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مقدمه:
شناخت زمینه های وقوع مهم ترین واقعهی تاریخ معاصر ایران ،یعنی پیروزی انقالب
اسبمی در سال  1531به رهبری امام خمینی ،مطالعه در مالورد رالروه هالای ااعمالا ی
فعال آن رخداد به ویژه بررسی نقال

ننگالارانا ااعمالا ی را مالیطلبالد .روحالانیون و
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لمای دینی از فعال ترین رروه های ااعما ی بودند ناله حوالور و نقال

در صالهنه

داشعند .به همین منظور تدوین و نگر خاطرات شخصیت های لمی و فعاالن سیاسالی
مؤثر در انقب

اسبمی به نوان یکی از منابع تاریخی ،مواب روشن تر شالدن ابعالاد

رونارون این تهول بزرگ و غنای آثار پژوهگی و شناخت بیگعر آن واقعه میرردد.
اهمیت پرداخعن به تدوین و نگالر خالاطرات ح الت االسالبم والمناللمین سالیداحمد
لمالهدی نیز با چنین دیدراهی مگخص می شود نه این منئله در ابعاد مخعلف قابال
بررسی است :نخنت آنکه رزارش های زندهی راوی از ازئالی تالرین وقالایع ،بنالیار
حائز اهمیت است؛ به طوری نه در برخی موارد ،اطب ات ارائه شده را نمی تالوان در
هیچ منبع تاریخ نااری و نار سندی یافت .دوم اینکه راوی به نوان یک روحانی ناله
چنالد مرحلاله تهصالیبت حالوزوی و مبالارزات را رهرانالده و در دورهی انقالب

نیالز

فعالیتهای لمی و فرهنای رنعردهای از امله :تأسیس دانگااه امالام صالاد (ع) را
داشعه است ،روایات ارزشمندی از وقایع ارائه می دهد نه راه این روایات نام افالرادی
را برای اولین بار در برخی حوادث مطرح مینند.
دورهی زمانی و حیطهی مورد نظر در این نار نیز از پراهمیالت تالرین مقالاطع تالاریخی
منعهی به پیروزی انقب

اسبمی به شمار میآید؛ به رونهای ناله وقالایع قبال از سالال

 ،1532دوران مبارزات انقببی و سپس دورهی پس از انقالب
حوادثی نه خود راوی در آن نق

اسالبمی بالا مهوریالت

ایفا نرده ،به روشنی مورد تهلیال و بررسالی قالرار

ررفعه است .البعه این خاطرات یک نوع تاریخ مهلی را نیز در خود االای داده اسالت؛
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تأنید راوی بر تهوالت انقببی شهر مگهد در واقع تاریخ انقب

اسبمی این شالهر را

نیز در بر میریرد .و ببخره اینکه ترسیم وقایع مربوط باله انقالب

اسالبمی باله زبالانی

شیرین و اها

و بدون غ و

 ،مخاطب را بر سر واد می آورد و اهمیت منالابع

خاطرات نوینی را دو چندان نرده است.
در پایان ضمن تگالکر از راوی مهعالرم وتالدوین نننالدهی ایالن اثالر ،از معالاون مهعالرم
پژوهگی انا

آقای دنعر انبر اشرفی ،تبش های آقایان رحیم نیکبخت ،مدیر بخال

اسناد و خاطرات ،نارشناسان رروه تدوین اسناد آقایان :نریم اعفری و قزل ایا و نیز
همکاران پرتبش معاونت انعگارات قدردانی میشود.
مرکز اسناد انقالب اسالمی
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پیشگفتار
تاریخ شفاهی رونالهای از تالاریخ ناالاری اسالت ناله در دهالههالای اخیالر مالورد توااله
تاریخنااران و تاریخ پژوهان قرار ررفعه است .در نااهی همه اانبه ،شاید بعوان تاریخ
شفاهی را به صورت زیر تعریف نرد:
تاریخ شفاهی شیوه ای از تاریخ نااری معاصالر اسالت ناله در آن افالراد آرالاه باله مالدد
پرس

های مصاحبه رر به بیان خاطرات و دیدراههای خود دربارهی یک حادثه یا یک

موضوع میپردازند .بر این اساس ،شاید بهعر آن باشد نه این شیوهی ثبت اطب الات را
نه سران ام به تولید مالعن یالا منبعالی تالاریخی مالیان امالد ،باله االای تالاریخ شالفاهی
تاریخنااری شفاهی ) (Oral Historiographyبنامیم ،چرا نه این فراینالد بالی

از

آن نه خودِ تاریخ باشد ،نو ی تاریخ نااری است.
معنهایی نه با نوان تاریخ شفاهی منعگر شده است ،از نظر نوع رابطهی مصاحبه رالر
و مصاحبه شونده بر سه نوع است:
.1پیاده نردن مصاحبههایی نه مصاحبه رر خود ان ام شده داده است.
.2ادغام چند مصاحبه با افراد مخعلف و ارائهی آن به صورت موضالو ی .ماننالد نعالا
تالاریخ شالالفاهی رالروه ابالالوتر یالا تالالاریخ شالفاهی انقالالب

اسالبمی (از مراعیالالت امالالام

خمینی(ره) تا تبعید) 1نه با این روش فراهم آمده است.

1

 .بدالوها

فراتی ،تاریخ شفاهی انقب

اسبمی ،مرنز اسناد انقب
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اسبمی ،تهران 1511

.5مصاحبه هایی نه منعق از اراده و تصمیم و نیازهای مصاحبه رر ان ام شالده اسالت
فالالرد دیاالالری آنهالالا را پیالالاده مالالی ننالالد .ماننالالد تالالاریخ شالالفاهی انقالالب

اسالالبمی نالاله از

مصاحبههای ان ام شده از سوی رادیو بی بی سی فراهم آمده است.
تعام بین تاریخ شفاهی و منابع مکعو
.1اسعفاده از منابع مکعو

به دو شک قاب تصور است:

برای تکمی یالا نقالد تالاریخ شالفاهی .در ایالن حالالت ،ارالر

مصاحبه رر از توان ،فرصت و انایزهی لمی باالتری برخوردار باشد ،مینوشد بالرای
باالبردن غنای نار خود از منابع مکعو

نیز بهره ریرد.
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.2بهره ریری از منابع شفاهی در فرایند تهیهی یک اثر مکعو

تاریخی .در این حالالت،

روش اصلی مورخ ،بهالرهریالری از روش اسالنادی و نعابخاناله ای اسالت ،امالا فراخالور
موضوع به منابع شفاهی هم مرااعه مینند و به آنها اسعناد مینماید.
رالاه افالراد معالالدین و دارای رویکالرد اخبقالی از بالالیم آلالوده شالدن بالاله شالائبهی ریالالا و
خودسعایی ،تمایلی به سخن رفعن از پیگینه و نق

خود در حوادث نگان نمالیدهنالد.

شالاید یکالی از وامال نالم بالودن تعالداد شالرح حالال هالای خالود نااشالت (Auto
) Biographyدر رهشعهی تمدنی ما همین نکعه باشالد .نعالا

«اال عبالار اسالامه بالین

منقه» ( ) 383را نخنعین خودنااشت در اسبم شمرده اند 2.امالا در م مالوع ،تعالداد
این رونه منابع بنیار اندک و اناگت شمار هنعند .شاید با تواه به فراوانی ننبی آثار
مربوط به خاطره نینی نه به ویژه از سوی روحانیون در سال های اخیر روانهی بالازار
1

 .رزا ناظم ،تاریخ شفاهی رروه ابوتر ،مرنز اسناد انقب

اسبمی ،تهران  ،1582صص 13 -15
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.صاد آئینه وند ،ص 523
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شده است ،دیار زمینهی تردید در این باره از بین رفعه باشد ،اما در م این روحیهی
مصاحبه رریزی در بخ

قاب تواهی از شخصیت های مالههبی اامعالهی مالا واالود

دارد.
ح ت االسبم والمنلمین آقای سالید احمالد لالم الهالدی همالواره بالرای ایالن حقیالر
شخصیعی قاب تواه به حنا
ایگان به  25سال پی
صاد (ع) ،پی

میآمده اند .نخنعین و مالؤثرترین خالاطرهی حقیالر از

(پاییز  1561ش) باز میرردد نه در اگن تأسیس دانگااه امام

از سخنرانی حورت آیت اهلل مهدوی ننی دامالت برناتاله باله حوالار

خیرمقدم رفعند و رزارشی از مراح راه اندازی و اه

دانگ و ارائه نردند.

در آن اگن نه با حوور تعدادی از چهرههای برانالعهی لمالی و سیاسالی تگالکی
شده بود ،نخنعین دانگ ویان پهیرش شده نیز در زمالرهی د الوت شالدران بودنالد .در
فوای آن روزرار ،حقیر به دور دلی  ،سالخت در تردیالد بالودم ناله آیالا دانگالااه تالازه
تأسیس امام صاد (ع) را برای تهصی بررزینم یالا خیالر؛ یکالی باله دلیال ا عقالاد باله
بینظمی ها و نابنامانی های نهادهای تازه تأسیس پس از پیروزی انقب

اسبمی ناله

حداق سه نهاد را از نزدیک ت ربه نرده بودم و دیاالری بالی ا عمالادی باله نالارایی و
نارآمدی نظام آموزشی دانگااه در مقایناله بالا حالوزه هالای لمیاله ناله ریگالهی ایالن
بیا عمادی نیز دیدراههای برخی از دوسعانی بود نه با آنها مهگور بودم.
سخنان اها  ،ریرا و اسعوار آقای لم الهدی در آن النه ،شائبهی نامنظم و بیبرنامه
بودن دانگااه را از تهنم زدود و با تون بر خدای سبهان ،تهصی در این دانگااه را
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آغاز نردم و بدین سان همهی مر ،خود را مدیون ایگان میدانالم .اننالون نیالز رمالان
نمیبرم ننی نق

تعیین نننده و بی بدی ایگان را در ساماندهی و ادارهی مقعدرانهی

امور آموزشی دانگاام امام صاد (ع) و موفقیت ها و نامیالابی هالای آن ،انکالار ننالد.
خصلعی دیار نیز از ایگان ،شخصیعی قاب تواه در تهن حقیر ساخعه است .طی بی
از دو دهه شارردی و حگر و نگر با ایگان در مهیط لمالی و معنالوی دانگالااه امالام
صاد (ع) ،بی

ونم با ایگان دربارهی منائ مخعلف به بهث و رفعاالو نگنالعهام و

راه نیز بر سر پارهای سخنرانی ها و موضع ریری های سیاسی ایگان نه باله نظالر بنالده
تند و رزنده و ننبت به بعوالی از تنالدروهای سیاسالی اانبداراناله باله نظالر مالیآمالد،
بهث های انعقادی داشعه ام ،اما آنچه همالواره احعالرام قلبالی بنالده را ننالبت باله ایگالان
برمیانایخت و سبب می شد -با این واود اخعبف سلیقههالا در مگالی سیاسالی -در
دل ،تهن و رالاه زبالان ایگالان را بنالعایم و بکوشالم از ایگالان درس بایالرم ،سالائقهی
اخبص ،تعهد دینی و دغدغه های دین مدارانه شان در تمام موضع ریری ها و رفعالار
سیاسی و ااعما ی است .به رونه ای نه دشوار می توان شالور و نگالاط ایگالان را باله
انایره های سیاسی و اناحی تقلی داد .خداوند به ایگالان و همالهی ننالانی ناله االز
خدمت به دین خدا و مکعب اه بیت (ع) و حفظ دین خالص و نارآمد ،سالودایی در
سر و انایزه ای برای م ندارند ،توفیق و نصرتی روزافزون نصیب نند ،آمین.
تدوین این خاطرات با رویکرد آموزشی و سیاسی صالورت پهیرفعاله و لالها بخگالی از
مطالب ،ناظر به وضعیت حوزه های لمیه و بخگی دیار ناظر به نهوالت شالکوهمند
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امام خمینی (ره) است و طبیععالا در خالبل و حاشالیهی آن ،اطب الاتی در حالوزههالای
ااعما ی و فرهنای و مانند آن به دست داده میشود.
 مطالب بیان شده در مصاحبه ها نیز در غایت امانعداری نق شده و مبحظالات
سیاسی و خوشایند بودن یا نبودن آنها به نوان معیاری بالرای در یالا حالهف
مطالب ،مد نظر قرار نارفعه است.
 اطب اتی نه دربارهی افراد مخعلف بیان شده ،مربوط به زمالان ان الام مصالاحبه
است و در برخی موارد ،تغییرات احعمالی پدیالد آمالده دربالارهی آنهالا در مالعن
مصاحبه ا مال نگده است.
 بخ

قاب تواهی از مطالالب ،پاسالخ باله پرسال

هالایی اسالت ناله از سالوی

مصاحبهرر ارائه شده ،اما برای حفظ یکپارچای معن ،از در پرس

ها پرهیالز

شده است.
 ویرای

معن پیاده شده نیز در حداق سطح ممکن صورت پهیرفعاله اسالت تالا

فوای معن به فوای واقعی سخن نزدیک باشد.
در پایان ،سپاس فروتنانهی خود را به همهی زیزانی نه به رونهای در آماده سالازی و
چاپ این اثر نق

داشعه اند ،تقدیم مالی نالنم و توفیالق روز افالزون همالهی آنهالا را از

خداوند مععال خواهانم و امیدوارم این نوش

ناچیز نه دشوار مالی تالوان آن را حعالی

بوا ت مزاات نامید مرضی خداوند و مورد نایت ولی صالر سالبم اهلل لیاله قالرار
ریرد.
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مهنن الویری
وو هیئت لمی دانگااه امام صاد (ع)

فصل اول

دوران اولیهی زندگی و تحصیل
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محیط خانواده
نام من «سید احمد» و نام خانوادری ام « ،لم الهدی» اسالت .در تالاریخ دهالم شالهریور
 1525ش در خانواده ای مههبی و روحانی به دنیا آمدم .فرزند شگم خالانواده بالودم و
پدرم ،هناام تولد من ،پن اه و یک ساله بود .نارفعه پیداست نه با توااله باله موقعیالت
روحانیت در آن زمان ،خانواده های روحانیون باله لهالا روحالی -روانالی در وضالعی
خاص و در رنج و سخعی به سر می بردند؛ چالرا ناله از یالک سالو ،باله تالازری ،دوران
مگقت بار سراسر ،فگا و اخعنا آمیز حکومت رضاخان را پگت سر رهارده بودنالد ،و
از سوی دیار ،از لها اقعصالادی و معیگالعی نیالز در تنانالای شالدیدی قالرار داشالعند؛
واقعیعی نه در بررسی تاریخ معاصر ،نمعر مورد تواه واقع شده است.
بوه بر اینها ،نباید بی تواهی و نم مهری بنالیاری از مالردم آن صالر را ننالبت باله
روحانیت از یاد برد .مردمی نه نم و بی

 ،فریفعهی الوه های پرزر و بر اامعهی

به اصطبح معمدن رضاخانی شده بودند و تصالور مالی نردنالد ناله او ،بهگالت برینالی
برایگان خواهد ساخت .در این میان ،نارهایی نه رضاخان به ظاهر در اهت پیگالرت
فناوری و مران و آبادانی نگور ان ام داده و حرنالت هالایی ناله بالرای از بالین بالردن
برخی نامنی های به اا مانده از اواخر دورهی قااار نرده بود ،در پیالدای

ایالن وقالع

بیتأثیر نبود .با این اوصاف ،مردم -یا دست نم الدهی قابال تالواهی از آنالان -رفالاه
مادی و ارتقای سطح زمین خود را در سایهی بعوی حرنالت هالا و نارهالای باله طالور
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مده ضد دینی رضاخان می داننعند و در این راسعا ،روحانیت را مانع و مزاحم تلقالی
می نردند؛ از این رو ،طبیعی بود نه از سوی اامعه ،طرد و منزویی شوند.
در همین ارتباط ،پدر من نیز فگار زیادی را از ناحیهی رژیم وقت معهم میشد ،زیرا
همواره در حال مبارزه بود .ایگان ،مدام در حال فرار و سررردانی باله سالر مالی بالرد و
همین امر ،تأثیر نامطلوبی در وضع اقعصادی و روحی -روانالی خالانوادهی مالا رهاشالعه
بود .ب ه ویژه آن ا نه این فگالارها بالا شالکن ه و اخعنالا و نامبیمالات سیاسالی همالراه
میشد .بد نینت بدانیم نه تقریبا از سال  1513شمنالی باله بعالد« ،طلباالی» از رونالق
افعاده و برچیده شد بود و همان تعداد لمایی هالم ناله از قبال در شالهرها و روسالعاها
حوور داشعند ،به سخعی و زیر فگار شدید اقعصادی ،روزرار می رهراندند .در همالان
زمان ،خانوادهی ما مدت های طوالنی در روسعاهای اطراف مگهد زندری می نردنالد؛
در حالی نه وسیله ای از اسب و قاطر و االغ برای رفت و آمد نبود .به بوه ،مالال
رژیم به طور دائم ،پدرم را تهت تعقیب و ننعرل قالرار مالی دادنالد .در چنالین شالرایط
دشواری ،ایگان م بور بودند همراه با خانوادهی خالود و بالا واالود سالرمای شالدید و
یخبندان زمنعان ،از این ده به آن ده ،نق مکان ننند .بدون تردید ،ایالن نامبیمالات در
ننار تن

های سیاسی و وضع بد معیگعی ،آثار و وارض نامطلوبی -به ویژه به لها

روانی -برخانوادهی ما و امثال ما بر اای می رهاشت.
من در فوای بعد از شهریور  1520وسقوط رضاخان معولد شدم نه تا حالد زیالادی از
اخعنا ها و فگارها ناسعه شالد و االو منالا دی بالرای خالرو از ایالن نامبیمالات و
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پرداخعن به نو ی زندری مناسب پدید آمد .ولی باز هم پالدرم فرصالت چنالدانی بالرای
این بالود

رسیدری به وضع خانوادهی رنج نگیدهی خود نداشت؛ چرا نه تمام تبش

نه از فوای آزادی حاص شده ،حدانثر اسعفاده را برای تهقق ایده ها و آمال خالوی
ببرد.
رفعنی است در آن زمان نه بنده طفلی بی

نبودم ،در خانه ای اااره ای و تنها در یک

اتا زندری می نردیم .تا اینکه بعدها ،پدرم ،قطعه زمینی را به مناحت صد معر -ناله
در آن هناام ،هنوز خار از مگهد و تازه در حال آباد شدن بود -به دسالت آورد و دو
اتا رلی در آن ساخت؛ به تعبیر مگهدی ها ،اتا با دای .دای در روی

مگالهدیهالا

یعنی چینهی رلی .لها ما به آن ا نق مکان نردیم و تقریبا تا دوره ی االوانی بنالده ،در
همان خانه به سر می بردیم .االب است نه در ابعدای ازدوا من ،اتاقی شال
در طبقه ی دوم همان اا برای ما بنا نردند نه حدود ش

معالری

سال از زنالدری مگالعرک را

در آن رهراندیم.
آغاز علم آموزی
در آن زمان ،رسم بود نه نودنان را در پنج سالای ،تقریبالا دو سالال قبال از ورود باله
مدرسه ،به مکعب خانه می فرسعادند تا قرآن یاد بایرند و به همین دلی  ،بچه ها وقعالی
به مدرسه می رفعند -به ویژه در خالانواده هالای معالدین -قالرآن را آموخعاله بودنالد .در
نزدیکی منزل ما نیز «مکعب خانه ای» بود نه در آن خانمی به آموش قرآن مگغول بود
و من هر وقت یادم می آید .برای

طلب مغفرت میننم و تا انالدازه ای ،رشالد تفکالر
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خودم را مرهون آن زن می دانم .او با اخب

یبی ،قرآن و بعوی نعا

های فارسی

را به ما آموزش می داد و مععقد بود نه چون من «سید» هنعم ،ارالر مالرا خالو

درس

بدهد و تربیت نند ،در نزد پیغمبر انرم (ص) و حوالرت زهالرا (س) مالأاور خواهالد
بود .به همین دلی  ،برای تربیت من خیلی زحمت مالی نگالید و از همالان اول ،تو و
روحیه ی خدمت به دین را در بنده تهییج می نرد و با شاردهای خاصی ناله داشالت،
برای تعلیم و تربیت ما ،خیلی وقالت صالرف مالی نالرد .البعاله در آن زمالان ،بالرای مالن
مهنوس نبود ،ولی این خانم روحیاتی را در من ای الاد نالرد ناله حعالی االن هالم ناله
پیرمردی شده ام ،خیلی از آن تهنرها و تلقین ها را در منالیر حالرنعم ،اهالت دهنالده
میبینیم.
در هر حال ،بعد از حدود دو سالی نه نزد ایگان دوره دیدم ،مکعب خانه را تمام نردم
و قرآن را یاد ررفعم؛ البعه ضمن اینکه برخی نعا

های فارسی را نیز به ما یالاد داد .در

آن زمان ،رسم بود نه غیر از قرآن ،در مکعب خانه نعا

حافظ و رلنعان و راهی هالم

نلیله و دمنه را به بچه ها درس می دادند و همهی اینها پالی

از دبنالعان بالود .نارفعاله

نماند نه مرحوم پدرم به دلی تعصب و حناسیت زیادی نه در معارضه با نظام وقالت
و تگکیبت فرهنای آن داشت ،به شدت مقید بود نه مرا به مالدارس دولعالی نفرسالعد.
در آن زمان بعوی از لما ،مدرسه ای به نام دارالععلیم دیالانعی در مگالهد ای الاد نالرده
بودند .این مدرسه در حنینیه ای بود و مدیری داشت نه بنیار مرد معدینی بود .ایگان
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قاطعیت

یبی در امر آموزش داشعند واز سطح سواد بالاالیی هالم برخالوردار بودنالد؛

ضمن آنکه به وزارت فرهنگ آن زمان وابنعای نداشعند و مدرک هم نمی دادند.
این مدرسه را مرحوم آیت اهلل حا شیخ غبمهنین تبریزی به نمک ده ای از لمالا
تأسیس نرده بود .مرحوم پدرم چون با مدارس دولعی مخالف بود ،با اینکه مدرساله بالا
منزل ما خیلی فاصله داشت ،بنده را در این مدرسه رهاشالت و چالون قالببض هالم در
مکعب نمی درس خوانده بودم ،منئوالن مدرسه رفعند نه نیازی نینت نالبس اول را
باهرانم و از همان ابعدا مرا در نبس دوم ابعالدایی نگالاندند .نظالام آن مدرساله ،نظالام
نبسیک بود وهمان درس ها ،به اضافهی درس های دیاالری مثال درس هالای دینالی
ارائه می شد .همچنین ،بعوی برنامه های فرهنای خوبی داشت نه در آن زمان ،خیلی
االب بود ،مثب سرودهای مههبی خوانده می شد و مراسم مههبی ای اد میشالد .لالها،
به دلی همین فو برنامه ای مههبیاش امعیاز دات و درس های

هالم سالناین تالر از

درس های مدارس دولعی بود .مثب در نالبس سالوم بالرای «ریاضالی» درسالی را ارائاله
مینردند نه در مدارس دولعی در نبس پن م آن را درس می دادند.
همان طور نه رفعه شد ،مدارک هم نمالی داد و فقالط مالی خواسالت افالراد باسالوالی را
تربیت نند .در ضمن ،برای تأمین هزینه های خود ،از بچه ها شهریه میررفالت .در آن
زمان هر دان

آموزی ماهی سه تومان به این مدرسه شهریه می داد .به هر حال ،پالدرم

هم مرا در آن مدرسه رهاشت.
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مرحوم حا شیخ غبمهنین تبریزی از مننوبان ما و شوهر مهی بنده و پدر آقایالان
بدخدایی بود .ایگان از لمای مبارز تبریز در زمان رضاخان بود نه باله مگالهد تبعیالد
شد و در همان اا اقامت رزید .ایگان از شخصیت های لمی و مقدسی بود نه مردم
ارادت زیادی به او داشعند و از مبارزان سرسخت نظام پهلوی به حنالا

مالی آمالد .از

ویژری های ایگان این بود نه در تمام دوران طاغوت نماز امعه را اقامه مینالرد .وی
از رفقای صمیمی حا آقا سید اواد خامنه ای پدر رهبر معظم انقب

بودند و با هالم

رفت و آمد خانوادری داشعند .آیت اهلل شیخ غبمهنین تبریزی در سال دوم پیالروزی
انقب

از دنیا رفت .پنر ایگان مهمد مهدی تنها فرد باقی مانده از یاران شهید نالوا

صفوی و ضار

دنعر فاطمی است .سر زنده ماندن ایگان هم این بود نه چون فاطمی

از اطرافیان مصد بود ،بعد از  28مرداد ،آقای بدخالدایی را فالو نالرد ،ولالی بعالد از
اسعقرار اوضاع دوباره ایگان را ررفعند و به مدت بینت سال زندان بودند .برادر ایگان
حورت ح ت االسبم والمنلمین آقای دنعر مهمد هالادی بدخالدایی اسالت ناله در
دوره نمایندی مردم مگهد در م لس شورای اسبمی بوده و هالم اننالون والو هیئالت
لمی دانگااه فردوسی مگهد و رئیس دانگکدهی لوم قرآن وابنعه به سازمان اوقات
در مگهد است .برادر دیار ایگان آقای طه بدخدایی است نه در زمان وزارت ارشالاد
آقای خاتمی معاون ایگان بود و مدتی هم به نوان رایزن فرهنای در آرژانعین خدمت
نرد و زمانی هم منئول سازمان اهاناردی بود.
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دربارهی پدرم این توضیح الزم است نه ایگان حا سید لی لالم الهالدی از لمالای
مگهد بودند و پدر بزرگ مرحوم ما هالم آقالان فی از لمالای مگالهور و اهال سالیر و
سلوک و در «اسعخاره» معروف بوده است؛ در حدی نه ارر ننی پی
می نرد ،ضمن اوا

ایگان اسعخاره

اسعخاره ،در آن ناری نه نیالت نالرده بالود ،راهنمالایی اش هالم

مینرد .مردم مگهد نرامات زیادی از او نق می ننند؛ ظاهرا اه نرامات بوده اسالت.
البعه ایگان را نباید با آقان فی اصفهانی یکی دانگت .طایفاله ای در مگالهد هنالعند ناله
بنیار بزررند و تا آن ا نه به یاد دارم ،ما هم از این طایفه هنعیم .رفعنالی اسالت مالا از
اوالد مرحوم سید مهدی شهید ثالث هنعیم .ایگان از اصفهان به مگهد آمده و به دست
نوهی نادر شاه (پنر شاهرخ) در مگهد نگعه شالده بالود .آنهالا ساله «مهالدی» بودنالد از
شارردان آقاوحید بهبهانی :مرحوم مبمهدی نراقی و دیاری سید مهالدی بهرالعلالوم و
سوم ،سید مهدی شهید ثالث واالن ننبت شهیدی های مگهد به ایگان می رسد.
شایان تنر است نه اوالد ایگان ،نن اندر نن  ،دست اندر نار خدمت آسالعان قالدس
بوده اند تا اینکه مرحوم آقا ن فی از آسعانه نناره ررفت .وی یالک روحالانیون مهال
بود و حاشیه ای بر مکاسب دارد .به لها

لمی مردی فاض و اه نرامات به شالمار

رفعه و در ن انبهی زهد و تقوا و بادت

بر انبهی لمالی شخصالیت ایگالان غلباله

داشعه است .حاشیهی او بر مکاسب ،هوز چاپ نگده و امکان دارد آقالای طالاردی در
نعا

تاریخ خراسان به این حاشیه اشاره نرده باشد.
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در هر حال ،در مدرسه یاد شده ،از نبس دوم شرو نردم و تا نبس چهالارم در آن الا
بودم و این همان ،مدرسه ای است ناله آیالت اهلل خامناله ای هالم سالال هالایی از دوران
دبنعان را در آن ا رهراندند .بنده نبس سوم بودم نه اخوی ایگان آقا سالیدهادی هالم
وارد نبس اول شد و سه نبس با ما فاصله داشت .همان طور ناله رفالعم تالا نالبس
چهارم در آن ا درس خواندم ،ولی بعد از آن ،به دلی برخی تعصب ها و خگکیهایی
نه در آموزش آن ا واود داشت ،دیار اشباع نمیشدم.
مرحوم غبمهنین تبریزی ا عقاد داشعند نه نعالا
نعا

هالای دورهی ابعالدایی ،حعمالا بایالد

هایی باشد نه حعی در دوره ی رضاخان هم به چاپ نرسیده باشد .لها ،نعا هالا

را از این الالا و آن الالا مالالی آوردنالالد؛ مالالثب نعالالا

هالالای مدرسالالهی دارالفنالالون امیرنبیالالر را

میآوردند و تدریس مینردند .با این وصف ،نالم نالم احنالاس نالردم ناله در بیگالعر
منائ آموزشی ،این خگکی واود دارد .حعی در آموزش «ریاضی» احناس مینالردم
نه خیلی از برنامه های روز را تدریس نمی ننند .بنالابراین ،در نالبس چهالارم ،دیاالر
اشباع نمی شدم و از پدرم خواسعم نه به مدرسالهی دیاالری بالروم و ایگالان موافقالت
نمینرد به مدرسهی دولعی بروم.
سران ام خودم مدرسهی ناریهی حاای ابدزاده را انعخالا

نالردم ناله ابعالدایی را

باهرانم .مرحوم حاای ابدزاده نه یکی از افراد خیّر و فرهنگ دوسالت مگالهد بالود،
مدارسی را به همین نیفیت تأسیس نرد نه حعی برنامه ی آن تا اندازهای االامع تالر از
مدرسه شیخ غبمهنین تبریزی بود.
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البعه آن ا هم فقط نبس چهارم و پن م را درس می دادند .در نظام آموزشی آن زمان،
دورهی ابعدایی ش

نبسه بود نه نبس شگم را ایگان به یالک برنامالهی دو نبساله

تقنیم می نردند؛ چرا نه برنامالهی ربالی داشالعند و آمالوزش ربالی را باله آن منعقال
مینردند .تقریبا در آخر سال چهارم بودم نه تصمیم خود را ررفعم ،منعها پدرم اصالرار
داشت نه سال چهارم را تمام ننم ،اما باالخره ،ایگان را قالانع نالردم .یالادم هنالت ناله
زمنعان همان سال ،خود ایگان مرحوم حاای ابدزاده را دیدند و از آن ا نه احعرامی
برای پدرم قائ بود ،اواسط سال تهصیلی مرا پهیرفعند و من ،نیمه هالای سالال چهالارم
به مدرسهی ناریه رفعم .این مدرسه از دو اهت برای من خیلالی قابال توااله بالود:
یکی اینکه برنامه های فرهنای دان

آموزان ،خیلی با بود و از همین رو بچه هایی نه

اسععداد داشعند ،در آن ا خیلی رشد می نردند و امعیاز دوم

 ،معلمی داشالعیم ناله آن

موقع ،معلم دبیرسعان پهلالوی تهالران بالود .االن بازنگنالعه شالده ولالی هنالوز هالم مالرد
سرزندهای است .ایگان ،معلم ما بود و چنین معلمی برای ما امعیاز مهنالو
هم معلم و هم مربی خوبی بود .نوع تدرین
خگکی نه در مدرسهی قبلی داشعیم و به ضر

مالیشالد.

خیلی برای ما االب بود .با آن معلمالان
چو

مطلب را به آدم میفهماندنالد،

خیلی تفاوت داشت .ایگان تهصیلکردهی فرهنای آن زمان بود و حوزوی نبود.
یادآور می شوم نه مرحوم حاای ابدزاده چندین بنالا باله نالام ائماله (ع) سالاخعه بالود:
مهدیه به نام امام زمان ( ج) ،ناریه به نام امام یازدهم (ع) ،نقویه به نام امالام هالادی
(ع) ،اوادیه به نام امام اواد (ع) ،حنینه به نام امام حنن (ع) ،و باقریه باله نالام امالام
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باقر (ع) از میان آنها ناریه به نام امام یازدهم ،دومین بنالای ایگالان بالود .اولالین بنالا
مهدیه بود نه ناریه را در پایان خیابان مگهد تأسیس نرد و هنوز هم بنای

هنت؛

منعها ،به نوان حنینیه از آن اسعفاده می نردند .نمی دانم االن مدرسه است یا نه ،ولی
ساخعمان آن ،هنوز هم واود دارد.
در آن ا یک ناظمی داشعیم نه هیچ وقت اخب او را فراموش نمالینالنم .فالو العالاده
خگن و سخعایر بود؛ طوری نه حعی چند سال پی

 ،وقعالی در خیابالان مگالهد بالودم

واز دور همان چهره ،به نظرم آمد ،حالت خاص و وحگعی به من دست داد .هالر قالدر
آن معلم از نظر اخب و برخورد ،نرم و مبیالم بالود ،ایالن آقالای نالاظم تنالد و خگالن
مینمود ،ولی احناس می نردم نه سخت ریری آقای ناظم و آن ااتبهی آقالای معلالم
در ننار هم ،بچه ها را خیلی مععادل و مبیم بار مالی آورد .اامعالهی آن زمالان ،آلالوده
بوده و با اینکه در دورهی دبنعان بودیم ،فناد آن قدر زیاد بود نه حعی باله دورههالای
دبنعانی هم سرایت می نرد و لها این رونه برخوردها با ث می شد تا حدودی بچهها
در خار از مدرسه سالم بمانند و مهیط آلودهی خار از مدرسه در اینها نفالوت نکنالد.
به این ترتیب ،این معلم و آن ناظم خیلی با هم افت شده بودند و در تربیت بچالههالا
خیلی مؤثر بودند؛ به ویژه اینکه این آقای معلم ،مدیر مدرسه هم بالود .باله هرحالال ،دو
سه سالی را در آن مدرسه بودم و آن ا هالم مثال مدرسالهی سالابق امعیالازی نداشالت و
مدرک نمیداد.
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ملبس شدن به جامهی روحانیت
طبیعی بود نه بعد از اتمام دورهی مدرسه ،ما دو راه داشعیم :یکی اینکه طلبه بگالویم و
دیار اینکه به سراغ ناسبی برویم .طبعا با تعصبی نه پدرمان داشت ،راه سومی برای ما
معصور نبود؛ چرا نه او با ادامهی تهصیبت دبیرسعانی در مالدارس دولعالی باله شالدت
مخالفت می نرد .االن معواه می شوم نه به دلی فرهنگ آلالوده ی آن زمالان ،حالق بالا
ایگان بوده است .پدر من اصرار زیادی داشت نه به اای طلبای ،وارد بازار ننالب و
نار شوم و رشد ننم .ابعدا هم فکر می نردم نه ایگان فقط دربارهی من این اصالرار را
دارد نه طلبه نگوم.
مرحوم پدرم نُه اوالد داشت نه دو تا دخعر بودند و هفت پنر .از این هفت پنر ،ش
تن روحانی شدند و یکی هم ناسب و بازاری نه تقوا و تعبد ایگالان از یالک روحالانی
هم باالتر بود .برادر بزرگ من در سنلک و ا بود و از همان اول وارد نار منبر شد
و در زمره ی منبری های مگهد درآمد نه االن هم سنین پیری را می رهراند .ایگان نه
آقا سید ناظم لم الهدی نام دارد .مورد بقهی رهبر معظم انقب

است و معظالملاله

هر وقت بنده را می بینند ،سراغ ایگان را میریرند.
بعد از ایگان دو برادر دارم نه یکی از آنها به رحمالت خالدا رفالت و دیاالری در قیالد
حیات است و فاصلهی سنی آنها با من حداق  16تا  18سال است .اینهالا تهصالیبت
اولیه و مقدمات را در مگهد باله اتمالام رسالاندند و در اوان تگالریف فرمالایی مرحالوم
آیتاهلل برواردی به قم ،از حوزه ی مگهد به حوزه ی قم منعقال شالدند .یعنالی دقیقالا
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بعد از شهریور  1520نه حوزهی قم نوج ررفت ،اینها ازو نخنعین طببی بودند ناله
از حوزهی مگهد اه

حوزهی قم شدند .اخوی بزرگ من یک سالال در قالم مانالد و

سپس از آن ا به ن ف رفت و در ن الف ،دو ساله سالالی مانالد و بعالد دوبالاره باله قالم
بررگت .اما اخوی دیار در قم ماند و به ن ف نرفت .آنها ادامهی تهصی دادند و در
درس خار فقه مرحوم آیت اهلل برواردی شالرنت مالی نردنالد و از شالارردان فعالال
ایگان بودند و همزمان در اولین دوره یا اولین دوره های درس اصول امام نیز شالرنت
می نردند .البعه حا مهمد لم الهدی ،بیگعر از درس امام ،به درس مرحالوم آیالتاهلل
داماد می رفت .حا اواد هالم در درس فقاله آقالای دامالاد و درس فقاله امالام شالرنت
مینرد .حا سید اواد پانزده سال شاررد امام بود و تقریرات درس امام را هم نوشعه
نه از سوی مؤسنهی تنظیم و نگر آثار امام در دست چاپ است .شاید بعد از رحلالت
آیت اهلل برواردی بود نه این دو به دراهی ااعهاد رسیدند و به همالین دلیال بعالد از
رحلت آیت اهلل برواردی ،فقط درس امام را ادامه دادند و اخوی بزرگ ما حا سالید
مهمد ،مدتی درس آقای داماد را هم ادامه داد و دیار در درس ها شرنت نمی نالرد و
خودش در قم مگغول تدریس شد ،تا اینکه پس از چند سال به تهران منعق شالد و در
آن ا مگغول فعالیت رردید.
اخوی دیار نه از من بزررعر است ،بازاری شده و االن در بازار تهران مگغول اسالت و
فرد بنیار مقدس و معدینی است .بعد از من هم دو اخوی نوچک تر از من هنعم ناله
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االن در حوزه ی لمیهی قم مگغولند و هر دو به درس آقای وحید می رونالد و آنکاله
بزررعر است ،از شارردان مبرز آقای وحید است.
به این ترتیب ،دو راه فراروی ما بود :یکی اینکه وارد حوزه شویم و رشد لمی ننالیم؛
دیار اینکه ناسب شویم تا بعوانیم راحت تر زندری ننیم و مایهعا زندری را بهعر باله
دست بیاوریم .البعه نارفعه نماند نه در آن زمان ،تگویقی هم از ناحیهی فرهناالیهالای
خراسان صورت می ررفت؛ به این ترتیب نه چون مالدارس حالا

ابالدزاده مالدارس

خوبی بود و بچه ها را قوی بار مالی آورد ،لالها فرهناالی هالا تگالویق مالی نردنالد ناله
دان

آموخعاان آن ا امعهان معفرقه بدهند و مدرک بایرند .مثب وقعالی دانال

آمالوزان

نبس پن م در مدرسهی ناریه حاای ابدزاده فارغ العهصالی مالیشالدند ،قبال از
اینکه وارد دوره ی ربی شوند ،رروهی آنها را شناسایی و تگویق می نردنالد ناله باله
صورت معفرقه امعهان بدهند و مدرک شگم را بایرند .ما در آن وقت فکر می نالردیم
نه این ،برنامه ای است نه بچه ها را به دلخواه خود و به طور نامطلو

اهالت دهالی

مینند ،ولی بعدها فهمیدیم نه رروهی از فرهنای های معدین این نار را مینردنالد و
مععقد بودند باید این بچه ها با پایهی دینی قوی وارد فوای فرهنای مواود شوند تالا
به تدریج ،فوای فرهنای وض شود.
آن زمان ،آقایان لما با این منئله موافق نبودند ،حعی خود مرحالوم حالاای ابالد زاده
در برابر این موضوع ،خیلی مقاومت می نرد ،تا آن ا نه ارر میفهمیالد ننالی امعهالان
معفرقه داده است ،پدر و مادرش را می خواست و اظهار ناراحعی می نرد .حعی راهی
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اوقات این حرف ها را به منبر می نگاند ،و از این طریالق انعقالاد مالی نالرد .هالر چنالد
روحانی نبود ،ولی مرد باسواد و تهصی نرده ای بود نه تهصبت حوزوی داشالت و
از این اهالت از دراالهی بالاالیی برخالوردار بالود .ایگالان حعالی روی منبالر از بعوالی
خانوادهها اسم می برد و ا عراض می نرد نه چرا ااازه دادهاند بچاله هایگالان معفرقاله
امعهان بدهند .منعها ،همان طور نه رفعه شد ،بعدها فهمیدیم نه در اص ایالن حرنعالی
از سوی فرهنای های معدین بوده است تا نیروهای معدین با پایهی قالوی وارد فوالای
نامطلو

اامعه شوند .اما پدرم به دلی همان سوءظن شدیدی ناله باله نظالام فرهناالی

وقت داشت تا آخر مرش مبارزه می نرد .ایگان به همین دلی با دادن امعهان معفرقه
ما مخالف بود .حعی قب از انقب  ،ایگالان در سالخنرانی هالایی ناله مالی نردنالد و در
الناتی نه داشت ،اسم پهلوی را نه می برد ،میرفت:
«پهلوی لیه اللعنه و العها » و با نمال صراحت ابراز مخالفت می نرد و در معاضه با
هر چیزی نه وابنعه به نظام وقت بود ،تع ب شدیدی داشت و مداوم ،این مطلالب را
به ما نیز روشزد می نرد .راهی وقت ها در ماه مبارک رموان یا ایام دیار ،سهرها مرا
با خودش به حرم می برد و باله مالا مالی رفالت« :ایالن د الا را بخوانیالد»؛ مالثب د الای
ابوحمزهی ثمالی .و چنانکه می دانیم ،د ای «ابوحمزهی ثمالی» خیلی طالوالنی اسالت
لها ،من نه هنوز بچه بودم ،قدری احناس خنعای می نردم و آن را اظهار میداشالعم.
ولی ایگان می رفعند نه ارر تو این د ا را نخوانی ،انعظار داری رئیس نظمیهی شاه یالا
خود «شاه» بیاید این د ا را بخواند! ایگان برای اینکه تلقین نند ناله بالدترین نارهالا و

23

بدترین شغ ها وابنعای به آن نظام است ،رئیس نظمیه و رئالیس مالیالهی شالاه را باله
نوان بدترین خلق خدا معرفی می نرد و میرفت« :وقعی تو د ا نمالی خالوانی ،توقالع
داری نه رئیس نظمیهی شاه یا رئیس مالیه اش بیاید و بخواند»
به این ترتیب ،ایگان هیچ وقت راضی نگد ناله امعهالان معفرقاله بالدهیم حعالی طالوری
برخورد می نرد نه ما اصب به فکرش هم نمی افعادیم و بر این باور بودیم نه بالا ایالن
نار ،ممکن است دین و ایمانمان را از دست بدهیم .به بالارت دیاالر ،از اول طالوری
پرورش یافعه بودیم نه اصب هوس این نار را نمینردیم .با این اوصاف ،بنده احناس
می نردم نه من یک راه بیگعر پی

رو ندارم و راه رشد من منهصر به طلبای است و

بهعر است طلبه شوم وقعی پدرم از قصد مالن مطلالع شالد ،بالرادرانم را وادار نالرد مالرا
منصرف ننند .یک روز به ایگان رفعم« :چرا اصرار دارید طلبه نگالوم » ایگالان رفالت:
«اصرار من به این دلی است نه بیم دارم شما از هدهی طلبای برنیایید .تو از طلباالی
چه تصویری داری آیا فکر می ننی اسععداد داری و درس می خالوانی و بعالدها منبالر
می روی ،امام اما ت می شوی و برای خودت ننی می شوی ارر با این احنالاس
و با این دورنما می خواهی طلبه بگوی زیالان مالی ننالی؛ طلباالی ایالن نینالت .تالو در
صورتی در طلبای موفق می شوی نه فرض ننی از این لهظه وقف اسبم هنعی .ارر
این احناس به تو دست بدهد ،موفق هنعی وررنه موفق نمالی شالوی؛ االز اینکاله در
آینده ،روحانیت و تنر احادیث اه بیت (ع) و تنالر آثالار پیغمبالر (ص) را وسالیلهای
برای نان خوردن و ناسبی قرار دهی و من از این اهت ناراحعم»
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این راهنمایی ها و ارشادهای ایگان روحیهی موا فی را در ما ای اد نالرد .ایگالان باله
من می رفعند« :تو هر چه هم بگوی ،چه ناسب و چه طلبه و روحالاحنی یالا اصالب در
منیر دیاری قرار بایری و برخبف می من ،امعهالان معفرقاله بالدهی و در دبیرسالعان،
تهصیبت خود را دنبال ننی و احیانا در آینده مراتب و مقامات دولعی و سیاسالی هالم
پیدا ننی ،در هر ظهر و شام و همین طور ،هالر روز صالبح ،بیگالعر از یالک و الده غالها
نمیتوان بخوری و هر خانه ای نه از آن بهعر و الی تر نباشد ،بیگعر از یک معر ونالیم
در دو معر از مناحت آن را برای خوا

و نگنعن و اسعراحت خود نیالاز نالداری .هالر

نوع لباس هم بپوشی ،به هر حال ،فاصلهی بین لباس خو

و بد ،آن قدر زیالاد نینالت

نه باویی همهی زندری من برای این است نه بروم لباس تهیه ننم .بنابراین ،منکن و
خوراک و پوشاک تو ،در هر صورت تأمین می شود و هیچ نس تا االن شب را ررسنه
و ظهر را بی ناهار نمانده و هیچ نس هم در بین مردم ،برهنه نمانده و دست نم ،یالک
اامعهی مندرس پوشیده است .پس اینها به هالر حالال تهیاله مالی شالود .تالو شالغلی را
انعخا

نن نه به وسیله ی آن بعوانی از تمام اسالععداد و توانالت بالرای آخالرت خالود

اسعفاده ننی .ارر با این احناس می خواهی طلبه شوی ،بنم اهلل! ولی به غیالر از ایالن،
هر احناسی داشعه باشی ،اشعباه است و ارر بر روی ناسب شوی ،بیگعر رشد خالواهی
نرد و به لها اقعصادی زندری ات بهعر و سالم تر از دیاران خواهد بود» لها ،ایگالان
رفت« :تا این احناس را پیدا نکردی ،طلبه نگو .هرراه این احناس به تالو دسالت داد،
برو طلبه شو»
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بندهای ایگان به اای اینکه مرا از ننوت روحانیت دور نند ،بیگعر تهری

مینالرد.

لها رفعم و مگغول درس خواندن شدم .بنده تقریبا در پانزده سالای طلبه شالدم .همالان
لهظهی اول پدرم رفت نه باید معمم بگوی! رفت« :ارر می خواهی طلبه بگوی ،باید
معمم بگوی یا اصب طلبه نگو ،و برو ناسب شو ،یا ارر طلبه می شوی ،باید از همالان
اول آمادری معمم شدن را داشعه باشی» .به اصرار ایگان .م بور شالدیم معمالم شالویم.
طبعا در آن سن و سال و فوالای آلالوده ی آن زمالان ،ارالر ننالی در چهالارده ،پالانزده
سالای ،مامه روی سرش می رهاشت و با به دوش می انداخت و نعلین باله پالای
می نرد ،خواه ناخواه در مرئی و منظر اناگت نما می شالد و مالورد تمنالخر و آزار و
اتیت قرار می ررفت .در آن موقع نیز ننانی نه هم سن من بودند ،زیر مامالهی مالن
می زدند و در نوچه پرتا

می نردند و سنگ به من می زدند .من هم بچهی نم سالن

و سالی بودم و رنج می بردم ،ولی پدرم همچنان تأنید و اصرار می نرد نه یا اصبض
نباید طلبه شوی یا ارر می شوی ،باید مامه باهاری و باز رمز اصرار ایگان را بعالدها
معواه شدم؛ چرا نه با واود نابنامانی ها و آزادی نه در نظام آموزشی حوزه واالود
داشت ،و از آن ا نه من هالم بچاله ی نالم سالن و سالالی بالودم ،در برخالورد بالا چنالین
مگکبت و بن بنت هایی چه بنا به نومیدی و سرخوردری مالی رسالیدم و از حالوزه
میبردیم؛ اما با تواه به اینکه مامه به سر رهاشعه بودم ،در م این نار امکالانپالهیر
نبود؛ چون هرراه به فکر ادایی و انفصال از طلبای و روحانیت می افعالادم ،بالا خالود
می رفعم نه چاونه باید مامه را از بردارم چطوری لباس را بکنم یکی دو سالال بالا
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این نار بیرون آمده ام ،حاال چاونه می توانم بالا نالت و شاللوار بیالرون بیالایم همالین
فکرها با ث می شد نه با واود همهی تلخی ها و سخعی هایی نه آن زمان در حالوزه
بود و اصب قاب مقاینه با االن نینت ،به فکر انصراف نیفعم.
در آن زمان ،حوزه مگکبت زیادی داشت .اصب االن دس ها در حالوزه برناماله ریالزی
شده است ،در تهران هم مدرسهی آقای م عهدی تازه تأسیس شده بود .همه باید یالک
اور درس می خواندند ،ضمن اینکه هیچ مدرنی هم نمالی دادنالد .باله هالر حالال ایالن
سخنان پدرم با ث شد نه معصلب در طلبای شوم.
دروس طلبگی
یک سال و نیم درس خواندم .البعه آن دوره ی ربی مدرسهی حاای ابدزاده را ادامه
ندادم و در حقیت آن را نپنندیدم ،زیرا به انالدازهی دو سالالی ناله وقالت مالی ررفالت،
مطلب آموزش نمی داد و بیگعر بچه ها را به نار فرهنای می نگاند .بعد از یک سال
و نیم نه با

چهارم مغنی را خواندم ،یکی دو بار پدرم از من سواالتی نرد و دید ناله

پایهی من ضعیف است .آقایی در همنایای منزل ما زندری می نرد به نام آقای حالا
شیخ لی انبر صدر زاده نه مبی باسوای بود آن زمان حالدود پن الاه سالال داشالت و
ازو بزرران حوزه هم مهنو

می شد .در حوزه هم به فو مگهور بالود و هالم باله

تقوا و قدس .ایگان در آن زمان ،النهی د ای نمی داشت نه تمام فوب و لمالا در
آن حاضر می شدند .هم اه حال و بادت بود و هم باله لهالا
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لمالی مالرد فاضاللی

مهنو

می شد .پدرم ،مرا پی

شما فرسالعاده اسالت تالا باله مالن «سالیوطی» را درس

بدهید»؛ یعنی به در منزل ننی نه نفایه و خار درس می داد.
به خانهی ایگان رفعم در راه به رویم باز نرد .رفعم« :پنالر فبنالی هنالعم و پالدرم مالرا
فرسعاده است نه شما به من «سیوطی» درس بدهید» ایگان اول خیلی االا خالورد و از
اینکه خودم به در منزل ایگان رفعه و چنین تقاضایی نرده ام تع ب نرد؛ زیالرا او مالرد
الم و فاضلی بود نه شارردانی داشت وخار تدریس مالی نالرد .البعاله در آن لهظاله،
معواه این منئله ،یعنی غیر ادی بودن خواسعهی خودم نگدم .بعدها ایگالان باله مالن
رفعند« :آن لهظه ای نه تو به در منزل ما آمدی و خواسعی نه سیوطی» را به تالو درس
بدهم ،خیلی اا خوردم و خواسعم باویم «نه» و اوا

منفی بدهم یا حعی حرفی هالم

بزنم .اما یک دفعه با خودم فکر نردم نه به فرض االن -باال تگبیه -پیغمبر انرم (ص)
فرزندشان را در خانه من فرسعانده اند؛ پس ارالر رد نالنم ،چاوناله مالی تالوانم االوا
پیامبر (ص) را بدهم ،به یکباره چنین معنایی در تهن من م نالم شالد» لالها ،آن موقالع
ایگان نااه تندی به من انداخت و مقداری فکر نرد .سپس رفت:
«بفرمایید داخ ».
بعد از ورود به منزل از من پرسید« :تالا باله حالال چاله چیزهالایی خوانالده ای » رفالعم:
«انثرنعا

ها را خوانده م و اننون با

چهارم مغنالی را مالی خالوانم» نعالا

«وسالای

الگیعه» مقاب ایگان بود و داشت روایعی را از آن یادداشت می نرد ،ضمن اینکه خالط
قگنای هم داشت .آن روایت را به من داد و رفت نه آن را بخوانم .من نیز روایالت را
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قرائت نردم و او از طرز خواندنم پی برد نه بارت خواندن من خو

نینت .سالپس،

نوع دیار از لغت های آن را پرسید .رفعم« :فع » اسالت .رفالت :فعال ماضالی و فعال
موارع آن چینت همچنین رفت نه آن را به با
صرف نن؛ تمام ده با
از ا را

های افعال ،تفعیال و غیالره ببالر و

را از من پرسید و انثر این سوال ها را نعواننعم اوا

بالدهم

آنها هم پرسید و در نهایت رفالت « :پالدرتان فرمالوده انالد ناله مالن باله شالما

«سیوطی» درس بدهم؛ اما این یک شرط دارد و آن اینکه شما باید از اول نعا
تا آخر نعا

«امثله»

«صمدیه» را به طور نام به من پس بدهید ،آن وقت به شالما «سالیوطی»

درس می دهم» رفعم« :آقا! این نار مدت زیادی طول می نگد» رفت:
یبی ندارد و هر چقدر می خواهد طول بکگد.
خبصه ،رضه نردن نعب مزبور ،بالی
سا ت پی
مثب نعا

از یالک سالال طالول نگالید .تقریبالا روزی دو

ایگان می رفعم .بنیار مطالعه می نردم و ایگان هم خیلالی االدی بودنالد؛
« وام » مبمهنن را از اول تا آخر ت زیه و ترنیب از من پرسید باید تمام
صمدیه را از اول تا آخر ،ت زیه و ترنیب

الفا آن را ت زیه و ترنیب می نردم .نعا

پرسید بوه بر مهعوای نعا  ،باید تمام الفا آن را ت زیه و ترنیب می نردم ،ضمن
اینکه ایگان ،طبعا فردی صبانی و تنالد مالزا بالود و رالاهی اوقالات باله دلیال پاسالخ
نادرست من یا غلط خواندنم ،صبانی می شد و از نوره در می رفت؛ منعها نمی بعالد
دل ویی می نرد و می رفت« :تو شکایت مرا پی
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ادت نکن!»

بعوی روزها تا سه سا ت از وقت خود را صرف تعلیم من مینرد یادم هنالت ،یالک
بار دو سا ت رهشت و من نعواننعم بیگعر از یک خط ت زیه و ترنیالب نالنم! ایگالان
دربارهی هر موضو ی تمام شقو و حالت های هر منئله ای را بیان می نرد .بعالد از
یک سال ،ایگان رفت:
«حاال ارر مای باشی ،می توانی پی

من یا هر اای دیاری «سیوطی» بخوانی؛ ضالمن

اینکه به نظر می رسد دیار ،به خواندن آن احعیاای نداری» ولی ،به دلی
به ایگان پیدا نرده بودم ،مدتی پی

بقه ای نه

ایگان «سیوطی» خوانالدم .ایگالان همچنالین درس

«معارف»« ،نبم» و «اصول قاید» نیز برای ما می رفت .در آن زمان ،در حالوز ننالانی
چون مرحوم حا شیخ م عبی قزوینی و مرحوم صدرزاده و الده ای دیاالر ،چالون از
شارردان مرحوم آقامیرزا مهدی خراسانی بودند ،افکالار ضالد فلنالفه داشالعند و مععقالد
بودند نه طلبه ها نباید فلنفه بخوانند و برای اینکه این خأل پر شود ،به لها فکری و
ا عقادی «نبم» و «معارف» تدریس مینردند.
بیگعر مباحث آنها نیز حول مهور «توحید» بود .خیلی از قاید فبسفه را رد مینردند
و طلبه را از خواندن فلنفه و مباحث قلی برحهر می داشعند و خأل مباحث قلالی را
با تدریس «معارف» پر می نردند .در ایالن زمیناله ،نوشالعه هالایی داشالعند ناله تالدریس
مینردند و بیگعر مباحثی نه مالی رفعنالد از «میالزان المطالالب» نوشالعه ی حالا میالرزا
اوادآقای تهرانی بود .این اریان و ررای

 ،در واقع همان اریانی است نه به تالازری

آقای حکیمی از روی بی تواهی اسم آن را «مکعب تفکیالک» رهاشالعه انالد و مرحالوم
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صدرزاده هم در همان اریالان بالود .خبصاله ،از آن باله بعالد باله درس مرحالوم ادیالب
نیگابوری رفعیم و «سیوطی» و «مطول» را در خدمت ایگان خوانالدیم ناله هالر دوره از
آنها حدود یک سال طول نگید.
«معانی» و هم چنین مقداری از درس «بیان» را نیز نزد خودشان خواندم .دو الد شرح
لمعه و مقداری از قوانین را نزد مرحوم حا سید احمالد مالدرس یالزدی ،معالروف باله
حا آقای مدرس رهراندم و مقداری دیار از قالوانین را نالزد مرحالوم پالدرم خوانالدم.
شایان تنر است ،هناامی نه قوانین را تمام نردم ،تقریبا سال های  1533 -1535بالود.
در همان زمان ،آیت اهلل مگکینی نه رژیم ایگان را به «ناشمر» تبعیالد نالرده و دسالعرو
داده بود تا چند سال به «قم» نیایند .سانن مگالهد شالدند و حالدود ساله سالال در آن الا
ماندند .در خبل این مدت ،بنده تمام مکاسب مهرمه و بیع و خیارات و همچنین یک
قنمت از (الد اول) «نفایه» را نزد ایگالان خوانالدم ناله در حالوزهی لمیالهی مگالهد
تدریس می نردند راهی نیز برای درس خصوصی به خانه ایگان می رفعیم .همان طور
نه پی

تر هم رفعم ،مدارس آن زمان مث االن برنامه ریزی مگخص نداشت ،معمالوال

در مه سکونت طب

بود .در واقع ،مدارس طلب ها مث خوابااه دانگ ویی ننونی

بود؛ منعها به نوان «مدرس» هم داشت نه راهی اوقالات بعوالی هالا مالی آمدنالد و در
همان ا ،درس می دادند؛ اما تگالکبت خالاص و معینالی باله نالوان «مدرساله» واالود
نداشت .مدرسهی میرزا اعفر به ا عبار اینکه نزدیک حرم بالود و مالدرس بزررالی هالم
داشت .بیگعر مه تدریس آیت اهلل مگکینی بود .البعه غیر از درس مومی ناله ایگالان
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می دادند ،ما برخی دروس را به طور خصوصی خالدمت ایگالان فالرا مالی رالرفعیم .در
درس خصوصی ایگان ،چند نفر حوور داشعند :من ،آقای ری شالهری ناله باله مگالهد
آمده و در همان زمان ،داماد آقای مگکینی شده بودند ،آقای منالیح مهالااری و آقالای
تهرانی نه االن امام اما ت «من د هدایت» است و یک شیخ دیار نه رحلالت نالرده
است و در آن زمان در درس آقای صدرزاده و آقای مگکینی حوور داشت .در بهالث
خیارات نه خصوصی تدریس می شد ،ما سه نفر حوور داشعیم :آقالای ری شالهری و
آقای تهرانی و بنده .ظاهرا آقای ری شهری ایالن موضالوع را در نعالا
آورده است .همچنین مقداری از «رسای » و «نفایه» را پی

خالاطرات خالد

آقای حالا شالیخ مرتوالی

شاهرودی ،از شارردان آقا ضیاء خواندیم .به طور نلالی ،ایگالان مالرد فاضال و مبیالی
بودند؛ منعها وقعی به مگهد آمدند ،همواره در حال سیر و سلوک بودند و حالالت انالزوا
داشعند و تدریس نمی نردند .تالا آن الا ناله باله زحمالت ایگالان را وادار نالردیم درس
خصوصی برای ما باوید و به این ترتیب تمام «رسای » و بخ

بیع «مکاسب» را پی

ایگان خواندیم .البعه ،این بوه بر درس آقای مگکینی بالود ،یعنالی دوبالاره خوانالدیم.
نارفعه نماند نه تدریس ایگان خیلی خو

و خود نیالز فاضال و م عهالد بالود .مبالانی

خودش را مطرح می نرد و درسگان بنیار قاب اسعفاده بود؛ ضالمن اینکاله از حالاالت
روحی و رفانی ایگان هم اسعفاده می نردیم .خیلی سالعی نالردیم از حالاالت سالیر و
سلوک ایگان هم اسعفاده ننیم ،ولی ایگان امعناع می ورزید و تبش می نالرد خالودش
را خیلی ادی الوه بدهالد .در نهایالت ،بالا زحمالت زیالاد و بالا نمالک مرحالوم آقالای
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م عهدی ،اخوی نوچک آیت اهلل سید لی سینعانی نه چند ماه پالی

از دنیالا رفالت،

تواننعیم از آیت اهلل شاهرودی اواز اسعخاره بایریم.
بعوی از رفا مععقدند نه ان ام برخی از نارها و پاره ای امور از هالدهی ننالانی بالر
می آید نه در ارتباط ویژه ای با خدا بوده و در این زمینه به مقام واالیی رسیده باشالند.
بنابراین ،ارر ننی به لها رابطهی با حق باله چنالین مرتباله ای نرسالیده باشالد ،ان الام
نارهایی مانند اسعخاره از اانب او بی نعی ه خواهد بود .به همین لها  ،رفعه میشود
نه اینها -یعنی ننانی نه خودشان از چنین ارتباط خاصالی برخوردارنالد -مالی تواننالد
ااازهی ا مال و ان ام آن نارها و امور معین را باله اشخاصالی ناله صالالح مالی داننالد،
بدهند ،البعه ،این منئله ،در خور تأم است و االن در مقام اثبات آن نینعم و درسعی یا
نادرسعی این مطلب ،بهث و بررسی بیگعری را میطلبد.
به هر حال بهره ی ما از حالا شالیخ مرتوالی شالاهرودی مهالدود باله همالان ااالازهی
اسعخارهی خاص بود و نعواننعیم از دیار ابعاد واودی ایگان بهره ببریم .خیلی امعناع
می ورزید و هیچ مریدی هم نداشت تا از شخصیت و لم و فو او بهره ببرد .او در
من دی در سرشور مگهد ،نماز می خواند نه به من د «حا رضا قرصالی» معالروف
بود؛ ضمن اینکه پای

معیو

بود و به زحمت راه مالی رفالت و زنالدری اش هالم در

نهایت نرت می رهشت .خانهی مخروبه ای داشت نه آن را هم پالدر خالانم ایگالان
تهیه نرده بود.
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به هر حال ،ایگان فوای و ملکات زیادی داشت نه از املهی آنها ملکات نفنالانیهی
ایگان بود نه تمای داشت تمام نارهای خودش را شخصا در منزل ان ام بدهد .مععقد
بود چون زن ،وااب النفقهی اوست ،باید غهای

را تأمین نند؛ البعه ،ناله غالهای خالام،

بلکه غهای پخعه.
میرفت« :این نینت نه من غهای خام بالرای او تالأمین نالنم« تمالام نارهالای خالود را
خودش می نرد؛ مار زمانی نه دیار در توان

نبود یا مری

بود نه در این صورت،

بعوی نارها را خانواده اش ان ام می دادند.
خاطره ای از ایگان دارم نه خیلی سازنده است .راهی در تابنعان ،پالی

ایگالان درس

می خواندیم .از آن ا نه در ایام ماه رموان منافرت می رفعم ،به لها درسالی قالب
می افعادم و این قب افعادری را در تابنالعان ابالران مالی نالردم .آن بزررالوار ،هناالام
تابنعان ،خانواده اش را به «شاهرود» نه هوای خوبی داشت ،می فرسعاد .آن موقالع ،در
حیاط خانهی ایگان درس می خواندیم .یک روز دیدم ناله ایگالان دیالگ بزررالی روی
پریموس بزرری رهاشعه و ر

رواه می ریرد؛ در حالی نه پیرمرد بود و پالای

هالم

ناراحت بود .رفعم« :چرا شما این نار را ان ام می دهالی صالبر ننیالد خالانواده ناله از
«شاهرود» بررگعند ،ر

رواه را می ریرند» ایگان پاسخ داد« :نه وظیفهی آنها نینت.

االن نه نینعند و حیاط هم خلوت است ،بهعر می توانم این نار را ان الام دهالم وقعالی
آنها هنعند ،دست و پای من بنعه است» بنابراین ایگان ااازهی نوچک ترین ناری را
به خانواده اش نمی داد و مقید بود نه تمام نارهای خانه را خودش ان ام بدهد.
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در این میان ،از ابعبئات خداوندی بود نه ایگان دخعری داشت نه در سن باال دیواناله
شد و او تمام احعیااات این دخعر را خود برآورده می نرد؛ حعالی پالرورش او را هالم
خودش ان ام می داد و نمی خواست خانواده اش این نار را بکنند.
از نظر اخب خانوادری ،اخب

یبی داشت و نوتاه سخن اینکه یک مربی به تمالام

معنا از حیث ملی در زندری بود .االن از بچه های

خبری ندارم نه چاونه هنالعند،

ولی خود او در نرت شدیدی به سر می بالرد .حعالی شالنیده بالودیم ناله پالدر زن او،
خانهای را نه برایگان خریده بود ،به صورت مادام العمر وقت ایگان نالرده بالود؛ زیالرا
می ترسید ارر خانه را به نالام ایگالان ننالد ،آن را باله فروشالد و باله فقالرا بدهالد و بالاز
بیمنکن شود .از سال  1536وارد درس خار شدم .در این مقطالع ،در درس مرحالوم
آیت اهلل میبنی شرنت می نردم و از اواخر بهالث زنالات ایگالان وارد درس شالدم و
تمام «خمس» را خدمت ایگان خواندم و تقریرات آن را نوشعم و بیع را هم نزد ایگان
خواندم و تا بیع فوولی هم پی

رفعم ،ولی یک سال قب از فوت ایگان ،ما به تهالران

منعق شدیم .به هر حال ،حدود هفت سال از  1536تا  1535به درس آیت اهلل میبنالی
می رفعم.
شایان تنر است نه نوهی آن بزرروار ،تقریرات ایگان را با تواه به نوارهایگان چالاپ
نردند؛ منعها ،وقعی آن را با یادداشت های خودم مقایناله نالردم ،دیالدم خیلالی نالاقص
است .البعه ،آقا زاده ی ایگان قب از اینکاله آن را چالاپ ننالد ،باله مالن رفالت ناله شالما
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نوشعههایعان را بدهید تا برای چاپ تقریرات آیت اهلل میبنی از آنها اسعفاده ننیم .بنالده
هم مدتی نوشعه هایم را دادم ،ولی ظاهرا مبحظه نکردند.
مرحوم آیت اهلل میبنی در تدریس ،چهار مبنا داشت .در آن هناالامی ناله مالا باله درس
ایگان می رفعیم ،آخر مرشان بود و طبعا آن نگاط اولیه را برای تدریس نداشعند .ولی
در ین حال با همهی ننالت و ضعف مزاای نه داشت ،درس سایر مرااع قالم -بالا
همهی ظمعی نه داشعند در مقاب درس آیت اهلل میبنی ناچیز می نمود و مانند نو ی
منبر منئله رویی بود .ایگان بر چهار مبنا منلط بوند :مبنای مرحوم شریعت اصالفهانی،
مبنای مرحوم نمپانی ،مبنای مرحوم نائینی و مبنای آقا ضیاء هر وقت ایگالان فر الی را
مطرح می نرد ،اغلب ،یکایک این مبانی را ارائه می نرد و در هر مبنایی ،فرع را مالورد
بررسی قرار می داد .این طور نبود نه نعابی را انعخا
از آن نعا

نند و درس خار را صالرفاض

برای ما باوید؛ لها ،از این نظر امعیاز بزرری داشت راهی اوقالات بررسالی

یک فرع از سوی ایگان یک هفعه طول می نگالید .اصالوال رسالم ایگالان ایالن بالود ناله
شنبهها ،و معموال بعد از نماز مغر

و گا درس را شروع مالی نالرد .ابعالدا ،مقالداری

خود فرع را مورد تهلی قرار می داد و سپس ،در شب یکگنه درباره ی موضوع مورد
بهث ،اقوال بزرران را مطرح می نرد و از شب دوشنبه و سه شنبه وارد مبانی میشالد.
راهی اوقات یک هفعه طرح منئله ادامه می یافت ،در حالی نه هنوز نظالر خالودش را
نافعه بود .وقعی مالی خواسالت نظالر خالودش را باویالد ،دوبالاره هالر چاله رفعاله بالود،
فهرستوار تکرار می نرد تا ارر احیانا طلبه ها یادشان رفعه باشد یالا یادداشالت نکالرده
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باشند ،یادشان بیاید ایگان به لها درسی نایت خاصی به بنده داشت .لالت آن هالم
این بود نه ایگان ارادت شدیدی به واود مقدس امام زمان ( ج) داشت؛ به طور یکاله
هر وقت نام آن حورت برده می شد ،بی اخعیار رریه می نرد؛ ضمن اینکه بنالیار باله
واود اقدس آن امام همام معوس می شد و بنده هم نعابچه ای دربارهی امام دوازدهم
(ع) منعگر نرده بودم.
نخنعین نعابی نه بنده تألیف نردم ،ازوه ای بود ناله در سالال  31یالا  38نااشالعم ،آن
موقع ،ازو شارردهای ادید آیت اهلل میبنی بودم و تازه باله درس ایگالان مالی رفالعم.
نعا

نوچکی به نام «منعظر اهان و راز طول مر» نوشعم و انایزه ام از نوشالعن یالان

نعا  ،رد شبهات مردوخ نردسالعانی بالود .او االزوه ای منعگالر نالرده بالود ناله در آن
منئلهی طول مر امام زمان ( ج) را به شدت زیر سوال برده بود .این نعا
و یک انعگاراتی در مگهد این نعا
بردم .ایگان نعا

را نوشعم

را چالاپ نالرد و آن را خالدمت آیالت اهلل میبنالی

را دید ،با مگاهدهی نام امام زمان ( ج) خیلی رریه نرد ،سپس مالرا

در آغوش ررفت و بوسید .بنیار مرا تگویق نرد و رفت تو اولین نعابالت را دربالارهی
امام زمان ( ج) نوشعهای.
ایگان از همان اا بقهی زیادی به من پیدا نرد؛ ضمن اینکاله باله لهالا درسالی هالم
لطف خاصی ننبت به بنده داشعند .بنده به طور نام درس را می نوشعم ،ولالی

ون

حالگان منا د نبود ،وسط درس اشکال نمی نردم .البعه ،بعوی از طلبه ها این نالار را
می نردند نه ایگان ناراحت می شدند؛ اما بالرای ر ایالت حالال ایگالان در بالین درس
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سوال نمی نردم غالبا بعد از اتمام درسگان پای منبر می نگنالت و رالاه ،یالک سالیاار
مینگید .همان وقت می رفعیم و اشکاالت خود را مطرح می نردیم اشکاالتی نه بنده
مطرح می نردم ،معموال مورد تواه آن بزرروار واقع می شد و ایگالان ،بالی

از پالی

ننبت به من بقه پیدا مینردند؛ تا اینکه یک روز فرمودند نه با من نالاری دارنالد و
باید به خانهی ایگان بروم.
رفعم و ایگان پانعی پر از ناغه به بنده دادند و رفعند« :مالن مطالالبی در ایالن برراله هالا
یادداشت نرده ام نه می خواسعم در نبس باویم ،اما یالا یالادم رفعاله اسالت یالا اینکاله
فرصت ارائالهی آن را در درس پیالدا نکالرده ام ،لالها ،مالی خالواهم ایالن مطلالب را باله
یادداشتهای خود اضافه ننید و من هم همین نار را نالردم .بعالد ازآن نیالز ،هالر چنالد
وقت یک بار از این پانت های میوه ی پر از ناغه به من مالی دادنالد .ایالام «مهالرم» و
«صفر» نه بنده به منافرت می رفعم ،ایگان از من سوال می نردند نه چالرا در نالبس
حاضر نبوده ام و چون بیت ایگان با ضبط صوت بزرری درس ایگان را ضبط مینرد،
به من می فرمودند :درس هایی را نه حاضر نبالوده ام ،از روی نوارهالای ایگالان بالرای
خودم پیاده ننم .البعه ،نوارهای درس ایگان تکثیر نمی شد و همان ننخهی مادر را در
اخعیار من قرار می دادند و من صبح ها به منزل ایگان می رفالعم تالا از نوارهالا اسالعفاده
ننم .به این ترتیب و با نیفیت ،دوره های درس ایگالان بالرای مالن هفالت سالال طالول
نگید .در اواخر سال  ،31آیت اهلل وحید از ن ف به مگهد آمدند .البعه این دفعهی دوم
بود نه ایگان به مگهد می آمدند .بار اول حدود سال  35ایگان مدتی در مگهد بودند،
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ولی بعد به ن ف رفعند .این بار و در بازرگت م دد ،ایگان باله تالدریس در «اصالول»
پرداخعند .یک سال اصول را نزد ایگان رهرانالدیم ولالی معأسالفانه ،خیلالی زود نالبس
درس ایگان قطع شد ،لها در آن مقطع ،دیار درس «اصول» نداشعیم .ضمنا درسهالای
آیت اهلل وحید را ضبط نکرده بودم و از تقریرات آن هالم اطب الی نالدارم؛ شالاید نالزد
برخی شارردان ایگان باشد به این ترتیب درس تعطی شد و خیلی هم ناراحت بودیم.
در این ایام آقای حا میرزا لی آقای تنکابنی -اخوی آقای فلنفی معالروف -هناالام
تابنعان برای زیارت به مگهد آمالده بودنالد و بعوالی طلباله هالا در «ن الف» ایگالان را
میشناخعند و از سابقهی لم و فولگان باخبر بودند به همین دلی از ایگان خالواه
نردند نه یک بهث اصولی برای ما ارائه ننند .ایگان نیالز یالک بهالث اصالولی شالروع
نردند نه االن دقیقا یادم نینت چه بود؛ قا دهی ترتب یا ااعماع امر و نهی بود به هالر
حال یکی از مباحث مربوط به «الفا » بود .ایگان هم شروع نردند و حالدود دو هفعاله
درس دادند .چون مدت زیارتگان ده -پانزده روز بیگعر نبود ،باید برمیرگعند .آیتاهلل
وحید هم نه به «قم» رفعه بودند .امعی از ما طلبه ها امع شدیم و هناامی نه آقالای
تنکابنی می خواسعند برررداند ،از ایگان خواه

نردند نه در مگهد بماننالد و باله مالا

تدریس ننند .ایگان هم اظهار می نردیم ،ولی راهی تهران شدند.
وقعی دیدیدم زمینهی نار منا د است ،با ده ای از طلبه ها به تهران آمدیم نه ایگالان
را ببینیم؛ ولی مردم مه من د لرزاده نمیرهاشعند لالها باله خالود آقالای مهمالد تقالی
فلنفی معوس شدم و به منزل ایگان رفعیم ایگان نیز به ررمی اسعقبال نردند و بنالیار
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پافگاری نمودند و نار به اایی رسید نه با واالود مخالفالت ا والای خالانواده ،آقالای
تنکابنی از تهران به مگهد آمدند و حعی خانم و بچه های ایگان حاضر نگالدند بیاینالد.
خبصه ،ایگان زیر فگار شدید آقای مهمدتقی فلنفی -نه خیلی در این زمینه باله مالا
نمک نردند -پهیرفعند .آقای فلنفی خیلی برای اسبم زحمت نگیدند و نالار نردنالد
و فرسعادن اخوی شان حا میرزا لی آقای تنکابی به مگالهد

نه یکی ،همان تهری

است با این نار ،حوزهی مگهد اان تازه ای به خود ررفت ،ایگالان تالا یالک سالال در
خانهی طلبه ها زندری می نردند ،چرا نه خانوادهی ایگان نیامده بودند .به هالر حالال،
ایگان نارشان را شروع نردند و درس را هم از قا دهی ترتب آغاز نمودنالد .حالوزهی
و آبرومندی بود و تمام طلبه ها -از قدیمی ها و ادیالدی هالا-

ایگان حوزه ی خو

در درس او حاضر می شدند؛ به طوری نه «مدرسالهی میالرزا اعفالر» ناله ساله بالالکن
داشت ،پر از طب

می شد و حعی طب

قالدیمی تالر ناله قالببض از درس «اصالول»

اساتید دیاری اسعفاده نرده بودند ،در درس اصول آقای تنکابنی حاضر میشالدند .باله
هر حال ،درس ایگان ،واقعا االب بود و در ننار درس «فقه» آیت اهلل میبنی برای مالا
ارضا نننده بود .نارفعه نماند تا آخر سال  35نه در مگهد بودم ،یک دوره درس اصول
را در مهور ایگان رهراندم.
نوشته ها و آثار
دربارهی مقاالت و نعا

هایی نه تاننون نوشعه ام ،مقداری نه به خالاطر دارم توضالیح

می دهم .باید رض ننم ،بنده در دوران طلبای ،همان طالور ناله اشالاره نالردم اولالین
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نعابی نه نوشعم ،نعابی ایبی به نام «منعظر اهان و راز طول مر» بود .انایزهی بنده از
ناارش این نعا  ،پاسخ به مقالهای بود نه مردوخ ملعون لیه امام زمان ( ج) نوشالعه
بود .مردوخ نردسعانی ،آخوندی سنی مههب و یکی از ناصر دربار بالود .فرزنالدان

،

نمایندهی شاه در م لس بودند و خود او هم در حقیقت ،مأمور ساواک بود از این رو،
به دلی نفوت و قدرتی نه در رژیم «شاه» داشت ،بالا سالوء اسالعفاده از ایالن قالدرت ،باله
تبلیغالالات لیالاله شالالیعه پرداخالالت .بالاله همالالین منظالالور ،مقالالاله ای نوشالالت نالاله بعوالالی از
روزنامههای آن زمان ،آن را چاپ نردند .البعه دقیقا نمی دانم نه آن مقالهی خالاص در
روزنامه چاپ شد یا نه ،ولی مقاالت او غالبا در روزنامه ها به چالاپ مالی رسالید و در
بیگعر مقاالت

نیز قاید و افکار شیعه را مورد تهاام قرار می داد .او در مقالهای تمام

قاید شیعه را دربارهی واود مقدس امام زمان ( ج) زیر سوال برده و بالی

از هماله،

موضوع طول مر امام زمان ( ج) را مورد تردید و تگکیک قرار داده بود .در آن زمان
نه در مگهد طلبه بودم و درس می خواندم انعگار مقالهی مورد بهث ،با ث شالد ناله
نعا

منعظر اهان و راز طول مر را بنوینم.

در این نعا

ایبی ،بهث طول مر امام زمان ( ج) و اثبات امکان طول مر ایگان را

به لها قوانین و ضوابط لمی و اصول فیزیولوژیک و نظایر آن مطالرح نالرده بالودم.
قدری هم دربارهی تاریخ معمرین بهث نردم و روایاتی نیز دربارهی طالول مالر امالام
زمان ( ج) آوردم .در م موع ،نعا

ننبعا االبی از ناردرآمد ،و از زمالانی ناله منعگالر

شد ،مورد تواه قرار ررفت؛ به ویژه مرحوم آیت اهلل میبنی خیلی مرا تگویق نردند و
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همین با ث شد نه بنده نعا

دوم خودم را بنوینم این نعا

با نالوان «اشالک هالای

فاطمه پگعوانه ای شمگیر لی (ع)» منعگر شد ناله بالاز هالم یالک نعالا

ایبالی بالود.

دربارهی انایزش نوشعن این نعا  ،بد نینت باالویم ،تالا آن روز هالر وقالت دربالارهی
حورت فاطمه زهرا (س) بهث میشد ،یا آثاری نه دربارهی آن حورت تألیف شالده
بود ،غالبا دربارهی شخصیت یا فوای شخصی حورت زهرا (س) یا درباره شخصیت
خانوادری ایگان بود.
یکی از نوینندران لبنانی نه ارر اشعباه نکنم آقای سلیمانی نعانی بود ،نعابی نوشعه بود
به نام «سیف فی نیام» نه آقای سید افعر طباطبایی قمی آن را با نوان زهی در نمالان
ترامه نرده بود( .البعه ،بنده بر ترامهی نالوان نعالا

اشالکال داشالعم؛ زیالرا بالارت

«سیف فی نیام» را «زهی در نمان» ترامه نرده بود ،در حالی ناله باله نظالر تراماله ی
درسعی نمی رسد و بنده به نوان آن اشکال داشعم) .خبصه ،این نعالا
با ث تهریک ما شد زیرا دیدم این مؤلف ر
نعا

تالا انالدازهای

با اینکه یک سالنی مالههب اسالت ،آن

را نوشعه ،ولی نعواننعه است به نهالو شاینالعه ای ،شخصالیت سیاسالی حوالرت

زهرا (س) را تبیین نند .این برای بنده انایزه ای شد ناله نعالابی در تهلیال شخصالیت
سیاسی و فعالیت های سیاسی حورت زهرا (س) بنوینم .بنالده مععقالد بالودم واالود
مقدس حورت فاطمه زهرا (س) صرف نظر از شخصیت والیت مدارانه آن حوالرت
نه در اای خود سزاوار تواه است مبعکر نوع شارد سیاسی در دنیای اننانیت بالوده
است؛ و این موضوع را در نعا

اشک های فاطمه رن اندم.
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امثال ما به دلی این نه منبر می رفعیم و در ایام ماه رموان و مهرم و صفر برای تبلیال
به شهرسعان ها منافرت می نردیم ،مطالعاتی هم داشعیم به همین دلی  ،فکر نردم بهعر
است حاص مطالعات اخبقی ای نه داشعه ام و مطالبی نه روی منبر نوان نالردم .در
م مو ه ای رردآوری ننم؛ به ویژه در مباحث اخبقیکه بیگالعر مفیالد و راهاگاسالت
همین امر ،با ث شد فی

ها و به بارت بهعر ،دفعرچه های یادداشالعم را ناله در آنهالا

برخی منائ اخبقی ،روایت ،شعر ،داسعان و بعوی نظریالات بزررالان را امالع نالرده
بودم با تهلی و تفصی  ،تهیه و تنظیم ننم و به این ترتیب ،نعا

«اخب و روانکاوی

از دیدراه اسبم» را نه نعابی مربوط به اخب و روانکاوی اسالبم اسالت ،باله رشالعهی
تهریر در آوردم .به طور نلی ،می توان این نعا

را اثر اامعی مگعم بر چند مبهث

اخبقی نه ضمن بررسالی ریگاله هالای روانالی منالائ اخبقالی ،بعوالی از رفعارهالای
روانکاوها را در مقام مقاینه و تطبیق آورده است ،داننت .یعنی رالاهی بالرای تهلیال
بهعر روایات ،از نظریات روان شناس ها و روانکاوها هم اسعفاده شده است .به البوه
داسعان ها و اشعاری هم به مناسبت منائ اخبقی و روایات مالورد بهالث ،در نعالا
امع آوری شده است .این نعا

چند دوره ت دید چاپ شده و البعاله باله یالاد نالدارم

چاپ اخیرش چه زمانی بوده است؛ ولی اآلن در بازار مواود است ،چالون باله تالازری
ت دید چاپ شده است.
نکعهی قاب تواه در مورد دو نعا
دوره برخورد سیاسی پی

اشاره شده این است نه برای همالهی اینهالا ،یالک

آمده است .نعالا
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«منعظالر اهالان و راز طالول مالر» را در

همان ابعدا به دلی برخورد شدیدی نه در آن بالا مالردوخ شالده بالود ،توقیالف نردنالد.
الالوریری نردنالد ناله خوشالبخعانه باله

مردوخ فردی ساوانی بود و لها ،از نگر نعا
نمک یکی از دسعان از آن رفع توقیف شد.
بعدها نعا

اشک های فاطمه پگعوانه ای شمگیر لی (ع) نیز به شدت توقیالف شالد؛

بنابراین به تهران آمدم و با فعالیت و پیایری زیاد ،دوسالعی پیالدا نالردم باله نالام آقالای
حکمت شعار نه االن بازنگنت شالده اسالت و در آن زمالان ،در «وزارت اطب الات و
اهاناردی» مگغول به نار بود و به نمک ایگان این نعا
نعا

هم از توقیف درآمد .لیکن،

«اخب و روانکاوی» به مگکلی برخورد نکرد .سالپس ،درصالدد برآمالدم نعالا

اامعی دربارهی حورت زهرا (س) بنوینم؛ چون تنها نعا
آن زمان دربارهی حورت زهرا (س) نا

بیت االحزان تألیف مرحوم آقا شیخ بالاس

قمی بود .ایگان روایاتی را به صورت پراننده در این نعا
زمان نعا
است ،نعا

قابال توااله و االامع در

امع نرده بود ،امالا تالا آن

اامعی به صورت روایی تألیف نگده بود .از این رو ،فکر نردن نه خالو
اامعی را نه به صورت یک دوره تاریخ باشد تألیف ننم و باله مناسالبات

هر یک از رویدادها و اریان های زندری حورت زهرا (س) ،روایالات مربالوط را در
دل آن بان اندم .در واقع می خواسعم روایالات را باله شالک معمالول روایالت نوینالی
نیاورم ،بلکه به شک همان اریان تاریخ تنظیم نمایم .باله همالین منظالور ،بنالده تالألیف
نعابی را شروع نردم و در آن از روسی پیغمبر (ص) وخدی ه (س) شالروع نالردم و
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نوشیدم سبک رمانعیکی را بررزینم نه مورد تواه خوانند هالا هالم قالرار بایالرد تالا در
موقع خواندن خنعه نگوند.
بنابراین ،مطلب را از روسی پیغمبر انرم (ص) و خدی ه (س) شروع نردم و شالاید،
نمعر نعابی به این اامعیت دربارهی حورت زهرا (س) به ناارش درآمده و این هماله
روایات در آن رردآوری شده باشد .در واقع ،بنده الد چه وسالوم بهالاراالنوار را باله
طور نام ترامه نردم؛ اما به صورت داسعان تاریخی و سررهشت زندرانی حوالرت
زهرا (س) و نه ترامهی مه

 .البعه ،برخی منائ آن را ناله دربالارهی پیالامبر (ص)

است از «سیرهی ابن هگام» ترامه نردم ،ولی بقیهی آن در ن از الد چهال و سالوم
«بهاراالنوار» است .ضمنا ،در برخی موارد نه احعیا به مدارک امه داشالت ،از نعالب
مدارک مربوط نیز بهره ریری شده است .این نعا
واقع شد؛ ولی بعدا موانعی پی

در ابعدای امر ،خیلی مالورد توااله

آمد .اندنی بعد از آنکه بنده نوشعن این نعا

را آغالاز

نردم ،باله تهالران منعقال شالدم؛ لالها ،ناالارش آن را در تهالران تمالام نالردم .ناشالر آن،
«نعابخانهی صدر» بود ابعدا ،نعا

با نالوان «تهلیلالی در تالاریخ زهالرا (س)» چالاپ و

منعگر شد؛ منعها ،از آن ا نه این نعالا

را خالودم حالروف چینالی نالرده بالودم ،همالان

حروف چینی مرا افنت نردند .با واود اینکه نعا

مهنور ،خیلی مطلو

ولی به لها چاپ ،نوع الد و طرح الد و نظایرآن ،نیفیت مطلالو

واقع شالد،

را نداشالت .در

اوای سال پس از پیروزی انقب « ،انعگارات یاسر» تصمیم باله ت دیالد چالاپ نعالا
ررفت ،اما «وزارت ارشاد» مانع از نار شد و در واقع ،نعالا
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را توقیالف نالرد؛ بالا ایالن

اسعدالل نه این نعا  ،نفا افکن است و اخعبفات بین «شالیعه» و «سالنی» را پررنالگ
نرده است .بنابراین در تب وحدتی نه آن دوره راه افعاده بود ،الوی نعا

ررفعه شد.

معأسفانه در آن زمان« ،وزارت ارشاد» هم از وام نالامطلوبی تگالکی شالده بالود ایالن
الوریری ،با تواه به موقعیعی نه ما در آن زمان ،در «نمیعه» داشعیم ،با ث شد دهای
مرا تهریک و اظهار ننند نه چرا شما در برابر توقیف نعابعان آرام نگنعه ایالد رفالعم:
ما فقط تابع مصالح نظام هنعیم و برای این نظام زحمت می نگالیم .در هالر حالال ،تالا
مدتی این نعا

توقیف بود و باالخره رفع توقیف شد و انعگارات امیر نبیرآن را چاپ

نرد؛ منعها به پیگنهاد آقای الری انی نوان آن را تغییر دادند و در نهایت ،به نام «زهالرا
مولد وحی» چاپ و منعگر شد .اتفاقا ،آقای ملکی تبار ،رئیس «انعگارات امیرنبیر» چند
روز پی

 ،ازطریق تلفن با من صهبت نرد و رفت :قرار اسالت مقالارن بالا روز والدت

حورت زهرا (س) چاپ ادید نعا

را منعگر ننند .با نوشعن نعا

زندری حوالرت

زهرا (س) ،تمام افکار من معواه واود مقدس بی بی فاطمه زهرا (س)» و تا حدودی
هم منائ مربوط به والیت بود نه به واسطهی موضع ریری های خاصی ناله داشالعیم،
اهمیت داشت .اما اثر دیار بنده ،ترامهی نعابی اسالت از مرحالوم آقالا سالید مرتوالی
قزوینی از لمای نربب اامع ترین نعابی است نه دربارهی فدک نوشه شده اسالت .در
واقع ،آن بزرروار ،هر پژوهگی را نه دربارهی «فدک» صالورت ررفعاله ،در ایالن نعالا
امع نرده است .درحقیقت ،در ننار ناارش نعا

اخیرالهنر ،این اثالر را هالم تراماله

نردم .از این رو ،چاپ اول هر دو همزمان از سوی آقای سالعید در «نعابخانالهی چهال
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سعون» منعگر شدند .سید مرتوی قزوینی از لمای «نالربب» و نالوهی مرحالوم آیالت اهلل
قزوینی نه به دست قرة العین شهید شد در حال حاضر نیز فرزندان و احفاد ایگالان در
قزوین و به ویژه در نربب زیاد هنعند و همین آقای قزوینالی ناله در آمریکالا بودنالد و
چند سال پی

از دنیا رفعند ،از خاندان ایگان بود خود مرحوم آقا سید مرتوی قزوینی

یعنی پنر مرحوم آیت اهلل قزوینی از لمای سدهی اخیر به شمار می رود.
همچنین ،به نعابی از آثار و نوشعه های مرحوم آیت اهلل شهید صدر به نام «بهث حول
المهدی» برخورد نردم .این نعا

به ربی نوشعه شده بود و یا اینکه نعالا

نالوچکی

بود ،حدود هفت هگت شبهه را دربارهی امام زمان ( ج) مطالرح نالرده و خیلالی زیالاد
این شبهات را مورد تهلی قرار داده و به آنها پاسخ رفعه بود .این موضوع ،با ث شالد
نه بنده ،به فکر ترامهی این نعا

بیفعم .با اینکه ترامهی آثالار شالهید صالدر خیلالی

مگک است و معروف است نه ایگان ،ترامه های صورت ررفعه از نعا هایگالان را
قبول نداشعه اند و تقریبا هر نس نعب مرحوم شهید صدر را تراماله مالی نالرد ،مالعهم
میشد به اینکه ترامه اش ،ترامهی خوبی نینت؛ با این وصف ،بنالده ایالن نعالا

را

ترامه نردم و تصمیم ررفعم ترامه را به تأیید خالود مرحالوم آیالت اهلل شالهید صالدر
برسانم .لها ،به وسالیلهی بعوالی از دوسالعان ایگالان ،تراماله ی نعالا

را خالدمت آن

بزرروار فرسالعادیم تالا دربالارهی آن اظهالار نظالر نننالد .الرض نالردم ارالر تراماله را
میپنندید ،منعگر ننیم وررناله اصالب آن را باله چالاپ نرسالانیم .آقالای صالدر ،فارسالی
نمیداننعند ،نعا

را به آیت اهلل هاشمی شاهرودی دادند تا بخوانند .ایگان هم خوانده
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بودند و نظر خود را به شهید صدر رفعه بودند ،شهید صدر هم رفعند :ترامه باله ایالن
صورت قاب قبول نینت باید تمام پاورقی ها حهف شود و برای اینکه دقیقالا مطالالب
ترامه ،مطالب بنده باشد ،شما با آقای سید ناظم حالائری تمالاس بایریالد تالا بالا شالما
همکاری ننند .لها ترامه را پس فرسعادند و آن را پی

آقای حائری بردم .ایگان هالم

اصبحاتی در آن ان ام داد .ضمنا مرحوم صدر فرموده بودند« :من درصالورتی بالا ایالن
ترامه موافقم نه هیچ رونه پاورقی از خودتان در آن ناهارید و واقعا ترامهی نعالا
من باشد» خبصه ،بعد از اینکه اصبحات آقای حائری ان ام ررفت ،دوباره ترامه را
خدمت شهید صدر فرسعادیم نه این منئله با رفعن بنده به «ن الف» همزمالان شالد؛ باله
طوری نه حعی روزها به منزلگان می رفعم و چند قنمت آن را برای ایگان میخواندم
و آن بزرروار ،اصبح می نردند؛ چون ایگان فارسی را می فهمیدند ،اما نمیتواننالعند
به فارسی صهبت ننند .در نهایت ،خود ایگان تقریظی بالرای ترامالهی مالا نوشالعند و
این ،تنها تقریظی بود نه ایگان برای ترامالهی نعالا
ترامه با نوان «انقب

هایگالان ناالارش نردنالد .ایالن

مدی و پندارها» منعگرشالده و قراراسالت دفعالر نگالر فرهنالگ

اسبمی دوباره آن را چاپ نند.
اینها ،مواردی بود نه در خاطرم مانده و شاید مطالب دیاری هم باشد نه یادم نمانالده
است؛ مث برخی مقاالت یا بعوی مطالب دیار نه در روزنامه ها یالا م البت منعگالر
شده است .در بعوی از م بت ،مقاالت منلن داشعم ناله االن نمالی تالوانم توضالیح
بیگعری بدهم و ازئیات آن را به خاطر ندارم.
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همچنین مقاالت مععددی هم در نگریات دارم نه برخی از آنها به نالام خالودم نینالت،
برخی از آنها هم مقاالت دنباله دار است و فهرست ناملی از آنها را در اخعیالار نالدارم.
تعدادی از آنها را به صورت پراننده در پوشه ای رردآوری نرده ام .یادم هنت نه در
سال اول پیروزی انقب  ،یعنی وقعی بنی صدر رئیس امهور شد و تب تخصص بالاال
ررفعه بود ،بنده نیز ازوه ای با نوان «اصالت تخصص ،سرفص یک انب
در انقب

ارت ا ی

اسبمی» منعگر نردم .همچنین ،نبس هایی بالا موضالوع «بررسالی مکاتالب

سیاسی» درسال های  38و  31داشعیم نه درس های ارائه شالده در آن الا در االزوهای
نوچک به نام «لیبرالینم» امع آوری شد نه آن هم منعگررگت .به بوه ازواتالی را
در همان سال ها و بر ضد رروهک ها تهیه می نردیم؛ مثب ازوه ای درباره ی اقعصاد
تهیه و منعگر نردیم -چون در آن زمان ،نمونینت ها خیلی به منئله اقعصالاد اهمیالت
می دادند و آن را مطرح می نردند .این ازوه دربارهی الفبای اقعصالاد اسالبمی بالود و
بیگعر انبهی تبلیغی داشت همچنین ،ازواتی دربارهی بعوی «مباحث سیاسالی» تهیاله
نردیم نه ازآن امله می توان به ازواتی دربارهی قانون اساسی مگعم بر توضیهاتی
درباره ی بعوی مواد قانون اساسی اشاره نالرد .البعاله بایالد رفالت ،هالیچ نالدام از ایالن
ازوهها به نام بنده منعگر نمی شد ،بلکه بالا نالوان «رالروه پاسالداران فکالری انقالب
اسبمی» در من د امام اعفر صاد (ع) و به نوان نگریات این رروه منعگر میشالد
غیر از اینها ،در همان زمانی نه با تفکالرات وهالابیون مبالارزه مالی نالردیم ،االزوهای از
«لبنان» به نام «مهانرات منعر همفر» به دست من رسید نه خالاطرات یالک «ااسالوس
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انالینی» بود نه در ای اد آیین وهابیت نق

داشت بنده ایالن االزوه ی ربالی را باله

فارسی ترامه نردم؛ البعه مدارک آن را مرحوم آقا سید حنن شیرازی نه بعدها شالهید
شد ،در اخعیار داشت .بعدها در سفری نه به حج مگرف شدم (در سال  31یالا  )38بالا
مرحوم آقا سید حنن شیرازی -نه در آن زمان سانن «سویه» بود و در حرم حوالرت
زینب (س) نماز می خواند -آشنا شدم ایگان رفت« :من مدارک ایالن االزوه را دارم و
اص آن را از ایگان بایرم؛ اما معأسفانه ایگان به شهادت رسیدند و ما نعواننعیم اصال
مدارک را به دست بیاوریم نه دوباره آن را به طور منعند منعگر ننیم .در هر حال ،این
ترامه با نوان «آیین وهابیت و ایده ی اسععمار» چنالد بالار چالاپ شالد و ان شالاءاهلل،
چاپ ادید آن از سوی دفعر نگر معارف اسبمی منال د هالدایت باله زودی آمالاده و
منعگر خواهد شد .ترامه ی مهنور در آن زمالان یعنالی سالال  36و  31باله اسالم رمالز
مؤلف «الف.ع ».بود؛ لها یک بار وقعی زیر چاپ بالود ،سالاواک بالاخبر شالد و در خالود
چاپخانه آن را توقیف نرد و از مدیر چاپخانه تعهد ررفت نه نباید آن را بیرون بدهالد.
وقعی مأموران آن را بردند ،مدیر چاپخانه به ما رفت نه مأموران به چاپخانه ریخعنالد و
آن را توقیف و الک و مهر نردند ،و اورا چاپ شده را نیز می خواهند تا در سه روز
دیار ببرند .این قویه را روز هگعم مهرم به ما خبر دادند و رفعند نه بعد از تعطیبت
تاسو ا -اشورا می آیند و اورا را یم برند ما هم «روز اشورا» با چند تا از بچههای
من د حمله نردیم و ق فال در چاپخاناله را شکنالعیم و نعالا

مالورد نظالر را از آن الا

برداشعیم .صاحب چاپخانه هم ببفاصله به «آراهی» شکایت نرد و رفت نه دهای به
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چاپخانه حمله نردند و نعا

را به زور از من ررفعند و بردند؛ اما آن زمان ،زمالان او

مبارزات بود ،و دسعااه نمی تواننت با دقت به این منائ رسالیدری ننالد .باله همالین
دلی  ،ما هم ببفاصله ،آن را منعگر نردیم و تا قبال از پایالان مهالرم و صالفر ،در بالازار
بینالهرمین یک صهاف پیدا نردیم و او ،نعا

مورد نظر را صهافی نرد و اقبت آن

را منعگر نردیم .پگت الدش را هم اای دیاری زدند ،و همهی این نارها را قبال از
پایان مهرم و صفر ان ام دادیم .منعها در چاپ های بعدی ،اسم بنده روی نعا
می شد و با اسم بود.

چالاپ

1

نکعهی دیاری را نه هم باید رض ننم اینکه بنالده در ناالارش ،از هالیچ نالس تالأثیر
نپهیرفعم؛ طبعا نعا

هایی را می خواندم ،ولی مطالعات من طوری نبود ناله در سالبک

ناارشم اثر باهارد .مطالعات بنده بیگعر بر منابع قدیمی معمرنز بود و طوری نبود ناله
از آثار مورد مطالعه ام ،برای نوشعن نعا  ،نامب الهام بایرم به همالین منظالور ،رالاهی
نعبی را مث نعا

های ربی بهار یا بیت االحزان شیخ بالاس

ناسخ العواریخ یا نعا

قمی را می خواندم نه شیوهی ناارش آنها با نوشعار بنده ،نامب معفاوت بود .در واقالع،
این رونه نعا

ها را مطاله مینردم تا نعا

خودم را بنوینم .از این رو ،با توااله باله

طرز ناارش و نهوه ی قلم این آثار ،چندان از آنها الهام نارفعم .به ویژه اینکه پی
آن ،در نواوانی و اوای دوره ی اوانی ،نعا

از

های زیادی می خواندم؛ نعا هایی نه

در آن زمان بچه ها می خواندند نه معموال قصه و رمالان بالود .رفعنالی اسالت ،بنالده در

1

.فهرسعی از نعا

ها و مقا الت ح ت االسبم و المنلمین لم الهدی در پایان نعا
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آمده است.

اوای طلبای ام ،برای مدتی فکر نردم و تصمیم ررفعم نه در زمینهی پی .اس نوینی،
(نمایگنامه نوینی) هم قدری نار ننم؛ زیرا انگایم در مدرسه خو

بود و معلم ها مرا

به این نار تگویق می نردند .مدتی هم ارزش و قیمت پی.اس نوینی بالاال رفعاله بالود؛
لها تأنید داشعم نه روی پی .اس نوینی نارننم تا از نظر مالی تأمین بگالوم .بعالداض
معواه شدم نه این نار ،نارآلوده ای است؛ به ویژه با تواه به وضع هنر و تگالکیبت
هنری در آن زمان نه مدتا حول فناد و فهگا و بی بند و باری دور می زد ،به نلالی
منصرف شدم با خود رفعم :ارر شخصی در ننوت نونری امام زمان ( ج) ناری ننالد
نه من ر به فناد و بی بندو باری شود و به دسعااه فناد را تغهیه نند ،اصالب شاینالعه
نینت و به هیچ روی ،اقبت خوشی ندارد بنابراین ،با واود تو و اسععدادی ناله در
آن زمینه ها داشعم ،نامب از آن منصرف شالدم امالا دربالارهی رمالان هالایی ناله مطالعاله
مینردم ،باید رض ننم نه به دلی رهشت زمان ،نام آنها را اصب به یالاد نالدارم ،وی
یادم هنت نه بیگعر آنها رمان های قدیمی و نعب رمان خارای ترامه شده بود/.ئ
حوزه علمیه و مسائل فرهنگی
زمانی نه ما در حوزه بودیم ،اسالعفاده از مهالارت هالایی ماننالد قصاله نوینالی و هنالر و
تخصص های دیار مطرح نبود .اصب این رونه حالرف هالا در آن الا مهلالی از ا الرا
نداشت .آن زمان دهای طلبهی اوان نه تا حدی هم روشنفکر و طبعا انقببی بودنالد،
در حوزه تهصی می نردند .بیگعر ،انقب
بعوی از طب

و منالائ نهوالت برایگالان مطالرح بالود و

اوان هم ،به «نانون نگر حقایق اسبمی» زیر نظر اسالعاد مهمالد تقالی
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شریععی تمای پیدا می نردند نه ما نیز در زمرهی همان طب

بالودیم ،یعنالی طلبالهی

اوانی بودیم نه در ابعدای طلبای االزء هالواداران مهمالد تقالی شالریععی باله حنالا
میآمدیم و با ایگان ارتباط داشعیم و رفت و آمد می نردیم .از سالوی دیاالر« ،ان مالن
تبلیغات اسبمی» تازه در مگهد پا ررفعه بود و ما بالا آن همکالاری داشالعیم و در واقالع،
بنده به همراه دو ،سه نفالر دیاالر از دوسالعانم ،از ا والای روحالانی «ان مالن تبلیغالات
اسبمی» مهنو

می شدیم .بنده مدتی با مهمالدتقی شالریععی خیلالی نزدیالک بالودم؛

چون ایگان با مرحوم پدرم ،آشنا بود و به منالزل مالا هالم رفالت و آمالد داشالت و لالها،
مقداری از حناسیت بنده ننبت به تفکرات و ایده های دنعر لی شالریععی برحنالب
شناخعی بود نه به لها خانوادری ننبت به سابقهی ایگان داشعم .ایگالان را از سالابق
می شناخعم و بر احوال او تا قب از رفعن به پالاریس واقالف بالودم .ایگالان همکبسالی
برادر بزرگ من آقا سید ناظم در دبنعان بود .آقا سید ناظم در مگهد منبالری اسالت و
بی

از هفعاد سال دارد .آنها در «دبنالعان هالدایت» همکبسالی بالودهانالد .او خالاطرات

بچای لی ] شریععی[ را نه با هم رفاقت هم داشعه اند ،نق می نرد و میرفالت« :او
یک نابغه بود و نبوغ

یبی داشت» البعاله ،در ایالن خصالوص ،سالن مالا خالو

یالاری

نمینند ،ولی از دیاران شنیده ایم نه از طرف خود آقالای مهمالد تقالی شالریععی هالم
حرف هایی زده شده و تا حدی نه ما خود در اطراف ایگان بودیم ،این حالرف هالا را
می شنیدیم در آن زمان ،خود ایگان هم ننبت به فرزندش ،خیلالی ناالران بالود؛ بالرای
اینکه ایگان (دنعر لی شریععی) پس از آنکه آموزرار فرهنالگ (آمالوزش و پالرورش)
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شد و بعد نه به دانگکدهی ادبیات مگهد راه یافت و در آن ا مگغول تدریس شالد ،در
همان اا به برخی اشخاص ناصالح نزدیک شد .البعاله ،مالر مالا یالادآوری آن زمالان را
اقعوا نمی نند و بنده همه ی اینها را از اطرافیان مرحوم شالریععی و از فرهناالی هالای
قدیمی مگهد شنیده ام نه می رفعند« :دانگکده ی ادبیات ،مگهد را دو نفر به نالامهالای
دنعر فیاض و سید احمد خراسانی نه هر دو ،به المههبی و بی دینی در نال مگالهد و
بین دانگااهیان و فرهنایان معروف بودند ،راه انداخعند.
دنعر فیاض نه در مگهد به بی دینی و المههبی معروف بود ،او لی شریععی را اه
خود نرد و حعی مرحوم مهمدتقی شریععی ،نه آن زمان ما پی

ایگان بودیم ،از ایالن

منئله ،بنیار ناراحت بود و می رفت :من یک بچه بیگعر ندارم و این فیاض بالی دیالن
هم در بچهی من نفوت پیدا نرده است .سید احمد خراسانی هم معالاون ننالروی بالود؛
یعنی در میان پیالروان ننالروی ناله آن افکالار منهالرف را داشالعند ،شالخص دوم بالود.
خبصه ،این دو نفر لی را به «دانگکدهی ادبیالات مگالهد» االه

نردنالد .و «بالورس

فراننه» هم از آن ا برای لی درست شد و او به «فراننه» رفت .همان زمان نه مالا بالا
آقای مهمد تقی شریععی رفت و آمد داشعیم ،یک روز به خانهی ایگان رفعیم و دیدیم
ایگان خیلی خوشهال است ،رفت« :امروز موفق شالدم ناله یالازده الالد دورهی نامال
«الغدیر» را پیدا ننم» آن موقع ،این نعا

را به صورت تک الدی چاپ مالی نردنالد و

دورهی نام آن نمعر پیدا می شد .ایگان رفعند« :موفق شدم دورهی نام «الغالدیر» را
پیدا ننم و برای لی به «فراننه» بفرسعم؛ چرا ناله او باله تالازری سالخت تهالت تالأثیر
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نوینندران سنی واقع شده است ،لها ارر «الغدیر» را بخواند ،شاید تهولی در روحیه و
افکار او ای اد شود .این نمونه ای از نارانی های خود مرحالوم مهمالد تقالی شالریععی
ننبت به فرزندش ،لی -قب از اینکه به ایران بررردد -بود.
به هرحال ،از آن ا نه با آن مرحوم رفت و آمد و آشنایی داشعیم ،از چنین منائلی نیالز
مطلع بودیم .در آن زمان ،نوررایی هایی نه در فوای حوزه باله واالود آمالده بالود ،در
همین حد بود و طالب

االوان غالبالا باله ان مالن هالایی نظیالر «نالانون نگالر حقالایق»

میررویدند .بعدها ،در اریان منائ انقب  ،بیگعر اوانان حالوزوی (طالب
نه تا اندازه ای هم روشنفکر و روشن اندی

بودند ،اه

منائ انقب

حالوزه)

می شالدند.

البعه این اریان های فرهنای هیچ راه به شک منن م در حالوزه مطالرح نبالود ،بلکاله
مطالعات افراد در حوزه ،غالبالا باله ایالن صالورت شالروع مالی شالد ناله الده ای طلباله
درسهایی چون «فقه» و «فلنفه» و امثال اینها را می خواندند و چون ناچار بودنالد ناله
برای امرار معاش خود منبر بروند ،الزم بود در این اهت ،آراهی هایی ننالب نننالد و
همین امر ،به آنها خط می داد و مطالعات منبر ،آنها را به سمت برخی «مطالعات نوین»
سو می داد .طبیعی بود نه در این رهاهر ،یعنی ازطریق مطالعه برای منبر و نوشعن و
سخن رفعن ،اسععداها در پهنهی نبم و قلم بروز می نرد و باله ایالن شالک  ،افالراد در
حوزه ،به منائ ادبی و فرهنای و احیانا ررای

های هنری روی می آوردند؛ ولی بالا

این حال اریان منن م ادبی -فرهنای ای نه ده ای را اه

نند ،در حوزه واالود

نداشت .البعه در آن زمان ،منئلهی مکعب اسالبم در حالوزه مطالرح شالد و ایالن خالود،
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املی خط ساز و اهت دهنده برای طلبه های «قم» و به ویژه نگاندن آنها باله سالوی
فعالیت های فو برنامه در حوزه بود؛ ولی در آن زمان تگکیبتی منن م و با نیفیالت
و با شک خاص در قم ای اد نگده بود .چنانکه رفعیم ،آقای مهمالد تقالی شالریععی در
مگهد نانون نگر حقایق را در زمان رضاخان تأسیس نرده بود نه در آن زمان ،خدمت
بزرری بود .خود ایگان روحانی ای بود نه در زمان رضاخان خلع لباس شده بالود؛ باله
همین اهت ،فعالیت خود را در قالب یک نصر فرهنای در آموزش و پرورش دنبالال
نرد .ایگان فرد باسوادی بود و «نانون بگر حقایق» را نیز به نوان پایاالاهی تبلیغالاتی
ای اد نرد نه در این زمینه موفق هم بود؛ تا آن ا نه پس از شهریور  1520بیگعر افالراد
روشنفکر و روشن اندی

اه

این پایااه تبلیغی می شدند .به لهالا واالود همالین

«ننون نگر حقایق» ،بنالیاری از اوانالان از دام نمونینالم ن الات یافعنالد در رصالهی
فرهنگ و ادارات و به طور نلی ،در میان قگر روشنفکر اامعه ،در مگهد ،هر نس باله
هر دلی  ،اه
ررای

هیئت ها و دسع ات و منالااد و امثالال اینهالا نمالی شالد ،باله ایگالان

پیدا می نرد .همچنین ،در آن زمان« ،ان من تبلیغات اسبمی» ناله مرنالز آن در

تهران بود ،شعبه ای در مگهد داشت نه فعال تر و قوی تالر از شالعبهی مرنالزی بالود؛
چرا نه افراد سرشناس و شاخصی در آن وو بودند .این ان مالن در تهالران تأسالیس
شده بود و مؤسس آن هم دنعر طاءاهلل شها

پالور بالود ناله در مگالهد هالم شالعبهای

تأسیس نرد .در شعبهی مگهد ،مریدان شریععی ،رخنهی زیادی پیالدا نالرده بالود (ایالن
قویه به زمان مصد بر میرردد) .رفعنی است ،دامنهی فعالیت این ان من باله منالائ

31

سیاسی ،حمایت از دنعر مصد و مقابله با دربالار و نظالایر آن نگالیده شالد .در همالین
ارتباط ،مدتی بعد ،مهمد تقی شریععی را ررفعند و ظاهرا او را چنالد مالاهی در تهالران
بازداشت نردند البعه ،نباید از یاد برد نه ایگالان در دوره ی مصالد  ،نالامزد نماینالدری
م لس از مگهد بالو د ناله ریی زیالادی هالم آورد؛ منعهالا در نهایالت ،از سالوی دسالعااه
حکومعی ،م لس را منه نردند .دربارهی شخصیت مرحوم مهمدتقی شالریععی بایالد
رفت ،ایگان تا اواخر مر خوی
میبنی بودند ،اما بعد از تن

 ،واههی خوبی داشعند و مورد تواه خاص آیتاهلل

ها و اخعبفاتی نه دربارهی تفکرات دنعر لالی شالریععی

به واود آمد ،حمایت ننبی آن مرحوم از تفکرات لی -به ویژه آنکاله ایالن منالائ و
حرف و حدیث ها در مگهد ریگه دار بود و حالوزه ی مگالهد خیلالی حنالاس بالود-
مواب شد به شدت از طرف آیت اهلل میبنی طرد شود .با اینکه این روناله منالائ در
مگهد تا حد زیادی اثر و نمود داشالت ،ایگالان ،مالدت هالا چهالرهی خالوبی باله شالمار
میرفعند؛ ولی بعد از آن قوایا ،وضع فر نرد و واههی او تنها در بین همان مریالدان
خودش مهفو ماند .معأسفانه نه اه
پوش

رروهک ضد انقببی فرقان هم شده بود ،زیر

ایگان قرار ررفت و با حمایت از احنان واههی ایگان نامب از بین رفت؛ باله

طوری نه وقعی به رحمت خدا پیوست ،با واالود آن هماله سالوابق فرهناالی ،حاضالر
نبودند او را در آسعانه دفن ننند.
اما روی هم رفعه ،مرحوم مهمد تقی شریععی -ادای از برخی خلطالات فکالری و باله
تعبیر رساتر ،بعوی نج سلیقه ری هایی نه در این اواخر داشالت -فالرد خالوبی بالود و
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منهرف به حنا

نمی آمد .او نصری خدمعازار و مععقد به اسبم و فرهنگ اسبمی

بود و به ویژه در مگهد خیلی خدمت نرد.
ایگان ،شب های شنبه النات تفنیر داشت ،ولی در ننار بهالث تفنالیر ،باله نارهالا و
فعالیت های دیاری همچون فعالیت سیاسی و نارهای تبلیغاتی هم می پرداخت .البعه،
تگکیبت خاص و منن می نداشت ،اما تا حدودی تگکیبتی م مینرد؛ باله ویالژه
«ان من تبلیغات اسبمی» نه تگکیبتی تر نالار مالی نالرد .آنهالا هالم روزهالای امعاله
الناتی به طور سیار داشعند نه مگعم بر سخنرانی ،مقاله خوانی و این قب نارهالای
تبلیغی بود .البعه ،در ننار آن ،به صورت نامب مهدود پنهانی و مهافظه نارانه (ننالبت
به ساواک) فعالیت های سیاسی نیز ان ام می دادند .در واقع ،به واسطهی درریر نگدن
با حکومت ،به نو ی ،لیبرال رونه م می نردند دقیقا به خاطر ندارم نه این ان مالن
تا چه سالی ادامه داشت ،اما یادم هنت نه آخرین فعالیت آنها این بود نه من دی در
نوچه ی «چهار باغ» ساخعند نه در آن معمرنز شوند .آیت اهلل میبنی هم ،نخنالت باله
آن ا رفعند؛ منعها بعد با پی

نماز من د نه شخصی به نام شیخ مهمالد رضالا مهالامی

بود ،اخعبف پیدا نردند و د وایگان شد و از همان اا ،دیاالر منال د مزبالور تعطیال
شد .این قویه ،احعماال به سال های  38 -31بر میررددد .شالیخ مهمالد رضالا مهالامی
بعدها به ارتباط با ساواک معهم شد و منزوی شد و سپس از دنیا رفت.
دربارهی حوزه ها ،این نکعه را هم باید اضافه ننم نه در آن زمان نار تمرین برای منبر
رفعن هم به صورت یک تگکیبت مطرح نبود .به هر حال ،ما در شهرها و روسالعاهای
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مخعلفی منبر می رفعیم تا هم تبلی ننیم و هم زندریمان تأمین شود؛ اما در همین منبالر
رفعن ها ،راهی خو
نار را خرا

م می نردیم و به اصطبح منبرمان می ررفالت و رالاهی نیالز

می نردیم؛ بنابراین ،یک النهی تمرین منبالر راه انالداخعیم تالا منبرمالان

واقعا بایرد .با هفت هگت نفر از طببی نه مث خودمان بودند ،صبح های پالنج شالنبه
النهی تمرین منبر در اتا طلبه ها به صورت سیار بررزار می نردیم؛ یعنی ،دور هم
می نگنعیم ،آن وقت یکی می رفت منبر و صهبت می نرد و النه ی بعالد ،شالخص
دیار و به همین ترتیب تا آخر .این نار ،بنیار مفید و راهاگا بود ،باله ایالن دلیال ناله
اوال ،چون همه طلبه بودند ،ننی نه می خواست منبیر بالرود ،از قبال  ،خالو

مطالعاله

مینرد تا حرفی برای رفعن داشعه باشد؛ ثانیا آنهایی نه پای منبر نگنعه بودند در واقع،
منعمع منبر نبودند و با تواه به اینکه اوان هم بودند ،طبعا راهی خنالده و شالوخی و
نظایر آن پی

می آمد و همین با ث می شد طرف خیلی ورزیده تر شود؛ چون سبب

می شد در برابر شوخی ها و تمنخرهای پای منبر مقاوم شود .این النات را حالدود
سه چهار سا ت طول نگید و طی آن چند نفر ،سخنرانی مالی نردنالد در آخالر الناله
نیز ،ررد هم می نگنعند و هرننی اشکال نار را از نظر خالود معالهنر مالی شالد .ایالن
النات ،حدودا از سال اول دوم طلبای شروع شد و تقریبا تا اواخر طلبای من ،یعنی
تا سال  31-36ادامه داشت و با اینکه دیار یک منبری حنابی و ماهر در شهرسعان ها
بودیم ،ولی النهی تمرین منبر هنوز ادامه داشت.
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ده ای از طریق همان النات منبری شدند؛ سپس ،این نار بین دیاران نیز رسم شالد
و آنها هم روشه و ننار تمرین منبر می نردند؛ البعه ،به طور پراننالده ،ناله باله صالورت
تگکیبتی و منن م و منظم .ا زام برای تبلی هم نظام و تگکیبت نداشت این طب
برای تبلی به شهرها و ده های مخعلف -دور و نزدیالک -مالی رفعنالد .رالاهی اوقالات،
همزمان ،پن اه نفر وارد می شدند .همه هم برای منبر رفعن می آمدند .تعدادی از آنهالا
در خود شهر منبر می رفعند و نارشان می ررفت .ده ای هم نه در شهر موفق نبودند
و منبرشان چندان ااتبه نداشت ،به دهات اطراف می رفعند .بعوالی هالم اصالب موفالق
نمی شدند و دست خالی بر می رگعند و نمونه های فراوانی بود نه افراد بدون تبلیال
بر می رگعند .راهی برخی به مدرسه ای از مالدارس لمیاله مالی رفعنالد .نوتالاه سالخن
اینکه ،هیچ برنامه و نظام خاصی در این مالورد واالود نداشالت .در بعوالی از شالهرها،
برخی از آقایان لما بودند نه در آن ا به وضع طلبه ها سروسالامانی مالی دادنالد؛ مثال
مرحوم نفعمی در زاهدان نه طب

را سامان می داد .رتبه بعوی آقایالان لمالا ،بالرای

تهقیق درباره ی طببی وارد شهر می شدند ،بعد بررسی می نردند نه ببینند ،هر ندام
از آنها برای ن ا مناسب هنعند و به درد ن ا می خوردند آن راه تعدادی را به دهالات
اطراف می فرسعادند .ده ای هم نه در شهر میماندند ،ارر االایی پیالدا نمالی نردنالد،
مقداری پول برای نرایه ی راه دریافت می نردند و دست خالی بر مالی رگالعند .ولالی
آنهایی نه نارشان به اصطبح «به درد بخور» بود ،در خود شهر منبر می رفعند و تبلیال
می نردند و خیلی هم مهعرم بودند .حعی بعوی ااها نه مالی رفعالیم ،چالون ناشالناس
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بودیم ،ابعدا در مدرسه ای اقامت می نردیم ،اما بعد از چنالد روز ناله منبرهالای خالوبی
میرفعیم و مطلو

واقع می شد ،ما را به منزلی می بردند و تا مدتی آن ا از ما پهیرائی

می شد و راهی هم پی

مالی آمالد ناله حالدود دو مالاه در یالک منالزل از مالا پالهیرایی

مینردند .این نکعه به معنای نادیده ررفعن سالخن شالهید مطهالری دربالارهی الوارض
وامزدری این رونه ارتزا ها از مردم نینت .فرمای

مرحوم اسعاد آیت اهلل مطهالری

در این مورد قاب تواه است .ین همین مطالب را مرحالوم آیالت اهلل برواالردی نیالز
فرموده بودند .ایگان نه مؤسس این روش تبلی بودند ،مقرر هم نردند نه طلبه هالا در
ماه «مهرم» و «صفر» در شهرها و دهات برای امرار معاش منبر بروند .بنابراین ،رویهی
مهنور از شهریور  1520به این طرف به ابعکار و تأنیالد مرحالوم آیالت اهلل برواالردی
ای اد شد و قب از آن چنین چیزی واود نداشت .لها طالب

رز و روزی خالود را-

آن مقدار نه تقدیرشان بود از راه های دیاری به دست مالی آوردنالد .بالا ایالن وصالف،
تبلیغی هم در نار نبود .هر دهی یا شهری برای خود آخوندی داشت یا نداشت و ایالن
طور نبود نه طب

برای تبلی در اطراف و انناف منبر بروند؛ به همین دلی  ،به خیلالی

از دهات نه می رفعیم ،می دیدیم نه یک شخص مثب هفعاد ساله نمالی توانالد درسالت
نماز بخواند ،غن نند ،یا وضو بایالرد و ...باله همالین اهالت ،مرحالوم برواالردی از
شهریور 1520 ،نار فرسعادن طب

را به شهرها و روسعاهای مخعلفالف ابعالدا از «قالم»

شروع نردند و بعد به مگهد رسید .به آیت اهلل برواردی رفعه بودند نه این طلبهها از
نظر لمی شاید به آن اندازه نباشند نه برای تبلی ا زام شوند ،ایگان فرمودند« :هر چه
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باشد ،طلبه هیچ وقت به مردم نمی روید ،بروید الر بخوریالد .هالر قالدر هالم اشالعباه
باوید ،ولی هررز چنان چیزی نخواهد رفت .به بارت دیار ،او در هر حال ،نهالی از
منکر می نند» از سوی دیار ،غیر از این ،ضامن اارایالی دیاالری نبالود ناله بعالوان باله
وسیلهی آن مبل را به همه اا فرسعاد؛ به طوری نه در همزمان در ایام مهالرم و صالفر
و ماه رموان ،همه ی شهرها پر از مبلّ باشد این ،بهعرین ضامن اارا بود نه طلبالههالا
برای امرار معاش خود ،م بور شوند این نارا را بکنند البعه ،این نار هم مانند هر مورد
دیاری ،در ننار نعایج مثبت ،طبعا برخالی الوارض منفالی نیالز داشالت .معمالوال ،هالیچ
حرنعی بدون تبعات نینت ،ولی وارض مثبت این اقدام ،بی

از الوارض منفالی آن

بود؛ چرا نه در آن واحد به طور خودنار ،بدون هالیچ روناله زحمالت و برناماله ریالزی
خاصی ،تمام شهرسعان ها و دهات پر از مبل می شد؛ در دو فصال از سالال ،یکالی در
ماه «رموان» و دیاری« ،مهرم و صفر» و این ،خیلی موثر بود البعه در ننارش وارض
منفی نیز داشت؛ مثب بعوا به طلبه ها توهین می شد؛ به روحانیت اهانت مالیشالد؛ آن
هم اهانت های شدید؛ راه حدود روحانیت هعک می شد؛ چرا نه حنا

و نعالابی در

نار نبود .به خاطر دارم نه در مهرم سال  31می خواسعم برای تبلی به رررالان بالروم.
در اتوبوسی نه سوار شدیم 35 ،نفر منافر بود نه  58نفر آنها ،طلبه ها بودند نه بالرای
منبر به آن ا می رفعند .یادم هنت وقعی پیاده شدیم ،ساک خود را در دست رالرفعیم و
با خود رفعیم نه حاال ن ا برویم آیا مدرسه ای پیدا ننیم و در آن ا بمانیم ،یالا بالرویم
و در خانه ی مردم را بزنیم خو  ،این نگان می دهد نه هیچ نظام و سامانی نبود .به
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هر حال ،زمان شاه بود و به ما طلبه ها ،معلک و ناسزا مالی رفعنالد .رالاه افالراد القیالد و
الت ،در ننار خیابان به ما حرف هایی هم می زدند.
در ررران داخ مدرسه خرابه ای به نام «سردار» رفعیم ،نف اتا آن به قدری نثیف و
نمدار بود نه اصب نمی شد روی آن نگنت .مقداری آار و تخعه از خرابالهی ننالاری
آوردم .آارها را روی زمین چدیم و تخعه ها را هم روی آارها رهاشالعم؛ طالوری ناله
یک تخت به قدر نصف بدن من درست شد بعد ،پعویم را روی همالان پهالن نالردم ،و
این ،هم االای نگنالعن مالن بالود و هالم خالرد را روی آن نالامب امالع مالی نالردم و
میخوابیدم در چنین اتاقی از سر شب تا صبح به سر می بردم ،در حالی ناله مالن سالن
زیادی هم نداشعم از طالرف دیاالر ،از در و دیالوار ایالن اتالا مارمولالک و سوسالک و
حگرات باال می رفت و لها ،آن قدر خ

وخ

بود نه خوابم نمی برد حالدود یالک

ماه در چنین شرایطی زندری نردیم و این سخعی ها را معهم شدیم باله یالاد دارم ناله
یک بار هم ،در سال چه  ،سفری به «زاهدان» داشالعم بنالده ،در آن زمالان ،سالن نمالی
داشعم در دل بیابان و نویر خگک بلوچنعان به سمت زاهدان سالفر نالردیم .از مگالهد
تا آن ا ،بی

از دو شبانه روز در راه بودیم .آن وقت ها ،ااده ی بلوچنعان خانی بود.

اسم شهر «زاهدان» قبب «دزدا » بود و تازه اسم

را وض نرده بودند .معروف بود

نه در آن ا افراد را دسعه دسعه سر می برنالد .زاهالدان در آن موقالع ،دو خیابالان بیگالعر
نداشت نه در یک چهار راه همدیار را قطع می نردند؛ ن زاهدان همین بود باله هالر
حال ،ما ازسر شب در خیابان ماندیم .نه منالافرخانه ای بالود و ناله هعلالی و ناله حعالی
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مدرسه ای؛ هیچ چیزی نداشت .در تمام زاهدان تنها یک من د بود نه مرحوم آیتاهلل
نفعمی در آن نماز می خواند ایگان در آن ا دو سه اتالا  ،بالرای طلباله هالایی ناله مالاه
رموان برای تبلی می آمدند ،ساخعه بود ،ولی در من د هم بنعه بود یک چمالدانا پرالر
از نعا

با خودم برده بودم و آن شب ،چمدان پر از نعابم را بر دوش ررفعم و از سالر

شب تا صبح ،در خیابان قدم می زدم تا وقت اتان صبح ،نه در من د باز شود و ما به
من د برویم .این بود وضع نابنامان و حزن انایز ما؛ تازه ازو ننانی بالودیم ناله در
این منافرت های تبلیغی نامب موفق بودند .چون هر اا می رفعیم ،منبرمان می ررفت
و وضعمان هم از نظر درآمد خو

بود آنهایی نه منبرشان می ررفت ،واقعا زندریگان

در ن سال تأمین می شد در واقع ،حوزه چیز خاصی نمی داد .فقط ماهی چهار تومان
(چهار تا یک تومانی) حقو به طلبه می دادند نه آن هم از مه موقوفات مدرسه ای
به نام «مدرسه ی فاضلیه» بود .در زمان رضاخان بالا توسالعه فلکاله ی دور حالرم ،ایالن
مدرسه را خرا

نردند .موقوفاتی نه از این مدرسه مانده بود ،منفعت حاص از آن را

بین تمام طلبه های مگهد تقنیم می نردند نه در آن زمان به هالر طلباله چهالار تومالان
میرسید .این ن حقو دریافعی ما از حوزه بود .منلماض این مبل بنیار نالاچیز بالود
و نفاف زندری ما را نمی داد؛ لها ،باید از طریق دیاری زندری می رالهرانیم .زنالدری
طلبای درآن زمان ،بنیار ساده و مهقر بوده بنده یادم هنت نه دو تالا بچاله داشالت و
تمام زندری ام را با ماهی صد و پن اه تومان اداره می نردم دو ماه «مهرم» و«صفر» را
نه منبر می رفعم مبلغی به دسالت مالی آوردیالم و آن را باله ننالبت شالس مالاه تقنالیم
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مینردیم .حال ،به هر ماهی هر چقالدر ناله مالی رسالید ،بالا همالان مقالدار ،زنالدری را
میرهراندیم .سپس ،در ماه «رموالان» دوبالاره مالی رفعالیم و بالاز ،درآمالدش را تقنالیم
مینردیم به سه ماه ،تا دوباره «مهرم» بیاید .ما این رونه زنالدری مالی نالردیم .بالا ایالن
اوصاف ،سطح زندری ما خیلی پایین بود بعوی مواقع یک دهه منبالر مالی رفعالیم و در
قبال آن ،بینت یا بینت و پنج تومان دریافت می نردیم؛ یعنی هر روزی دو تومان یالا
بینت و پنج ریال پول منبر به ما می دادند.
یادم هنت یکی بار اهالی دهی از مازندران از بنده خواسعند نه در دهگان ،منبر بالروم.
یکی از روسعائیان آمد و به من رفت« :آقا! ارر ده روز یا یک ماه برای مالا منبالر بیاییالد،
چقدر پول می ریرد » خیلی ناراحت شدم و رفعم« :مار تو می خواهی االغ بخری نه
این طور حرف می زنی و از من می پرسی نه چقدر پول مالی ریالری مالا نالونر ابالی
بداهلل (ع) هنعیم؛ ما آمدیم ،نونریمان را ان الام بالدهیم» ایالن سالوال ،خیلالی باله مالن
برخورد و بدم آمد حقو ماهیانه ی طب  ،یعنی همان چهار تومالان در اخعیالار حالا
میرزا احمد نفایی ،یکی از لمای مگهد بود ازآن ا نه به دسعااه حکومت مربالوط باله
بود ،اوقاف ،حقو ها را دست ایگان می داد او هم شیخی به نام آقای دربنالدی را ناله
نمی دانم زنده است یا مرده به نوان مقنم قرار داده بود .وی ،دفعری داشت نه اسالم
همه ی طلبه ها را در آن نوشعه بود از این رو ،در وقالت معالین ،بالرای تقنالیم حقالو
طب  ،داخ مدرسه می نگنت و طلبه ها ررد او امع می شدند او نیالز یکالی یکالی
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اسم ها را می خواند و به هر نفر ،چهار تومان می داد و اموا می ررفت .خبصه ،ایالن
ن تگکیبت به شمار می آمد و غیر از این ،چیز دیاری نبود.
هر راه بخواهیم منئله ای را تهلی ننالیم -باله ویالژه آنهالایی ناله در رشالعه ی تالاریخ
تخصص دارند باید تواه داشعه باشند باید اوضاع و احوال و ظروف و شرایط زمالانی
را در تهلی آن منئله و قویه در نظر داشعه باشیم بنابراین ،قوایا و حوادث آن زمالان
(پی

از انقب

و مقارن پیروزی انقب ) را نیز بایالد بالا توااله باله شالرایط آن زمالان

بررسی نرد؛ چرا نه االن ،به برنت انقب

اسبمی ،همه چیز فر نالرده اسالت شالاید

برخی منائ آن زمان ،در حال حاضر به راحعی قاب توایه نباشد ولالی در آن شالرایط
رریز ناپهیر بوده است؛ مثب ،وقعی نه آقای شریععمداری خواست در «قم»« ،دارالعبلی »
تأسیس نند ،نخنالعین ننالی ناله بالا او مخالالف نالرد ،خالود امالام (ره) بودنالد .هنالوز
«دارالعبلی » ای اد نگده بود و طبعا نعی ه اش هم معلوم نبود؛ اما همه تع ب می نردند
نه چرا امام «ره» با آن هه روشنفکری وتفکر باالیی ناله دارنالد ،بالا ایالن نالار مخالفالت
میننند حعی خیلی از آقایان و فوب به امام ا عراض می نردند و می رفعند :حالاال ناله
قرار است نو ی تگکیبت تبلیغاتی درست شود و به ویژه در میان شیعه ،بالرای اولالین
بالالار نارهالالای تبلیغالالی در حالالال نوالالج رالالرفعن و تگالالکیبتی شالالدن اسالالت و ایالالن آقالالا
(شریععمداری) هم نه در این راه پگقدم شده و خود مراع تقلیالد اسالت؛ دیاالر چالرا
مخالفت می ننید امام (ره) فرمودند« :االن ،وضع به رونه ای است نه تما موفقیت مالا
در مبارزه ی با رژیم و همین حرنت هالای حالوزوی اسالت» باله بالارت دیاالر ،رمالز
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موفقیت ما در این است نه تگکیبت خاصی نداریم تا دسعااه حکالومعی بعوانالد لیاله
آن معمرنز شود .ایگان مععقد بودند ارر نار مبارزهی ما باله تگالکیبت مهالدود شالود،
رژیم در مقاب آن ،دو نار می تواند ان ام بدهد :یا روی آن دست باالهارد و باله نلالی
تگکیبت را تصاحب نند؛ باله ایالن صالورت ناله افالرادی را باله نفالع خالودش در آن،
اسعخدام نند؛ یا اینکه اصوال ،تگکیبت را مهو می سازد .االن چون روحانیالت چنالین
تگکیبتی ندارد ،موفق است و رژیم هیچ ناری نمی توانالد بکنالد ،واال ارالر مبالارزهی
روحانیت با رژیم ،بر منبای تگکیبت منن می بالود .رژیالم ،یالا ببفاصالله آن را مهالو
مینرد یا وام مورد نظر خود را به اسعخدام آن در می آورد .امالام (ره) مالی داننالت
نه در آن شالرایط خالاص ،آن حالالت آزادی روحانیالت و منفصال بالودن از هالر نالوع
تگکیبتی ،واقعا چنین برنت و خیری را به دنبال داشالت؛ باله طالوری ناله هالیچ نالس
حریف آخوند نمی شد .حال ،ارر فرضا من طلبه را می ررفعند و زندانی ام می نردند،
دیار ناری نمی تواننعم ان ام بدهم ،ولی از آن ا نه تگکیبتی در نار نبود نه از بین
برود ،آخوند دیاری نار را اداماله مالی داد ضالمن اینکاله در بالین روحانیالت و حالوزه،
اریانی تگکیبتی -ولو غیر منن م برحنب سنت ها و معادالتی نه ازساللف باله االا
مانده بود واود داشت نه به خودی خود ،مقداری نار را مهدود می نالرد .البعاله ایالن
اریان نمی تواننت طلبه ها را ننعرل نند؛ به روناله ای ناله او بالا حنالا
حنا

بیایالد و بالا

برود ،ولی طبیععا آن سنت هایی نه روحانیت اارا شده بود و مردم نیالز بالا آن
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خو ررفعه بودند ،با ث نو ی مهدودیت میشد و مواب میرگت یک آخوند الابالی
از یک نارمند الابالی زودتر شناخعه شود و زودتر مانع الابالی رری او شد.
به هر حال ،رویه ی مزبور ،این برنات را داشت و البعه ،در ننالارش ،برخالی الوارض
منفی نیز به چگم مالی خالورد؛ از املاله اینکاله اسالععدادها از بالین مالی رفالت و نبالوغ
اشخاص ،بیهوده پایمان می شد؛ از افرادی نه منععد خیلی از نارها بودند ،به درسالعی
بهره برداری نمی شد و توانایی ها به خوبی اهت دهی نمی رگت .نارزیر ،حوزه این
ضایعات را هم در پی داشت .حعی خود مرحوم آیالت اهلل شالهید مطهالری در آن زمالان
یکی از قربانیان همین ضایعات در حوزه بودند؛ چرا نه در حالوزه ننالی نعواننالت از
ایگان آن طور نه باید و شاید بهره برداری نند؛ لها ،بعدها ایگالان در مهالیط دانگالااه
ظهور و بروز نردند .تازه بعد از آن حوزه به نبوع سرشالار ایگالان پالی بالرد و درصالدد
اسعفاده از او برآمد؛ در حالی نه ارر از همان ابعدا به این منئله وقوف پیالدا مالینالرد،
خیلی بهعر و بیگعر می تواننت از واود بهره برداری نند .بنابراین ،تردیدی نینت نه
فقدان نظام و تگکیبتی منن م در حوزه ،وارض منفی بنیاری را در برداشت ،ولالی
در ننار آن ،برخی وارض مثبت هم داشت نه ما باید قوالیه را بالا لهالا همالهی آن
شرایط و ظروف خاص آن زمان تهلی ننیم؛ نه با نارش و بینگی نه ننبت به زمالان
حاضر داریم .اما لزوم «سازمان دهی» به حوزه ،از یک اهت درست و از اهعی دیاالر
نادرست است .اما بخواهیم حوزه را سازمان بدهیم ،تا تگکیبت مهدودی پیدا ننالد و
در نعی ه ،از دل اامعه ننار برود ،اصب مطلالو
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نینالت و دیاالر آن نالاربرد خالود را

نخواهد داشت .ولی ارر به حوزه ،تگکیبتی بدهیم ناله ضالمن آن ،هالم ظالاهر حالوزه
مهفو بماند؛ یعنی در بطن اامعه و در دل مردم باشد و در ین حال ،بر هماله روال
سنعی خود ادامه داشعه باشد ،راهاگالا خواهالد بالود .باشالد ناله در واقالع ارالر مالراد از
تگکیبتی نردن و سازمان دادن به حوزه ،این باشد نه بیابیم به طور حنالا

شالده در

درون حوزه نفوت ننیم و نیروها را به دقالت مالورد شناسالایی قالرار دهالیم و سالپس بالا
اهبیت ،به منن م نردن آنها و اهت دهی به اسالععدادها بپالردازیم ،ناله تنهالا مطالرود
نینت ،بلکه خیلی مفید هم هنت .اما آنچه با آن مخالف می شود ،این است ناله شالما
بخواهید مدیریعی منعق و رسمی در ریس حالوزه باهاریالد و باله ایالن وسالیله ،آن را
مهدود ننید ،به رونه ای نه طلبه با حنا

و نعا

مگخصی وارد شالود و بالا مالدرک

بیرون برود؛ این سبب ادا شدن حوزه از معن اامعه می شود.
هر آخوندی نه سواد و لیاقت دارد می تواند در اامعه نفوت و نار ننالد .باله ویالژه االن
نه بیگعر آخوندها در اامه از سواد نافی و لیاقت برخوردارند .شاید در رهشعه ،راهی
آخوندهای بی سواد می تواننعند با ظاهرسازی و وام فریبی مردم را رول بزنند ،ولالی
االن به واسطه ی افزای

رشد تهنی و بلوغ فکری مردم ،این نار به دشالواری ممکالن

است و اصب نمی شود .به همالین لهالا  ،ارالر بعالوانیم باله االای تگالکیبتی نالردن و
سازماندهی حوزه ،اامعه را رشد بدهیم تا یالک الوام فریالب ظالاهر سالاز ،نعوانالد در
ننوت یک روحانی درس خوان ،در بین مردم نفوت نند ،منلما بهعالر اسالت .بنالابراین
ارر ما به اامعه رشد بدهیم ،افکار مومی اامعه ،به طور خودنار هر نصر نامطلوبی

10

را نه در حوزه و روحانیت نفوت نرده باشد ،طرد خواهد نرد؛ یعنی خود اامعاله او را
نمیپهیرد و از خود دفع می نند از سوی دیار ،تگکیبت وسالازمان بالرای حالوزه در
معنای نخنت ،خو

است؛ به این معنا نه بیاییم نیروها را شناسایی ننیم؛ مالثب ننالی

را نه می تواند نوینندهی خوبی باشد ،به حال خود رهالا نکنالیم ،بلکاله از او حمایالت
ننیم نه احیانا م بور نگود برای یک لقمه نان حعما منبر برود.
در آن زمان ،بیگعر توان و اسععداد امثال ما به هدر می رفت! خود بنالده ،هالر سالال ،ده
روز مانده به «مهرم» راه می افعادم و به منافرت می رفعم و تا از سفر بر مالی رگالعیم،
ش

هفت روز هم از ماه «صفر» رهشعه بود؛ زیرا بعد از اینکه روضه و منبر میرفعیم،

صبر می نردیم نه پول ما را بدهند .به این ترتیب ،بی

از دو مالاه از وقالت مالا ضالایع

میشد بنده در طول این دو ماه تنها در یک دهه منبر مالی رفالعم و بقیالهی وقالعم تلالف
میشد؛ یعنی برای یک منبر باید وقت زیادی را بیکار می ماندم به ویژه اینکه آن زمان،
دورهی اوانی و شکوفایی من بود .لها ،ارر آن زمان پگالعوانه و نیرویالی بالود ناله مالرا
تأمین می نرد ،از تمام لهظه های مر ،حدانثر اسعفاده را می بالردم چالون مالن ننالی
بودم نه وقعی به حوزه می آمدم تا چهار سا ت در روز نار می نردم .با ایالن وصالف،
در حالی نه توان روزانه چهارده سا ت نار لمی را داشعم ،در آن ا از صبح تالا شالب
بیکار بودم ،چرا نه قرار بود فقط آخر شب ،در اایی روضیه ای بخوانم .نهایالت ایالن
بود نه تعدادی -شاید ده پانزده نفر یا قدری بیگعر پای منبر امع شالوند و رالاهی نیالز
چرت بزنند؛ صرفا برای اینکه آخر نار پنج تومان به ما بدهند خالو  ،اینهالا ضالایعات
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نار بود؛ ضایعاتی بنیار نگنده؛ به ویژه ،برای یک نیروی اوان ،بنابراین ،ارالر بعالوانیم
از این اهت حوزه را سازمان و شک بدهیم ،بنیار پنالندیده و خالو

اسالت؛ یعنالی،

نیروها شناسایی و منن م شوند و اسععدادها هم اهت دهی شود و هر نالدام در یالک
منیر مناسب قرارریرد ،ولی اینکه حالوزه را طالوری سالازمان دهالیم ناله آن را از بطالن
اامعه و مردم بیرون نگیم و در روشه ای مهدود ننیم ،ایالن باله هالیچ وااله درسالت
نینت.
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فصل دوم:

دورهی فعالیت های مبارزاتی
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فعالیت های تبلیغاتی
فعالیت های ااعما ی من از سال  31شروع شد ،باله ایالن صالورت ناله در «مهالرم» و
«صفر» آن سال در آن هناام در حالی نه هفعده سالال داشالعم «مطّالول» مالی خوانالدم و
اواخر آن بود ،به نوان اولین منافرت خود از مگد به ناشمر رفالعم .یکالی از دوسالعان
نیز نه البعه االن مرحوم شده ،همراه من بود .رفعنی است نه در همالان سالال ،حوالرت
آیت اهلل خامنه ای و انا
شارردان خو

آقالای ابطهالی همچنالین آقالایی باله نالام آقالای تگالکری از

آقای وحید و نیز آقای مدرسی و آقای رفانیالان نیالز بالرای تبلیال باله

ناشمر آمده بودند.
خبصه چهار پنج نفر بودیم نه برای «تبلی » به ناشمر رفعیم .در آن زمان ،بنالده هفالده
ساله بودم و تازه ازدوا نرده بودم .در واقالع در سالال  1530قالد نالرده بالودم ،ولالی
ازدواام به سال  1531مونول شد؛ موضو ی نه پدرم روی آن خیلی تأنید داشعند .ما
از همان سال های اول نه شاررد آقای صدرزاده بودیم ،خود ایگان مگو مالا در امالر
تبلی بودند و بنده از همان زمان ،منبر رفعن را شروع نردم .ضمن اینکه در خود مگهد
هم به الناتی می رفعم ..یک ماه رموان را در من دی به نام «آیت اهلل لالم الهالدی»
نه پدرم تأسیس نرده بود ،به منبر رفعم و هنوز باله نالام قالدیمی اش« ،منال د حالوض
برای» معروف بود .سپس در مهرم همان سال ،به ناشمر رفعم نه خاطرات زیالادی از
آن سفر تبلیغی به یاد دارم و واقعا به ما خوش رهشت.
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این ،اولین سفری بود نه بدون ا وای خانواده میرفعم .طبعالا ،سالفری تبلیغالی بالود و
خوشبخعانه ،افراد زبده ای نیز آمده بودند .حورت آیت اهلل خامنه ای در قالم تگالریف
داشعند و از قم آمده بودند .چند سال بود نه در آن ا مگغول تصهی بودنالد و قبال از
آنکه به قم بروند ،پای درس آیالت اهلل میبنالی حاضالر مالی شالدند .بنالده در سالال اول
طلبای نه هنوز «اامع المقدمات» می خواندم -پگالت در «شبنالعان» مالی رفالعم و باله
درس آیت اهلل میبنی روش می دادم آن موقع ،معموال در صف اول ،آیت اهلل خامنهای
نگنعه بود نه در آن وقت ،تقریبا هی ده ساله بودنالد و درس خالار فقاله مالی رفعنالد
ایگان سال بعد ،از مگهد به قم رفعند و به این دلی نه پدرم با پدر ایگان خیلی رفیالق
و صمیمی بودند ،بنده در قم خدمت ایگان می رفعم ،یعنالی بالرای زیالارت ناله باله قالم
میرفعیم ،خدمت ایگان هم می رسیدیم .ایگان در مدرسهی ح عیه بودند یادم هنالت،
اولین باری نه می خواسعم نزد آقا بروم و به دنبال پیدا نردن ح رهی ایگان بالودم ،از
طلبهای نه االن فکر می ننم انا

آقای باقری ،برادر حورت آیت اهلل مهدوی بودند،

سوال نردم .در سفر تبلیغی ناشالمر ،مالن از هماله نوچالک تالر بالودم .آقالای خامنالهای
بزررتتر بودند و آقای ابطهی نه آن از زمان فوبی به نام قم به شمار می رفعند ،باله
تازری به مگهد منعق شده و نانون بهث و انعقاد راه انداخعه بودند و آقای مدرسالی و
رفانی هم بزرگ تر بودند .به همین دلی در این سفر باله مالا خیلالی خالوش رهشالت.
طبعا ،ننی نه می خواهد منبر برود ،ارر بخواهد با شخصیعی نه چنالد برابالر بالاالتر از
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اوست ،رقابت نند ،بنیار در روحیه ی او مؤثر خواد بود؛ ضمن اینکه در رشالد او نیالز
تأثیر دارد و منلما در این میدان رقابت ،رشد مینند.
به هر حال ،فعالیت های تبلیغاتی ما از آن زمان شروع شالد .در پالائیز سالال  ،31اولالین
حرنت انقببی راه افعاد .در آن زمان ،امام (ره) به لمای شهرهای مخعلالف نامالههالایی
نوشعند نه از امله ،منئولیت رسانیدن و اببغ نامه های مربوط به لمای مگهد را باله
برادر بنده وارهار نردند .با آمدن اخوی ما و آوردن نامه ها ،لمالای مگالهد خیلالی باله
تکاپو و حرنت افعادند و نب در مگهد انب و اوشی ای اد شد و طلبه ها درسها را
تعطی نردند و به منزل آیت اهلل میبنی رفعند و ایگان هم حمایت نردنالد .سالپس باله
منزل آقای فقیه سبزواری رفعند نه از لمای طراز اول مگهد به شالمار مالی رفعنالد .در
این میان ،آقای نفایی نه به نو ی به نظام شاه تمای داشت ،زیر بار نمی رفت؛ لالها در
ننار منزل ایگان معهصن شالدند و در آن زمالان ،اینهالا از لمالای دراالهی اول مگالهد
مهنو

می شدند .در نهایت ،فگار زیاد طلبه ها با ث شد نه ایگان م بور به تبعیت

از امام شود و با تلارافی قوایا و حرنت های وقالت رژیالم را مهکالوم ننالد باله ایالن
ترتیب ،با همان حرنت اولیه ،آقای لم قب نگینی نرد و ببفاصله ،الیهالهای را ناله
به م لس برده بود ،قب از اینکه به تصویب برساند ،پس ررفت.
مععاقب آن ،در بهمن سال  ،31اریان انقب

«شاه و ملت» پی

آمد نه طالی آن شالاه

اصول شگاانه ای را به ریی ریالری رهاشالت .در آن الا ،مالردم باله ویالژه نارمنالدان و
اداریها را وادار نردند نه پای صندو هالا حاضالر شالوند و رفعنالد ارالر ریی ندهیالد،
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حقوقعان را نمی دهیم و با نگان دادن مهر ریی حقو مالی دهالیم بالا ایالن هماله ،تنهالا
تواننعند ش

میلیون ریی امع ننند.

ریی ریری ،در روز اول ماه مبارک رموان ،مصادف با شگم بهمن بود در مالاه رموالان
همان سال برای تبلیغات به «بیراند» رفعم .در آن ا ،سروانی به نام «منصالوری» رئالیس
شهربانی بود نه بعدها سرهنگ شد و بعد از انقب  ،فراری شد .او مرد بنالیار خبیثالی
بود اولین منبری نه در «بیراند» رفعم ،لیه ریی ریری شاه بود ،اما سالروان منصالوری
ببفاصله الوی ما را ررفت و ناهاشت اداماله بالدهیم مالرا ررفعنالد و باله «شالهربانی»،
بردند ،منعها در آن ا فردی نه با اخوی من آشنا بود ،مرا از «شهربانی» ن ات داد ،زیالرا
اخوی ،سابقهی تبلی در بیراند را داشت ،بعد از آن دیاالر ناهاشالعند منبالر بالروم؛ تالا
اینکه شنیدیم بعد از ریی ریری دسعااه « لم» ت معالاتی را راه انداخعاله و قالرار اسالت
آقای غبمرضا سعیدی به نفع اصبحات ارضی در ایالن ت معالات سالخنرانی ننالد .در
آن ا آقایی بود به نام آقای آفعابی -نمی دانم ،االن زنده است یا ناله ناله اهال روسالعای
آقای سعیدی بود باله او رفالعم مالن نعالا

هالای آقالای سالعیدی را خوانالده ام ایگالان

میخواهد برود در چنین الناتی سخنرانی نند نه در این صالورت « ،لالی االسالبم و
النبم» این آقا هم رفعه بود و همین مطلب را به او رفعه بالود و همالین یالک بالارت،
ایگان را تکان داد؛ تا اایی نه با اینکه سا ت سه بعد از ظهر همان روز قرار سخنرانی
داشت ،سا ت دوازده به «فرمانداری» تلفن زده بود نه من نمی آیم و برنامه را به هالم
زد سپس آقای سعیدی به «مدرسهی معصومیه» بیراند -نه ما آن ا بودیم آمد و به من
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رفت :آقایی به نام لم الهدی از مگهد آمده است ،شما او را نمی شناسید رفالعم ناله
من خودم هنعم ایگان فکر نمی نرد ننی نه آن حرف را زده است ،این قدر نم سن
و سال باشد ،لها رفت« :آقا! شما با این سن و سال چنالین حرفالی را زده ایالد » رفالعم:
«بله»؛ رفت« :من ،شما را نمی شناخعم؛ ارر می داننالعم ،شالما روینالده ی ایالن حالرف
هنعی ،سخنرانی ام را تعطی نمی نردم»
خبصه ،همین با ث شد نه من و آقای سید غبمرضا سعیدی دوسالت شالدیم و ازآن
پس ،تقریبا هر روز ظهرها به «مدرسهی معصومیه» پی

ما می آمد .بنالده بعالد از نمالاز

آقای آیعی در من دی نه ایگان داشعند ،منبر می رفعم و آقای سعیدی هم در آن نماز،
شرنت می نرد و پای منبر من هم می نگنت و بعد بالا هالم باله مدرسالهی معصالومیه
میآمدیم .این آیعی همان مرحوم آیت اهلل حا شالیخ مهمالد حنالین آیعالی اسالت ناله
مردی م عهد و از شارردان آقاضالیاء و پالدرخانم مرحالوم دنعالر ابالراهیم آیعالی مالورخ
معروف است و دیواری شعری هم به نام «درّ غلطان» دارد به هر حالال بعالد از مالدتی
الوی ما را ررفعند و رفعند اتا شما در مدرسه ی معصومیه مرنز مبارزه شده اسالت.
یادم هنت ،در شب بینت و یکم ماه رموان برای «حنینیهی لم» منبری پیدا نکالرده
بودند نه فردی به ایگان رفعه بود چند تا از طلبه های مگهد آمده اند و در «مدرسالهی
معصومیه» سکونت دارند نه اتفاقا به من برخورد نردند .ابعدا نمی خواسعم قبول نالنم،
اما یک مرتبه به تهنم آمد نه ارر از این طریق ،بعوانم روی منبرحالرف هالایم را بالزنم،
ناری نرده ام خبصه رفعم و رفعم :منبری ساده ای هنعم و روضه ای می خوانم و از
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منبر پایین می آیم در منبر ،ابعدا درباره ی شهادت امیرالمالومنین حوالرت لالی (ع) و
شب قالدر ،بهالث نالردیم و بعالد نامالهی امیرالمالؤمنین (ع) باله ثمالان بالن حنیالف و
زندری های اشالرافی را مطالرح نالردیم و نالم نالم رریالز زدیالم باله خالانوادهی لالم و
شونتالملک و وضع مملکت و دولت و امثال اینها؛ در همان موقع ،دیالدم چنالد نفالر
مأمور اینعاده اند و از پایین اشاره می ننند نه منبر را قطع ننم و پایین بیایم و من هالم
آن طرف را نااه می نردم .وقعی دیدند وضع نااور شده است ،وسط منبر ما ،مالداحی
را مأمور نردند و او نیز در حین صهبت ما شالروع باله خوانالدن نالرد و ننالی ناله در
آبدارخانه بود نیز به خیال اینکه مراسم احیا شروع شده اسالت ،چالراغ هالا را خالاموش
نرد؛ و من از فرصت اسعفاده نردم و خود را از خطر ن ات دادم ،ولالی الهمالداهلل ،در
آن پایااه نه رؤسای شهر نیز بودند ،منبر خوبی از نار درآمد .البعه ،بعالدها در تعقیالب
همهی دست اندرناران حنینیه برآمدند و فکر نردند نه توطئهای در نار بوده است و
درصدد تعقیب من هم برآمده بودند؛ منعها خوشبخعانه راه به اایی نبردند.
مهرم سال  31مصادف با پانزدهم خرداد بود و دوباره هناام دههی مهالرم بالا مرحالوم
آقای بایی -رئیس سابق دفعر تبلیغات -به ناشمر رفعیم .رئیس شالهربانی آن الا رفعالار
یبی داشت؛ چرا نه هناام صبح ما را می ررفت ،در شهربانی ناه می داشت و ظهر
آزد می نرد؛ تا روز « اشورا» برنامه اش همالین بالود .حالاال نمالی دانالم ناله روی چاله
حنابی ما را ول می نرد .راهی به من تگر می زد و می رفالت ناله از چگالمانت یالک
چیزهایی می بارد و آدم فعنه رری هنعی! بعد از مدتی مالرا ول مالی نالرد و باله آقالای

11

بایی حمله می نرد و می رفت« :این سید از مگهد به این ا آمده یا تو از قم آمالده ای
در این نویر نه چکار ننی» پس از ظهر اشورا ،دیار نعواننعیم در آن ا بمالانیم؛ چالرا
نه صر اشورا ما را تعقیب نردند نه بایرند و از آن ا نه می داننعیم این دفعه ارالر
ما را می ررفعند ،رها نمی نردند ،شب را در خانهی یکالی از بنالعاانمان ناله در آن الا
بود ،ماندیم یکی از سرهئیت های ناشالمر مالرد بنالیار معالدین و بالا اخبصالی بالود و
رانندهی اتوبوس بود؛ اما ده روز اول مهرم را نار نمی نرد و مگغول زاداری میشد.
خبصه ،او نه می داننت می خواهند ما را بایرند ،سالا ت چهالار صالبح مالا را سالوار
اتوبوس خودش نرد و از ناشمر به طرف مگهد به راه افعاد .ااده خانی بود و خرا ؛
از «تربت» نه رهشعیم ،در ننار درهای ،رینگ چرخ اتوبوس شکنت و چرخ در رفت.
خدا رحم نرد نه اتوبوس در سمت نوه حرنت می نرد؛ واال ارالر در ننالار دره بالود،
حعما به درون آن پرت می شد .به هر حال ،پیاده شدیم .چون چرخ دیاالری نداشالت،
لها م بور شد تا مگهد برود و چرخ را درست نند و بررالردد .باله همالین منظالور ،بالا
ماشینی به مگهد رفت .ما از صبح تا نزدیک غرو

آن ا ماندیم .در همین اثنالا ،دیالدیم

نه یک ماشین شهربانی نزدیک می شود .به این رفیقمان رفعم نباید ننار ااده باینعیم،
رفعیم و در سبزه زار ننار ااده و البه الی درخت ها مخفالی شالدیم .ماشالین شالهربانی
ننار اتوبوس ترمز زد ،اما دوبالاره راهال

را ررفالت و باله طالرف مگالهد رفالت .مالا از

منافران پرسیدیم نه ماشین چه ننی بود رفعند نه ماشین رئیس شهربانی «بیرانالد»
بوده و آقایی نه را نه موهای

«بور» را دسعایر نرده بودند .با تواه باله بیمالی ناله
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می دادند .فهمیدیم نه آقای خامنه ای بوده اسالت .غالرو

باله طالرف مگالهد حرنالت

نردیم و حدود سا ت دوازده شب رسیدیم .بعدا معلالوم شالد ناله خرابالی ماشالین باله
صبح ما بوده است ،چون همان روز آقالای قمالی را ررفعاله بودنالد و مالی رفعنالد ،هالر
ماشینی را نه داخ آن ،روحانی و طلبه ای بوده است ،توقیف می نرده انالد .بنالابراین
ارر زودتر می رسیدیم ،دسعایرمان می نردند؛ ولی چنانکه رفعم :ماشین خرا

شالد و

تقدیر بود نه ما نصف شب برسیم تا ننی مععرض ما نگود.
مرحلهی جدید مبارزه
در اردیبهگت سال  35ش امام از زندان و مهاصرهی تهران آزاد شدند .معمالوال وقعالی
امام (ره) به قم مرااعت می نردند ،لما از سایر شهرها و بالبد بالرای زیالارت ایگالان
میآمدند مرحوم پدرم نیز به دلی

بقه ای نه به امام (ره) داشعند ،همراه بالا الده ای

برای دیدار امام از مگهد رهنپار قم شدند و در آن ا مورد اسالعقبال طالب

خراسالانی

حوزه ی لمیه قرار ررفعند .بنده هم در آن سفر در خدمت ایگالان بالودم و همالان االا
خدمت امام (ره) رسیدیم .پس از رسیدن به قم ،پدرم ببفاصله به منزل امام (ره) رفعند
و بعد از مبقات ،در منزل برادرم نه از طالب

حالوزهی لمیالهی قالم بودنالد ،سالانن

شدند .بعد از چند روز هم ،امام (ره) به دیدن ایگان در منالزل اخالوی مالا آمدنالد ،ایالن
اولین باری بود نه از نزدیک با امام (ره) برخورد داشعیم؛ البعاله مالن امالام را باله لهالا
اینکه برادر بزررم از شارردان بالا سالابقهی امالام بودنالد و باله درس ایگالان مالیرفعنالد،
میشناخعم .برادر بزررم -آقاسید مهمد -از شارردان مرحوم آقای دامالاد بالود و بالرادر
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نوچک تر از شارردان خاص امام به شمار می رفت و اخوی بالزرگ مالا هالم بالا امالام
مأنوس بود و حگر زیاد آنها با امام در زمان حیات آیت اهلل برواودی با ث شده بالود
نه ارتباط در اریان انقب

تقویت پدرم هم با حورت امام رضالوان اهلل تعالالی لیاله

تقریبا مرتبط باشند و این شد .بنابراین رابطه و آشنایی پدرم با امالام نیالز باله واسالطهی
اخوی های من بود نه در قم تهصی می نردند .اما نخنعین برخورد من بالا امالام (ره)
از نزدیک ،همان دیدار سال  35بود.
همین برخورد نوتاه با امام چنان تأثیر رهار بود ناله ارالر تالا آن روز خیلالی از منالائ
انقب

را به طور میق و ادی درک نمالی نالردم و احیانالا باله واسالطهی احناسالات

اوانی م می نردیم اما در آن دیدار ،نفوت معنوی امام با ث شالد منالئلهی انقالب
برایم به صورت یک اریالان االدی ا عقالادی درآمالد .از آن پالس بالا منالائ انقالب ،
هیچرونه برخورد احناسی نکردم و شاید باله همالین لهالا  ،در پالاره ای از مالوارد ،از
مااراهای انقب
احناسات پی

قب می ماندیم؛ چرا نه خیلی از رونالدهای انقالب

را واطالف و

می بالرد .بالا توااله باله فرمایگالاتی ناله امالام (ره) در آن الناله طالی

صهبتهایی با مرحوم پدرم داشعند ،برای من روشن شد نه منئلهی انقب  ،موضالوع
یک قیده و یک تکلیف شر ی است ،نه منئلهی احناسی نه ارر خوشابند مالا بالود،
م ننیم و ارر نبود خیر.
به هر حال ،مهور سخن حورت امام (ره) در این دید و بازدیدها بهث انقالب

بالود.

ایگان نه راهی با پدرم بهث و صهبت داشعند ،منائ زیادی را مطرح می نردنالد در
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آن زمان ،امام (ره) بیگعر روزها در منزلگان سالخنرانی داشالعند ،مالردم ،دسالعه دسالعه از
تهران و شهرسعان ها می آمدند و امعیت نه زیاد می شد ،امام (ره) الالوی پن الرهی
اتا می نگنعند و مگغول صهبت می شدند .پن ره ،مگالرف باله حیالاط بالود و غالبالا
آقایان لما داخ اتا می رفعند و چون فوای اتا مهدود بود ،بقیالهی مالردم داخال
حیاط می آمدند .راهی اوقات هم در یک روز ،دو بار صهبت می نردند .امعیت ناله
زیاد می شد ،امام ببفاصله سخنرانی می نردند ،چنانکه می دانیم ،امام (ره) حالدود دو
ماه در زندان پادران امگیدیه بودند پس از آن ،در منزلی در قیطریه سانن شالدند ناله
در آن ا تقریبا یک یا دو روز رفت و آمدشان آزاد بود ،ولی بعالد از دو روز ،ایگالان را
در آن منزل نیز مهاصره نردند تا اردیبهگت سال  35نه دیاالر باله طالور نلالی حصالر
برداشعه و امام (ره) به قم مرااعه نردند .درباره ی صهبت ها و همکاری های پدرم با
امام ،خاطرهی االبی از مبقات ایگان به یاد دارم زمالانی ناله مرحالوم پالدرم وارد قالم
شدند ،سا ت دوازده و نیم بود؛ یعنی بعد از اتان ظهر ایگان پی

از هر نالار دیاالری

همراه امعیت وارد حرم شدند و نمازشان را خواندنالد .سالپس بعوالی هالا باله ایگالان
رفعند :ابعدا ناهار می ننید ،ولی ایگان پاسخ دادند نه خیر؛ چون برای دیدن امالام (ره)
آمدیم ،نخنت باید نزد ایگان برویم .اتفاقا آن روز امالام (ره) تالب شالدیدی داشالعند و
حالگان منا د نبود ،لها باید اسعراحت می نردند باله البوه ،آن سالا ت هالم سالا ت
مناسبی برای مبقات نبود؛ چون وقت ناهار و زمان اسعراحت امام (ره) بود .از آن ا نه
معموال امعیت زیادی به منزلگان رفت و آمد داشعند ،ایگان اندرون را به منالزل حالا
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آقا مصطفی (ره) منعق نرده بودند نه روبروی منزل خودشان بود .با این هماله ،وقعالی
ورود ما را خبر دادند ،ایگان ببفاصله از اندرون منزل حا آقا مصطفی (ره) به اانب
ما نگنعند همان موقالع ،آقالا سالید مهمالد

ما آمدند و با همان حالت تب آمدند و پی

ورامینی نه خدا شفایگان بدهد؛ ایگان نه در ابهه دچار مو ررفعاالی شالدند و االن
هم بیمار هنعند ،در آن زمان از نزدیک ترین افراد به امام بودند الالو آمالد و باله امالام
(ره) رفت« :آقا! حال شما خو

نینت و دنعرها هم شما را از اینکاله زیالاد بنگالینید و

صهبت ننید ،منع نرده اند و ایگان (آقای لم الهدی) هم موافقند ناله شالما برویالد و
اسعراحت ننید» ،ولی امام (ره) فرمودند نه من با اسعراحت موافق نینالعم ،بلکاله مالایم
همین اا پی

مهمانان بنگینم .این تأنید امام (ره) در پاسخاویی به احناسالات مالردم

و فروتنی خاص و دقت و تواهی نه ننبت به آحاد مردم ،به ویژه مرااعان و مهمانان
خود ،داشعند ،از تقیّد و پایبندی شدید ایگان به اصول حکایت می نند.
صهبت ها و مهانرات امام (ره) با مرحوم پدرم مربوط باله وضالع سیاسالی آن زمالان و
نهوهی برخورد ها و اینکه منئلهی انقب

ادامه دارد و بهث تمام نگده است؛ بود بالا

اینکه آزادی امام (ره) نگان دهندهی قب نگینی دولت در خیلی از منائ و زمینالههالا
بود ،در ین حال امام (ره) تأنید داشعند نه نباید خون آنهایی ناله در پالانزدهم خالرداد
شهید شده اند ،هدر برود ،بلکه باید در راه حفظ حرمالت ایالن خالون هالا باینالعیم ،تالا
انقب

را به نعی ه برسانیم.
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نکعهی قاب تواه برای من این بود نه در همان برخورد اولیه با امام (ره) ،تهالولی باله
لها فکری در من ای اد شد و آن تهوی هم ایالن بالود ناله پالی بالردم انقالب
تکلیف است ،نه احناسات ،پس نمی توانم هر چه را خوشالم آمالد ،در پالی
انقب

یالک
بایالرم؛

اریانی است به نام تکلیف و در مرز تکلیف هم باید باینالعیم .بالا اینکاله ایالن

احناس در آن زمان برای اوانی نه نوزده یا بینت سال بیگعر نالدارد و خالودش نالوه
احناسات است ،سناین بود ،ولی در ین حال این مطلب برای من اا افعاد .در واقالع
نفوت معنوی امام بود نه این راه را فراروی ما هموار ساخت .در واقع روحیه ی االدی
ایگان را نه می دیدیم ،بنیاری از منائلی نه در بعوی ااها به چگم مالی خالورد ،باله
نظر ما بازیچه می آمد ،به دلی همان چهالره و روحیاله ی االدی ای ناله امالام در نالار
انقب

و در مراعیت خودشان داشعند.

نکعهی دومی نه در آن ا و با تعمق در وضع امام واود داشت و مرا معهالول سالاخت،
منئلهی تداوم زندری روحانی خودم بود؛ یعنی من آن ا به این نعی ه رسیدم ناله ارالر
بخواهیم بی

از حد در انبهی روحانیت خودمان غوطاله ور شالویم ،از هالدف قالب

می مانیم ،و لها به این نعی ه رسالیدیم راه رسالیدن باله هالدف ایالن اسالت ناله در چنالان
موقعیعی خود را از بنیاری قیدو بندها رها ننم؛ یعنی ،برای من روشالن شالد ناله ارالر
بعوانم م رد از تمام موقعیت های روحانی نار ننم؛ به طوری نه اننان موقعیت هالای
ااعما ی مربوط به روحانیت را خیلی لها نکند و صرف نظر از آنها بعواند نار ننالد،
خیلی موفق تر خواهد بود .من آن ا در اطالراف امالام (ره) هالیچ روناله تگالکیبتی ناله
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معموال در بیت یک مراع واود دارد ،ندیالدم معلالوم بالود امالام (ره) خالودش تالک و
تنهاست و ررفعار هیچ یک از آالی

هایی نه مراعیت و شخصالیت روحالانی ایگالان

اقعوا می نند نینت .هر نس می آمالد ،منالئلهاش را باله راحعالی بالا امالام (ره) مطالرح
مینرد و سوال

را می پرسید و اواب

را می ررفت یا ارر پولی داشالت ،امالام (ره)

میررفت و به او رسید می داد به طور نلالی ،امالام (ره) همالهی نارهالای

را خالودش

ان ام می داد با اینکه در آن زمان ،مراع بالزرگ شالیعیان بالود ،ولالی باله دلیال اریالان
انقب  ،بیت امام آالی

بیت مراعیت را نداشت و آن ا فهمیدم نه فرد روحالانی -در

هر اوای از موقعیت های روحانی نه قالرار بایالرد -ارالر بعوانالد م الرد از آالیال

آن

موقعیت و مقام زندری نند ،خیلی موفق تر است .اینها تعمق هایی بود نه در آن سالن
برای من در تداوم زندری روحانی ام بنیار خط ساز بود .در همالان سالال  ،35اریالان
ناپیعوالسالالیون ،یعنالالی منالالئلهی سالالرمایه رالالهاری آمریکالالایی هالالا در ایالالران و مصالالونیت
منعگاران نظامی آمریکا در م لس مطرح شد .همچنین ،قویهی فروش نفت ایران باله
آمریکا پی

آمد .امام (ره) به شدت با این اریانالات برخالورد نردنالد و آن سالخنرانی

تاریخی سیزده آبان امام (ره) نار را به اایی نگاند نه ایگان در ایالام والدت حوالرت
زهرا -سبم اهلل لیها -ا بم نردند نه اصب ید نداریم ،بلکه باید زا بایریم نه ما را
به آمرنایی ها فروخعند .این برخورد شدید امام با ث شد ناله دولالت وقالت ،وانالن
نگان دهد و در نعی ه ،امام (ره) را ررفعند و به ترنیه تبعید نردند .نارفعه نماند نه قب
از این اریان ،در مهرم همان سال برای منبر به «ناشان» رفعیم .وضعیت طوری بود نه
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شهربانی ،ن  ،م الس زاداری را به سه چهار م لس منهصر نرده و بقیالهی م الالس
ناشان را تعطی نرده بود .آن سه چهار م لس هم منبری های مگخص داشت و غیالر
از آنها به هیچ فرد دیاری ااازهی منبر رفعن نمی دادند .همان سال ،اولالین مرحلاله ی
آشنایی من با آقای سید حنین مصطفوی بود در واقع ،رفاقت من با ایگان از آن سالال
شروع شد .ایگان هم برای منبر به ناشان آمده بودند .بنده هم آن ا منبر می رفعم؛ البعاله
من در «مدرسهی سلطانیه» بودم و آقای مصطفوی مهمان آقای رسول زاده -نه یکی از
بازاری های ناشان به شمار می رفت -بودند .آقای ربالانی املگالی هالم آمالده بودنالد و
مهمان آقای یثربی بودند ،خبصه بنده با مرحوم آقای ربانی املگی و آقای مصطفوی و
یکی دو نفر دیار نه از قم آمده بودند ،با هم بودیم و فقط من یک نفر از مگهد بالودم
البعه آقای آشوری رنابادی هم بود؛ همان شیخی نه بعدها طرفدار منافقین شد و نعابی
در توحید نوشت نه به نلی شرک بود و بعد ا دام

نردند .به هر حال ،مالن و آقالای

مصطفوی و مرحوم ربانی خیلی با هم مهگور بودیم ،منعها هیچ اایی برای منبر رفالعن
ما نبود در آن وقت نه آقای ربانی در منزل آقای یثربی بود ،آقای یثربی یکی از دهالات
آن ا را برای منبر رفعن بنده در نظر ررفت و یک ده را هم برای آقای مصطفوی ،ولالی
آقای ربانی رفت« :من به ده نمی روم و به هر قیمعی نه شده ،باید در شهر منبر بالروم.
ایگان روز هگعم مهرم در خود همان به اصطبح «حنینیهی پگت مگالهد» ناله آقالای
یثربی روضه خوانی داشت به یک باره و بدون اطبع قبلی روی منبر رفت و االرایم و
انایات دولت را بر شمرد .خفقان در ناشان بیداد می نرد ،به رونه ای نه در حالی نه
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ایگان هنوز باالی منبر بود ،دو پاسبان وارد حنینه شدند و ایگان را از روی منبر پایین
آوردند و از در بیرون بردند ،و یک نفر هم از میان آن امعیت تکان نخورد.
این خود نگان می دهد نه در آن برهه ،چه االوی حالانم بالوده و پالانزده خالرداد چاله
تنمهای از رُرده ی مردم نگیده است ما به دهی به نالام «قهالرود» رفعالیم ناله االن هالم
معروف است و در یک فرسخی قمصر قرار دارد و اای خیلالی خالوش آ

و هالوایی

است .مردم خیلی معدین ،با اطفه و انقببی ای نیز داشت و با واود اینکاله روسالعایی
بودند ،سطح فکر خیلی بالاالیی داشالعند .بعوالی از اهالالی آن الا مردمالان باسالواد و باله
اصطبح آدم های درس خوانده ای بودند و ننبت به منائ انقب

هم خیلی روشالن

و بیگعر آنها مقلد خود امام (ره) بودند در دوازدهم مهرم ،م لنی به مناسالبت اولالین
سالارد شهادت شهدای پانزده خرداد ررفعیم در آن سال ،آقای مصطفوی به ده دیاری
رفت نه بر کس دهی نه ما بودیم روسعائیان آن ا ،ایگان را خیلی اتیت نرده بودنالد.
به هر حال از آن ا بررگعیم و در ماه صفر در خدمت آیالت اهلل خامناله ای و باله قصالد
منبر به ررران زیمت نردیم در دهه ی آخر ماه صفر -همان زمانی نه ما رفعیم چنالد
روز قب از ما ،شاه به ررران رفعه بود و معأسفانه ساواک با تبش زیادی ،لمای شالهر
را به دیدن شاه آورده بود این منئله ،در روحیه ی مردم ررران اثر بدی رهاشالعه بالود؛
طوری نه یک ده از اوان ها به شدت از این قویه ناراحالت بودنالد و بالرای بعوالی
دیار هم به نلی منائ مگعبه شده بود ،تا حدی نه اصب منئله ی انقب
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و قوالایای

پیرامون آن ،برای ایگان بیخود الوه مالی نالرد .خبصاله ایالن دیالدار لمالا از شالاه تالا
اندازهای اریان انقب

را در این منطقه نم رنگ و لوث نرده بود.

به هر حال ،مگغول فعالیت شدیم و در ابعدا در النات لما شرنت نردیم .بنده یک
روز ابعدا به سالانن ،روی صالندلی نگنالعم و خطبالهی معالروف امالام حنالین (ع) ناله
دربارهی لما فرموده اند خطبه ی خیلی غرایی دربالاره ی امالر باله معالروف و نهالی از
منکر است و در آن ا اشاره به لما می نند و لمای زمان خوی

را مورد توبیخ قرار

می دهند خواندم و خیلی هم در آن ا اثر نرد .به دنبال آن ،بالا اینکاله اخعنالا شالدیدی
شهر را فرا ررفعه بود ،آیت اهلل خامنه ای و من منبرهای پرشوری می رفعیم تا آن ا ناله
تقریبا شهر در ننعرل ما دو نفر درآمد .منبری های دیار تهت الگالعاع قالرار ررفعنالد و
وضع به اایی رسید نه ساواک هم نعواننت شهر را ننعرل نند تا اینکه در شب بینت
و شگم ماه صفر ،قصد ررفعن آیالت اهلل خامناله ای را داشالعند .امالا مالردم ،ایگالان را از
معرنه خار نردند و هناام صبح ،ایگان از طالرف بهگالهر باله سالوی تهالران رهنالپار
شدند پس از آن ،دیار منبر رفعن منهصر به بنده شد و اوری بود نه از ایالن م لالس
تا آن م لس امعیت مرد و زن مو می زد امعیت هزار تا دو هزار نفری ،پگت سر
ما در خیابان می آمدند و اصب قویه برای شهربانی و ساواک قاب ننعرل نبالود؛ چالون
حنا

می نردند ررفعن ما مناوی است با نگعه شدن ده ای از مردم .ضالمن اینکاله

مردم هم نمی رهاشعند برای مدت زیادی در یک اا بمانیم ،بلکه هر شب یک نفالر مالا
را به خانه اش می برد تا اای معینی نداشعه باشیم .آیت اهلل خامنه ای شالب بینالت و
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شگم ماه صفر رفعند و مععاقب آن ،شب بیگت و نهم ،ساواک برای دسعایری مالن باله
م لنی آمد .اطراف را نامب مهاصره نرده بودند ،من د دو در داشت نه یالک در آن
به یک مهله و در دیارش به مهله ای دیار باز می شد .او یکی از درها بیرون آمدیم.
مأموران ساواک دنبالمان می نردند ،ولی امعیت مالن را بردنالد و آ
اوان بنایی پنهان شدم اوان بنیار خو

شالب در منالزل

و هیئعی بود خاناله ی نوچالک دو اتاقاله ای

داشت و به تازری هالم ازدوا نالرده بالود .خبصاله آن شالب در خاناله ی او مانالدم و
دوسعان ما فردای آن روز ،خودرویی برای بودن من تهیه نردند .دروازه هالای شالهر را
بنعه بودن و ماشین ها را یکی یکی انع و می نردند .اتفاقالا ،بالرای فالراری دادن مالا
ننی را پیدا نرده بودند نه افنق فنا شهر بود .آدم خیلی بدی بود ،ضمن اینکاله بالا
رئیس شهربانی و رئیس اطب ات هم رفیق بود رفقای ما این شخص را ریر آوردنالد و
به ما رفعند :تو نه این همه فنق و ف ور نرده ای ،حاال بیا و یک قدم برای خدا بردار.
او ماشنی ایبی داشت و هیج نس احعمال نمی داد نه این شخص مرا فالراری بدهالد.
خبصه تغییر لباس دادم و در قنمت قب ماشین هم یکی دو تا از اوان ها نگنالعند
نه داخ ماشین خیلی به چگم نیایم .دم دروازه الوی ماشین را ررفعند ،امالا وقعالی او
را دیدند ،ااازهی حرنت دادند و اصب نااه نکردند نه ببینند چه ننی داخ خالودرو
هنت با اینکه ااده ها خرا

و بدون آسفافت بود و باران شدیدی هم مالی باریالد ،از

سر شب تا صبح رانندری نرد و تا صبح ما را به ب نورد رساند .در آن ا پیاده شالدیم و
با اتوبوسی به مگهد آمدیم و به این وسیله ن ات پیدا نردیم.
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روحانیون مشهد و انقالب اسالمی
آیت اهلل قمی هم در اریان تبعید امام (ره) به ترنیه ،به تبعیت از سالخنرانی امالام (ره)
رااع به مطلب و تصویری نه در م له ای پاننعانی چاپ شده بود ،در مگهد موضالع
ررفت .خاطرم هنت در آن النهی سخنرانی ،آیت اهلل خامنه ای به همالراه خیلالی از
آقایان لما حوور داشعند .خبصهی ماارا این بود نه م له ای در «پاننالعان» چالاپ
شده بود و کس «شاه» ایران را در حال نوشیدن شرا
مقام سیاسی دیاری در حالی نه اام شرا

با «رئیس امهور آمریکا» یا با

را به هم می زدند و سر میز قمار بودنالد،

نگان می داد و همنرشاه هم در کس دیده می شد آیالت اهلل قمالی بالا مطالرح نالردن
قویهی م له در سخنرانی خود ،حمله ی شدیدی به شخص شالاه نالرد .از فالردای آن
روز ،دور منزل ایگان را مهاصره نردند؛ به طوری نه حدود بینالت روز منزلگالان در
مهاصرة بود .ما فعالیت خالود را در راسالعای ا عالراض باله وضالع مواالود و از املاله
مهاصره ی مزبور ،در آن ا آغاز نردیم البعه ،قب از سالخنرانی امالام (ره) و در اریالان
ناپیعوالسیون بود نه فعالیت خالود را شالروع نالردیم و پیایالری و تالبش نمالودیم تالا
درسها و نماز اما ت در مگهد تعطی شود درس های حوزه و نماز اما ت را هم
تعطی نردیم البعه در این اقدام ،مرحوم پدرمان پیگقدم بود او می رفت« :ارالر االن در
مقاب منئله ی مهاصره ی خانه ی آقای قمی کس العم نگان ندهیم ،بعدا هماله ی
ما را سرنو
صدای

خواهند نرد؛ یعنی بعد از ایالن ،هالیچ فالردی در ایالن شالهر نمالی توانالد

را بلند نند» از این رو ،مرحوم پدرم نماز اما ت خود را تعطی نرد و ایالن
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امر با ث شد برخی از آقایان دیار از امله آیت اهلل میانی هم نماز اما الت خالود را
تعطی ننند .در پی این قویه ،دسعااه حانم به تکاپور افعالاد ،چالون باله دنبالال تعطیال
شدن نماز اما ت ،بازاریان تهدید نردند نه ما هم ا عصا

می ننیم .رژیم همیگه از

ناحیه ی مگهد وحهگت داشت؛ چون به هر حال ،مه رفت و آمد زوار بالود و لالها،
نیروهای حکومعی به دست و پا افعادند و باالخره بعد از بینالت روز م بالور شالدند از
مهاصره ی خانهی آقای قمی دست بکگالند .نمعالر از یالک هفعاله بعالد از ایالن قوالیه،
اریان سخنرانی امام (ره) در مقابله با منئله ی «ناپیعوالسیون» و دسعایری م دد امام
(ره) پی

آمد .امام (ره) را هناالام صالبح ررفعنالد و بعالدازظهر همالان روز در م لالس

خعمی نه مرحوم پدرم برای شب هفت مرحوم آیت اهلل شیخ حبیب اهلل رلپایاانی ناله
یکی از لمای ابد و زاهد مگهد بود در من د روهرشاد ررفعه بود ،خبر دسالعایری
امام منعگر شد پس از م لس خعم ،پدرم رفعند« :به همه ی آقایانی نه هنعند ،باوییالد
نه به منزل آقای قمی برویم و دیار به نمازاما ت هم نرویم» با موافقت تمام آقایانی
نه در م لس خعم حوور داشعند ،با اینکه پایان م لس ،مقارن مغر

بود ،هالیچ یالک

از آقایان و ائمه ی اما ت من د نه در آن زمالان مالده ی لمالا در منال د االامع
روهر شاد نماز می خواندند و در م لس خعم حوور داشعند ،به نماز اما مت نرفعند
و همای به سوی منزل آیت اهلل قمی رهنپار شدند تا در آن ا النه بایرنالد ناله چاله
نار ننند و چه تدبیری بیندیگند در آن النه ،قرار بر این شد نه آقایالان لمالا ،دسالعه
امعی از منزل آقای قمی به طرف منزل آیت اهلل میبنی حرنت ننند و نظالر ایگالان را
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نیز اویا شوند .بنابراین ،شب هناام همه ی امعیت از آن ا به اتفالا خالود آیالت اهلل
قمی به منزل آیت اهلل میبنی رفعند .ایگان مقارن آن ایام ،م آپاندیس نرده بودنالد و
به همین دلی نعواننعند در م لس خعم شرنت ننند؛ لها دسعه امعی از منزل آیالتاهلل
قمی به منزل آیت اهلل میبنی رفعند و تا سا ت دوازده شب آن الا بودنالد تالا دربالاره ی
موضوع پی

آمده تصمیم یاری ننند در نهایت ،قرار بر این شالد ناله صالبح روز بعالد

دسعه امعی به من د «روهر شاد» بروند و ا بم ننند نه مردم بازارها را ببندنالد و در
من د امع شوند نمی دانم این موضوع چاونه به بیرون درز نرد نه به م رد خرو
امعیت از منزل آیت اهلل میبنی ،مأموران حکومعی خانه ی آقای قمی و سالپس منالزل
آیت اهلل میبنی را مهاصره نردند .دسعااه حکومعی از همان شب الناله و باله دنبالال
نفوت خبر به بیرون ،کس العم تندی نگالان داد و در منال د روهرشالاد را از صالبح
بنت و در نعی ه ،قویه ی امع شدن در من د روهرشالاد منعفالی شالد از فالردای آن
روز ،با تواه به اینکه در خانه ی آقای قمی بنالعه شالد ،افالرادی ناله باله اصالطبح در
زمرهی راال مبارز مگهد بودند ،شروع به فعالیت نردند .در ریس آنهالا آقالای طبنالی،
مرحوم حا م عبی قزوینی و مرحوم حا مهدی نوغانی را نه در آن وقت ایگان هالم
در راه مبارزه با دسعااه حکومعی وقت بودند ،می توان نام برد .همچنین برادر آیالت اهلل
سینعانی ،آقای سید مهمود م عهدی نه اوای ازو انقببیالون نالامی بالود و بعالدها از
اریان انقب

منزوی شد و چند سال پی

هالم از دنیالا رفالت .ظالاهرا مرحالوم آقالای

هاشمی نژاد در آن زمان در مگهد بودند ،اما آیت اهلل خامنه ای آن وقت ،یعنی سال 32
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نه امام (ره) را ررفعند در مگهد نبودند ،بلکه ایگان در زندان یا به سر می بردند .بعالد
از ماه صفر نه از ررران آمدند ،طی اریان دسعایر شدند و نخنت از ررران به تهران
و سپس آمدند ،طی اریانی دسعایر شدند و نخنت از ررران به تهران و سپس به قم
آمدند و دیار به مگهد برناگعند و زمانی نه ظاهرا نامه ای را از طالرف امالام (ره) باله
اایی می بردند ،دسعایر شدند و از ایالن رو ،احعمالاال در اریالان تبعیالد امالام (ره) در
زندان و در آن امع نبودند آن طور نه باله خالاطر دارم ،مرحالوم هاشالمی نالژاد ،آقالای
طبنی و آقای م عهدی تقریبا در ریس مبارزه با رژیم وقت در مگالهد بودنالد .مالا هالم
ازو افرادی بودیم نه در ننار آنها مبارزه می نردیم ،یعنی االزو طالب

مبالارز حالوزه

بودیم بنده هم آن زمان در ننار این آقایان فعالیت زیادی داشعم؛ البعه به ا عبار مرحالوم
پدرم؛ چون خیلی از نارها به وسیله ی ایگان ان ام می شد .به همین دلیال ننالبت باله
سایرین ،به این لما نزدیک تر بودم .لمالای مبالارزه در منالزل مرحالوم حالا م عبالی
قزوینی امع می شدند در واقع ،منزل آن بزرروار به نانون و مرنز سازماندهی مبالارزه
تبدی شده بود نارفعه نماند نه مرحوم حا آقا م عبی با اینکه از نظر مبنالای فکالری-
فلنفی با امام (ره) توافق نداشت ،ارادت خاصالی ننالبت باله امالام (ره) داشالعند .حعالی
راهی اوقات نه در خدمت ایگان بودیم و صهبت از امام (ره) می شد ،میفرمودند :
«حنا

امام اداشت؛ چه سال است نه بنده مرید ایگان هنعم ،چه سال است نه

ایگان را می شناسم» ما هم ازو طببی بودیم نه در ننار آقایان قالرار داشالعیم و ماننالد
پادو همه ی نارها را ان ام می دادیم.
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به هر حال ،در منزل مرحوم حا شیخ م عبی قرار شد قب از هر چیز ا بمیه ای تهیه
و لمای مگهد آن را امواء ننند تا بعد بالرای مرااالع قالم تلاالراف نننالد .ا بمیاله را
نوشعند و رفعند یک نفر باید اموا بایرد بنده پیگقدم شدم ،البعه خود آقایان هم رفعنالد
غیر از تو ،فرد دیاری نمی توانند این نار را بخوبی ان الام دهالد؛ زیالرا بنالده هالر االا
میرفعم می تواننعم به اسم و ا عبار پدرم اموا بایرم وقعی می رفعم نه ایگان رفعهاند
اموا شود ،باله واسالطهی ا عبالار و سالابقهی آن مرحالوم ،توااله مالی نردنالد و احعالرام
میرهاشعند و اموا می نردند.
به هر حال ،ده ای از امله حا م عبی ،مرحوم پدرم ،مرحوم میالرزا احمالد مالدارس
نه از مدرسین مگهد بودند و مرحوم آقا شالیخ نالاظم دامغالانی ،تلاالراف را در همالان
النه اموا نردند و قرار شد بنده به خانه ی آقایان بروم و تلاراف را به اموای هماله
برسانم حعی بعوی از افرادی نه در آن وقالت االزو وابنالعاان دربالار و باله اصالطبح
«آخوند درباری» بودند ،م بور شدند اموا ننند .در واقع ،شرایطی بود نه آنها هم نمی
تواننعند اموا نکنند؛ منعها پی

هر ندام نه می رفعم باید با خواه

و اصرار شدید و

هر ندام را به روشی باله اموالا نالردن راضالی و وادار مالی نالردم بیگالعر آنهالا الهری
میآوردند یکی از آقایان نه هنوز در قید حیات است و االن در مگهد به سر مالی رد و
همچنان موضع منفی ننبت به انقب

دارد ،از اموا نردن خالودداری مالی نالرد .بنالده

خیلی اصرار نردم و در نهایت به او رفعم :این تلاراف را پالدرم اموالا نالرده اسالت و
آقایان رفعند نه ارر شما اموا نمی ننید ،روی ناغه ادارانه ای لت اموالا نکردنعالان
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را قید ننید ایگان از ترس اینکه مبادا این موضوع برای

شک ساز شود ،اموالا نالرد.

چنان نه رفعیم حوزه تعطی بود و نماز اما یت مطلقا بررزار نمی شد؛ البعه بازاریها
تعطی نکردند ،بلکه ما به اسم آنها ،پیوسعه اطب یه های بی نام و نگالانی مالی دادیالم،
مبنی بر اینکه با ادامه ی تعطیلی نماز اما ت ،باز هم به تعطیلی نگالیده خواهالد شالد
یک هفعه بعد ،حصر منزل آیت اهلل میبنالی را برداشالعند ،ایگالان هالم از هماله ی لمالا
د وت نردند در منزل ایگان امع شوند .آیت اهلل میبنی اطب یاله ی پرشالوری را در
آن م لس قرائت نردند و ضمن آن ،اریان تبعید امام (ره) را به تبعید ابوتر باله ربالهه
تگبیه نردند .اطب یه ی پر حرارت و االبی بود نه با قلم زیبا و رسالایی هالم نااشالعه
شده بود .ببفاصله آن را تکثیر و بین مردم منعگر نردیم.
آقای میبنالی فرمودنالد« :دربالاره ی منالئله ی ا عصالا

نمالاز و درس و شکنالعن یالا

نگکنعن آن ،هر چه آقایان باویند .من تابعم ،در ین حال ،مالی خالواهم بالا مگالورت
آقایان در این زمینه ناری ان ام یا تصمیمی اتخات شود» مرحوم پدرم رفالت ناله اصالب
نباید بهثی درباره ی شکنعن حصالر ا عصالا

نمالاز و درس بگالود .بعوالی دیاالر از

آَقایان رفعند :بهعر است برای این ا عصا  ،زمان تعیین ننیم؛ مثب مقرر ننیم تالا بینالت
روز دیار یا نمعر یا بیگعر از آن ،ادامه یابد باز پدرم رفعند« :دست نم تا برداشعه شدن
حصر آقای قمی باید ادامه داشعه باشد» به ویژه ا عصا

نماز اما ت هالم بایالد اداماله

داشعه باشد در آن ا ،مرحوم حا آقا مدرس رفعند :چرا رااع به نمالاز و درس بهالث
می ننید به فکر اسبم و انقب

باشید فکر این باشید نه طاغوت بر ما مناللط اسالت
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می نگید ! دیاران هم حرف هایی زدنالد و

چرا این رونه حرف و حدیث ها را پی

به این ترتیب در آن ا دیار ننی اریت نکرد در خصوص شکنعن ا عصالا

چیالزی

باوید؛ با اینکه بعوی می خواسعند از آن م لس سوء اسعفاده ننند و منالئله ا عصالا
نماز و درس را از میان بردارند .خبصه ،اینهالا نارهالایی بالود ناله از صالبح روزی ناله
د وت نامه ی آیت اهلل میبنی به دست آقایان رسید ،ان ام دادیم .مرحالوم حالا شالیخ
م عبی رفعند :ده ای در پی شکنعن ا عصا

نمالاز و درس هنالعند ،ناله وابنالعه باله

دسعااه حکومعی هنعند و رفعه اند در این م لس ،ا عصا

شکنعه می شود و قوالیه

هم به اسم آقای میبنی تمام مالی شالود و بعالدا مالی روینالد خالود آقایالان ا عصالابر را
شکنعه نگود رفعیم ،چه نالار ننالیم ،ایگالان

شکنعند؛ بنابراین ،ناری ننید نه ا عصا

دسعور دادند بنده و یکی دیار از آقایان از صبح به مه النه برویم قرار شالد چهالار
پنج نفر از آقایان :مرحوم حا شیخ ناظم دامغانی ،حا آقا مدرس ،حا آقالا م عبالی،
حا میرزا اواد آقا تهرانی و پدرم ،به م رد اینکه در النه ی مقرر ،بهالث ا عصالا
شد ،یکی پس از دیاری باویند نه ا عصا
ترتیب ،ا عصا
این ا عصا

نباید شکنعه شالود و الهمالداهلل ،باله ایالن

ادامه پیدا نرد.

با ماه راب مصادف بود و چنان نه می دانیم ،ماه راب ما زیارتی است؛

لها مردم از اطراف و انناف می آمدند ،اما در من دها و در حرم ،هیچ نمالاز امالا عی
بررزار نمی شد و به همین دلی دسعااه حکومعی شدیدا تهالت فگالار بالود در نهایالت
دسعااه تصمیم ررفت به هر قیمعی نه شده ،ا عصا
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را بگکند؛ به همین دلیال  ،شالبانه

به در منزل آقایان ،مأمور فرسعادند؛ تا اایی نه شب هناام رئیس شهربانی شخصالا باله
در

منزل آقایان رفت و نوان نرد نه آنها (آقایان لمای مععرض) باید باله م لنالی

نه در «نعابخانه ی من د روهرشاد» تگکی می شود ،بیایند و از آن پس نیالز در نمالاز
اما ت حاضر شوند و تأنید نرد نه این موضالوع ،انباله ی اتمالام ح الت دارد و در
صورت امعناع و ادامه ی ا عصا

و نرفعن به نماز ،با آنها برخورد شدید خواهالد شالد.

البعه به هر ندام از آقایان یک حرفی زده بود ،به یکی رفعه بود :خودت را مالی ریالریم
به دیاری رفعه بود بچاله ات را مالی ریالریم؛ حعالی باله یکالی از آقایالان رفعاله بالود :در
شبنعانت را تیغه می ننیم به خاطر دارم بعد از مغر  ،ننار بالازار سرشالور در خیابالان
خنروی نور ،حا میرزا اواد آقا تهرانالی مالرا دیالد -منالزل ایگالان داخال نوچاله ی
سرشور بود به من رفت« :شما از آنچه پی
«ننی پی

آمالده ،خبالر داریالد » رفالعم «ناله»؛ رفالت:

شما نیامد » رفعم« :نه»؛ رفعند نه دو نفر از آقایان ناله آنهالا را اسالم بردنالد

اظهار نردند نه رئیس شهربانی به خانه ی آنها رفعه و رفعه نه باید باله نمالاز اما الت
بروند و آنها هم رفعه اند نه ما از فردا مالی رویالم بالا ایالن شالرایط ،ا عصالا

شکنالعه

میشود ،چه باید نرد در پاسخ ایگان رفعم:
«اما ما نمی رهاریم ا عصا

را بگکنند» رفت« :آنها از فردا به نماز امات مالی رونالد،

چاونه می توانید مانع شوید »
پی بردیم نه مأموران شهربانی همه اا رفعه اند ،ولی به خانه ی ما ننی را نفرسعادهاند
احعمال دارم نه ممکن است فردا بیایند و پدرم را هم بالا مالامور ببرنالد؛ چالون دو روز
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پی

از آن ،رئیس اطب ات شهربانی به خانه ی ما آمد اریان از این قرار بود نه آقای

حا میرزا اواد آقای تهرانی هم در منزل ما با پدرم نگنعه بودند .من هم منزل نبودم.
رئیس اطب ات شهربانی آدم چا و قدبلندی به نام شمس آرا بود .وقعی خواسعم وارد
خانه شوم ،دیدم یک نفر ننار در منزل نگنعه نه او را نمی شناسم مرحالوم پالدرم هالم
داشت با میرزا آقا تهرانی صهبت می نرد .البعه در آن زمان رسم بود در خانه ی لمالا
باز شود .آخالر االمالر ،پالدرم آن شالخص را دیالد و باله او رفالت« :آقالا! شالما اسالعخاره
میخواهید » پاسخ داد« :نخیر آقا! بنده رئیس اطب ات شهربانی هنعم» پالدرم پرسالید:
«برای چه این ا آمده اید » رفت» «من آمده ام بپرسم شما چرا باله نمالاز نمالی رویالد »
پدرم در پاسخ او رفت« :مار نمی بینید نه همه ا عصا

نرده انالد خالو  ،مالن هالم

نمی روم» مأمور شهربانی دوباره پرسید« :چرا نمی روید » و پدرم رفت« :بالرای اینکاله
خانه ی حا آقالای قمالی در مهاصالره اسالت ،بالرای اینکاله شالما آیالت اهلل خمینالی را
ررفعهاید »،مامور پرسید« :شما فقط به همین دلی به نماز اما ت نمی رویالد » پالدرم
اوا

داد« :بله به همین دلی نمی رویم» او م ددا سوال نرد« :یعنی هیچ هر یا مانع

دیاری در نار نینت » پدرم رفت« :خیر؛ می بینید ناله بنالده صالالح وسالالم در این الا
نگنعه ام شما آیت اهلل خمینی را ررفعه اید و دور خانه ی آقای قمی را هالم مهاصالره
نرده اید ،لها ما نماز نمی رویم» مأمور رفت« :آخالر مالا خیلالی ااهالا پالی

بعوالی از

آقایان رفعه ایم و آنها رفعه اند نه چون شما نمالاز نمالی رویالد ،آنهالا هالم نمالی رونالد،
رفعهاند :ارر آقای لم الهدی به نماز برود ،ما هم می رویم» پدرم در پاسخ رفت:
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«آقایان ننبت به من لطف داشعه اند نه این را رفعه اند ،ولی بنالده هالم مالی رالویم :تالا
وقعی آقای قمی به نماز نرود ،من هم نمالی روم پالس ،شالما ایگالان را آزاد باهاریالد و
دست از مهاصره ی منزلگان بردارید تا من هم به نماز بروم».
با تواه به موضع ادی و مهکمی نه پدرم در مقابال مالامور شالهربانی اتخالات نالرد و
برخوردی نه از خود نگان داد ،پی

بینی نردیم نه ممکن است هر لهظه بیایند و بالا

مامور ایگان را ببرند؛ لها طبق برنامه قرار شد صبح زود پدرم از خانه بیرون بالرود ناله
ارر ننی (مأموری) بیابد ،مگکلی پی

نیاید .اتفاقا همین طالور هالم شالد .یالک یالا دو

سا ت مانده به ظهر ،ماشینی در خانه آمد .به طریق معمول داخ خانه ریخعنالد ،ولالی
خوشبخعانه پدر در خانه نبود.
ما معموال النهی خعم صلوات داشعیم .درآن یک ده افرادی نه هم طلبه بودند ،هالم
بازاری و به اصطبح آنهایی نه ناررران اریان مبارزه در مگهد بودند حوور داشالعند.
این النه را ظاهرا به صورت «خعم صلوات» بررزار می نالردیم ،امالا در مال  ،تمالام
حرنت های اارایی مبارزه را نه آقای طبنی ،آقای هاشمی نژاد و بعوی دیار دسعور
می دادند .در این النه اارا می نردیم .ارر احیانا مأموری از در وارد می شد ،میدید
نه ده ای نگنعه اند و دارند خعم صلوات مالی نننالد .هالیچ ننالی در الناله حالرف
نمیزد .معموال در این رونه النات ننی صهبت نمی نند .فقط ارر نالاری داشالعیم،
از النه بیرون می رفعیم ،حرف می زدیم و بعد نه داخ النه بر می رگالعیم ،فقالط
صلوات می فرسعادیم به همین دلی  ،هیچ نالس از آن افالراد در تمالام مالدت النالات

100

ررفعار نگد و این به دلی حفاظت شدیدی بود نه ما در مورد الناله داشالعیم .حالدود
سا ت ده شب به بهانه ی النه ی خعم صلوات داخ نوچه آمدیم ،یکی یکی صالدا
زدیم و هر ندام از افراد را در خانه ی یکی از آقایانی نه رئیس شهربانی به سراغگالان
رفعه بود ،فرسعادیم به آنها رفعیم ،می روید در می زنیالد و مالی رویالد :مالا شالنیده ایالم
رئیس شهربانی آمده و شما را وادار نرده نه فردا نماز بروید ،تصمیم ما بر ایالن اسالت
نه هر نس فردا به نماز برود .بدون هیچ رونه چون و چرا او را بکگالیم .تکلیفمالان را
این طور تگخیص داده ایم ،تا پای قع هم اینعاده ایم ،چون این نار یعنی شالرنت در
نماز اما ت را بر هم زدن نیان روحانیت می دانیم.
از آن ا نه بیگعر آن آقایان ترسو بودند ،احعمال زیادی واود داشت ناله از تهدیالد باله
قع بعرسند و منفع شوند و در نماز شرنت ننند .ما در النه نگنعه بالودیم و یکالی
یکی افراد را می فرسعادیم .فرد مورد نظر می رفت و خبالرش را مالی آورد و نعی اله را
رزارش می داد .سپس یکی دیار را می فرسعادیم ،همه ی آنها رفعه بودند نه به نمالاز
اما ت نمی رویم بعوی از آنها همان شب به رئیس شالهربانی زنالگ زده بودنالد ناله
آمده اند و ما را تهدید به قع نرده اند؛ ولی در نهایت رفعه بودند به نمالاز نمالیرویالم
فقط یکی از آنها رفعه بود نه من نمی دانم چه خواد شد ،شما تهدید می ننید ،اما ارالر
ننی آمد نه ما را به زور ببرد ،چه نار ننیم
به همین لها  ،در مورد او شک نردیم نه مبادا به نماز اما ت برود .لها ،بالرای دفالع
این احعمال ،هناام صبح ،یک قد صوری راه انداخعیم آقای شالیخ لالی تهرانالی امالام
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اما ت ننونی من د هدایت تهران را باله نالوان دامالاد در نظالر رالرفعیم و دخعالر دو
سالهی آقای حا حنین امینی خیاط ،از دوسعانمان ،به نوان الروس در نظالر ررفعاله
شد و به این ترتیب ،یک قد صوری به راه انداخعیم .به دنبال آن ،دو نفر با ماشین در
خانه ی آن آقا رفعند و رفعند م لس قدی در فبن اا داریم؛ لطفا تگریف بیاورید و
خطبه ی قد را بخوانید به این صورت ،آن آقا را به م لس قد آوردند و از سالا غت
هگت صبح تا دو بعدازظهر ایگان را ناه داشعند و در را باله رویال

بنالعند و رفعنالد:

نمی شود بیرون بروی .نارفعه نماند نه از طرف دیاالر ،وقعالی شالبانه نارمالان را تمالام
نردیم ،به در منزل مرحوم حا میرزا اواد آقای تهرانالی رفعالیم .سالا ت دوازده شالب
بود .در زدیم؛ ایگان -بنده ی خدا -خوا

بودند ،با وحگت از خالوا

(به هر حال ،این نارهای اوانی است و حنا

و نعا

بیالدار شالدند.

ندارد) به ایگالان خبالر دادیالم

نه نارها درست شده است ایگان فکر نردند مأمور حکومعی است نه سراغگان آمده،
اما وقعی دید ما هنعیم ،با آن حالت ح ب و شرم خاصالی ناله داشالت ،اصالب باله مالا
ا عراض نکرد و ما بعدا فهمیدیم نه چه نار بدی نرده ایم.
خبصه به ایگان خبر دادیم نه نارها درست شالده و فالردا ننالی ناله نمالاز اما الت
نمیرود .فقط یک نفر اوا

قطعی نداده و مردد مانده نه هر طالور شالده ،از رفالعن او

نیز الوریری خواهیم نرد .صبح فردای آن روز ،تمام سالربازهای رنالن دوم ارتال

را

لباس شخصی پوشانده و داخ من د روهرشاد آورده بودند .یک سا ت ماند به ظهر
دیدم نه دور تا دور من د را سربازها ررفعه اند .همه لباس شخصالی پوشالیده ،سالرها
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تراشیده و پوتین به پا نرده بودند .از قیافه شان معلوم بود ناله سالربازند .آنهالا را آورده
بودند نه به طور نلی ،مواظب اوضاع باشند و تمام حرنالت هالا را زیالر نظالر بایرنالد.
اسعاندار ،رئیس ساواک ،رئیس شهربانی و سایر منئوالن اسعان هالم حاضالر شالده و در
نعابخانه ی «من د روهرشاد» نگنعه بودند آنها منعظر بودند نه لما هماالی بیاینالد و
در من د نماز بخوانند ،ولی حعی یک نفر از آقایان هم نیامد ،و اینها نزدیک ظهالر ،در
حالی نه نقگه ی خود را نق

بر آ

می دیدند ،دسالت خالالی بررگالعند .ایالن قوالیه

مدتی ادامه پیدا نرد تا اینکه م بالور شالدند حصالر منالزل آقالای قمالی را بردارنالد .مالا
خوشهال بودیم ،چرا نه می داننعیم ارر حصر از منزل آقای قمی برداشعه شود ،پایااه
مبارزه با راه می افعد .همین طور هم شد و خوشبخعانه ایگان هالم دوبالاره وارد میالدان
مبارزه شدند و از آن پس ،همه امع شالدیم و ایگالان هالم مرتالب ا بمیاله مالی داد و
سخنرانی می نرد .اریان مبازه و انقب

در مگهد تا ماه رموان ادامه پیدا نرد .در ماه

رموان برای نار تبلی به «آم » رفعم یکی از لمای آم  -نه خدا رحمع

نند آقالای

سعیدی ناشمری از آن ا نه خیلی به ما مهبت داشت ،رفت« :چون شما در مالاه صالفر
از ررران فرار نرده اید ،مصلهت نینت در ماه رموان درآم به منبر بروید؛ چون هر
دو شهر در یک اسعان واقع اند و ممکن است شما را تعقیب و احیانالا دسالعایر نننالد»،
لها ایگان دهی را برای من در نظر ررفعند و ما در آن ده به منبر می رفعیم.
هر چند آن ا ده بود ،ولی تصمیم ررفعم همان برنامه ی مبارزات خودمالان را در آن الا
نیز ادامه بدهم چون در دهات ،تازه اصبحات ارضی شده بود ،روسالعایی هالا طرفالدار
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شاه بودند ،ولی خوشبخعانه در آن ده هنوز اصبحات ارضی نگده بالود؛ ولالی بالا ایالن
واود غالب و تبلی نردیم و در نهایت نار به اایی رسید نه بعد از دهم یالا پالانزدهم
ماه رموان ،مردم کس های شاه را از خانه های خود نندند و وسط میالدان ده آتال
زدند .به دنبال این قویه و در «شب احیا» الده ای باله اصالطبح چمالا دار از دهالات
دیار به قصد نعک زدن من آمده بودند در همان حال نه در مراسم احیا قرآن بالر سالر
داشعیم ،شاه و نخنت وزیر وقت -منصور -را بنیار نفرین نردیم منصور را هالم تالازه
ترور نرده بودند و هنوز در بیمارسعان بود نه البعه همان اا هم هبک شد؛ منعها اند
او را تا مدتی در بیماسعان ناه داشعه و مرگ او را ا بم نکرده بودند در هالر صالورت،
مراسم آنقدر شورانایز بود نه روسعائیانی نه بالرای نعالک زدن آمالده بودنالد ،العمالاس
نردند مراسم احیای شب بینت و سوم (احیای بعدی) را در ده آنها بررزار ننیم .البعاله
اهالی همان ده به این امر راضی بودند و رفعند« :ارر شالما آن الا برویالد خیلالی خالو
است ،حعی خود آنها هم پیگقدم شدند و مالا شالب احیالای بعالدی را در آن دهالی ناله
برخی از افراد آن آمده بودند تا ما را نعک بزنند ،برپا نردیم .ببفاصالله بعالد از مراسالم
احیا ،رادیو خبر مرگ حننعلی منصور را ا بم نرد.
روسعاییان مرگ او را اثر نفرین من می داننعند ،البعه همان طور نه رفعم ،منصور همان
زمان تیرخوردن ،مرده بود ،منعها اندش را ناه داشعه بودند و بعدا مالرگ او را ا البم
نردند؛ اما به هر تقدیر روسعاییان آن را مع زهی من می داننعند تا حدی نه برای آنها
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مث یک امامزاده شدم! روسعائیانی نه همه طرفدار شاه بودند ،به یک باره از این رو باله
به آن رو شدند.
وقعی از آن ا به مگهد بررگعم ،نزدیک ید نوروز بود .مرحالوم پالدرم همیگاله باله مالا
سفارش می نرد و می رفت :هر اا رفعی ،یک اصال اساسالی در مبالارزه را باله خالاطر
داشعه باش نه من از این دسعور ،بنیار نعی ه و بهره ررفعم .او می رفت« :تا وقعالی تالو
را نارفعه اند ،می توانی نار ننی ،اما ارر یک بار ررفعار شدی ،دیار نمالی تالوانی نالار
ننی ،چرا نه درباره ی تو حناس می شوند و هر قویه ای نه پی

بیابالد ،اول سالراغ

تو می آیند و لها ،هیچ ناری نمی توانی بکنی؛ بنابراین تو به همان مقالداری ناله بالرای
مبارزه نیرو صرف می ننی ،باید همان مقدار هم نیرو به نار بایری نه ررفعار نگالوی.
ارر ریر افعادی دیار نارت تمام شد است» .لها تا آخر اریان مبالارزه .ایالن فرمالودهی
ایگان آویزه ی روش ما بود ،یعنی هر قدر نیرو صرف مبالارزه مالی نالردیم ،باله همالان
اندازه مواظف خودمان بودیم نه ریر نیفعیم.
به هر حال ،بعد از بازرگت از آم نزدیک ید نوروز منزل آقای قمی النه داشعیم و
آقایان هم حاضر بودند .دسعااه حکومعی شدیدا شهر را ننعرل می نرد و نمیرهاشالت
نفس ننی در بیاید! آقای قمی هم از این وضع خیلی ناراحت بود و می رفت :در این
ید نوروز این همه زوار از اطراف می آیند و ما هیچ ناری نمی توانیم بکنیم .آن سال
هم آقایان ا بم نردند نه ما ید نداریم به نوان نمونه مرحالوم آیالت اهلل میبنالی ناله
سا ت تهوی با سا ت درسگان ،مصادف شده بود با همان سا ت ،سر درس رفعند و
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ا بم نردند نه ما امنال ید نداریم .این در حالی بود نه آن سال ،مگهد خیلی شلوغ
شده بود و زائر خیلی زیادی به شهر آمده بود .آقای قمی هم خیلی ناراحت بود نه بالا
آن اخعنا و خفقان مواود هیچ ناری نمی توان نرد ،زوار می آیند و مالی رونالد ،امالا
چه می شود ان ام داد.
مدرسهی باالسر -نه االن شده است دارالوالیه -تهت تولیت پدر من بود و ما هالم باله
آن رفت و آمد داشعیم .در اسناد تاریخی خراسان آمده نه مدرساله ی باالسالر در زمالان
شاه سلیمان صفوی ساخعه شده است .قطعه زمینی در باالسر حرم مطهر قرار داشعه نه
خود شاه سلیمان یا یکی از ارنان حکومت یا شید ننی دیار در آن زمان در آن قطعه
زمین ،مدرسه ای ساخعه نه بعدا خرا

شده بود .چون این زمالین پگالت حالرم بالوده،

برف انداز زمنعانی پگت بام حرم مهنو

می شالد .در تابنالعان هالم مالب باله یالک

زبالهدانی تبدی شده بود تا اینکه حدود دوینت سیصد سال پی

 ،یکی از ااداد ما به

نام حا میرزا اواد م عهد نه سرنگیک آسعان قدس هم بوده ،در این زمیناله مدرساله
ساخعه است در آن زمان تولیت امور آسعانه را سرنگالیک آسالعانه ان الام مالی دادنالد و
سرنگیک ها از لما بودند و در حقیقت حا میرزا اواد م عهالد ،مدرساله ای از بالین
رفعه را احیا و ت دید بنا نرد و در ایام حیات ،تولیت آن با خودش بود و بعد از مالرگ
نیز تولیت آن با اوالدش بود نه بعد از چند نن  ،تولیت آن به مرحوم پدرم منعق شد؛
یعنی معولی منصوص بود نه اینکه از طرف حانم و مانند آن منصالو
رژیم رهشعه یک بار خواسعند آن را خرا

شالده باشالد .در

ننند و ازئی از حالرم مطهالر قالرار دهنالد،
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ولی مرحوم پدرم خیلی مقاومت نرد و ناهاشت ،موقعیت سیاسی هم اوری بود ناله
آنها نمی خواسعند با ا مال زور این نالار را بکننالد ،چالون وسالیله ای مالی شالد بالرای
تبلیغات لیه دولت و آنها نمی خواسعند چنین شود.
بعد از پیروزی انقب  ،آقای طبنی نه از طرف امام ،تولیت آسالعان قالدس را بر هالده
داشت ،چون تگخیص دادند نه به هر حال این زمین وابنعه به آسعانه است ،چالون در
وقفنامه آمده بود نه این زمین خانرو
وابنعه به حرم بوده نه خانرو

انداز حرم بوده و ایگان فرمودند حعمالا زمالین

انداز حرم مهنو

شده است .ساخعمان مدرسه هالم

نه از حیث انعفاع خار شده بود ،زیرا در زمالان ولیالان در طالرح توسالعهی فلکاله ،درا
مدرسه را بنعه بودند و اساسا ساخعمان مدرسه فرسوده و مخروبه شده بود؛ به همالین
دلی آقای طبنی حکم نردند نه مدرسه باید خرا

شود و زمین آن باله حالرم ملهالق

شود سران ام چنین شد و در آن مکان ،روا دارالوالیه را ساخعند نه اننون در باالسالر
است .البعه بخگی از زمین بازار قدیم مگهد نه در زمان ولیان خرا

شده بود هالم باله

زمین مدرسه ملهق شد تا دارالوالیه را ساخعند.
به هر حال در این مدرسه دارالوالیه ،آقایی را می شناخعم به نام شیخ مهنالن خالاوری
نه بنیار نعرس بود .ایگان اوان معدینی را به ما معرفالی نردنالد ناله تالازه چاپخانالهی
نوچکی باز نرده بود و نارت چاپ می نرد .نام

سید مهمود ر نایی بود .نمیدانالم

االن زنده است یا نه ،ولی به احعمال زیاد زنده است؛ چون آن وقت هنوز االوان وهالم
سن و سال خودمان بود .خبصه ،او تازه چاپخانه ای را با یک ماشالین ملخالی خریالده
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بود و در دنانی ،داخ یک پاساژ نار می نرد .ترانت هایی 1تهیه نرده بودیم با نوان:
«نوروز ،تویم با فقدان آیت اهلل العظمی خمینی از مرگ برای شیعه ناروارتر است.
آن وقت هنوز امام (ره) را با نوان امام نمی شناخعند .این ترانت های مقوایی را پی
این آقای اوان بردیم نه برایمان چاپ نند ،اما او رفت:
«من تازه شروع به نار نرده ام ،باهارید یک لقمان نالان در بیالاوریم .تالازه هالم ازدوا
نرده ام ،ارر بیایند من را بایرند ،بیچاره می شوم» بنده به او رفعم« :چون تالازه نالارت
را شروع نرده ای ،برای برنت نارت هم نه شده ،این نار را ان ام بده و یقین بدان تو
را نمی ریرند و ررفعار نمی شوی» او هم قبول نرد و چنالدین هالزار ترانالت را بالا آن
ماشین ملخی اش چاپ نرد .بندهی خدا دو شبانه روز در مغازه اش را باله روی خالود
بنت و به طور شبانه روز نار نرد تا چاپ ترانت ها را تمام نرد.
سپس شیخ مهنن ،ده پانزده نفر را پیدا نرد تا در پخ

ترانالت هالا نمالک نننالد .باله

ایگان رفعم ،پیوسعه با من ارتباط داشعه باشد ،چون می ترسیدم ارر آنها ریالر بیفعنالد و
من هم ریر بیفعم ،ما را شکن ه بدهند و برای آن االوانی ناله آن ترانالت هالا را چالاپ
نرده بود ،رران تمام شود .طفلک ارر ررفعار می شد خیلی نااور بود؛ به ویالژه اینکاله
به او قول داده و رفعه بودم نه خاطرش آسوده باشد.
خبصه ،ترانت ها را هناام شب به باالی پنت بام «مدرسهی باالسر» نه به پگت بالام
حرم راه داشت ،منعق نردیم ،ااییکه هیچ نس احعمال نمی داد .پالانزده نفالر ااهالای
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.نارت های مقوایی در قطع نارت ویزیت
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مخعلف پگت بام منعقر شدند .همین شیخ مهنن همه را برد و منالعقر نالرد .مالا هالم
ترانت ها تهوی شیخ مهنن دادیم .سرشب ،چند تا از آنها را به خانه ی آقالای قمالی
بردیم .ایگان نگنعه بود و خیلی هم ناراحت بود .آقای طبنی و آقالای م عهالدی هالم
آن ا بودند .یکی از ترانت ها را به آقای سید مهمود م عهدی دادم ،نااه نرد و رفت:
اینها ن ا بوده؛ قویه را از اول تا آخر برای ایگان تعریف نردم ،ضمنا رفعم نه پالانزده
نفر در فبن اا منعقر شده اند نه موقع تهوی سال نه چراغ ها ،خالاموش و روشالن
می شود ،در آن تاریکی ،ترانت ها را به پایین بریزند .ایگان رفعند« :ایالن نالار تالو باله
قدری وحگعناک است نه می ترسیم ما را هم ررفعار نند؛ آخر تو چرا ناری نه به تالو
مهول نگده ،دنبال نرده ای » می داننعم ارر به شما باویم ،مخالفت می ننید .حدس
می زدم نه شما مانع می شوید ،لها «چیزی نافعم»
البعه ایگان ناراحت شدند چون تصمیم ررفعه بودند نه همهی حرنت هالا از یالک االا
برنامه ریزی و سازماندهی شود ،ولی در ین حال ،خوشگان آمد .رض نردم« :شالما
مخالفید » رفعند« :نه خو

است» نار را به آقای قمی هم نگان دادیالم ،ایگالان خیلالی

خوشهال شدند نه لی ای حال خیلی خو

شد ،حداق یک صالدایی در شالهر بلنالد

می شود .آن سال زوار بی شماری آمده بودند .طبق برناماله ،ترانالت هالا را بالین مالردم
ریخعند .آنها نه بنیار داغ هم بودند به شالعار دادن پرداخعنالد و باله یالک بالاره ،صالهن
«حرم» و «من د روهرشاد» یکپارچه تظاهرات ضد رژیم شد .دسعااه حکومعی ریج و
دیوانه شده بود ،از فردای آن روز در خیابان ها ،ایپ و منلن راه انداخعنالد و اصالب
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نمی داننعند چه نار دارند می ننند .خبصه ،در بین تمالام آن امعیالت ،دو روز بعالد،
تنها همان شیخ مهنن را ررفعند شیخ بنیار بی مهابا و نعرس بالود ،در حالالی ناله در
خیابان بوده و تعدادی ترانت هم در ایب خالود داشالعه اسالت ،یکالی از سالربازها ناله
داخ ایپ بود ،به او شک می نند و به او می روید :دسع
آن وقت ایب های

را روی دیالوار باالهارد؛

را انع و می نند نه در نهایت ترانت ها را در می آورد و وی

را دسعایر می ننند .هناام ظهر ،پدرم آمد و رفت« :آقای قمالی هناالام نمالاز ننالی را
پی

من فرسعاده بود تا به تو باویم شیخ مهنن ررفعار شده ،و لها صبح نینالت ناله

تو در شهر بمانی» بنابراین چون ممکن بود شالیخ مهنالن در اثالر شالکن ه ،مالن را لالو
بدهد ،شبانه با واود اینکه دوازده فروردین بالود و اصالب ماشالین پیالدا نمالی شالد ،دم
دوازده ی مگهد ،سوار ماشینی شدم و به تهران آمدم و تا  6ماه فراری بودم.
آقای قمی پیوسعه به ما پیغام می داد به مگهد نیا نه تو را می ریرند .ظاهرا شیخ بیچاره
را «دسعبند قاپونی» زده بودند .یکی از شکن ه هایی نه ساواک ا مال می نرد« ،دسعبند
قاپونی» بود؛ یعنی دست چپ را با پای راست از پگت می بنعند و به طرف میرفعند:
سر پا باینت تا می خواست تکان بخورد ،او را می زدند ولی شیخ با واالود شالکن ه
شدن ،نارفعه بود نه ترانت ها را از نی ررفعه و ما را لو نداد البعه بعد از شال

هفالت

ماه ،تبش هایی صورت ررفت تا ایگان آزاد شد .ازسال  33باله بعالد ،وضالع باله نلالی
وض شد ،آن وقت در مگهد «هیئت مؤتلفه» تگکی شده بود و افرادی از هئیالت باله
مگهد رفت و آمد و ارتباط داشعند .مرحوم حا مهدی راقی یک بار باله مگالهد آمالد
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همین طور ،مرحوم اندرزرو نه آن زمان شیخ بالاس تهرانالی نامیالده مالی شالد .منعهالا
مطلب مهمی نه به سال های  33و  33مربوط می شود ،این است نه مبارزه طالی ایالن
سالها خیلی نم رنگ شد در سال  33و بعد از آن قوایا ،آقای قمی را باله «خالاش» در
«بلوچنعان» تبعید نردند با تبعید ایگان دیار مبارزه در مگهد تقریبا بی درنگ شد.
مرحوم حا آقا م عبی قزوینی هم بعد از یکی دو سال مری

شد و در بنعر افعاد .ما

هم نه ررفعار درس و بهث بودیم ،خیلی به نار مبارزه نمی رسیدیم .آقالای طبنالی را
نیز به زندان انداخعند ،آقای خامنه ای را به سینعان تبعید نردند و آقای هاشمی نژاد را
هم ررفعند ضمن اینکه خود آقای سید مهمود م عهدی هم تا اندازه ای پیالر و ننالبت
به مبارزه ،بی بقه شده بود .به این ترتیب ،وقعی رئوس لمالا را ررفعنالد ،مبالارزه باله
نلی از رونق افعاد .حا آقا م عبی هم مری

شد و به این صورت ،اریان مبالارزه در

مگهد نامب بی رنگ شد.
این نکعه را هم اضافه ننم ناله تالأمین هزیناله ی نارهالا و فعالیالت هالای مبالارزاتی مالا،
برنامهی سازماندهی شده و مگخصی نداشالت .رالاهی بعوالی از آقایالان لمالا نمالک
مینردند ،ضمن اینکه فعالیت ها و نارهای ما ،اساسا پرهزینه نبالود و بیگالعر انباله ی
ا عقادی ،انایزشی و اننانی داشت؛ یعنی آنهایی نه در صالهنه حوالور داشالعند ،فقالط
برای رضای خدا نار می نردند .بعوی نارها مث تکثیر اطب یه ها نیالز ناله هزیناله ای
در برداشت ،در بیگعر موارد م انی تمام می شد .البعه خیلی از ااها نیز خود طلبه هالا
همراه بودند؛ یعنی هر ننی از درآمد مخعصر طلبای خود مایه می رهاشت و االوری
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بود نه ارر ننی ام ناری می شد ،هزینه ی آن را هم خودش مالی داد و از زنالدری
خودش مایه می رهاشت ،هر چند فقیر بود به هر حال ،تا آن ا نه طلبه ها میتواننعند
این هزینه ها را از اای دیاری نمالی ررفعنالد ،ماالر اینکاله احیانالا در مالوارد خاصالی
هزینهی نبنی مورد نیاز بود نه در این صورت ،آقایان لمالایی ناله دسالت انالدر نالار
بودند ،آن را تامین می نردند .ولی به هر حال ،یک تگکیبت اقعصادی برای این امالور
و منائ  -الاق در مگهد واود نداشت شالاید در تهالران تگالکیبتی همچالون هیئالت
مؤتلفه بودند نه بنده چندان بر آن واقف نینعم ،اما در مگهد ناله مالا فعالیالت داشالعیم
اصب تگکیبت خاص اقعصادی برای این نار نبود .مالؤمنین هالم االریت نمالی نردنالد
منعقیما منا دتی بکنند ،بلکه ارر می خواسعند نمکی بکننالد ،معمالوال باله واسالطه ی
لما این نار را ان ام می دادند چون مگهد نوچک تر بود ،طبعا سلطه ی دسعااه هالم
بر آن بیگعر بود .به هر حال ،در تهران برنامه ها وسیع تر ان ام می ررفت.
بعد از این منائ  ،قویه ی منافقین پی

آمد .البعه آن زمان ،تازه باله نالوان م اهالدین

خلق مطرح شده و خیلی هم تأیید می شدند .احعماال آقای م عهدین اولین ننالی بالود
نه منهرف بودن م اهدین خلق را ا بم نرد ،زیرا ایگان ،بالا اینکاله م اهالدین در آن
وقت مورد تأیید همه بودند ،با آنها اصب میاناله ای نداشالعند و مععقالد بودنالد ناله آنهالا
منهرف هنعند .به هر حال ،از آن ا نه بیگعر آقایالان ررفعالار دسالعااه حکالومعی شالده
بودند ،ایگان تنها مانده بود .مبدی ادایی از ایگان از مبارزان و انقببیون همان ماارای
منافقان بود ،حال آنکه در آن زمان ،م اهدین مورد قبول افراد و رروه ها بودند .آقالای
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م عهدی در ا عراض به مبانی فکری یک ده از دوسعان مبارزش مث آقایالان ا والای
هیئت مؤتلفه نه راهی به مگهد رفت وآمد داشعند ،اظهارنظرهایی می نرد .البعه در آن
زمان ،هنوز مبانی فکری آنها ظهور و بروز نکرده بود.بهعر اسالت باالوییم اصالب مبالانی
فکری خاصی نداشعند ،بلکه در زندان یک سری مبانی فکری پیالدا نردنالد آنهالا اصالب
حرنت منلهانه را نمی پنندید و می رفعند حرنت منلهانه درست نینت .او مععقالد
بود نه در ریس یک حرنت منلهانه باید یک مراع باشد ،واال اایز نینت.
در همان وقت ها نه مبارزه بی رنگ شده بود ،چند اریان خاص در مگهد اتفا افعاد
نه نعایج نارواری در پی داشت یکی ،شهادت مرحوم آقای سعیید بود .ایگان مگالهدی
بود .البعه طلبهی قم و از لمای تهران بود ،ولی طلبه های مگهدی به ایگالان بقالهی
وافری داشعند .وقعی آن بزرروار را شهید نردند ،در مگهد بین طلباله هالا اخعبفالی باله
واود آمد ،چرا نه تعدادی از طلبه ها خدمت آقای میبنی رفعند و رفعند نه درس هالا
را تعطی ننید ،ولی ایگان به هر لت قبول نکردند .شیخ لی آقای تهرانی سالر درس
آقای میبنی برخاست و ا بم نرد نه به دلی نگعه شالدن آقالای سالعیدی بایالد درس
تعطی شود آقای میبنی هم ناراحت شد و رفت :اصب تعطی نالردن درس در اخعیالار
من است ،نه در اخعیار شما ،و حال نه به دست من است ،بنده باید تعیین تکلیف ننم،
شما چه حقی دارید
شیخ لی آقا هم صبانی شد و از سر درس بیرون رفت و رفالت :مالن دیاالر در سالر
درس حاضر نمی شوم! شیخ لی آقا شاخص تالرین طلباله ی درس آقالا میبنالی بالود؛
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یعنی در بین شارردان ایگان و نیز در میان فوب از هماله شالاخص تالر بالود .خبصاله،
وقعی ایگان ا عراض نرد ،ده ای به حمایت از او ،از پالای درس برخاسالعند ،البعاله در
این قویه ،ما با آن آقایان موافق نبودیم و در آن وقت من هنوز سر درس آقای میبنالی
نمی رفعم؛ اما در آن ا با یک ده اخعبف پیدا نردیم ،چرا نه می رفعیم به هالر حالال،
آقای میبنی مراع تقلید است و ما نباید یک مر را تنها به این دلی نه آقای سعیدی
را شهید نرده اند و ایگان درس را تعطی نکرده است توعیف ننیم ایگان برای اسبم
شهید شده اند و توعیف یک مراع هم صهیح نینت ،به ویژه اینکاله در آن برهاله ی
زمانی در مگهد ،غیر از آقای میبنی شخصیت مده ای دیاری نبود چون در آن زمان
آقای قمی هم حوور نداشت ،به همین دلی  ،بین طلبه ها اخعبف نظر پالی

آمالد؛ باله

طوری نه دو سه دسعه شده و از هم ادا شدند.
اینها از امله حوادثی بود نه روند مبارزه را در مگهد نُند و بی رنگ نرد .مععاقب آن
اتفاقی افعاد نه وضع را بدتر نرد و آن اینکه آیت اهلل میبنی مری

شد .ایگان به دلی

فگار خون و سپس سکعهی مغزی در خانه بنعری شد و مردم هم خیلی از این پیگامد
ناراحت بودند .شاه از تهران ،دنعر فرسعاد .در واقع ،یک رروه پزشالکی باله سرپرسالعی
دنعر سنگ برای معال ه ی آقای میبنی آمدند .این نار ،وضالع را بالدتر و پیچیالده تالر
نرد؛ به طوری نه بعد از این قویه ،بنیاری از مردم ننبت به آیالت اهلل میبنالی بالدبین
شدند به دنبال آن ،شاه خودش برای زیارت به مگهد آمد و مععاقبا ساواک ،طی اقدامی
تواننت فرزند آقای میبنی را برای دیدار شاه ببرد و او از شاه دیدن نرد.
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در این هناام ،وضع از آن هم نه بود بدترشد؛ تا آن الا ناله بعوالی آشالکارا باله آقالای
میبنی اهانت می نردند و خود ما هم دیار ازو مخالفان بودیم وحعی یادم هنت ناله
آن ا خیلی ایگان را اتیت نردیم .اما حدود یک سال بعالد ،یعنالی از سالال  31تصالمیم
ررفعیم دوباره به سر نبس درس ایگان برویم نه نبس منهصر به فردی بود .من باله
درسم خیلی مقید بودم .نکعه ی االب تواه برای بنده ،همین است ناله در طالول ایالن
اریانات ،هیچ وقت درسم را تهت الگعاع مبارزه قرار نمی دادم همواره درسالم اداماله
داشت در آن سال ،سطح مان تمام شده بالود و بایالد سالر درس آقالای میبنالی شالرنت
مینردیم .یک بار نه در النه ی همراه پدرم و آقای طبنی بودم ،آقای طبنی رفالت:
«شنیده ام نه شما به درس آقای میبنی می روید!» رفعم« :بله همین طور است» رفالت:
«نباید بروی ،چون رفعن شما به درس آقای میبنی ،در واقالع باله ا عبالار پالدرت لطماله
میزند؛ چرا نه به طور ضمنی تأیید مهنو

می شود .وقعالی آن الا مالی رویالد مالردم

خیال می ننند نه پدر شما مؤید روش آقای میبنی است؛ بنابراین باید از این نار پهیز
ننید» بنده رفعم« :پس چه باید نرد » ایگان در پاسخ رفعند« :برو در قم درس بخوان!»
اما پدرم از همان ابعدا با قم رفعن من خیلی مخالف بود؛ چون به من بقه داشت و از
همان اول هم سعی می نرد هر طور شده من به قم نروم لها تا دید آقای طبنی بهالث
رفعن بنده به قم را مطرح نرد ،صبانی شد و رفت« :مردم سر درس لمای اه سنت
می رفعند ،ایگان در درس آقای میبنی شرنت نکنند »
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اریان دیاری نه در همان زمان اتفا افعاد ،این بود نه آیت اهلل خامناله ای ناله در آن
وقت از تبعید در آمده بود برای ناری به منزل آیت اهلل میبنی رفعاله بودنالد ناله در آن
موقع پنر آیت اهلل میبنی هم آن ا حوور داشالعه اسالت ایگالان ،خطالا

باله آیالت اهلل

میبنی رفعه بودند« :من با شخص شما نار دارم و پنرتان نباید باشد» ولی ظاهرا آقای
میبنی رفعه بودند نه پنرم به امور ااعما ی واردترند .من خودم زیاد بین مردم نینعم
شاید شما مطلبی داشعه باشید نه به منائ ااعما ی مربالوط باشالد ،لالها ایگالان چالون
آشناتر است ،باید در النه باشد .آقای خامنه ای هم رفعه بود نه ارر این طور باشالد،
بنده صهبعی نمی ننم و ببفاصله از منزل ایگان خار شالده بالود .مععاقالب آن ،آقالای
خامنه ای را دسعایر نردند و این خگم طلبه ها را تگدید نرد؛ چون رالرفعن ایگالان را
ناشی از خبر و رزارشی می داننعند نه از خانه ی آقای میبنی باله سالاواک داده شالده
بود در حقیقت همین قوایا اریان انقب

را در مگهد خیلی بی درنگ نرد.

نارفعه نماند ،ما در ین اینکه شاررد آیت اهلل میبنالی بالودیم ،از موضالع ریالری هالای
سیاسی بیت ایگان هم ناراحت بودیم .البعه ایگان ننبت به ما مهبت زیالادی داشالت و
راهی اوقات نه این ناراحعی ها را به خود ایگان اظهار می نردیم؛ ایگان هم از دسالت
ما ناراحت می شد .یادم هنت قب از اولین سفر ح ی نه می خواسعم بروم ،به حالرم
رضوی رفعم و ایگان را دیدم نه پایین پالای مبالارک نگنالعه بودنالد .رفالعم« :آقالا! مالن
میخواهم سفر حج بروم ،از آن ا نه شما را خیلی اتیت نرده ام ،االن آمده ام بالا شالما
یک معامله بکنم و در واقع ،از شما حبیت بطلبم و همین اا ،پایین پای حوالرت ،از
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من راضی شوید ،من هم یک مره ی مفرده به نیابت از شما ان ام مالی دهالم» ایگالان
رفت« :ارر شما مره را ان ام بدهید ،ما ممنونیم ،ولی بدون آن هم من از تو راضی ام
و شما از این بابت ناران و ناراحت نباش» به هر حال ،از بس ایگالان را اتیالت نالرده
بودم ،برای اسعرضای ایگان خدمعگان رفعم.
بدین ترتیب ،اریان انقب

به لها

وام مخعلفی نه اشاره شد ،به تدریج بی رنالگ

شد اما حوزه با آمدن آقای فلنفی ررم شد و وضع درسی طلبه ها هم باله نهالو قابال
تواهی بهبود یافت .اما این حالت تا اریالان تاااالهاری شالاه ،بنالعر دوام نیالاورد .در
قویهی تاااهاری ،مرحوم پدرم کس العم شدیدی از خود نگان داد .معأسفانه ،در
آن برهه از زمان ،اخعبفات بین روحانیالت و تگالعت در منالائ انقالب

و مبالارزه باله

اندازهای زیاد شد نه دسعااه ،انثر آخونالدهای مگالهد از املاله منبالری هالا و غیالره را
خریده بود .خود آسعان قدس هالم وسالیله ای شالده بالود ناله باله واسالطه ی آن ،یعنالی
آخوندها را به انهای مخعلف از امله می خریدند.
به بوه ،تولیت من د روهر شاد را هم نه بر هالده ی فالردی باله نالام طالاهری بالود،
ررفعند و آن را به یک سرهنگ دادند نه با ساواک همکاری داشت .خبصاله ،نالار باله
اایی رسید نه شاه بعد از مراسم تاااهاری ،اولین سبم رسمی اش را در مگهد قرار
داد و تأنید نردند نه همه ی آقایان لما باید در مراسم سبم رسمی شاه شرنت ننند
این ا بود نه پدرم خیلی صبانی شد و از نوره در رفت و سخت مخالفت نرد به هالر
حال ،برای فراهم نردن مقدمات شرنت لما در مراسم سالبم ،نصالیر صالار ،معالاون
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هویدا و رئیس اوقاف بود ،انعخا

شد نه پنر مرحالوم آقالا سالید نالاظم صالار بالود.

خانوادهی صار اصالعا تهرانی بودند .آقا سید ناظم پنر آقا سید مهمالد صالار .اسالعاد
مرحوم پدرم و از هم دوره های مرحوم آخوند مبصدناظم بالود .شالایان تنالر اسالت،
پدرم تصدیق ااعهادش را نیز از مرحوم آقاسید مهمد صار ررفعاله بالود .آن بزررالوار،
ابعدا در ن ف و بعد به مگهد آمد و مدتی در آن ا ماند و پدرم هم در آن دوره ،االواز
ااعهادش را از او ررفت.
در آن زمان همانطور نه اشاره نردم تصدی منال د رالوهر شالاد بر هالده ی سالرهنگ
صالهی بود نه خیلی در مگهد انایت نرد و تا این سال هالای آخالر ،یعنالی تالا زمالان
ولیان هم بود و نیروی تمام یار و آلالت دسالت سالاواک مهنالو

مالی شالد و تمالام

منویات سوء سانواک را مو به مو اارا می نرد همین شخص از تمام امامالان اما الت
من د روهرشاد د وت نرد نه برای مبقات نصیر صار به نعابخانه ی من د بیاینالد
تا به این وسیله ،زمینه ی شرنت آنان در مراسم سبم رسمی شاه فراهم شالود نزدیالک
ظهر بود نه آمدند ،پدرم را د وت نردند؛ ولی او رفت نه به ایالن م لالس نمالی رود.
لها دو مامور برای بردن پدرم رهاشعند ،یعنی خیلی وقیح م می نردند و تا این حالد
وضع ،خفقان آمیز شده بود .پدرم نماز ظهرش را خواند و به مالن رفالت« :مالی ترسالم
بیایند ،مرا مقاب نعابخانه بایرند و به زوز داخال منال د ببرنالد ،چالون منالیر ایگالان
درست از الوی در نعابخانه می رهشت از این رو ،وقعی درس من تمام شد ،سر نماز
پی

پدرم رفعم تا ایگان را از در بازار خار ننیم .بالین دو نمالاز باله او رفالعم« :وقعالی
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نمازتان تمام شد ،بیایید ،از در بازار بیرون برویم تا م بور نباشیم از الوی نعابخانه رد
شویم» ایگان موافقت نردند ،اما قبب آن دو تا مالأمور را سالر سال اده فرسالعادند و باله
مه

اینکه نمازشان تمام شد ،مأموران آمدند و رفعند« :شما باید به نعابخانه تگالریف

بیاورید ،آقای اسعاندار با شما نار دارد» اسعاندار در آن موقع ،پیرنیا بود .ابعالدا پالدرم از
رفعن امعناع نرد و رفت :من باید به منزل بروم ،اما آنها رفعند« :شما باید بالا مالا بیاییالد»
لها پدرم به اابار رفالت و مالن هالم باله دنبالال آنهالا راه افعالادم .آن دو مالامور مصالرانه
میخواسعند از همراه شدن من الوریری ننند ،اما به هر حال بالا آنهالا رفالعم ،اسالعاندار
پی

آمد ،دست داد ،احعرام نرد و خطا

به حاضالران رفالت« :ایگالان ،آقالای صالار

معاون نخنالت وزیالر و رئالیس اداره ی اوقالاف هنالعند .این الا تگالریف آورده انالد و
میخواسعیم شما با ایگان دیدار ننید» همه ی آخوندها هم امالع شالده بودنالد .پالدرم
نگنت و رفت« :خیلی ممنون» ،اما یک مرتبه حال

بد شالد و اصالب نعواننالت اداماله

بدهد ،لها از اا حرنت نرد نه برود ،اما همان سرهنگ پی

آمد و رفت« :آقالا ناهالار

این ا تگریف دارید» رفت« :من ناهار نمی خالورم» ،ولالی او مرتالب اصالرار مالی نالرد.
سران ام آقای پیرنیا خودش الو آمد ،شانه های ایگان را ررفت و رفت« :ما باله هالیچ
واه نمی رهاریم شما بروید ،باید بنگینید» و به انراه پدرم را نگاندند .ایگان نگنالت،
ولی نامب صبانی و ناراحت بود و رفت« :شما دارید چه نار می ننید »
وقعی پدرم اوضاع را این رونه دید ،اصب در مگهد نماند و نزدیک آمدن شاه یعنالی در
سال  ،30اگن های شاهنگاهی بود نه از شهر خار شد به ررران رفالت و مالن هالم
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با ایگان به ررران رفعم .ظاهرا بعد از رفعن ما ،آخوندهای دیار رفعاله بودنالد ناله ارالر
ایگان آقای لم الهدی در مراسم حاضر نگود و ما برویم ،بعدا مردم ما را سالرزن

و

لعنت خواهند نرد و ما دیار نمی توانیم در این شهر زندری ننیم؛ لها باید ناری ننالیم
نه ایگان هم بیاید.
خبصه ،سه چهار روزی در ررران ماندیم و بعد از آن پدرم به تهران رفت و مالن باله
مگهد بررگعم .در مگهد مرا ررفعند و به سالاواک بردنالد ،ولالی یالک روز بیگالعر نااله
نداشعند ،پدرم مدتی در تهران و مدتی نیز در قم بود و سپس باله مگالهد بررگالت .در
آن ا ساواک مقرر نرد نه ایگان دیار حق نماز خواندن در من د روهر شاد را ندارد؛
ولی پدرم روز بعد از آنکه به مگهد بررگت ،به نماز رفت .قبب باله ایگالان رفعنالد ناله
ساواک دسعور داده ،شما دیار نباید در من د نماز بخوانید ،لکن ایگان تواهی نکالرد
و برای نماز به من د رفت .الوی من د روهرشاد فهمیدند ناله ایگالان مالی خواهالد
وارد شود .مردم هم طی چند روزی نه ایگان نبود ،صف می بنعند و نمازشان را فرادا
می خواندند و با اینکه نماز اما ت های دیاری هم بود ،اما به اما ت هالای دیاالر
نمی رفعند .خبصه وقعی ایگان خواست به من د داخ شود ،معاون سرهنگ صالهی
الویگان را ررفت و رفت« :شما نباید وارد من د شوید» ،پدرم پرسید« :چرا » رفت:
«چون آقای سرهنگ صالهی رفعه اند نه شما نباید در منال د نمالاز اما الت بررالزار
ننید .پدرم در اوا

رفت« :مار من به امر سرهنگ صالهی نماز مالی خالوانم ناله باله

نهی او نماز را ترک ننم» مأور نه از این پاسالخ پالدرم درمانالده بالود ،رفالت« :سالازمان
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امنیت چنین دسعوری داده است ،نه شخص سالرهنگ صالالهی» ،پالدرم دوبالاره رفالت:
«سازمان امنیت چه نار به نماز مردم دارد » این را رفت و وارد من د شد .در ضالمن،
یادم هنت بنده ی خدایی نه معموال با پدرم همراه بود ،تا دید مأمورها دارند میآیند،
پا به فرار رهاشت .به هر حالال ،پالدرم وارد منال د شالد ،سالپس در بالین دو نمالاز باله
پاخاست و خطا

به امعیت رفت« :من تا به حال ،در این اا نماز مالی خوانالدم ،باله

ا عبار اینکه خانه ی خداست ،ولی اننون معلوم شد نه این ا هم خانه ی دولت اسالت،
نه خانه ی خدا ،پس باید «امام الدوله» درآن نماز بخوانالد و ننالی حالق الالوریری از
نماز مرا ندارد از این تاریخ ،دیار من نماز اما ت نمی خوانم» ایگان این حالرف هالا
را زد و از من د خار شد .در بیرون من د ،شخصی به نالام حالاای مرشالد -ناله از
ت ار مگهد بود و خداوند او را بیامرزد -با ماشین

پدرم را تا سر نوچه مالان رسالاند.

وقعی از ماشین پیاده شدیم ،یک مرتبه دیدم چند مأمور رسیدند و به پدرم رفعنالد« :آقالا
شما باید با ما به سازمان امنیت بیایید» پدرم صبانی شد و ضمن حملاله ی نبمالی باله
سازمان امنیت ،فریاد نگید نه شما حیا نمی ننید ،خ الت نمی نگید! خبصه با توپ
و تگر با آنها برخورد نرد در نعی ه ،مأموران هم اا زدنالد و از دسالعایر نالردن پالدرم
منصرف شدند .ما هم داخ خانه شدیم ،ولی فکر می نردیم ممکن است بعدا مأموران
بیگعری بریزند و پدرم یا شاید من را بایرند و با خود ببرند.
آن موقع ،حاای مرشد نه رئیس اتا بازررانی مگهد بود ،همان وقت ناله دیالده بالود
مأمورها به خانه ی ما آمده اند ،یک سره پی
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پیرنیا رفعه و رفعه بود« :آقالا شالما اصالب

می فهمید دارید چه نار می ننید شما مأمور فرسعاده اید نه ایگان را بایرنالد ایگالان
یک آدم معمولی نینت .فردا تمام شهر به اوش می آید .االن ،تازه شاه ،از ایالن شالهر
رفعه و شما می خواهدید شهر را به هم بریزید » در نعی ه پیرنیا هم ناران شده بالود و
به رئیس ساواک تلفن نرده بود و رئیس ساواک هم در آن وقت سالرهنگ شالیخان یالا
تیمنار بهرامی بود او رفعه بود :نار من نینت ،نالار غوالنفری اسالت ،ولالی غوالنفری
انکار نرده بود .خبصه ،بین خودشان اخعبف افعاد.
از فردای آن روز ،پدرم دیار به نماز اما الت نرفالت و باله تالدریج وضالع بالدتر شالد
ونمنم به اایی رسید نه آنها فهمیدند اشعباه نرده اند .ائمه ی اما ت منال د ،پالی
سرهنگ صالهی رفعند و رفعند:
«توآبروی ما را بردی! ایگان (آقای لم الهدی) رفعه اند نه این ا خانه ی دولت اسالت
و «امام الدوله» باید در آن نماز بخواند ،و لها مردم با ما معاملهی «امام الدوله» می ننند،
لها به هر قیمعی نه شده ،باید ایگان را به من د بررردانید»
سرهنگ صالهی هم به دست و پا افعاد نه ایگان را به من د روهرشاد برررداند ،ولی
ایگان دیار قبول نکردند .مرتب پیک مالی فرسالعادند ،از املاله حالاای مرشالد ،تالاار
معروف را فرسعادند .مدام پیغام می داد نه ارر شما نیایید نماز اما ت بخوانیالد ،یالک
شخص فاسق فااری را می رهارم نه این ا نماز بخواند .پدرم نیز رفعه بود« :امر دایالر
است بین اینکه یک فاسق فاار را باهارید آن ا نماز بخواند یا من خودم بگوم فاسالق
فاار .هر فاسق فااری را نه می خواهید ،باهارید آن ا نماز بخواند؛ چون ارر من هم
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بیایم ،فاسق فاار خواهم شد .دوباره پیغام داده بود نه ارر یک آدم وضی آمالد نمالاز
خواند و نماز مردم باط شد ،رناه
منئولیع

به رردن شماست! اما پدرم پاسخ داده نه همهی

با خود ایگان است .وقعی برای چندمین بار این حالرف هالا را تکالرار نالرد،

پدرم رفت« :فاسق تر از همه خودت هنعی؛ خودت برو آن ا نماز بخوان!»
به هر حال ،حدود بینت روز پدرم به من د نرفت ،در این مدت ،مردم به خانه ی مالا
می آمدند تا با پدرم نماز اما ت بخوانند .خانه ی ما خیلی نوچک بود دو اتا بیگعر
نداشت با این حال ،ده ای می آمدند و در خانه با ایگان نماز اما ت می خواندنالد.
بعدا ،در خانه ی ما هم مأمور رهاشعند نه ننی برای نماز اما ت وارد خاناله نگالود،
لها مردم امع شدند و تکیه ی تهرانی ها را آماده نردند و مرحوم پدرم ،از آن پس در
«حنینیه ی تهرانی ها» نماز می خواندند .بعد از دو سه ماه هم خانه ای را نه در پگت
«حنینیه» واقع بود ،خریدند و حنینیه را وسعت دادند.
شایان تنر است نه ایگان از آن زمان به بعد ،تا آخالر مرشالان در همالان «حنالینیه ی
تهرانی ها» نماز اما ت می خواند .طبعا این حنینیه با من د آیت اهلل لم الهدی نه
به نام ایگان معروف است ،فر دارد .من د آیت اهلل لم الهالدی منال دی بالوده ناله
ایگان در قدیم آن ا نماز می خواندند .البعه هر سال در یک من دی نماز میخواندند،
چرا نه از زمان رضاخان در مهدودیت بودند .معموال ایگان در منال دی ناله نزدیالک
خانه شان بود ،نماز می خواندند .همچنین ،هر سال در «ماه مبارک رموان» در منال د
النه داشت و صهبت می نرد و این رویه را تا آخر مرش پیوسالعه اداماله داد .بعالدا
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همان من د به راهنمایی ایگان به وسیله ی شخصی از نو سالاخعه شالد ،ولالی بعالد از
فوت مرحوم پدرم ،من درا به نام ایگان « لم الهدی» نام رهاشعند .اما بایالد یالادآوری
نرد نه ایگان نمازش را مدت ها در من د روهرشاد می خواند و بعد از آن ،تالا آخالر
مرشان در حنینیه ی تهرانی ها نماز مالی خوانالد تالا آنکاله اقبالت ،در سالال  32باله
رحمت خدا پیوست ،پس از آن به دلی ررفعاری ها و نارهای زیاید نه در تهران برای
ما به واود آمد ،دیار نعواننعیم در مگهد بمانیم.
انتقال به تهران
اوای فقط در ماه مبارک رموان و برای منبر به تهران می آمدم ،ولی نالم نالم نالار باله
اایی رسید نه غیر از ایام ماه رموان ،بقیه ی ماه ها را هم به تهالران مالی رفالعم .البعاله
توسعه ی نار ما در تهران به روند درسمان در مگهد خیلی ضربه زد .بعد معواه شالدم
نه هم زندری و هم درسم در مگهد ناقص است؛ ضمن اینکه با ایالن رونالد ،نالارم در
تهران هم ناقص می شد .با قدری تأم  ،دیدم نه نمی توانم نارم را قطع ننم؛ به دلیال
اینکه زندریمان از این طریق می رهشت؛ لها م بور شدم درس را قطع ننم .اینها ل
و مواباتی بود نه تصمیم ررتفم به تهران بیایم.
نار ما در تهران همان تبلی بود .ایام تبلی یا به مناسب های مخعلف دیار ما را د وت
می نردند .همچنین دوسعانی داشعیم نه ننبت به ما مهبت داشالعند و مالا را باله تهالران
مینگاندند .چند مورد به ما پیگنهاد شد نه به تهران بیاییم .یکی از آنها «مکعب لی و
زهرا» بود نه هنوز هم هنت .شخصی به نام آقای بازررانی -خدا بیالامرزدش -رئالیس
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این مکعب بود تابنعان و ماه رموان آن ا منبر می رفعم .ایگان اصرار داشالت ناله بنالده
آن ا بمانم و همان «مکعب لی و زهرا» را اداره ننم .در خیابان دولت هم یالک قطعاله
زمین پانصد معری در نظر ررفعه بودند نه برای ما خانه بنازند تا بنده همان اا بمانم،
ولی احناس نردم نه آن ا مناسب نار من نینت؛ ممکن است ده زیادی از مردم در
آن ا امع شوند ،موانع مده ای هم بر سر راه واود داشت با خود اندیگالیدم فرضالا
تعدادی اوان را به زحمت اه

آن ا ننیم ،چون روبه روی آن مهلی برای بررزاری

«پارتی» بود ،وقعی آنها بیرون بروند و چگم شان به آن مکان بیفعد ،برناماله هالای «مالن
نأن لم یکن» خواهد شد و بر باد خواهد رفت؛ بنابراین آن ا برای نار ما مناسب نبود.
از سوی دیار ،من دی هم سر «چهار راه سیروس» بود نه مرحوم آقای شعرانی آن ا
نماز می خواند .وقعی آقای شعرانی از دنیا رفت ،معولیان این منال د آمدنالد و اصالرار
نردند نه بنده بروم آن ا بخوانم ،اما آن ا من دی بود نه صرفا باید نماز در آن خواند
و مگعری زیادی نداشت؛ چون در یک طرف آن« ،مهله ی یهودی ها» قرار داشت ،در
طرف دیار هم تعدادی ننبه بودند و خبصه ،آن ا هم نمی تواننت اای نار نالردن
و فعالیت باشد .وقعی قبول نکردم آن ا نمالاز بخالوانم ،آقالای شهرسالعانی پنالر آقاسالید
احمد شهرسعانی آن ا نماز خواندند .سران ام ،من دی در خیابان «شهباز انوبی» (11
شهریور ننونی) نه آخر شهر مهنو

می شد ،پیدا شد .آن ا از مهله های فقیرنگالین

تهران بود .بانی من د ،مرد مخلصی بود باله نالام حالا

لالی آقالای ترساللی ناله خالدا

رحمعگان نند .ایگان به برادر ما رفعه بود نه یک نفر ناردان و مورد ا عماد میخواهم
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نه بیاید این من د را اداره نند؛ چرا نه می ترسم ننی بیاید نه فقط باله نمالازرزاردن
انعفا نند در حالی نه من زحمت نگالیده ام و این الا را سالاخعه ام؛ تالا ننالی بیایالد و
پیوسعه در این ا منعقر باشد برادرم به من رفت« :حاال نه شالما تصالمیم ررفعاله ای در
تهران بمانی ،اداره ی این من د را به هده بایرد ،چون با تواه به انایزه و هدفی نه
در نظر داری ،این ا خو

است ،این الا االاری نالار اسالت ».رفالعم و دیالدم منال دی

نوچک در یکی از مهله های فقیرنگین شهر است و مردم بی بوا ت و فقیر اطالراف
من د هنعند ده ای االوان ،همالین طالور در خیابالان صالف نگالیده و اینالعاده انالد.
احناس نردم آن ا برای نار و فعالیت مناسب است ،هر چند از نظر ااعما ی و مادی
در سطح پاینی است این بود نه در شهریور سال  35از مگهد به تهران منعق شالدیم و
در واقع ه رت نردیم و سانن تهران شدیم .یادم هنالت ،وقعالی خواسالعم باله تهالران
بیایم ،از آیت اهلل میبنی خداحافظی نکردم؛ چون می داننعم ایگالان بالا آمالدن مالن باله
تهران موافقت نمی ننند .البعه بعد از مدتی ایگان معواه شده بود نه به بنده به تهالران
نق مکان نرده ام از این رو ،وقعی بالرای مراسالم سالالارد وفالات پالدرمان باله مگالهد
بررگعیم ،ایگان در م لس خعم ،به من رفت« :امگب به خانهی ما بیا ،بالا تالو صالهبعی
دارم :من به اخوی بزررم رفعم« :ایگان می خواهد به من ا عالراض ننالد ناله چالرا باله
تهران رفعه ام .من تنهایی نمالی تالونم بالروم؛ پالس بیالا بالا هالم بالرویم چالرا ناله بالدون
خداحافظی از ایگان به تهران رفعم»
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به این ترتیب ،با برادرم خدمت ایگان رفعیم .برادرم درباره ی من به آقای میبنی رفت
نه در من دی در تهران مگالغول فعالیالت شالده و آن الا االوان هالا را امالع نالرده و
فعالیتهای فرهنای و نارهای تبلیغی می نند .بعد از اینکه بالرادرم مقالداری صالهبت
نرد ،آقای میبنی خطا

به من رفت « :بنده به شالما رفالعم ناله تنهالا بیالایی ،چالرا بالا

برادرت آمدی » به همین لها  ،شب بعد دوباره و این بار تنها خدمت ایگان رفالعم و
رفعم« :آقا! شما چه فرمایگی داشالعید » رفالت« :بالا شالما نالار خاصالی نداشالعم ،فقالط
میخواسعم باویم نه دلم برای شما سوخت! همین یک نلمه! آخر شما داشالعی این الا
درس می خواندی و اسععداد شایانی هم داشالعی و خالو

پالی

مالی رفعالی؛ لالها ارالر

میماندی خیلی بهعر بود .الاق از این ا نه رفعی ،می باینت باله قالم مالی رفعالی؛ چالرا
تهران رفعی» رفعم« :آقا! لت رفعن من ررفعالاری هالا و نارهالای زیالاد در تهالران بالود.
زمیت بنده به تهران به این لت نبود نه از حوزه ای به حوزه ی دیار بالروم» ایگالان
باز رفعند« :در هر صورت خواسعم همین را به شما باویم ناله دلالم سالوخت و حیالف
شدید؛ ارر در حوزه می ماندی و درست را ادامه می دادی ،آینالده ی خیلالی درخگالان
تری داشعی» بد نینت اضافه ننم بعد از آن النه ،آیت اهلل میبنی را زیارت نکالردیم،
از در تگییع انازه ی ایگان حدود پنج ش

ماه بعد ،شرنت نردم.

در شهریور  1535نه مصادف با ماه شالعبان و والدت واالود مقالدس سیدالگالهدا (ع)
بود ،برای ادامه ی نار وفعالیت به من د امام صاد (ع) در همان منطقاله ناله سالاننان
آن از نظر وضع اقعصادی و معیگالعی در سالطح بنالیار پالایینی بودنالد؛ رفالعم باله رغالم

121

انع وی فراوان ،نعواننعیم منزلی نه رن ای
بزررعرین منازل اطراف من د ،بی

نافی داشعه باشد ،فالراهم ننالیم؛ چالون

از شصالت معالر منالاحت نداشالت در آن هناالام،

اهالی آن ا فاقد هر رونه امکانات مالی بودند ،بنابراین هم نمی تواننعند به من د هالم
نمکی بکنند؛ حعی خود آن من د هم با نمک دیاران و افراد خار از مهال سالاخعه
شده بود .با این اوصاف ،هیچ رونه فعالیت فرهنای تهت آن شالرایط امکالان نداشالت.
ولی از همان شب اول بنا را بر این رهاشعیم نه هر شب ،بعد از نمالاز مغالر

و گالا

برای مردم صهبت ننیم ،به همین منظور ،برنامه ای هفعای تنظیم نردیم ناله طبالق آن،
هر شب برنامه ای خاص اارا می شد یک شب «تفنیر قرآن» یک شب «حدیث» ،یک
نهج الببغاله» و

شب «بیان احکام و منائ » ،یک شب «درس اخب » یک شب «به

شبهای امعه هم «د ای نمی »؛ البعه رمان می ننم از بین «اخب » و «نهج الببغاله»
یکی ارائه می شد .صبح های امعه نیز «د ای ندبه» بررزار می نردیم.
رفعنی است در آن زمان هنوز د ای نمی مث االن در همه ی منالااد معمالول نبالود.
د ای نمی و د ای ندبه ،افراد زیادی را از اطراف و انناف اه

می نرد و به طالور

نلی ،برنامه ی هفعای یاد شده ،مبنای حرنت وسیع فرهناالی و تبلیغالی در آن منال د
شد .چنانکه می دانیم ،در آن هناام ،ننعرل و اخعنا شدیدی بر نگور و خصوصالا بالر
ااعما ات مههبی حانم بود .در چنین اوی ،امعیاز این مه فقیرنگین ،ایالن بالود ناله
بی

از نود درصد اهالی آن ،مقلد امام (ره) و چند درصد باقیمانده ،مقلد سایر مرااالع

دینی بودند و این ،به دلی فعالیت های قاب تواه مرحو آقای شیخ حنالین ب نالعانی
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بود .وی فرد بنیار معدین ،انقببی و یک والیعی دلنوز بود نه در آن منطقه هالم نفالوت
داشت .خبصه ،ایگان پی ریزی ها و زمینه سازی های خالو

و سالودمندی در آن الا

نرده بود؛ به ویژه اینکه بقیه ی امامان اما الت منطقاله ی خیابالان شالهباز انالوبی ،یالا
افرادی بودند نه اصب مورد تواه نبودند یا ارر هم بعوا مورد توااله بودنالد ،بالا امالام
(ره) و انقب

رابطه ی چندانی نداشعند .به هر حال ،آن مرحوم نفالوت زیالادی در بالین

مردم آن مه داشت و آدم فعالی بود .مالثب در اگالن هالای نیماله ی شالعبان فعالیالت
زیادی داشت و ن مه را چراغانی می نرد باله همالین دلیال  ،مالردم باله او ارادت و
بقه ی وافری داشعند .ایاشن هم تقلید از امام (ره) را در آن ا زمینه سازی نرده بالود
بنابراین در آن موقعیت ،بهعرین ناری نه می تواننعیم بکنیم ،این بود نه تهت نالوان
بیان منائ  ،هفعه ای یک شب فعوای امام (ره) را برای مردم باویم.
البعه در آن هناام ،اظهار فعوای امام (ره) و رسالاله ی ایگالان ،شالدیدا ممنالوع و تهالت
ننعرل بود و فکر می نردم برای اینکه فعالیت های فرهناالی و تبلیغالاتی تالا انالدازه ای
رنگ انقب

هم داشعه باشد ،حعما باید این برنامه را ملالی ننالیم .لالها نالار را شالروع

نردیم و همین امر با ث شد نه من د تا حدی زیر نظر دسعااه حکومعی قرار بایالرد
و وام رژیم در مورد فعالیت های من د ،حناس شوند .این حناسالیت باله قالدری
نبود نه دسعااه الوی نار ما را بایرد؛ چرا نه اهالی آن منطقه ،مردمی معالدین و فقیالر
بودند و در م موع ،منطقه ای بود نه دسعااه از آن حنا

می بالرد .باله همالین دلیال ،

حعی االمکان ،نمی خواست حرنعی صورت دهد نه مردم آن ا تهریک شوند .به تعبیر
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دیار ،مه مزبالور مالدتا منطقاله ای نالاررری بالود؛ یعنالی غالالب سالاننان آن ،افالراد
منعوعفی مهنو

می شدند نه دسعااه از آن حنا

می برد.

رفعنی است قب از انقب  ،موما دسعااه ،از ثروتمندان هیچ روناله تالرس و وحگالعی
نداشت ،بلکه هراس آن بیگعر از قگر منعوعف مملکت بود نه البعه انثریت اامعه و
اامعه ی ناررری را تگکی می دادند .لها رژیم مواظب بود طوری حرنالت ننالد ناله
این افراد تهریک نگوند .به هر حال دسعااه ،ما را زیر نظر ررفت ،ولی نه به روناله ای
نه مانع فعالیت ما بگود.
به این ترتیب ،در اول ماه مبارک رموان ،من د امالام صالاد (ع) بالا شالور و هی الان
خاصی راه افعاد ،و دهی زیادی از اوان های آن منطقه ،اه

این منال د شالدند در

آن ا بهثی را درباره ی معرا پیغمبر (ص) شروع نالردیم ناله برایگالان االالب بالود و
بی

از پی

آنها را اه

نرد خبصه در آن سال ،ماه رموالان پرشالور و هی الانی را

پگت سر رهاشعیم .ضمن اینکه اولین نماز ید فطر را هالم بنالیار بالا شالور و حالال و
نگاط بر پا نردیم و از ااعماع مردم در آن وقت ،تا حدودی بهره برداری نردیم.
برای فعالیت های فرهنای قطعا باید هزینه هایی صرف می شد و آن من د هالم هالیچ
درآمدی نداشت و می باینت برای ح این مگک  ،چاره ای می اندیگیدم ،باله همالین
منظور قب

هایی تهیه نردیم و با توزیع آنها ماهیانه مبلغی از افالراد بالرای نمالک باله

من د می ررفعیم با این نار ،منااد صاحب مخعصر درآمدی شد نه تا آن روز ،هالیچ
خبری از آن نبود .آن زمان همان ننی نه من د را ساخعه بود ،خودش باید پالول آ
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و بر را می داد ،و ررنه آنها را قطع می نردند؛ ضمن اینکه پول خادم را نیز خالود او
می پرداخت اما از آن تاریخ ،من د نظم و برنامه ای به خودش ررفت و همالان تعهالد
ماهیانه هر چند نم ،اما چون منعمر بود خیلی از مگکبت داخلی منال د را برطالرف
نرد .پس از مدتی قصد داشعیم در آن ا نعابخانه ای تأسالیس ننالیم ،ولالی هالیچ االای
مناسبی برای این نار نداشت .فقط باالی پله ها اایی به ابعاد سه در چهار معر بود ناله
تصمیم ررفعیم همان اا را به نعابخانه تبدی ننیم باز هم منالئله ی مالالی پالی

آمالد.

شخصی حاضر شد مبل پنج هزار تومان بدهد ،اما رفت این پالول سالهم امالام اسالت و
چنانچه آیت اهلل میبنی ااازه دهند ،مبل مزبور را برای نعابخاناله مالی دهالم بنالده هالم
برای ننب ااازه با منزل ایگان تماس تلفنی رالرفعم؛ لالیکن باله واسالطه ی بعوالی از
برخوردهایی نه در زمان طلبای بین ما و اطرافیان ایگان پی

آمده بود ،ناهاشعند ناله

تلفنی با خود ایگان صهبت ننم .در نعی ه موفق نگدم ،از ایگان ااالازه بایالرم ناله آن
پنج هزار تومان برای تأسیس نعابخانه صرف شود؛ اما به هر زحمعی نه بود نعابخانه را
با نمک های مخعلف راه انداخعیم.
راه اندازی نعابخانه با ث دلارمی اوانان شد نه ماه رموالان در منال د امالع شالده
بودند و به این وسیله ،انن امی نه در ماه رموان در بین اوان هالا ای الاد شالده بالود،
حفظ شد .در ایام مهرم و صالفر نیالز ان الام بیگالعر مراسالم و برناماله هالای مالههبی و
سورواری بر هده ی خود من قرار ررفت .النات مهرم و صفر نیز به نوبه ی خالود،
االب و اات

امعیت بود و ما هالم فعالیالت هالای فرهناالی مالان را نمانالان اداماله
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میدادیم .بوه بر این ،در من د یک سری نبس برای اوان هالا بالا نالوان نالبس
تهلی سیاسی نه در هیچ من د دیاری نظیر نداشت بررزار نردیم ناله در آن بهالث
تهلی سیاسی را برای اوانان می رفعیم .ضمن آنکه این نالوان ،پوشگالی بالود بالرای
بنیاری از مباحث ااعما ی نه می خواسعیم مطرح ننیم؛ لها تهلیال سیاسالی تنهالا باله
معنای تهلی مکعب های سیاسی نبالود ،بلکاله چنالین نبسالی راه انالداخعیم تالا با الث
ااعماع اوانان شود؛ به ویژه اوان هایی نه تا حالدودی دارای دیالد و بیالن

انقببالی

بودند تا بیگعر معواه من د شوند نه همین طور هم شد.
در نیمهی شعبان سال بعد ،حادثه ای رخ داد نه فرصعی برای یک حرنت ادید ای اد
نرد .پس از پایان نیمه ی شعبان ،زمانی نه مالی خواسالعند طالا نصالرتی را ناله بنالعه
بودند ،امع ننند ،باد شدیدی آن را انداخت و یکی از اوان ها از باالی آن پرت رشد
و معأسفانه از دنیا رفت .ما نیز از این موقعیت بهره برداری نردیم؛ تهت این نوان نه
این اوان ،شهید راه امام زمان ( ج) است آن زمالان اصالب بهالث «شالهید و شالهادت»
مطرح نبود .با نوان نردن این مباحث ،مردم را تهریک نردیم ناله در نعی اله ،تگالییع
انازه ی مفصلی باله راه افعالاد و ح لاله هالای خالاص و تابلوهالایی بالا خطالر قرمالز و
قطرههای خون و امثال اینها نه خواه ناخواه از نظر دسعااه بالودار بالود؛ امالا چالون باله
نوان منائ نیمه ی شعبان بد ،نمی تواننعند الوی آن را بایرند ،به هالر حالال ،ایالن
قوایا در آن ااعماع نامب تازری داشت.
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نکعه ای نه با ث او ریری حرنت های فرهنای ما در آن من د شد ،این بود نه دو
اریان انهرافی را درآن منطقه از میان برداشعیم؛ اولی مربوط به فردی سا ت ساز بود.
او در ابعدا یک سری افکار وهابی رری را مطرح می نرد و اساسالا بالا منال د ،روضاله
خوانی ،تنر مصیبت ،د ا و نماز مخالف بود و مبازه می نرد با بچه های همان منال د
ننار دنان

نه من دالهنین نام داشت درریر شد و چالون در آن الا ننالی نبالود ناله

بعواند با او مقابله نند .طبیععا قوایا به من د ما نگیده شد در همان مراحال اولیاله ای
نه به سراغ این شخص رفعیم ،فرار نرد طوری ناله مغالازه اش را فروخالت و نلیاله ی
بناط

را امع نرد و به منطقه ی امیرآباد رفت این اریان به صورت یالک پیالروزی

برای ما مطرح شد و با ث او ریالری حرنالت هالای فرهناالی و ااعمالا ی مالا شالد.
قویهی دیار ،موضوع ابوالفو برقعی بود او در خیابان شهباز ،برنامه هالا و النالاتی
داشت .ببفاصله به سراغ

رفعیم و در اولین برخوردی نه افراد ما با او نردند ،نارزیر

النه اش را قطع نرد و از آن ا به «نوی نن» انعقال داد .برخورد با این اریالان هالای
انهرافی با ث شد تا حدودی منائ ا عقادی ،به ویژه منالئله ی مهالم والیالت مطالرح
شود و با تواه به اینکه در آن زمان در قگر اوان و تهصی نرده ،افکالار دنعالر لالی
شریععی نفوت نرده بود .طبیععا این نارها و موضع ریری ما بالا آن افکالار هالم برخالورد
مینرد .به همین لها  ،برخورد شدیدی بین اوان ها در آن منطقه به واود آمالد ناله
شاید این برخورد در آن روز از نظر خیلالی از بزررالان ناله در خالط مبالارزه و انقالب
بودند ،نامطلو

می نمود ،و لها با ث شد نه آن آقاین قدری به ما نالم لطالف شالوند؛
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ولی در حوادثی نه بعد از انقب

پی

آمد ،معلالوم شالد ناله آن برخوردهالا ،زمیناله ی

خیلی اصیلی را در آن منطقه به واود آورده است به هر حالال ،منالئله ی برخالورد بالا
افکار دنعر (شریععی) بیگعر او ررفت و طبیعی هم بود نه او بایرد؛ زیالرا بالرای از
بین بودن زمینه های انهرافی نه در منطقه پدید آمالده بالود ،م بالور بالودیم روی ایالن
منئله نار ننیم و خواه ناخواه این درریری ها به واود می آمد.
ده ای از اوان ها می آمدند و می رفعند :این حرف هایی نه شما می رویید درسالت
نینت؛ چرا نه در نعا

«دنعر» طور دیاری تبیین شده است .نم نم قویه باله نقالد و

تهلی افکار دنعر من ر شد .البعه قصد نداشعیم با این نقالد و تهلیال هالا بالا چهالره ای
مبارزاتی روبه رو شویم؛ ولی ناخواسعه قویه به این سمت نگیده شد ،و آن چیزی هم
نه با ث شد اریان به این اا نگیده شود ،دو منئله بود:
نخنت ،برخورد خام و ناآراهانه ی ده ای از اوان هالایی ناله بالا حنالینیه ی ارشالاد
همکاری و رابطه داشعند و طرفدار افکار دنعر بودند .اینها وقعی از ما مطلبی میشنیدند
نه با بعوی از نوشعه های دنعر منافات داشت ،این را به حنا

مقابله می رهاشالعند و

به واسطهی تعصبی نه ننبت به ایگان داشعند ،سرسخعانه مقاومت می نردند .نم نالم
این قویه به مهله ها و مناطق اطراف هم نگیده شد؛ یعنی افالرادی ناله در آن منالاطق
طرفدار افکار دنعر بودند ،می آمدند و موضع ریری می نردند.
دوم ،صهبت های مرحوم حا شیخ قاسم اسبمی طی چند ساله منبر بود نه بعوی از
این منبرها در من د خودمان بررزار می شد .رفعنی است به منظور برخورد با بعوالی

153

افکار انهرافی دباره ی والیت م بور بودیم از سخنرانی های ایگان اسعفاده ننالیم .وی
نیز اریان را به صهنه ی مبارز نگاند؛ طوری نه در ماه رموان درریری شدیدی بالین
من د ما و من د «لرزاده» رخ داد .نعابخانهی این من د در اخعیالار افالرادی بالود ناله
بعوی از آنها ازو سکنه ی مه ما بودند و اینها به نوان حمایت از افکار دنعالر ناله
خود را انقببی و ما را ضد انقب

فرض می نردند ،بنای مبارزه را رهاشعند و نم نالم

قوایا خیلی او ررفت تا آن ا نه بین ما و آقای مید زن انی برخالورد خیلالی تنالدی
پی

آمد نه هم ایگان از ما ناراحت شد و هم ما از ایگان به این ترتیب ،معأسفانه نالار

به شقا و اخعبال بین نیروهای مههبی و انقببی در آن منطقه منعهی شد.
از یک طرف ،فعوای امام را می رفعیم ،حرنت های مبارزاتی داشعیم و منبرهای پرشور
می رفعیم و ازطر دیار ،من د لرزاده هم پیاراه مبارزات بالود ،لالها نیروهالا در ایالن دو
مه تقنیم شده و به صورت دو مرنز ادارانه درآمده بودند؛ ضمن اینکاله بالین آنهالا
اخعبف افعاده و این اخعبف هم به تدریج باال ررفت البعه ،در ایالن منالائ  ،خیلالی از
آقایان و دوسعان ،ما را مهکوم می نردند و می رفعند شما نباید در مقاب افکالار دنعالر
موضع ریری ننید ما هم آنها را مبمت می نردیم ناله آخالر شالما چالرا نمالی آییالد باله
صورت میان ی م ننید چرا یک طرفه قواوت می ننید بیایید به صورت میان ی
م ننید و منئله را ح ننید؛ نه اینکه طرفالدار افکالار دنعالر بگالوید ،در حالالی ناله
خودتان هم مععقدید ناله در آن افکالار نقالاط انهرافالی واالود دارد پالس بهعالر اسالت،
اشخاص را معواه ننید همین منائ اخعبف را تگدید می نرد .در این بالاره بالا امالام
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(ره) در ن ف ارتباط داشعیم؛ زیرا در بهبوحه ی نار ،مقلدین امام (ره) به مالا مرااعاله
می نردنالد واوهاتگالان را مالی دادنالد و مالا هالم منالعقیم بالرای امالام (ره) در ن الف
میفرسعادیم و از ایگان رسید می ررفعیم .همچنین درباره ی منائ و برنامه هایمان از
امام سوال می نردیم و ایگان هم اوا

هایی می دادند بنده االن خیلی از ناماله هالای

امام (ره) را دارم حعی طی نامه هایی از امام (ره) برای یالک سالری منالائلی ناله آن الا
داشعیم ننب ااازه می نردیم؛ چون نم نم دامنه ی فعالیت ها از منائ فرهناالی باله
منائ امدادی نگیده شد.
از امام (ره) ااازه می خواسعیم نه برخی از واوهاتی نه مقلدان ایگان مالی دهنالد ،در
منائ فرهنای و امدادی یاد شده صرف شود امام (ره) هم ضمن اینکاله نظالر منالا د
داشعند ،مقرر فرمودند نه برای این نار ،برای بنده ااازه ی نعبالی مالی فرسالعند و ایالن
مطلب را در نامه شان نوشعه اند نه االن هم مواود است و در آن مرقوم نالرده بودنالد
نه من ااازه ی شما را به وسیله ی اخوی فرسعادم نه البعه منظورشان آقالای پنالندیده
بود در خصوص ااازات امام (ره) از ن ف باید رفت ،اوال امام نمعر به ننالی ااالازه
می داد و ثانیا ارر احیانا ااازه می داد ،از طریق آقای پنندیده بود ولی وقعی مالا بالرای
دریافت ااازه مان نزد آقای پنندیده رفعیم ،ایگان ابعدا به نلی منکر شدند و رفعند نه
چنین چیزی برای من نیامده است اما تهقق نردیم و به وسیله ی بعوی افرادی ناله از
خود آقای پنندیده شنیده بودند ،پی بردیم نه رفعه بودند چون فبنی -یعنالی بنالده بالا
یکی از نیروهای انقببی مخالفت می نند ،ااازه اش را به او ندادیم و ایگالان ااالازهی
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امام (ره) را به ن ف بررردانده بود نارفعه نماند نه مخالفت ما با نیروهای انقببی هالم
صرفا منائلی بود نه بین ما و دنعر شریععی و مخالفت ما با برخی افکار ایگان واالود
داشت:
در ننار این فعالیت های فرهنای تصالمیم رالرفعیم ایالن منطقالهی منعوالعف نگالین و
خانوادههای فقیر و بی بوا ت آن ،به ویژه خانواده های یعیم را تهت پوش

امالداد و

برنامه های خودمان در بیاوریم؛ به بوه ارر بعوانیم از نظالر تربیعالی نیالز نقال

داشالعه

باشیم .واناهی ،خواسعیم با این حرنت در بچه های خودمان هم روحیه ی منعوالعف
پروری ای اد ننیم ،لها رروهی به نام «رروه امدادی ایعالام» باله واالود آوردیالم ناله در
همان ابعدای نار ،در ن منطقه ی انو

شهر مورد اسالعقبال قالرار ررفالت و الده ی

زیادی از بازاریان و دیاران آمدند و نمک نردند؛ به طوری نه درمدت زمان نوتاهی،
حدود دوینت خانواده زیر پوش

درآمدند تا اایی نه تمام آتوقه ماهیاناله ی آنهالا از

روشت و برنج و روغن و غیره را در خاناله هایگالان مالی بالردیم حعالی روشالت رالرم
برایگان تهیه می نردیم و می فرسعادیم؛ بوه بر این ،یک سری برنامه های تربیعالی و
فو العاه نیز اارا می نردیم ،مث «بررزاری ادو» نه در آن زمالان اصالب مطالرح نبالود.
رفعنی است نه پس از انقب
پوش

و در دوران انگ تهمیلی از خانواده هالایی ناله تهالت

ما بودن ،بنیار شهید دادیم .خیلی از بچه های آنها انقببی شدند و رفعند ابهه

و شهید شدند .ما م بور بودیم برای نمک به این رروه ایعالام از امالام (ره) هالم ااالازه
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داشعه باشیم؛ چون آن مقداری نه مردم نمک می نردند نافی نبود و باید از سهم امالام
(ره) نمک می نردیم.
این اریان یعنی برخورد ما با آقای پنندیده ،تا قبال از سالال  31اداماله داشالت منعهالا،
قویه به اطبع خود امام (ره) در ن ف هم رسید نه باله ایالن ترتیالب ناله در سالال 31
اخوی ما به ن ف مگرف شد و خدمت امام (ره) رسید .امام (ره) از ایگان پرسیده بود
نه آقای سید احمد ،اخوی شماست ،رفعه بود :بله ،سپس ایگان مقدار زیادی دربارهی
من تهقیق نرده و فرموده بودند :بعوی خبرهایی از ایران برای من آورده اند منبی بالر
اینکه ایگان برخوردهایی دارد و اخوی ما هم توضیهاتی برای ایگان داده بود البعاله آن
وقت ناراحت بودم ،ولی بعالد بالا تواال ه باله ت رباله ای ناله پیالدا نالردم خیلالی هالم از
برخوردها و منائلی نه پی

آمده بود ،خوشهالی شدم.

از سوی دیار ،به تدریج من د ما به صورت پایااه ضدوهایی در ن تهران در آمد تا
آن ا نه بچه ها ،بنیج شدند و م الس برقعی را در هر ن الا بالود ،از املاله در شالهر
زیبا ،به هم می ریخعند در این میان ،النه ی مناظره ای بین من و مصالطفی طباطبالایی
در سید خندان ترتیب دادند .مصطفی طباطبایی نوه یا خواهر زاده ی میرزا مهمد بالاقر
آشعیانی و از ننانی بود نه رسالما بالا وهابیالت و لمالای مدیناله مالرتبط بالود و تمالام
اریانهای وهابیت در تهران با سازمان می داد و هدایت می نرد .وی هنوز زنده است
و در شمیران زندری می نند و در آن ا هم مدتی فعالیت هایی می نالرد ،البعاله اننالون
بنیار پیر شده است به هر حال برای مناظره رفعم ،ولالی مصالطفی طباطبالایی نیامالده و
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از او بررردند و نم نم نار به اایی نگید

همین با ث شد ده ی زیادی از مریدان

نه این دارودسعه هر ن ا می رفعند ،بچه های من د آنها را تعقیب می نردنالد بعوالی
ااها از سوی خود بنده و راهی نیز به وسیلهی ازواتی نه منعگر می نردیم؛ باله ایالن
صورت نه نوار مربوط به سخنرانی آنها را برای ما می آوردند ،سالخنرانی هالا را پیالاده
می نردیم ،سپس ازوه ای در رد آن تهیه می نردیم و هفعه ی بعد در همالان الناله،
بچه های ما می فعند و رد حرف های هفعه ی قب را باله صالورت االزوه بالین حوالار
پخ

می نردند .برقعی شب های شنبه در من د مه خود سخنرانی می نرد ،و لالها

بچه های ما هر شب شنبه می رفعند و ازواتی را نه در رد حرف های هفعه ی قب او
تهیه شده بود ،بین افراد توزیع می نردند .برقعی نمامه زیاد می نوشت و در نامههای
تناق

رویی فراوان به چگم می خورد افراد ما نامه ها را امع آوری مالی نردنالد ،در

حالی نه به خالط و اموالای خالود او بالود بعالدها ناله او معوااله موضالوع شالده بالود،
نامههایگان را اموا نمی نرد تا بعدا بعواند تناق

رویی های خود را منکر شود.

در سال  ،36اریان رحلت حا آقا مصطفی پی

آمد .همالان شالبی ناله خبالر رحلالت

ایگان به تهران رسید ،مصادف با شب میبد حورت امام رضا (ع) بود ،به همین دلی ،
من د و مهله را چراغانی نرده بودیم .ببفاصالله هناالام صالبح ،تمالامی چالراغ هالا را
خاموش نردیم؛ در حالی نه شب میبد امام رضا (ع) را اگن مفصلی ررفعاله بالودیم.
م لس خعم مفصلی بررزار نردیم و این نار با ث شد ناله در نال منطقاله حرنالت و
انبگی ای اد و اصب انقب

ت دید شود.
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در چهلم حا آقا مصطفی ،اولین نوار امام (ره) به دست ما رسید .همان نواری ناله در
آن فرموده بودند نه شهادت فرزندشان از الطاف خفیه الهی بوده و سالپس ،شالروع باله
نصیهت نردند و در همان اا فرمودند نه اسبم ،منهای روحانیالت مثال طالب منهالای
طبیب است و نظایر اینها .این نوار روح تازه ای به ما بخگید؛ ضمن اینکاله در اثالر آن،
تمام ننانی نه خودشان را مقلد امام (ره) می داننعند و با ما مخالفت بودند ،سالرنو
یا قانع شدند و معلو م شد حرف هایی نه می زدیم ،در اهت فرمای

های امالام (ره)

بوده است ولی چون امام (ره) هماان را به صلح ،سازش ،اتهاد ،اتفا و همالدلی فالرا
خوانده بود ،ما نیز به منظور پیایری فرمان ایگان ،همه ی مخالفان خود را باله اتهالاد و
اتفا د وت نردیم و به آنها رفعیم چون مقلد امام هنعیم ،همه باید تابع دسعور ایگان
باشیم .بنابراین ،به نوان تکلیف شر ی باید اخعبف هایمان را ننار باالهاریم ،بالا ایالن
حال ،باید بدانید نه مبانی شما را خود امام رد نردند.
این موضوع با ث شد ده ی زیادی از بچه های مه و منطقه ی نزدیک ما نه بیگعر
با ما اخعبف داشعند .شدیدا با ما بقه پیدا نند و مای شدند نه اه

مالا بگالوند ،و

چون تنها مگک و مانع سر راه منئله ی افکار دنعر از میان برداشعه شد ،فالورا االه
شدند .قب از اینکه اریان نوزدهم دی در قم اتفا بیفعالد ،شالروع نالردیم باله برپالایی
منبرهای پرشور و روز به روز هم منبرها را پرشورتر نردیم برخی آقایان را برای منبالر
رفعن از قم به تهران د وت می نردیم و به این ترتیب مهالرم و صالفر پرشالوری را در
سال  36در من د خودمان رهراندیم ،تا آن ا نه بعد از قوالیه ی نالوزدهم دی ،دیاالر
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در حرنت های انقببی ،من د ما اول بود .در هر موردی ،تظالاهرات از این الا شالورع
می شد قب از اینکه امام (ره) به پاریس تگریف ببرند چد تا چهلم پی

آمد؛ از امله

مراسم چه شهدای یزد و تبریز نه در تمام آنها ،منال د مالا خیلالی فعالال بالود .حعالی
نمنم ،مرنز نگر اطب یه های امام (ره) را در منطقه ی شر و انو

تهران به دست

ررفعیم .اطب یه ها از من د ما تکثیر و منعگالر مالی شالد ،لالیکن بالا پیالروزی انقالب ،
فعالیتهای ما تا اندازه ای تهت الگعاع قرار ررفت.
البعه تا فراموش نگده باویم نه فعالیت فرهنای و مهم دیاری نه در ننار فعالیتهای
فرهنای ضدوهابیت در من د داشعیم .فعالیت برای مبارزه با «منیهیون بالین المللالی»
بود نه از اواخر سال  33و اوای  33شروع شد .قویه از این قرار بود نه یک پنالعچی
در مه ما نه فرد روشن و آراهی نیز بود پی

بنده آمد و رفت یک سری نامههالایی

واود دارد نه مرتب با یک آدرس برای بعوی از خاناله هالای ایالن مهال مالی آیالد و
مگکوک است ،آیا من ااازه دارم نه نامه ها را نزد شما بیاورم چنان نه می دانالیم آن
موقع ،این نار خیلی اریت می خواست؛ چرا ناله سالاواک همالواره دنبالال ایالن روناله
حرنت ها بود با واود این ،به ایالن پنالعچی -ناله خیلالی هالم او را نمالی شالناخعیم و
نمیداننعیم چاونه شخصی است و چه انایزه ای دارد رفعم نامه ها را بیاورد تا ببیالنم
نامه ها را نه آورد ،فهمیدیم نه تمام این ناماله هالا از طالرف یالک مؤسنالهی تبلیغالاتی
منیهیت به نام «منیهیون بین المللی» ارسال شده و مرنز آن هم در پگالت سالینمایی
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واقع در سه راه تخت امگید نه در حال حاضر به سه راه طالقانی تغییر نام یافعه ،قرار
دارد.
خبصه به تهقیق و بررسالی پالرداخعیم و سالران ام معلالوم شالد ناله آن الا واقعالا یالک
مؤسنهی تبلیغاتی منیهیت است .آنها ابعدا خالانواده هالای بالی بوالا ت را شناسالایی
مینردند؛ اوان های این خانواده ها را تهت نظر می ررفعند و بالا آنهالا ناماله ناالاری
مینردند و به این وسیله ،یک سری مطالالب تبلیغالاتی منالیهی را بالا نالوان آمالوزش
دروس مکاتبه ای برایگان می فرسعادند و در آخالر هالم امعهالان مکاتباله ای باله مال
میآوردند و آنها را به نلینا د وت می نردند .ننانی را هم نه در این امعهالان قبالول
می شدند ،به ناخ اوانانی نه در منطقاله ی نالر و االاده ی چالالوس سالاخعه بونالد،
میبردند و حدود یک هفعه در آن ا از آنها پهیرایی می نردند؛ این پهیرایی با مگرو
و دخعر و انواع و اقنام فنق وف ورها صورت می ررفت.
در نعی ه ،اوانی نه در خانوادهی فقیر و بی بوا عی بزرگ شده بالود و هالیچ نالدام از
امکاناتی را نه آن زمان ،آنها به صورت م انی برای
مرتبه اه

فراهم نرده بودند ،نداشت ،یالک

می شد .به هر تقدیر ،این برادر پنالعچی را باله همالراه الده ای از رفقالای

خودش نه در پنت خانه نار می نردند و آدم های معدینی بودند ،برای این نار مأمور
نردیم آنها نیز حدود شصت آدرس در منطقه ی انو

و شر تهران در قنمتهالای

دوال  ،شهباز ،میدان شوش ،خانی آباد و نازی آباد پیدا نردند .سپس خودمان بالا ایالن
شصت آدرس شروع به مکاتبه نردیم و این پنعچی ها موظف شدند .تمام ایالن قنالم
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نامه هایی نه ایگان می آمد .دور بریزند و به اای آن ،نامه های ما را به آن خانه هالا و
اوان ها بدهند .در نمعر از ش

ماه نارمان را ادامه دیدم خود آن افالراد ارتباطگالان را

به نلی با آن مؤسنه قطع نردند و با ما رابطه برقرار نردند ما نیز در ابعالدا یالک سالری
ازوه هایی مبعنی بر رد منیهیت و رد آن ازوه هایی نه مؤسنه مزبور در اخعیار آنها
رهاشعه بود ،برایگان فرسالعادیم و بعالد ناله لالت رالرای

خالود را باله آن موسناله و

منالالیهیت ،ضالالعف معلومالالات اسالالبمی خالالود نالالوان نردنالالد ،یالالک سلنالالله دروس
اسبمشناسی را به صورت دروس مکاتبه ای با الاوی همان منیهیون بین المللی را به
راه انداخعیم به این ترتیب ،دسعااه منیهیون بین المللی به نلی برچیده شد و آنها نب
تگکیبتگان را امع نردند و از این طرف و آن طرف اویالا شالدند ناله بداننالد ،چاله
ننی لیه آنها قیام و اقدام نرده و ارتباط افراد را قطع نرده است ،ولالی نعواننالعند باله
واود ما پی ببرند .به هر حال ،این نار ما بعدا به صورت دروس مکاتبه ای درآمد؛ باله
طوری نه بعد از مدتی ،دروس مکاتبه ای تا حدود شانزده هزار مگعرک در ن تهالران
پیدا نرد و سپس دامنهی آن به شهرسعان ها و در ادامه به خار نیز رسید و هنالوز نیالز
این مکاتبات را در آن اا ادامه می دهند.
ارتباط با امام و سفر به عراق
این رونه فعالیت های تبلیغی ما به اطبع حورت امام (ره) در ن الف مالی رسالید .تالا
اینکه سال  31بنده نه برای زیارت به ن ف رفعم ،خدمت امام (ره) رسیدم .ایالن سالفر
حدود سه ماه قب از زیمت امام (ره) به پاریس بود در آن زمان ،دسعااه دربارهی من
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حناس بود؛ البعه ممنوع الخرو هم نگده بودم در آن زمان ننانی نه می خواسعند به
را سفر ننند می باینت از طریق اوقاف می رفعند .اوقاف از افراد ثبت نام مینرد و
بعد از یک هفعه آنها را می برد؛ ولی طبیعی بود نه ما از این طریق نمالی تواننالعیم باله
را برویم و با امام (ره) تماس بایریم ،زیرا به این شیوه ،تمام حرنت هالا زیالر نظالر
مأموران حکومعی بود .به هر حال با واسطه ای نه در سفارت را در ایران پیدا شالد،
ویزای (د وتنامه) قببی به مقصد ن ف پیدا نردیم و از طریق مرز ایران به ترنیه و از
ترنیه به سوریه و از آن ا به اردن و سران ام به را رفعیم.
از آن ا نه مقدار زیادی واوهات شر ی را خدمت امام (ره) می بردیم ،منافرانی ناله
به نهو معمول از طریق مرزها می رفعند ،نامب زیالر نظالر بودنالد؛ باله طالوری ناله هالر
قافلهای نه می رفت ،اوقاف ده ای ساوانی را با آن همراه می نرد نه تمام اشالخاص
را ننعرل ننند .لها از این طریق نمی تواننعیم آن پول را وارد را ننالیم .واناهالی ،در
واقع می خواسعیم مدت زیادی در خدمت امام (ره) باشالیم و از ایگالان الهالام بایالریم؛
چون نکعه ای نه برای بنده خیلی اهمیت داشت ،این بود نه حرنعی برخبف مالوازین
شر ی ان ام ندهیم ،زیرا واقعا نمی داننعم نه حرنعمان چقالدر تکلیالف شالر ی و در
اهت اهداف حقیقی انقب

است .با بعوی از مرااع قم هم نه تمالاش مالی رالرفعیم،

مردد بودند و نمی تواننعند به درسعی ما را راهنمایی ننند .به هالر حالال داشالعیم یالک
سری نارهایی می نردیم ،ولی دقیقا نمی داننعیم در حرنت مبارزاتی خود چه مقالدار
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باید پی

برویم آیا باید آن قدر پی

می رفعیم نه نارمان به تعطیلی نگانده می شالد،

یا باید طوری حرنت می نردیم نه در ضمن ،نارهایمان نیز ادامه داشعه باشد.
خبصه دیاران نمی تواننعند در این باره به روشنی برای ما تعیین تکلیف ننند و بایالد
منعقیما از خود امام (ره) ننب تکلیف می نردیم .از این رو ،سفری نه خالدمت امالام
(ره) در ن ف رفعیم ،در واقع ،نقطهی طفی در تاریخ زندری من بود؛ به صالورتی ناله
بنده ،مدتی را نه در ن ف بودم ،غالب روزها خدمت امام (ره) می رسالیدم و چنالدین
النه بی

از یک سا ت و تنها خدمت ایگان بودم آن بزرروار همواره راهنمایی های

نلی و اساسی داشعند .نخنعین روزی نه وارد ن ف شدم ،به منزل امام (ره) رفالعم .آن
وقت ،آقای رضوانی ،منئول دفعرشان بود و ما از ایگان برای رفعن نزد امام (ره) وقت
خواسعیم امام (ره) نیز همان روز ااازه ی ورود دادنالد .هچنالین شالب همالان روز ،در
حرم خدمت امام رسیدم ،الو رفعم و دسعگالان را بوسالیدم .ناالاهی باله مالن نردنالد و
فرمودند:
«من شما را نگناخعم از ن ا آمده ای » تا رفعم لم الهدی هنعم ،فرمود:
«بله ،نامه های شما را دیده ام ،بیایید منزل تا شما را ببینم»
فردای آن روز رفعیم نه وقت بایریم .آقای رضوانی رفعند نه امام فرمالوده همالین االن
خدمت ایگان بروید آن روز امام (ره) بی

از یک سا ت تنها با من صهبت نردنالد و

با اینکه هر نس خدمت امام (ره) می رسید .تنها با من صهبت نردند و بالا اینکاله هالر
نس خدمت امام (ره) میرسید ،معموال ایگان خیلی نم صهبت مالی نردنالد ،ولالی آن
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روز ،تمام مدت صهبت می نردند .ایگان ،در ضمن صهبت های خود فرمودنالد :ایالن
«فونلی معو » و این «شیخ معو » نه شما این قدر با آنها درریر می شوید و نیرویعالان
را صرف می ننید (مراد ازفونلی معو و شیخ معالوای ناله شالهید ااویالد را نوشالعه
است؛ لی شریععی و صالهی ن ف آبادی است) شما ارر می خواهیالد مبالارزه ننیالد،
مبارزه با اص درخت ننید و نه با شاخه ی آن .ارر شما درخالت را بیندازیالد ،هماله ی
شاخه ها ،خود به خود می ریزند ،چرا نه شاخه فرع درخت اسالت .ارالر شالاه بالرود و
نظام وض شود ،یقین بدانید تمام این فروع و شاخه ها ریخعه مالی شالود اینهالا هماله
شاخههای آن درخت هنعند؛ لها آن زحمعی نه شما مالی خواهیالد بکگالید و شالاخه را
بزنید با همان تبش ،تنه را بزنید»
مطلب دیاری نه امام (ره) در آن روز رفعند و در تهن من به نوان یک اهت ریری
و خط مگی در زندری درآمد ،این بود نه فرمودند« :هر چند شما ناحقی را در االایی
تگخیص دادید ،باید با آن مبارزه ننید ،ولی در مبارزه بالا نالاحق موقالع شالناس باشالید.
موقعی با آن ناحق مبارزه ننید نه این مبارزه ی شما طالب و خریدار داشعه باشید؛ لالها
ارر موقعیت خو

و مناسبی برای مبارزه با ناحق واود ندارد ،نیروی خود را بیهالوده

هدر ندهید»
خبصه از این رونه نصایح ،زیاد فرمودند .بنده در آخر رض نردم:
«این سفری نه خدمت شما آمدم ،فقالط بالرای ننالب تکلیالف اسالت آنچاله ناله شالما
بفرمایید ،ح ت خداست و طبیععا ما در مقاب آن نمی توانیم نظری از خودمان داشالعه
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باشیم ارر شما بفرمایید نه با ایگان مبارزه نکنیم ،فرمانبرداریم هر چاله شالما بالرای مالا
تعیین تکلیف ننید ،برای ما ح ت خداوندی است» سپس اریان نامه ای را نه ایگان
مرقوم فرموده و نوشعه بودند نه ااازه ی من را به وسیله ی اخوی شان فرسعاده اند و
نیز امعناع وی را وض نردم ،امام (ره) فرمودن« :هیچ مانعی ندارد االن مواود اسالت،
ارر می خواهید به شما بدهم» رفعم« :نه ااالازه ی نعبالی را الزم نالدارم ،آن موقالع ناله
ااازهی نعبی می خواسعم ،خودم خدمت شما نرسیده بودم هدف من این نبالود ناله از
این ااازه ی نعبی سوء اسعفاده ننم ،بلکه می خواسعم تکلیف شر ی را بدانم .االن هر
طور حورت الی تکلیف شر ی مرا معین ننید ،همان رونه م خالواهم نالرد» امالام
(ره) فرمودند« :برای تمام فعالیت های فرهنای تان ،هر مقدار هزیناله داشالت ،از سالهم
امام مصرف ننید» برای رروه امدادی ایعام هم فرمودند« :یک چهارم سهم امام را بالرای
آن رروه مصرف ننید» به این ترتیب ااازه ی مطلق و وسیعی به ما دادند .حعی بالاری
مصارف زندری خودم از امام (ره) ااازه خواسعم ،اما ایگان فرمودند از سالهم سالادات
مصرف نکنید .سهم سادات را ننی می توانالد مصالرف ننالد ناله نیازمنالد اسالت شالما
نیازمند نینعید ،بلکه برای اسبم نار می ننید و تمام زندری شما هالر مقالدار ناله رفالا
هزینه داشعه باشید باید از سهم امام تأمین شود ،معموال امام (ره) این اور ااازه هالا را
به هیچ نس نمی دادند؛ ولی به دلی اطمینانی نه پیدا نرده بودند ،این ااازه را باله مالا
مرحمت فرمودند.
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باید رض ننم نه هناام بررگعن از آن سفر ،معواه قببی بودن ویزای مالن شالدند و
رهرنامه ای را ررفعند .به این ترتیب وقعی می خواسالعیم باله ادارهی اننالیه ی نالربب
برویم ،رئیس اننیه معواه شد نه د وتنامه ی ما قببی است ،لها رهرناماله را ررفالت
و رفت« :ننی نه تو را د وت نرده ،نوشعه نه خالواهرت اسالت و بالرو خالواهرت را
بیاور تا رهرنامه ی تو را بدهم» بنالده ناله خالوهری آن الا نداشالعم ،رفالعم« :او االن باله
منافرت رفعه و نینت» اما مأمور زیر بار نرفت .از آن بعثی های خیلی ن س بود بعالد
رفت« :نلکم اواسیس» و شروع نرد به ناسزا رفعن و افزود نه ارر تا ساله روز دیاالر
خواهرت را نیاوری ،تو را به زندان می اندازم .هر قدر تبش نالردم ،باله هالر دری ناله
زدم ،مگک ح نگد و با زن و بچه و اه بیت خود سررردان بودیم و در همین اثنالا،
امام (ره) از ن ف به نربب تگریف آوردند و فرمودند نه وقعی خواسعی بررردی ،بیا با
تو ناری دارم؛ پیغامی می خواهم بدهم به ایران ببری .به منزل امام (ره) در نربب رفعم
و رض نردم نه این اور ررفعار شده ایالم .ایگالان بالا خوننالردی فرمودنالد :چیالزی
نینت ،آخرش خرو است پیغام امام (ره) برای آقای زن انی -از روحانیون وابنعه به
ابهه ی ملی -و آقای شریععمداری -از مرااع تقلید وقالت -بالود ایالن دو نفالر رفعاله
بودند نه انعخابات باید آزاد باشد تا بعوانیم به م لس شورای ملی نماینالده بفرسالعیم و
ظاهرا این نکعه را طی نامه ای باله امالام نوشالعه بودنالد ناله ااالازه بدهیالد معالدینین در
انعخابات شرنت ننند امام به من فرمودند« :به آقای مفعح باویید برونالد و باله ایالن دو
نفر باویند نه دارند سرتان را نبه می رهارند .ارر شما بخواهید از طریق انعخابات به
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م لس شورای ملی نماینده بفرسعی ،همین نبهی برسرتان خواهد رفت ناله در زمالان
مصد به سر آیت اهلل ناشانی رفت .االن مردم قیام نرده اند ،حرنت نرده اند و ایالن
درخت سنت شده است تکانی بدهید و این درخت را بیندازید سعی ننید ،اص را از
این ببرید اینکه شما نماینده به م لس بفرسعید ،مگکلی را ح نمی نند»
بندهی خدایی بود به نام آل طعمه نه ظاهرا بعالدها او را دسالعایر نردنالد و باله دولالت
صدام تهوی دادند رفعه می شد ااسوس ایالران در الرا اسالت؛ بالرای زوار ایرانالی
فعالیت زیادی می نرد و نارشان را راه می انداخت .ما هم پی
این اتفا پی

او رفعیم و رفعالیم ناله

آمده و نار ما ریر نرده است .او نیز بنده را به شخصی نه رئیس حز

بعث نربب بود ،معرفی نرد و رفت نه این شخص در اصال شالیعه و ایرانالی اسالت و
هیچ نس را نمی داند ،آدم خوبی است .خبصاله رفعالیم و مگالکلمان را باله او رفعالیم.
فارسی نمی فهمید ،لها قدری ربی با او صهبت نردیم .آن بنالدهی خالدا خالودش باله
اداره ی اننیه آمد .در آن ا ،تا رئیس اداره چگم

به او افعاد ،بلند شد و سبم نالرد.

او نیز رفت :رهرنامه ی سید را به او بدهید .رهرنامه را ررفت و باله مالن داد و رفالت:
«چقدر می خواهی این ا بمانی » رفعم :می خواهم بروم ،اما چالون یالک شالب اضالافه
ماندیم  ،بعد از نیمه ی شعبان ،یک شب اضافه ی ما را خروای بزنید» رفت:
«هفت روز خروای برای این آقا بزن و باهار برود» ا عبار زد و به ما داد .رهرناماله را
نه ررفعیم ،آن موقع سا ت ده صبح بود و تا سالا ت چهالار بعالدازظهر از مالرز الرا
خار شدیم .حعی ترسیدم نه دنبال ما بفرسعند و ما را بایرند .بعدها شنیدم نه صالدام

131

او را ا دام نرده است نگف شده بود نه وی اصالعا شیعه و ایرانی اسالت و در واقالع،
خیلی نارها نرده بود؛ به بوه ،در اریان مقدمات انگ ایران نارشکنی های زیالادی
نرده ،لها به طرز ف یعی ا دام

نردند ،اما به هر حال ،فرد خوبی بود.

تشدید مبارزه و پیروزی انقالب
در سال  31امام (ره) به پاریس منعق شدند .در آن موقع ،وضع نگور طوری بالو دناله
معموال حکومت نظامی برقرار می شالد .در اریالان حکومالت نظالامی ،بچاله هالا بالرای
راهپیمایی از من د ما حرنت می نردند .به این فکر افعادم ناله ررچاله امالام باله طالور
نلی ،خط و اهت را مگخص و ما را راهنمایی و ارشاد نرده اند ،این منئلهی فر الی
است و مبارزه ی ما حعما باید زیر نظر فقیهی صاحب نظر باشد و باید با او در ارتبالاط
باشم ننی را نه برای این نار مناسب دیدم و فکر نالردم بهعالر مالا را درک مالیننالد و
تقریبا فقیه مبارزی هم مهنو

می شد ،آقای خز لی بالود؛ بنالابراین ارتباطمالان را بالا

آیت اهلل خز لی قوی نردیم .ایگان همگهری ما و مگهدی بود ،ضمن اینکه با پالدر و
برادران من نیز آشنایی داشت .بدون تردید ،مبارزه منئله ای احناساتی نبود و همالهی
حرنت ها و اقدام های مربوط به آن باید در اهت شرع و همنو با آن برناماله ریالزی
می شد؛ به ویژه اینکه در آن زمان ،همهی رروه ها و اندیگهها -از املاله چپالی هالا و
منافقان -با هم مخلوط بودند حرنت ها اوری بود نه به دشواری می شالد اینهالا را از
هم تفکیک نرد و انبه ی شر ی آن را بازشناخت .به هالر اهالت ،آیالت اهلل خز لالی
برای ما راهنمای خوبی بودند و تکیه ی ما در همه ی حرنت هالا و مبالارزات قبال از
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انقب  ،مبعنی بر دیدراه های ایگان بود .البعه ایگان هم تهت تعقیب و فالراری بودنالد
دسعااه حکومعی مدام در پی ایگان بود ،لها از نظر زمانی مهدودیت داشعند .زمانی هم
نه مأموران رارد ،فرزندایگان را در قم به شهادت رساندند به زحمت تواننعیم ایگالان
را تا بهگت زهرا ،سر انازه ی پنرشان ببالریم ،سالپس م الددا دسالعااه وی را تهالت
تعقیب قرار داد .ایگان مدتی در خانه ی ما و مدتی منزل اخوی بودنالد و در م مالوع،
این طرف و آن طرف می رفعند و یک اا نمی ماندند .به هر حال ،برای ما یک مل أ و
مراعی مهنو

می شدند .دیاری نه در آن زمان ارتباط با یک فقیه را ضالروری تالر

می نرد ،این بود نه افراد در آن منطقه بنیار پرشور و حرارت بودند؛ باله صالورتی ناله
هیچ چیز الودارشان نبود و قاب ننعرل نبودند؛ تا اایی نه یک شب یک روحانی غیر
انقببی با من تماش ررفت و از قول آقای میالد زن الانی باله مالن رفالت« :باله فبنالی
باویید نه الوی بچه ها را بایرد .شنیده ایم ناله امعیالت از تاله خیابالان شالهباز (11
شهریور ننونی) راه افعاده و به میدان ژاله (شهداری فعلی) نزدیک می شوند و ماموران
بنا دارند هر نس نه آمد ،به رربار ببندند .ما هم برای اطبع آنها یک نفر را فرسالعادیم،
اما او تلفن زده و رفعه نه اصب به حرف من روش نمی دهند و فقط روش باله حالرف
یک نفر می دهند و آن هم فبنی -یعنی من= -است» لالها آن شالخص بالا هالم تمالاس
ررفت و رفت« :آقای مید رفعه نه شالما برویالد الالوی امعیالت را بایریالد» رفالعم:
«آقای مید ارر نار داشت باید به خود من می رفت ،چرا به شما رفعه است »
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بنابراین بنده هم به دنبال این نار نرفعم و همان شب بچاله هالای مالا رفعنالد .حرنالت و
نثرت امعیت از انعهای خیابان شهباز و من د ما به حدی بود نه ماموران وسالربازان،
قب نگینی نردند و مردم آن شب ،اداره ی راهنمایی میدان ژاله را به آتال
این وضع خیلی

نگالیدند.

یب ،در همان شب های ماه رموان ،شب هالایی ناله باله دنبالال آن

حاثهی هفدهم شهریور پی

آمد .در آن شب ها منبر می رفعم و وقعی اعیالت از پالای

منبر حرنت می نرد ،تا هناام سهر ،بانک هالا را آتال

مالی زدنالد؛ نبنعالری را آتال

میزدند و ما هم نمی تواننعیم مردم را ننعرل ننیم.
یک بار ،یکی از لمای تهران هناام سهر ماه رموان به مالن تلفالن زد و رفالت« :مالن
فقط یک چیز را می خواهم به شما باویم و آن اینکه منبرهای شما در ایالن شالب هالا
خبف شرع است و شما باید با این منبرهایعان فعال حالرام ان الام مالی دهیالد» رفالعم:
«چرا» ،رفت« :یک نفر آمده پی

من و منئله پرسیده است .رفت نه رفالعم پالای منبالر

فبنی نگنعم از پای منبر او نه بلند شدم ،همراه امعیت راه افعادم و تا وقالت سالهر،
هر ناری می نردم و هر ن ا را خرا

می نردم ،معواه نبالودم و تالازه بعالد از سالهر

فهمیدم چه نارها نرده ام .آیا این نار مالا شالر ی بالوده اسالت یالا خالبف شالرع لالها
خواسعم باویم این طور نه شما مردم را تهریک می ننید .خبف شرع است .طالوری
اینها را تهریک می ننید نه اصب نمی فهمند نه چه نار می ننند!
در نعی ه اوری شده بود نه وقعی امعیت از پای منبر ما بلند می شالد ،از همالان االا
راه می افعاد و به هر ن ا نه می رسید ،به شدت برخورد می نرد و ماموران حکومالت

132

نظامی نمی تواننعند مه را ننعرل ننند؛ حعی خودروهای حکومت نظامی وارد آن الا
نمی شدند .اصب آن ا مرنز آت

زدن السعیک ها و تظاهرات در شب ها بود .غوغایی

بود ،مردم آن مه ازسر شب تا صبح ،خالوا

و آرامال

نداشالعند .فقالط یالک شالب،

ماشین ایپی اریت نرده و ته شهباز آمده بود و دو طرف خیابالان را باله رربالار بنالعه
بود ،لها بچه ها فرار نردند و پگت بام راراژی مخفی شدند.
از خودروی خود نه انعهای خیابان شهباز ناه داشعه بود ،به اطراف تیراندازی مینالرد،
یک باره از باالی پگت بام ،یک بگقا

حلبی را به طرف خودرو پرت نردنالد و آنهالا

ببفاصله فرار نردند ،چون فکر نردد مواد منف ره است.
خبصه رروهی از اوان ها و بچه هالا آن قالدر تهریالک شالده بونالد ناله خالودم هالم
نمیتواننعم آنها را ننعرل ننم بعوی از آنها به فکر حرنت منلهانه افعاده بودند تا باله
این وسیله در مقاب حکومت نظامی و نگعار مردم اینعادری و مقابله به مث نننالد .مالا
در این مورد به وسیله ی یکی از آقایان از امالام (ره) -ناله در پالاریس بودنالد -سالوال
نردیم نه آیا ااازه داریم به اینها الاق در حد تهیه ی مواد منف الره ی ابعالدایی نمالک
ننیم؛ یا اینکه آنها را تأیید و تقویت ننیم ایگان رفعه بود نه هر وقت موقالع آن شالد،
خودم به شما می رویم و ااماال اوا

مثبعی نداده بود .منعها این بچه ها داغ بودند و

نمی تواننعیم آنها را ننعرل ننیم؛ به ویژه اینکه نارشان را شروع نرده بودند و بالا ایالن
وصف ،فکر نردم ارر در این خصوص باویم نه به ما مربوط نینت ،ممکمالن اسالت
اینها دست به خرابکاری های بیگعری بزنند ،ولی چنانچه با ما نار نننالد ،الاقال بیگالعر
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تهت ننعرل هنعند .به آنها رفعیم نه شما آدم نکگید ،ولی منف ر نردن ماشالین و غیاله
یب ندارد؛ اما اوری م ننید نه ننی نگعه نگود.
ایام حکومت نظامی در میان خراسان ننار ورزشااه ،مه پارک اتومبیال هالای ارتال
شده بود .اینها یکی دو شب حمله نردند و چند دسعااه ماشین را منف ر نردند .همین
با ث شد نه حکومت نظامی ،دیار از میدان خراسان پایین نیایالد و آن اتومبیال هالای
ارتگی را هم امع نردند به این ترتیب ،دست بچه ها برای توسعه ی مبالارزات بالازتر
شد و مبارزات بیگعر او ررفت .در همین اثنا ،دولت ازهالاری سالرنار آمالد .البعاله آن
سال -سال  ،-31به حج مگرف شدیم و در همان االا ،تظالاهرات ظیمالی در منالی و
رفات راه انداخعیم .هناام شب نه از رفات حرنت نردیم ،تعدادی نه با هم بودیم،
شروع نردیم به تظاهرات ،و این با ث شد نه ایرانی هالا راه افعادنالد و وقعالی از منالی
برای رمی امرات می رفعند ،تظاهراتی بر ضد شاه در منی صورت ررفالت؛ بالا اینکاله
ساوانی ها هم خیلی زیاد بودند و مأموران ربنعان هم خیلی سخت ریری مینردنالد.
تظاهرات منی در سال  31در مقاب مردمان نگورهای دیار خیلی االب بود به خالاطر
دارم در ناروان ما بنده ی خدایی بود -خدا حفظ

نند -پی

خدمت ولیعهالد بالود و

اتفاقا با ناروان ما همراه شده بود .شب های اول این بیچاره قهر نالرد و پالای صالهبت
نمی آمد .ناراحت بود و غها نمی خورد .خبصه دو سه شب نه از این قویه رهشالت.
مدیر ناروان رفت« :این آقا پدرمن را در می آورد» وقعالی بالر رالردد تهالران ،رالزارش
میدهد به من رفت تو یک ناری بکن! و الاق مبحظه ی این یک نفر را بکن .بعد از
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سه چهار شب ،منبر تمام شده بود و می رفعیم شالام بخالوریم؛ دیالدم آن شالخص روی
پلهها اینعاده است و پی

آمد و رفت« :آقا! من با شما نار دارم» رفت :من چنالد روز

اول از منبرهای شما خیلی ناراحت شدم ،ولی حاال مالی خالواهم از شالما یالک منالئله
بپرسم و آن اینکه برای من نه یک مر برای دربالار نالار نالرده ام ،راهالی بالرای توباله
هنت یا نه معواه شدم نه الهمداهلل این شخص منقلب شده است ،لها مالا هالم او را
راهنمایی نریم؛ به طوری نه از آن شب به بعد ،از مگعری های پر و پا قرص منبالر مالا
شده بود .با این وصف ،در حج آن سال تواننعیم بهره برداری خوبی در اهت مبالارزه
بکنیم؛ تا آن ا نه تقریبا مطمئن بودیم وقعی به ایران بررردیم ،با مالا برخالورد خواهنالد
نرد ،ولی خوشبخعانه ننی مععرض ما نگد.
در ایام دولت ازهاری ،سرهنگ صدری فرمانده حکومت نظامی ناحیهی پنج تهران بود
او به منزل ما تلفن زد .اخوی ما روشی را برداشت .رفعه بود« :مالن سالرهنگ صالدری
هنعم و با سید احمد لم الهدی ناردارم» برادرم رفعاله بالود ایگالان در منالزل نینالت.
سرهنگ پرسیده بود:
«شما چه ناره ی ایگان هنعید » پاسخ داده بود« :من برادر ایگان هنعم»
سرهنگ رفعه بود« :به ایگان -یعنی بنده -باویید نه حالق منبالر رفالعن نالدارد» بالرادرم
اوا

داده بود نه ایگان منبر نمی رود؛ بلکه فقط بعد از نماز چند منئلهای میرویالد

او رفعه بود« :من هم می دانم نه منئله می روید ،ولی همان منئله را هم نباید باویالد
اصب بعد از نماز نباید منبر بالرود و ارالر منبالر بالرود ،ایگالان را مالی ریالریم .تالا حالاال
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مبحظهی مردم را می نردیم ،اما االن مبحظه ی مردم را هالم نمالی ننالیم .حعالی ارالر
دهای هم نگعه بگوند ،این نار را خوهم نرد» با این حال ،بنده همالان شالب منال د
رفعم و رفعم نه سرهنگ صدری به ما تلفن نرده و رفعه نه منبر نروید؛ خو ؛ ما هالم
منبر نمی رویم ،بلکه پای منبر می اینعیم و حرف می زنیم .لها اینعاده حرف مالی زدم
و می دیدم ،امعیت بیگعر می شود .چند روز ایالن قوالیه اداماله پیالدا نالرد تالا اینکاله
خواسعند من را بایرند و چون منزل را بلند نبودند ،آمده بودنالد در منال د و پرسالیده
بودند نه خانه ی فبنی ن است مردم فهمیده بودند نه آنها دنبالال مالن هنالعند .لالها
سرشان را ررم نرده بودند و هر نس چیزی رفعه بود یکی رفعه بود داخ این نوچاله،
دیاری رفعه بود آن نوچه و غیره؛ تا آنکه شخصی به نام «اوسالعا رموالان» خالودش را
با سر ت به خانه ی ما رساند؛ در حالی نه رنا

پریده بود ،خطا

به من رفت ناله

آقا! چند ایپ ارتگی دم در من د آمده اند نه شما را بایرند .در آن ا شخصی بود به
نام حا

باس نه هنوز هم هنت و این بنده ی خدا به اصطبح «بره ی زیر نارد» مالا

بود ،یعنی همواره آماده ی خدمت و سنگ زیرین تمام فعالیت های ما مهنو می شالد
و خیلی هم فداناری می نرد .او ببفاصله ماشین ما را تا درخاناله آورد و رفالت« :آقالا!
بیایید برویم نه آمده اند شما را بایرند» فکرنردم ارر داخ منزل بروم ،ممکالن اسالت
هر آن سر برسند و من را دسعایر ننند؛ لها به سر ت تمام ا وای خانواده را به داخ
ماشین هدایت نردم و در خانه را بنعیم در همان حال نه دور مالی شالدیم ،خالودروی
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آنها را دیدم نه به منزل ما نزدیک می شد .نارفعه نماند ،آنها تا سقوط دولت ازهاری و
روی نارآمدن بخعیار همچنان در تعقیب ما بودند.
در این مدت ،چند بار نیز به خانهی ما یورش بالرده بودنالد؛ منعهالا در خاناله ی مالا ،در
آهنی مهکمی بود نه هر چند با لاد و قندا تفنگ به آن زده بوند بالاز نگالده بودنالد.
خبصه نعواننعند مرا پیدا نننالد .وقعالی بخعیالار روی نالار آمالد ،وضالع الوض شالد و
سرهنگ صدری را برداشعند و شخص دیاری را به اای او رهاشعند ،لها ما بررگالعیم،
به هر حال ،وقعی امام (ره) تگریف آوردند ،مبارزه همه اای ایران را فرا ررفعه بالود و
دیار مه مبارزه اهمیعی نداشت و من د ما نیز چون سایر ااها و مث همه ی مالردم
فعالیت داشت .روز  21بهمن امام (ره) دسعور دادند مردم سا ت  3 :50به خیابالان هالا
بریزند و امعیت به داخ خیابان ها ریخالت و فعالیالت هالا شالروع شالد و در هناالام
مغر

نماز مغر

را در خیابان خواندیم .در خیابان شالهباز بالرای نمالاز اینالعادیم ،در

حالی نه قنمت مده ی این خیابان را زن و مرد پر نرده بودند .البعاله هنالوز انقالب
نامب پیروز نگده بود .ماموران نبنعری چهارده آمده بودند نه تعدادی را دسعایر ننند
در مقاب یک ده از بچه های مهله ی ما به آنهالا حملاله نالرده بودنالد ناله در نعی اله،
راردی ها بچه های ما را تعقیب نرده و سر نماز آمده بودند .آنها باله صالف نمالاز هالم
تیراندازی نردند ،اما خوشبخعانه از یک نفر نه تیرخورد ،به ننی آسالیبی نرسالید .باله
طور نلی ،در این تظاهرات یک یا دو نفر شهید داشعیم .بد نینت رض ننیم نه آقای
احمدی نه االن در واحد سمعی ،بصری دانگااه ما -دانگااه امام صاد (ع) -مگغول
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به نار است ،در آن ا حوور داشت او هم تیر خورد و زخمی شد .قویه از ایالن قالرار
بود نه ایگان« ،نونع مولوتفی» را به طرف مأموران پرت نرد نه منف ر شد ،لها آنهالا
او را تعقیب نردند و تیری به پای

زدنالد .البعاله بچاله هالای مالا را زیالاد مالی ررفعنالد،

میبردند و نعک می زدند .سراغ من هم آمدند ،ولی فرار نردم آخرین بالاری هالم ناله
دسعااه دنبالم بود ،باز هم در چنگ آنها ررفعار نگدم.
بعد از پیروزی انقب

در مه من د ما نمیعه تگکی شد؛ منعها مهور نارمالان را بالر

فعالیت های فرهنای قرار دادیم .چون دیدیم نه همه سرررم نارهای نمیعه و اساللهه
هنند و دسعااه های نظامی نیز حوور دارند؛ لها خیلی الزم نبود ما هم در این زمیناله
مگغول شویم ،در نعی ه به فعالیت های فرهنای پرداخعیم .در این میان ،حرنالتهالایی
نیز از سوی منافقین در آن وضع خاص اوای انقب

صورت می ررفت.

بچه های من د لرزاده نیز نه همواره با ما مخالفت می نردند ،تمام اطراف منال د را
آرم م اهدین خلق زدند و نعابخانهی لرزاده را به مرنز ثبت نام انب

ملی م اهدین

تبدی نردند .در این هناام بود نه آقای مید تازه معواه شد ناله اینهالا از همالان اول
خاص نبودند .نم نم نار باال ررفت تا اینکه بعد از سه چهالار مالاه ناله از نالار نمیعاله
رهشعه بود ،ایگان تمای داشت آنها فعالیت شان را معوقف ننند و ا بم نالرد منال د
لرزاده مععلق به سازمان م اهدین خلق است .خبصه بچه های نمیعاله بالا آنهالا درریالر
شدند و به آقای مید حمله نردند و به ایگالان تیرانالدازی نردنالد؛ آنهالا را از منال د
بیرون نردند و سران ام و نفر از آنها در یک خانهی تیمی نگعه شدند .یکالی دو تالا از
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آنها ا دام شدند و بقیه هم به فراننه رفعند و فراری شدند .فقط یک نفر از آنها خالو
از نار درآمد نه او هم االن به آدم بی تفاوتی تبدی شده نه ناری به هیچ چیالز نالدارد
وی بازاری است و اصب تواهی به منائی دیاران ندارد .البعه فرد بنیار معدینی بالود.
وی در آن درریری از فرزند خود حمایت می نرد و با اصالرار و تفاضالای او بالود ناله
فقط همین یک نفر ن ات پیدا نرد .البعه هیچ راه در ابههی انگ نیز شرنت نکرد.
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فصل سوم:

فعالیتهای پس از پیروزی انقالب اسالمی
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پس از پیروزی انقالب
پس از آنکه انقب

پیروز شد ،درسعی اهت تمام فعالیالت هالای مالا قبال از پیالروزی

انقب  ،برضد افکار دنعر شریععی روشن شد؛ چرا نه م اهدین خلق در تنها ااییکاله
اصب فرصت ظهور و بروز پیدا نکردند ،میدان خراسان به پالایین بالود و ایالن امالر ،بالی
رمان ناشی از همان فعالیت های فرهنای ما در اهت مبارزه با نقالاط انهرافالی افکالار
دنعر بود .همین منئله زمینه سازی خوبی شد تا نمیعهی منطقه ی ده تهران به صورت
تگکیبت ضد منافقین درآید؛ تا آن ا ناله اصالب منالافقین را در نال ایالران از پالای در
آوردند و ارر ما این نار نکرده بالودیم ،منالافقین تمالام آن منطقالهی شالهر را در اخعیالار
میررفعند و به این زودی ریگه نن نمی شدند .نارهای قبلی مالا زمیناله ای بالود بالرای
اینکه این تفکرات به نلی مهکوم شود؛ بنابراین ارالر چنالین زمیناله ای درآنهالا فالراهم
نمیشد؛ معلوم نبود نه چه پی

مالی آمالد .از ایالن رو ،مالا از واالود آن برخوردهالای

رهشعه ،خوشهال شدیم؛ چرا نه همان برخوردها در نهایالت باله برخالورد بالا منالافقین
منعهی شد و همان بچه هایی نه درآن زمان با ما مخالف بودند بعالد از انقالب

بالا مالا

لیه منافقین درریر شدند! همین نمیعهی منطقهی ده ،باله تالدریج فعالیالت شالدیدی را
لیه منافقین شروع نرد .همان بچه هایی نه در رروه امداد پزشالکی هالم بودنالد ،بعالدا
منافقین را در خیابان بهار دسعایر نردند نه اولالین حرنالت سالرنو

منالافقین توسالط

مردم از همین اا شروع شد .هچنین در اریان حالوادث الالوی دانگالااه ،بالاز همالین
بچهها پیگقدم بودند .البعه قنمت ا ظم آنها همالان افالرادی بودنالد ناله قالبب باله دلیال
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مخالفت ما با افکار دنعر ،با ما مخالفالت مالی نردنالد ،لالیکن آن تالبش هالا و نهالوهی
موضعریری ما ،نم نم آنها را به این صورت در آورد و زمینه ای را برای حرنتهالای
بعدی آنها فراهم نرد .ررچه در ابعدا از پیگامدهایی نه رخ مالی داد ،ناراحالت بالودیم،
ولی بعدا خوشهال شالدیم و پالی بالردیم ناله ایالن پیگالامدها در واقالع ،الطالاف خفیاله
پروردرار بوده است .در حقیقت ما فعالیت های خودمان را در اهالت رشالد فرهناالی
انقب

معمرنز نردیم و نار را با امکانات نمی آغاز نردیم و سپس به تدریج امکانات

فرهنای خودمان را توسعه دادیم؛ به رونه ای نه تنها در سال  ،38بی

از نهصد هالزار

نگریه منعگر نردیم .هر غائله ای نه در هرروشه ی نگور پدید می آمد ،ببفاصله نار
فرهنای را آن ا معمرنز می نردیم؛ بدون اینکه ازمقامی یا اایی الهام بایریم .مالثب در
قویهی ترنمن صهرا ،ببفاصله ،پس ازآن شورشیان سرنو
ضد چپی ها تهیه نردیم و در روسعاها بین ترنمن ها پخ
همین طور در قویه ی هگعپر و طوال

شدند ،یک سری ازواتالی ،بالر
نردیم.

و نیز در اریان حز

خلق مناللمان ،زمالانی

نه آیت اهلل مدنی نفن پوشید و الو افعاد و در حالی نه افراد حالز

خلالق مناللمان،

قنمت هایی از تبریز را ررفعه بودند ،نگریه ای در تبریز و ارومیه درآن واحد ،باله نالام
«والیت فقیه» و «حانمیت ملی» چاپ و منعگر نردیم نه خیلی موثر واقع شد .الباله آن
وقت آقای مدنی نیز قوی بود؛ اما انثر بخ
خلق منلمان در اخعیار ررفعه بودند.
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ها ،به ویالژه رادیالو و تلویزیالون را نالب

همچنین در زمنالعان  38هالم شالنیدیم ناله چریالک هالای االدایی طلالب ،سالیاهک را
ررفعهاند؛ بنابراین همراه دوسعان نارفرهنای و برنامه ی خاصالی را بالرای سالیاهک در
نظر ررفعیم .ابعدا تعدادی از افراد را امالع نالردیم و در منال د االامع آن الا فعالیالت
فرهنای را شروع نردیم و در ادامه ،هر روز پنج شنبه و امعاله باله آن الا مالی رفعالیم.
شایان تنر است نه در آن زمان ،چریالک هالای االدایی طلالب در تمالام اناال هالای
سیاهک  ،زاه مهمات درست نالرده بودنالد آنهالا در نالوزده بهمالن سالال  ،38تظالاهرات
ظیمی در سیاهک راه انداخعند ،به طوری نه وقعی ما به روسعاهای اطراف میرفعالیم،
حعی روسعاییان حاضر نبودند پای صهبت های ما بنگینند نار به اایی رسید نه دیار
خود چریک های ادایی طلب را هم راه نمی دادند .دولت بیم داشت آنها هم همچون
نردسعان به غائله و معولی تبدی شود؛ اما خوشبخعانه با پیایری هالای مالا و ادامالهی
فعالیت های فرهنای در آن ا ،از وخامت اوضاع ناسعه شد.
وضعیت در آن ا ابعدا طوری بود نه حعی در الهی ان از ترس چپی ها ،ننالی االریت
نمی نرد نماز امعه بخواند .با این واود اولین نماز امعاله را بچاله هالای مالا بررالزار
نردند .به این ترتیب ،به نلی بناط چریک های ادایی طلب در سیاهک برچیده شد.
خدا حفظ نند آقای نالاطق نالوری را ناله درآن وقالت ،نماینالده ی امالام (ره) در اهالاد
سازندری بودند و از نظر امکانات امدادی خیلی به ما نمک نردند و همچنالین ،آقالای
دنعر والیعی نه در آن وقت ،معاون وزیر بهداری بودند ایگان امکانات بهالداری اسالعان
ریبن را در اخعیار ما رهاشت؛ تا آن ا نه به ما رفالت« :هالر نالس را شالما بخواهیالد و
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معین ننید ،مدیر ن بهداری منصو

می ننم» ،و به طور نلالی ،الزل و نصالب هالای

اداره ی ن بهداری اسعان را در اخعیار ما رهاشت.
بد نینت رض ننم نه سیاهک درآن زمان خیلالی منالئله داشالت .در واقالع ،نقطالهی
ضعفی بود نه دشمنان از طریق آن ،نفوت نرده و همه را با خودشان همراه نرده بودند.
دو مگک

مده در آن ا واود داشت :یکی منالائ اهالادی ماننالد امکانالات االاده و

حمام و وسای

مرانی ،و دیار منئله ی بهداشعی ناله مالردم آن الا از نظالر بهداشالت

واود امراض ،خیلی در مویقه بودند؛ بنابراین درقدم اول باید چند درماناالاه در آن الا
تأسیس می نردیم .آقای والیعی در این زمینه خیلی به مالا نمالک نردنالد .نمالک هالای
ایگان در پیگرفت نار بنیار مؤثر بود .همچنین آقای ناطق فالو العالاده باله مالا نمالک
مینردند؛ از امله در خود سیاهک  ،اهاد را تأسیس نردنالد و همالان االا باله پایاالاه
نیروهای انقببی تبدی شد .خوشبخعانه ،ظرف مدت نوتاهی ،خود مالا در آن الا نمالاز
امعه دایر نردیم؛ به این ترتیب پس از رهشت ش

یا هفت ماه ،دیار اثری از بنالط

چریک های ادایی خواه در آن ا باقی نمانده.
مسئولیت کمیتهی منطقهی ده
تا اردیبهگت سال  1531فعالیت های فرهنای قاب تواهی از ایالن دسالت داشالعیم تالا
اینکه آقای مید زن انی در این سال ،درریری شدیدی با بعوی از پاسدارها پیدا نرد.
منطقه ی ده و یازده ،چند هزار پاسدار داشت و بعوی از بی بندو بارها در نمیعه نفالوت
نرده بودند .آقای مید خیلی ناراحت بود؛ ضمن اینکاله امالام (ره) حکمالی باله ایگالان
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برای سرپرسعی بنیاد منعوعفان داده بود و شورایی ترتیب داده بودند نه وو آن هالم
بود؛ لها با اصرار ایگان ،بنا شد نه منئولیت نمیعهی منطقهی ده ،در سال  ،31به بنالده
مهول شد .این منالئله بالا مخالفالت شالدید آیالت اهلل بالاقری ناله قالائم مقالام آیالت اهلل
مهدیننی در نمیعه ی انقب

بودند ،روبه رو شد .اسعدالل آقای باقری ایالن بالود ناله

وقعی آقای مید ،قوی ترین روحانی آن منطقه ،از پس این منئولیت بر نیامالده اسالت،
بنده چطور می توانم از هدهی آن برآیم با اینکه نخنت از پهیرفعن منئولیت نمیعاله
امعناع داشعم ،ولی وقعی دیدم آقای باقری مخالف است ،حریص شدم نه منئولیت یاد
شده را قبول ننم .بنده و آقای باقری سالابقه ی آشالنایی نداشالعیم .خبصاله ایگالان بالر
موضع خود پافگاری می نردند .از سوی دیار در همین زمان ،وضع االوری بالود ناله
رگعی های نمیعهی مرنزی نمی تواننعند به مهدودهی نمیعهی منطقهی ده بیایند؛ چرا
نه بچه های منطقه ،رگعی نمیعالهی مرنالز را خلالع سالبح مالی نردنالد .آقالای بالاقری
منعأص شده بود و آقای مید هم منئولیت را قبول نمی نرد .لها در چنین شرایطی،
آقای باقری نارزیر شد قبول نند نه بنده منئول نمیعه شوم و با اینکه اوایال حکالم را
نمی داد .بعد از دو ماه حکم ما را داد .پس ازآن ،بچاله هالای خودمالان را ناله در تمالام
فعالیت ها همراه بودند ،در نمیعه امع نردم و رفعم :االن موقعیت مناسبی است نه در
همان خط فرهنای نه تاننون نار نرده ایم ،نمیعه را اهت دهی ننیم.
در زمان نخنعین انعخابات م لس شورای اسبمی نه منافقین نامزد داشعند و بنی صدر
هم سرنار بود ،هنوز منئولیت نمیعه بر هدهی من نبود؛ لها ازآقای مید خواسعم ناله
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روز انعخابات ،منئولیت نمیعه را به من بدهد .ایگان هم همین نار را نردند .نیروها را
برای صندو های انعخابات بنیج نردیم ،چرا نه منافقین در آن وقت ،سر صندو هالا
خیلی شیطنت می نردند .به همالین دلیال  ،چنالد مالأمور سالر صالندو هالا رهاشالعیم و
مأموران ،آنها را می ررفعند و می آوردند ،البعه ما با اینها ناری نداشالعیم ،فقالط از آنهالا
کس می ررفعیم و صورت بازاویی آنها را ضالبط مالی نالردیم .مالثب مالی پرسالیدیم:
«خانهات ن است » می رفت :تهرانپارس ،ولالی از میالدان شالوش آمالده بالود .رفعالیم:
«آمدهای این ا چه نارننی » می رفت مثب روسی د وت دارم ،اما معلوم می شد ناله
هیچ یک از اینها واقعیت ندارد ما اینها را ضبط می نردیم.
البعه در آن زمان ،هنوز نار تگکیبتی مرسوم نبود .تا هناالام شالب ،حالدد  120نفالر از
منافقین را ررفعیم .در بین آنها یک نفر بود نه احعمال می رفت همنر منعود راالوی
باشد ،زیرا مرتب برای آزادی وی از بیرون و از نمیعه ی مرنز تمالاس مالی ررفعنالد .از
نمیعه ا عراض می نردند نه چرا اینها را ررفعه اید از دفعر بنی صالدر مالی رفعنالد ناله
اینها را آزاد ننید بنابراین دو سه نفر از نادر مرنزی ،ریر ما افعاده بودند .ما همهی آنها
را تا دوازده شب ناه داشعیم .به العماس افعاده بودند و می رفعند نه اینها را رها ننیالد.
آن زمان معمول نبود نه نمیعه تعالداد زیالادی -مالثب  120نفالر -را باله نالام م اهالدین
بازداشت نند .خبصه از نمیعه ی مرنز آمدند و رفعنالد ناله اینهالا را آزاد ننیالد ،چالون
برای ما منئله ساز می شود .منعود راوی به نمیعه ی مرنالز رفالت و سالا ت دوازده
شب از آن ا با ا عراض و سروصدا رفت نه شما افراد صندو را ررفعه اید ،مار آنهالا
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چه نرده اند ما نیز در نهایت آزادشان نردیم پی

از آن ا بم نرده بودیم نه همالهی

اینها تا نیم سا ت دیارآزاد می شوند از هر یک از آنها آدرس منزلگان را پرسالیدیم و
رفعیم نه شما صبر ننید ،ما با ماشین های خودمان شالما را مالی رسالانیم .خالود نمیعاله
ماشین نداشت ،هر تاننی ای نه از الوی نمیعه رد می شد ،می رالرفعیم و هالر چنالد
نفر را سوار یک تاننی می نردیم .رفعیم نه اررخودمان بروید ممکن اسالت باله شالما
آسیب برسانند؛ لها خیلی از ما ممنون و معگکر شدند.
درباره ی همین منالائ  ،آقالای معالادیخواه ناله آن وقالت ،وزیالر ارشالاد بالود ،الناله و
میزرردی بالا منالعود راالوی در هناالام انعخابالات رهاشالت و تمالام بالازاویی هالا و
کسهایی را نه در تیراژ خیلی باال تکثیر نرده بودیم ،در اخعیار آقای معادیخواه قالرار
دادیم ایگان هم پرونده را الوی منعود راوی باز نالرد و اسالم هالا را یالک یالک بالا
اوا

هایی نه به دروغ داده بودند خوانالد؛ باله ایالن ترتیالب ،منالعود راالوی دیاالر

نعواننت چیزی باوید .در آن میزررد ،آقای معادیخواه ،همان برره های بالازاویی مالا
در نمیعهی منطقه ی ده بود.
با اسععفای آقای مید ،منئولیت نمیعه ی منطقه ی بده به بنده وارهار شد ،ولی منلم
بود نه با آن بافت نمیعه نمی تواننعیم نار ننیم؛ چون هدف ما این بود ناله نمیعاله باله
منظور منائ فرهنای اهت دهی شود؛ لها از ابعدا به تصفیه ی نمیعه همت رمالاردم؛
به طوری نه حدود  350نفر از افراد ناصالح را یک ماهه ی از نمیعاله اخالرا نالردیم.
همچنین چند سعاد را منه نردیم؛ بدون اینکه بعوانند حعی یک فگالنگ بالا خودشالان
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بیرون ببرند و همهی اسلهه ها را ررفعیم .دو سه سالعاد از نمیعاله ی منطقاله را منهال
نردیم و ن سعادها به سه چهار سعاد مهدود شد .در ریس هر ندام هم یک نفر اهال
لم رهاشعه بودیم؛ مثب حا آقا حنین مصطفوی ،رئیس یکی از سعادها بود ایگان نه
در اوای  ،این نار را قبول نمی نرد ،آن قدر ادی شده بود نه پهیرفت.
به همین دلی با حوور اه فو در ریس هر سعادی ،این سعادها منن م شالدند ،باله
طوری نه نمیعهی منطقه ی ده تقریبا به صورت تنها نمیعهی منن م تهران درآمد .باله
این ترتیب فعالیت مان را شروع نردیم خود من غالبا از سر شب تا سا ت دو یالا ساله
بامداد ،در منطقه رگت می زدم بعدها ،وقعی انگ شروع شد ،فعالیت و نظارت نمیعه
بیگعر شد .در ابعدای انگ ،مقداری اسلهه های پراننده واود داشت نه امع نالردیم
و برای ابهه فرسعادیم و به این ترتیب ،ابهه را تا حدودی از نظر اسلهه تأمین نردیم
با این حال ،در مدتی نه در نمیعه بودیم ،مده ی حرنت را بر ضد منافقین رهاشالعیم
نارفعه نماند نار نمیعاله در آن زمالان ،نظالم و تگالکیبت خاصالی نداشالت و مالا آن را
تگکیبتی نردیم .بعد از اینکه حدود سه منافق را دسعایر نردیم ،نمیعهی منطقالهی ده
به منطقهی امن تبدی شد ،به طوری نه منافقین درآن ا هیچ تروری نداشعند .تالا آن الا
نه بعوی از منئوالن ،هر ن الای شالهر ناله بودنالد ،خاناله هایگالان را فروخعنالد و باله
منطقهی ما نق مکان نردند ،مث آقای ناطق نه خانه اش را در قلهالک فروخالت و باله
منطقهی ده آمد .خبصه اغلب در اطراف خیابان ایران خانه خریدند؛ چون امنیت آن الا
از همه اا بیگعر بود .در تمام مدت منئولیت بنده فقط یک ترور درآن ا حالادث شالد؛
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آن هم ترور آقای نار اوالدی نه ناموفق ماند ،ایگان زخمی شد و خود آن ننی نه
اقدام به ترور نرده بود ،توسط پاسدارها نگعه شد .در واقع طوری بالود ناله بیالرون از
مرز منطقهی ده ،ترور صورت می ررفت؛ امالا در داخال منطقاله ی ده نمالی تواننالعند
ناری از پی

ببرند؛ چرا نه شدیدا تهت ننعرل بود خود من هم منلح بالودم در ایالن

میان ،همین موضع ریری های شدید ما با منافقین با ث برخورد شدید بنی صدر با مالا
شد ،به طوری نه پس از چندی ،قویه به رادیو بغداد هم نگیده شد و این رادیو لیاله
نمیعهی منطقهی ده موضع ریری می نرد .به همین منظور ،بنی صدر لیه ما نالزد امالام
(ره) اوسازی نرده بود؛ اما خوشبخعانه با همکاری آقای رسولی ناله در خالدمت امالام
بودند و مهبعی نه ایگان نردند ،منئله حال شالد .بچاله هالای نمیعاله ی منطقاله ی ده،
نخنعین خانهی تیمی را در تهران نگف نردند؛ ررچه خار از مهدودهی منطقهی ده
بود .خانه ای در خیابان آفریقا بود نه بین پیکاری ها ،منافقین و چریک هالای االدایی
طلب ،مگعرک بود و هر سه دسعه در آن ا نار می نردند .این خانالهی تیمالی باله اسالم
خوابااه دانگ ویی نار می نرد و به دنبال ررفعن آن سرو صدای زیادی راه انداخعنالد
و ا عراض نردند نه بچه های منطقهی ده به خوابااه دانگ ویی حمله نرده اند .حعالی
آیت اهلل مهدی ما را توبیخ نرد نه چرا این نار را نالرده ایالد البعاله مالا ظالاهر نالار را
درست نرده بودیم؛ چون وقعی بچه ها رفعنالد و آن الا را ررفعنالد؛ یکالی از بچاله هالای
منطقه ی ده تیر خورد .مدارک زیادی هم به دست آوردیم ،اما آقالای قالدیریان رفعنالد:
«مدارنی را نه بدست آورده اید ،به ما بدهید» رفعم« :پس الاق  ،حکمی به ما بدهیالد»
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در ضمن رفعم نه حکم را به نام ما ننوینید ،بلکه به نام بچه های خودتان بنوینید .او
نیز همین نار را نرد .در این مورد ،بنی صدر از ما به آقای موسوی اردبیلی -نه در آن
وقت ،دادسعان ن نگور بود -شکایت نرد ایگان هم ا بم ارم نالرد نمیعالهی مرنالز
نیز لیه ما ا بم نرد نه نمیعهی منطقهی ده ،خار از مهدوده ی خوی

م نالرده

و به خوابااه دانگ ویان حمله نرده است .در این ا ،حکم آقالای قالدیریان باله درد مالا
خورد؛ چرا نه رفعیم اصب ما نبوده ایم ،آقای قدیریان بوده انالد .آقالای مهالدی رفعنالد:
«پس چرا مأمور منطقه ی ده تیر خورده است » در پاسخ رفعم نه بچه هالای منطقالهی
ده ممکن است همه اا باشند تازه ،پاسدار منطقهی ده نه نبوده بلکه از بچه های آن الا
بوده است به فرض هم نه پاسدار باشد ،در روز مرخصی اش بوده و به ما ربطالی دارد
ما نه نمی توانیم باوییم نه روز مرخصی اایی نروند .به هر حال ،االایی در تصالرف
نفار نه معدینان آن ا را ررفعه اند.
البعه طبعا این رونه حرنت ها ،تا حدی با ث نارانی آقای مهالدی مالی شالد ،ولالی در
ین حال چاره ای نبود .ایگان وزیر نگور بود و باید امنیت شالهر را حفالظ مالی نالرد.
ررچه ما در این باره برخوردهای شدیدی داشعیم ،خوشبخعانه در نهایالت ،نمیعالهی مالا
به نوان تنها نمیعهی منن م شناخعه شد .یادآور می شالوم ناله بنالده در طالول مالدت
تصدی منئولیت نمیعهی منطقهی ده اصب در امور مالی آن الا دخالالت نکالردم .حعالی
حقو پاسداران را یک نفر سر بر از نمیعه ی مرنز می آورد ،می داد و می رفالت و
به منئوالن تدارنات هم تنخالواه مالی دادنالد؛ لالها هالیچ دخالالعی در نالار مالالی نمیعاله
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نمینردم .اصب این طور نبود نه زمین از ننی بایریم ،یا مال ننی را مصالادره ننالیم.
برای مثال ،زمین های زیادی در سلیمانیه ،نزدیکی میدان خراسان قرار داشالت؛ امالا باله
بچه ها رفعم نه حق ندارید تره ای به مال مردم تعرض ننید یک شب سعادی نه آقای
مصطفوی سرپرسعی بودند ،یک ماشین سیاار قاچا را ررفعه و ناه داشعه بود .آمدنالد
رفعند« :چه نار ننیم » رفعم« :از آقای مصطفوی بپرسید» ولی ایگان هم مرده بودند باله
هر حال نمی رهاشعیم ننی به مال مردم تعرض نند.
نمونهی دیار ،ساخعمانی بود نه یک نفر در زمین مععلق به شالهرداری سالاخعه بالود در
واقع ،زمین دولت را غصب نرده بود و بعد هم نه خواسعند بایرند ،فرار نرد .باله هالر
حال ،این بنا ساخعه شده بود و چالون االایی بالرای سالعاد نداشالعیم ،بچاله هالا مصالرانه
خواسعار آن بودند و می رفعند نه این آقا در زمین دولت سالاخعمان سالاخعه و غصالب
نرده است؛ پس میتوانیم ساخعمان
قدوسی ،دادسعان انقب

را تصرف ننیم .به همالین دلیال خالدمت آقالای

و ماارا را به ایگان رفعم ایگان نیز رفعند ناله مالبک «الالزرع

للزارع و لو نان غاصبا» در این مورد صد می نند .ررچه این زمین غصبی بوده ،ولی
ساخعمان را خودش و با مصالح خود ساخعه است؛ بنابراین ناهاشالعیم آن سالاخعمن را
نه غاصب ساخعه بود ،به نام سعاد تصرف ننند؛ با اینکه از نظر مکان سعاد هالم شالدیدا
در مویقه بودیم و اایی برای سعادمان نداشعیم.
ساخعمان سعاد ،سر سه راه سر امین حوور بود و مهافظالت شصالت نفالر از منالئوالن
نگور را هده دار بود؛ از امله مهافظت منزل حورت آیت اهلل خامنه ای بر هالدهی
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همین سعاد بود البعه این سعاد هم ملک آقایی به نام فوالدی بالود ناله امالوال

مصالادره

شده بود خدمت آقای باقری رفعیم نه این سعاد دو اتا بیگعر ندارد ،ااازه بدهیالد ناله
در این ا ساخعمان بنازیم .آقای باقری رفت« :خود آقای فوالدی را بیاورید؛ ارر قبالول
نرد حرفی نینت» رفعیم نه اموال

مصادره شده است ایگان رفت نه من مصالادرهی

اموال ایگان را قبول ندارم نارزیر آقای فوالدی را آوریدم او رفت نه من راضی هنعم
نه شما در این ا ساخعمان بنازید .مال من را ررفعه اند و به من نه نمی دهنالد ،الاقال
شما بنازید تا یک ده ای اسعفاده ننند و رفت« :من از طیالب خالاطر راضالی هنالعم»
ولی آقای باقری رفعند نه من قبول ندارم ،باید بیاید و پی

من باوید نه راضی است

به همین خاطر ،رفعیم و آقای فوالدی را به مهال نمیعالهی مرنالز ،پالی

آقالای بالاقری

بردیم ،او هم رفت« :آقا من رفعه ام نه راضی هنعم» آقای باقری رفت« :چالون تالو را
به این اا آورده اند ،می ترسی و می رویی راضی هنعم و یالا اینکاله اینهالا م بوریالت
نرده اند نه راضی باشی !» رفت« :نه اینها مرا م بور نکرده اند» سران ام ،آقای باقری
رفت« :اصب فرض نن نه این ا نمیعه نینت؛ این آقا هم منئول نمیعاله نینالت و مالن
هم رئیس نمیعه نینعم .دو نفر شیخ هنعیم نه می خواهم درباره ی منالئله ای شالر ی
با هم صهبت ننیم حال ،فرض ننید نه در ملک شما می خواهنالد سالاخعمان بنالازند،
آیا شر اض راضی هنعید یا نه » قدری فکر نرد و بعد رفت« :پدرم باله مالن وصالیت
نرده است نه این ا را به مدرسه تبدی ننم» آقای باقری ببفاصله رفت« :دیدید! بلنالد
شوید ،بروید» بنابراین آقای باقری ناهاشت آن ا را هم سعاد درست ننیم.
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تنها مواردی نه در آن ا منئلهی مالی داشعیم ،یک حلقه چالاه آ
بود .به ما خبر دادند نه این چاه آ

در خیابالان خالاوران

مععلق به فردی فراری به نام طبری پالور اسالت و

یک ده از این افراد الابالی و سوء اسعفاده رر آمده اند .سرچاه آ  ،دو دسعااه موتور
رهاشعه اند و آ
رهاشعیم ،تا آ

چاه را درمی آورند و می فروشند .ما هم یک نفر منالئول ایالن نالار
چاه را بفروشد .قرار شد هر ماشینی نه بخواهالد آ

ببالرد ،ده تومالان

بدهد .حقو منئول یاد شده را هم می دادیم .به بوه برای تمام پول های حاص از
این نار ،حنا

منعقلی بازنردیم .همهی پول ها را به صندو لرزاده واریز مینردیم.

پس از چند ماه ،بنیاد منعوعفان به ما نامه نوشت و رفت :امبک طبری پالور مصالادره
است و همه را تهوی ررفعه ایم؛ لها این چاه آ

را هم بایالد باله مالا تهویال بدهیالد.

رفعیم« :منعی ندارد ،چاه را تهوی می دهیم» رفعند« :پول های این مدتی نه شالما آ
چاه را فروخعه اید ،نو !» رفعیم  108هزار تومان امع شده بالود و مالا آن را باله نیالت
قرض الهننه برداشعیم تا هر وقالت صالاحب آن و منبعالی شالر ی آمالد ،بالا او تنالویه
حنا

ننیم .واناهی به دلی اینکه چند تا از امداد پزشالکی هالای منالافقین را خالرا

نرده ایم و منطقه نیز فقیرنگین است و مالردم از نظالر دارو تالأمین نمالی شالوند ،بالرای
ابران امداد پزشکی هویزه را ساخعیم و در آن ا هزینه نمودیم .اما آنها رفعند« :ما قبول
نداریم و آن مبل را باید بدهید» بنابراین به ناچالار از ایالب خالودم یالک چالک هفالت
هگت ماهه دادم؛ یعنی  108هزار تومان بنیاد را خودم پرداخعم این ،ن نار مالی ما در
نمیعه ی منطقه ی ده بود و اصوال تمام نیروی نمیعه صرف مبارزه با منافقین می شد.
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به فاصله ی دو روز بعد از اریان هفت تیر -شبی نه «دفعر حز

امهوری اسالبمی»

منف ر شد –چه «خانه ی تیمی» را ررفعیم .بچه های نمیعه ،بعد از شناسایی ،الدهی
زیادی از منافقین را دسعایر نرده بودند فقالط در سالال شصالت ،ساله هالزار پرونالده از
منافقین در نمیعه داشالعیم ،از ایالن منالافقین ،حالدود سیصالد نفالر ا البم شالدند .آقالای
الاوردی در زندان اوین آنها را ا دام نرد.
در طول این مدت ،ش

مورد ترور از سوی منافقین داشعیم نه هر ش

مالورد خنثالی

شد .یکی از آنها الوی خانه مان بود .همان شبی نه قرار بود نقگاله ی خالود را ااالرا
ننند ،پی

از آن ،هناام ظهر ،بچه ها سررروهگان را شناسایی نردند و او را در میدان

مخبرالدوله ررفعند .یکی از آنها خودش اقرار نرده بود نه منئول نظامی شاخهی شر
تهران بوده و دوبار می خواسعه الوی من د مرا ترور نند .منئول این ملیالات هالم
نه دسعایر شده بود ،در بازاویی های

به این منئله اقرار نرده بود یک بار هم بنالای

دزدیدن مرا داشعند و برنامه ریزی نرده بودند یک شب وقعالی از نمیعاله باله خاناله بالر
میرگعم ،سر راه نمین نرده تا مرا بایرند .آن موقع برای بررسی سالعادها مالی رفعالیم.
یک شب به یکی از سعادها رفعم :می خواهم بروم پنت های شما را ببینم .رئیس سعاد
ما را داخ ماشین نگاند .آن زمان ،مگیریه را تازه داشعند می سالاخعند دیالدم هالر ن الا
میرویم یک نفر اینت می دهد یک خیابان نه پییچد ،چراغ ماشین نور باال زد و دیدم
از خیابان آن طرف ،ماشینی الوی ما پیچید .البعه رئیس سعاد نه ننار من نگنالعه بالود،
سرررم صهبت بود و معواه نگد .فهمیدم نه این ماشین الوتر از ما می رود و پی در
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پی ترمز می نند ،در واقع پاسدارها را اابه اا می نند نه وقعالی مالن مالی آیالم ،اینهالا
اینت بدهند و باویند نه پنت رهاشت ایم .لها باله اولالین پاسالداری ناله اینالت داد،
رفعم« :بیا داخ ماشین!» و به او رفعم« :از نی این ا اینعاده ای » رفت« :یک سالا ت
است» رفعم« :دو دقیقه قب  ،ازآن ماشین پیاده شده ای! چرا دروغ می رویی » رنالگ از
صورت او پرید ،همان شب به سعاد رفالعم و رئالس سالعاد ،معاونالان و پاسالبخ

هالا و

خبصه ،همه را وض نردم و دوباره تگکیبت ادید راه انداخعم .نمالاز صالبح را در
سعاد خواندیم و آمدیم ،دیدیم نه آنها از نصف شب نمین نرده اند نه مالا را بدزدنالد؛
از این رو ،اریان مزبور با ث شد نه از دست آنها ن ات پیدا ننم.
اما مورد دیاری نه از همه خطرناک تر بود ،یک نفر ام نفوتی منافقین نه در سالیاه
نفوت نرده بود ،از سیاه وارد نمیعه شد .او به وسیله ی یکی از بچه هالای سالپاه معرفالی
شده بود؛ یکی از بچه های بنیرا حز

اللهی رفعه بود نه این آقالا در اطب الات سالپاه

بوده و خیلی وارد است و می خواهد با نمیعه نار نند .نمی شک نردم نه ارالر ننالی
در اطب ات سپاه بوده ،چالرا مالی خواهالد وارد نمیعاله شالود .حالال آنکاله در واقالع ،از
مهرههای اصلی منافقین بوده است .خبصه یک ماهی با ما نار نالرد و یالک روز خبالر
دادند نه از سپاه آمده اند و او را دسعایر نرده و تهویال آقالای الاالوردی داده انالد و
چند روز دیار هم خبر دادند نه ا دام

نرده اند!
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خیلی ناراحت شدم و این طرف و آن طرف رفعم و رفعم او فرد خوبی بالود و بالا نالار
می نرد؛ اما معلوم شد نه در حقیقت ،ام نفوتی منافقین بوده و به قصد تالرور بنالده
با نمیعه همکاری می نرده است.
آقای الاوری رفت نه شخص یاد شده درضمن بازاویی ها رفعه است ناله در فالبن
روز رفعم نه فبن نس -یعنی بنده را ترور ننم به همین منظور از پله ها باال رفعم هالر
نس از پله های آن ا باال می رفت ،او را می رگعند -حعالی پاسالدارها را ناله مبالادا بالا
اسلهه باال بیایند .ولی او باال آمده بود؛ چون بچه های اطب ات را نمی رگعند .سالپس
رفعه بود« :من پی

خود حنا

نردم نه در فبن سا ت آقای لم الهدی تنهاسالت و

هیچ نس با ایگان نینت ،لها داخ اتا رفعم .تنها نگنعه بود ،اما دیدم نه یالادم رفعاله
است اسلهه ام را با خود بیاورم» .به هر حال ،این از همهی مهره ها خطرناک تر بالود.
یک شب هم آشکارا در م یدیه به ما حمله نردند .یکی از بچاله هالای فعالال م یدیاله
رروهی ای اد نرده بود به نام «سبز ااماان» نه این رروه را بر ضد منافقین تقویالت و
تغهیه می نردیم .نکعه ای را در این ا یادآور شوم و آن اینکه نمیعالهی منطقالهی ده باله
دلی فعالیت چگمایری نه در آن زمان داشت ،مب در ن تهران نار می نرد؛ منعهالا
ملکردش در این زمینه زیر پوش

و نوان های خاصی بود تا احیانا از نظالر قالانونی

هم دچار مگک نگود .ما از همان اول ،تصفیهی سریعی در نمیعهی منطقهی ده ان الام
دادیم نه درهیچ نمیعهی دیاری صورت نارفت.به ویژه اینکاله در آن وقالت ،نمیعالهی
منطقهی ده وام فاسدی داشت نه در هیچ منطقه ای نبود .اما با این حال آن هالا هالم
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امع آوری شدند .سعادها در هم ادغام شد و سبح هالا را افالراد و اشالخاص مخعلالف
ررفعیم .به این ترتیب نیروی منن م و م هزی به واود آمد.
در نمیعه های دیاری ،فعالیت ها به شک دیاری بود .برای مثالال ،تالبش مالینردنالد
زمین بایرند یا وارهار ننند؛ نارهای امدادی بکنند؛ وارد بعوی از منائ مالی شالوند؛
به اهاد و بنیاد منعوعفان برسند و نظایر آن خبصاله درریالر منالائ اقعصالادی شالده
بودند ،در حالیکه نمیعهی منطقهی ده ،هیچ ندام از این فعالیت ها را درنظر نداشت؛ نه
فعالیت امدای داشت نار امدادی منهصر بود به تگکی امدادی پزشکی به نام شالهدای
هویزه؛ آن هم در مقاب امداد پزشکی های زیادی نه از منالافقین خالرا

نالردیم ،ایالن

یکی را راه انداخعیم تا اندازه ای ابران نننده باشد و نه فعالیت اقعصادی؛ تا آن الا ناله
در طول مدت مر این نهاد ،حعی یک واب زمین از مردم به وسیلهی نمیعهی مزبالور
ررفعه نگد و نمعرین مقدار انس یا پول ،با هالیچ نالوانی -ا الم از قاچالا و غیالره-
مصادره و اخه نکردیم.
بنابراین چنین نیروی منن می را نه در آن روز از منن م ترین نمیعه هالای ایالران باله
شما می رفت به واود آورده بودیم نه تقریبا همهی آنها نیروی معدین و مععهد بودنالد
نه توان آنها برای مبارزه با منافقین به نارررفعه می شد .این مبالارزه باله طالور وسالیع و
رنعرده در ن تهران و حعی در ن نگور دنبال می شد؛ منعها در خار از مهالدودهی
منطقهی ده ،زیر پوش

های قانونی و تهت ناوین خاصی م می شالد ناله احیانالا
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نظام هم ضربه نخورد .آن سه هزار نفر منافق هم نه قبب تنر آن رهشت -تنها مربالوط
به منطقه ی ده نبود ،بلکه از سایر مناطق نیز بودند.
مسئلهی منافقین
در آن دوران ،یکی از سیاست های اصلی منافقین ،نفوت در نهادهای انقببی بالود .البعاله
این منئله ،هنوز هم ادامه دارد و نمی توان آن را انکار نرد؛ زیرا در حال حاضالر تنهالا
اناح ادی ضد انقب

و ضد اسبم در روی نره ی زمین ،همین منافقین هنعند .آنها

دقیقا یک اناح ادی سازماندهی شده هنعند؛ به طالوری ناله تمالام رالروه هالای ضالد
انقب

نیز به همین نعی ه رسیده اند و همه ی نیروهایگالان را معمرنالز نالرده انالد تالا

منافقین را تقویت ننند ،زیرا به تصویر آنها ،تنها اناحی است ناله مالی توانالد از پالس
نظام و انقب

اسبمی برآید؛ به همین دلی  ،تا آن ا نه تواننعه اند آنها را به امکانالات

نظامی م هز نرده اند .قدرت سازماندهیگان نیز قوی است در این میان ،آنچاله با الث
شد اینها بعواند برنامه های خود را پی

ببرند و نفوت ننند ،همان نقطاله ی مهالوری در

آنها ،یعنی نفا است؛ چون نفا ابزار برنده و نوبنده ای است نه در دست دارند .ارر
اننان منافق سا ت ها سخن باوید ،حرف هایی ناله خالود ،ا عقالادی باله آنهالا نالدارد،
میتواند در ررای
اه

افراد بنیار موثر و ناررر باشد باله همالین دلیال منالافقین در مقالام

نیرو از شعارها و ایده هالایی اسالعفاده مالی نردنالد ناله خودشالان بالر ضالد آنهالا

میانایدند و این نار را هیچ تگک سیاسی و فکری دیاری نمی تواند ان ام بدهد.
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به هر حال ،هر تگکیبتی به اصولی مععقد و پایبنالد اسالت و ارالر بخواهالد بالر مبنالای
اصول خودش پی

برود -چه اصول الهادی و نفر ،چه اصول اسبمی و الهالی و چاله

اصول اننانی یا غیر اننانی -به هناام اه

نیرو ،نمی تواند به سلنله دسالعاویزهایی

معوس شود نه بر ضد ایده ی اوست .اما منافقین دقیقا با توس به همان ایده ای نه با
آن می انایدند ،نیرو اه

می نردند و در این میان ،برخی افراد معدین و نواوانالان

و اوانان مههبی نم ت ربه از مهیط مدرسه ا الم از راهنمالایی و دبیرسالعان ،فریفعالهی
ظاهر سازی ها و شعارهای آن ان شالدند آنهالا نعواننالعند در داننالااه هالا نفالوت نننالد و
آموزان راهنمایی و دبیرسعان بود و از میان یک الده دخعالر

مدهی نفوت آنها در دان

و پنرک سن وسال نه هیچ ت ربه ای نداشعند بود.
از سوی دیار ،انقب

هم به نام اسبم پیروز شده بود ،لها می تواننعند هالر چیالزی را

با اسعفاده از نوان اسبم القا و پیاده ننند .آنها فقط شعار اسبم و شالعار آزادی را سالر
می دادند و زیر پوش

آن سعی می نردند افکار ضد اسبمی را در تهن افراد به ویژه

نواوانان و اوانان ،اای دهند و ااری ننند .بنابراین نفا آنها ابزار توسعه شان شالد.
لها در آن موقعیعی نه آقایان روحانی سرررم اداره ی مملکالت بودنالد ،روحانیالانی ناله
ااتبه ی قدرت و نفوت داشعند ،نیروی خود را صرف اداره ی امور نگورمی نردنالد و
همین دلی  ،فرصت رسیدری به اوان ها ،به ویژه دان
را نداشعند .همچنین ،انقب

آموزان راهنمایی و دبیرسالعان

نیز تازه پیروز شده و در نعی اله ،فوالای بالازی در نگالور

پدید آمده بود؛ در نعی ه از سوی دشمنان انقب  ،چهرهای از اسبم ارائه شده بود ناله
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در بین امهی مردم ،نمعر ننی بر مهعوا و مق آن آراهی و اشراف داشت .به تعبیالر
دیار ،همین نه برای مردم ،به ویژه نواوانان و اوانالان ،از اسالبم وانقالب
سخن می رفعند ،آنها الب و اه

و آزادی

می شالدند؛ هالر چنالد از مهعالوای آن بالی اطالبع

بودند .ننی هم نبود نه به این منئله رسیدری نند البعه ارر در آن موقعیت ،انقب
حنا
پی

شده و با برنامه ریزی قلبی پی

آمده بود ،یعنی دفععا پی

بینی می شد در صورت پیالروزی انقالب

ما

نمی آمد -چه بنالا

و در وهلاله ی اول ،بالا دسالعااه هالای

فرهنای نگور چاونه برخورد شود تا از این لها دچار مگک نگویم.
به هر حال در این زمینه ،خأل واود داشت و منافقین هم از این خأل اسعفاده نردنالد و
برای اه

نیرو ،ایده ای را مطرح نمودند نه خودشان با آن ایده می انایدند از ایالن

طریق ،نیروها را اه

می نردند ،و سپس با توس باله شالاردهای منافقاناله ی خالود،

آنها را بر ضد همان ایده ای نه نیروها برای آن اه

شده بودنالد ،م هالز نردنالد؛ باله

طوری نه بعد از دو سه سال ،زبان انعقاد منافقین ننبت به اسالبم و امالام (ره) رگالوده
می شد .در حالی نه از ابعدا با اسم اسبم ،امام و روحانیالت ،قالدم باله میالدان رهاشالعه
بودند اینها خودشان را پگالت سالر طرفالدار شخصالیت هالای روحالانی ماننالد مرحالوم
طالقانی ،معرفی و به این وسیله ،نیرو اه

می نردند و بعالد همالین نیالرو را طالوری

پرورش می داند نه در مقاب یک روحانی باینعد.
لها آن نیرویی نه بعد از چند سال به امام (ره) ناسزار می رفت ،همان ننی بود نه باله
خاطر ایگان ،اه

م اهدین خلق شده بود .آنها به قدری نفا را در اصول سالازمانی
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خود ،میق و ریگه دار نرده بودند نه هیچ نس نعواننت مثال امالام (ره) ،منالافقین را
بگناسد .تنها ننی نه اسم منافق روی آنها رهاشت ،خود امام (ره) بودند ناله صالریها
فرمودند اینها منافقند و از آن پس به نام منافق معروف شدند.
چنان نه رفعیم ،اینها به قدری نفا را در اصول سازمانی خودشان اای داده بودند ناله
نیروهایی را نه بعد از انقب

اه

شدند ،در سالازمان م اهالدین خلالق راه ندادنالد،
ملالی م اهالدین» بالرای آنهالا

بلکه یک سازمان و تگکیبت ادارانه ای به نام «انب

ای اد نردند تا بدین وسیله از نلیهی تهرنات درون سازمانی بالی خبالر باشالند .حعالی
بعدریج آنها را به صورتی بار می آورند نه مطیع مه

باشالند و از لالت و انایالزهی

هیچ نار و اقدامی نپرسند .برای مثال ،از یکی از توابین نه اوان بنیار فهمیالدهای هالم
بود و از منافقین ادا شده بود؛ یعنی پی

از اینکه ررفعار زندان شالود ،از آنهالا بریالده

بود ،سوال نردم نه چرا بررگعی او پاسخ داد« :به دلی امله ای نه مهمد حیاتی باله
من رفت ،بررگعم» دوباره پرسیدم نه مار او چه رفت ،در االوا
روز ،پی

رفالت« :مالن یالک

مهمد حیاتی بودم .مرتب از اول سوال می نردم .چند سوال را االوا

ولی پاسخ های او برای من قانع نننده نبود؛ لها بنده به اوا
یکی دو بار نه ایراد ررفعم ،در آخر خطا

های

داد،

ایالراد مالیرالرفعم

به من رفت نه تو نمی توانی با ما بمانی و

نار ننی! رفعم :چرا ،رفت :به دلی اینکه نار نردن با ما شرطی دارد و تو به آن شالرط
م نمی ننی! پرسیدم :شرط آن چینت ،پاسخ داد :شرط

این است ناله تالو پالیچ و

مهره ی مغزت را در اخعیار من باهاری تا برایت ش و سفت ننم! وقعی این حرف را
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زد ،رفعم نه من دیار نمی توانم با شما نار ننم و همین با ث شالد ناله از آنهالا االدا
شوم و بررگعم»
از این رو ،می بینیم نه منافقین به حدی در نفا پی

رفعه بودند نه نیروهای خالود را

از نلیه ی تهرنات درون سازمان ،نامب بی اطالبع مالی رهاشالعند و باله همالین دلیال ،
بعوی از آنها برمی رگعند معموال افراد بی ت ربه و ناآراه همراه منافقین بودنالد چالون
افراد بیدار ،همین نه ااازهی اطبع از منائ درون سازمانی باله آنهالا داده نمالی شالد،
خود بر می رگعند.
در این راسعا ،واقعا فرهنگ طلبای افراد را قوی بار می آورد .یادم هنت ناله در الالم
طلبای در اوای پیروزی انقب  ،یک روز به منزل آیت اهلل نمی رفعالیم .ایگالان همالان
روز با آقای طبنی ،هاشمی نژاد و آقای م عهدی الناله ای داشالعند .وقعالی از الناله
بیرون آمدند ،نعی هی النه را پرسیدیم ،اما آنها در این باره چیزی باله مالا نافعنالد .باله
همین دلی به مدت یک ماه ،ارتباطمان را با آنها قطع نردیم؛ چرا نه هیچ راه خالود را
آلت دست و بی اراده نمی داننعیم ،و مععقد بودیم نه بایالد نعی الهی الناله را باله مالا
باویند تا ما نیز در اریان باشیم.
بنابراین هر چند به دالت ،فکر و اندیگه و منلمانی آنها ایمان داشعیم و اصب مرید و
شارردشان بودیم ،در ین حال ،همین نه نعی هی آن الناله را از مالان پنهالان نردنالد،
رابطه مان را حدود یک ماه با آنها قطع نردیم؛ اما بعدا ،آن قدر از ما دل ویی نردنالد و
مطالب را بازرو و نارشان را توایه نردند نه تواننعند دوباره ما را اه
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ننند از ایالن

رو ،هیچ راه آلت دست دیاران و بی اراده نبودیم با واود اینکه آن آقایان از فوالبی
حوزه و شخصیت های برانعه بودند و با اینکه امعیاز لمی زیالادی بالر مالا داشالعند و
سابقه شان خیلی از ما بیگعر بود ،ولی ما به چنالد نفالر طلباله -چنانکاله بیگالعر رفعالیم-
رابطه مان را تا یک ماه با آنها قطع نردیم و رفعالیم ناله بالا ایالن وضالع حاضالر نینالعیم
نظریات شما را اارا ننیم ،تا آن ا نه به زحمت ما را توایه نردند.
در یکی از مبارزاتی نه لیه منافقین راه انداخعیم ،حرنت باله شالک مقابلاله و از سالنخ
حرنت خود آنها بود .معموال رونامه هایی را با آرم «م اهد» بیرون مالی دادنالد و بالین
بچه های نم سن و سال توزیع می نردند؛ برای مثال ،سرچهارراه هالا مالی اینالعادند و
این روزنامه ها را می فروخعنالد .ایالن نالار در واقالع ،وسالیله ی االه

مخاطبالان بالود

بنابراین ما نیز حرنعی را در مقاب آنها ان ام دادیالم؛ یعنالی روزناماله ای بالا همالان آرم
م اهد منعگر نردیم به نام روزنامهی «منافق» نه در اصال روزنامالهی «مالا و منالافقین»
بود؛ منعها آرم م اهد را به صورت منافق درآورده بودیم و تمام مفاسد و خرابکاریهالا
و حعی اشکاالت ایدئولوژیکی حرنت های منافقانه ی آنها را در آن ا افگا می نالردیم
و همپای با «م اهد» این نگریه را با تیراژ زیاد منعگر می نردیم.
البعه ،منئلهی چاونای انعگار این نگریه ،خود بهث مفصلی دارد .اینکه از ن ا شروع
شد و به چه وسیله ای این نار ان ام ررفت ،بهث ادارانه ای است .چالاپ نگالریهی
«ما و منافقین» از طریق حز

امهوری اسبمی بود و امکانات آن را حز

در اخیعالار

ما قرار داده بود و ننانی هم نه در ناارش و طراحی آن به مالا نمالک مالی نردنالد از
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بچههای حز

بودند .منئول اصلی آقای فیاض بخال

بالود ناله االن در قالم هنالعند،

ایگان یک نفر را معرفی نرده بود نه منعقیما با ما نار می نرد .آنها یک آپارتمان باری
ما در خیابان حریرچی حول و حوش میدان شهدا ررفعند .خبر ندارم نه آپارتمان را از
ننی ررفعه بودند یا اااره نرده بودند بعد سه چهار نفر آمدند و با ما شالروع باله نالار
نردند به این ترتیب ،مده ی نارها با نمک آنها ان ام می شد .امکانات اقعصالادی در
دست آنها بود؛ آنها هم در طراحی نمک مالی نردنالد و هالم در پگالعیبانی تالدارناتی و
مالی.
نکعه ی منلم آن است نه چاپ ایالن نگالریه ،ضالربهی مهلکالی باله نارهالا و اقالدامات
تبلیغاتی منافقان و فعالیت های آنها وارد نرد .چرا نه آنها بالا روش هالایی ناله داشالعند
واقعا برخی از دسعااه ها را منعأص نرده بودند .به همالین دلیال  ،انعگالار روزنامالهی
«منافق» ضربهی مهلکی بر پیکر حرنت های تبلیغی آنها به شمار می رفالت امالا بالرای
اینکه ما هم در مقاب نگر این اریده بعوانیم از همان شالاردهای آنهالا اسالعفاده ننالیم،
رروهی در یکی از منااد م یدیه به نام «سبزااماان» تگکی شالد.اینهالا فقالط بالرای
توزیع م له به ما نمک می نردند در یکی از شب ها نه در یکی از منازل آن مهله بالا
بعوی از ننانی نه باله اصالطبح ،ررداننالدهی آن رالروه بودنالد ،الناله ای داشالعیم و
دربارهی موضو ی با هم بهث می نردیم ،مورد حمله ی منافقان قرار ررفعیم .رویا مالا
را تعقیب نرده بودند ،لها بعد از اینکه وارد آن منزل شدیم ،به ما حمله نردند.
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خانهی مزبور ،شمالی بود و در ننارش ،زمینی بود نه در آن خانه می ساخعند و الوی
زمین و پگت دیوار خانه هم مقداری ماسه خالی نرده بودند .منافقان روی تپهی ماساله
اینعاده بودند ،به طوری نه مگرف شدند به اتاقی نه ما نگنعه بودیم و از آن الا مالا را
به رربار بنعند .خوشبخعانه بنده مهافظی داشعم نه خیلی فدانار بود و بچهی مخلصی
هم به نظر می رسید .با اینکه تنها بود و مهافظ دیاری همراه ما نبالود ،ببفاصالله و بالا
چابکی ،تمام چراغ ها را خاموش نرد .ما همه در داخ خاناله پنالاه رالرفعیم .او تالک و
تنها فقط با یک نلت خار شد؛ در حالی نه منافقین خیلی بیگعر بودند .به هر حال او
سینه خیز خودش را از داخ اتا تا نوچه نگاند و همهی ایالن نارهالا را بالا سالر ت
یبی و در فاصله ی حدود دو سه دقیقه ان ام داد و مگغول تیراندازی شد.
آنها وقعی از داخ نوچه صدای تیراندازی را شنیدند ،فکر نردند ما یک رروه مهالافظ
داریم ،و لها پا به فرار رهاشعند .این هم یکی از مواردی بود ناله مالا از خطالر مهفالو
ماندیم .البعه فداناری آن برادر مهافظ خیلی موثر بود .تک و تنها ،فقط با یک نلت به
سراغ منافقان رفت و با همان دو سه شلیک اول ،آنهالا را فالراری داد .ایگالان (مهالافظ
مهنور) بعدها به وویت نمیعه درآمد ،ولی در حالال حاضالر ،شالغ آزاد دارد .بنالیار
مخلص و با ایمان است واالن هم یک نیروی انقببی به حنا

می آید .ضالمن اینکاله

برادرش شهید شده و ازو خانواده های شهید هنعند .باله هالر حالال در تمالام مالوارد،
خداوند خودش نمک نرد و ما مهفو ماندیم .البعه بعدها ما به صالداقت ایالن رالروه
هم شک نردیم.
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خدمات کمیتههای انقالب و قدرناشناسی ها
از خاطرات ناخوشایندی نه در اریان پس از پیروزی انقب

دارم ،منئلهی تهالوالتی

است نه در مقطع در نمیعه به واود آمد .در سال  61بنا شالد ناله تغییالر و تهالولی در
نمیه به واود بیاید .به رغم اینکه نمیعه با نیروی خیلی نم و با سرمایه رهاری بنالیار
اندک و بوداهی ناچیز ،در آن موقعیت حناس و درآن موضع بهرانی خالاص ،نگالور
را ن ات داد ،اما مورد نم مهری و قدرناشناسی قرار ررفت .این نهاد ،امنیت نگالور را
به نهو شاینعه ای تأمین می نرد؛ تا آن ا نه حعی روزنامه های خارای می نوشعند نه
در این ایام انگ ،امنیت شب های خاموش تهران از آرام

روزهای نیویورک بیگالعر

است این ،تیعر روزنامه های خارای شده بود و همهی این نارها را نمیعه می نالرد بالا
واود ه مه و توطئهی منافقین و با آن حرنت های منلهانه ای نه این رروه نابکالار،
بی رحانه لیه نظام آغاز و دنبال می نردند؛ آن هم در مقطعی خاص نه نظالام شالدیدا
در مهاصره بود و اریان انگ نیز رخ داده بود .درآن وضعیت بهرانی نه مرتبا مالا از
موضع ضعف درمنائ ابهه برخورد می نردیم و دشمن هم نامب منلط شالده بالود،
نیروهای نمیعه واقعا اانانه نار می نردند.
در م موع ،به رغم این همه فعالیت ،فداناری و اانبازی نه از سوی نیروهای نمیعاله،
آن هم با دست های خا لی صالورت مالی ررفالت ،برخالی ننالبت باله آن بالی تالواهی،
قدرنگناسی و نم لطفی می نردند ،به ویژه اینکه بوداهی بنیار اندنی داشت شاید در
آن زمان ،بوداه ی نمیعه نمعر از بینت درصد نال بوداالهی شالهربانی آن روز بالود؛
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حال آنکه شهربانی هیچ نقگی هم در امنیت نگور نداشت .منهالای ژانالدارمی ناله نالار
از پنج برابالر بوداالهی نمیعاله بالود ناله بالرای

خود را می نرد .بوداهی شهربانی بی

ادارهی نگور از همهی شرایط و امکانات آن روز اسعفاده می نرد و امنیت را با همهی
شرایط سخت آن روز مملکت و با واود از هم رننالعای دولالت ،تالا حالدی تالأمین
مینرد .با تواه به اینکه رئیس امهور و نخنت وزیر را یک بار به شهادت رساندند،
این نمیعه بود نه ضرورت ها تأمین می نرد.
البعه نفوت و رخنهی ناصر نامطلو

به نمیعه طبیعی بود؛ چرا نه باله تصالویر نگالیدن

قوایا و منائ مربوط به انقب  ،به ویژه حال و هوا و فوای حانم بر اوای پیالروزی
آن ،برای ننی نه مراح اولیه ی انقب

را درک نکرده ،بنی دشالوار اسالت .ارالر مالا

نااهی به روزهای اول پیروزی انقالب بیندازیم ،به نظالامی از هالم پاشالیده و فاقالد هالر
رونه تگکیبت اداری منن م بر می خوریم .در این میان ،ده ای نیز به نوان «دولت
موقت» سرنار آمده بودند نه نمعر ننی از آنها تبعیت می نرد؛ نه نهادها ،نه اررانهالا
و نه واملی نه در آن نهادها و ارران ها منعقر بودند.
از سوی دیار در حدود  560هزار قبوه اسلهه نیز از پادران های ارت

خار شده و

در اخعیار مردم قرار ررفعه بود .این همان طرحی بود نه اسعکبار ،لیه انقب

و بالرای

براندازی آن به نار ررفعه بود .به تعبیر رساتر ،می خواسالعند بالا ایالن نالار ،انقالب

در

همان روزهای اول پیروزی به معوبتی چالون «برادرنگالی» و «انالگ هالای داخلالی»
ررفعار و سران ام به ت زیهی نگور منعهی شود.
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این نقگه از قب طراحی شده بود؛ یعنی در آن لهظه های آخر ،وقعی دشالمن خالود را
در حال شکنت دید ،درهای پادران ها و اسلهه خاناله هالا را باله روی مالردم رگالود.
افرادی نه از این رهاهر و طی آن اریان ها ،اسلهه ها را بردند ،سه دسعه بودند :یک
دسعه ،خود وام رژیم نه پیگعر از همه ،تعدادی از اسلهه ها را دزدیدند و در روشه
و ننار پنهان نردند؛ به تصویر اینکه روزی بعواننالد از آنهالا اسالعفاده نننالد .رالروه دوم،
دهای اراتل و اوباش و سارقانی نه به دنبال دزدیدن اسلهه بودند و سبح برای آنهالا
یک شیء ررانبها مهنو

می شد .افزون بر اینهالا ،یالک سالری رالروه هالای انهرافالی

الهادی و العقاطی بودند نه به طور سازمان یافعه م می نردند؛ یعنالی بالا اسالعفاده از
تگکیبت سازمانی خاصی به پادران ها حمله نردند و سپس سبح های مؤثر و قابال
اسعفاده را در اخعیار می ررفعند .دسعه ی سوم و آخر ،خود مالردم بودنالد .آنهالا مععقالد
بودند ،حال نه با نظام حکومیت سابق انایده اند و آن را ساقط نرده اند ،باید مناللح
شوند تا انقب

ادامه پیدا نند؛ لها مردم نوچه و خیابان و باله اصالطبح قگالر امالهی

انقببی ،یورش بردند و سبح ها را ررفعند؛ غاف از اینکه دسعااه حکومعی هالم دقیقالا
دربارهی این منئله حنا

باز نرده بود .یعنی دسعااه های اسعکباری نه نظام قبلالی را

هدایت می نردند ،طوری برنامه ریزی و پی
نظام از بین رفت و انقب

بینی نرده بودند ناله چنانچاله روزی آن

پیروز شد ،وضعی ای الاد نننالد ناله چنالد روز بیگالعر دوام

نیاورد .در واقع ،قصد داشعند مالردم را باله االان هالم بیندازنالد و «برادرنگالی» را روا
دهند؛ مث همان نقگه ای نه به شک سازمان یافعه و با شارد خاص خود در فلنطین
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اارا نرده اند .می خواسعند مردم به دسعه ها و رالروه هالای مخعلالف تقنالیم شالوند و
تفرقه و تگعت بین آنها ای اد ننند ،تا اینکه نهایعا اریالان انقالب

شکنالت بخالورد و

دوباره همان سلطهی اسعکبار به نگور بررردد.د
در مقاب چنین طرح خطرناک و خاصالی ناله دشالمن ترسالیم نالرده بالود ،هالیچ نالس
نعواننت این وضعیت فو العاده را درک نند و به دسینهی دشمنان پی ببرد؛ چرا ناله
همه در تب و تا

پیروزی انقب

و سقوط شاه بودند .در این میان ،تنها ننی ناله بالا

اندیگهی واال ،تیزبینی ،نکعه سن ی و دوراندیگی خاص خود تواننت خطر پی

آمده

را دفع نند ،شخص امام (ره) بودند البعه چند نفر از نزدیکان ایگان در شورای انقالب
نیز مؤثر بودند اما وام دولت موقت در این زمینه ،نقال

و تالأثیر چنالدانی نداشالعند؛

چرا نه اصوال نمی داننعند منئلهی تقنیم سبح ها از ن ا ناشی می شود و دربالارهی
آن چه باید نرد و سران ام آن چه خواهد شد .باله هرحالال ،صالبح روز بینالت و دوم
بهمن ماه  ،1531پی

از طلوع آفعا  ،مرحوم آیت اهلل شهید مطهری ،خدمت امام (ره)

رسیدند ،در حالی نه ایگالان هنالوز سرسال اده نگنالعه بودنالد .ایگالان معنالی را ناله در
خصوص تگکی نمیعه های انقب

نوشعه بودند ،به امام (ره) دادند و امالام نیالز آن را

به نوان حکم تگکی نمیعه ها اموا نردند؛ حعی فرصت اینکه آن معن نوشالعه ،تایالپ
و سپس ،اموا شود ،نبود .تا قب از اینکه ننی به فکر توطئه یا تهرنی لیاله انقالب
بیفعد ،نمیعه های انقب

تگکی شدند .بعد از تگکی نمیعه ها منئولیت ادارهی آنهالا

نیز به حورت آیت اهلل مهدوی ننی وارهار شد .سپس قرار بر این شد نمیعه هرننالی
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را نه اسلهه در اخعیار دارد ،بپهیرد زیرا راه دیاری از این نبود نه بعوان معو مورد
نظر را تهت ننعرل و پوش

قرار داد چرا ناله ارالر بنالا مالی شالد افالراد مناللح بالرای

خودشان تگکیبتی داشعه باشند و به نمیعه راه پیدا بکنند ،بالدون تردیالد باله مرحلالهی
رویارویی با نظام و انقب

نگیده می شدند .لها نمیعه های انقب

این افراد شناسایی شده و زیر پوش

برای اینکه نلیالهی

درآیند ،همه را پهیرفعند .فقط در مورد رروههای

سازماندهی شده مث «چریک های فدایی خلق» و «سازمان م اهالدین خلالق» احعیالاط
الزم صورت می ررفت؛ زیرا آنها پی

خود حنا

دارند تا به ز م خود در موقع مناسب لیه انقب
پوش
آنها پی

نرده بودند نه اسلهه هالا را نااله
به نارریرند؛ لها به هیچ واه تهت

در نیامده و وارد نمیعه نگدند .البعه وام نفوتی آنها بعوالا وارد مالی شالدند.
بینی می نردند نه به هر حال ،یک روز با امام (ره) اصطکاک پیدا می ننند و

باید در مقاب ایگان باینعند؛ لها به اسلهه نیاز دارند .با واود این ،غیر از این چالارهای
نداشعیم .ارر از این م می نردیم ،دقیقا شارد دشمن اارا مالی شالد و بهعالرین راه
برای خنثی نردن آن به ویژه با این طرح خطرنانی نه واود داشت ،تگکی نمیعالههالا
بود .نمیعه ها باید همه را می پهیرفعند و غیر از این چاره ای نداشعند؛ از ایالن رو ،هالر
آدمی را -از افراد مبارز یا معمولی ررفعه تا دزد و بی بندو بار و اانی -چنانچه اسلهه
به همراه داشت ،تهت پوش

خود در می آوردند .و میپهیرفعند.

به این ترتیب ،وقعی این قبی افراد زیر پوش

نمیعه قرار می ررفعنالد ،ررچاله نفالوت و

قدرتی پیدا می نردند ،طبعا دیار نمی تواننعند در نظم و امنیت اخبل نرده و انقب
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را تهدید ننند .به همین لها  ،فقط پوش

نمیعه مالی تواننالت از فنالاد بیگالعر آنهالا

الوریری نند تا بعواند به نوان وام مه امنیالت نگالور فعالیالت نننالد .البعاله ایالن
امکان واود داشت نه راهی در روشه و ننار ،خبف هالایی را مرتکالب شالوند؛ مالثب
چیزی را بدزدند یا ننی را اتبت ننند و خدای نانرده هعک ناموسی ننند نه ایالن ،باله
صورت ازئی و شخصی بود ،ولی به نوان بر هم زدن امنیالت نگالور نمالیتواننالعند
ناری ان ام بدهند .در نعی ه ،با قدرت خود اینها امنیت را برقرار نالردیم؛ یعنالی همالان
واملی نه ممکن بود با ث ناامنی نگور و سنگ سر راه انقب
دشمن -به ز م خود -پی

شالوند و چیالزی ناله

بینی نرده بود تا به این وسیله ،نظم و امنیت ،نگور را باله

هم بزند ،خود آنها برای ای اد امنیت اسعخدام شدند .لها ارالر بالرای مثالال ،همالان روز
بینت و سوم بهمن  1531میلیون ها تومان ناال از این سر مملکت تا آن سالر مملکالت
حم می ش؛ ننی دست درازی نمی نرد؛ زیرا درآن هناام ،امنیعی برنگور حانم بود
نه شاید به مراتب بیگعر از امنیعی بود نه درزمان حانمیت رژیم شاه برقرار بالود .البعاله
راهی اوقات زیر پوش

نمیعه ،زیاده روی ها و ااهاف هایی هم صورت میررفالت؛

ولی به تدریج در مدت زمانی نمعر از یک سال ،تواننعیم همهی ناصالر نالامطلو

را

اخرا ننیم .اسلهه هایگان را ررفعیم و آنها را از نمیعه بیرون نردیم .در خود نمیعاله،
مرنزی برای پاننازی نیروها ای اد نردیم و به واسطهی آن ،حدود شگصد نفالر را در
فاصله ی یک ماه اخرا نردیم .یکی از آنها در زمرهی افراد بنیار بی بندو بار در میان
خراسان بود نه وقعی بنده اسلهه اش را ررفعم و او را از نمیعه بیرون نالردم ،تالا یالک
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هفعه از هناام صبح می آمد ،ننار میدان خراسان می اینعاد و فهال

ناموسالی باله مالن

میداد؛ اما به پاسدارها سفارش نرده بودم نه اصالب مععالرض نگالوند و چیالزی باله او
ناویند و باهارند نه هر چه می خواهد ،باوید .چند بار پاسالدارها خواسالعند نالعک
بزنند ،اما رفعم ناری به او نداشعه باشند؛ چرا نه سران ام خودش خنالعه مالی شالود و
ننار می رود .بنابراین مالا اساللهه ی ایالن قبیال افالراد را رالرفعیم ناله ارالر همچنالان در
اخعیارشان می ماند ،چه خون هایی نه به ناحق نمی ریخعند.
با این وصف تواننعیم در مدت نوتاهی ،نمعر از یک سال ،ن

نیروهای نمیعه را پاک

سازی ننیم با تواه به آنچه رفعه شد .دربارهی خرابالی هالا و اشالکبتی ناله در نمیعاله
واود داشت ،نباید اغرا و بی انصافی نرد ،بلکه در این زمینه باید منصفانه قوالاوت
ننیم .آنچه بیان شد ،حرف هایی است نه معأسفانه در ضمن تاریخ نمی آیالد و تهلیال
هم نمی شود ،در نعی ه به تدریج از بین مالی رود؛ لالها ارالر ننالی موقعیالت آن زمالان
انقب

را درنظر بایرد ،ات ان خواهد نرد نه تمام خرابی هایی نه در ظالرف آن یالک

سال اول ،در نمیعه ای اد شد از ناحیه ی همان نیروها و ناصر بی بندوبار و نامطلو
بود نه قبب تنر شد و اصوال این نوع افراد ،تمام آن خرابی ها و زیالاده روی هالا را باله
بار آوردند با این حال ،تمام خرابی ها ،زیاده روی ها و سوء اسالعفاده هالایی ناله افالراد
مخعلف در نمیعه نردند و آن همه سم پاشی و اوسازی نه لیاله نمیعاله در آن زمالان
ان ام می ررفت نه برخی روزنامه ها هم آن را می نوبیدند -البعه روزنامه هایی نه در
واقع ،وام اسعکبار بودند با آثار ،نعایج و برنات اقدامات نمیعه ،قاب مقاینه نینالت.
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زیاده روی ها ،ااهاف ها و سوء اسعفاده هایی ناله در طالول تالاریخ نمیعالهی انقالب
اسبمی شده نه فقط در یک سال اول ،بلکه در طول واود نمیعه ،از اول تالا آخالر -در
برابر امنیت و ثباتی نه در نگور ای اد نرد ،چندان قاب تواه نینت؛ باله ویالژه اینکاله
ارر برای مثال یک هفعه راه های ارتباطی نگور ناامن می بود ،معلوم نبالود ناله چقالدر
فناد به بار می آورد.
این است نه باید به فکر توانا و اندیگهی روشن و مع الزه ی امالام (ره) و نیالز بیالن
قوی و نافه شارردان ایگان مث مرحوم شهید آیت اهلل مطهری و آیت اهلل مهالدی ننالی
(حفظ اهلل تعالی) شهید دنعر بهگعی و آیت اهلل خامنه ای (دامالت برناتاله) ایمالان آورد.
روشن می شود نه اینها در واقع ،ایادی و چگم و روش امام (ره) در شالورای انقالب
بودند و معلوم می شود نه آنها چه اندیگهی قویای داشعند و در تگالخیص توطئالهی
دشمن و خنثی نردن آن ،واقعا نیرومند بودند؛ لها ننالی تالا ایالن منالائ را نگالوند و
تهلی نکند ،به مق و ظمت این شخصیت ها و به ویالژه ،ظمالت خالود امالام (ره)
نمی تواند پی ببرد.
امام (ره) به این مطلب نامب تواه داشعند و همیگاله در فرمایگاتگالان فالداناریهالای
بچههای نمیعه را روشزد می نردند .برای مثال ،در آن بهران و هر و مر سالال ،61
یک روز حورت آیت اهلل مهدوی (دامت برناته) ،ما و چند نفالر دیاالر از سرپرسالعان
مناطق را به مبقالات خصوصالی امالام (ره) بردنالد .در آن الا ،امالام (ره) تأنیالد زیالادی
درباره ی همکاری ما در نمیعاله داشالعند و مرتالب سالفارش نیروهالای نمیعاله را باله مالا
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مینردند و می رفعند :این بچه ها را از دست ندهید .نکعه ی دیاری نه از آن مبقات
با امام (ره) به نوان یک خاطره ی خیلی ارزشمند به یاد دارم ،این اسالت ناله یکالی از
حاضران رله می نرد نه هدف ما و نارمان این نبالود؛ مالا ناله نمالی خواسالعیم نیالروی
انعظامی باشیم ،قرار نبود نار انعظامی و نظامی داشعه باشم ،بلکه انقببی را سر پا نردیم
تا اسبم حانم شود و ما بیابیم همان نارهای تبلیغالی ،فرهناالی ،آموزشالی و پرورشالی
خودمان را ان ام دهیم .پس چه شد نه ما در این موضالع افعالادیم البعاله از ایالن قبیال
اظهار نظرها و رله ها پی

امام (ره) زیاد می نردند؛ مثب بعوی می رفعند :ما نامب از

نارمان افعادیم ،از روحانیت مان قب ماندیم و از درس و بهث مالان فاصالله رالرفعیم؛
ولی امام (ره) می فرمود « :آن روزی نه مالن هنالوز در پالاریس بالودم ،مثال شالما فکالر
مینردم ،تصور می نردم نه انقببالی را پیایالری و نظالامی غیالر مگالروع را سالرنو
مینیم و به اای آن ،یک نظام اسبمی و دینی را در مملکت اایازین می ننیم؛ بعالدا
یک ده سیاسعمدار معدین می آیند و نگور را اداره می ننند و ما هالم دنبالال درس و
بهث و طلبای و روحانیت خودمان می رویم؛ اما وقعی انقب

به پیروزی رسید و باله

ایران آمدم ،دیدم نه اوال آن قدر نه فکر می نردیم سیاسعمدار معالدین نالداریم و ثانیالا،
همان ده ی مهدودی هم نه هنعند ،صالبحیت و توانالایی اینکاله در مقابال آمریکالا
باینعند و حکومت ننند ،ندارند و لها به این فکر افعادم نه الزم است خودمالان مقابال
آمریکا باینعیم و حکومت ننیم .االن هم به شالما مالی رالویم ناله بایالد مقابال آمریکالا
باینعید و حرنت ننید این بچه ها بزرگ می شوند ،به قدرت می رسند و ت رباله پیالدا
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می ننند و توان مدیریت به دست می آورند آن روزی نه اینها باله مالدیریت و تالوان و
ت ربه ی ناری رسیدند ،شما هالا برویالد مگالغول درس و بهالث تالان شالوید و اینهالا
مملکت را برایعان اداره می نننالد و شالما هالم از اینکاله اینهالا در آینالده نگالور را اداره
میننند ،لهت خواهید برد؛ هر چند نه آن وقت من خودم نینعم»
این دو فرمای

امام به صورت یک خاطره و یک اریان خالط سالاز در تهالن مالا االا

ررفت؛ یعنی از همان روز ،بنده به این فکر بودم نه امام (ره) می خواهند باوینالد ناله
شما توان خود را صرف نیروسازی ننید .خودتان صرفا به یالک نیالروی م الری بالرای
نظام تبدی نگوید ،نه االن البعه ضرورت اقعوا می نند نظام را در دست بایریالد؛ امالا
رسالت اصلی شما نیروسازی برای این نظام و انقب

است .لها ،از همان اا این فکالر

در مغز ما خطور و رسوخ نرده نه رسالت اصلی ما نیروسازی بالرای نظالام و انقالب
است و تنها یک نیروی اارایی صرف بودن برای این نظام نالافی نینالت ،ماالر اینکاله
ضرورت ای ا
سال پی

نند .این فرمای

امام (ره) در تهن ما بود تا اینکه یک روز -دو ساله

 -در نماز امعهی شهر ری سخنرانی می نردم .پی

از خطبه ها در اایاالاه

نماز امعه اینعاده بودم ،دیدم یکی از نیروهای پیگین نمیعه نه آن روزهالا ،نواالوانی
بی

نبود و اصطبحا از بچه های زیر دست ما بود ،فرمانده نیروی انعظالامی شالهر ری

شده است او را در حالی نه با ده ای از معاونان و همکاران خود همالراه بالود دیالدم؛
ضمنا پاسداران و مأمورانی نه آن ا اینعاده بودند ،به او احعالرام رهاشالعند و در صالرف
اول نماز اا دادند و در آن هناام ،بنده در اایاالاه نمالاز مگالغول سالخنرانی بالودم در
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همان حال ،فرمای

امام (ره) را به یاد دارم نه فرمودند« :این بچه ها یالک روز بالزرگ

می شوند و قدرت اداره ی نگو را پیدا می ننند آن وقت ،اینها اداره می نننالد و شالما
نااه می ننید و لهت می برید» واقعا این منظره برایم خیلی لهت بخال

بالود ناله ایالن

براد ما نه یکی از پاسدارهای نوچک آن روز نمیعاله بالود ،االن باله حالدی رسالیده ناله
میتواند به نوان یک فرمانده ،منطقه ای را اداره نند و الهمالداهلل باله قالدری نیالز االا
افعاده نه مورد احعرام ،تکریم و تقدیر خاص مردم هم هنت.
منعها با همهی این احوال و به رغم اینکاله امالام (ره) آن هماله دربالاره ی نمعیاله تأنیالد
داشعند ،معأسفانه برخی از معولیان نظام در آن روزرار در این تهوالت ،برخورد خالوبی
با نمیعه نکردند .با واود آن همه فداناری های فو العاده مخلصانه و زاهدانه ای ناله
حورت آیت اهلل آقای باقری در نمیعه به منصهی ظهور رساندند؛ تالا آن الا ناله چنالین
نهادی را با آن ناربرد باال نه ن نگور را اداره می نرد ،در سطح بنیار پایینی از نظالر
بوداه و هزینه ناه داشعه بودند؛ به اای قدردانی ،معأسفانه یک سری قدرنگناسی هالا
صورت ررفت .به هر تقدیر ،نمیعه دیار از مدیریت حورت آیالت اهلل مهالدی ننالی و
حورت آیت اهلل باقری خار شد و تهت نظارت وزیر نگور وقت -نه آقالای نالاطق
بودند -در آمد.
بهشتی ،آیت حق
حال نه نام شهید بهگعی برده شد ،بیان این خاطر را الزم می دانم ناله مالن بالا مرحالوم
شهید بهگعی قب از انقب

ارتباط نداشعم (در بین مردان اه مبارزهی پی
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از انقب

با آیت اهلل خز لی در قم و شهید مفعح در تهران مرتبط بالودم) ،ولالی بعالد از انقالب
مدت مهدودی در حز

امهوری اسبمی ،با ایگان مهگور بودم و تماس هایی هالم

با ایگان به نوان رئیس قوهی قوائیه داشعم .شهید بهگعی واقعا آیعی بالود .مالن رالاهی
فکر می ننم غیر از شهادت ،هر چه خدا به آنها می داد نم بود ،بنیار مخلص بالود در
آن او بهران درریری با منافقان ،رئیس منافقان شاخهی بابلنر ،در تصادف با یکی از
بچه های اهاد نگعه شده بود .منافقان او را به منزلهی شهید قلمالداد نردنالد و تگالییع
انازه ای ررفعند و در سطح اسعان مازندران هم تبلیغات وسیعی باله راه انداخعنالد ناله
بچه های اهاد او را شهید نرده اند و حال آنکه در تصادف نگعه شالده بالود .منافقالان
امع شده بودند و با نفوت در دادرنعری آن ا ،این فرد اهادی را باله دو سالال زنالدان
مهکوم نردند.
براساس قوانین آن زمان ،م ازات زیر ررفعن افراد ،ش

مالاه زنالدان بالود باله البوه،

نارشناس راهنمایی و رانندری تگخیص داده بود نه طرفین تصادف هالر نالدام پن الاه
درصد مقصر هنعند ،زیرا آن وو منافقان با دوچرخه آمالده بالود وسالط االاده ،منعهالا
راننده ی اهاد هم اشکال

این بود ناله سالر ت زیالاد داشالعه و تقصالیر راننالده همالان

سر ت زیاد بوده است ،نه زدن به ننی با واود این ،آنها فعالیت نرده بودنالد و ایالن
فرد اهادی را بر خبف قانون ،مهکوم به دو سال زندان نمودند.
بچه های مازندران هم به ما معوس شدند .راهی نمیعه ی منطقه ی ده برای این روناله
موارد در سطح نگور یک مراع و مل أ بود .درخواست آنها ایالن بالود ناله ارالر ایالن
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پرونده از مازندران به تهران منعق شود ،از نفالوت منافقالان دور مالی مانالد .در آن زمالان
قوهی قوائیه تهت ریاست آیت اهلل بهگعی بود و ما هم در قوهی قوائیه نفوت داشالعیم
و آنها فکر می نردند نه ارر این انعقال پرونده صورت بایرد ،دیار منالئله حال شالده
است بنده می داننعم نه مرحوم شهید بهگعی با ایالن حالرف هالا باله درخواسالت بنالده
اهمیت نمی دهد ،لها به آیت اهلل خز لی معوس شدیم و به ایگالان الرض نالردم ناله
آیت اهلل بهگعی برای شما احعرام خاصی قائلند و قصیه هم این است .شالما نالزد آقالای
بهگعی بروید و درخواست خبف دل هم نداریم و فقط این را می خواهیم نه ایگان
دسعور بدهند پرونده از بابلنر به تهران منعق شود تا در این ا م ددا بررسی رردد؛ مالا
هم فقط این را می خواهیم نه مطابق قانون م شود .آقای خز لی رفعنالد :بیاییالد بالا
هم برویم ،چون ارر بنده تنها بروم ممکن است ایگان پرس
اطبع نداشعه باشم ما هم یک روز سرزده به دفعر حز

هایی مطرح ننند و بنده

امهوری اسبمی رفعالیم .مالن

رفعم وقت بایرم ،ولی آقای خز لی رفعند نیازی نینت .خدا بیامرزد آقای بهگالعی را،
ایگان به اوانی مصری نه ظالاهرا نماینالدهی دانگال ویان مصالر بالود وقالت داده بالود.
نمایندهی دانگ ویان مصر به ایران آمده و برای مبقات وقت ررفعاله بالود در آن ایالام،
انگ هم تازه شروع شده بود و ماه های اول انگ بالود و لالها شالهید بهگالعی بنالیار
ررفعار بود .ما رفعیم و ایگان با اینکه در الناله ی مبقالات بالا آن دانگال وی مصالری
بود ،وقعی به ایگان رفعند آقای خز لی آمده اند ،رفعند :باویید بیایند داخ  .ما داخال
اتا شدیم ،ولی آقای خز لی رفعند :ما همین اا یک روشه می نگالینیم تالا مزاحمعالی
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ای اد نکنیم .آقای بهگعی هم صهبت خود را با آن فرد مخعصر نردند و وقعالی ایگالان
را بدرقه می نردند ،آن اوان به خیال اینکه ما هم از منالئوالن هنالعیم ،باله طالرف مالا
دست دراز نرد نه دست بدهد ،من دست دراز نردم نه با آقای بهگعی دسالت بالدهم.
آقای بهگعی به من رفعند :اول به این آقا دست بدهید ،بعدا به من دسالت بدهیالد .ایالن
نمونه ای از مبادی آدا

بودن آقای بهگالعی اسالت ناله واقعالا

یالب اسالت .ببخالره

نگنعیم و آقای خز لی رفت اریانی در باب اتفا افعالاده ناله آقالای لالم الهالدی در
اریان آن است و شرح آن را می داند؛ منعها از من خوسعه اند نه به اتفالا هالم پالی
شما بیایم و از شما خواه

ننم نه ارر می شود درخواست ایگان را بالرآورد ننیالد و

ظاهرا راه حلی نه پیگنهاد می ننند ،راه ح

ادالناله ای اسالت ناله ارالر شالما دسالعور

بدهید ،به آن م نننالد .قوالیه را بالرای آقالای بهگالعی تعریالف نالردیم و رفعالیم ناله
درخواست توصیه و ا مال نفوت نداریم ،شما فقط دسعور بدهید این پرونالده باله مرنالز
منعق شود .یعنی اولیای فرد اهادی زندانی نامه می نویند و درخواست مالی نننالد و
شما زیر نامه ی آنها فقط موافقت ننید نه این پرونده به تهران منعق شود و در این الا
پرونده ادالنه بررسی رردد .آقای بهگعی رفعند :من موافق نینعم .خیلی صریح رفعند:
منئلهی خون در میان است .یک اننان نگعه شده است ،ولو یالک منالافق االن باالویم
این پرونده بیاید تهران ،می دانم نه شما می روید ا مال نفوت مالی ننیالد؛ ایالن و آن را
می بینید و می روید در آن ا منافقان ا مال نفوت نرده انالد ،شالما هالم در این الا ا مالب
نفوت خواهید نرد .منئلهی خون یک اننان است و لها من دخالت نمی ننم .شما ارالر
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می توانید طبق قانون درخواست ننید نه پرونده به این ا منعق شود .دسعوری در ایالن
زمینه نمی دهم نه به صورت این ا منعق شود .دسعوری در این زمینه نمی دهم نه باله
صورت فو العاده پرونده به این ا بیاید ،زیرا پای خون یالک اننالان در میالان اسالت و
حاضر نینعم ناری بکنم نه خون یک اننان ،ولو یک منافق ریخعه شود .خیلی صالریح
چنین رفعند و ما دست خالی از پی

ایگان بررگعیم.

راه اندازی دانشگاه امام صادق (ع)
در اریان تهوی نمیعه و وارهاری آن به وزارت نگالور ،آقالای نالاطق نالوری اصالرار
زیادی داشعند نه منئولیت ن نمیعه های انقب

را بنده قبول ننم؛ چون ایگان مععقد

بودند نه در بین سرپرسعان مناطقی نه آن وقت بودند؛ غیر از بنالده ننالی نمالی توانالد
امور را اداره نند .نارفعه نماند ،من غیر از اینکه منئول نمیعهی منطقهی ده بالودیم ،در
نمیعهی مرنز هم ن امرور رزین

و ناررزینی را به بنده وارهار نالرده بودنالد؛ یعنالی

نیروی زیادی در این باره داشعند؛ حعی در این مورد نار به اایی رسید نه خواسعند از
امام هم حکم بایرند؛ اما چون اصرار ایگان در مقطعالی بالود ناله تقریبالا مقالدمات راه
اندازی دانگااه را فالراهم نالرده بالودیم و بایالد دانگالااه امالام صالاد (ع) را تأسالیس
مینردیم ،آیت اهلل مهدوی قبول نکردنالد ناله بنالده آن منالئولیت را بپالهیرم .از سالوی
دیار ،آقای ناطق هم نه احناس نردند این منئله نم نالم دارد باله رن ال

آیالت اهلل

مهدوی من ر می شود از این موضوع ،صرف نظر نردند و بعد سالراغ آقالای فبحیالان
رفعند و ایگان را به نوان منئول نمیعه ها معرفی نردند.
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از پن م شهریور سال  1561به اتفا آقای باقری و آقای سید حنالین مصالطفوی وارد
این دانگااه (دانگااه امام صاد (ع) شدیم .ازن نیروهای دانگااه فقط همالین لالی
بابا روشنی نه آبدارچی بود و دو سه نفر ناهبان و باغبان ناله از دوره هالای رهشالعه و
مربوط به قب از انقب

بودند ،در آن ا دیده می شالدند .خبصاله روز پالن م شالهریور

نارمان را در آن ا شروع نردیم ،ابعدا در مدت چه روز چارت تگکیبتی مخعصالری
را برای دانگااه تنظیم نردیم و سپس تگکیبت دانگااه را راه انداخعیم و باله فعالیالت
پیایر و شبانه روزی و با دسعیاری ده ای از دوسعانمان -نه از همکاری ما در نمیعاله
بودند موفق شدیم در شانزدهم مهرماه  ،1561بعد از انقب

فرهنای ،اولین ننکالور را

قب از ننکور سراسری آموزش الی بررالزار ننالیم .بنالابراین بعالد از اریالان انقالب
فرهنای ،نخنعین ننکور دانگااه امام صاد (ع) را در دانگااه لم و صنعت بررالزار
نردیم .تگالکیبت آن را تالا انالدازه ای راه انالدازی نمالودیم و بخگالی از برناماله هالای
آموزشی را تدوین نردیم (یک قنمت اامالی تدوین شد ،ولی سرفص ها هنوز مانده
بود) سپس برنامهی رزین

را تدوین نمودیم و در نهایت ،مقدمات ننکور دانگالااه ر

آماده نردیم .این سر ت م ما برای تمام منئوالن دانگااهی مملکت اای شالافعی
داشت؛ چرا نه می دیدند یک ده افرادی نه دانگااهی نینعند ،بلکه طلبه و حوزه ای
بوده اند در مدت چه روز تواننعند این دانگااه را راه اندازی ننند و اولین ننکورش
را هم بررزار نرده اند؛ در حالی نه اول نار هر نس به ما می رسید می رفت :دانگااه
به این سادری و آسانی راه نمی افعد.
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خبصه ،در ادامهی نار ،مقدمات رزینگی مان را هم ان ام دادیم و برای ترم بعد ،یعنی
اول دی ،دو رروه وارد شدند .به این ترتیب نه اول دی نه نالبس هالا دایالر شالد .در
واقع ،نو ی نار ت ربی بود تا اینکه بعدا نبس ها را به طور اساسی دایر ننالیم .یعنالی
نبس های یک ماهه را به صورت آزمایگی راه انداخعیم و اص نبس ها اول بهمالن
آغاز شد و آن رروه از دانگ ویان نه ورودی (ند)  61بودند ،وارد دانگااه شالدند .از
همان روز ،به هر میزان نه فعالیت هایمان در دانگااه توسعه پیدا می نالرد ،باله همالان
میزان از فعالیت های ااعما ی ما ناسعه می شد.
بعد از مدتی وضع دانگااه طوری شد نه نیروی مالا را باله صالورت خالود اخعصالاص
میداد و صبح تا شب مگغول بودیم .به این ترتیب ،یک سری فعالیت های ااعما ی و
فرهنای نه در منطقه داشعیم از بین رفت .مثب در فاصلهی یکی دوسال ،رروه امالدادی
ایعام را نه راه اندازی نرده بودیم ،به تعطیلی نگانده شد؛ به دلی اینکه رابطالهمالان بالا
مردم قطع شده بود و طبعا نمی تواننعیم آن رروه را از نظالر مالالی تالأمین ننالیم .یالک
سری فعالیت های فرهنای دیاری هم نه داشعیم ،نم نم رو به ضعف رهاشت؛ چالرا
نه تمام وقت ما در دانگااه صرف می شد .چنان نه پیگعر رفعه شد ،اصوال بنای بنالده
شرنت در نار دانگااه و همکاری با حورت آیت اهلل مهدی در ایالن زمیناله بالود؛ لالها
این نار بر همه ی منئولیت های نه آن زمان به بنده پیگنهاد می شد ،ترایح دادم.
یکی ازآنها ،منولیت های نمیعه و دیاری فرماندهی بنیج بود نه در ایالن خصالوص،
آقای سالک -نه نماینده ی م لس شده بود و نیز مرحوم شالیخ فوال اهلل مهبتالی و
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آقای فانر -نه از نمایندران امام در سپاه بودند تبش زیادی نردند نه منئولیت بنیج
را به بنده مهول ننند .حعی خالدمات آقالای منعظالری ناله در آن وقالت ریاسالت الالی
دانگااه بود ،رفعند و ایگان هم موافقت نردند ،منعهالا بالا مخالفالت حوالرت آیالت اهلل
مهدوی (دامت برناته) روبه رو شد در ین حال ،آنچه با الث تالرایح اداماله ی راه و
نار در دانگااه می شد ،همان نکعه ای بود نه از فرمای

امام در فکر و تهن مالا بالاقی

بود؛ مبنی بر اینکه رسالت اصلی ما سازندری نیرو برای نظام اسالت و ناله صالرفا یالک
نیروی اارایی بودن؛ هر چند این سازندری نیرو طبعا یک نیرو انزوا به دنبالال دارد باله
تعبیر رساتر ،نو ی روشه ریری و رمنامی را ننبت به دیار موقعیالت هالای ااعمالا ی
اقعوا می نند و از همه مهم تر ،به خودرهشعای و ایثار احعیا دارد؛ چرا نه بنالیاری
از امعیازاتی نه اننان در اامعه دارد ،از نف می دهد.
با واود این ،بنده به نوان هدفی قطعی ،نار دانگالااه را تعقیالب نالردم و در پالی آن،
الزاما موقعیت های روحانی ما هم تهت الگعاع نار دانگااه قرار ررفالت و مالن نمالی
تواننعم به نوان یک روحانی تمام یاری نه وظایف روحانیع

را به نهالو احنالن و

نام ان ام می دهد؛ به مردم می رسد؛ در منال د حوالور چگالمایر دارد و وظالایف
بادی و شخصی خود را ان ام می دهد ،باله وظالایفم برسالم .نارهالایی ناله در قلمالرو
روحانیالالت داشالالعیم؛ نوینالالندری و منبالالر رفالالعن بالالود؛ همالالین طالالور ،اداره ی منالال د و
فعالیتهای فرهنای ،امدادی و خدماتی داخلی من د ،نه همالهی اینهالا یکالی پالس از
دیاری فرو می ریخت .بنده قب از اینکه وارد نار دانگااه شوم ،حعی در آن زمانی نه
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در نمیعه مگغول بودم ،با همهی ررفعاری ها و فعالیت هایی ناله در آن الا داشالعیم ،باله
ویژه در آن شرایط خاص زمانی ،دو سه الد نعا
بخ

مدهی نعا

نوشعم و پی

از آمدن به دانگااه،

«اساس الهکومه االسبمیه» آقای حائری را ترامه نالردم و فقالط

ده صفهه ازآن باقی مانده بود؛ اما با آمدن به دانگااه ،ایالن نعالا

را ننالار رهاشالعم و

هنوز هالم موفالق نگالده ام آن ده صالفهه ی بالاقی مانالده را تمالام ننالد .حعالی نلیالهی
فعالیتهای لمی ما هم تهت الگعاع نار دانگااه و ررفعاری های آن قرار ررفت .بالا
این وصف ،حرف آنهایی نه روز اول به ما می رفعند راه اندازی دانگااه به این آسانی
نه شما فکر می ننید ،نینت و ارر بخواهید این دانگااه را راه بیندازیالد ،خیلالی بایالد
نار و تبش ننید ،درست بود .با تواه به معادالتی نه آنها در نظر داشالعند ،واقعالا هالم
امکان نداشت؛ چون ما با سر ت

یبی دانگااه را راه انداخعی و در مقطالع حناسالی

نه نگور آن همه ررفعاری داشت -چه در منئلهی انگ و چه در منائ اقعصالادی و
مگکبت سیاسی و درریری های رروهک ها -و هیچ نس به فکر نیروی سازی بالرای
نظام و انقب

نبود؛ تصمیم ررفعیم دسعااهی نیرو ساز برای نظام راه بینالدازیم ،و لالها

باید با همین نیفیت و سر ت راه می افعاد و الزمه ی ادامه ی نار هم این بود نه نهالاد
مزبور را با چنگ و دندان ،ناه داریم.
آنچه با ث ترانم و فگار نار می شد ،همان لزوم سر ت در راه اندازی و ادامه ی نار
با همان نیفیت باال بود .این امر اقعوا می نرد نه ما نه فقط به نوان یالک منالئول در
سا ات اداری در دانگااه حاضر شویم و نارمان را ان ام بدهیم ،بلکه منعلزم این بود
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نه ن دانگااه را با چنگ و دندان ناهداری ننیم .برای این منظور مالی باینالت افالراد
همه چیز را فدای این دانگااه می نردند تا این م مو ه راه بیفعد و نه تنهالا راه بیفعالد،
بلکه چنان نه می بینیم با واود ت ربه های به دست آمده طی این سال ها و این هماله
فارغ العهصی  ،هنوز هم نارهای دانگااه اسعهکام الزم را پیدا نکرده اسالت .بالا اینکاله
منئولیت ها نامب تقنیم شده و حیطاله ی وظالایف و شالرح وظالایف معالین اسالت و
نیروها هم چند برابر شده اند ،به طوری نه مهصوالت خود دانگااه به نمک دانگااه
آمده اند ،در ین حال هنوز نارها آن طوری نه باید و شاید اا نیفعاده است؛ حال چاله
رسید به روزهای اول نه تقریبا هیچ نداشعیم؛ نه اسعاد تمام وقت ،نه نارمند با ت ربه و
نه ننیکه ت ربه ی اداره ی دانگااه را داشعه باشد.
در آن دانگااهی شبانه روزی ،با سطهی بالاال و نیفیعالی قابال توااله ،آن هالم در او
وضع بهرانی نگورنه سنگ روی سنگ بند نمی شد تأسیس نردیم .در حین انالگ و
درریری های سیاسی داخ مملکت ،ارر می خواسعیم در آن شالرایط یالک دانگالااه را
اداره ننیم ،.اقعوا می نرد نه از همه چیزمان باهریم و با تمام واود ،به این دانگالااه
بپردازیم تا بعوانیم آن را حفظ ننیم و سر پا ناه داریالم .خبصاله آنچاله در طالول ایالن
دوازده سال برای ما به نوان نکعه ای قاب تواه مواب مباهات می باشد ،ایالن اسالت
نه ما دانگااه را در آن وضع فو العاده بهرانی ،به خوبی اداره نردیم و به سالر منالزل
مقصود رساندیم.

203

به هر حال ،در این دانگااه اسعاد درس داده و دانگ و هم درس خوانالده و الهمالداهلل
همه فارغ العهصی شده و نیروهای زبده و شاینعه ای ازنار درآمده اند ،اما مهالم ایالن
است نه در آن موقعیت های حناس بهرانی نگور از نظرسیاسی ،همچالون حادثاله ی
«قهدری ان» (اریان اصفهان ،فعالیت های خط ساله و رروهالک هالای پدیالد آمالده در
داخ نگور و سران ام از همه مهم تر ،پیدای

خطوط مخعلف نه در دوران خودمالان

پیدا می شد ،خوشبخعانه ما در این دانگااه نوچک ترین موضع سیاسی در این مالدت
به خود نارفعیم .با واود اینکه از هر طرف به ما می رفعند نه رزین

را نباید مهدود

ننید ،باید هماان حق ورود به این دانگااه را داشعه باشند و هماله ی خالط و خطالوط
بعوانند این ا بیایند ،و با همه ی آن برخوردها و درریری های سیاسیکه در سایر م امع
دانگااهی به چگم می خورد ،خوشبخعانه تواننعیم این ا را حفظ ننیم و ضمن اینکاله
در اریان انگ و انقب

در سطح دانگااه ها خیلالی خالو

ظالاهر شالدیم؛ در الین

حال ،نوچک ترین مگکلی از نظر العقا و برخورد با اریان های سیاسی در طول مدت
حیات دانگااه نداشعیم.
تنها منئله ی ناراحت نننده پیدای

همان رروه خاص «المنعقم» بود.

اای شافعی است ،ما نه از آن اول در آن موقعیالت هالای بهرانالی باله بهعالرین وااله،
دانگااه را حفظ نردیم .معأسفانه برخبف تصورمان اصب فکر نمی نردیم یالک مرتباله
در این ا ،ننی با شیطنت ،ده ای را فریب دهد و بعد چنان حادثه ای به واود آید و
به آبروریزی من ر شود .به هر حال ،آنچه در این دانگالااه بالرای مالا حالائز اهمیالت و
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درخور تواه است ،همین تعلق خاطر و تعهدمان به دانگالااه و در واقالع ،بالا چنالگ و
دندان ررفعن و مهافظت از آن است .به همین دلی است نه دانگااه ،در ایالن مالدت،
تواننعه است از تمام فراز و نگیب هالا و اریالان هالای مخعلالف ااعمالا ی نگالور باله
سبمت باهرد .ضمن اینکه در رصهی سیاست و در صهنهی انالگ ،در الین فعالال
بودن ،هیچ رونه تن

سیاسی یا برخورد و العقای خطوطی در این ا به واود نیامد ناله

این با ث خوشبخعی ماست .طبعا نعی هی تقید ،تعهد و دلنوزی ننبت باله ایالن نالار،
حفظ و انن ام این موقعیت و تگکیبت در دانگالااه بالوده اسالت ،تالا االن ناله مالا در
خدمت شما هنعیم ،بوده است.
ارر بخواهیم دانگااه امام صاد (ع) را از لها نمی در نظر بایریم ،مث تصور یالک
اوی باریکی در مقاب رودخانه ای ظیم است نه قرار است سالد پالر ننالد .بنالابراین
دانگااه امام صاد (ع) ،از حیث نمّی ،چندان مورد تواه نینت ،بلکه مهم تر فکری،
اندیگه رسالت و نظامی اسالت ناله دانگالااه آن را دنبالال مالی ننالد و مهالم تالر از آن،
توسعه ی این نظام در سطح آمالوزش الالی نگالور اسالت؛ باله ایالن معنالا ناله نلیاله ی
رشعههای لوم اننانی را با معارف اسبمی ممزو و تلفیق ننیم.
بدیهی است نه دانگااه امام صاد (ع) از نظالر نمالی ،تگالکیبت مهالدودی اسالت و
ساالنه حدود دوینت نفر دانگ و پهیرش می نند .حال ،شاید بعالوان ایالن رقالم را باله
چند برابر -مثب هزار نفر -افزای

داد و تعداد رشعه های تهصالیلی آن را نیالز از پالنج

رشعه ی مواود ،به ده رشعه رساند نه البعه نار آسانی نینت؛ منعها به فرض تهقق ،باله
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نوان یک اریان در مقاب اریان حوزه ی لمیه و آموزش الی مطرح شود ،اما ارالر
بعوانیم این اندیگه ونظام را به ن م مو ه ی آموزش الی نگور سالرایت دهالیم؛ باله
طوری نه نب دروس لوم اننانی و رشعه های لوم اننالانی باله صالورت تلفیقالی بالا
معارف اسبمی ارائه شود تا مثب یک نارشناس ارشد در هر رشعه ی لوم اننالانی بالا
نو ی زیربنای شناخت دینی و اسبمی رشد پیدا نند .البعه تعمیم و توسعه ی این فکالر
و اریان درنوتاه مدت و در آینده ی نزدیک امکان پهیر نینت ،ولالی ملالی نالردن و
تهقق آن در درازمدت ،رافع خیلی از مگکبت و موانع مواود بالر سالر راه رنالعرش
شیعه و فرهنگ آن در دنیا خواهد بود.
به همین دلی  ،مده ی بهث ما روی توسعه ی تفکر معمرنز است؛ نه صرفا توسعهی
دانگااه امام صاد (ع) ،آن هم از لها نمی .ملکرد دانگااه تا االن به لها آنچاله
نه اشاره نردیم ننبعا خوا
ثمربخ

بوده است و ارر بعوانیم روش خودمالان را اداماله بالدهیم،

خواهد بود .البعه نباید فراموش نرد نه این رونه اقدامات ،ازنارهالایی اسالت

نه طبیععا باید در دراز مدت و براساس ت ربه در ااعماع اارا وثابالت شالود و چیالزی
نینت نه بعوانیم یکباره به مردم باوییم نه این نار را بکنید .چرا نه حعی ارر انبیا هالم
می رفعند ،ننی روش به حرفگان نمی داد.
حال ما نه در مقاب انبیا و اولیا چندان باله حنالا

نمالی آیالیم ،قطعالا نمالی تالوانیم بالا

هیچرونه دسعااه تبلیغاتی مردم را به این منائ وادار ننیم .بنابراین باید ن ااعماع به
مرور زمان آن را دریابد و به این نعی ه برسد.
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نکعه ی دیاری نه باید یادآور شد ،این است نه رسالت حوزه با رسالت آموزش الی
نگور یکنان نینت .هدف آموزش الی بالاال بالردن سالطح فکالری اامعاله و رسالالت
حوزه ،تأمین نیازهای معنوی و پاسخاویی به پرس

ها و تأمین نیاز مردم در زمینالهی

تعالیم اسبمی و دینی است .بنابراین نار حالوزه بالاال بالردن تفکالر و بیالن

ااعمالا ی،

سیاسی و اقعصادی مردم و نظایر آن نینت .البعه ممکن است به ا عبالار اینکاله رهبالری
فکری اامعه را در دست دارد ،در این قنمت هم مداخله نند ،امالا باله طالور خالاص،
حوزه تأمین نننده ی نیاز مردم از نظر معلومالات دینالی اسالت و بایالد مالردم را از ایالن
لها بی نیاز نند .البعه ،چنان چاله رفعاله شالود در حالال حاضالر ،منالائ ااعمالا ی و
حکومعی با دین ممزو و آمیخعه شده است و برای اینکاله زنالدری مالردم در هماله ی
انبه ها ،صبغهی اسبمی و رنگ دینی داشعه باشد ،باله دخالالت حالوزه در تمالام ابعالاد
حیات فردی و ااعما ی مردم نیاز است ،طبعا در این صورت حوزه می توانالد در ایالن
منیر قرار ریرد .معأسفانه فعالیت من در من د امام صاد (ع) نب به سالردی رراییالده
و ارتباطم با مردم به شدت نم شده است .طبیعی است نه وقعی شخصی بخواهالد باله
مدت ده سال ،منیری بینت نیلومعری را صبح در ترافیک به دانگااه بیاید و شب هم
در ترافیک به خانه بررردد ،دیار نمی تواند در خالار از دانگالااه نیالز فعالال باشالد و
احیانا در من د ناری ان ام دهد .خبصه به لها تراک ناری و به ویالژه فرسالودری
زیاد ،به ناچار از آن من د نناره ررفعم و به من دی نه نزدیالک دانگالااه بالود ،وارد
شدم .البعه در این ا هم فعالیت من خیلی مهدود است ،چرا نه پیر و فرسالوده شالده ام
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و آن توان قبلی را ندارم ،به خصوص اینکه نار وررفعاری دانگااه هم اصب نم نگالده
است و همان شرایط پیگین به نهوی هنوز هم واود دارد .امیدوارم ،خداونالد نالایعی
فرماید و رگایگی حاص نند تا در آینده بعوانم در ابعاد دیار ،خدمعازار بهعری باشم.
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پیوست ها
پیوست  :1فهرست آثار حجت االسالم سیداحمد علم الهدی
الف .کتاب ها:
تألیف:
 اخب و روانکاوی از نظر اسبم ،تهران ،یاسر1560 ،
 اصالت تخصص؛ سرفص یک انب

ارت الا ی در انقالب

اسالبمی ،تهالران،

یاسر1531 ،
 زهالالرا (س) :تالالاریخ ،تهلیالال  :تهلیلالالی در تالالاریخ زهالالرا (س) ناهبالالان اسالالبم،
نعابخانهی صدر ،تهران ،بی تا
 زهرا ،مولود وحی ،تهران ،امیرنبیر ،بی تا
 لیبرالینم ،تهران ،یاسر1560 ،
 منععظر اهان و راز طول مر ،انعگارات تبیهی ،مگهد1560 ،
 وهابیت ایده ی اسععمار :یادداشت های یک ااسوس انالینالی باله نالام منالعر
همفری ،یاسر ،بی اا1515 ،
 اشک های فاطمه؛ پگعوانه ی شمگیر لی ،نعابخانه ی صدر ،تهران
 دین شناسی ابعدایی ،نعابخانه ی صدر ،تهران 1536
ترامه:

211

 انقب

مهدی و پندارها (نوشعه ی آیت اهلل شالهید مهمالد بالاقر صالدر ،یاسالر،

بیاا ،بی تا)
 فدک (نوشعه ی بمه قزوینی ،تهران ،نعابخانه ی چهلنعون)1533 ،
 وهابیت ایده ی اسععمار
این نعا

به زبان تاایک ترامه شده اسالت .مقدماله ای در دو صالفهه بالرای در در

آغاز ترامه ی تاایکی این نعا

در دست نوشعه های ح الت االسالبم و المناللمین

لم الهدی واود دارد .معأسفانه به معن ترامه شده دست نیافعیم.
ب :جزوات و مقاله ها:
درباره ی فهرست ازوات و مقاالت ،یادآوری نکات زیر را الزم می داند:
 انثر این مقاالت باله صالورت پراننالده در یادداشالت هالا و نوشالعه هالای آقالای
لمالهدی یافت شده است و اطبع دقیقی از مکان نگر آنها در دست نینت.
 افزون بر اینها ،مواردی یادداشت درحواشی پاره ای مقاالت واود دارد؛ ماننالد:
یادداشت حواشی بیانیاله ی روشالنفکران آمریکالا ،یادداشالت حواشالی مقالاله ی
سکوالرینالالم نوشالالعه ی آقالالای ملکیالالان .چالالون اطالالبع دقیقالالی از چالالاپ ایالالن
یادداشتها در دست نینت ،از در آنها در فهرست زیر پرهیز شده است.
 نامه ها و یادداشت هایی خطا

به برخی از افالراد در نقالد دیالدراه هالای آنهالا

واود دارد نه در فهرست زیر نیامده است ،از امله :ناماله باله آقالای تاایالک،
رئیس مرنز بررسی های اسعراتژیک ،در دوران ریاست امهوری آقای خاتمی
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نامه به آقای مروی سردبیر رام چهارم و نامه باله آقالای حالاای یوسالفی بالرای
ارائهی مقاله ی منئله برانایز در شانزدهمین ننفرانس وحدت اسبمی.
 ح م مقاالت و ازوات فهرست شده معفاوت است نه از  5تالا  50صالفهه را
شام می شوند مقاالت چاپ نگده با ح م نمعر از  5صفهه در این ا معرفالی
نگده است.
 تعداد قاب تواهی از مقاالت نه نزد ایگان ناهداری مالی شالود ،مالعن تهیاله ی
پی

از چاپ اسالت و معأسالفانه معمالوال از ننالخه ی چالاپ شالده ،ننالخهای

ناهداری نکرده اند.
 به دلی مگخص نبودن تاریخ دقیق نگر انثر مقاالت و ازوات ،فهرسالت زیالر
براساس حروف الفبا تنظیم شده است.
در حوزهی فقه و اصول
 مقارنه ی بین ح یه سنه الصهابه و ح یه سنه اه البیت (ع). فقه تطبیقی ،مرنز تهقیقات دانگااه امام صاد (ع)؛ دفعر مطالعات و پژوهاسبمی ،بخ

فقه و اصول ،شمارهی منلن دفعر  ،8بخ

در حوزهی مسائل دینی ،سیاسی و اجتماعی
  50سوال درباره ی مارننینم آزادی و پرسع -ا بمیه ی حقو بگر و حقو اسبمی ایران
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 ،1پاییز 1515

هالای

 العقاط ادید امیرالمؤمنین لی (ع) رهبر اهاد ضد ارت اع ای برادر ناررر بررسی ارتباط بین اامعهی مدنی و مدینه النبی بوقلمون شهر ما پاسخ به مطلب :با روانکاو یا دانگمند مگورت ننید (منلن  ،130فروردین ،1533ص )155
 پاسخ سوال های فصلنامه ی اندیگه ی سیاسی -پرس

از رفقا (سازمان چریک های فدایی خلق

 تأثیر فرهنگ اشالورا و نمودارهالای ینالی آن در اندیگاله و نهوالت امالام خمینالی،فروردن 1513
 ترامهی حدیث نوف البکالی تفنیر مخعصر پاره ای از اصطبحات -توطئه رران و سروصدای تازه (نگر رروه پاسداران فکری انقب
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اسبمی)

 توقیف روزنامهی آیندران :رامی در راه آزاد ساخعن ملت از فگار تبلیغاتی آمریکا واسرائی (نگر مرنز تبلیغات و امور فرهنای انو

شر تهران)

 اامعه ی مدنی و امت11/3/50، امهوری دمکراتیک در ایران؛ یعنی امهوری ضد امهور حانمیت ملی و اص 110 -ح م امنال ،نمایگار حقیقت انقب

اسبمی ایران

 حورت اواد (ع) ،امام هفت ساله حقو بگر در سازمان مل خواهر انقببی ،بپهیرخودی و غیر خودی در اندیگهی قرآنی. سینعم های اقعصاد سرمایه داری ،سوسیالینم ،اسبم (نگر رالروه پاسالداران فکالریانقب

اسبمی)

 شبکه های اسععمار در این نگور -گا ربانی( 1533/3/2 :نگر من د امام اعفر صاد (ع))
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 صالالمت پیغمبالالر (ع) و امالالام (ع) در قالالرآن ،نگالالر منالال د امالالام اعفالالر صالالاد (ع)،ربیعاالول 1516
 ینی پنر نینت فراموشی و رناه پیغمبر در قرآن ،نگر من د امام اعفر صالاد (ع) ،امالادیالثالانی1518
 مردم ساالری دینی و ساخعار ااعمالا ی اامعالهی اسالبمی (امالت) ،ارائاله شالده بالههمای

مردم ساالری دینی

 یک بررسی نوتاه بین مکعب های ناپیعالینم...و اسبم (نگر :گ .پ.ف.ا.ا).همچنین بیانیه ای به شرح زیر در روزنامهی نیهان به تاریخ یکگالنبه  10فالروردین 31
به چاپ رسیده است :بمه بزرروار حورت ح ت االسبم و المنلمین ،امام امعاله
قهرمان
پیوست  :2اسناد و تصاویر
 نامهی امام خمینی (ره) به تاریخ  16مهرم 1511

به ح ت االسبم

 نامه ی امام خمینی (ره) به تاریخ  21مهرم  1511به ح ت االسبم لمالهدی
 تقریظ آیت اهلل شهید صدر بر نعا

انقب

مهدی و پندارها 2 ،راب .1518

 حکم امامت امعهی مگهد از سوی رهبر معظم انقب
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اسبمی

نمایه
اشخاص
آئینه وند صادق 41

ابطحی 58 ،58

آشتیانی ،میرزا محمد باقر 415

ادیب نیشابوری 14

آشوری گنابادی 85

اسامه بن منقذ 48

آفتابی 55

اسالمی ،قاسم 411

آقاضیاء 58 ،18

اشرفی ،اکبر 41

آقانجفی (پدر بزرگ

الویری ،محسن 45

حجت االسالم علمالهدی) ،72

امام خمینی (ره) ،42 ،41 ،8

14

،81 ،81 ،87 ،52 ،22 ،28 ،17

آقا نجفی اصفهانی (آیت اهلل) 72

،417 ،414 ،88 ،82 ،88 ،88

آل طه 485

،441 ،412 ،418 ،411 ،411

آیتی 58

،415 ،412 41 ،478 ،445

آیتی ،ابراهیم (دکتر مردوخ) 58

،481 ،481 ،484 ،481 ،418

،488 ،485 ،482 ،488 ،488

پسندیده ،مرتضی (آیت اهلل)

،428 ،428 ،421 ،488 ،484

415 ،418

،717 ،711 ،488 ،484 ،481

پهلوی ،رضا (ولیعهد) 481

718 ،711 ،711

پهلوی ،رضاخان ،71 ،77 ،74
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امام الدوله 417

47 ،88 ،75 ،78

اندرزگو ،علی (سید) 474

پهلوی ،محمدرضا481 ،411 ،475 ،417 ،88 ،21 ،84 ،
481 ،411 ،475 ،417

باقری (آیت اهلل) ،457 ،428

پیرنیا (استاندار مشهد) ،478

741 ،718 ،451

417

باقر(برادرآیت اهلل مهدوی)
58

تبریزی ،غالمحسین (آیت اهلل)

بجستانی ،حسین (شیخ) 418

(پدر عبدخدایی) 75 ،78 ،78

بحرالعلوم ،مهدی 72

تشکری 58

بختیار ،شاهپور 488

تنکابنی ،میرزا علی (برادر آقای

برقعی 418

فلسفی) 81 ،18

برقعی ،ابوالفضل 411

توسلی ،علی (بانی مسجد

بروجردی ،حسین (آیت اهلل)

418

81 ،24 ،17 ،14

تهرانی ،میرزا جواد (آیت اهلل)

بنی صدر ،ابوالحسن 451 ،428

17 ،14

بهبهانی ،وحید 17 ،72
بهرامی (تیمسار ،رئیس ساواک

جعفری ،کریم 41

مشهد) 417

حائری 741
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حائری ،فاطمه 81 ،85

خامنه ای ،هادی (برادر آیت اهلل

حاجی عابدزاده 17 ،78 ،75

خامنه ای) 75

حاجی مرشد (ازتجار مشهد)

خاوری ،محسن 445

411 ،417 ،414

خراسانی ،آقا میرزامهدی 14

حسین ،صدام 488 ،485

خراسانی ،احمد 81

حسین بن علی (ع) امام سوم

خزعلی ،ابوالقاسم (آیت اهلل)

415 ،411 ،28

715 ،712 ،718 ،481

حسینی بهشتی ،محمد

خمینی ،مصطفی (آیت اهلل) 88

(آیت اهلل) ،712 ،718 ،711
718 ،715

داماد 81 ،17

حضرت خدیجه (همسر پیامبر)

دربندی 28

88
حضرت زهرا (س) 71

ربانی املشی،

حکمت شعار 81

محمد مهدی (آیت اهلل) 85

حیاتی ،محمد 484

رجوی ،مسعود 422
رسول زاده 85

خاتمی ،محمد 72

رسولی محالتی ،هاشم

خامنه ای ،جواد (پدر آیت اهلل

(آیت اهلل) 428
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خامنه ای) 17 )78

رضوانی 488

خامنه ای ،سید علی (آیت اهلل)

رعنایی ،محمود (سید) چاپخانه دار

،411 ،457 ،87 ،58 ،58 ،75

445

711 ،457 ،478 ،474 ،411

روشنی ،علی بابا (آبدار چی)

741

شریعتی ،محمد تقی ،88 ،81

زنجانی (آیت اهلل) از روحانیون

85 ،82 ،88

وابسته به جبههی ملی) 485

شعرانی 418
شوکت الملک علم،

سالک ،احمد 747

محمدابراهیم 81

سعید 82

شهاب پور ،عطااهلل 88

سعید (شهید) 471 ،471

شهرستانی (پسر آقا سعید احمد

سعیدی ،سیدغالمرضا (آیت اهلل)

شهرستانی) 418

58 ،5

شهرستانی ،احمد (سید) 418

سید مهدی (شهید ثالث) 72

شهید ثالث ،سید مهدی 72

سیستانی ،علی (آیت اهلل) 11

شیخان (سرهنگ ،رئیس

افشار ،شاهرخ 72

ساواک مشهد) 417
شیرازی ،سید حسن 88

شاهرودی ،مرتضی
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(آیت اهلل) 11 ،11 ،17

صالحی ،نجف آبادی

شریعتی اصفهانی (آیت اهلل) 18

(آیت اهلل) 488

شریعتمداری ،کاظم (آیت اهلل)

صدر ،محمد باقر (آیت اهلل) ،82

شریعتمداری ،کاظم (آیت اهلل)

85

485

صدرزاده 58

شریعتی ،احسان 82

صدرزاده ،علی اکبر 14 ،15

شریعتی ،علی ،82 ،81 ،81

صدری (سرهنگ فرمانده

427 ،424 ،488

حکومت نظامی)
478 ،475

طاهری( ،تولیت مسجد

عطاردی 75

گوهرشاد) 475

علم ،اسداهلل 81 ،55 ،52

طباطبایی قمی ،جعفر 87

علم الهدی ،سید احمد ،48 ،8

طباطبایی ،مصطفی (نوه ی

481 ،74 ،48

میرزا محمد باقر آشتیانی) ،415

علم الهدی ،سید علی (پدر

418

حجت االسالم علم الهدی) ،72

طبری پور 451

11 ،11

طبسی (آیت اهلل) 487

علم الهدی ،کاظمی 14
علم الهدی ،محمد 17
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عبایی (رئیس سابق دفتر

علی بن موسی الرضا (ع) امام

تبلیغات) 84 ،81

هشتم 418

عبدخدایی ،محمد مهدی 78

علی بن ابیطالب (ع) امام اول 81

عبدخدایی ،طه (برادر آقای

عمید زنجانی،

عبدخدایی) 78

عباسعلی (حجت االسالم والمسلمین)

عبدخدایی ،محمد هادی 78

،428 ،482 ،484 ،481 ،418

عراقی ،مهدی 474

422 ،428

عرفانیان52 ،58 ،
عسگر اوالدی ،حبیب اهلل 428

غضنفری 417

عصار ،آقاسیدکاظم 475
عصار ،نصیر(معاون

فاطمه بنت محمد (س) ،81 ،87

نخست وزیر و رئیس اوقاف)

82 ،88 ،88

فاطمی ،حسین 78

،471 ،448 ،441 ،441 ،411

فاکر خراسانی ،محمد رضا

471 ،474

(حجت االسالم والمسلمین) 747

قمی ،عباس (شیخ) 84 ،81

فراتی ،عبدالوهاب 41

کاشانی ،ابوالقاسم (آیت اهلل)

فقیه سبزواری 52

485

فالحیان ،علی 741

کتانی ،سلیمان 81

222

فلسفی ،محمد تقی

کفایی ،احمد 52

(حجت االسالم) 472 ،81

کفعمی (آیت اهلل) 21 ،21

فوالدی 457

کمپانی 18

فیاض (دکتر) 81
فیاض بخش 481

الجوردی ،اسداهلل ،458 ،451
458

قدیریان 451
قره العین (قاتل آیت اهلل قزوینی)

مجتهد ،حاج میرزا جواد (از

82

اجداد آقای علم الهدی) 442

قزل ایاق 41

مجتهدی (برادر کوچک آیت اهلل

قزوینی (آیت اهلل) 82

سید علی سیستانی 11

قزوینی ،مجتبی (آیت اهلل) 14

مجتهدی 487

قزوینی ،مجتبی 428

محامی ،محمدرضا 5 8

قزوینی ،مرتضی (پسر آیت اهلل

محسن( ،شیخ) 471 ،448

قزوینی) 82)88

محالتی ،فضل اهلل( ،شیخ) 747

قمی ،حسن (آیت اهلل) ،414

محمد بن عبداهلل (ص) ،پیامبر

اسالم 411 ،88 ،18 ،18 ،71

مالمحسن 11

محمدی ری شهری ،محمد

ملکی تبار (رئیس انتشارات

225

(آیت اهلل) 17

امیرکبیر) 88

مدرس یزدی ،احمد 14

منتظری ،حسینعلی (آیت اهلل)

مدرسی 52 ،58

747

مدنی (آیت اهلل) 421 ،427

منصوری (سروان و رئیس

مردوخ کردستانی (نویسنده و

شهربانی) 55

آخوند سنی مذهب) 84

موسوی اردبیلی ،عبدالکریم

مشکینی ،میرزا علی (آیت اهلل)

(آیت اهلل) 451

11 ،17 ،14

مهاجری ،مسیح 17

مصدق ،محمد 82 ،78

مهدوی کنی،

مصطفوی ،حسین (رئیس یکی

محمد رضا (آیت اهلل) ،428 ،48

ستادها) 741 ،454 ،425

،718 ،711 ،488 ،451 ،428

مصطفوی ،حسین 88 ،85

744 ،741

مطهری ،مرتضی (آیت اهلل) ،24

میالنی( ،آیت اهلل)

711 ،25

میالنی ،هادی (آیت اهلل) ،18

معادیخواه،

،58 ،85 ،82 ،87 ،81 ،12 ،18

عبدالمجید (حجت االسالم 422

،412 ،48 ،411 ،417 ،52

معوجی (شیخ) صاحب کتاب

،472 ،478 ،478 ،471 ،4448

شهید جاوید) 488

414 ،418 ،418

223

مفتح ،محمد (آیت اهلل) ،485
718

نائینی 18

نادرشاه 72

اماکن

ناطق نوری ،اکبر ،428 ،421

آستان قدس 472

741 ،718 ،718

آستانه 82

ناظم ،رزا 41

آمریکا 711 ،82 ،82

نراقی ،مهدی (مال) 72

آمریکا 82

نواب صفوی ،مجتبی 78

آمل 441

نیکبخت ،رحیم 41
ارومیه 421
وحید خراسانی ،حسین

گیالن 421

(آیت اهلل) 58 ،18

امیرآباد 411

ورامین ،محمد 88

ایران 88

والیتی ،علی اکبر (معاونت وزیر
بهداری) 421

بابلسر 712

ولی عصر (عج) ،84 ،18 ،45

بازار بین الحرمین 84

417 ،87 ،82 ،87

بازار قدیم مشهد 445
باالسر حرم مطهر امام رضا (ع)

223

هاشمی شاهرودی ،محمود

448

(آیت اهلل) 85

بلوچستان 474

هاشمی نژاد 487

بلوچستان 21
بهشت زهرا 481

یثربی 85

بهشهر 411
بیرجند 55
خیابان خسروی نو 418

پاریس 484 ،488

خیابان دولت 418

پاکستان 411 ،417

خیابان شهباز 411

تبریز 421 ،484

خیابان شهباز 488 ،484

ترکیه 414
تهران ،418 ،418 ،411 ،411

دروازه ی مشهد 471

،712 ،481 ،418 ،415 ،412

دوالب (منطقه) 487

718
زاهدان 21 ،21
ژاندارمری
چهار راه سیروس 418
سر سه راه امین حضور 457

226

حرم حضرت زینب (س) 81

سلیمانیه 454

حرم رضوی 472

سوریه 81

حسینیه پشت مشهد 85

سه راه تخت جمشید 484

حسینه ی ارشاد 411

سه راه طالقانی 484

حسینیه ی تهرانی ها 411 ،411

سیاهکل 421 ،421
سید خندان 415

خاش 474

سیستان 474

خانی آباد 478
خیابان آفریقا 428

شرق تهران 487

شمیرانی 415

کاخ جوانان کرج 487

شهباز (خیابان) 487

کاشان 85 ،81

شهباز جنوبی 418

کتابخانه لرزاده 482

صندوق لرزاده 451

کتابخانه ی مسجد گوهرشاد
411 ،475 ،441 ،415

طوالش 427

کربال 482 ،82
کوچه ی چهار باغ 85

عراق 488 ،481 ،481

کوی کن 411

عربستان 481

221

عرفات 48

گرگان ،441 ،411 ،88 ،27
411

فدک 88
فرانسه 485

الهیجان 421

فرانسه 81
فلسطین 485

مازندران 712 ،25
مجیدیه 458

قزوین 82

محله ی یهودی ها 418

قم 481 ،412 ،411

مدینه 415

قهرود 88

مسجد امام جعفر صادق (ع)

قیطریه 18

411 ،415 ،88
مسجد آیت اهلل علم الهدی ،58

کاخ جوانان چالوس 487

411

مسجد حوض برجی 58

نازی آباد 487

مسجد علم الهدی 411

نجف 475

مسجد گوهر شاد ،471 ،411

نجف ،481 ،481 ،412 ،418

411 ،411 ،475

482 ،488

مسجد لرزاده 418

نیویورک 488

228

مسجد لرزاده 485 ،482 ،418
مسجد هدایت تهران ،84 ،81

هشتپر 427

447

هویزه 451

مشهد ،72 ،78 ،78 ،77 ،41
،81 ،18 ،11 ،17 ،14 ،14 ،75

یزد 484

،21 ،85 ،82 ،88 ،81 ،81 ،84
،87 ،84 ،58 ،52 ،58 ،28

ادارات ،سازمان ها ،گروه ها

،44 ،418 ،411 ،411 ،417

و...

،471 ،477 ،474 ،448 ،441

آقاضیاء 17

،411 ،475 ،478 ،478 ،471

آموزش و پرورش 88 ،81

4125 ،418 ،411

ائمهی اطهار 78

منا 481

اتاق بازرگانی مشهد 417

میدان خراسان 714 ،454 ،481
میدان ژاله 484

اسالم 481

میدان شوش 487

امداد پزشکی منافقین 451

میدان مخبر الدوله 451

انتشارات امیرکبیر 88
انتشارات یاسر 88

انجمن تبلیغات اسالمی ،81

87 ،87

221

85 ،88

حوزه ی مشهد 17 ،17 ،14

انقالب فرهنگی 741

دارالتبلیغ 28
دارالوالیه 445 ،448

بسیج انقالب اسالمی 747

دانشجویان مصر 715

بنیاد مستضعفان ،451 ،451

دانشکده ی ادبیات مشهد 81

452

دانشکده ی علوم قرآن 78
دانشکده ی امام صادق (ع) ،41

تاریخ شفاهی انقالب اسالمی

،741 ،718 ،482 ،48 ،48

41

745 ،742 ،748

تاریخ شفاهی گروه ابوذر 41

دانشگاه علم و صنعت 741
دانشگاه فردوسی مشهد 78

جنبش ملی مجاهدین 484

دبستان هدایت 81
دبیرستان پهلوی تهران 78

چریک های فدایی خلق 488

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 85
دفتر نشر معارف اسالمی

حادثه ی قهدریجان (جریان

مسجد هدایت 81

اصفهان) 748

دولت ازهای 488 ،481

حزب بعث کربال 485

250

حزب خلق مسلمان 421 ،427

سازمان اوقات ،475 ،28 ،78

حسینه ی علم 58

،481 ،478

حوزه ی علمیه ی قم ،17 ،14

سازمان پیکار 428

سازمان جهانگردی 72

414 ،411

سازمان مجاهدین -شاخهی

شهیدی های مشهد 72

بابلسر 718 ،718

شیعیان 88 ،84

سازمان مجاهدین خلق ،85
،425 ،427 ،424 ،485 ،471
،481 ،455 ،458 ،451 ،428
711 ،488 ،481 ،487 ،484

قاجاریه 77

ساواک ،411 ،85 ،81 ،84

قوه ی قضائیه 712 ،718

،478 ،478 ،474 ،441 ،414
417 ،414 ،475

کاپیتوالسیون 417 ،82

ساواکی ها 481

کانون نشر حقایق اسالمی ،81

سبز جامگان 481 ،458

88 ،88

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

کتابخانه ی چهل ستون 82

458

کمونیسم 88

سفارت عراق 481

کمیته های انقالب اسالمی ،428

251

سنی 88

،488 ،482 ،488 ،488 ،428
،718 ،711 ،717 ،714 ،711

شاهرودی ،مرتضی 17

741

شورای انقالب 711

کمیته ی انقالب اسالمی 88

شهدای هویزه 452

کمیته ی مرکز ،454 ،451 ،422

شهربانی 488 ،441 ،418

714

شهربانی ،82 ،84 ،81 ،55

کمیتهی منطقهی ده ،421 ،424

،451 ،428 ،425 ،422 ،428

عابدزاده 15 ،11 ،78 ،75

،455 ،452 ،458 ،451 ،454

مدرسه ی معصومیه بیرجند 58

718 ،712

مدرسه ی میرزاجعفر 81 ،17
مراجع قم 481

گروه ابوذر 41

مرکز اسناد انقالب اسالمی ،41

گروه المنتقم 748

41

گروه امدادی ایتام 412

مستشاران نظامی آمریکا 82

گروه پاسداران فکری انقالب
اسالمی 88

نوزدهم دی قم 481

گروه فرقان 82
وزارت ارشاد اسالمی 88 ،72

252

مؤسسهی تبلیغاتی مسیحیت

وزارت اطالعات و جهانگردی

484

81

مؤسسهی تنظیم و نشر آثار امام

وهابیت 415

17

وهابیون 88

مجلس شورای ملی 485
مدرسه ی آقای مجتهدی 12

هیئت مؤتلفه 471 ،477 ،474

مدرسه ی باالسر 445 ،448
مدرسه ی داراتعلی دیانتی 78

کتب و نشریات

مدرسه ی دارالفنون امیرکبیر 75

آیین وهابیت و ایده ی

مدرسه ی سلطانیه 85

استعمار (کتاب) 81

اخالق و روانکاوی ازدیدگاه

در غلطان (کتاب) 58

اسالم (کتاب) 81 ،81
اساس الحکومه االسالمیه (کتاب)

رسایل (کتاب) 11 ،17

741

روزنامه منافق 481 ،481

اشک های فاطمه پشتوانهی
شمشیر علی (ع) 81 ،81 ،87

زندگی حضرت

اصالت تخصص ،سرفصل یک

زهرا (س) (کتاب) 88

جنبش ارتجاعی در( ...جزوه)

زهی در کمان (کتاب) 87

255

لیبرالیسم (جزوه) 88
الغدیر (کتاب) 88 ،81

سیف فی نیام  زهی در

الفبای اقتصاد اسالمی (جزوه)

کمان (کتاب)

88
انقالب مهدی و پندارها (کتاب)

شرح لمعه (کتاب) 14

85
عوامل (کتاب) 11
بحاراالنوار (کتاب) 84 ،88
بحث حول المهدی (کتاب) 82

قانون اساسی (جزوه88 8

بیت االحزان (کتاب) 84 ،81
کفایه (کتاب) 11 ،17
تاریخ خراسان (کتاب) 75
تحلیلی در تاریخ

لبنان (جزوه) 81

زهرا (س) (کتاب) 88

ما و منافقین (نشریه 481

مباحث سیاسی (جزوه) 88

(کتاب) 84 ،12

مجاهد (روزنامه) 481

میزان المکاسب (کتاب) 14

محمدیه (کتاب) 11
مذاکرات مستر همفر (جزوه)

نهج البالغه (کتاب) 415

253

81
مکاسب (کتاب) 11

وسایل الشیعه (کتاب) 75

منتظر جهان و راز طول عمر
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