
ب�ه موض�وع اصل�ي بازگردي�م. نتيج�ه 
فعاليت هاي شما و دوستان براي تجميع 

علما و گفت وگو با آنان چه شد؟
رژيم از برقراري ارتباط بين علما به شدت وحشت 
كرد و توطئه محاكمه و اع��دام حضرت امام خنثي 

شد و كمي بعد امام از زندان آزاد شدند. 
چه كس�ي قبل از همه مرجعي�ت امام را 

تأييد كرد؟
دقيق يادم نيس��ت، ولي ما پي��ش مراجع و علماي 
زيادي رفتيم و تالش زيادي كرديم تا آنها به تهران 
آمدند و عده اي از فقهاي معتب��ر و صاحبنام و اهل 
مبارزه، با ش��جاعت، فقاه��ت و مرجعيت حضرت 
امام را اعالم كردند و عماًل رژيم را در شرايطي قرار 
دادند كه ديگر نمي توانست كاري بكند. شاه هرگز 
تصورش را هم نمي كرد كه در برابر دستگيري امام، 
با چنين مقاومتي روبه رو شود و باالخره ناچار شد 

ايشان را آزاد كند. 
از نحوه برخورد مأم�وران و بازپرس ها با 

امام چيزي نشنيديد؟
آن طور كه م��ن اطالع پيدا كردم، ظاه��راً ابتدا در 
پادگان قصر، بازجوها سؤاالت را از امام مي پرسند 
كه با سكوت ايشان روبه رو مي شوند. باالخره بعد از 
چند بار كه با بي اعتنايي امام روبه رو مي ش��وند، به 
ايشان مي گويند براي حضور در دادگاه براي خود 
وكيل بگيريد. امام با قاطعيت مي گويند دس��تگاه 
قضائيه كشور اس��تقالل ندارد و آلت دست هيئت 
حاكمه اس��ت و به همين دليل صالحيت محاكمه 
ايش��ان را ندارد. بعد هم اعالم مي كنند اگر دادگاه 
باصالحيتي خارج از نفوذ رژيم تشكيل شد، ايشان 
هم حرف هاي خودش��ان را مي زنند، بعد به فاجعه 
مدرسه فيضيه اشاره مي كنند و مي گويند اگر قوه 
قضائيه در كشور ما استقالل داشت، در برابر آن جرم 
و جنايت عظيم در مدرسه فيضيه سكوت نمي كرد و 
مسببين آن فاجعه را به خاك سياه مي نشاند. رژيم 
تصور مي كرد با دس��تگيري ام��ام، جرقه كوچكي 
كه تازه داش��ت به آتش فروزاني تبديل مي شد، را 
خاموش كرده اس��ت در حالي ك��ه نتيجه برعكس 
شد. امام بيدي نبود كه به اين بادها بلرزد، بلكه فقيه 
عارف و مقتدري بود كه بيش از 40 س��ال در زمره 
بهترين مدرسين و معلم هاي اخالق حوزه به شمار 
مي آمد و بسيار در امر خود س��ازي و تهذيب نفس 
موفق و از برخي صفات و رذايلي كه دامنگير بعضي 

از مقامات روحاني شد، به كلي مبرا بود. 
پس از اينكه مرجعيت حضرت امام توسط 
علما اعالم ش�د، رژيم ش�اه چه واكنشي 

نشان داد؟
رژيم شاه مي خواست با تبليغات دروغين، حضرت 
امام را يك روحاني معمولي نش��ان دهد، اما وقتي 
ايشان را به منزلي در داوديه كه ساواك تحت نظر 
داش��ت منتقل كرد، عالقه مندان امام به طرف اين 
منزل س��رازير ش��دند، به طوري كه براي ديدار با 
ايش��ان صف هاي طوالني بسته ش��د و مردم بايد 
س��اعت ها منتظر مي ماندند تا امام را زيارت كنند. 
مادامي ك��ه امام در آن منزل تش��ريف داش��تند، 
من و ش��هيد عراقي هر ش��ب غذا تهيه مي كرديم 
و مي برديم، چ��ون در آنجا ام��كان تهيه غذا وجود 
نداش��ت. من و ش��هيد عراقي تصميم گرفتيم امام 
را به منزلي انتقال بدهيم ك��ه جوابگوي مراجعات 
آن حجم جمعيت باش��د. م��ا در تكاپ��و بوديم كه 
س��اواك، امام را به منزل آقاي روغني در چهارراه 
قنات قيطريه منتقل كرد. امام حدود ده ماه در آنجا 

محصور بودند و ساواك اجازه مالقات با مردم را به 
ايشان نمي داد و فقط عده معدودي مي توانستند با 
امام مالقات كنند، يعني يك بازداش��ت محترمانه! 
بعد از 10 ماه، رئيس س��اواك، پاكروان، سرهنگ 
مولوي را خدمت امام مي فرستد تا به ايشان اعالم 
كند كه آزاد هس��تند. بع��د هم ش��بانه و هنگامي 
كه ش��هر خلوت ب��ود، در حالي كه چند ماش��ين، 
شورلت مشكي رنگي را كه امام را با آن به قم بردند، 
اس��كورت مي كردند، ايشان را س��ر كوچه شان از 
ماشين پياده كردند و به سرعت از محل دور شدند. 
عده اي از دانش آم��وزان كه در حاش��يه خيابان با 
هم درس مي خواندند، متوجه پياده ش��دن امام از 
ماشين ساواك مي شوند و شروع مي كنند به صلوات 
فرستادن! خيلي زود خبر ورود امام در قم مي پيچد 
و مردم به سوي خانه ايشان سرازير مي شوند و كمي 
بعد كوچه منزل امام و خيابان هاي اطراف مملو از 

جمعيت مي شود. 
از مراسم هايي كه به مناسبت ورودحضرت 

امام در قم برگزار شد برايمان بگوييد.
مراسم هاي زيادي برگزار شد. تمام شهر پر از شور 
و شوق و اميد بود. از جمله فرداي روز ورود امام به 
قم، در مدرسه فيضيه مجلس جشن بزرگي برگزار 
شد و مرحوم آيت اهلل خزعلي سخنراني كم نظيري 
را ايراد كردند. اين جشن را جمعيت مؤتلفه اسالمي 
تدارك ديده بود و مردم از ش��هرهاي دور و نزديك 
در آنجا حضور پي��دا كرده بودند. ام��ام پس از اين 

جش��ن، بازديد بزرگان را پس دادند و به ديدار آنها 
رفتند و براي بازديد مردم هم به تكيه ها و محله هاي 
قم تشريف بردند. يادم هست كه سر راه امام گاو و 

گوسفندهاي زيادي قرباني كردند. 
ظاهراً در دوران دستگيري حضرت امام، 
شخصي به نام شيخ رضا فعال مشهور به 
»شيخ رضا دوغي« تصاوير حضرت امام را 
با هزينه شخصي چاپ كرد. از اين رويداد 

چه خاطراتي داريد؟
ايش��ان از طرفداران آيت اهلل كاشاني بود و اول بازار 
حضرتي، نزديك چهارراه مول��وي يك دكه چوبي 
داشت و دوغ مي فروخت. او با هزينه شخصي خود 
2هزار قطعه عكس امام را چاپ كرد كه تعداد زيادي 
از آنها را هم تحويل من داد. بس��يار ب��ه امام عالقه 
داشت و نخستين كسي بود كه عكس امام را چاپ 

و تكثير كرد. 
و سخن آخر؟

مدتي كه از آزادي حضرت امام گذش��ت، روزنامه 
اطالع��ات مقاله اي را چ��اپ كرد ك��ه در آن آمده 
بود: روحانيت با انقالب ش��اه و مردم موافقت كرده 
اس��ت. امام پس از آنكه در روزنام��ه اطالعات 21 
فروردين 43 اين مطلب را تكذيب كردند، بالفاصله 
نماينده اي را به دفتر روزنامه فرس��تادند تا پرس و 
جو كند كه آن روحاني اي كه با انقالب شاه و مردم 
همراهي كرده چه كسي است؟ سردبير اطالعات هم 
با وحشت گفته بود كه هيچ اطالعي از قضيه ندارد 
و مقاله از طرف مقامات باال براي روزنامه فرستاده 
شده و ناچار بوده آن را چاپ كند. در هر حال در اثر 
فشار امام، روزنامه اطالعات ناچار شد اين مطلب را 
تكذيب كند و رژيم كه هرگز تصورش را هم نمي كرد 
كه امام اين گونه پيگير كار شوند، نماينده اي را به قم 
فرستاد تا رسماً عذرخواهي كند و قول بدهد ديگر از 
اين دروغ پردازي ها نخواهد كرد. امام پس از آن در 
آستانه محرم در مسجد اعظم يك سخنراني تاريخي 
ايراد كردند كه مضامين آن توس��ط ه��زاران تن از 
طالبي كه براي تبليغ به سراسر كشور رفتند، پخش 

شد و مقدمه شروع مبارزات عليه رژيم شاه شد. 
 با تش�كر از فرصت�ي ك�ه در اختي�ار ما 

قرار داديد. 

 ظاهراً ابت�دا در پادگان قص�ر، بازجوها 
س�ؤاالت را از ام�ام مي پرس�ند ك�ه با 
سكوت ايشان روبه رو مي شوند. باالخره 
بعد از چن�د بار كه ب�ا بي اعتناي�ي امام 
روبه رو مي ش�وند، به ايش�ان مي گويند 
براي حضور در دادگاه ب�راي خود وكيل 
بگيريد. امام با قاطعيت مي گويند دستگاه 
قضائيه كش�ور اس�تقالل ن�دارد و آلت 
دس�ت هيئت حاكمه اس�ت و به همين 
دليل صالحيت محاكمه ايشان را ندارد

 مدتي كه از آزادي حضرت امام گذشت، 
روزنامه اطالعات مقاله اي را چاپ كرد 
كه در آن آمده ب�ود روحانيت با انقالب 
ش�اه و مردم موافقت كرده است. امام 
پس از آنك�ه در روزنام�ه اطالعات 21 
فروردين 43 اي�ن مطل�ب را تكذيب 
كردند، بالفاصله نماينده اي را به دفتر 
روزنامه فرس�تادند تا پ�رس و جو كند 
كه آن روحان�ي اي كه با انقالب ش�اه و 
مردم همراهي كرده چه كس�ي است؟ 
سردبير اطالعات هم با وحشت گفته بود 
هيچ اطالعي از قضيه ن�دارد و مقاله از 
طرف مقامات باال براي روزنامه فرستاده 
ش�ده و ناچ�ار ب�وده آن را چ�اپ كند
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  علي كرباسي زاده اصفهاني
در اثري كه اينك 
در معرف��ي آن 
س��خن مي رود، 
آنچه از خاطرات 
و نوش��ته ها ت��ا 
اس��ناد و تصاوير 
و  ني��د  مي خوا
مي بيني��د، ه��م 
مستجابي هست 
و هم نيست! آري، به ظاهر، نوشته هايي از او، 
اسنادي درباره وي و تصاويري از خود ايشان 
است؛ اينكه با چه كساني بوده و چه احوالي 
بر او گذشته و چه كرده و چه ديده و شنيده، 
و چگونه زيسته و به سر برده است اما با اين 
همه، مستجابي نيست! تعجب نكنيد، همه 
اين اسناد و تصاوير واقعي است و نوشته ها، 
از خود اوس��ت اما مگر مي ت��وان آب دريا را 
در كوزه ريخت؟ به فرم��وده خودش، اينها، 
يك صدم مس��تجابي واقعي هم نيس��ت و 
نمي تواند گوياي شخصيت و منش و حيات 
و احوال نزديك به يك سده زندگي پرتالطم 
او باش��د. آخر، چگونه يك س��ده تاريخ اين 
مرز و بوم، آن هم ح��وادث، ماجراهاي مهم 
اجتماعي و سياسي و وقايع شگفت آور كشور 
در دوران اخير، از تح��والت نقش آفرين در 
قيام آيت اهلل كاش��اني گرفته تا فعاليت هاي 
فدائيان اس��الم، مقابله با جريان كس��روي، 
حادثه ملي ش��دن صنعت نفت، رفت و آمد 
با مراجع نام آور شيعه، رجال بزرگ علمي و 
سياسي و اقدامات فرهنگي و تأسيس مراكز 
پزشكي و علمي و ورزشي و بسياري ديگر از 
رخدادهاي مهم كه در هر كدام، نام و نشان 
مس��تجابي و تأثيرگذاري او ديده مي شود، 
در يك يا دو جلد كتاب، گنجاندني است؟! 
افزون بر اين كه، شمار بس��ياري از اسناد و 
تصاوير و مكاتبات ايش��ان، از بين رفته و در 

دسترس نيست!
كاري ب��س دش��وار و طاقت فرساس��ت 
شناس��اندن چهره اي كه از يك سو در صف 
اول مبارزات و تحوالت اجتماعي و سياسي 
ايران در يك سده اخير نقش آفريني كرده، 
از ديگر سو خود از علما و دانشمندان معاصر 
و از بزرگ ترين بيوت علمي و سرشناس، از 
خاندان علم و فقاهت )آل صدرعاملي( و نيز 
پهلوان گود زورخانه، اهل شعر و ادب و هنر، 
خطاطي، خير و س��اعي در ام��ور اجتماعي 
و فرهنگ��ي و در ي��ك كلمه، جام��ع علم و 
عمل و هن��ر و سياس��ت و كرامت و متصف 
به صبر و پرهيزكاري و متانت. چه مي توان 
گفت در وصف بزرگمردي كه دست راست 
آيت اهلل كاش��اني، رفيق خاص نواب صفوي، 
محرم اس��رار امام  موس��ي صدر، يار باوفاي 
شهيد سيدمحمدباقر صدر، دوست صديق 
س��يدمصطفي خمين��ي، پن��اه مظلومان و 
پش��تيبان عالمان و دانش��مندان و پشت و 
پناه مردم بوده و هست. در وصف او بزرگاني 
مانند آيت الحق و العرفان عالمه ميرسيدعلي 
فاني مي توانن��د بگويند و بس��رايند كه در 
البه الي اين كتاب، اقوال و كلمات و اش��عار 
ب��زرگان را در وص��ف و م��دح او خواهي��د 
خواند. او خود را آخوند ب��ه معناي معمول 
كلمه نمي دان��د. ترجيح مي ده��د پهلواني 
لوطي صفت بدانندش ك��ه در ميان مردم و 
با آنان اس��ت، نه از گروه يا طبقه اي خاص و 
جدا از ديگران. شايد هر كس از ديد خود در 
اين مجموعه بنگرد. براي مثال، قشر طالب 
و حوزويان تحصي��الت علمي، اس��تادان، 
هم ش��اگردي ها و مانن��د آن را دنبال كنند؛ 
اه��ل سياس��ت، فعاليت ه��اي اجتماعي و 
مجموعه اي از اسناد و مدارك و دغدغه هاي 
خاص خود را بجويند اما هنرمند و پهلوان و 
شاعر و خير و كاسب و عامه مردم نيز با تورق 
اين مجموعه، گويي گمش��ده خود را در آن 
مي يابند و لذت خواندن و ديدن مطالب آن 

را از ياد نخواهند برد. چه بسا شخصيت هايي 
كه تنها با برخورداري از يك��ي از جنبه ها و 
ابعاد مذكور، كافي بود تا تعظيم و ستايش و 
تجليلش كنند. نظير پهلوانان نامي، عالمان و 
مجتهدان، شاعران و اديبان، سياسيون و.... 
براي مثال اينكه مستجابي، خود از شاگردان 
فقيهان و مراجع نامدار تشيع و داراي اجازه 
اجته��اد از آي��ات عظ��ام سيد ابوالحس��ن 
اصفهاني، س��يدمحمدتقي خوانس��اري و 
سيدابوالقاس��م كاشاني اس��ت، از ديد اهل 
علم، امتيازي بزرگ و افتخاري س��ترگ به 
ش��مار مي رود اما حوزوي بودنش و س��اير 
شئون و احوال او نيز با ديگران متفاوت است. 
او معجوني شگفت از اضداد است؛ از يك سو 
آخوند و معمم و درس خوانده حوزه است، اما 
ريالي از ملت و دولت و شهريه اي از حوزه و 
مدرس��ه نگرفته و نمي گيرد. از سوي ديگر، 
اهل بذل و بخشش وجود است و مال و منال 
برايش پشيزي ارزش ندارد. رقم و عددي كه 
براي امور خيريه، راه اندازي مشكالت مردم، 
حل دعواها و... صرف كرده و مي كند، سر به 
فلك مي گذارد و از طرفي، پهلواني به تمام 
معنا با تمام ل��وازم و پيامدهايش: مردانگي، 
جوانمردي، انصاف، ايثار، از خودگذشتگي، 

عدالت، شجاعت و.... 
معموالً هنگامي كه س��خن از ي��ك عالم يا 
آخوند درس خوانده و م��ال به ميان مي آيد، 
همه س��راغ علم و فضل و تأليف و مسجد و 
منبر و رساله و مدرسه را مي گيرند كه البته 
در جاي خود، طبيعي است اما گويا يادمان 
رفته اس��ت كه اهل بيت نبوت )ع( در قرآن 
كريم به چه اوصافي شناس��انده ش��ده اند! 
مستجابي كه خود نطفه و نژاد از سالله پاكان 
و از نسل س��رور آفريدگان نبي اكرم)ص( و 
دختر پاكش زهري اطهر)س( است، در راه 
رسم و ش��يوه نيز همواره در ميان مردم و با 
مردم، ياري ده فقي��ران و محرومان، پيگير 

مش��كالت، حل و رفع دع��وا و نجات دادن 
بي گناهان از زندان يا اعدام و تبعيد و... بوده، 
هم��واره در خانه اش به روي هر ش��خص و 
گروهي با هر سليقه و گرايش فكري، باسواد 
و بي سواد، زن و مرد، تاجر و كاسب، عالم و 
جاهل، حوزوي، دانشگاهي، مراجع يا رجال 
علمي و سياسي و دولتي، باز بوده و است و 
چه بهتر كه نام اين مجموعه نيز »مجتهدي 
پهلوان« يادآور ابعاد گوناگون وجودي اين 

بزرگمرد باشد. 
در پايان گفتني است آنچه آيت اهلل مستجابي 
در اين كتاب از خاطرات خ��ود فرموده اند، 
حاصل مشاهدات مس��تقيم معظم له است 
كه پس از گذش��ت ح��دود ش��ش دهه از 
فعاليت هاي سياس��ي و اجتماع��ي خود به 
قلم آورده يا شفاهاً فرموده اند و تاريخ هايي 
كه در بين گفته هايشان به چشم مي خورد، 
 از حافظ��ه خودش��ان كم��ك گرفته ان��د 

و آورده اند. 
ارائه چنين كتابي، آن ه��م در نهمين دهه 
عمر پربركتش، هر چند دير به نظر مي رسد، 
اّما باز هم جاي خالي اش احساس مي شود؛ 
البته خود هميشه به ما مي فرمود اين كار چه 
فايده اي دارد؟ و همواره نگران برداشت هاي 
خوانندگان بود و اينكه نخواهند توانست با 
مطالعه اين اثر، مستجابي واقعي را بشناسند 
و بفهمن��د! از ته قل��ب نيز هي��چ گاه راضي 
به چ��اپ چنين كتاب��ي نبود! ب��ا اين همه، 
مستجابي عزيز كه عمرت را در راه خدمت 
به دين و آيين و ملت و كشور سپري كردي 
و هيچ گاه چي��زي براي خود نخواس��تي و 
مايه فخر و مباهات اين م��رز و بومي؛ بگذار 
تا اندكي از بسيار، مشتي از خروار و ذره اي 
از دنياي خدمات، آثار، مجاهدت ها، حاالت 
و كردارت را بخوانيم و مرور كنيم، باشد كه 
روح و ذهن ما از اين همه عاطفه و انسانيت و 
سجاياي اخالقي، به خود آيد، درس آموزيم 

و به كار گيريم.

 حاشيه اي بر انتشار گوشه اي از خاطرات تاريخي و اسناد 
آيت اهلل سيدمرتضي مستجابي 

در حاالت »مجتهدي پهلوان«

   آيت اهلل سيدمرتضی مستجابی در كنار آيات: حاج آقا حسين خادمی، محمد تقی فلسفی 
و برخی علمای اصفهان

  احمدرضا صدري 
55 س�ال پيش در چني�ن روزهاي�ي، رهبر نهضت 
اس�المي پس از تحمل 10 م�اه حب�س و حصر و در 
پي اعتراض�ات پي در پي مراج�ع، نخبگان و عموم 
مردم به تداوم محدوديت هاي ايش�ان، آزاد شدند 
و به قم بازگشتند. انتشار خبر آزادي امام خميني، 
مردم قم و در نگاهي كالن تر عموم مردم ايران را به 
وجد آورد و ت�ا مدت ها قم را محمل�ي براي نمايش 
پيوند م�ردم و رهبر جنب�ش ق�رار داد. در گفت و 
ش�نودي كه پيش رو داريد، ابوالفضل توكلي بينا از 
فعاالن نهضت اس�المي و اعضاي جمعيت مؤتلفه، 
به پ�اره اي از خاطرات خ�ود از حاش�يه و متن اين 
رويداد اش�اره كرده اس�ت. اميد آنكه مقبول افتد. 

  
پس از دس�تگيري حضرت امام در 15 خرداد 
سال 42، بيم آن مي رفت كه رژيم، ايشان را به 
اعدام محكوم كند. از آنجا كه مراجع مصونيت 
قضاي�ي داش�تند، برخ�ي فض�ال و متدينين 
درصدد برآمدند با گ�رد آوردن علما و مراجع 
بزرگ بالد در تهران، حكم مرجعيت امام را از 
آنان بگيرند. يكي از گروه هايي كه به شدت در 
اين زمينه فعاليت مي كرد، هيئت هاي مؤتلفه 
اسالمي بود كه ش�ما در زمره اعضاي فعال آن 
بوديد و ظاه�راً در دعوت آي�ت اهلل ميالني به 
آمدن به ته�ران و تأييد مرجعي�ت امام نقش 
برجسته اي را ايفا كرديد. از آن رويداد برايمان 

بگوييد.
بسم اهلل الرحمن الرحيم. همان طور كه اشاره فرموديد، 
يك��ي از تصميمات مراج��ع تقليد در پ��ي دستگيري 
حضرت امام، حضور و اجتماع در ته��ران بود. مرحوم 
آيت اهلل ميالن��ي نيز در زم��ره مراجعي بودن��د كه در 
سفري اعتراضي به ايران آمدند. ايش��ان فوق العاده به 
امام عالقه داشتند. من هم هر وقت به مشهد مي رفتم، 
اعالميه حضرت ام��ام را با خود مي بردم و نس��خه اي 
را به ايشان تقدي��م مي كردم. ايشان ابت��دا اعالميه را 
مي بوسيدند و مي فرمودند: »سالم اهلل عليه« و سپس 
آن را مي خواندند. بنده وقتي موضوع را خدمت ايشان 
عرض كردم، ب��ه تهران تشري��ف آوردن��د و در منزل 
يكي از دوستان در خيابان اميريه مس��تقر شدند. يكي 
 دو روز بعد، ح��دود 30 نفر از افراد فع��ال در جريانات 
سياسي- مبارزاتي را دع��وت كردند تا موضوع را مورد 
بحث قرار دهند و ببينند بايد براي نجات حضرت امام، 
چه بكنند؟ آيت اهلل ميالني بسيار دلسوز و اهل مشورت 
بودند. آن 30 نفر، از جمله بن��ده، نظراتمان را خدمت 
ايشان ارائه كرديم. در كل بايد عرض كنم در آن دوره، 
يكي از كارهاي اصولي مؤتلف��ه، همين دعوت علما به 
تهران بود. يادم هست كه آيت اهلل قائمي را هم از آبادان 
دع��وت كرديم. گردهماي��ي علماي ب��زرگ در تهران 
عظمت و اهميت زيادي داش��ت و رژي��م را به وحشت 
انداخت. امام هميش��ه مي فرمودند: » اگر علما دور هم 
جمع بشوند و هيچ كاري هم نكنند و فقط با هم چاي 
بخورند، رژيم حساب مي برد، چه رسد به اينكه در آن 
گردهمايي قرار باشد كه كار بزرگي انجام شود«. يكي 
از كارهاي مهم ديگر مؤتلفه همين بود كه آقايان علما 
و روحاني��ون را به هم مرتبط كند تا با هم جلس��اتي را 

برگزار كنند. 
آيا ب�ا آي�ت اهلل ش�ريعتمداري هم تماس�ي 

داشتيد؟
بله، ايشان در باغ طوطي در حضرت عبدالعظيم)س( 
اقامت داش��ت و من و ش��هيد عراقي دو بار به ديدنش 
رفتيم تا بي��ن ايشان و ديگر علما ارتب��اط برقرار كنيم 
كه كسي جدا از هم كار نكند. وضعيت طوري نبود كه 
بتوانيم همه آقايان علما و مراجع را يك جا در كنار هم 

جمع كنيم. 
 در دي�دار ب�ا آي�ت اهلل ش�ريعتمداري، آيا 
مي خواستيد ايش�ان را مجاب كنيد كه وارد 

صحنه شوند؟
بله، آقاي شريعتمداري قباًل گفته بود اگر روزي امام را 
بازداش��ت كنند، سر از پا نخواهد شناخت و براي دفاع 
از ايشان از خانه بيرون خواهد زد! لذا برخي رفتارهاي 
ايشان براي ما در مؤتلف��ه سؤال برانگيز ش��ده بود كه 
رفتيم تا همي��ن را از ايشان بپرسي��م. اطرافيان ايشان 
تالش زيادي مي كردند كه ايشان از نظر وجهه و جايگاه 
اجتماع��ي، از امام عقب نيفتد. حتي ي��ك روز پيشكار 
ايشان، حاج شيخ غالمرضا زنجاني آمد پيش من و گفت: 
»نگذاريد آقاي شريعتمداري و آقاي خميني از هم جدا 
ش��وند. اينها بايد با هم جلو بروند!« بعد هم يك سري 
عكس ايشان را ب��ه من داد كه هم��راه عكس هاي امام 
پخش كنيم. ما هم با بودجه شخصي تعدادي از عكس ها 
را خريديم كه در آن شرايط اختالف ايجاد نكنيم. اينكه 
گفتيم از بودجه ش��خصي، چون معتقد بوديم كه سهم 
امام نبايد صرف اين نوع كارها بشود، چون امام حتي پول 
چاپ اعالميه ها و عكس هاي خودشان را هم نمي دادند، 
چه رسد به ديگران. مردم خودش��ان ب��ا طيب خاطر، 

اعالميه ها و عكس هاي امام را چاپ مي كردند. 
دليل ترديد ش�ما و دوس�تانتان در مؤتلفه 

نسبت به آيت اهلل شريعتمداري چه بود؟
چون مي دانستم ايشان با ساواك و اطالعات شهرباني 
در تماس است. يك بار هم نزد امام رفتم و اين موضوع 
را به ايشان گفتم. امام بالفاصل��ه فرمودند: »ديگر اين 
حرف را جايي تكرار نكنيد!« امام هرگز اجازه نمي دادند 
پشت سر كس��ي، مخصوص��اً علما، حرفي زده ش��ود. 
بس��يار اخالقي عمل مي كردند. ما هم كه بدون اجازه 
ايش��ان، آب نمي خورديم. ب��راي فعاليت هايي هم كه 
انجام مي داديم، از جمله پخش اعالميه ها از امام مجوز 
شرعي داشتيم، چون بي اجازه ش��رعي نمي توانستيم 
جوان هاي مردم را درگير پخش اعالميه ها كنيم. آقاي 
شريعتمداري بعضي از اعالميه ها را امضا نمي كرد. در 
مورد اعالميه رفراندوم من و شهيد عراقي سه شبانه روز 
در قم مانديم تا توانس��تيم امضاي ايش��ان را بگيريم و 
بالفاصله هم ب��راي چاپ به ته��ران فرستاديم. ايشان 
همان شب فردي را فرستاد امضايش را پس بگيرد، اما 

ديگر كار از كار گذشته بود. 


