدبندى به آن ياساسى وجود داشت كه بر پا تخلف از قانون

رى كند؟ مسائلى يگ مياساسى تصم تواند از موضع باالتر از قانون ه نمىيفق حضرتعالى ولى

گـرى  يو موارد د »تيژه روحانيدادگاه و«ا يو  »ص مصلحت نظاميمجمع تشخ«ل ير تشكينظ

شـان  ياساسى وجود نداشت در زمان مرحـوم امـام و بـه دسـتور ا     ل كه در قانونين قبياز ا

  د؟ين موارد چه نظرى داشتيعالى در ال شد، حضرتيتشك

  اساسـى آزادى ملـت   مخالف بودم، االن هـم مخـالف هسـتم، در قـانون    ها  اين من با :ج

ن يشـود؟ همـ   ا به آن عمـل مـى  يو آزادى احزاب به معناى واقعى آن آمده است ولى االن آ

  ايـ اسـت دخالـت كنـد، آ   يد در سياى صحبت كرد كه دانشگاه با ش آقاى خامنهيچندروز پ

  اسـى مسـتقل داشـته باشـند كسـى مـزاحم      يك خـط س يـ ان بخواهنـد  ياگـر دانشـجو  واقعاً 

  آنهـا ن معناسـت كـه همـه    ياسـى باشـند بـد   يد سيـ ان بايدانشـجو كه  اينا يشود؟  آنان نمى

ى فشـار و امثـال   هـا  گـروه د درسـت اسـت وگرنـه    ييـ گو ند هـر چـه شـما مـى    يد بگويبا

  ن اسـت كـه نظـام   يـ ان ايـ صـه در ذهـن آقا  م؛ خاليفرست را به سراغتان مى ها مخ بى شعبان

  اساسى آزادى و تعدد احزاب بر اسـاس اسـالم و در چهـارچوب    در قانون. عنى اشخاصي
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اساسـى عمـل    م كه به قانونيكن لى موارد مشاهده مىياساسى آمده است، منتها در خ قانون

ص يتشـخ ك مجمـع  يـ گـر  يم در مقابل مجلس و نهادهـاى قـانونى د  ييايبكه  اينشود،  نمى

ن يـ م ايه درست كنـ يفق تيم با زور واليم، هر جا هم هر چه را خواستيمصلحت درست كن

ف خاصى مشخص شـده  يك وظاياساسى  ه هم در قانونيفق ست؛ براى ولىيز درستى نيچ

ق مجلـس و همـان   يد از طريرد باياست، اگر كارى در مملكت ضرورى بود كه صورت بگ

اگر بنا شود هر چه و اّلا رد ينى شده است صورت بگيب شياساسى پ ى كه در قانونيها كانال

م يد داشته باشـ ياساسى و مجلس نبا ازى به قانونيگر نيداوالً ه خواست انجام شود يفق ولى

كتـاتورى  ياى امروز با ديآورد و دن كتاتورى سر در مىيت از ديمشى در نها ن خطيا ثانياًو 

ان هـم اشـتباه   يآورد و آقا باشد دوام نمىكتاتورى يحكومتى كه بر اساس د. ستيسازگار ن

اساسـى آزادى بدهنـد و    كنند؛ اگر چنانچه با ملـت بسـازند و بـه مـردم مطـابق قـانون       مى

ص يبلى اگر منظـور از مجمـع تشـخ   . ان هم هستينشود به نفع خود آقا جا بيى ها دخالت

ائل نظـران در مسـ   ن نحو كه از صاحبيمصلحت كمك به مجلس شوراى اسالمى باشد بد

دعوت شود تا در مسائل مهمـه   -اسىيى سها بازي با قطع نظر از خط -اسى و اقتصادى يس

ـ جه را با محصيجه، نتيكشور بحث شود و پس از تضارب افكار و به دست آوردن نت ه ل ادّل

ن كار كار خـوبى خواهـد   يند ايرى نمايگ رأىبه مجلس شورا بدهند تا آنان آن را مطرح و 

ص مصـلحت بـه   يكمكى است براى مجلس شورا، و باالخره مجمع تشخقت يبود و در حق

رى و حكومـت فـردى   يگ مياند منجر به تعدد مراكز تصم زى كردهير ان طرحينحوى كه آقا

در . ت حكومت خوانده شـده اسـت  يقت فاتحه مجلس شورا و جمهوريشود، و در حق مى

س جمهـور  يرى، رئـ پـس از مقـام رهبـ   «: اساسى آمده اسـت  زدهم قانونيكصد و سياصل 

ان درسـت  يـ ص مصـلحتى كـه آقا  يولى مجمع تشـخ »  .ن مقام رسمى كشور استيتر عالى

قـت مجمـع   ياسـت دارد و در حق يس مجمع بـر او ر يس جمهور عضو آن و رئياند رئ كرده

ارى يبر خـالف بسـ  قهراً  ص مصلحت دولتى است مستقل فوق دولت رسمى كشور ويتشخ

اساسى اول نبود و  ن امر در قانونيباشد؛ و ا اصل چهارم مى به ويژهاساسى  از اصول قانون

حكومــت مردمــى و «تــوان بــه كتابچــه  ن رابطــه مــىيــدر ا. در بــازنگرى اضــافه كردنــد

  .نجانب است مراجعه نمودير ايكه نگارش اخ» اساسى قانون
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  تيژه روحانيل دادگاه وياعتراض به تشك

  

ت بـا  يـ ژه روحانيـ ا دادگـاه و يـ ص مصـلحت و  يل مجمـع تشـخ  يا راجع به تشـك يآ :س

  حضرتعالى صحبت نشده بود؟

  دانـم، دادگـاه   اساسـى مـى   را مخالف قـانون ها  اين نه، با من صحبت نشده بود و من :ج

  اساسـى هسـت كـه مرجـع همـه      اساسـى اسـت، در قـانون    ت خالف قـانون يژه روحانيو

ـ   ه فقط مىيفق مات دادگسترى است، ولىتظّل   ه را مشـخص كنـد،  يضـائ س قـوه ق يتوانـد رئ

درست بكند آن هم به صورت دربسته كـه هـر كـارى     جداالت يك تشكيد يايبكه  اينولى 

افـرادى كـه كـارمى كننـد،     . اساسـى اسـت   ن كار خـالف قـانون  يخواهد بكنند ا دلشان مى

  اساسـى و  همه خـالف قـانون  ها  اين ن وضع اقتصادى مملكت،يشود با ا ى كه مىيها خرج

  نـدگان مجلـس بـر   يشـان در پاسـخ بـه نما   ياست؛ و در زمان مرحـوم امـام، ا  ظلم به مردم 

  الت فراقـانونى ين تشـك يـ كردنـد و ا  تأكيداساسى و هماهنگى با آن  ضرورت اجراى قانون

  نيـ شـان هنـوز هـم ا   يشـود بعـد از ا   را به خاطر زمان جنگ ذكر كردند، ولى مشاهده مـى 

  .روند ادامه دارد

  

  ؟شرعى است آنها ا احكاميآ :س

–نفر  كيژه به ين دادگاه ويكى از قضات هميدم كه يست، شنيهم شرعى ن آنها احكام :ج

چ يپرونده شما هـ «: گفته بوده -ست و به اتهام ارتباط با من بازداشت شده بوديكه روحانى ن

؛ او »س توبـه بكـن  ياى بنـو  اهللا خامنه تيك نامه به آيب باشد ندارد فقط يز كه قابل تعقيچ

ن ين قاضى آمده است چهارسال زندان به هميام كه توبه كنم، بعد هم نكرده گفته من كارى

ست كه زندان داشـته  يزى نيى در پرونده چيگو خوب آقاى قاضى تو كه مى! آقا داده است

  ا شرعى است؟ين حكمى آيچن! اى؟ ن فرد را به چهارسال زندان محكوم كردهيباشد چرا ا

  

  ى بـود بـه  يانى كـه عضـو شـوراى عـالى قضـا     ك بار آقاى بجنـوردى در زمـ  يا يگو :س

  دگىيعنـى رسـ  يمسـأله  ن يـ اى بـه ا  ك شـعبه يـ شنهاد كرده بود كـه در دادگسـترى   يامام پ
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ن يـ ان ايـ ت لغـو شـود، جر  يژه روحانيت اختصاص داده شود و دادگاه ويبه تخلفات روحان

  ه چه بوده است؟يقض

شنهادى ين پيزمان چن ست، ممكن است آقاى بجنوردى در آنيان در خاطرم نين جريا :ج

  .داده باشند

  

  د؟ينه با حضرت امام صحبت نكردين زميا شخص حضرتعالى در ايآ :س

زده شد كه متن آن موجود است و احمدآقا از قول  له معظمن رابطه به يتلفنگرامى در ا :ج

  .امام جوابى براى آن نوشته بودند

  )1523الي  1521، صفحات 234و  233ى شماره ها پيوست(

  

د مطالب مشروح يران نوشتيخطاب به ملت ا 1372اى كه در سال حضرتعالى در نامه :س

ز ين باره نيدر الطفاً د؛ يان داشتيت بيژه روحانيبودن دادگاه و ر قانونىيو مستدلى را درباره غ

  .دييح بفرمايتوض

 هـا و  ساله و مجالت و نامه و چهاردهيت من و غارت اموال و آرشيپس از حمله به ب :ج

ژه و عدم ياى نوشتم و در آن راجع به دادگاه و صفحه ك نامه دوازدهيتلگرافات مردم، من 

ه مطـرح شـد   ين قضـ يـ سـت حـاال كـه ا   يام كه بـد ن  ت آن مطالبى را گوشزد كردهيمشروع

  :خ نوشته بودمين مطالب را براى تاريى از آن را براى شما بخوانم، البته من ايها قسمت

ت از يـ نجانـب و سـلب امن  يت اياز قرار معلوم عامل تهاجم شبانه به بژه كه يدادگاه و... «

ل آن يگونه مبنـاى قـانونى نـدارد و تشـك     چين منطقه و غارت اموال بوده است هين ايساكن

  :لياساسى است به چند دل خالف قانون

ى هـا  دادگـاه له يه به وسياعمال قوه قضائ :اساسى آمده است قانون 61در اصل : ل اوليدل

ژه يـ ل شود، و معلوم است كه دادگـاه و ين اسالمى تشكيد طبق موازيسترى است كه بادادگ

ن و مقـررات  يسـت و بـه قـوان   يه نير نظر قوه قضائيى دادگسترى و زها دادگاهت از يروحان

د يـ ان آن باين حق دخالت در امور قضائى را ندارد و متصديقضائى كشور اعتنا ندارد، بنابرا

  .قانون خود باشندپاسخگوى اعمال خالف 

  التىيتشـك مـثالً  رتبـه   ا مقـامى در كشـور هرچنـد عـالى    يد شخص يفرض كن: ل دوميدل

  ه كشـور اختـراع كنـد   يژه با مقررات مخصوص به خود، در مقابل قوه قضائيبه نام دادگاه و
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ه كشـور پاسـخگو نباشـد، بـدون     يد و در برابر اعمال خود به قوه قضائيكه مستقل عمل نما

شود كه اگر از روى عمد باشد جرم اسـت و   اساسى تلقى مى مخالف قانونن عمل يشك ا

ى وارده را جبران ها خسارتد از اشتباه خود برگردد و ياگر از روى غفلت و اشتباه باشد با

اساسـى راجـع بـه رهبـر كشـور       قانون 107ل اصل يم كه ذينيب گر ما مىيد؛ از طرف دينما

ن همان طـور كـه   ي، بنابرا»ر افراد كشور مساوى استيسان با يرهبر در برابر قوان«: ديگو مى

ز يـ ل دهـد رهبـر ن  يه تشكيحق ندارد دادگاهى مستقل در مقابل قوه قضائمثالً س جمهور يرئ

اساسى، مجلس خبرگان رهبرى  ازدهم قانونيكصد و يد مطابق اصل ين حقى ندارد و بايچن

  .ديدگى نماين عمل رهبر رسيبه ا

ازده فقـره مشـخص   يـ ارات رهبـر در  يف و اختياساسى وظا و دهم قانون كصديدر اصل : ل سوميدل

ل آن ين تشـك يت بـرده نشـده، بنـابرا   يـ ژه روحانيـ ل دادگـاه و ينـامى از تشـك   آنها نيشده است و در ب

ه ملـت، و انتخـاب مقـام    يـ ست؛ الزم اسـت توجـه شـود انتخابـات خبرگـان رهبـرى از ناح      يقانونى ن

له خبرگـان  ياساسـى كشـور اسـت؛ و ملـت بـه وسـ       بر اساس قـانون ه خبرگان، هر دو يرهبرى از ناح

  .اساسى باشد و از آن تخلف نكند بند به قانونيپا عمالًند كه ينما رهبرى را انتخاب مى

نشـده و   تأييـد ب و يه مجلـس شـوراى اسـالمى تصـو    يـ ژه از ناحيدادگاه و: ل چهارميدل

ب مركـز  يقرراتـى بـه تصـو   ده است، مـادامى كـه م  يب مجلس نرسيز به تصويمقررات آن ن

شود، اگر بنـا   جرم محسوب مى آنها ى كشور نرسد ارزش قانونى ندارد و اجراىگزار قانون

 هرج و مـرج ا يتراشى شود خط استبداد و  ى قانونگزار قانونباشد بدون مراجعه به كانون 

اعتنائى به قوه مقننه  ى فردى و بىگزار قانونكند، در جهان امروز  د مىينده كشور را تهديآ

جـه حرمـت   يآورد و در نت اد مـى يـ ى استبدادى شاهانه را به ها حكومتكشور خاطره سوء 

ز حـق نـدارد بـر خـالف     يـ مجلس شوراى اسالمى ن ضمناً... شود انقالب ملت شكسته مى

  .»ديب نماياساسى قانونى را تصو قانون

  )1461 ة، صفح222وست شماره يپ(

  

ل ياساسى است و تشك ت خالف قانونيژه روحانيدادگاه وكه  اينل بود بر يچهار دل ها اين

  .آن جرم است

  عمـالً له آن يشد ولى بـه وسـ   تأسيست يم روحانيژه هر چند به بهانه حفظ حريدادگاه و

  



  *٧٤١  در راه انجام وظيفه: فصل يازدهم

  

ن يمأمورشكسته شد و در اثر برخوردهاى تند و غلط برخى از  مرجعيتت و يم روحانيحر

ه شـهامت و  يـ جاد شـده و روح يت ايحالت رعب و وحشت در جامعه روحان به تدريجآن 

ف يوسته حامى حق و مدافع حقوق مردم ضعياى كه پ شجاعت و اعتماد به نفس را از طبقه

  .اند سلب نموده است بوده

ت محترم بود و آنان پناهگاه مردم گرفتار بودند ولـى در زمـان مـا    يدر همه اعصار روحان

ت را يـ ژه، روحانيله دادگاه ويخواهند به وس ان مىيآقا. شكسته شد كلىبه ت يم روحانيحر

ت يـ ن روش روحانيبا اكه  اينار خود قرار دهند، غافل از يبه طور كلى قبضه كنند و در اخت

ت يد حكومت و روحانيدرست است كه با. ماند ت و ارزش اجتماعى باقى نمىيداراى معنو

ن همـاهنگى بـدان   يـ د، ولى ايمشروع كمك نما ىها هدفدن به يگرى را در رسيك ديهر 

ار خود قرار دهد و اسـتقالل آن را از  يگرى را صددرصد در اختيك كدام ديست كه يمعنا ن

  .ن ببرديب

ــدادگــاه و ــه تصــد ي ــار ب ــدى انجــام داد و  ژه اول ب ــاى تن ــاى آذرى كاره ى مرحــوم آق

دوبـاره مرحـوم امـام     ل شد، ولـى يى تندى را به دنبال داشت و باالخره تعطها العمل عكس

ر يـ ن وانمود شد كه غـرض از آن اصـالح حـوزه و تطه   يل آن گرفتند و چنيم به تشكيتصم

له تلفنگرام به مرحـوم امـام   يت است، و من چون به ضررهاى آن واقف بودم به وسيروحان

دگى بـه  يى بـراى رسـ  هيـأت شنهاد كردم از طرف خـود حـوزه   يادآور شدم و پيمضار آن را 

ن گردد، ولى آقاى حاج احمدآقا از قول مرحوم امام مطـالبى در رد  ييون تعيتخلفات روحان

، و )1523الـي   1521، صـفحات  234و  233ى شماره ها پيوست(شنهاد من نوشته بود يپ

نـى  يان به عنوان دادستان و آقاى على رازيل دادند و آقاى فالحيژه را تشكيباالخره دادگاه و

مسـتقيماً  م ين تصـم يـ معلـوم شـد هـدف عمـده ا     بعـداً  ن شدند، وييبه عنوان قاضى آن تع

انـد، و چـه افـراد     مندان من و دفتر مـن بـوده   م من و عالقهيرمستقيدمهدى هاشمى و غيس

هاى واهـى و بـه نـام     ون خدمتگزار به اسالم و انقالب به بهانهيگناهى از روحانيمحترم و ب

  .ده شدنديدمهدى كوبيس

ــام  ــت ام ــس از رحل ــاه و )ره(پ ــدادگ ــد  ي ــى در بن ــد و حت ــعه دادن ــاده  »د«ژه را توس   از م

  شـهرى  ى آن كـه از طـرف آقـاى رى   هـا  صالحيتن دادگاه مربوط به يقانون اختراعى ا13

  ه امـورى كـه از سـوى مقـام معظـم رهبـرى بـراى       يـ كل«: ن آمده اسـت ين چنيم شد ايتنظ

  اعمال  براى  اهرمى  و  ابزار را   ژهيو دادگاه  بند،   نيا  .»شود ت داده مىيمأموردگى يرس
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ى كشـور، در  يكند جداى از دادگسترى و دستگاه قضا ى شخص رهبر معرفى مىها سياست

ر افـراد  ين بـا سـا  يرهبر در برابر قـوان «اساسى  كصد و هفتم قانونيصورتى كه مطابق اصل 

  .»كشور مساوى است

كـه  » ىاساسـ  حكومت مردمـى و قـانون  «توان به فصل ششم از كتابچه  ن رابطه مىيدر ا

  .نجانب است مراجعه نمودير اينگارش اخ

  
  
  

  ها گانى در ارتباط با استقالل حوزهياهللا گلپا تينامه به آ

  

ك نامه راجع به لـزوم حفـظ اسـتقالل حـوزه در زمـان      يع است كه حضرتعالى يشا :س

د كـه مضـمون   ييد، اگر امكان دارد بفرمايا شان نوشتهيگانى به اياهللا گلپا تيات مرحوم آيح

  ن نامه چه بود؟يا

ن جهـت بـود كـه    يـ ن نامـه روى ا يـ شان نوشتم و نوشتن اياى من به ا ن نامهيبله چن :ج

وابسـته   هـا  حكومـت و  هـا  دولـت ن بـوده كـه بـه    ياند ا ازى كه داشتهيعه امتيهاى ش حوزه

توانسته است  عه با قدرت مردمى در مقاطع حساس مىيش مرجعيتها و  اند، و حوزه نبوده

رد، يـ را بگ هـا  حكومـت دفاع كند و جلوى انحراف  ها انسانو از حقوق  تشيعاز از اسالم و 

صـالح هـم باشـند ولـى بـاالخره       هـا  دولـت بشود هرچنـد   ها دولتاگر بنا بشود وابسته به 

د بزند، و جنبه مردمـى خـود را از   يتواند حرفش را آن طور كه با نمى ها دولتر يبگ حقوق

  .دهد دست مى

  )1524 ةصفح، 235وست شماره يپ(

  
  
  

  گانى و اراكىيات عظام گلپايدار با آيد

  

د در ييـ د، بفرمايگانى داشتياهللا گلپا تيز با مرحوم آيدى ندارهاى متعديحضرتعالى د :س

ن اواخـر  يد در مالقاتى كه ايي، و بفرماشد مىشان مطرح يچه نوع مسائلى با ا ها مالقاتن يا

  گفتگو قرار گرفت؟ د چه مسائلى موردياهللا اراكى داشت تيبا آ



  *٧٤٣  در راه انجام وظيفه: فصل يازدهم

  

رمـرد هسـتند و   يان بـاالخره پ يـ ن عنوان بود كـه آقا يبه ا صرفاًان يدارهاى من با آقايد :ج

رفتم و  مى آنها دنيهاى اخالقى انسانى به د زعامت حوزه را در دست دارند، به خاطر جنبه

داشـته  اى  جهيبودم كه نت مأيوسكه  اينكردم از باب  اسى را مطرح نمىيگاه مسائل س چيه

 متـدين رمردى بود از علما، آدم ين مسائل نبودند، پيدر ااصالً د ياهللا اراكى كه شا تيآ. باشد

اهللا  تيـ رفـتم؛ آ  شـان مـى  يدن ايـ ن اصل من از روى احترام بـه د يو مقدسى بودند، روى ا

افراد مختلـف بودنـد و    معموالًشان ين طور بودند، در حضور اين اواخر هميگانى هم ايگلپا

گرى انعكاس داده شود، يك وقت حرفى زده شود و بد برداشت شود و طور ديممكن بود 

ك يـ كردم گاهى هـم   احوالپرسى مى عمدتاًدار عادى بود، يك ديدار من ين جهت ديبه هم

  .شد مىفقهى مطرح مسأله 

ى ها پيامجانب نيفه از طرف ايان مراجع عظام هم برحسب وظيپس از ارتحال حضرات آقا

  .ديم و منتشر گرديتى تنظيتسل

  )1534الي  1529، صفحات 238الى  236ى شماره ها پيوست(

  
  
  

  نجانبيروهاى انقالب به اتهام دفاع از ايانتقام از ن

  

بعد از كنار رفتن حضرتعالى تاكنون افرادى را در ارتباط با شما بازداشت و زنـدانى،   :س

ـ اند تعط زى از شما نقل كردهيچكه  اينها و مجالت را هم به عنوان  و برخى از روزنامه ل ي

اسـى در  ياند كه ما زنـدانى س  ى گفتهين قضاين افراد چنانكه بعضى از مسئوليا اياند؛ آ كرده

ا بردن نام شـما در جمهـورى اسـالمى    يشوند؟ آ اسى محسوب نمىيم زندانى سيران نداريا

  اسى؟يى است و نه سيفرى و جنايجرم ك

  نيارى را كـه در انقـالب هـم نقـش داشـتند بـه همـ       يانات افـراد بسـ  ين جريبعد از ا :ج

  سـال و حتـى   سـال، دوسـال، سـه    كيـ ى هـا  حـبس بهانه بازداشت و زندانى كردند و بـه  

  دانـم زنـدانى   مـن نمـى  . ادى را از كـار بركنـار كردنـد   يـ ردنـد و افـراد ز  سال محكوم ك نه

  و) هيس قـوه قضـائ  يرئـ (زدى يـ آقـاى  كـه   ايـن ! ان چه مفهومى داردياسى در فرهنگ آقايس

  ديپرسـ  آنهـا  د ازيـ م باينفـر هـم نـدار    كيـ اسى يند ما زندانى سيگو گر مىيبعضى افراد د

  نيـ ان اعتـراض داشـت ا  يـ كارهـاى آقا كـى از  ياگـر كسـى بـه    ! عنى چه؟ياسى يزندانى س
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ك كسى اصل جمهورى اسـالمى را قبـول   ياگر ! فرى است؟يك جرم كيان يالبد از نظر آقا

ـ ا ايـ رند زنـدانش كننـد آ  يدارد ولى نسبت به بعضى عملكردها معترض باشد و او را بگ ن ي

درسـت  ا فساد مـالى هـم بـراى او    يك اتهام اخالقى يد يباحتماً ا يست؟ آياسى نيزندانى س

  !م؟ياسى نداريران زندانى سيم كه ما در ايم ادعا كنيم تا بتوانيكن

اساسى است و تا حال هركس را خواسـتند ولـو روحـانى هـم      ژه خالف قانونيدادگاه و

كنند، دلشان هم خوش است  نباشد با تمسك به قانون خود ساخته بازداشت و محاكمه مى

ه وابسته يفق تيجمهورى اسالمى و به وال التى است خارج از نظام دولتيك تشكين يكه ا

 هـا  خالفكـاري ن يـ گـران بـراى بعضـى از ا   يهر وقت به آقاى هاشمى رفسنجانى و د. است

ژه اسـت و ربطـى بـه دولـت و وزارت     يـ كـار دادگـاه و  ها  اين نديگو شود مى اعتراض مى

از ژه خـارج  يـ د كارهـاى دادگـاه و  يگو شود مى زدى صحبت مىيبا آقاى ! اطالعات ندارد

زى درست كرده را چه كسى و به چه مجو١ »موش كيل«ن يحاال ا! ى ماستيالت قضايتشك

ژه را امام درست كرده است، خوب اگر امـام  يند دادگاه ويگو ان مىيآقا! ستياست معلوم ن

زى را در يك چياند، حاال اگر امام هم  اساسى عمل كرده اند خالف قانون هم درست كرده

شه باشد و به نام امـام هـر كـارى دلشـان خواسـت      يد براى هميباك زمان درست كردند ي

ه يـ كـه در آن كل  -ن دادگـاه  يـ رقـانونى ا ينامه خود ساخته و غ نييآكه  اينگذشته از ! بكنند؟

ن دادگـاه شـمرده شـده    يـ ت ايشود در صالح ت داده مىيمأمورامورى كه از سوى رهبرى 

 تأييدن شده و به يشهرى تدو اى رىتوسط آق 1369بعد از درگذشت امام و در سال -!است

ادى از يـ ژه جمـع ز يـ ر دادگـاه و يـ ن چند سـال اخ يدر ظرف ا. ده استياى رس آقاى خامنه

ا دادگـاه از آنـان تعهـد    يى واهى زندانى كرد و در اطالعات ها تهمتشاگردان درس مرا به 

  .گرفتند كه در درس من شركت نكنند مى

شود، كسـانى كـه    روهاى انقالبى انتقام گرفته مىيكنم از ن من احساس مىكه  اينخالصه 

پـرده در   ك قدم هم براى انقالب و مردم برنداشـتند االن پشـت  يدر انقالب نبودند و اصالً 

  .رنديگ روهاى انقالب دارند انتقام مىياند و از ن انات قرار گرفتهيجررأس 

                                                        
گربه شير است : اين شعر را خواند آنهاگويند چند نفر دور هم نشسته بودند، يكى از  مى. يعنى چيزى كه شباهت به هيچ چيز ندارد ١

موش چه حيوانى است، و دنبال بودند يك  خوب اين ليك: گفت آنهابعد يكى از  ;در برابر موش ليك موش است در برابر شير

 .المثل پيدا شد  پيدا كنند، و از آنجا اين ضرب »موش  ليك«حيوانى به نام 
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ن روزها شما يهم .ستيكند، معلوم ن ت مىيانات را هداين جريحاال چه كسى و از كجا ا

ى كـه  يداهايـ د كه در انتخابات به اسم نظارت شوراى نگهبان برخى كاندييفرما مالحظه مى

تشـان  يانـد صالح  اند و بعضى موضع معارض و مخالف هم داشته چ جاى انقالب نبودهيه

دردبخور كه شناخته شده  شود، اما اگر چهارتا آدم به مى تأييدبراى مجلس شوراى اسالمى 

ت آنـان رد  يدا بشوند بـا هـزار انـگ و برچسـب صـالح     ياند كاند هستند و در انقالب بوده

  !داند كند، خدا مى ت مىيانات را هداين جريخوب چه كسى و از كجا ا! شود؟ مى

دهاى آقـاى  يـ ن و تبعت و تقوا و سوابق انقالبى و زنـدا يست كه مراتب فضل و صالحيك

اند، چـرا شـوراى    نده مجلس بودهينماقبالً بار هم كه  كياهللا صلواتى را نداند؟  دكتر فضل

ن اسـت كـه   يـ شـان ا ين جرم ايشان را رد كرده است؛ البته بزرگتريت ايصالح اخيراًنگهبان 

د يـ امـه نو ن و باالخره هفته! كردند د اصفهان مطالبى را از من نقل مىينامه نو گاهى در هفته

ل كردند و خود آقاى صلواتى هم از تعرض آنـان  ين بهانه و با زور چماق تعطيز به هميرا ن

  .مصون نماند

  )1535 ة، صفح239وست شماره يپ(

  

جاللى خراسانى را با همه سوابق مبارزاتى و  فيحسن ظرمحمدگر مرحوم آقاى يمورد د

زبان من شده يدر مشهد چند روز مكه  اينخدماتى كه نسبت به اسالم و انقالب داشت براى 

ز دچـار  يـ اى كه براى معاش روزانه ن بود به طور كلى از همه مشاغل بركنار كردند به گونه

  .مشكل شده بود و تا هنگام درگذشت با كمال سختى گذراند

ن سال در جبهه و در خدمت انقالب و نظام يبرخى از افراد سپاه را هم كه مخلصانه چند

د و عالقه، با دست خـالى از سـپاه   يا فقط اظهار تقليخاطر ارتباط مختصر با من و  بودند به

ز قطـع نكردنـد؛ حـال    يحقوق خوارج را ن )ع(نيرالمومنياخراج كردند، در صورتى كه موال ام

  .دانم نمى! ه چه مقامى استيمات ظالمانه از ناحين تصميا
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  اواخر عمرنى در يچگونگى مواضع مرحوم حاج احمدآقا خم

  

 خصـوص  بهنى از مسائل گذشته ين اواخر مرحوم حاج احمدآقا خميده شده كه ايشن :س

مان شـده و درصـدد جبـران    يى كه با حضرتعالى كرده بود پشينوشتن رنجنامه و برخوردها

ر يا نه، و به طور كلى مواضع اخيا تماسى با شما داشتند يغام يا پين رابطه آيبوده است، در ا

  چگونه بود؟شان يا

ـ  مان شدهيمن پشمثالً غام داده باشند كه يبه من پمستقيماً شان ياكه  اين :ج ن يام، كسى چن

 گفتنـد  مـى دم كـه  يشـن  آمدند مـى  نجا مىياورد، اما من از افرادى كه به ايغامى براى من نيپ

د كار درسـتى نبـوده اسـت؛ ولـى آن     يگو كند و مى مى تأسففالنى از مسائل گذشته ابراز 

ن يـ ادم هسـت وقتـى كـه ا   يا بود، من يگردان قضا هيلى داغ و تند و تعزيشان خيل كه ايااو

وسـت شـماره   يپ(اى براى مرحوم امام نوشتم  صفحه ك نامه پنجيانات اتفاق افتاد من يجر

دم كه يشدن بعضى از مسائل، من شن اى بود مستدل براى روشن ، نامه)1235 ة، صفح165

لى ناراحت شـده بـود   يندادند، احمدآقا وقتى نامه را گرفته بود خ ن نامه را به مرحوم اماميا

  !سد؟ينو ام و گفته بود فالنى هنوز هم دارد نامه مى كه چرا من نامه نوشته

 ش از فوت امـام، يست و شش روز پيعنى بينوشته شده بود  18/2/68ن نامه در مورخهيا

ن اواخر يالبته ا -رابطه من با امام قطع باشد تقريباً م كرده بودند كه يبرنامه را جورى تنظ آنها

داده  هاى مرا به دست امام نمـى  دم كه احمدآقا ابراز ناراحتى كرده بود كه چرا نامهيمن شن

س دفتر مـا  يكه آن روز رئ درىض بودند من دو دفعه توسط آقاى يوقتى هم امام مر -است

  !دم كه احمدآقا گفته بود نهيوم، شنشان بريادت ايغام دادم كه براى عيبود به دفتر امام پ

فوت شده  -شد مىى خانم احمدآقا يكه دا -ن اواخر كه مرحوم حاج آقا رضا صدر يالبته ا

رون يـ شان رفته بودم، وقتـى از مجلـس ب  يبودند من در مسجداعظم براى شركت در فاتحه ا

بلند شـد و سـالم   وار در داالن نشسته بود، تا چشمش به من افتاد يآمدم احمدآقا كنار د مى

مان شده بود يا پشيآكه  اينلى گرم گرفت و حال و احوال كرد و احترام كرد، ولى يكرد و خ

  .دانم ا نه من نمىي
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غام فرسـتاده بودنـد كـه مصـلحت     يلى براى من پياردب شان آقاى موسوىيمارى ايبعد از ب

شـان  ياحوالپرسـى ا اى بـراى   د، من جـواب دادم نامـه  يدن احمدآقا بروياست شما هم به د

شان هم به هوش نبودند تا متوجـه شـوند چـه كسـى بـه      يام و فاكس شده است و ا نوشته

اهللا  تيـ اش و آ شان هم من براى مـادر و خـانواده  يبعد از فوت ا. شان آمده استيادت ايع

  .را هم جواب ندادندها  اين ك ازيچ يتى فرستادم كه البته هيام تسليده پيپسند

  )1541الي  1538، صفحات 241و  240ه ى شمارها پيوست(

  
  
  

  )ره(نقل چند خواب در رابطه با مرحوم امام

  

باشند مرحوم امام را در خواب  ده شده است كه آقاى توسلى كه در دفتر امام مىيشن :س

مـرا بـا آقـاى    مسـأله  د قم و يبرو«: نديگو شان با ناراحتى به آقاى توسلى مىينند كه ايب مى

  دارد؟صحت ن موضوع يا ايآ، »ديمنتظرى حل كن

كردند، از جمله مرحـوم حـاج    لى مشهور بود و همه جا آن را نقل مىين خواب خيا :ج

ن خـواب را  يـ ن موضوع را نقل كرد و گفت كه آقاى توسـلى ا يرى براى من ايغالمرضا قد

انـد، بـرو    اى و به تو گفته دهيتو خواب د«: ديگو كند و او مى براى حاج احمدآقا نقل مى

  .»اند حل كن، به من كه نگفته

مناسـبت   دم كه بىيشان را به خواب ديخود من هم پس از رحلت حضرت امام سه بار ا

  :كنم رش را به اهل فن محول مىين خوابها را نقل كنم و البته تعبين جا ايست در همين
  

ك بـاغ  يـ دم كـه در  يـ ك شب من مرحوم امام را در خـواب د يانات ين جريپس از ا - 1

ه داده يـ وان مرحوم امـام بـه پهلـو تك   ين ايك كنج ااتاقوانى بود و در يم، در وسط باغ ايبود

  بـه هنگـام اسـتراحت بـه     معمـوالً اه هم كـه  يك كاله سيده بودند و يشان را پوشيبودند، قبا

  كردنـد، چنـد نفـر    سر داشتند سرشان گذاشته بودنـد و داشـتند منظـره بـاغ را تماشـا مـى      

  شـان را يدنـد رفتنـد دسـت ا   يتـا چشمشـان بـه امـام افتـاد دو     زدنـد   قـدم مـى   تر طرفآن 

  حـال و احـوال كردنـد، مـن هـم در عـالم       آنهـا  ز بايخ ميشان هم به صورت نيدند، ايبوس
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ن اواخر با من خوب عمـل نكردنـد ولـى چـون اسـتاد مـن       يشان اياكه  اينخواب گفتم با 

شان عرض ارادتـى بكـنم،   يكند كه من هم بروم خدمت ا اند اخالق اسالمى اقتضا مى بوده

دم، يشـان را بوسـ  يا دسـت ا يـ شان دادم يست دست به دست ايادم نيشان و يرفتم خدمت ا

حـاال كـه حـال نـدارم ولـى دلـم       : ده و گفتنـد يك آهى كشيشان چشمش كه به من افتاد يا

م، من يم و درباره سوابقمان با هم صحبت بكنينينجا با هم بنشيد اييايك وقت بيخواهد  مى

  .دار شدميم؛ و از خواب بيآ د مىيل باشيچشم، هر وقت ماگفتم 

 

بزرگى كه  اتاقدم در يدرحالى كه در خانه محصور بودم خواب د 1378ل ساليدر اوا - 2

شان در آنجا بـه  يشان در وسط آن پهن بود وارد شدم و احدى جز خانواده ايتشك خواب ا

شان به يشان بودند، و ايخواب اكردن تشك  شان مشغول مرتبيخورد، خانواده ا چشم نمى

بهانـه   دائماًشان يا: دند گفتنديشان مرا ديخانواده اكه  اينى رفته بودند، به محض يشو دست

شـان را بـراى   يى اهـا  كتـاب خواهند، شما اگر ممكن است  شان را مىيها كتابرند و يگ مى

 كى ازيچند كتاب كه  راًفورند، من يبند شود و بهانه نگ آنها شان بهيد تا سر ايه كنيشان تهيا

ارى از علوم آماده كردم و كنار تشك خواب يك المنجد بزرگى بود مشتمل بر بسيمانند  آنها

راهن و شلوار يشان با پيان اين ميلى تشكر كردند، و در ايشان خيشان گذاشتم و خانواده ايا

  .قه وارد شدند و به طرف جاى خواب خود رفتنديك جليو 

 

ت در سـن حـدود شصـت    يـ شان با لباس روحانيدم ايخواب د 1378در اواسط سال - 3

د بـزرگ ماننـد   يكردند و چند كتـاب و چنـد جعبـه سـف     سالگى در كوچه خلوتى عبور مى

. ن گذاشـته بودنـد  يرا روى زم آنها نى با خود داشتند و خسته شده بودند ويريهاى ش جعبه

ممكن است شما به من كمك : من افتاد فرمودندشان به يشان سالم كردم، تا چشم ايمن به ا

م، در راه بـه مـن   يشـان و بـه راه افتـاد   يبرخى را برداشتم و برخى را خود ا فوراًمن ! د؟يكن

ك اشـارات درس  يـ سـت شـما   يد و خوب بلـد ن يگو رمردى اشارات درس مىيپ: فرمودند

  :ديگو ى مىيبها خيشان گفتم شيد، من به اييبگو

  دل شاد نشد ز بشاراتش                        راهى ننمود اشاراتش   
  
  

   



  *٧٤٩  در راه انجام وظيفه: فصل يازدهم

  
  

  روهاى اطالعاتيم و دخالت نيمارستان لقمان حكيماجراى ب

  

د بـا اطـالع قبلـى بـه     يبه خاطر نـاراحتى قلبـى كـه داشـت     1372حضرتعالى در سال :س

اطالعـات منجـر بـه    روهـاى  يد كـه دخالـت ن  يـ م تهران مراجعه نموديحك مارستان لقمانيب

ن حركـت در محافـل خبـرى داخـل و خـارج كشـور       يمارستان شد و ايبازگشت شما از ب

روهـاى اطالعـات   يد اصل مـاجرا از چـه قـرار بـود و ن    ييبفرمالطفاً افت؛ يعى يانعكاس وس

  چگونه مانع معالجه حضرتعالى شدند؟

مارسـتان  يبـه ب  بـا همـاهنگى قبلـى    هـا  آزمايشك سرى يبله، در آن سال براى انجام  :ج

كـى از  يبـدى بـود كـه بـا     يم م تهران مراجعه كردم، واسطه ما هم آقـاى فاضـل  يحك لقمان

م و يمارسـتان رفتـ  يوقتى ما بـه ب . ى داشتيپزشكان آنجا به نام آقاى دكتر توكل سابقه آشنا

ن يد و كمتـر يعا بسترى شويد سريگفتند شما با آنها و تست قلب صورت گرفت ها آزمايش

ك داشته باشـم در همـان   من كمتر تحرّكه  اينحركت براى شما خطرناك است، حتى براى 

نه من يكه براى معا ها پزشكلچر آوردند و مرا روى آن نشاندند؛ بعد چند نفر از يك ويجا 

م و يآمده بودند براى انجام مقدمات كار از اتاق خارج شدند و ما هـم درآنجـا منتظـر مانـد    

د و چنـد  يلـى طـول كشـ   ين انتظـار خ يم، اما ايكرد شدن آماده مى سترىخودمان را براى ب

اى شد مسأله ن براى ما يامدند و ايبه سراغ ما ن ها پزشكك از يچ يساعتى ادامه داشت و ه

ـ انـد؛ روى ا  كرده تأخيرن اندازه ين همه اصرار و عجله داشتند تا ايكه اها  اين كه چطور ن ي

ده بـود  يرا د آنها را گرفت و وقتى آنها ارج شد و سراغبدى از اتاق خيم اساس آقاى فاضل

نجا يروهاى اطالعات به اينفر از ن لى با حالت اضطراب و نگرانى گفته بودند كه االن پنجيخ

ن يـ كـردن فالنـى را در ا   د از ما تعهد گرفتند كه شما حـق بسـترى  يمراجعه كردند و با تهد

ما . اظهار شرمندگى كرده و عذر خواسته بودندلى يخ ها پزشكبعد همان ! ديمارستان نداريب

بى ندارد و با وجود همه خطرات از همان جا يم عين قرار است گفتيه از ايم قضيديهم كه د

انه براى آقاى تأسفدم كه ميهم شن بعداًفتاد؛ يم كه الحمدهللا اتفاقى نيبه طرف قم حركت كرد

  .اند كردهجاد يادى ايى زها مزاحمتن رابطه يدكتر توكل در ا

ـ يـ لـى بـدى داشـت كـه چطـور      يه وقتى منتشر شد انعكـاس خ ين قضيا ن رفتـار  يك چن

  لـى يخ هـا  بعضـي افتـد، و خالصـه    كنند اتفاق مى مى مذمتا آن را يراخالقى كه همه دنيغ
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مارستان را يد مسئوالن بيكردن و حتى با تهد بيبه دست و پا افتادند و شروع كردند به تكذ

مارسـتان  يت ما براى ادامـه معالجـات بـا ب   يدر نها. ب كننديخبر را تكذن يمجبور كردند تا ا

  .م و در آنجا بسترى شدمياء هماهنگ كردياالنب خاتم

لى ناراحت شده بودند و بـه مـن   يده و خيان را شنيگانى جرياهللا گلپا تيدر همان زمان آ

هر نوع پزشكى الزم  ار شما و هر نوع ابزار پزشكى ويمارستان ما در قم در اختيام دادند بيپ

  .فيالشر تعالى مقامه اهللا اعلى. كنم باشد من براى شما فراهم و دعوت مى
  
  

  تياى و حمله به ب اهللا اراكى، سخنرانى آقاى خامنه تيدرگذشت آ

  

كـه بـا اقبـال     73در سال مرجعيتاهللا اراكى و بحران  تيپس از درگذشت مرحوم آ :س

اهللا مـومن و   تيـ لـى و آ ياردب اهللا موسـوى  تيـ آهمچون  -كرد خواص علما يمردمى و رو

تـى و  يروهـاى امن يك سـو و دخالـت ن  يـ نسبت به حضرتعالى از  -گر از علمايدوازده تن د

راد يـ نـه ا ين زميـ اى سـخنرانى تنـدى در ا   گر همراه بود، آقـاى خامنـه  يحكومتى از سوى د

به حضرتعالى اشاره شده بود و نوعى  -البته بدون ذكر نام -ح ينمودند كه در آن به طور صر

هاى فشار پس  ن سخنرانى گروهي؛ به دنبال اشد مىى فشار محسوب ها گروهدهى به  جهت

ت حضرتعالى حمله كردنـد  ين بار با سنگ و چوب به بيو براى چندممجدداً از نماز جمعه 

و شاگردان را ه را شكستند ينيبون و لوازم حسيورش آورده و تريو فرداى آن به محل درس 

حضـرتعالى  . افـت يت ملى غائله خاتمـه  يد نمودند، كه البته با دخالت شوراى عالى امنيتهد

گونه به  نيل هر از گاه ايد به چه دليكن د و فكر مىيدان ن تهاجمات را چه مىيعلت اصلى ا

شوند؟  مى ور حمله -ديا استاد همه حضرات بودهكه  اينبا آن همه سوابق و با  -حضرتعالى 

ت يى شـكا يا بـه محـاكم قضـا   يـ د و آيد در آن زمان چه واكنشى از خود نشان دادييو بفرما

  د؟يبرد

  خواهنـد  ك عـده مـى  يـ مشهود بـود كـه    كامالًاى  ل رهبرى آقاى خامنهياز همان اوا :ج

اهللا اراكى  تيگانى و آياهللا گلپا تيسازى كنند و حتى در زمان آ نهيشان زميا مرجعيتبراى 

ـ ااى  عدههم    ن مـانعى كـه  يتـر  مهـم رسـد   بـه نظـر مـى   . كردنـد  را مطـرح مـى  مسـأله  ن ي
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 مرجعيتكردند كه اگر  ل مىيش خود تحليپ آنها دانستند من بودم، ن عده در راه خود مىيا

ف شود، لذا از همان ياى هم تضع شود تا رهبرى آقاى خامنه ر شود موجب مىيفالنى فراگ

ك يـ كردند و در جامعه بـه صـورت    ت من حمله مىيمن و ب هاى مختلف به ابتدا به بهانه

بـراى حمـالت خودشـان بعضـى      معمـوالً  آنهـا  به راه انداختند؛ جوسازىغات و يه تبليسو

اهللا اراكى من صحبتى نكـرده   تيكردند ولى بعد از فوت مرحوم آ ى مرا بهانه مىها صحبت

و يـ وهاى خارجى از جملـه راد يرادن بود كه مطالب ياى در دست آنان نبود، ا بودم و بهانه

كنند و  غ مىيفالنى تبل مرجعيتوها دارند بر روى ين راديسى را بهانه كردند كه بله ا بى بى

وهاى خـارجى بـه   يدرحالى كه راد! اى در كار است اى و توطئه برنامهمثالً شود  معلوم مى

شان بارها از يها گزارش در اتفاقاًپرداختند و  مى مرجعيتت يل و گزارش از وضعيارائه تحل

  .بردند اى نام مى گران و حتى شخص آقاى خامنهيد

  دى مسـموم كردنـد تـا آنجـا     يرا به صورت شـد جو  اهللا اراكى تيخالصه بعد از فوت آ

  نظـر كردنـد،    اهللا اراكـى صـرف   تيـ ارى از علما از برگزارى مراسـم خـتم بـراى آ   يكه بس

  و امثـال آن راه انداختـه بودنـد و در    » اهللا حـزب «ك عـده را بـه عنـوان    يـ آن روزها  چون

  ن اسـاس مـن هـم    يـ دادنـد؛ روى ا  اى شعار مـى  آقاى خامنه مرجعيتمراسم علما به نفع 

  وسـت  يپ(تى نوشـتم  يام تسـل يـ رم و فقـط پ يـ اهللا اراكـى مراسـم بگ   تيبراى آ دميصالح ند

دفتـر را جمـع   اد بود، حتـى اعضـاى   يرى زيچون احتمال درگ)1534 ة، صفح238شماره 

د ييـ گـران را نما يا نفـى د يـ د يـ غ كنيمن تبل مرجعيتست براى ين كردم و به آنان گفتم الزم

مسـأله  اى دربـاره   دم آقـاى خامنـه  يـ ك وقت دي؛ اما )1542 ة، صفح242وست شماره يپ(

نمود، البته از من نام  موضع گيرىه من يح عليه كالصريسخنرانى كرد و به طور كنا مرجعيت

ن سـخنرانى  يـ شـان در ا يدا كردنـد، ا ير را پيهمگان مرجع ضم اى بود كه نبرد ولى به گونه

را به مـن نسـبت    »انتيخ«ر تندى مثل يرا بهانه كرده و حتى تعابي وهاى خارجيمطالب راد

راد هاى مختلفى پخش شد كه اف هيسخنرانى بود كه در سطح شهر قم اطالع نيداد، پس از ا

ى فشار را ها گروهمجدداً ت من حمله كنند، و بعد از نماز جمعه يكرد تا به ب ك مىيرا تحر

 كه بعضى مردم را به ما ارجاع داده -اهللا مومن  تيه من و آيمنزل ما جمع كردند و عل مقابل

شعار دادند؛ فرداى آن روز هم به محل درس آمدند و من با وجـود همـه خطـرات در     -بود

  به  شروع كردند  ان درسيپا از  محل درس حاضر شدم و درسم را گفتم ولى آنان پس 
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بون و لـوازم  يبعد هم تر...! د گردد ويسى است و اعدام با بى فالنى مرجع بىكه  اينشعارو 

د بـا شـما معاملـه    ييايد كردند كه اگر فردا به درس بيرا تهده را شكستند و شاگردان ينيحس

ت ملى آن غائلـه خاتمـه   يخالصه روز بعد با دخالت شوراى عالى امن. ميكن ضدانقالب مى

د دانشگاه هم يان اساتيم كردند و بعضى آقايه مهاجمان تنظيتى عليافت و شاگردان هم شكاي

ب اثرى بـه آن داده نشـد   يگونه ترت چيالبته هاى به آقاى هاشمى رفسنجانى نوشتند كه  نامه

اى بـه   د هـم نامـه  ي؛ آقاسـع )1547الي  1544، صفحات 244و  243ى شماره ها پيوست(

  .جواب ماند اى نوشت كه طبق معمول آن هم بى آقاى خامنه

  )1548 ة، صفح245وست شماره يپ(

  
  
  

  !هيسو يكوحدت 

  

حضرتعالى در دوران سكوت و خانه كه  اينسئوالى كه در بعضى اذهان مطرح است  :س

ا هماننـد  يـ د، يار نكرديبه طور كامل سكوت اخت )ع(نيرالمومنياز ام تأسىنى خود چرا به ينش

كـرد بلكـه پشـت     ج هم مىيو ترو تأييدت زمان خود را يآن حضرت كه حتى گهگاه حاكم

انتقـادات  گونه عمل نكـرده هـر از گـاه     نيز ايآورد شما ن فه وقت نماز به جاى مىيسر خل

ن عده اگر حضرتعالى به جاى انتقاد به يد؟ به اعتقاد ايينما خود را متوجه دستگاه حاكم مى

ت يـ شـتر رعا يد مصلحت اساس نظام و انقـالب ب يرتبه بپرداز مسئوالن عالى تأييدج و يترو

  .آيد مىاى وارد ن شود و به وحدت كلمه اقشار مختلف صدمه مى

ط زمـان خـود را   يم شـرا يتـوان  فـاوت اسـت و مـا نمـى    ط در هر زمـان مت يد شراينيبب :ج

ــا شــرا ــتطب) ع(نيرالمــومنيط زمــان اميصددرصــد ب   ســهيمقاكــه  ايــنم، گذشــته از يق دهــي

  م بـر اسـاس مبـانى و اصـولى كـه     يمـا مـوظف  . ستيحى نيز كار صحيافراد با آن حضرات ن

  فـه خـود  يط خاص زمـانى و مكـانى بـه وظ   يمكتب به ما ارائه كرده است و با توجه به شرا

  جيشـه تـرو  يف و مقابله باشـد و هم يست كه انتقاد به معناى تضعيگونه ن نيم؛ و ايعمل كن

  حه الئمـه يالنصـ «و  »امـر بـه معـروف و نهـى از منكـر     «به مصـلحت باشـد، بلكـه     تأييدو 

  ف مهمى است كه بر عهده همـه اقشـار جامعـه اسـت و مسـئوالن هـم      ياز وظا »نيالمسلم
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  .نديت نماين كنند و در خود تقويده مخالف را تمريل عقو تحم رىيه انتقادپذيد روحيبا

ن طور نبوده است كه من فقط انتقاد كرده باشـم  ياكه  ايند عرض كنم يگرى كه باينكته د

اى  چ قدمى برنداشته باشم، در همان ابتداى انتخاب آقـاى خامنـه  يو براى حفظ مصلحت ه

ن يشان ارسال داشتم ولى ايك براى ايام تبريبه رهبرى من براى حفظ مصلحت و وحدت پ

، 187و  186ى شـماره  هـا  پيوسـت (ون مـنعكس نكردنـد   يـ زيام و جـواب آن را در تلو يپ

كردم در نمازهاى جمعه شركت كـنم   هاى اول سعى مى ، در هفته)708الي  705صفحات 

ك عـده را از آنجـا   يـ ه من صحبت كردنـد و شـعار دادنـد و    ين نماز جمعه عليولى در هم

اى فـوت كـرد مـن بـراى      ك كردند تا به خانه من حمله كنند، وقتى مادر آقاى خامنهيتحر

ام فرسـتادم ولـى   يـ اى بـه طـور جداگانـه پ    دهادى خامنـه يو سـ  محمدديان سيشان و آقايا

، در مرتبـه اولـى كـه    )1326 ة، صفح188وست شماره يپ(ان پاسخ ندادند يكدام از آقا چيه

و  درىزدى، آقـاى  يـ نـى، آقـاى ا  يآقاى راز -نده يچهارنفر نمااى به قم آمد من  آقاى خامنه

شان از قم ياكه  اينى كرد و پس از ياعتنا شان بىيشان فرستادم ولى ايدن ايرا به د -احمدآقا

شان به آقاى ملكا در يدفتر ا -نده من در دارالشفاءيبنابر نقل آقاى كامالن نما -به تهران رفت 

د، در يـ نده فالنى را در دارالشفاء راه ندهيند نمايفرما كه آقا مىمدرسه دارالشفاء تلفن زدند 

  .صورتى كه متصدى دارالشفاء من بودم

زنند در عمل به طور  كپارچگى دم مىيانى كه مرتب از وحدت و ين است كه آقايامسأله 

ح باشد در زمان ياس صحياگر ق. كنند و فقط از طرف مقابل انتظار دارند ه رفتار مىيسو يك

ح و يكردند و به نصـا  ه با آن حضرت مشورت مىخلفاى وقت در امور مهم )ع(نيرالمومنيما

انـد و   انـد گفتـه   هـر چـه خواسـته   ها  اين ها سالن يكردند اما در ا شان عمل مىيتذكرات ا

اى  ا مجلـه يـ سـتند، و اگـر روزنامـه    يك كلمه دفاع را براى من قائل نياند ولى حق  نوشته

كننـد؛   ل مـى يـ ا تعطيـ دهنـد و   سد او را تحت فشار قرار مـى يبنو ك كلمه از منيبخواهد 

هـاى   روهاى مخلص و خوب انقالب را به بهانهينفر از شاگردان درس من و نها  ده تاكنون

ادى را يت قرار دادند و تعداد زيمورد شكنجه و آزار و اذ بعضاًاند و  مختلف بازداشت كرده

وحدت از . نديگو ند و باز هم از وحدت سخن مىا از ادارات و نهادها اخراج كردياحضار 

د به ما انتقاد كند، اگـر هـر   يچ كس نبايد و هيد از ما اطاعت كنيهمه باكه  اينعنى ي آنها نظر

  .تان بلند شوديد صدايم نبايى هم سر شما آورديبال
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  نامه به آقاى هاشمى رفسنجانى در مورد ذبح در منى

  

اى به آقاى هاشمى رفسنجانى در مورد ذبح در منـى   نامهك ي اخيراًا يحضرتعالى گو :س

  ا نه؟يب اثر داده شده ين نامه ترتيا به ايست، آين نامه چيد، مضمون ايا نوشته

ى ما در حج دارند مشـكل ذبـح در منـى اسـت، همـه      ها حاجيكى از مشكالتى كه ي :ج

هـا  كّل مكّـه جبـال  « :نديگو دانند و مى ذبح در خارج از منى را مجزى مىسنّت  فقهاى اهل

د در منـى صـورت   يعه ذبح بايات شيقربانگاه است، اما مطابق روا مكّههمه كوههاى  »منحر

ك يـ ن يـ را برده است در خـارج از منـى و ا   ها بانگاهدولت سعودى همه قر فعالًرد، ولى يگ

ن بود كه با دولت سـعودى صـحبت   يشنهاد من ايپ. آورد ان به وجود مىيعيمشكلى براى ش

  .قه نباشنديان در مضيعيجاد كنند كه شيك قربانگاه بهداشتى در منى ايشود كه 

مشرف شوند  مكّهخواهند به  مى -س جمهور وقتيرئ -دم كه آقاى هاشمى يوقتى من شن

شان نوشـتم  يك نامه به ايمن  -نه آن فراهم نشد و مشرف نشدنديكه البته زم 1375در سال -

ك مـذبح  يـ ران يـ ا اجـازه دهنـد كـه ا   يا خودشان و يكه با دولت سعودى صحبت شود كه 

را پـس   ها گوشتزه هم باشد كه ين مذبح بهداشتى و مدرنيا. بهداشتى در منطقه منى بسازد

چارگان مورد استفاده قـرار  يى براى فقرا و بياز ذبح بتوانند به سردخانه منتقل كنند و در جا

ران و هم نسبت به دولت عربستان يشود كه مردم هم نسبت به دولت ا ن باعث مىيرد، ايگ

خورد  ى هم بر نمىيك خدمتى به مردم و زائران خانه خداست و به جاين شوند و يب خوش

شان جـواب دادنـد   ين نامه را براى آقاى هاشمى نوشتم، بعد ايمن ا. اسى هم ندارديو بار س

نه يشان فرستاده شد كه زميم و نامه شما براى ايان تماس گرفتران در عربستير ايكه ما با سف

دم در سال بعـد كـه   يشن بعداًرى شود؛ يگيشنهاد در مالقات سران پين پيكار فراهم شود تا ا

 246ى هـا  پيوست(اند  ن سعودى تذكر دادهيشان عمره مشرف شدند موضوع را به مسئوليا

مشـرف شـدند    اخيـراً ز كـه  يـ خاتمى نسپس به آقاى . )1562الي  1559، صفحات 247و 

  .تا حال اقدامى نشده استظاهراً ن موضوع را نوشتم ولى يهم

  )1563 ة، صفح248وست شماره يپ(
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  است جمهورىيك به مناسبت انتخاب آقاى خاتمى به ريام تبريپ

  

است جمهورى كه بـا  يروزى جناب آقاى خاتمى در انتخابات ريحضرتعالى پس از پ :س

ام حضرتعالى نكـات  ين پيد، در ايشان فرستاديكى براى ايام تبريانتخاب شدند پى يباال رأى

ن يـ اى در ا اى هم در جامعه داشت، اگر نكتـه  د كه بازتاب گستردهيا ادآور شدهيمهمى را 

  .دييرسد بفرما رابطه به نظر حضرتعالى مى

ام يـ پ معمـوالً ند شد مىاست جمهورى انتخاب يگرى كه به ريهم براى افراد دقبالً من  :ج

آن . ام دادميـ است جمهورى انتخاب شده بودنـد پ يدادم، براى آقاى هاشمى هم كه به ر مى

است جمهورى انتخاب شدند و به اصطالح مـا  يوقت كه آقاى هاشمى در دوره اول براى ر

عنى تلگراف زدم و آقـاى هاشـمى   يام دادم، يشان پيم براى ايهم تازه از كار بركنار شده بود

اى البته به صورت نامه براى من فرستاده بود كه مـتن تلگـراف مـن و     محترمانه هم جواب

  .شان االن موجود استيجواب ا

  )1568الي  1565، صفحات 250و  249ى شماره ها پيوست(

  

است جمهورى هم كه به انتخاب آقاى خاتمى منجر شـد سـئوالى از مـن    يدر انتخابات ر

. شده بود كه آن را جـواب دادم و در آن مـردم را بـه شـركت در انتخابـات دعـوت كـردم       

د بـا  ي؛ آقاى خاتمى هم كه انتخاب شدند به نظرم رس)1569 ة، صفح251وست شماره يپ(

ام را كـه ده بنـد داشـت بـراى     يـ پ نيشان بدهم و هميتوجه به تجارب گذشته تذكراتى به ا

  نظـر  صـرف  آنهـا  گر هم قصد داشتم اضافه كنم كه ازيشان فرستادم، البته چهار پنج بند ديا

  ترسـم كـه باعـث    ان دارنـد مـى  يى كه آقايها كاري ن مالحظهيبه نظر من بعضى از ا. كردم

غـات  يتبل رغم همـه  ن انتخابات علىين برود؛ در ايك وقت انقالب به طور كلى از بيشود 

  گانـه و نـامحرم حسـاب   يانه مـردم را ب تأسـف مردم خودشان را نشان دادنـد، امـا مـا م    ،منفى

  ر بنــاى انقــالب مردمنــديــســتند، زيم، مــردم هــم دانــا هســتند و هــم نــامحرم ن يكنــ مــى

  دهيـ م مـردم را ناد يتـوان  آورنـد، مـا نمـى    را مردم بر سـر كـار مـى   ها  اين ن، همهينه مسئول

  اىيـ م، دنيمـردم بـدان   قـيم م و خودمـان را  يريـ م بگيدلمان خواست تصمم و هرطور يريبگ

  ك روزگـارى يـ ست كه بتـوان بـا اسـتبداد بـر مـردم حكومـت كـرد، اگـر         يى نيايامروز دن
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ى مشـروع مـردم را انجـام    ها خواستكارى نكرد و  د مالحظهيشود، با ن زمان نمىيدر ا شد مى

 ى هم كه مـردم بـه آقـاى خـاتمى دادنـد     يباال أىرن يان امور گذاشت؛ و ايداد و مردم را در جر

شـان  يهـاى اعـالم شـده ا    به شعارها و برنامـه  رأىاوالً به شخص آقاى خاتمى نبود،  رأىقطعاً 

ن يك نوع اعتراض به وضع موجود و مخالفت با انحصار و اسـتبداد بـود، و بـه همـ    ي ثانياًبود و 

واقعـاً  اد كـردم و  يـ ه وضع موجـود  يانقالب علك يمردم به عنوان  رأىام از ين پيجهت من در ا

شـان نتواننـد   ياد است و اگر چنانچه ايار زين طور بود، توقعات مردم از آقاى خاتمى بسيهم هم

كـارى   كـارى و مجاملـه   به انتظارات و توقعات مردم پاسخ مثبت بدهند و بخواهند بـا محافظـه  

و بـه طـور    مـأيوس ان طـوالنى مـردم   شود كه پس از مدتى نه چنـد  ن امر باعث مىيبگذرانند، ا

  .ميگذار ت زده بشوند، به نظر من االن دوران حساسى را پشت سر مىيكلى از روحان

  )1572 ة، صفح252وست شماره يپ(

  

  ام حضرتعالى دادند؟يجناب آقاى خاتمى چه پاسخى به پ :س

شان گفتند يشان جواب كتبى ندادند، فقط آقاى سراج را به عنوان تشكر فرستادند و ايا :ج

نوشته است، چنانكه آقاى هاشمى  ،د و من گفتم البته جواب نوشتهين را جواب حساب كنيا

  .ملى استأه، كه در آن هم تو به صورت نام تأخيرجواب تلگراف مرا دادند منتها با قدرى 

  
  

  مرجعيتم ياى درباره استقالل حوزه و حفظ حر ام به آقاى خامنهيپ

  

اى با  ا مكاتبهيا ارتباط و ياى چگونه است؟ آ ارتباط حضرتعالى اكنون با آقاى خامنه :س

شـان فرسـتاده   ياهللا مـومن بـراى ا   تيـ امى توسط آيا مدتى قبل حضرتعالى پيد، گويهم دار

  .دييشترى بفرمايح بين ارتباط اگر امكان دارد توضيد، در ايبود

تى كـه بـه   يام تسـل يـ ز پيـ شـان فرسـتادم، و ن  يامى كه من به مناسبت رهبرى ايپ به جز :ج

  :ام شان داشتهيگر هم براى ايغام ديشان ارسال كردم، دو پيمناسبت فوت مادر ا

  بـود كـه   1371و در بهمـن  يه و آرشينيت من و غارت دفتر و حسيكى پس از حمله به بي
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وسـت  يپ( مى فرسـتادم يد جعفر كرياهللا س تيله آيشان نوشتم و به وسيك نامه مختصر به اي

  .شان جواب داده نشدي، كه از طرف ا)1328 ة، صفح189شماره 

كننـد   اى را مطرح مى آقاى خامنه مرجعيتان دارند يدم آقايگرى هنگامى بود كه من ديد

كنند؛ آقـاى هاشـمى رفسـنجانى در     و مراجع بازى مى مرجعيتت يثيك شكلى با حيو به 

دانسـتند كـه آقـاى     و چون مى »رهبرى باشند عيد مطيتمام مراجع با«: سخنرانى خود گفتند

شان را به عنوان يا ،اسىيخواستند با استفاده از قدرت س ست مىياى در عداد مراجع ن خامنه

كننـد   شـان مـى  يى كـه از ا يهـا  تعريـف دم يـ مرجع اعال و منحصر به فرد معرفى كننـد، و د 

ن و يدارد و دارند داسى يشان است و خالصه جنبه س دهيى متملقانه و خالف عقها تعريف

ن يـ كنند و سـپاه و اطالعـات روى ا   است خودشان مىيعه و حوزه را فداى سيش مرجعيت

شان را معرفـى  يكنند كه فقط ا ن را در مناطق مختلف وادار مىيموضوع اصرار دارند و مبلغ

شان برسانم يبه اطالع احجت ن مطلب را به عنوان اتمام ين اصل من خواستم ايكنند؛ روى ا

ت ه يد، امـا قضـ  يد حاكم هستيمملكت هسترأس كه شما در  د قداسـتش  يـ را بگذار مرجعيـ

مارسـتان بودنـد، مـن    يات و در بيـ د حيـ اهللا اراكـى در ق  تيآن وقت هنوز آ. محفوظ باشد

توسـط آقـاى مـومن     12/8/73م كردم و در مورخـه يتنظ 21/4/1373ادداشتى را در مورخهي

شـان بـرود   يآبادى هم با ا اول بنا بود آقاى طاهرى خرم البته. اى فرستادم براى آقاى خامنه

ت ادداشت را كـه مربـوط بـه    ين يبند هفتم ا«: شان گفتيا بعداًولى  اسـت حـذف    مرجعيـ

ت شان در فاز يد،چون ايكن مـن گفـتم  . »كنـد  ن مطلـب را قبـول نمـى   يـ اسـت و ا  مرجعيـ :

 اى دهيـ دانـم فا  من مىچون «: شان گفتندي، باالخره ا»ن استيام من همياصالقسمت مهم پ«

ده خـود مـن   يـ ن مطلـب مطـابق عق  ي؛ اما آقاى مومن گفتند چون ا»ديندارد مرا معذور بدار

اطالعات  زاده معاون ام را همراه با نوار سخنرانى آقاى فالحين پيمن ا. برم باشد من مى مى

ت ت كه راجع به يدر بخش روحان ه مـن و بعضـى مراجـع    يـ اى و عل آقـاى خامنـه   مرجعيـ

ژه يـ دادگـاه و  ن دادسـتان يان جانشينيت كرده بود، به همراه نوشته سخنرانى آقاى حسصحب

ــروحان ــه علي ــدس لطــف      يــت ك ــه آقــاى مهن ــود، و نام ــحبت كــرده ب ــن ص   اهللا ه م

 ان صـحبت كـرده بـود و   ينيكـه در آنجـا بـا آقـاى حسـ     » سرگذشـت قلـم  «ثمى بـه نـام   يم

 اى هـم بـا   م آقـاى خامنـه  يكـرد  ان گفته بود كه ما به دفتر آقاى منتظرى كـه حملـه  ينيحس

  نامه كيز يكرد، و ن خ مىيشان مخالف بود ما را توبيما موافق بوده است و اگر ا
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ن حملـه  يادى اطالعات منتشر شده بود و در آن به جامعه مدرسـ ياى كه توسط ا صفحه ده

، آقاى مـومن و آقـاى طـاهرى اسـم مـرا هـم       مرجعيتشده بود كه چرا به هنگام بحث از 

ك پاكـت  يرا در ها  اين ك نسخه از مجموعيش من هست، من ين نامه االن پياند كه ا برده

ادداشتى كه من نوشته ياى بدهد، محورهاى  گذاشتم و دادم به آقاى مومن كه به آقاى خامنه

  :خوانم ن است كه متن آن را براى شما مىيبودم ا

  
  

  : 253وست شماره يپ

  .اى كه توسط آقاى مومن فرستاده شد هخطاب به آقاى خامن له معظمام يپ

  

  21/4/1373خ يتار

  تعالى  بسمه

  .فاتيگر با قطع نظر از مقام و همه تشرياى د اى است به طلبه ام طلبهيام من به جنابعالى پيپ - 1 

همه كشور را به من بدهنـد   فرضاًاسى ندارم و اگر يت سيكنم كه مسئول من شكر مى - 2

  .كنم از قبول آن امتناع مى

كـردم بـه    ت نمـى ياحسـاس مسـئول   شرعاًستم و اگر يهم ن مرجعيتى و يبه فكر آقا - 3

  .رفتم دم و از همه كارها كنار مىيخز اى مى گوشه

ش از يشود ب ه اطالعات و امثال آن به من و وابستگان من وارد مىيفشارى كه از ناح - 4

  :مشد مىفشارى است كه در سابق متحمل 

  ان دوسال قبل در خاوهيجر -الف 

و يت و غـارت امـوال و آرشـ   يـ بـه ب  هـا  ارگـان ن سـاعته شـبانه   يان حمله چنديجر -ب 

ه، و هنـوز هـم امـوال    يى شاخدار و از جمله پنج وانت اعالمها دروغساله و پخش  چهارده

مهم رفتار حكومت اسـالمى اسـت بـا     ،ستيهم ناند، اموال براى من م غارت شده را نداده

  .ملت خود آن هم با مثل من

ــاشــغال پناهگــاه ب -ج  ــام از ناحيــت مــن در روز روشــن از طري ــق ب ــاي   ه اطالعــات ب

  ليـــن قبيـــم ســـابق ايـــم، در رژيد آن را كـــرده بـــوديـــتقاضـــاى خرقـــبالً كـــه  ايـــن
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  .شد مىانه انجام يمخف اقالً ها گذاريشنود

  هاى واهى مندان و شاگردان من به بهانه بازداشت جمعى از عالقه -د 

ژه را حتى نسـبت  يى اطالعات و دادگاه وها تنديضرر اجماالً له نامه يبه وسقبالً من  - 5

  .به شخص شما تذكر دادم و باورتان نشد

زدى و حملـه چماقـداران بـه زنـان و بعـد      يآباد بعد از بازداشت آقاى ا ان نجفيجر - 6

  .له با اسلحه گرم و توابع آنحم

ن اسـتقالل بـه دسـت    يعه همواره قدرت معنوى مستقلى بوده، بجاست ايش مرجعيت - 7

نـده اسـالم و   يخوار حكومت نشوند كه براى آ رهيه جيهاى علم شما شكسته نشود و حوزه

 ت علمـى مرحـوم  يـ موقع اثباتاًادى شما تالش كنند جنابعالى ياست، و هر چند ا مضّر تشيع

 هـا  ارگـان پلماسـى  يها با كارهاى د ت حوزهيد قداست و معنويد، نگذاريكن دا نمىيامام را پ

: ها و جنابعالى است كه دفتر شما رسما اعالم كند مخلوط شود، به مصلحت اسالم و حوزه

دادن مسائل  فه اداره كشور را به دوش دارند از جوابياد است و وظيشان كارشان زيچون ا

شـود و رسـما مراجعـات     بعد جواب مسائل شرعى داده نمى از حال به شرعى معذورند و

  .ديها ارجاع ده السابق به حوزه ه را كمافىيه جزئينى و حتى وجوه شرعيعلمى و د

  

  »شان گفته شده و ابالغ شدهيبه ا 12/8/1373در «
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هـر چنـد   «دم ينجا كه رسيشان شرح دادم به ايرا براى اها  اين من همه: آقاى مومن گفتند

ن نـوار آقـاى   يهمـ مـثالً  ادى من چه كسى است؟ گفـتم  يگفتند ا»  ...ادى شما تالش كننديا

ن يشما صحبت كرده، آقاى مومن گفتند وقتى من مضمون ا مرجعيتزاده كه راجع به  فالح

بعد . دهم جواب مى بعداًشان گفتند خوب من يشان گفتم، ايساعت براى ا ميام را حدود نيپ

ام شـما را ندادنـد؟   يـ اى جواب پ قت آقاى مومن به من گفتند باالخره آقاى خامنهاز چند و

كـه   ايـن شان دادنـد و آن  يك جواب ايده است؛ بله يزى كه تاكنون به دست ما نرسيگفتم چ

ز كردند و به دنبال آن افـرادى  يآم كيك سخنرانى تحريشان ياهللا اراكى، ا تيبعد از فوت آ

ه هجـوم  ينيكـردن درس بـه حسـ    ليمن شعار دادند و براى تعط هيرا سازماندهى كرده و عل

ل آن را يد كردند، كـه تفصـ  يل آنجا را شكستند و شاگردان مرا تهديبون و وسايآوردند و تر

  .ام ان كردهيبقبالً 

  ان خاوه چه بوده است؟يجر :س

ض شدم و استعمال دارو اثرى بر من ياد قم سخت مريك تابستان در اثر گرماى زيدر  :ج

الق برو، دوسه جا را در يينداشت، جمعى گفتند مربوط به آب و هواست و دوسه ماهى به 

باشد باغى  شنهاد كردند؛ باالخره در خاوه كه در حوالى قم مىيكرج و دماوند و اطراف قم پ

مـا گذاشـت و بحمـداهللا    ار يـ گان در اختيدا كردند كه راير قم پيكى از افراد خيرا متعلق به 

ه اطالعات به خاوه آمده بودنـد و از مـردم سـئوال    ين از ناحين بيدر ا. حالم هم خوب شد

اى  گونه به! ار فالنى گذاشته و چرا گذاشته؟يست كه باغش را در اختين آقا كيكرده بودند ا

  .كه موجب رعب و وحشت و ناراحتى صاحب باغ شده بود

  

  .دييح بفرمايپناهگاه را هم توضان اشغال يجرلطفاً  :س

  ت مـن يـ ك پناهگـاه كوچـك متصـل بـه ب    يـ ه سپاه يباران صدام از ناح هنگام موشك :ج

ار مـا بـود و   يـ د آن در اختيـ كلكـه   ايـن ن آن مـال سـپاه بـود؛ بـا     يساخته بودند كه البته زم

ـ  71مـاه   اى كـه در بهمـن   توانستند آن را مطالبه كنند، ولى چند مـاه پـس از حملـه    مى   هب

كنند و سـپس آن را   وار باال رفته و آنجا را اشغال مىيت من شده بود در روز روشن از ديب

  كيـ معلـوم شـد چـون نزد    بعـداً نمودند، و برحسب آنچه  جداوار از خانه من يله ديبه وس

  كـى از ي. كننـد  سـمع شـنودگذارى مـى    و منزل ما بوده است در آنجـا بـراى اسـتراق    اتاق
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ى از او يغام داد كه در تهران ضمن بازجويمن مطلبى را گفت و بعد پ اتاقدوستان روزى در 

قبل از اشغال . ش را هم براى او گذاشته بودندين صداياند و ع دهيآن مطلب را به رخ او كش

م ولى عـذر  يم پناهگاه مزبور را كه جزو خانه ما شده بود بخريشنهاد كرده بوديچند مرتبه پ

د هم نامه مختصرى به آقـاى هاشـمى رفسـنجانى كـه آن     يعآوردند و پس از اشغال آنجا س

  .ب اثرى داده نشديس جمهور بود نوشت ولى ترتيموقع رئ

  )1548، صفحة 245وست شماره يمه پيضم(

  
  

  ا شوراى افتاءيى يشورا مرجعيت

  

مطرح است، با توجـه بـه محـدودبودن تـوان و      مرجعيتن روزها در حوزه بحث يا :س

ك فـرد  يـ نه لغـزش و خطـا در   يز وجود زمياطالعات افراد و با توجه به گسترش علوم و ن

هـا   ز ظهور مسائل مستحدثه و نوظهـور در جهـان اسـالم، بعضـى    يك شورا و نينسبت به 

د نظـر  ييـ بفرمالطفـاً  كننـد؛   هاى تخصصى را مطرح مى ژه در رشتهيى به ويشورا مرجعيت

ى به صورت شوراى افتاء چگونه اسـت؟  يشورا مرجعيتحضرتعالى به طور كلى نسبت به 

ـ  ا مردم مىيست؟ آيى نسبت به فرد از خطا و لغزش دورتر نين شورايا چنيآ ن يتوانند از چن

  ر؟يا خيد كنند يى تقليشورا

ولـى اگـر چنانچـه    به صورت فردى باشـد   مرجعيتن بوده كه يره بر ايالبته تاكنون س :ج

 واقعـاً عنـى  يعـى درسـت شـود،    يان عادى و طبيح و جريار صحيى باشد كه روى معيشورا

ك يـ نند يى كه از نظر علمى و از نظر تعهد و تقوا شناخته شـده هسـتند بـا هـم بنشـ     يعلما

گر يكـد يبا مشـورت   واقعاًى داشته باشند و مسائل مورد اختالف آنجا مطرح بشود و يشورا

االقوال را مبنـا قـرار    در آنجا اگر اختالف نظر هم باشد احوط طبعاًدر مسائل نظر بدهند و 

ن امـر اقـرب   يـ ند و آن را براى مردم مطـرح كننـد ا  يا نظرهاى مختلف را ذكر نمايدهند و 

  .كند لى از مشكالت را هم چه بسا حل مىيالواقع خواهد بود و خ الى

  شـود عمـل   ك مجتهـد فتـوا بدهـد مـى    يدر صورتى كه  د از شورا هم اشكال ندارد،يتقل

  تـوان  ا مـى يـ ن اسـت آن وقـت آ  يـ نفر مجتهد گفتند كه حكم خدا ا ده فرضاًكرد ولى اگر 

  م، فتـواى مجتهـد  يسـت يت كـه قائـل ن  يه موضـوع يـ ت ندارد؟ ما بـراى فتـواى فق  يگفت حج
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راه را رفته و ن يقت راه علم مردم فتواى مجتهدى است كه ايدر حق. الواقع است ق الىيطر

ك يـ ه روى يـ نفر فق ن فتوا را استنباط كرده است، اگر چنانچه دهياسنّت  بر اساس كتاب و

آورد  شترى مىينان بيوثوق و اطم طبعاًنظر بدهند و نظر آنان هماهنگ و موافق باشد مسأله 

ن بـراى كشـف   يـ ت ايـ قيو طر -مارىيك بيص يل شوراى پزشكان براى تشخير تشكينظ -

ى خودشـان  ها قطبش به يك قطبى كه دراويد به عنوان يادتر است؛ ما به مرجع تقليواقع ز

م فتـوا را از  ييسـت كـه بگـو   ين طـور ن يـ د هـم ا يـ م، مرجـع تقل يكن كنند نگاه نمى نگاه مى

ن يـ ند، واقعـش ا يگو ى است كه بعضى از عوام مىهاي حرفن يگرفته است، ا) عـج (زمان امام

د، حـاال  يـ گو كند و نظر خودش را مى احكام را استنباط مىسنّت  ه از كتاب وياست كه فق

باشند و در رده باال از نظـر   ت مىيو اعلم مرجعيتهى كه در مظان ينفر مجتهد و فق اگر ده

 آنها است؛ و نظر تر نزديكبه واقع قطعاً  اى نظر بدهندمسأله ك يعلم و تقوا قرار دارند در 

ح داشـته  يك خبر صـح يمسأله ك يدر كه  اينمثل ت دارد، يقيت هم ندارد بلكه طريموضوع

ك خبـر  يآورد تا  شترى مىيح براى انسان وثوق بيخبر صح ح، كه دهيخبر صح ا دهيم يباش

ك رشـته  يـ ادى است و غالبا هر كسـى در  يهاى ز ح؛ و باالخره چون فقه داراى رشتهيصح

باشـد لـذا اگـر     مـى ز دشـوار  يـ ص اعلم نيتواند اعلم باشد و بعضى مواقع تشخ خاصى مى

  .است تر نزديكو فتاواى آنان به حق  تر مطلوبل شود يمجمعى از بزرگان فقها تشك

نـد و  يايخودشـان ب  واقعـاً ط يد توجه داشت كه افـراد واجـد شـرا   ين نكته را هم بايولى ا

اسـت  يد چنـد نفـر را كـه مطـابق س    يايحكومت و قدرت بكه  اينل بدهند نه يى تشكيشورا

لى كه از خودش اسـتقاللى  يد و اسمش را شورا بگذارد، شوراى تحمخودش است جمع كن

نى كـه از خودشـان   يمجتهـد  واقعاًاست، ولى اگر  مرجعيتنداشته باشد بر خالف استقالل 

ى يك شـوراى فتـوا  يـ ستند تفاهم كننـد و  يچ قدرتى نيهتأثير  استقالل فكرى دارند و تحت

سـر نشـود بـا توجـه بـه      يشوراى فقها مل يدى خواهد بود؛ و اگر تشكيز مفيدرست كنند چ

ار يبسـ  آنهـا  ه در همـه يـ ك فقيـ در اثر تكامل فقه و كثرت مسائل مستحدثه تخصص كه  اين

هاى فقهى متخصص شـود و در هـر    ك رشته از رشتهيهى در يمشكل است بجاست هر فق

هـاى   ر علوم كـه بـه رشـته   ير علم طب و سايرشته به متخصص آن رشته مراجعه شود، نظ

  .اند م شدهيون تقسگوناگ
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  عهيش مرجعيتآزادى اجتهاد و استقالل 

  

شترى در يح بيده شد بجاست حضرتعالى توضيعه كشيش مرجعيتاكنون كه سخن به  :س

  .ديينه بفرماين زميا

ادگرفتن احكـام خـدا و دسـتورات    يتوده مسلمانان براى  )ص(امبراكرميپس از رحلت پ :ج

از صحابه به اهل اطالع از احكـام اسـالمى مراجعـه    اسالمى به اصحاب آن حضرت و پس 

ج فتوادهندگان در هر عصر و زمـان  ينمودند، و به تدر كردند، و به فتواى آنان عمل مى مى

 رو داشتند، و از جملهيو پ مقلّدش يد آمد، و همه كم و بياد شدند، و مذاهب گوناگون پديز

  .لكى، شافعى و حنبلىحنفى، ما: سنت بود مذاهب چهارگانه معروف اهل آنها

ش ير امامـان خـو  يو سـا  )ع(نيرالمومنيخدا به ام مذهب پس از رسول عهيولى مسلمانان ش

ث از بزرگان يان بالد اسالمى را به اهل فقه و حديعيز شيعه نيكردند، و امامان ش مراجعه مى

برحسـب   )فيالشر فرجه تعالى اهللا عجل(عصر  بت حضرت ولىيدادند؛ و پس از غ عه ارجاع مىيش

و . كردنـد  عه مراجعـه مـى  يان به فقهاى عادل از شيعيش) ع(ر امامانيدستور آن حضرت و سا

ن اسـت  يره و روش عقال چنـ يرا سين امر داللت دارد، زياصحت ز بر يره عقالى جهان نيس

ى هـا  كارشـناس كند، و فقها  كه جاهل هر فنى به متخصص و كارشناس آن فن مراجعه مى

  .ندينما و عقل استخراج مىسنّت  را از كتاب و آنها باشند كه مىاحكام اسالمى 

ــا  ــنت ــه  اي ــان ك ــاهللا«در زم ــر س  يخل »القادرب ــه معاص ــى ك ــه عباس ــىيف ــود) ره(دمرتض   ب

  ىهـا  گيـري كـه موجـب تشـنجات و در    -م گرفته شـد از كثـرت مـذاهب گونـاگون     يتصم

  نينــد، بــراينمارا محـدود   آنهــا رى شـود و يجلــوگ -شـد  مــىمـذهبى در جامعــه اسـالمى   

فـه بدهنـد آن   ينـار بـه خل  ياهل هر مذهب كه صد هـزار د  :فه اعالم شديه خلياساس از ناح

سـنّت   از مذاهب گونـاگون اهـل  . باشد مذهب آزاد و رسمى و مورد شناخت حكومت مى

مـذكور را   مبلّـغ  آنهـا  ك ازيـ حنفى، مالكى، شافعى و حنبلـى هـر   : طرفداران چهار مذهب

ــدند و بق  ــمرده ش ــمى ش ــد و رس ــپرداختن ــد ي ــارج كردن ــذاهب را از رده خ ــوم . ه م مرح

ــ  )ره(دمرتضــىيس ــه مرجــع ش ــان محســوب يك ــىعه در آن زم ــد م ــه  ش   اصــرار داشــتند ك
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شـان  يز رسمى شمرده شـود، و خـود ا  يعه نينامبرده را بپردازند تا مذهب ش مبلّغز يان نيعيش

سـت هـزار   يبكـه   ايننار آن را خودشان بدهند به شرط يدهشتاد هزار  مبلّغحاضر شدند كه 

اسى خوب يالبته از نظر س. ان قبول نكردنديعيان بپردازند، ولى شيعيه شيمانده را بقينار باقيد

ى كه بر آنان در بالد اسـالمى  يان از فشارهايعيرا شيعه رسمى شمرده شود، زيبود مذهب ش

گـر چـون مـذاهب رسـمى مـذاهب دولتـى       يافتند؛ ولـى از نظـر د  ي نجات مى شد مىوارد 

ت واقعـى خـود   يعه استقالل و هويش مرجعيتعه و يجه مذهب شيند، در نتشد مىمحسوب 

  .داد را از دست مى

  :عه وجود داردين مذهب شيو بسنّت  ن مذاهب اهليگر بيدو تفاوت د ضمناً

د در يـ آنـان با سـت، اجتهـاد علمـاى    يگر روا نياجتهاد مطلق دسنّت  از نظر اكثر اهل - 1

چهـارچوب  سنّت  عه و برخى از علماىيچهارچوب مذاهب چهارگانه باشد، ولى از نظر ش

  .ستيد به مذهب خاصى نيباشد و مق و حكم عقل مىسنّت  اجتهاد كتاب خدا و

مثالً فه يحن گونه كه فتواى ابى نياند بد ب شدهيقائل به تصوسنّت  ارى از علماىيبس - 2

ر از يـ تـى غ يباشـد، حكـم خـدا واقع    واقعى خداوند در حق آنان مىن او حكم يمقلّدبراى 

عه و يند؛ ولـى از نظـر علمـاى شـ    يگو مى» مصوبه«ن دسته از علما يمضمون فتوا ندارد؛ به ا

دن به واقع و ممكن اسـت  يق و راه است براى رسيفتواى مجتهد طرسنّت  برخى از علماى

ر از مضمون فتوا باشد، ولى تـا  يحكم خدا غت يراه اشتباه و مجتهد خطا كرده باشد، و واقع

ك پزشك متخصص كه ياست؛ مانند نظر حجت زمانى كه كشف خالف نشده از نظر عمل 

شـود،   ممكن است اشتباه باشد ولى باالخره چون موجب وثوق است مورد عمل واقع مـى 

  .اشتباه او ثابت گرددكه  اينمگر 

عه يد در شيان اجتهاد و افتاء و تقليوسته جريمان ما پتا ز )السالم هميعل(و باالخره از زمان ائمه

اد گرفتن احكـام اسـالمى بـه مجتهـد عـادل      يبراى  متعهدگونه كه افراد  نيبرقرار بوده، بد

بودن همه آنان به آنكه به  ن و در دسترسينمودند و با تعدد مجتهد صاحب فتوا مراجعه مى

ازهـاى اجتمـاعى   ير نيدند؛ چنانكـه در سـا  كر گران مشهور بوده مراجعه مىيبودن از د اعلم

ز با تعدد متخصص و كارشناس، عقالى جهان بـه آنكـه بـاالتر و واالتـر باشـد      يتخصصى ن

  .به او دسترسى نداشته باشندكه  اينند مگر ينما مراجعه مى

  عه و هـم سـنى  يشه در اسـالم بـوده اسـت، هـم شـ     ياصل اجتهاد موضوعى است كه هم
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وارد  رأىاجتهـاد و   مـذمت در ) السالم هميعل(اتى كه از امامان معصوم مايروا. اند اجتهاد داشته

سـنّت   اند در رابطه با اجتهادى اسـت كـه در اهـل    تمسك كرده آنها ن ما بهييشده و اخبار

اس و استحسـانات و مصـالح ظنـى عمـل     يـ معمول بوده كه به آراى استنباط شـده از راه ق 

ـ ياند، و مدرك آنان حد كرده مى هنگـامى كـه   ) ص(امبر خـدا يـ ن مضـمون كـه پ  يدثى است ب

ـ   «: من بفرستند فرمودنـد يجبل را به  خواستند معاذبن مى ش آمـد بـه چـه    ياگـر قضـاوتى پ

 بـه «: گفـت  »افتى؟ياگر در كتاب خدا ن«: ، فرمودند»به كتاب خدا«: گفت» كنى؟ قضاوت مى

» ىيـ اجتهـد را «: گفـت  »افتى؟يـ نسـنّت   اگر در كتـاب و «: ، فرمودند» )ص(خدا رسولسنّت 

 رأىت اجتهـاد و  يـ مدرك حجسنّت  ث را اهلين حديا. ابميخود را ب رأىكنم  كوشش مى

ان از امامـان  يعياند ولى ش گونه اجتهاد مبارزه كرده نيبا ا) السالم هميعل(اند؛ امامان ما  قرار داده

صادق  باشند، و از امام مى )ص(خدا كنند و آن بزرگواران وارث علم رسول روى مىيخود پ

م و بر يات و قواعد را القا كنين مضمون كه بر ماست كلينقل شده بد )هماالسـالم يعل(رضا و امام

ات بـر  يـ ق كليـ ل تطبيـ عه از قبيپس اجتهاد شـ . ديياستخراج نما آنها شماست كه فروع را از

و حكم عقـل اسـت، و   ) السالم هميعل(امبر و ائمه يپسنّت  ق است و مدرك آنان كتاب ويمصاد

  .رنديز الزم است بپذين نييگونه اجتهاد را اخبار نيا

ات را بـه  يـ كل معموالًگذارى  در هر قانون. عى استيى طبيك امر عقاليگونه اجتهاد  نيا

كننـد، پـس آنچـه     ق مـى يـ ق تطبيرا بر مصاد آنها رسانند و مردم در مقام عمل ب مىيتصو

اسـت و ائمـه آن را   سـنّت   كه اجتهاد مربوط به اهـل كنند  ن اشكال مىيين بر اصوليياخبار

ر يـ م ضرورى است و غيل اجتهادى كه ما دارين قبين است كه اياند پاسخ آن ا كرده مذمت

 عه و اهـل ين شيباجماالً معمول است؛ و باالخره اجتهاد سنّت  از اجتهادى است كه در اهل

  .معمول بوده استسنّت 

ى بوده كه در همه اعصار به فكـر  يمقام مستقل و واال كيعه همواره يدر ش مرجعيتمقام 

ى روز هـا  قـدرت ش را بـه  يگـاه خـو   چيان آنان بوده اسـت، و هـ  يعه و حفظ كيعظمت ش

  .اند وابسته نبوده آنها ز بهياند، و از نظر مالى ن فروخته نمى

كنـد و   دا مـى يـ اسـى پ يك جنبـه س يـ ن مسائل دخالـت كنـد   ياگر حكومت بخواهد در ا

  گاه قدرت قرار دارنـد لـذا ممكـن اسـت بـراى     يستند و در جايهم كه معصوم ن ها حكومت

 خـورد، و   جه ضرر آن به مذهب مـى يى بكنند كه در نتين كارهايحفظ قدرت خود به نام د
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 هـا  حكومـت ر كنتـرل و سـلطه   يـ عه بوده است كـه ز يه شيهاى علم ن از افتخارات حوزهيا

اند مرجعى را به مردم معرفى كنند تـازه مـردم    خواسته مى ها حكومتاند و حتى اگر  نبوده

ت داشت ياهللا بروجردى كه دربار شاه عنا تيبعد از فوت مرحوم آ. اند هشد مىن يبه او بدب

كـه   ايـن ن شدند، بـا  يه بدبيم مراجعه كنند مردم تازه به قضياهللا حك تيكه مردم به مرحوم آ

اى كـه از قـدرت    ى نداشت اما شاه بـا تجربـه  م دخالتين تصميم در اياهللا حك تيمرحوم آ

ب و مزاحمى نداشته باشد لذا يران رقيخواست در ا اهللا بروجردى داشت مى تيآ مرجعيت

  .را به خارج از كشور منتقل كند مرجعيتخواست  مى

از . ان بوده استيعيد و باعث دلگرمى شين اميشه به عنوان آخريعه هميش مرجعيتفتواى 

و صـاحبان   هـا  گـروه ز هوش باشد، شجاع باشـد، مسـتقل باشـد،    يد تيمرجع باان يعينظر ش

عه ين از افتخارات شـ يمحبتش در دل مردم باشد، و ا واقعاًب دهند، يقدرت نتوانند او را فر

ـ ا. انـد  از آن محروم بـوده  ها حكومتشدن به  با وابستهسنّت  است؛ در حالى كه فقهاى ن ي

ـ  هـا را اداره مـى   حـوزه م و با آن يسهم امامى كه ما دار بـا   آنهـا  ندارنـد، سـنّت   م اهـل يكن

ن جهت استعمارگران يكنند؛ و به هم ه خود را اداره مىيهاى علم هاى دولتى حوزه بودجه

  .شترى دارنديعه كه متكى به مردم هستند هراس بيهاى ش هم از علما و حوزه

ن انقـالب بـه   يـ شان ايكى از افتخارات ماست كه به رهبرى ايهم كه  )ره(حتى مرحوم امام

هـا   ت داشتند كه استقالل حـوزه يل دادند عنايد و خود دولت و حكومت تشكيروزى رسيپ

  .مانند سابق محفوظ بماند

ا حكـم  يـ ح يآمد، با فتواى صـر  ش مىيان پيعيى كه در قرون گذشته براى شيها بحراندر 

ن يرا جانشـ افتنـد؛ چـون او   ي ش را روشـن مـى  يفه الهى خـو يك مرجع معروف، آنان وظي

  .دانستند االطاعه مى و الزم )فيالشر فرجه تعالى اهللا عجل(عصر  حضرت ولى

ه انگلسـتان  يـ ك قرارداد اقتصادى استعمارى از ناحيدر داستان معروف انحصار تنباكو كه 

ـ يبود،   رازىيرزاحسـن شـ  ياهللا العظمـى آقـاى حـاج م    تيـ م سـطرى مرحـوم آ  يك حكم ن

دا كـرد و قـرارداد بـا شكسـت     يـ ز نفوذ پيحتى در دربار و اندرون شاه قاجار ن )مقامه اهللا اعلى(

  .مواجه شد

ـ  يارى از علما در مقابل حكومت پهلوى قيبسكه  اينو در زمان خود ما با  كن يام كردنـد ل

  نـى كـه ناشـى از مقـام    يولـى بـا نفـوذ معنـوى مرحـوم امـام خم      . دا نشـد يت كامل پيموفق
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م يـ رژ مسـلّح شان بود قواى تا دندان يت و استقامت ايقاطع مه شجاعت ويبه ضم مرجعيت

روزى يـ ر غالب شد، و انقـالب اسـالمى بـه پ   يمان بر شمشيشكست خورد، و به اصطالح ا

در رهبـر منتخـب خبرگـان     ،اساسـى نخسـت   قـانون  107ن اساس در اصـل  يو بر ا. ديرس

ب يمرحوم امام بـه تصـو  د شده بود، ولى پس از بازنگرى كه پس از رحلت ياو ق مرجعيت

و رهبـرى   مرجعيتقت رهبرى نظام به طور كلى از يو در حق. القاء شد مرجعيتد يد قيرس

نى وجـود دارد از  يد مرجعيتنسبت به مقام  طبعاًشد و پشتوانه قلبى مردم را كه  جدانى يد

  .نى در آمديك نهاد دولتى خالص جداى از رهبرى ديدست داد، و به صورت 

ت الم و استقالل كشور كه به عظمت و نفوذ معنوى مقـام  دشمنان اس عه پـى  يشـ  مرجعيـ

  .ن مقام بودند ولى كار مهمى از آنان ساخته نبوديف ايبردند همواره درصدد تضع

م سـابق  يـ د همواره نزد همه طبقات مورد احترام خاصى بودند، و حتى در رژيمراجع تقل

شـان  ينكنند بـه ا  جرأتشان سبب شد كه يا مرجعيتز پس از بازداشت مرحوم امام مقام ين

ت رفت حامى مقام  انه در حكومت اسالمى كه انتظار مىتأسفبى برسانند؛ ولى ميآس مرجعيـ 

باك به بهانه  ى فشار بىها گروهانداختن  سندگان و راهيندگان و نويله گوينى باشد به وسيد

كارى را كـه   عمالً، و م آن شكسته شدير و حريتحق مرجعيتاسى، مقام يدفاع از رهبرى س

ان انجـام  يتوانستند انجام دهند بدست آقا كردند نمى اردها تومان خرج مىيليدشمنان اگر م

  .شد
  
  

  ا مردم؟ين مرجع توسط حكومت ييتع

  

ل شـد  يدر جلسه خبرگان كه بالفاصله پس از رحلت مرحوم امـام تشـك  كه  اينباالخره با 

و از جملـه برخـى از ائمـه جمعـه و     اى  عدهده گرفتند، ولى پس از آن يرا ناد مرجعيتد يق

ز به يو افتاء را ن مرجعيتن اطالعات و سپاه و وزارت خارجه درصدد برآمدند مقام يمسئول

ش از همه يه بود بيس قوه قضائيزدى كه رئينه آقاى ين زميند، و در ايرهبر منتخب اعطا نما

كرد و بر  شان را عنوان مىيا مرجعيت ،بالد مختلف كشورب كرد و در ين موضوع را تعقيا

  .شان اصرار داشتيد از ايتقل
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ه در خطبه نماز يداحمد فهرى در سورياهللا خوئى آقاى حاج س تيپس از رحلت مرحوم آ

عه معرفـى كـرد و همـه مراجـع     يش مرجعيتبراى  متعينشان را يا ،هينبيش در زيجمعه خو

هـاى   مه نوشـته يشان به زبان عربى بـه ضـم  يطبه نماز جمعه اده گرفت، و خيموجود را ناد

ه يـ وحـده المرجع «اى بـه عنـوان    شـان در جـزوه  يجمعى از علما در رابطه با اصل اجتهاد ا

شان را در يران در هند و پاكستان اين وزارت خارجه اير شد؛ و مسئوليچاپ و تكث» ادهيوالق

ن ياى در ا عنوان مرجع معرفى كردند و جزوهاهللا اراكى به  تيگانى و آياهللا گلپا تيعرض آ

ن علمـاى آن بـالد   ياد به چاپ رساندند و بيغات زيان و تبلينه به زبان اردو با عكس آقايزم

  .نجانب موجود استيع كردند، كه هر دو جزوه نزد ايتوز

منـد   دا بـود بـه مقـام رهبـرى عالقـه     ين وزارت خارجه كه پيكى از مسئولين رابطه يدر ا

شان در آن بالد يا مرجعيتن وزارت خارجه بر ياصرار مسئول«: نزد من آمد و گفت باشد مى

بـرد،   ر سئوال مىيز زيشان را نيرا نبودند و رهبرى ايالعمل خوبى نداشت و علما پذ عكس

نامه من كه  اينن امر به ضرر شماست، و با يشان نوشتم كه اياى به ا ن اساس من نامهيو بر ا

ك از يچ يجه گفتند هين مورد عتاب قرار گرفتم، و در نتياز طرف مسئوللى دوستانه بود يخ

بعضـى از حواشـى   قـبالً  كـه   اينسند مگر يشان نامه بنوين حتى وزرا حق ندارند به ايمسئول

  .»نند و كنترل كننديشان نامه را ببيا

ــت آ  ــس از رحل ــپ ــئول   تي ــى از مس ــى برخ ــاى   ياهللا اراك ــزل آق ــه من ــران ب   ن از ته

  اى را ن آقـاى خامنـه  ياند كه جامعـه مدرسـ   روحانى آمدند و اصرار داشتهدمهدى يحاج س

  هـا  جوان و بچـه  طّلابادى از يگر جمع زيد معرفى كنند، و از طرف ديبه عنوان مرجع تقل

  ن جمـع كردنـد و  يمارستان در كنـار دفتـر جامعـه مدرسـ    يابان بيى فشار را در خها گروهو 

خواسـتند؛ و چنـد نفـر از جامعـه      ن امر را مـى يهمن يآنان با شعار و فشار از جامعه مدرس

ـ بـا ا . خودشـان را بـه قـم رسـاندند     فـوراً ن منظـور  ين كه در تهران بودند به هميمدرس   ني

  شـان را در عـداد مراجـع   ينفر از جامعه حاضر شدند ا هفت ها ريزي همه مقدمات و برنامه

  عرفـى و اعـالم شـد،   گر بـه عنـوان مرجـع م   ينفر د شان و ششين اساس ايذكر كنند و بر ا

نفـر شـاخص    كيـ ه علما و بزرگان يپس از رحلت هر مرجع از ناح معموالًدر صورتى كه 

  ن نـزد مـن  يبعضـى از افـراد جامعـه مدرسـ    . ر خارج شـوند يشود تا مردم از تح معرفى مى

  اى را بـه  د آقـاى خامنـه  يـ متـى كـه هسـت با   ياند به هـر ق  به جامعه گفته«: آمدند و گفتند

ـ   ن اقتضـا مـى  يرا مصلحت نظام چنـ يد زيرفى كنعنوان مرجع مع   كن مـن و بعضـى  يكنـد؛ ل
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نجاست كه ي، ا»ميم، ولى كارى از ما ساخته نبود فقط از جلسه خارج شديگر مخالف بوديد

  .گردد قت در راه مصلحت محسوس مىيخطر فداكردن حق

نفـر   بـه امضـاى چهـارده    اقالًد در جلسه ين بود كه هر طرحى باين ايقانون جامعه مدرس

گر كه حضور ينفر د ما با تلفن از هفت: ان گفتنديبرسد تا بتوان به نام جامعه اعالم نمود، آقا

م درصورتى كه الزم بود همه در جلسه حاضر باشـند، بـه عـالوه    يا نداشتند موافقت گرفته

ما در قم ناظر  ر عادى و با فشارى كهين وضع غيو باالخره با ا. ب كردنديبرخى از آنان تكذ

و پس از . اسى كردند و ملت را به اشتباه انداختنديعه را فداى اغراض سيش مرجعيتم يبود

ن فشـار  ين اعمال، برخى از افراد سپاه و اطالعات در بالد مختلف بـه اهـل علـم و مبلغـ    يا

ان يـ ب د و ازييبگومسأله شان يد و از ايشان را به عنوان مرجع معرفى كنيد ايآوردند كه با مى

ه او گـزارش  يـ كـرد عل  كردند، و هركس تخلف مـى  رى مىيفتاواى جمعى از مراجع جلوگ

ز ماننـد  يـ شـان ن يكسى مخـالف نبـود كـه ا   . كردند ژه مىيدادند و او را گرفتار دادگاه و مى

ن رفتار سپاه و اطالعات و برخـى نهادهـاى   ينى داشته باشد، ولى با ايمقلّدگران رساله و يد

ن كارهـا خبـر   يـ ن بـاال از ا يد برخى مسـئول يلى و مبتذل شد، و شايتحم تمرجعيگر امر يد

  .ن بوديان چنينداشتند ولى جر

  كيـ اى را نوشـت مـن بـه     آقاى خامنـه  مرجعيته ياهللا طاهرى اصفهانى قض تيوقتى آ

ت ن شـكل  يـ د كـه آقـاى طـاهرى بـه ا    يرسـ  د بـه نظـر مـى   يـ ى گفتم بعيآقا آقـاى  مرجعيـ  

  شان گفته بـود مـن چـه كـنم    يرفته بود به آقاى طاهرى گفته بود، اسد، او ياى را بنو خامنه

  نجـا و بـه مـن اصـرار كـرد     يژه در اصفهان چند مرتبه آمد ايدى دادستان دادگاه ويآقاى رش

  اهللا تيـ آكـه   ايـن ا يـ سـم؛  يشـود ننو  دم نمـى يـ د و مـن هـم د  يسـ ين را بنويـ د ايكه شما با

  .زى نوشـته بـود  يـ ك چيـ رى اگر و مگـر  اش بود با مقدا دهيخالف عقكه  اينقمى با  آذرى

  ون هـم يـ زيو و تلويـ ، راد١سـند يى بنويزهـا يبا فشار بعضى علما را وادار كردند كه چ ها اين

                                                        

  
قمى در اين اواخر به شدت از مواضع قبلى خود اظهار ندامت و پشيمانى كردند و در نامه مفصلى كه در  اهللا آذرى  مرحوم آيت ١

آقاى (له   و اما جامعه مدرسين كه معظم... «: خطاب به جناب آقاى خاتمى رئيس جمهور نوشتند چنين آوردند 5/8/1376مورخه

سبعه معرفى كردند نيز برخالف ضوابط شرعى و قانونى خود عمل كردند، زيرا با رأى تلفنى و  را به عنوان يكى از مراجع) اى خامنه

  .در جوى ناسالم ايشان را معرفى كردند

آقاى (له   ها بعداً آن را انكار كردند، چون شرط مرجعيت دو چيز است كه هيچيك براى معظم كه برخى از تلفن شونده    

       ...   اند تنها به لحاظ مصلحت نظام بوده كه له رأى داده جامعه مدرسين كه به جواز تقليد معظم... موجود نيست،) اى خامنه
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  دهنـد  و گـوش مـى  يـ ا به راديخوانند  ار خودشان بود و مردم كه روزنامه را مىيكه در اخت

خـوب وقتـى   ن امضاها به چه شكل گرفته شده اسـت؟  يدانند كه چه خبر است و ا چه مى

ت هـا و   ن شكل بخواهد درست شـود چـه اسـتقاللى بـراى حـوزه     يتى به ايمرجع مرجعيـ 

د يـ كن ده خود كارى مىين گفتم شما كه بر خالف عقيماند؟ به چند نفر از جامعه مدرس مى

د يـ كرد د شما مخالفت خود را اعالم مـى يد، بايد گناهكاريكن ا در برابر خالف سكوت مىي

ن يند جامعه مدرسـ يگو د كنند، مردم مىيه اعتماد شما از كسى تقلچون ممكن است مردم ب

  .ديشما مسئولقهراً  كنند و فالنى و فالنى هستند و اعتماد مى

  گونـه كـه حـوزه    م اطالعات از حـوزه اطـالع نداشـته باشـد چـون همـان      يگو من نمى

  ان اســت بــه همــان نســبت دشــمنان هــم مترصــد هســتند كــه در يعيپناهگــاه مــردم و شــ

  ن جهـات باشـد، و اگـر   يـ د مواظـب سـالمت حـوزه از ا   يها نفوذ كنند، اطالعات با حوزه

  ار علمـا و زعمـاى حـوزه قـرار دهـد، امـا      يـ خطرى احساس شد اسناد و مدارك را در اخت

ن مرجـع و  يـي رد و حتـى در تع يـ خودش بخواهد همه كارهاى حوزه را به دسـت بگ كه  اين

  اگـر اطالعـات بخواهـد بـا نفـوذ در     . سـت يهاى حوزه دخالت كنـد كـار درسـتى ن    برنامه

  دهنـده  بخواهنـد خـط   آنهـا  ن كنـد، ين كند، ممتحن معـ يت حوزه مدرس معيريشوراى مد

  ان آمدنـد بـه مـن گفتنـد مـا     يـ چند نفر از آقا. شود به حوزه باشند، به ضرر حوزه تمام مى

  م،يرددر امـور حـوزه صـحبت كـ    ها  اين ر حوزه راجع به دخالتيم با آقاى استادى مديرفت

  خـوب . ميم بكنـ يتـوان  دانم ولى كار دست آنهاست ما چكـار مـى   شان گفتند من هم مىيا

  انجـام  آنهـا  ت اسم آقاى استادى باشـد ولـى همـه كارهـا را    يرياگر بنا بشود در شوراى مد

  

                                                                                                                                        
هاى   توسط بچه »هم مرجعى هم رهبرى«ولى اخيرا اين شعار ... انديشى در اين امر حياتى صحيح نبوده و نيست، مصلحت.... 

اى از آنها به منظور فشار بر جامعه كه متاسفانه با تبليغات داخل جلسه  ه مدرسين عدهگيرى جامع اطالعاتى سر داده شد و روز رأى

توجهى حقير هم   در اين ميان بى. نفر ديگر ضربه تلخ خود را به انقالب مقدس اسالمى وارد كرد آقاى يزدى و آقاى جنتى و يك

  .»موقع را محو كرد  استغفار كرده و اين فتواى بى ا زد، كه بايدداير بر اينكه وجوه شرعيه بايد به رهبر داده شود ضربه كارى خود ر

چرا مقام معظم رهبرى «: نويسند اهللا العظمى منتظرى مى در همين نامه است كه ايشان در اعتراض به حمله شبانه به بيت آيت

ه قصد اند كه شبان  هاى اطالعاتى داده  اهللا العظمى منتظرى را به دست يك مشت بچه  وضعيت مرجعيت بخصوص حضرت آيت

نمايند، و افراد ناصح و خيرخواه را با چشم بسته و اهانت به زندان   تعدى به حريم مرجعيت و غارت آرشيو و ديگر اشياء ايشان را مى

اى نگفت، من حقير هم چيزى   له قدمى برنداشت و كلمه  نفر از جامعه مدرسين در دفاع و حمايت از معظم آن روز يك... برند مى

 .»خواهم  ام و معذرت مى از خداى خود و پيغمبرم شرمنده نگفتم، ولى امروز
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ن طلبه در ين رساله باشد آن رساله نباشد، اين درس باشد آن درس نباشد، ايند ايدهند، بگو

الت يك تشـك يد به صورت ياطالعات با. ستين كار درستى نيطلبه نباشد احوزه باشد آن 

ف خود عمل بكند، يجاسوس است طبق وظامثالً ك طلبه يص داد كه يتشخ واقعاًاگر  جداً

من نسبت بـه حـوزه و   . ى كه در چهارچوب قانون براى آن مشخص شده انجام دهديكارها

م چـون از مـن   يگـو  بـراى خـودم نمـى   ن مسائل را يكنم، من ا احساس خطر مى مرجعيت

شـاءاهللا   م كـه ان يگـو  ها مى انت و استقالل حوزهين مسائل را براى صيگذشته است، من ا

بـا اعمـال   كه  اينبانى براى ملت و حكومت اسالمى باشد، نه يپشت مرجعيتشه حوزه و يهم

ى در ك پادگـان نظـام  يرد و حوزه به صورت ياسى قرار بگيچه اغراض سيقدرت در آن باز

  .ديآ

ك يـ . ل شـوند يك ارگان دولتى تبديد به يد مستقل باشند و نبايعه بايهاى علمى ش حوزه

قمـى و   دمهدى روحـانى، آذرى يان حـاج سـ  يـ ن و از جمله آقايبار جمعى از جامعه مدرس

د رهبـرى آقـاى   يـ ه نزد من آمده بودند كه شما باينيشرعى پس از حمله اول به دفتر و حس

د كـه  يـ ى كنيد از مـن دلجـو  يا من گمان كردم آمده«: من گفتم. دياعالم كن علناًاى را  خامنه

د، جامعه يشما به سكوت من قانع باش. اند و به من اهانت شده است هستى مرا غارت كرده

مـه دولتـى   يك ارگـان ن يـ انه االن به تأسفالت مقدس حوزوى بود ولى ميك تشكين يمدرس

انه اكنـون در  تأسـف استقاللشان حفظ شود، ولـى م د يه بايهاى علم حوزه. »ل شده استيتبد

  .شدن به ابزارى در دست حاكمان است ليحال تبد

  

 طبعاًحكومت اسالمى باشد رأس د در ينى بايك مرجع ديشه يه كه همين نظريطبق ا :س

حكومـت حـوزوى    عمـالً عنـى  يشوند  ت هماهنگ مىيها با حاكم عه و حوزهيش مرجعيت

  چگونه است؟ آنها كيگردد، تفك شود و حوزه حكومتى مى مى

ـ   يـ ست؛ حوزه از حكومت جداسـت، ز يگونه ن نينه ا :ج س حكومـت از  يرا هـر چنـد رئ

ى ناروا در امور حوزوى مبرا باشد ولى چون حكومت كانون قدرت اسـت خطـر   ها دخالت

ى ناروا كنند و از قداسـت  ها دخالتدر امور حوزوى  -ميرمستقيهر چند غ -ادى او ياكه  اين

  نـى ياهللا خم تيـ ن رابطـه حتـى آ  يند وجود دارد؛ و در ايحوزه به نفع خود سوءاستفاده نما

ت كه خـود در مقـام    - كردنـد  د مـى يـ شـان تقل يران از ايـ شـتر مـردم ا  يبودنـد و ب  مرجعيـ-  

زى و يـ ر برنامـه ما بـراى  . دادند گانى ارجاع مىياهللا گلپا تيارى از مسائل حوزه را به آيبس
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و مـا   »گـانى ياهللا گلپا تيـ د خـدمت آ يبرو«: م فرمودندكهيشان رفتيت حوزه خدمت ايريمد

  .ميشان صحبت كرديم با ايرفت

  
  
  

  عهيش مرجعيترجب در رابطه با 13سخنرانى 

  

ن حال ساكت بودم ي، من در عمرجعيتى ناروا در امور حوزه و ها دخالتبا مشاهده همه 

من به منزل آقاى آذرى رفـتم،   ،است جمهورى روزى در خاوهيانتخابات رپس از كه  اينتا 

ن دفتر را به آقـاى اسـتادى   يدر قم ا«: شان فردى را صدا زد و دفترى را به او داد و گفتيا

ن بـه تهـران احضـار    يپس از انتخابات، جامعـه مدرسـ  «: ، سپس متوجه من شد و گفت»بده

من گفتم ! ن چگونه است؟يد وضع جامعه مدرسياى پرس شدند؛ پس از حضور، آقاى خامنه

نورى  ن بوده كه چون جامعه را وادار كردند آقاى ناطقيشان اي، نظر ا» !ن مرديجامعه مدرس

ت خود را از دست يكنند و او انتخاب نشد پس جامعه موقع تأييداست جمهورى يرا براى ر

ن يا«: من ناراحت شد و گفتن حرف ياى از ا آقاى خامنه: آقاى آذرى ادامه داد. داده است

ت مسـأله  م و از جملـه  يـ ن كارهـا دار يچه حرفى است، ما با جامعه مدرسـ  اسـت،   مرجعيـ

ن كار بر عهده جامعه است، و ينفر باشد و ا كيد يست، مرجع بايح نينفر مرجع صح هفت

ن دفتر را ين رابطه چهارنفر از اعضاى جامعه ايپس درا»  .ت شودين تقويد جامعه مدرسيبا

ـ اند تا نظر بدهنـد، در ا  اند و به اعضاى جامعه داده ه كردهيته جامعـه  اوالً «: ن دفتـر آمـده  ي

در همـه   ثانياًن حوزه دعوت شوند؛ و ين منحصر در افراد خاص نباشد و همه مدرسيمدرس

اگـر منظـور دعـوت از    «: ام ، و مـن اشـكال كـرده   »نده داشـته باشـند  يى كشور نماها استان

سـتند  يدارد، و اگر منظور دعوت از بزرگان حوزه است آنان حاضر نهاست كه ارزش ن بچه

گر بـه مـا اعتنـا    يدر جاهاى د طبعاًم يا شركت كنند، و هنگامى كه ما در قم شكست خورده

  .»ندارند

  منظـور آقـاى  «: دميشـان پرسـ  يرا نقـل كـرد مـن از ا    هـا  صـحبت ن يـ وقتى آقاى آذرى ا

  شـان خودشـان بـود   يمنظـور ا «: آقاى آذرى گفت »اى از مرجع واحد چه كسى بود؟ خامنه

ت شـان را بـراى   ين فقـط ا يخواستند جامعه مدرس و مى مـن گفـتم  »ن كننـد يـي تع مرجعيـ ،:  

نـد فقـط   يتواننـد بگو  انـد االن چگونـه مـى    ن كردهيينفر را تع هفت سابقاًوقتى كه جامعه «
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ن يا«: ، آقاى آذرى گفت»ددگر متعيننفر  كيدر قهراً  رند تايه بميد صبر كنند بقينفر، با كي

ـ ا. »ن اسـت ين اشكال همـ يتر مهم«: ، من گفتم»ك اشكال سوميهم  اى از  ن بـود خالصـه  ي

  .انات گذشتهيجر

ن اطالعـات و  يمـأمور ن امور قابل اغماض باشد، ولى فشـار  يهمه ا -از باب فرض -اگر 

اهـل منبـر قابـل    ن رابطه به اهل علـم و  يى فشار در بالد مختلف كشور در اها گروهسپاه و 

گانـه شـده بـود، و     ى بچـه ها سياستچه يعه بازيش مرجعيترا به طوركلى ياغماض نبود، ز

ب اسـت كـه چـرا    يـ ، و عج1418رجـب  13زه من بود در سخنرانى ين امر باعث و انگيهم

  .ف نكردندينه احساس تكلين زميگر در ايان ديآقا

  )1581 ة، صفح254وست شماره يپ(

  
  

  تيه، دفتر و داخل بينيحمله گسترده به حس

  

ه اطالعـات بـه برخـى از    يپس از سخنرانى مذكور چند نوار از آن منتشر شد، ولى از ناح
در چند روز اول . رى كردميشتر نوار جلوگيافراد دفتر فشار وارد آمد لذا خود من از پخش ب

را  نهاآ ندگانيت گويكه شخص -ك يها را به هتاكى و نثار كلماتى رك هرچند برخى روزنامه
س خود ادامه يوادار كردند ولى در قم خبرى نبود و من هم مانند سابق به تدر -داد نشان مى

 شـد  مىه حمله يضيقمى در ف اهللا آذرى تيدادم؛ البته در همان زمان به محل درس مرحوم آ
  .كردند ى را فراهم مىيها مزاحمتشان يو براى ا

ت حوزه به منـزل  يريمرتبط با شوراى مدان يدر روز هفدهم رجب جمعى از آقاكه  اينتا 
ف يـ مـن احسـاس تكل  «: گفـتم » رجب چه بـود؟ 13هدف شما از سخنرانى «: آمدند و گفتند

، »العمل نشان بدهند ممكن است جمعى عكس«: گفتند. »ام كردم و مطلب خالفى هم نگفته
جام شده فه الهى خود عمل كردم، وانگهى سخنرانى انيد گفت و من به وظيحق را با«: گفتم

ر يـ شود برگرداند و جلوى پخش نوار آن را هـم مـن گـرفتم، و تـا حـال بـه خ       را كه نمى
ل اعالم و يت حوزه تعطيريه شوراى مديست و بناست فردا از ناحيمعلوم ن«: گفتند. »گذشته

  .»ى انجام شوديمايراهپ

  هـاى  ى متشـكل از بچـه  هـا  گـروه ان عناصرى مشغول توطئه شـدند و  ين ميباالخره در ا
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آورى كردنـد و بـه    گر جمعيباك و خرابكار را از اصفهان و تهران و جاهاى د هتاك و بى
ى يمايك راهپيز اغفال كردند و يگناه مدارس را نين و شاگردان بيد برخى محصليزور و تهد

ى فشار به راه انداختند و به بـازار هـم فشـار آوردنـد     ها گروهن و يجوان و محصل طّلاباز 
ت يى را به طـرف مسـجداعظم هـدا   يمايراهپ. مقاومت كردند ها بازاريند ل شود، هرچيتعط

ه ينيت را بـه طـرف حسـ   يـ آملى، جمع ز آقاى جوادىيآم كيكردند و پس از سخنرانى تحر
سازماندهى شده بودند با  كامالًر كردند، و تعدادى از آنان كه يت من سرازيشهدا و دفتر و ب

ه و ينياى حسـ ياشغال كردند و هرچـه توانسـتند از اشـ   ه را ينيحس ها قفلو  ها دربشكستن 
ه و كتـب علمـى را   يو كتب ادع ها قرآندفتر شكستند و پاره كردند و غارت نمودند و حتى 

البالغـه و   ى از فقـه و نهـج  يدئويـ ز پاره كردند و حدود سه هزار عـدد نـوار كاسـت و و   ين
در دفتر مشغول نماز جماعت  را كه طّلابكافى را با خود بردند و جمعى از فضال و  اصول

زدن و هتاكى بازداشت نمودند؛ و از قـرارى كـه نقـل شـد      ظهر و عصر بودند پس از كتك
ت جامعه باشد از تهران به قم آمد و دستور حملـه بـه   يد حافظ امنيه كه باييس قوه قضايرئ

مـاز  ت را صادر نمود و شب چهارشنبه به تهران بازگشت و در خطبـه ن يه و دفتر و بينيحس
  .هم بافت ز هر چه خواست بهيجمعه تهران ن

  
  
  

  نجانب از منزليتالش براى خارج كردن ا

  

ن يز قطع كردند، و همكارى افـراد اطالعـات و سـپاه بـا مهـاجم     يرا ن ها تلفنان ين ميدر ا

پ فرمانده لشـكر قـم بـه    يم از طرف سرتيس محسوس بود؛ و از قرارى كه معلوم شد با بى

و كتابخانه و  اتاقمرا از  -به بهانه محافظت از من -و اصرار داشتند  شد مىآنان دستور داده 

ها و غارتگران قرار دهند، و  رجالهار يند و با خود ببرند و منزل مرا در اختيمنزل خارج نما

كـى از فرمانـدهان عـالى    يو  -انيـ آقاى فالح -ر سابق اطالعات يبرحسب آنچه نقل شد وز

  .كردند رهبرى مى ن رايسپاه از دور مهاجم

  :رون بـروم بـا نـاراحتى گفـتم    يـ نجانـب از منـزل ب  يمن به اشخاصى كه اصـرار داشـتند ا  

  اى ك بـار از طـرف آقـاى خامنـه    يـ ست كه به من و هستى من حملـه شـده،   يدفعه اول ن«

  و كتابخانـه مـرا بكشـند تـا     اتـاق ن يند در همـ ياين بار بيآمدند و هستى مرا غارت كردند، ا
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ن سخن ي؛ از ا»شوم شه راحت شود، من با پاى خود از منزلم خارج نمىيهم الشان براىيخ

اد با افراد مختلف كـه آمـده   يار جا خوردند و باالخره پس از مشاجرات زين بسيمن حاضر

فشـار آورده   اتاقرون به افراد داخل يبودند من مبادرت به اقامه نماز ظهر كردم ولى باز از ب

دم كه به آنـان دسـتور   يمن شن«: كى از دوستان صادق گفتيو د؛ يبودند كه نمازش را بشكن

ك فرصتى كه افراد يسپس در . »دياوريد و بيد و او را بكشيندازيداده شد طناب به گردنش ب

 آنهـا  گـر هرچـه  يم و ديرا بسـت  اتاقرون رفته بودند درب يف بيبراى كسب تكل اتاقداخل 

داده شده بود از درب اندرون وارد شوند و  به آنان دستور. مياصرار كردند درب را باز نكرد

ان يـ ه بعضـى از آقا يـ ده شد از ناحيلم مشغول كندن درب اندرون بودند شنيدرحالى كه با د

مـن   اتـاق ن با تندى با آنان برخورد شده بود؛ و باالخره بعد از چند ساعت از كنار يمجاور

ان يـ ن ميـ و در ا هـاى خانـه شـدند،    شـه ين مشغول شكسـتن درب و ش يرفتند ولى مهاجم

روزمند با شعارهاى انحرافى يار گرفتند و مانند لشكر مهاجم پيه را در اختينيبلندگوهاى حس

ن روز متوالى هرچه خواسـتند گفتنـد و پخـش كردنـد و شـعارهاى      يز در چنديآم و اهانت

م و پخـش  يز تنظـ يدآميـ و تهد فحاشـى هـاى   هيـ اعالم مرتباًز نوشتند، و يآم ك و اهانتيرك

ت و عقل بـه  يى از انسانينان بويى ايگان را فراهم نمودند؛ گويو ناراحتى همه همسا شد مى

 هـا  هتّـاكي و  هـا  فحاشـي و  هـا  غـارتگري ن يال خودشان با ايمشامشان نخورده بود، و به خ

ه يـ فق تيـ م و معنا و ثمره واليت كنند، خوب شد ما نمرديه حمايفق تيخواستند از وال مى

ورش يمن در همان روز حمله و . ميك احساس كرديخود از نزد ان را با چشم و گوشيآقا

  .ادآور شدمين آنان را يام خالصه اعمال ننگيك پيدر 

  )1596 ة، صفح255وست شماره يپ(

  
  
  

  ت برخى از مسئوالن از مهاجمانيحما

  

  ت جامعـه اسـت، حكـومتى كـه مـردم در آن از نظـر جـان و مـال و        يحكومت براى امن

ـ ا. چگونـه تناسـبى بـا اسـالم نـدارد     يباشند هت نداشته يآبرو امن   وار و وانـه ين حركـات د ي

  گـر يوسـته مـردم از قـم و جاهـاى د    يو پ شـد  مـى ه انجـام  ينيروز در حسـ  مستمر كه شبانه
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زى به خود گرفته بود، و اگر مقامـات بـاال   يآم ها بودند صورت مسخره ن صحنهيتماشاگر ا

رى نكردند بلكه برخـى از آنـان   يتنها جلوگكردند؛ و نه  رى مىيت نداشتند البد جلوگيرضا

ى انجام ها اهانتاجمالى  تأييدك سخنرانى ضمن ياى در  ت هم كردند و آقاى خامنهيحما

اهللا  تيـ و هنگـامى كـه آ  ! د نمـود ياد كرد و مرا به محاكمه تهدياز من  »خائن«شده با كلمه 

سـند، از  ينو شان مـى يبه از ين اوضاع اسف انگياى متضمن اظهار ناراحتى از ا زنجانى نامه

؛ »رميـ توانم جلوى خشـم مـردم را بگ   من نمى«: شان در جواب نوشته بودنديقرار مسموع ا

هـاى   دند از شهرهاى مختلـف بـا صـرف بودجـه    يرا كه همه د رجالهاللعجب كه جمعى ي

 ن كارها كردند به عنوان مردميآورى كردند و به قم آوردند و آنان را وادار به ا ن جمعيسنگ

مـان و اخـالص   يداراى ا ذاتاًان برخى افراد عادى سپاه هم كه ين ميكنند؛ و در ا قلمداد مى

  .شوند وادار مى ها خالفكارين يگردند و به ا باشند اغفال مى مى

انه به تأسفدند، ولى ميها فداكارى كردند و به شهادت رس هاى مخلص سپاه در جبهه بچه

ـ به نام اسـالم جنا  اعتبار آن كبوتران پرپر شده چند نفر هـاى   كننـد و بـه مناسـبت    ت مـى ي

دهنـد و در مسـائل اسـالمى خودسـرانه اظهـارنظر       كنند و فتـوا مـى   مختلف سخنرانى مى

اند  كى دوسال كه در جبهه بودهيكنند با  ال مىيند و خينما كنند و به بزرگان اهانت مى مى

حقـوق  . باشـند  نان مـى د آيهمه كشور ملك طلق آنهاست و همه مردم كشور بندگان زرخر

هاى واهـى   ها بودند خودسرانه به بهانه در جبهه ها سالجمعى از افراد مخلص سپاه را كه 

شنوند، و  كنند جواب رد مى كنند، و بندگان خدا به هرجا مراجعه مى به طور كلى قطع مى

د ناظر بر اعمال خودسـرانه آنـان   يه بايفق نده ولىيى هم كه به عنوان نمايان آن آقاين ميدر ا

  .كند مى تأييدا يا ساكت است و يباشد 

  اطالعـات . را در پى دارد ها گرفتارين يت هميظرف سواد كم د از افراد بىيف و تمجيتعر

ــكــه  ــار آن با ي ــراى كشــور اســت و ك   د منحصــر باشــد دريــك نهــاد الزم و ضــرورى ب

ف و يـ گـر، در اثـر تعر  يرهـاى د ل اطالعات نافع بـراى كشـور بـدون دخالـت در كا    يتحص

  ده درآمـد، دور از يـ چيك نهـاد مخفـى و پ  يـ به صـورت   به تدريجدهاى فراوان از آن يتمج

  نظارت مجلس و مردم و دولت، و هر كـارى كـه خواسـتند خودسـرانه انجـام دادنـد و در      

بردند ز درآمد و آبروى انقالب و نظام را يانگ ات نفرتيو جنا ها قتلجه به صورت كانون ينت

  انه سـپاه تأسـف حـاال م . هاى پاك و مخلص اطالعات ننگ و عار فراهم آوردنـد  و براى بچه
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ى كه از سپاه و جوانان فداكار آن كـه  يدهايو تمج ها تعريفر افتاده، در اثر يهم در همان مس

را بـه   هـا  تعريـف دند انجام شد، برخى از فرماندهان همه يها به شهادت رس اغلب در جبهه

كننـد و در برابـر    ست دخالـت مـى  يدر امورى كه مربوط به آنان ن به تدريجند و خود گرفت

ـ با عنـوان نظـامى نبا  كه  اينستند، و با يكسى هم پاسخگو ن اسـت عمـومى كشـور    يد در سي

بـه  كننـد و   دخالت كنند در غالب مسائل داخلى و خارجى كشور خودسـرانه دخالـت مـى   

ك حكومـت تحـت قـدرت    يـ صـورت   ه بـه يحكومت كشور را همچون كشور ترك تدريج

  .رديگ ى آنان را نمىها تندرويچ كس جلوى يدهند و ه ان نشان مىينظام

و اعتمـاد مـردم بـود و مـا در مجلـس خبرگـان        تأييـد سپاهى كه در آغاز انقالب مـورد  

اساسـى   ك اصل در قانونيآن را به صورت  -مخالف بودنداى  عدهكه  اينبا  -اساسى  قانون

ش گرفته ادامه دهد به طور كلى اعتمـاد ملـت از   يدر پ فعالًاى كه  هيبه رو م، اگريدرج كرد

ن يم كه مسـئول يدهد، ولى چه كن ت اجتماعى خود را از دست مىيثيشود و ح آن سلب مى

  !ستند؟ين نكته نيباال متوجه ا

هـا را   و پنجـره  هـا  دربورش مـرا در خانـه محصـور كردنـد و     يـ و باالخره از همان روز حملـه و  

اد مـزاحم  يـ وآمـد ز  گشت گذاشتند كه در اثر رفـت  مأموربام هم  جوش دادند؛ و تا مدتى روى پشت

  .آنهاى برخى از ها چراني م از چشميام بودند؛ حاال بگذر ش من و خانوادهيزندگى و خواب و آسا

قـول جامعـه   از قـرار من كه  اينن بود تا يار مهاجميه تا چند روز در اختينيبلندگوهاى حس

ه آنـان بـه سـراغ    يـ ى دادسـتان كـل كشـور از ناح   يرند و آقاى مقتـدا يگ ن جلسه مىيمدرس

رد و بـا  يـ ات را بگيـ د جلـوى مظـالم و جنا  يـ كـه با  -، دادستان كل كشـور  آيد مىن يمهاجم

و  هـا  كـاري ، خرابهـا  شـكني  قـانون  -ن به خانه و كاشانه مردم برخورد قانونى كنـد يمهاجم

شود، و آنان حصر در خانه و  ا مىيهاى آنان را جو او خواسته. كند مى تأييدرا  ها غارتگري

نـه  يه زميـ ه و دفتـر و ته ينيندادن حس ه و پسيل درس و شهريبودن و تعط ممنوع المالقات

ت ملى مطرح و يها در شوراى عالى امن ن خواستهيهمتقريباً كنند، و  محاكمه مرا مطالبه مى

ن يرنده در مسائل كشور خرابكـاران و مهـاجم  يم گيتصم قتيپس در حق. شود ب مىيتصو

باشـد؛   مات آنان مىيت ملى مجرى تصمين آنان هستند و شوراى عالى امنيمحرّكباك و  بى

ن سرنوشتشان بـه افـراد   ييه قم كه تعيران و حوزه علميواى به حال ملت مسلمان و مظلوم ا

  .ض شده استيخرابكار و مهاجم تفو
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ى دارد كه نوار آن موجود است، از جمله بـه آنـان   مفصله سخنان ينيى در حسيآقاى مقتدا

ت و رهبرى يم واليت از حريد كه حمايزان انجام دادين حركتى كه شما عزياز ا«: ديگو مى

ن يـ د و اجر و پاداش اين را به حساب خدا بگذاريشود و شما ا ر و تشكر مىيتقد جداًبود 

د و يد، مـاجور هسـت  يشـاءاهللا موفـق باشـ    دوارم كـه ان يـ لى ممنون اميخ... ديريرا از خدا بگ

رد يـ قرار بگ) ارواحنافداه(زمان شاءاهللا مورد توجه امام د انين خدمتى كه كرديا. ديديزحمت كش

ـ ياين قضايك چنينده هم اگر خداى نكرده يو در آ ن يد انتظـار هسـت كـه همـ    يـ ايش بيى پ

١.» ...ديزيد بپاخيشماها با
  

ه ائمـه جمعـه مراكـز    يـ اى براى توج موثق همان موقع هم جلسه و از قرار مسموع از راه

ر اطالعـات گزارشـى از   يـ بـه عنـوان وز   درىگرفته بودنـد و در آن جلسـه آقـاى     ها استان

در منـزل محصـور گشـته و فقـط      فعـالً كـه   ايـن نجانـب و  يا و برخورد بـا ا يچگونگى قضا

دهد كه آقاى جنتى در جمع  ئه مىان ارايبه آقا... هستند و رفت و آمداش مجاز به  خانواده

رون يـ ستى آخر شب او را از منزل و از رختخوابش بيده ندارد، باين كه فايا«: ديگو آنان مى

خوشا به . »ى كه حتى من هم اطالع نداشته باشم كه او كجاستيد جايبرد د و مىيآورد مى

كننـد و   مت مـى اى بر آنان حكو ون دلسوز و با عاطفهين روحانيران كه چنيسعادت ملت ا

  !نان قرار گرفته است؟يار ايسرنوشت اسالم و انقالب و كشور و ملت در اخت

ل شده ينه تشكين زمياى كه در تهران در ا در جلسه -برحسب نقل مستند -گر ياز طرف د

 فـوراً با اجازه شما من به قـم بـروم و   «: كند كه شنهاد مىيژه پيكى از قضات دادگاه ويبوده 

  .»فالنى را محاكمه و اعدام كنم و برگردم

ــبارالهــا تــو خــود شــاهد بــاش كــه ملــت ا    شــدن ادهيــل آزادى و پيران بــراى تحصــي

  انه درتأسـف د دادنـد، ولـى م  ين همه فداكارى كردنـد و شـه  يات بخش اسالم ايدستورات ح

ت ه و عظمـت  يـ هـاى علم  نجانب به عنوان دفاع از استقالل حـوزه يبرابر تذكرات ا مرجعيـ  

ه انحصـارطلبان قـرار گرفتـه بـود     يشده از ناح هاى اغفال ها و بچه رجالهچه يعه كه بازيش

ه مـن  يـ ه كشـور خرابكـاران و غـارتگران را عل   يس قوه قضائيه قم و رئيت حوزه علميريمد

  هاى نماز جمعه تهران هر چه توانسـت هتـاكى نمـود    زدى در خطبهيج كردند، و آقاى يبس
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كنـد و آن قاضـى هـم اعـدام      ق مىين و غارتگران را تشويمهاجمو دادستان كل كشور هم 

ت يـ ات به نام حكومت اسالمى و حماين جنايانه همه اتأسفكند؛ و م شنهاد مىيفورى مرا پ

كردن دستورات  ادهيان انتظار پيران از آقاين حال ملت مظلوم ايبا ا. شود از اسالم انجام مى

  .اسالم و دفاع از حقوق مردم را دارند

ت و امثال آن كه به نـام  ين جنايرفت برائت خود را از ا ان علما انتظار مىياز آقاكه  اينبا 

نـد، برخـى از آنـان در    يت دفـاع نما يند و از حوزه و روحانيشود اعالم نما اسالم انجام مى

نمـا و   گر، هرچه خواستند گفتند و نوشتند و مرا خائن و عالميه قم و جاهاى ديحوزه علم

ات خـود را در اهانـت و   يـ ادب ادب سندگان بىياسق خطاب كردند، و برخى از نومنافق و ف

دگى يالحساب به همه امـور رسـ   وميشاءاهللا در  ى ناروا به كار بردند، انها تهمتو  فحاشى

عناصـر خرابكـار و    شـرّ ه قـم را از  يـ شاءاهللا به تفضل خود حوزه علم خداوند ان. شود مى

ك فـرد  يـ مـن  . باك محفوظ بـدارد  ادب و بى سندگان بىينو شرّران را از يهتاك، و ملت ا

ات ين همه جناياست كه چگونه ا تأسفام، ولى جاى  ستم و عمر خود را گذراندهيشتر نيب

  !شود؟ به نام اسالم انجام مى
  

  

  اى به مردم اصفهان ز آقاى خامنهيام اهانت آميپ

  

ه شـهدا و دفتـر   ينيحسـ نجانب و ادامه تصرف غاصـبان نسـبت بـه    يپس از تداوم حصر ا

  رتيـ نـى و غ يبـر اسـاس عـرق د    -ف اسـتان اصـفهان   ينجانب در قم و مشهد مردم شـر يا

له تجمعـات آرام و  يبه وسـ  ها قانوني ن بىيبارها اعتراض خود را نسبت به ا -اسالمى خود

  ن اسـاس جمعـى بازداشـت و محاكمـه و زنـدانى شـدند، و      يـ ها اعالم داشتند و بر ا هيانيب

  له حضـور در نمـاز جمعـه اصـفهان اعتـراض خودشـان را ابـراز       يخواستند به وسآخر كار 

ر يـ حق قـانونى و اسـالمى ملـت اسـت، وز     ،ند، و درحالى كه اعتراض آرام و با متانتينما

  ام تنـد از يـ ك پيـ ى باال بـزرگ جلـوه داد و   ها مقامرا نزد مسأله  درىاطالعات وقت آقاى 

  ف اسـتان اصـفهان اهانـت شـده بـود و     يه مردم شـر ام بياى گرفت كه در آن پ آقاى خامنه

هـا بـا طمطـراق پخـش      ام را در رسـانه ياه و تبهكار قلمداد كردند و آن پيآنان را باند روس

  ن كـرد بـراى  ين بـدب يو مسـئول  هـا  مقـام ام مردم را نسبت به ير از آنكه آن پيالبته غ. نمودند
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ى ها قضاوتكنند كه از  ى زندگى مىطيى باال در شراها مقام معموالً. اى نداشت جهيآنان نت

را در حصارى از  آنها اطالعند و حواشى آنان شود بى عمومى كه در سطح جامعه انجام مى

  .دارند غفلت نگه مى

و  ها انسانان باند تبهكارى كه در داخل اطالعات كارگردان بودند و براى خون ين ميدر ا

طانى را مغتـنم شـمرده و در   يفرصت شـ  نيبندگان خدا و آبروى آنان ارزشى قائل نبودند ا

ر اطالعـات هـم   يابداع كردند و جناب آقاى وز» چك انحرافيپ«ش به نام يك نماياصفهان 

ش و متاع با ارزش به شهرهاى قم ياظهار لطف فرموده آن را افتتاح نمودند؛ و سپس آن نما

غ آن يـ جاد و تبلياد از بودجه كشور بدهكار ما صرف ايز صادر شد و چه مقدار زيو تهران ن

هـر   -دمهدى هاشمىيس -ش ين نماير توجه داشتند كه سوژه ايشد، در صورتى كه آقاى وز

ش بازى با آبرو ين اعدام شده بود و هدف برگزاركنندگان آن نمايسال قبل از ا ازدهيچه بود 

امكان دفاع نـدارم و ناجوانمردانـه مـورد حملـه قـرار       فعالًت من محصور است كه يثيو ح

ش دادند و ياختراع و نما »تيهو«شى به نام يه اطالعات نمايز از ناحيش از آن نيپ. ام گرفته

ات بـاز انتظـار دارنـد    يـ ن همه جنايادى از بندگان خدا بازى كردند، و با ايبا آبروى جمع ز

ل يا دار امتحان است و الزم است هر روز به وسايالبته دن. ملت آنان را الگوى اسالم پندارند

  .ش شناخته شوديهاى آزما قدرتمندان در كورهمخصوصاً  ها انسانمختلف فلز وجود 

س هستند به بهانـه  د و تقدچگونه كسانى كه مدعى تعبكه  اينآنچه در نظر من مهم است 

مال و آبروى بندگان خدا بازى باكانه با جان و  ن بىين چنيا ،ى آنها ارزشدفاع از اسالم و 

  !.كنند؟ مى

باشـم و چـه    مـاه اسـت كـه مـن در خانـه محصـور مـى        نك حدود دوسـال و شـش  يا

  س و جماعـت مـن  يه شـهدا محـل تـدر   ينيحسـ ! شوم؟ ى را متحمل شده و مىيها ناراحتى

ل يى مختلـف و وسـا  هـا  كتاباد يباشد، و چه مقدار ز ان مىيار آقايف و تحت اختيدر توق

  ل و لـوازم سـمعى و  يار از وسـا يو چـه بسـ  ! گران در آنجا حبس شـده؟ يمن و د مربوط به

  بصرى و اموال و نوارها را به غارت بردند، و دفتر مـرا كـه ملـك مـن اسـت غاصـبانه در      

  خواننـد و دفتـر مـرا در مشـهد بـا همـه       كنند و نماز مى ار گرفته و در آن تصرف مىياخت

  ن كارها را از قـرار مسـموع بـه حكـم شـوراى     يا اند، و همه ف كردهيلوازم و اثاث آن توق

  ت ملـى بـر فـرض نهـاد    يـ دهنـد؛ درصـورتى كـه شـوراى امن     ت ملى انجـام مـى  يعالى امن
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ك فـرد  يا گروه مهاجم است نه مقابله با يك كشور مخالف و يصالحى باشد براى مقابله با 

ه و يـ زه علمم حـو يانقالب بوده است و براى حفـظ حـر   گذاران هيخدمتگزار كه خود از پا

فـه قـوه   يعه تذكراتى داده است، وانگهى شورا حق قضاوت ندارد، قضاوت وظيش مرجعيت

م يـ ن شورا در زمان رژير هميالبته نظ. ل او و امكان دفاعيه است با حضور متهم و وكيقضائ

ان دادگـاه  يـ ن ميـ طلبان وجود داشت، و در ا ن و اصالحيز به منظور سركوب مخالفيسابق ن

ى نـاروا انجـام   ها دخالتهاى واهى  داند و به بهانه ات مىين جنايا متولّىود را ز خيژه نيو

الفتن  ةعددنا و شد ةقلعدونا و  ةنا و كثريول ةبیغنا و يك فقد نبيانا نشكوا ال اللهم. دهد مى

  .نايبنا و تظاهر الزمان عل
  
  

  مشاركت واقعى مردم در حكومت، رمز تداوم انقالب

  

ى ها ارزشد، رمز تداوم و حفظ يدان به طور كلى حضرتعالى آفات انقالب را چه مى :س

م كـه سرنوشـت انقـالب اسـالمى بـه سرنوشـت انقـالب        يد بكنيست، چه بايانقالب در چ

  مشروطه دچار نشود؟

ـ  ال مـى ينجاست كه ما خياشكال عمده در ا :ج   م فقـط مـا چهارتـا روحـانى انقـالب     يكن

  تيـ ت نقـش داشـت، روحان  يـ ست، البته روحانين تصور درستى نيا م،يروزى رسانديرا به پ

ت اعتمـاد داشـتند نقـش    يمظهر خواست و اراده مردم بود و مردم به روحانكه  اينبه عنوان 

  ن اسـت كـه  يـ رهبر انقالب بودند، امـا واقعـش ا  ) ره(اساسى در انقالب داشت و مرحوم امام

د، در همـان شـب   يروزى رسـ يـ الب بـه پ مردم انقالب كردند، همه مردم كمك كردند تا انق

را  هـا  پادگـان بودنـد كـه    مسلّحروهاى مردمى يروهاى آماده و نين نيست و دوم بهمن هميب

روزى يـ ن زودى بـه پ يافتاد انقالب به ا سالح كردند، و اگر اسلحه به دست مردم نمى خلع

ن يـ معلـوم نبـود بـه ا    شد مىد، ارتش قصد كودتا داشت، و اگر ارتش وارد صحنه يرس نمى

  كردنـد و  فـه مـى  يجـه برسـد، در همـه مراحـل همـه مـردم احسـاس وظ       يزودى كار به نت

  د، رمـز تـداوم انقـالب   يروزى رسـ يداد تا انقالب به پ هركس به سهم خود كارى انجام مى

  ميم و گفتـ يمـردم دانسـت   قـيم م خودمـان را  ين است، اگر ما چهارتـا روحـانى آمـد   يز همين

  نيـ ن تصـور غلطـى اسـت؛ بـه عنـوان مثـال ا      يـ صددرصـد مـا باشـند ا    عيـ د مطيـ مردم با
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ن خالف قـانون و  ياند ا حركتى كه االن شوراى نگهبان كرده و نظارت استصوابى قرار داده

د نـاظر  يـ اساسى آمده است كه شوراى نگهبان با قانون 99خالف مصلحت است، در اصل 

م سابق در انتخابات در يى رژها دخالتداها، چون خاطره سوء يباشد بر انتخابات نه بر كاند

ن و دولـت در انتخابـات و   يى نـارواى مسـئول  هـا  دخالترى از يذهنها باقى بود براى جلوگ

خود شوراى كه  اينگرفته شود نه  ها دخالتب شد تا جلوى ين اصل تصويداها اين كاندييتع

ند ينند و بگويجا بنشداها دخالت كند و در آنين كانديينگهبان در همه مراحل انتخابات و تع

دا بشود و فالن شخص حـق  يدر فالن شهرستان فالن شخص حق دارد از سوى مردم كاند

مردم خودشان افراد را بهتـر  . هاى گوناگون انتخابات مردم را باطل كنند ا به بهانهيو ! ندارد

مان رى كنند، مردم چون مسليگ ميخواهند براى مردم تصم كه از دور مى آنها شناسند تا مى

دهند، اگر  نمى رأىخواهد عمل كند به او  ن اسالم مىينند كسى خالف موازيهستند اگر بب

ن و يد به مردم رهنمود بدهند و موازيون بايدهند، البته روحان نمى رأىست به او يسته نيشا

ان كننــد، ولــى بگذارنــد مــردم خودشــان در كارهــاى مربــوط بــه خودشــان يــط را بيشــرا

  .رى كننديگ ميتصم

  اسـى مسـتقل بـا اساسـنامه    ياحـزاب س  ،د بـراى حفـظ و تـداوم انقـالب    يـ به نظر مـن با 

  ل بشـود ين اسالمى از خـود مـردم تشـك   يمشى اعالم شده بر اساس مواز و مرامنامه و خط

  ار داشـته باشـند  يـ شان را بزننـد، روزنامـه و رسـانه در اخت   هاي حرفآزاد باشند كه ها  اين و

غـى و  يى تبلهـا  دسـتگاه شتر يون و بيزيو و تلوياست كه رادن يكى از اشكاالت فعلى ما اي -

  ار حكومت است و اگـر مـردم بخواهنـد حرفشـان را بـه حكومـت بزننـد       يامكانات در اخت

  ونيـ زيو و تلويـ د زبان ملـت باشـند، راد  يها با روزنامه -ار ندارندياى در اخت لهيچندان وس

  د نظرتـان را يـ باشـند، اگـر شـما نتوان   مـردم فقـط مسـتمع    كـه   ايند زبان ملت باشد، نه يبا

  خواهـد  ى را كـه حكومـت مـى   يزهـا يگرى هم نتواند و هـركس همـان چ  يد ديمنعكس كن

ن خـالف  يـ روند، ا شوند و از صحنه كنار مى دلسرد مى به تدريجد مردم يمجبور باشد بگو

  فقـط افـراد  كـه   ايـن عنـى مـردم آزاد باشـند، نـه     يم آزادى ييگـو  ما مىكه  اينآزادى است، 

  گونـه كـه اول   ن همـان يرو محـض باشـند؛ بنـابرا   يوابسته به حكومت آزاد باشند و مردم پ

انقالب روحانى، دانشجو، بازارى، كشاورز، كارگر و همه اقشار و اصـناف نقـش داشـتند و    

  قـيم ك عـده خـود را   يـ ن حالـت حفـظ شـود، و اگـر     يد ايهمه خواستار انقالب بودند با

  رونـد،  كنند و از صحنه كنار مـى  تفاوتى مى گران احساس بىيد به تدريجگران دانستند يد
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مـردم   واقعـاً بـودن آن محفـوظ بمانـد و     د جنبـه مردمـى  ياگر انقالب بخواهد باقى باشد با

اسى آزاد، مستقل و متشـكل  ين با وجود احزاب سيحكومت را حكومت خودشان بدانند و ا

ى خودشان را ها حرفاسى يى سها شكلروها و تير است، نياز اقشار مختلف مردم امكان پذ

فهمند هر كدام را درسـت   بزنند و مردم هم عقل و هوش دارند و مسلمانند و مسائل را مى

  .كنند دانستند انتخاب مى

ن آزادى به معناى واقعى كلمه براى مردم محفوظ يآزادى ركن اصلى انقالب ما بود، اگر ا

م، يغ اسـالم را بكنـ  يـ د تبليـ ه مـا با شـود، البتـ   لى از مشكالت حل مـى ينگاه داشته شود خ

آنـان   قـيم م، يم، ولى مردم را به كارى خالف نظرشان مجبـور نكنـ  يمان را انجام بده فهيوظ

مـردم   قـيم م خودمـان را  يمردم؛ اگر ما بخواه قيمت راهنماى مردم است نه يم، روحانينباش

ـ  م و به اسالم هم لطمـه مـى  يخور م شكست مىيبدان از آزادى، آزادى م؛ البتـه مقصـود   يزن

  .ها عفّتي و بى ها دري و پرده ها حرمت اسى و فكرى است نه هتكيس

ن و بـه  يمـأمور ى هـا  كـاري  ، بـه كـم  هـا  ارگـان هـاى   يمردم اگر آزاد باشند بـه ولخرجـ  

ت يـ شـوند جهـاتى را رعا   ن ناچار مىيمسئول كنند و قهراً اعتراض مى جا بيى ها مزاحمت

ارى از تخلفـات را  يكننـد و جلـوى بسـ    لت نظارت مىاسى بر كارهاى دوياحزاب س. كنند

ك وقت ي. ها توجه كند شود به گفته نده مردم است ناچار مىيرند و دولت چون نمايگ مى

دهنـد   ن چند صد نفرى كه براى ما و شما شعار مىيگفتم مردم فقط ا )ره(من به مرحوم امام

دهنـد ولـى در    ت عالقه دارند شعار مىين و روحانيهم چون به دها  اين ستند، تازه خودين

 بـه تـدريج  هاى آنان توجـه نشـود    ها و اعتراضاتى هم دارند و اگر به خواسته دل خواسته

  .شوند دلسرد مى

  

  پخش قدرت و نظارت مردم

  

  د مطلـب اساسـى و درسـتى اسـت، امـا     ييـ فرما ن مطلب را كـه حضـرتعالى مـى   يا :س

  در! ه اخالقـى اسـت؟  يك توصـ يـ ا فقـط  يـ اده كـرد  يـ سـتم پ يك سيـ د در يه را باين نظريا

  هيـ ه بـر اسـاس نظر  يـ فق تيـ شـود، مقـام وال   ستم فعلى به صـورت متمركـز عمـل مـى    يس

  تش رايك مقامى است كه از طرف خـدا بـه فقهـا داده شـده و نظـام هـم مشـروع       ينصب 
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خش پ ها قسمتگر افراد و يشود و از او به د رد و همه قوا در وى متمركز مىيگ از وى مى

ن يـ او هستند، بـر اسـاس ا   -دست و بازوهاى -ادى و اعضاد يشود و همه اركان نظام ا مى

  !ماند؟ ت باقى مىيروى و تبعير از پيگاهى براى ابراز نظر مردم غيه پس چه جاينظر

مال نشود، به نظر ما امـر حكومـت امـر    ياى باشد كه حق مردم پا ستم به گونهيد سيبا :ج

طى كه اسالم براى رهبران جامعه مشخص يكه در چهارچوب شرامردم است و مردم هستند 

ننـد و همـواره بـه    يگز ن بـر مـى  يا افرادى را براى رهبرى خود براى زمانى معـ يكرده فرد 

ها و احزاب بر كارهاى او نظارت دارنـد، تـداوم حكومـت     م توسط روزنامهيصورت مستق

مباحث حكومت اسـالمى كـه در   باشد، ما در  ت جامعه مىيت مردم و اكثريوابسته به رضا

را كـافى   )السـالم  هميعل(ه امامان معصومينصب فقها از ناح ادلّهده است يچهارجلد به چاپ رس

ه هر كار دلش خواست و هر چه را به نظـرش  يمطلقه را به آن معنا كه فق تيندانسته و وال

عت ياط با بك فصل مستقلى در ارتبيم، در آن كتاب يدرست آمد انجام بدهد درست ندانست

اى از وجـود اسـتبداد    م كه تا اندازهيك فصل در ارتباط با ضرورت مشورت مطرح كرديو 

ل مورد گفتگـو  ين مباحث در جاى خود به تفصيكند و ا رى مىيشگيدر حكومت اسالمى پ

ف مشخصى دارد كه در ياو وظا ثانياًمنتخب مردم باشد، اوالً د يه بايفق ولى. واقع شده است

اند، و در همـان   داده رأىاساسى  اساسى مشخص شده است و مردم هم به آن قانون قانون

قـانون را مجلـس مشـخص    . ت كنديتواند اعمال وال ه منتخب مردم مىيفق چهارچوب ولى

ه يـ فق باشد و ولـى  س جمهور است كه منتخب مردم مىيار رئيكند و اجراى آن در اخت مى

اى  مطلقه و حكومت مطلقه تيرد؛ آن نحو واليگ د و جلوى انحرافات را مىكن نظارت مى

ه يس جمهور از ناحيندگان و رئيت نظام و انتخاب نمايه قائلند با جمهوريان براى فقيكه آقا

  .باشد مردم در تضاد مى

  ه رهبـر جامعـه هـم   يـ ن آزادى را داشته باشند كـه اگـر عل  يد اين است كه مردم بايمهم ا

ـ نيب ند بتوانند نظـر خودشـان را ابـراز كننـد، شـما مـى      نظرى دار   كـا كـه  ين آمريد در همـ ي

ـ  -نتـون  يه كليـ م اگـر كسـى عل  يدهـ  ه آن شعار مـى ين قدر ما عليا   -كـا يس جمهـور آمر يرئ

نتـون  يچ وجـه كل يهم به ه ها گفتنن يتواند حرفش را بزند و با ا هم حرفى داشته باشد مى

  فيدر چهـارچوب وظـا   ،كـه مشـخص شـده   در ظـرف آن چهارسـال   . شود ف نمىيتضع
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و و يها و راد نتون نظراتشان را در روزنامهيه شخص كلين هم عليكند و مخالف حكومت مى

ر يـ كنند، منتها اگر بـد عمـل بكنـد حـزبش ز     گر مطرح مىيون و مجلس و جاهاى ديزيتلو

ركنـارش  ا در همـان دوره از كـار ب  يـ كنند و  رود و براى دوره بعد انتخابش نمى سئوال مى

ارات والى منتخب خود را محدود و يتوانند اخت ن به اعتقاد ما مردم مىيعالوه بر ا. كنند مى

عـت  يا ضمن بين كنند و ييرى كنند، براى او مدت تعيند و از تمركز آن جلوگيك نمايا تفكي

اساسـى   ت را در قـانون يستم حاكميقرار دهند و س -كه با شرع مخالفت ندارد -طى را يشرا

  .ن گرددياى قرار دهند كه حق نظارت آنان بر حاكمان تضم گونهبه 

  

ـ  قانون احزاب كه در قانون :س نـى شـده چـرا تـاكنون در جمهـورى      يب شياساسى هم پ

  ران اجرا نشده است؟ياسالمى ا

د به صورت واقعى و مستقل وجود داشته يكار نادرستى بوده كه اجرا نشده، احزاب با :ج

ت مثـل زمـان شـاه حـزب     يا افراد منسوب به حاكميد حكومت و توسط خوكه  اينباشد نه 

ن احزاب دولتى ثبت نام بكنند، احزاب به يدرست شود و مردم هم مجبور باشند فقط در هم

نجانب در مورد احزاب منتشر شـده  يمطلبى هم از ا. كند ن شكل بود و نبودش فرقى نمىيا

  .دييمراجعه نما د به آنيتوان كه مى )1031 ة، صفح117وست شماره يپ(

  
  
  

  ن پرسشيآخر

  

نـه مسـائل حكـومتى    ين محور، حضـرتعالى كـه در زم  ين پرسش در ايبه عنوان آخر :س

د يا مبارزاتى گذرانده -اسىيش را در مسائل سيد و عمر خويا اسالم چند مجلد كتاب نوشته

ك يه يفق تيت و حاكميا مبناى واليد آييد بفرمايه و كارشناس هستيز فقيو در مبانى فقهى ن

توان  ط فعلى مىيدگى اداره جامعه در شرايچيا با توجه به پيا مردمى؟ آيى است يحكم خدا

ه يـ ت فردى وى تكينفر متمركز كرد و فقط بر صالح كيقدرت را به طور مطلق در دست 

سـت؟ و  يا تمركز قدرت فسادآور نيبود؟ آ ها صالحيتن يختن ايكرد و همواره نگران فرور

  ه چگونه است؟يفق تيه مردم در نظام والگايد جاييبفرما
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امـر  «م حكومت يا ادآور شدهي مفصله به طور يفق تيگونه كه ما در مباحث وال همان :ج

ى كـه  يهـا  مـالك است، در واقع مردم هستند كه براى اداره جامعـه خـود بـر اسـاس      »مردم

ن افراد را يتر ت خود و بالطبع صالحين فرد را براى حاكميتر صالحخداوند مشخص فرموده 

نى كـه  يف او را در چهـارچوب قـوان  يارات و وظـا ينند و اختيگز براى حكومت خود برمى

ه يـ فق تيـ كنند، ما در جلداول كتـاب وال  ن مىياند و مورد قبول آنهاست مع مشخص كرده

م كه در واقع مردم با يا عت را مطرح كردهيمبحث ب) جلددوم مبانى فقهى حكومت اسالمى(

كى ي طبعاًاساسى هم  نى است و عمل در چهارچوب قانونيك قرارداد طرفيكه  ،عت خوديب

گونه كه مردم با  كنند، و همان ن مىيت را معيا حاكميحاكم  ،باشد ط ضمن عقد مىياز شرا

ن يـ د به لـوازم ا يت هم بايحاكم ،گذارند ت مىيار حاكميعت خود اطاعت خود را در اختيب

و  »اوفوا بالعقود«: فهيه شريد و به مقتضاى آيت نمايرعابند باشد و حقوق مردم را يعت پايب

د بـه عهـد و قـرارداد اجتمـاعى     ين بايطرف» و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئوال«: فهيه شريآ

  .خود وفادار باشند

  سـت، قـدرت مطلـق فقـط از آن    يچ كـس ن ينى تمركـز قـدرت دسـت هـ    يدر حكومت د

د مـن بـه خداونـد از    يتواند بگو حاكم نمىر يچ كس چه حاكم و چه غيخداوند است و ه

  ن كـرده يفى معـ يط و وظـا يم، خداوند بـراى حكومـت و كـارگزاران شـرا    تر نزديكگران يد

  ن كرده، و قراردادهـاى اجتمـاعى را هـم محتـرم شـمرده     يفى معيبراى مردم هم وظا ،است

ل يتشـك  خداوند مردم را بر سرنوشت خود كـه . دانسته است آنها تيو همه را ملزم به رعا

كى از آنهاست حاكم كرده و سرنوشت آنـان را بـه دسـت خودشـان سـپرده      يحكومت هم 

  باشـد  ز مـى يـ طى را كـه مطـابق عقـل و منطـق ن    ياست، هرچند براى حاكم منتخـب شـرا  

  ن حق را براى خودشـان محفـوظ نگـاه نداشـتند و    يمشخص نموده است، حال اگر مردم ا

ت يـ ه در واقـع وال يـ فق تيوال. ستيا خداوند نين ير ديگر تقصيگان از دست دادند ديبه را

  است، پـس هـر شـكل   » امر مردم«ت فقه و احكام خداوند است، حكومت هم يقانون و وال

  شـتر از يشـتر و بهتـر دسـتورات خداونـد را اجـرا كنـد و ب      يستم حكومتى كه بتوانـد ب يو س

  چـه متمركـز   ،ا چنـد نفـر  يـ نفر باشـد   كيت مردم باشد، چه رهبر يو رضا تأييدهمه مورد 

ـ از د. اسـت  تـر  نزديـك ن به حكومت اسـالمى  ير متمركز، ايباشد و چه غ   دگاه مـا كـه بـه   ي

ك امتحـان بـزرگ الهـى اسـت كـه خداونـد هـم        يم قدرت و حكومت يامت معتقد هستيق
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د در جـاى  يـ مبـاحثى اسـت كـه با   ها  اين البته. كند حاكمان و هم مردم را با آن امتحان مى

  .رديخودش مورد گفتگو قرار گ

  
  

ن يـ در اكـه   اينم و از يبر ان مىين جا به پايمان را در هميها پرسشما  -

د يـ د و به سئواالت مـا جـواب داد  يار ما گذاشتيمدت وقت خود را در اخت

  .ميت سپاسگزارى و كمال تشكر را دارينها

ت و يدند و با جـد يانى كه زحمت كشيمن هم به سهم خود از همه آقا -

كـنم، و از خداونـد متعـال     انجام رساندند تشكر مـى  ن كار را بهيپشتكار ا

  .براى شما آرزوى عمر پربركت و حسن عاقبت دارم

  

  اهللا و بركاته رحمةن و يع اخواننا المومنيكم و على جميوالسالم عل

  
  

* * *  


