
  احمدرضا صدري
ح�اج اس�داهلل صف�ا از اعض�اي ديري�ن جمعيت 
فدائيان اس�ام و بعدها نيز از فع�االن نهضت امام 
خميني ب�وده اس�ت. او پ�س از پي�روزي انقاب 
اس�امي وتش�كيل دادگاه هاي انقاب به دستور 
امام خميني، با مرحوم آيت اهلل حاج ش�يخ صادق 
خلخالي همكاري نزديك داشت و از محاكمات اين 
دادگاه ها خاطراتي ش�نيدني دارد. شمه اي از اين 
خاطره ها، در گفت و شنود پيش روي آمده است. اميد 
آنكه تاريخ پژوهان انق�اب را مفيد و مقبول افتد. 

  
اين روزها مصادف اس�ت با س�الروز صدور 
فرم�ان ام�ام خمين�ي مبن�ي بر تش�كيل 
دادگاه ه�اي انق�اب. با توجه ب�ه همكاري 
نزديك جنابعالي با مرحوم آيت اهلل خلخالي، 
در آغاز مناسب است بفرماييد از چه مقطعي 
با ايشان آشنا شديد و چه شد پس از پيروزي 

انقاب با ايشان همكار شديد؟ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. خدمت شما عرض كنم كه 
در دوران فعاليت فدائيان اسالم، بنده در اين جمعيت 
عضويت داشتم. در برخي اوقات و هفته ها، شهيد نواب 
صفوي و شهيد سيد عبدالحس��ين واحدي در مسجد 
امام حسن عسكري)ع( قم سخنراني مي كردند. مرحوم 
آقاي خلخالي- كه در آن روزها طلبه بود- به شدت به 
مرحوم نواب عالقه داش��ت. من آنجا با او آشنا شدم و 
سالم و عليك داشتيم. بعدها و همزمان با آغاز نهضت 
اسالمي، دائماً او را به جاهاي مختلف تبعيد مي كردند. 
يك بار كه به رودبار تبعيد شده بود، همراه چند نفر از 
رفقا به مالقاتش رفتيم و برايش خوار بار و وسيله برديم. 
بعدها هم كه از تبعيد آمد، راحت به خانه ما رفت و آمد 
داشت. بعد از انقالب كمك شهيد حاج مهدي عراقي 
وحاج اكبر پوراستاد بودم كه يك روز مرحوم خلخالي 
به من پيشنهاد داد كمكش كنم. دلم مي خواست درآن 

شرايط بتوانم خدمتي كنم. 
ظاهراً شما خاطرات جالبي از روزهاي اقامت 
حضرت امام در مدارس رفاه و علوي داريد؟ 
شنيدن آنها در اين بخش از گفت وگو براي ما 

مغتنم است.
جالب ترين خاطره اين اس��ت كه هنوز بختيار سر كار 
بود و ي��ك روز امام ب��ه حاج مهدي عراق��ي فرمودند: 
»مي خواهم براي زيارت به شاه عبدالعظيم بروم.« حاج 
مهدي سعي كرد سه چهار ماشين فراهم كند و امام را 
با محافظ ببرد و اين كار قدري طول كشيد. يك وقت 
ديديم امام راه افتاده اند كه اگر وسيله نيست، مي روم 
سر خيابان و تاكسي سوار مي شوم و واقعاً هم داشتند 
اين كار را مي كردند! ما سريع دست به كار شديم و آقا 

را به زيارت برديم. 
برخورد امام با محاكمات و اعدام هاي دادگاه 

انقاب چگونه بود؟ 
مرحوم خلخالي مدام به امام گزارش مي داد و امام دائماً 
توصيه مي كردند: » دقيق باشيد و البته و در عين حال، 
از چيزي هم نترس��يد.« امام در اجراي حدود اسالم، 
ذره اي ترديد به خود راه نمي دادند و از كساني هم كه به 
آنها مسئوليتي مي سپردند همين توقع را داشتند. قباًل 

مرحوم نواب را ديده بودم كه با نهايت شجاعت و صالبت 
فرياد مي زد:»اي پسر پهلوي! باالخره يك روز همه شما 
را به درك واصل مي كنيم!« امام از شجاعتي به مراتب 
باالتر برخوردار بودند و وقتي به حقيقتي مي رسيدند، 
لحظه اي در اجراي آن تردي��د نمي كردند، از جمله در 
روز 21 بهمن سال 1357 بختيار حكومت نظامي برقرار 
كرد و امام با قاطعيت دستور دادند مردم به خيابان ها 
بريزند و حكومت نظامي را از بين ببرند. اگر صراحت، 
صالبت و شجاعت امام نبود، امكان نداشت ريشه هاي 

فاسد حكومت پهلوي از اين كشور كنده شود. 
در روزهاي اول در مدرسه رفاه، اعدام هايي 
صورت مي گرفت. برخورد حضرت امام با اين 

اعدام ها چگونه بود؟ 
در ش��ب اول، مرح��وم خلخال��ي پ��س از محاكمه، 
مي خواست 30 نفر را روي پشت بام ببرد و اعدام كند 
كه يك نفر رفت و اين خبر را به امام داد. امام بالفاصله 
ش��هيد عراقي و مرح��وم خلخالي را احض��ار كردند و 
فرمودند: »قصد نداريد در حكم اينها تجديد نظر كنيد؟« 
مرحوم خلخالي گفت: »اگر صد دفعه ديگر هم آنها را 
محاكمه كنم، كمتر از اعدام حك��م نخواهم داد!« قرار 
شد آن شب تعداد اعدامي ها كمتر شود و اگر نظر آقاي 
خلخالي همچنان بر اعدام آن عده بود، بعدها و به مرور 

اين كار انجام شود. بعد از مدتي، 22 نفراز متهمان باقي 
مانده بودند كه ش��هيد رجايي نزد ام��ام رفت و گفت: 
»موقع ثبت نام دانش آموزان است و بايد مدرسه را تميز 
كنند، لذا بهتر اس��ت برنامه دادگاه ها از اين مدرسه به 
جاي ديگري منتقل ش��ود.« مرحوم خلخالي به من 
مأموريت داد بروم و ببينم زندان قصر چه وضعي دارد. 
همراه با شهيد عراقي و آقاي موحدي رفتيم و ديديم 
آنجا را آتش زده اند و همه چيز س��وخته است! پرونده 
خودم و حاج مهدي عراقي را بين پرونده هاي سوخته 

پيدا كردم و به او دادم. 
دستگيري عوامل رژيم پهلوي چگونه صورت 

مي گرفت؟ 
مردم آنها را مي گرفتند و اوايل به مدرسه رفاه و بعد هم 
زندان قصر مي آوردند و به من تحويل مي دادند. آدم هاي 
ذليل و بدبختي بودند، در حالي كه در زمان شاه وقتي 
بچه هاي ما را به زندان مي بردند، مثل شير بودند. يادم 
اس��ت در روزهاي اول، نصيري را با سر و كله شكسته 
آوردند و تحويل دادند! مثل بچه هاي كوچك التماس 
مي كرد: »بي گناه هستم و هر كاري كه كردم به دستور 
شاه بود!«. بين دستگيرشده ها فقط يك نفر بود كه پاي 
حرف خودش ايستاد و تا لحظه آخر التماس نكرد و او 
هم رحيمي بود. او تا لحظه اع��دام فكر مي كرد اوضاع 
برمي گردد و فقط در آن لحظه بود كه خودش را باخت!

ظاه�راً ش�ما در زن�دان ب�ا هوي�دا ه�م 
گفت وگوهايي داش�تيد. از وضعي�ت او در 

روزهاي آخر عمرش بگوييد.
امام فرموده بودند: »كسي به هيچ وجه حق توهين به 
متهمان را ندارد و فقط طبق حكم شرع محاكمه شان 
كنيد.« هنوز در مدرسه رفاه بوديم كه هويدا را آوردند. 
ما همان غذايي را به دستگيرشده ها مي داديم كه براي 
امام و بقيه مي برديم. بعد هم هوي��دا و عده اي ديگر را 
به زندان قصر بردي��م و او را در انفرادي انداختيم. يك 
بار براي بازديد رفتم و ديدم دارد كتاب مي خواند. مرا 
كه ديد گفت: »اينجا خيلي تنگ و تاريك است، بگوييد 
قدري مرا به محوطه ببرن��د و بگردانند!« گفتم: »مرد 
حسابي! اينجا را شما ساختيد، نه ما! ما چندين و چند 
سال، با دستبند و پابند در همين سلول ها سر كرديم، 
چطور براي ما به جرم اينكه مسلمان بوديم خوب بود، 
براي شما بد است؟« ناله و فرياد كرد: »خدا نصيري را 
لعنت كند كه اين كارها را مي كرد و گردن من و ش��اه 
مي انداخت!« گفتم: »يعني تو 13سال نخست وزير اين 
مملكت بودي و از هيچ كدام از بالهايي كه س��ر مردم 
مي آمد، خبر نداشتي؟ مگر مي شود؟« پرسيد: »واقعاً 
در اين 13 س��ال هيچ كاري براي مملكت نش��د؟ آب 
نداديم؟ برق نداديم؟ آسفالت نكرديم؟« گفتم: »مرد 
حسابي! روزگاري آفريقايي ها آدم ها را كباب مي كردند 
و مي خوردند، امروز آنها هم فانتوم دارند، اين شندرغاز 
پيشرفت جبر زمانه است، به تو ربطي ندارد!« كلي بحث 
كرديم و آخر س��ر گفت: »نمي گذاش��تند كار كنيم!« 
خالصه آنقدر آه و ناله كرد كه به بچه ها گفتم بگذارند 
روزي يك ساعت در محوطه بگردد، ولي آنجا هم آنقدر 
نق زد كه باالخره يك روز كفر يكي از بچه ها در آمد و 
لوله تفنگش را در باغچه گذاشت و شليك كرد و هويدا 

هم از بس شجاع بود، درجا غش كرد!
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ي�ك ب�ار هوي�دا نال�ه و فري�اد 
كرد: »خ�دا نصيري را لعن�ت كند كه 
اين كاره�ا را مي كرد و گ�ردن من و 
ش�اه مي انداخ�ت!« گفتم: »يعني تو 
13س�ال نخس�ت وزير اين مملكت 
ب�ودي و از هيچ ك�دام از باهايي كه 
سر مردم مي آمد، خبر نداشتي؟ مگر 
مي شود؟« پرس�يد: »واقعاً در اين 13 
س�ال هيچ كاري براي مملكت نشد؟ 
آب ندادي�م؟ برق نداديم؟ آس�فالت 
نكردي�م؟« گفت�م: »مرد حس�ابي! 
روزگاري آفريقايي ها آدم ها را كباب 
مي كردند و مي خوردن�د، امروز آنها 
ه�م فانت�وم دارن�د، اين ش�ندرغاز 
پيشرفت جبر زمانه است، به تو ربطي 
ندارد!« كلي بحث كرديم و آخر س�ر 

گفت: »نمي گذاشتند كار كنيم!« 

مرحوم خلخال�ی يك خان�ه خرابه اي 
داش�ت ك�ه باي�د پنج ت�ا پل�ه پايين 
مي رفت�ي تا ب�ه حي�اط برس�ي! امام 
دستور دادند در كنار همان خانه، خانه 
ديگري را برايش خريدند و خانواده اش 
كه خيل�ي تحت فش�ار بودن�د، كمي 
راح�ت ش�دند! خان�ه قبل�ي را هم به 
يك روحان�ي كه پول نداش�ت، دادند

  پروين منصوري
 اي��ران پس از ش��هريور 
1320ب��ا ايج��اد فضاي 
باز سياس��ي ب��ه ميدان 
رقابت هاي ايدئولوژيك 
تبديل شد. در اين ميان 
زد و خوردهاي س��نت و 
تجدد بار ديگر پديده اي 
نوظهور را به همراه آورد. 
پديده اي كه در اعتقادات 
خود س��خت پايبند ايدئولوژي مذهب شيعه بود و در 
تش��كيالت خود از سويي وام گرفته از س��نت بود و از 
سوي ديگر رنگ و بوي نوگرايي و پاسخ به مسائل روز 
را به خود گرفته بود. با وجود پيوستگي هايي كه كانون 
با سنت و تجدد داشت، عدم پايبندي كامل به آن دو 
سبب شد كه هم از سوي سنت گرايان و هم متجددان 

مورد مخالفت قرار گيرد. 
در واقع تحوالت فرهنگي  - سياس��ي اي��ران پس از 
جنگ جهاني دوم به حساب مي آمد، ميدان رقابت را 
به مبارزه اي سه گانه تبديل كرد. اين رقابت ها در مشهد 
كاماًل آشكار و محسوس بود. از طرفي حزب توده با يك 
ايدئولوژي غيرمذهبي كه از قدرت روزافزوني برخوردار 
بود و از طرف ديگر، مذهب سنتي كه در خطه مذهبي 
خراسان ريشه ديرينه اي داش��ت، دو تفكر رقيب در 
مشهد را تشكيل مي دادند. در همين زمان با تأسيس 
كانون نشر حقايق اس��المي، شاهد ورود طبقه جديد 
روشنفكر مذهبي به ميدان رقابت هستيم و مهم تر از 
همه آن كه كانون پس از دو دهه، موفق به تربيت گروه 
برجسته اي از روشنفكران، سياستمداران، متفكران و 
خيراني شد كه در تحوالت آتي كشور تأثيرگذار بودند. 
در اين پژوهش راويان بر اساس فصول مختلف و با توجه 
به موضوع تاريخي مورد بحث دسته بندي مي شوند؛ 
راويان دس��ته اول الزاماً از اعضاي كانون نيستند و در 
ميان آنان به راوياني برخواهيم خورد كه هيچ ارتباطي با 
كانون نداشته اند و تنها به دليل ارائه مطالب مفيد در باره 

اوضاع و احوال خراسان از آنان ياري جسته ايم. 
از راوي��ان دس��ته دوم كه در نيم��ه اول ده��ه 20 با 

محمدتقي ش��ريعتي آش��نا و به عقايدش عالقه مند 
شدند استفاده بيشتري شد. اين راويان عموماً افرادي 
هس��تند كه از ابتدا تا انتهاي كار در كانون به فعاليت 
مشغول بودند كه نمونه برجسته آنان، طاهر احمدزاده 
است. از آنجايي كه او عضو ثابت و فعال كانون بود و نيز 
به دليل حضور ذهن وي، در همه فصول از خاطرات او 
سود جستيم. به كمك اينگونه راويان، مراحل تأسيس 
كانون و تش��كيالت حاكم بر آن و ديگر فعاليت هاي 
فرهنگي در دهه 20 را بررسي كرديم. در گفتار پاياني 
فصل دوم براي آشنايي با جايگاه كانون نزد روحانيت، 
روايات مختلفي از روحانيون ارائه شد، ولي راويان اين 
بخش از اعضاي دائمي محسوب نمي ش��وند. با ورود 
كانون به عرصه سياست به دليل گسترش ارتباطات 
جمعي با تنوع راويان در دس��ته سوم مواجه خواهيم 
بود. در اين زمان، حضور نس��ل جوان با عنوان تشكل 
دانش آموزي نمود مي يابد. با ورود آنان، اعضا به دو گروه 
تقسيم شدند؛ يك گروه پيشكسوتان با گرايش هاي 
محافظه كارانه و گروه ديگر جوانان با گرايش هاي تند 
انقالبي بودند. در نتيجه از طرف كانون با دو نوع راوي 
روبه رو هستيم. از سوي ديگر ائتالف با جمعيت هاي 
مذهبي شاهدان جديدي را از دو طيف، پيروان شيخ 
محمود حلبي و حاجي عابدزاده به راويان مي افزايد. 
روايت آن��ان نيز با گرايش هاي گروهي همراه اس��ت. 
تنوع راويان در اين فصل اين امكان را فراهم مي سازد تا 
حركت هاي سياسي كانون در جريان نهضت ملي نفت، 
از ابعاد مختلف بررسي شود. در دسته چهارم، راويان به 
دليل فعاليت اعضا در احزاب سياسي وقت و ارتباطات 
مخفيانه آنان با نهضت مقاومت، جبهه ملي دوم، نهضت 
آزادي، جمعيت خداپرستان سوسياليست و باالخره 
فعاليت هاي شاخه دانش آموزي و دانشجويي با روايات 
مختلفي از راويان جوان با گرايش هاي حزبي متعدد 
روبه رو خواهيم بود كه عناوين فصل چهارم را پوشش 
مي دهند. عالوه بر دسته بندي هاي فوق، خويشاوندان 
محمدتقي شريعتي دسته ديگري از راويان را تشكيل 
داده اند، زيرا به دليل عدم دسترسي به شخص شريعتي 
در مقام رهبر فكري مي توان از خاطرات اين راويان به 
بعضي از مواضع يا فعاليت ه��اي وي در مقاطع خاص 

دست يافت. 
با وجود اهميت موضوع، اي��ن پژوهش اولين گزارش 
جامع از تاريخچه كانون نش��ر حقايق اسالمي است؛ 
هر چند مقاالت و كتب مختلفي در باره ش��خصيت و 
زندگينامه محمدتقي شريعتي و ديگر شخصيت هاي 
برجسته كانون نوشته شده و گاه در خاطرات آنان به 
صورت پراكنده به نام آن اشاره شده است، اما تاكنون 
پژوهش جامعي در باره كانون صورت نگرفته است.    

مروري براثر »تاريخ شفاهي كانون 
نشر حقايق اسامي«

 برشي از تاريخ مبارزاتي 
شهر مشهد

    حسينيه ارشاد. استاد محمدتقی شريعتی در كنار 
آيت اهلل طالقانی

»خاطره ها و ناگفته هايي از روزهاي اوج دادگاه انقاب« در گفت و شنود با اسداهلل صفا 
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 امام فرمودند: كسي
 حق توهين  به متهمان را ندارد

جريان محاكمه و اعدام هويدا چگونه بود؟ 
مي گفتند او را از پشت سر زده اند؟ 

بيخود گفته ان��د. او هم مثل بقيه اعدام ش��د. روز 
محاكمه وقتي مرحوم خلخالي آمد، هويدا بلند شد و 
شهادتين گفت، يعني من مسلمان هستم، در حالي 
كه همه مي دانستند او بهايي است. مرحوم خلخالي 
گفت: »در اين دادگاه كس��ي را ب��ه خاطر دينش 
محاكمه نمي كنند، اتهام تو جناياتي است كه طي 
13 سال نخست وزيري انجام داده اي!« يك ساعت 
و نيم به او مهلت دفاع دادند. وقتي حكم اعدامش را 
خواندند، التماس كرد او را نكشند، چون اطالعات 
خوبي دارد ك��ه مي تواند بده��د! مرحوم خلخالي 

گفت: »خودت و اطالعاتت برويد به آن دنيا!«
برخ�ي ديگ�ر ادع�ا كرده اند ب�ه هويدا 
اجازه ماقات با كسي داده نشد. او واقعًا 

ماقات كننده نداشت؟
هويدا خودش مي گفت كس��ي را ن��دارم! و حتي 
نخواس��ت با مادرش هم مالقات كن��د. خيلي ها 
سعي كردند با اين استدالل كه او حرف براي گفتن 
زياد دارد، زنده نگه اش دارن��د و جلوي اعدامش را 

بگيرند. 
از ح�ال و روز ناجي فرمان�دار اصفهان، 
و حسيني شكنجه گر س�اواك برايمان 
بگويي�د. وضعي�ت آنه�ا را درآن روزها 

چگونه ديديد؟
ناجي را همان شب اول اعدام كرديم. گريه مي كرد و 
مي گفت به او دستور داده بودند كه شده 50 هزار نفر 
را در اصفهان بكشد، ولي اوضاع را آرام كند! مرحوم 
خلخالي به او مي گفت: »تو خودت با تانك به مردم و 
خانه هايشان حمله و آنها را قتل عام كردي.« او هم 
مثل نصيري و هويدا مي گفت هر كاري كه كرده به 

دستور ما فوق بوده است!
حسيني هم كه براي خودش غولي بود! دو متر و 10 
سانت قد داشت و هيكل و دست هايش خوفناك 
بودند. موقعي كه شنيد مردم دارند مزدوران شاه را 
دستگير مي كنند و تحويل مي دهند، به سر خودش 
شليك كرد، ولي نمرد و او را از بيمارستان به بهداري 
زندان قصر تحويل دادند. در رژيم ش��اه به او لقب 
پنجه طاليي داده بودند، چون كافي بود گردن يك 
نفر را بچسبد تا طرف درجا خفه شود! به بهداري 
رفتم و ديدم دو تا از بچه ها مراقبش هستند. زنش را 
هم دستگير و به زندان زنان برده بودند و دائماً گريه 
و ناله مي كرد كه شوهرش به بچه مسلمان ها كاري 
نداشت و آدم معتقدي است! يك روز يكي از بچه ها 
آمد و گفت حسيني به آنها حمله كرده است! مرحوم 
خلخالي دستور داد بالفاصله اعدامش كنند و شّرش 
را بكنند! زنش را هم تحويل زندان شهرباني داديم و 

ظاهراً بعداً آزادش كردند. 
از دادگاه رئيس ساواك قم - كه روحانيون 
را بسيار آزار و اذيت كرده بود- برايمان 
بگوييد. ع�اوه براين و ظاه�راً مجيدي 
رئيس دادگاه شهيدنواب صفوي و يارانش 
را هم محاكمه كرديد. در آن لحظات چه 

حس و حالي داشتيد؟ 
جوكار رئيس س��اواك قم، خود مرحوم خلخالي 
را هم خيلي اذيت ك��رده بود. وقت��ي او را آوردند، 
س��رش را پايين انداخته ب��ود و گري��ه مي كرد و 
مي گفت: » مي دان��م حكمم اعدام اس��ت و دفاعي 
ندارم از خودم كنم.« آقاي خلخالي پس از مرحله 
محاكمه، دس��تور داد او را به قم ببرن��د و در آنجا 

اعدام كنند. 
اما دستگيري رئيس دادگاه شهيد نواب صفوي و 
يارانش، واقعاً خواس��ت خدا بود. يك روز يك زن 
جوان دم در زندان قصر آمد و گفت با من كار دارد! 
رفتم ببينم چه كار دارد. گفت: »ش��ما يك زنداني 
به اس��م محمدتقي مجيدي داريد، من عروسش 
هستم و دنبالش مي گردم!« مرحوم ناصر زرباف، 
شوهر خواهرم بود. خواهرم به من گفته بود: » زرباف 
مدتي است دنبال تو مي گردد كه بگويد مجيدي 
زنداني توست و حواست باشد يك وقت فرار نكند.« 
بررسي كردم و ديدم مرد مسني به اين اسم، بين 
دستگير شده هاس��ت. رفتم و به مرحوم خلخالي 
گفتم جريان از اين قرار است. گفت: » معطل نكن! 
زود برو و مقدم��ات محاكم��ه اش را فراهم كن.« 
بچه هاي قديمي فدائيان اس��الم را خبر كردم كه 
براي دادگاه مجيدي بيايند و عده اي از آنها، از جمله 
برادر همسر شهيد سيد عبدالحسين واحدي به نام 
احمد عباسي تهراني- كه با مرحوم نواب محاكمه و 
به 10 سال زندان محكوم شد- آمدند. محاكمه كه 
شروع شد، مرحوم خلخالي از مجيدي پرسيد: »شما 
قضاوت مي دانس��تي كه حكم اع��دام آنها را صادر 
كردي؟« مجيدي گفت: »قضاوت نمي دانستم، ولي 
مي دانستم كافر هستند، چون آيت اهلل بروجردي - 
كه از ايشان تقليد مي كردم- هيچ وقت از اينها دفاع 

نكرد!« مرحوم آقاي آذري قمي از زندان كشيده ها و 
تبعيد ديده هاي دوران شاه، در دادگاه حضور داشت. 
در حالي كه اشك در چشم هايش جمع شده بود، 
گفت:»واهلل وقتي حكم اعدام نواب را دادند، آقاي 
بروجردي مرا خواستند و براي سيدالعراقين- كه 
در تهران با دربار ارتباط داشت- نامه اي نوشتند و به 
پيرمردي به اسم قائم مقام رفيع - كه به خانه ايشان 
مي آمد و با شاه ارتباط داشت- دادند كه زود به شاه 
برساند. ايشان در نامه نوشته بودند: » دستت را به 
خون اين بچه سيدها آلوده نكن.« شاه و خانواده اش 
براي اسكي به آبعلي رفته بودند، نامه راديد وگفت 
فدائيان اسالم را اعدام كنيد، اما بگوييد كه نامه بعد 

از اعدام به من رسيده است!«
خود ش�ما ه�م برخ�وردي ب�ا مجيدي 

داشتيد؟ 
بله، در وقت تنفس دادگاه به او گفتم: » همه را كه 
اعدام كرديد به كنار، سيد محمد واحدي يك جوان 
17، 18س��اله بود، گناه او چه بود؟« با بي حيايي 

گفت: »آن روزها همين طوري بود!«
گفته مي ش�د مرحوم خلخالي به متهم 

اجازه دفاع نمي داد، واقعاً اينطور بود؟
اينطور نبود. آنها فرصت داش��تند هر چه دلشان 
مي خواهد بگوين��د. هويدا يك س��اعت و نيم در 
دفاع از خود حرف زد. خاطرم اس��ت س��االرجاف 
در دادگاه به آق��اي خلخالي فحش داد! با اين همه 
ايشان گفت: » هر چه دلت مي خواهد بگو!« از اين 
حرف ها زياد مي زنند. مرحوم خلخالي حتي اجازه 
داد مجيدي يك مشت اراجيف در باره شهيد نواب 

و يارانش رديف كند. 
آيا درآن شرايط كسي بي گناه هم اعدام 
ش�د؟ با توجه به اينكه در شرايط خطير 

انقاب ها، اين اتفاق محتمل است؟
اگر تاريخ انقالب هاي دنيا را مطالعه كنيد، خواهيد 
ديد چه بي گناه هايي در سيلي كه در افتاده بود، خواه 
ناخواه از بين رفتند. انقالب ايران هم مثل يك سيل 
بود و اگر موردي هم وجود داشته، قطعاً عمدي در 
كار نبوده است. همه سوابق و گزارش ها در دادگاه ها 
موجودند. خود م��ن پرونده خيلي ه��ا را كه فكر 
مي كردم حكمشان اعدام نيست، كنار مي گذاشتم 
تا شور و هيجان روزهاي اول انقالب فروكش كند و 

آنها در اين سيل از بين نروند. 
به مصداقي هم اشاره كنيد. 

يكي تيمس��ار صمصام بختياري ب��ود كه مرحوم 
خلخالي برايش حكم اعدام داده بود، ولي پرونده اش 
را كنار گذاش��تم. بعد هم به خان��ه موقت مرحوم 
خلخالي در جماران رفتم و قضيه را گفتم. عصباني 
شد كه من حاكم شرع هستم و حكم اعدام داده ام، 

چرا اين كار را كردي؟ گفتم: همان امامي كه شما 
را حاكم ش��رع كرده، مرا هم براي چنين مواقعي 
كنار دست شما گذاش��ته است كه يك وقت خون 
بي گناهي بيهوده به زمين نري��زد! آن روزها آقاي 
علي طهماسبي، برادر ش��هيد خليل طهماسبي 
بازپرس دادگستري بود. او را آورديم كه به ما كمك 
كند. او به پرون��ده صمصام رس��يدگي و او را آزاد 
كرد. موقعي كه خواست از مرز پاكستان فرار كند، 
دستگيرش كردند. در دفتر خاطراتش چند جا از 
من اسم برده بود كه اين كار را در حقش كردم. خود 
اينها با اتوي داغ تن زنداني ها را مي سوزاندند و هزار 
جور شكنجه مي كردند و آن وقت اين تهمت ها را به 
ما مي زدند، در حالي كه امام فرموده بودند: ما حق 
توهين به زنداني را نداريم! خودم در طول مدتي كه 
در نهادهاي انقالبي خدمت كردم، حتي يك ريال 
حقوق نگرفتم، چه رسد به مزاياي ديگر. فقط اين 
اواخر يك كارت مخصوص پيرمردها، براي س��وار 

شدن مجاني به اتوبوس به من دادند!
اوضاع زندگي مرحوم خلخالي را چطور 
ديديد؟ شرايط منزل ومراودات ايشان 

چطور بود؟
يك خانه خرابه اي داشت كه بايد پنج تا پله پايين 
مي رفتي تا به حياط برس��ي! امام دستور دادند در 
كنار همان خانه، خانه ديگري را برايش خريدند و 
خانواده اش كه خيلي تحت فشار بودند، كمي راحت 
ش��دند! خانه قبلي را هم به ي��ك روحاني كه پول 
نداش��ت، دادند. آقاي محالتي رسولي، برادر خانم 
مرحوم خلخالي بود و بارها به او گفت پول خانه تان 
را از آن روحاني بگيريد تا قرض هايتان را بدهيد و 
مرحوم خلخالي مي گفت: » اگر داشت مي داد، البد 
ندارد.« ايشان هم مثل شهيد نواب و يارانش وقتي 
از دنيا رفت، هيچ ميراثي نداشت. در اواخر عمر كه 
بيمار شد، آقاي كروبي در بيمارستان خاتم االنبيا 
بس��تري اش كرد، وگرنه خودش پ��ول دوا و دكتر 

نداشت! خدا رحمتش كند. 
با تش�كر از فرصتي كه در اختيار ما قرار 

داديد. 


