
پدرم جمعيت مالک نبود. ايشان همواره به اداي تکليف 
فکر مي کردند و ظواهر دنيوي در نگاهشان هيچ مقدار 

و ارزشي نداشت. 
طبعًا در منابرشان گريزهاي سياسي جدي 

هم داشتند. اينطور نيست؟
همينطور است. مرکز اس��ناد در کتاب مربوط به پدر، 
بيش از 2هزار سند ساواک درباره ايشان را چاپ کرده 
اس��ت. همين ميزان س��ند نش��ان مي دهد در زمينه 
سياس��ي هم گوي س��بقت را از بس��ياري از مدعيان 
مبارزه ربوده بودند. ايشان واقعاً شخصيت بسيار خاص 
و تأثيرگذاري داش��ت و همواره مي فرم��ود: بايد مثل 
پيامبر)ص( دين را با عمل خ��ودت ترويج کني، نه با 
حرف! واقعاً هم همينطور بود. تالش و جنب و جوش و 
انرژي پدر گاهي ما را شرمنده مي کرد و سعي مي کرديم 

تا حدودي مثل ايشان رفتار کنيم. 
اين همه فعاليت و کارهاي گوناگون را چگونه 

انجام مي دادند؟ 
پدر لحظه اي آرام و قرار نداشتند. گاهي صبح ها ساعت 
ش��ش و نيم از خانه بيرون مي رفتند و شب  ها ساعت 
12 برمي گشتند. مادرم گاهي گاليه مي کردند که اين 
بچه هاي شلوغ را به جان من مي اندازيد و مي رويد، اما 
تمام تالش پدر براي بهبود وضعيت ما بود. ايش��ان با 
اينکه درآمد زيادي نداشت، براي اينکه ما در مدارس 
خ��وب درس بخوانيم، پول قرض مي کرد! يک س��ال 
ما را در مدرس��ه علوي گذاش��تند، ولي بعد سر قضيه 
آقاي حلبي و انجم��ن حجتيه، با مدير اين مدرس��ه 
اختالف پيدا کردند و ما را به مدرس��ه قدس که مدير 
آن آقاي آل اسحاق، پدر آل اسحاق وزير سابق بازرگاني 
بود، بردند. آقاي آل اس��حاق مرد بسيار شريفي بودند 
و در زندگي من تأثير بس��يار زيادي داش��تند. پدر به  
قدري به درس ما اهميت مي دادند که اگر در درس��ي 
ضعيف بوديم، ما را کالس مي گذاشتند يا برايمان معلم 
خصوصي مي گرفتند. هميشه مي گفتند: » تابستان ها يا 
برويد کالس و چيزي ياد بگيريد يا سر کار برويد. در هر 

حال بيکار نمانيد، چون بيکاري فساد مي آورد.«
مرز مالطفت و خوش خويي ايش�ان تا کجا 

بود؟
پدر بس��يار خوش اخالق و خنده رو بودند. تا وقتي که 
کسي درباره ايشان حرف باطلي مي زد يا تندي مي کرد، 
واکنشي نش��ان نمي دادند، ولي وقتي پاي مقدسات 
به ميان مي آمد، ط��رف مقابل هر قدر ه��م که از نظر 
اجتماعي جايگاه بااليي داشت، به  شدت با او برخورد 

مي کردند و موضع مي گرفتن��د. معتقد بودند همواره 
بايد طرف حق را گرفت و باط��ل را نفي کرد. با چنين 

رويکردي قطعاً انسان دشمناني پيدا مي کند. 
ماجراي حمايت شهيد محالتي از بني صدر 
که براي ايشان تبعات سنگيني هم داشت، 

چه بود؟ 
پدرم تابعيت محض از امام داش��تند و مي گفتند: »تا 
وقتي امام از بني صدر حمايت مي کنند، همه ما وظيفه 
داريم از او حمايت کنيم. هر وق��ت ديگر از او حمايت 
نکردند، ما هم حمايت نمي کنيم.« ايشان مي گفتند: 
»تازه 40، 50 روز بود که بني صدر سر کار آمده بود. من 
رفتم و در حضور آقاي بهشتي، آقاي موسوي اردبيلي 
و چند نفر ديگر خدمت امام عرض کردم که آقا! دفتر 
بني صدر را مجاهدي��ن خلق اداره مي کنن��د و آنها او 
را منحرف خواهند ک��رد. امام فرمودن��د: با بني صدر 
مخالفت نکن، ب��رو و به او کمک ک��ن!« پدرم هم اين 
حرف امام را آويزه گوش خود کردند. وقتي هم که امام 
عليه بني صدر صحبت کردند، پدرم در زمره کس��اني 
بودند که در مجلس س��خنراني کردند و مشکالت او 
را گفتند، در حالي ک��ه در دوره اي به خاطر حمايت از 
بني صدر، بسيار اذيتشان کرده بودند. همين برخورد 
نشان مي داد ايشان از مشکالت بني صدر خبر داشتند، 
منتها از امام تبعيت و با او همراهي کردند. پدرم به امام 

بسيار ارادت داشتند. 
اشاره کرديد که در مورد حمايت از بني صدر 
بسيار مورد آزار و اذيت قرار گرفتند. در اين 

زمينه خاطره اي داريد؟ 
يک بار پ��در در محالت به ديدن يک خانواده ش��هيد 
مي روند. برادر شهيد به خاطر حمايت پدر از بني صدر 
به ايشان توهين بدي مي کنند. حاج آقا حرفي نمي زنند، 
در حالي که دايي ام نقل مي کردند ايش��ان از ش��دت 
ناراحتي صورتش��ان سرخ ش��ده بود! حاج آقا به پدر و 
مادر شهيد تسليت مي گويند و از خانه بيرون مي آيند. 
فرداي آن روز حاج آقا آن فرد را در خيابان مي بينند و 
انگار نه انگار که ديروز با ايشان چنين برخوردي شده 
بود، جلو مي روند و احوالپرسي مي  کنند. در حالي که 
همين حاج آقا موقعي که کمالي شکنجه گر معروف در 
کميته مشترک به مقدسات توهين مي کند، به او سيلي 
مي زنند و ذره اي از اينکه آن شکنجه هاي هولناک روي 
ايشان انجام شود، نمي ترس��ند! حاج آقا در جايي که 
توهين به خودشان بود تحمل مي کردند، ولي توهين 
به مقدسات را ابداً تاب نمي آوردند. به همين دليل هم 

هس��ت که هنوز بين مردم محبوبيت دارند و حتي در 
روستاهاي کوچک هم اس��م مدرسه هايشان را شهيد 
محالتي مي گذارند. کس��ي که با اخالص کار مي کند 
و به مقام رفيع شهادت هم مي رسد، الزم نيست کسي 
براي زنده نگه داشتن نامش تبليغ کند. خود خدا نام او 
را جاودانه مي سازد. در وجود پدرم چيزي به نام منيت 
و خودخواهي وجود نداشت. هر چه بود براي خدا بود و 

خدا هم به ايشان عزت و سرافرازي ابدي داد. 
اش�اره کرديد پدرتان به خاطر اختالفي که 
با انجمن حجتيه داشتند، شما را از مدرسه 
علوي بيرون آوردند. از برخورد ايشان با اين 

انجمن خاطره اي داريد؟ 
آقاي حلبي رئيس انجمن حجتيه، روحاني با نفوذي بود 
و مريدان زيادي هم داشت. حاج آقا از همان دوران قبل 
از انقالب با انجمن حجتيه مشکل داشتند و البته آنها هم 
متقاباًل از حاج آقا خوششان نمي آمد. اختالف امام با اين 
انجمن هم بسيار جدي بود. قبل از انقالب امام و مريدان 
ايش��ان عليه رژيم ش��اه مبارزه مي کردند، ولي عده اي 
از روحانيون بودن��د که به مبارزات سياس��ي اعتقادي 
نداشتند و تعدادشان هم کم نبود. عده اي معتقد بودند 
عزاداري و سينه زني و گريه براي حفظ دين کافي است. 
امام و پيروان ايش��ان اعتقاد داشتند عزاداري سر جاي 
خود محفوظ، ولي وظيفه اصلي شيعه پيروي از درس 
امام حسين)ع( در عاش��ورا و قيام عليه ظلم است. يادم 
هس��ت يکي از گرفتاري هاي پدرم بحث با روحانيوني 
بود که مبارزه را جزو دين نمي دانستند. انجمن حجتيه 
براي خودش فقط اين وظيفه را قائل بود که با بهايي ها 
مبارزه کند و کاري با حکومت نداش��ته باشد، در حالي 
که بهايي ها دولت دست نشانده اين حکومت را تشکيل 
مي دادند. گفته مي شد حتي خود هويدا هم بهايي است 
و بهايي ها در تمام ارکان حکومت نفوذ کرده بودند. امام و 
مريدان ايشان معتقد بودند تمام گرفتاري ها زير سر رژيم 
شاه است و بر جهانخوار بودن امريکا، روسيه و غرب تأکيد 
مي کردند. در يکي دو سال اول انقالب، امام در سخنراني 
جالبي گفتند: عزاداري ها بايد به ش��يوه مرسوم انجام 
شوند و اين باعث شد کساني که تصور مي کردند امام با 

عزاداري عرفي مخالف هستند، خلع سالح شوند. 
اشاره کرديد شهيد محالتي در درس خواندن 
بسيار جدي و صاحب جايگاه علمي بااليي 
بودند. چگونه اس�ت که تأليفاتي از ايشان 

باقي نمانده است؟ 
ايش��ان بيش��تر وقت خود را صرف خدمات اجتماعي 

ايش�ان مي گفتند در س�ال 1332 در 
جريان نهضت ملي نف�ت خيلي فعال 
بودند و يک ب�ار در تبري�ز وقتي روي 
منبر بودند، به سمت ايشان تيراندازي 
مي شود، منتها تير به ايشان نمي خورد 
و فقط از باالي منبر خودشان را به پايين 
پرت مي کنند و سرش�ان مي ش�کند!
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 »يادها و يادمان هايي از سيره اجتماعي و سياسي شهيد آيت اهلل فضل اهلل محالتي« 
در گفت وشنود با محمود مهدي زاده محالتي

شهید محالتی  درباره دين و انقالب 
اهل تسامح نبود
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و سياس��ي مي کرد و وقت چنداني براي تحقيق، 
پژوهش و نگارش نداشت. ايشان درس 40 حديث 
حضرت ام��ام را تقرير کرده ب��ود. زماني که پدرم 
شهيد شدند، حاج  احمد آقا خواستند اين تقريرات 
تحويل دفتر نش��ر آثار امام ش��ود. اين نوشته ها و 
چند تا از احکام را تحويل آنجا داديم که نمي دانم 

عاقبتش چه شد. 
ش�هيد محالتي مدتي نماين�ده امام در 
سپاه بودند. از آن دوران و دوره اي که به 
دليل هواداري از بني صدر زير فشار قرار 

گرفتند، برايمان بگوييد. 
اولين نماينده امام در سپاه، مرحوم آقاي الهوتي 
بودند که آن ماجراي رابطه منافقين و پسرش��ان 
پيش آمد و بعد از ايشان، پدرم نماينده امام در سپاه 
شدند. ايشان حتي با کساني هم که از نظر فکري 
با آنها اختالف نظر داشتند، همکاري مي کردند و 
هرگز در پي ايجاد اختالف نبودند. شهيد محالتي 
خيلي جدي وارد سپاه ش��دند و به مسائل جنگ 
مي پرداختند. هميشه هم مي گفتند: بايد اختالفات 
را کنار بگذاريم و فقط به موضوع جنگ بپردازيم. 
ايش��ان دبير جامعه روحانيت مبارز هم بود که در 
انتخابات رياس��ت جمهوري از بني صدر حمايت 
کردند و او رئيس جمهور شد. سپس بين بني صدر 
و حزب جمهوري اسالمي اختالفاتي پيش آمد و 
نوک بسياري از حمالت متوجه پدرم شد. مخالفان 
بني صدر در س��پاه هم هواداراني داشتند که علناً 
عليه ش��هيد محالتي فعاليت مي کردند. حاج آقا 
خيلي سعي مي کردند وارد اين اختالفات نشوند و 
روي جبهه و جنگ متمرکز باشند. خيلي هم اذيت 
شدند و گاهي مي گفتند: انگار بين پتک و سندان 

گير کرده ام!
يکي از اقدامات برجسته شهيد محالتي، 
گرفتن امضاهاي عدم دخالت نيروهاي 
نظامي و انتظامي در امور سياسي بود. در 

اين باره بيشتر توضيح دهيد. 
عده اي از شخصيت ها با اين موضوع موافق نبودند، 
ولي ش��هيد محالتي به رغم مخالفت آنها، اليحه 
قانون عدم دخالت نيروه��اي نظامي و انتظامي در 
امور سياسي را تهيه کرد و امضاهايش را هم گرفت. 
در آن دوره مرحوم آقاي هاشمي رئيس مجلس بود 
و چون در حزب بود و حزب هم با اين اليحه مخالف 
بود، ايشان هم مخالفت کرد. شهيد محالتي نزد امام 
رفتند و درباره اين موضوع با امام صحبت کردند و 
امام هم در يک سخنراني به  طور علني از اين اليحه 
حمايت کردند و مجلس هم با فرمايش امام مجبور 

شد آن را تصويب کند. 
در دوراني که ش�هيد محالتي به جبهه 
مي رفتن�د، ش�ما ه�م همراهي ش�ان 

مي کرديد؟ 
بله، گاهي با ايشان مي رفتم و کمک مي کردم. ايشان 
خيلي به من اعتماد داشتند و مي گفتند: نامه هاي 
محرمانه اي را که برايشان ارسال مي شود بخوانم و 
زير مطالب مهمشان خط بکش��م و آنها را خالصه 
کنم، چون نمي رسيدند همه را بخوانند. من نامه ها 
و مطال��ب را مي خواندم و دس��ته بندي مي کردم. 
يادم هست در عمليات فتح المبين، حاج آقا با قرآن 
َّا َفَتْحَنا لََک َفْتًحا ُمِبيًنا«)1(  استخاره کردند و آيه »إِن
آمد و اسم عمليات را فتح المبين گذاشتند. حاج آقا 
هميشه در مناطق جنگي حضور پيدا مي کردند و 
با نظامي ها، از جمله سرلشکر شهيد فالحي رابطه 

بسيار صميمانه اي داشتند. 
از رابط�ه پدرتان و ديگر علم�ا، از جمله 
ش�هيد مطهري، آيت اهلل طالقان�ي و. . . 

خاطره اي داريد؟ 
ايشان در ارتباط با مرحوم آيت اهلل طالقاني خاطره 
ش��يريني را نقل مي کردند و مي گفتند: در سلول 
انف��رادي در زندان کميته مش��ترک هر روز صبح 
بعد از نماز، صداي قرآن قشنگي را مي شنيدم که 
به نظرم بسيار آش��نا بود، اما تشخيص نمي دادم. 
حرف زدن با مأمور و بقيه زنداني ها هم ممنوع بود. 
باالخره يک روز به فکرم رسيد خودم قرآن بخوانم 
و وسط آن به عربي بگويم: شيخ فضل اهلل محالتي 
هستم و از طرف بپرسم تو کي هستي؟ همين کار 
را کردم و ايش��ان هم قرآن خواند و وسطش گفت 
سيد محمود طالقاني اس��ت! معلوم شد ايشان دو 
سه سلول آن طرف تر بوده اند. حاج آقا قبل از انقالب 
با نهضت آزادي ها و مرحوم آقاي طالقاني ارتباط 
داشتند و به جلس��ات انجمن اسالمي مهندسين 
و پزش��کان مي رفتند و گاهي در آنجا س��خنراني 
مي کردند. ايش��ان به آقاي طالقاني خيلي عالقه 
داشتند. شبي که آقاي طالقاني فوت شدند، يادم 
هست که ساعت دو نيمه شب، رئيس کميته محل 
به در منزل ما آمد و اين خبر را به حاج آقا داد و گفت 
ممکن اس��ت منافقين از اين قضيه سوء استفاده و 
بحران درست کنند. سريع رفتم و حاج آقا را بيدار 

کردم. ايشان نشست پاي تلفن و هماهنگي هايي 
کرد که بيايند و قبل از باخبر شدن منافقين، جنازه 

را تحويل بگيرند. 
شهيد محالتي به شهيد مطهري نيز عالقه و ارادت 
فراواني داشتند و در کميته اس��تقبال از حضرت 
امام در کنار ايشان و ش��هيد مفتح در واقع کميته 
استقبال را اداره مي کردند. هميشه مي گفتند: از آن 

سه نفر، دو نفر شهيد شده اند و من مانده ام!
از چگونگ�ي ش�هادت ايش�ان برايمان 
بگوييد، چرا در اين باره روايات متنوعي 

وجود دارد؟ 
در عمليات فاو در نزديکي فرودگاه اهواز، ميگ هاي 
عراقي هواپيماي ايش��ان را زدند. من در آن موقع 
کارمن��د وزارت امور خارجه در بلغارس��تان بودم. 
هنگامي که خبر شهادت ايشان را شنيدم، با پرواز 
خود را به سوريه رس��اندم تا از آنجا به ايران بيايم. 
عمو و برادرم احمد هم به مکه مشرف شده بودند و با 
هواپيما به دمشق آمدند تا همگي به ايران برگرديم، 
اما هواپيماهاي عراقي يک هواپيماي مسافربري 
ديگر را هم ردگيري کرده بودند و به همين دليل 
پروازها براي 24 ساعت لغو شدند. موقعي توانستيم 
به ايران برسيم که مراسم تشييع انجام شده بود و 
فقط توانستيم در مراسم هاي ختم شرکت کنيم. 

پ�س از گذش�ت س�ال ها از ش�هادت 
پدرتان، ايش�ان را با چه ويژگي هايي به 
ياد مي آوريد و نگاهتان به ش�خصيت و 

عملکرد ايشان چيست؟ 
تجربه به من نشان داده اس��ت کساني که خالص 
براي خدا و به خلق خدا خدمت مي کنند، همواره 
ياد و خاطره شان در ذهن مردم باقي مي ماند. گاهي 
من به مناطقي مي روم و نام شهيد را روي مدرسه يا 
مسجد يا محله اي مي بينم که شهيد هرگز به آنجا 
قدم هم نگذاش��ته بودند! بعد مي فهمم مثاًل فالن 
رزمنده در جبهه، با حاج آقا برخوردي داشته و اين 
برخورد آنقدر روي او تأثير گذاش��ته که وقتي به 
شهر يا روستاي خود برگشته، با تالش فراوان سعي 
کرده است مسئوالن آنجا را متقاعد کند نام شهيد 
محالتي را روي يک مدرسه، مرکز فرهنگي، حوزه 
علميه و جاهاي مختلف بگذارند و شهيد هم آن قدر 
محبوبيت و وجاهت داشته است که آنها هم قبول 
کرده اند. اين نشان مي دهد براي انسان هاي مخلص 
هيچ تبليغ خاصي الزم نيست. مضافاً بر اينکه شهدا 
از اجر و جايگاه خاصي برخوردارند و طبق فرمايش 
قرآن همواره زنده اند و از برکات حضورشان ديگران 
را بهره مند مي سازند. هرگز به ياد نمي آورم شهيد 
محالتي در دفاع از خود تالش��ي کرده يا سخني 
گفته باش��د. هر چه بود خدا بود و خدمت به خلق 
خ��دا و اداي تکليف ب��دون کوچک تري��ن توقع و 

چشمداشتي. 
ش��هيد محالتي حقيقتاً ذوب در والي��ت بودند و 
از امام تبعيت محض داش��تند و در اين راه از هيچ 
آزار و اذيت و سرزنشي هراس به دل راه نمي دادند. 
ايش��ان همواره به پيروي از امام، عليه ظلم و ستم 
موضع گيري مي کردند و به همين دليل هم از شش 
س��ال قبل از پيروزي انقالب ممنوع المنبر ش��ده 
بودند و حق نداشتند حرف بزنند، چون اگر حرف 
مي زدند، از اين نوع حرف ها بود. يادم هست در دوره 
نمايندگي حضرت امام در سپاه واقعاً اذيت شدند، 
چون اختالفات بين ح��زب جمهوري و بني صدر، 
در سپاه هم انعکاس پيدا کرده بود و ترکش هايش 
مدام به ايشان مي خورد و مخالفان بني صدر علناً 
عليه ايش��ان فعاليت و موضع گي��ري مي کردند. 
ش��هيد محالتي هر قدر هم تالش مي کردند وارد 
اين اختالفات نش��وند، باز هم اذيت مي شدند. به 
هر حال زندگي به س��رعت ب��رق مي گذرد. اينک 
که به گذشته نگاه مي کنم، از اينکه در دهه پنجم 
زندگي خود هستم، تعجب مي کنم. گويي همين 
ديروز بود که همراه پدر به جبهه مي رفتم و در کنار 

ايشان بودم! 
تجربه و س�بک زندگي پدر را تا چه حد 

موفق مي بينيد؟
وقتي به پدرم فکر مي کنم، مي بينم ايشان زندگي 
بس��يار موفقي داش��تند، چون در زمره کس��اني 
بودند که تس��ليم روزمرگي نشدند و لحظه لحظه 
زندگي شان سرشار از خير، برکت و خدمت است. 
مهم ترين کاري که انسان مي تواند در زندگي بکند، 
اين اس��ت که خدا را از خود خشنود کند و شهيد 
محالتي انصافاً در اين زمينه بس��يار موفق بودند. 
کارهاي خير آثار و برکاتش را به مرور زمان نشان 
مي دهد. کساني که به مردم کمک، خدمت و محبت 
مي کنند، برندگان واقعي هستند و پدرم از اين نظر 
حقيقتاً برنده بودند، زيرا حل مشکالت مردم دغدغه 
اصلي ايشان بود و چيزي را براي خود نمي خواستند 
و تنها زماني برمي  آش��فتند و مقابله مي کردند که 
مظلومي مورد ظلم واقع مي ش��د. زندگي همانند 
قطاري است که در هر ايستگاهي عده اي را پياده 
مي کند. کسي را از مرگ گريزي نيست، اما برخي 
از بندگان خالص خدا توفيق دس��تيابي به حيات 
جاودانه را در پرت��و اخالص و محب��ت بي دريغ و 
خدمت بي چشمداش��ت پيدا مي کنند. ما بايد از 
زندگي گذش��تگان عبرت بگيري��م و بدانيم آثار 
عملکردمان چه نزد مردم و چ��ه نزد خداوند باقي 
مي مانند و روزي به خود ما باز مي گردند. به يکي 
از معصومين)ع( گفتند: مقدار کمي از گوسفندي 
که قرباني کرديم براي ما باقي ماند و بقيه را داديم 
رفت. معص��وم)ع( فرمودند: اتفاق��اً همان ها باقي 
ماندند و اين رفت! زندگي حاج آقا به گونه اي بود که 
به تمامي باقي ماند و سودش نصيب ايشان شد، زيرا 

هيچ چيزي را براي خود نگه نداشتند. 
با تشکر از فرصتي که در اختيار ما قرار 

داديد. 
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  محمدرضا کائيني
روزهايي که بر ما مي گذرد، تداعي گر سالروز شهادت 
عالم مجاهد و نماينده فقيد رهبر کبير انقالب در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي، ش�هيد آيت اهلل حاج شيخ 
فضل اهلل محالتي است. از اين رو  در پاسداشت تکاپوي 
مخلصانه آن بزرگ، با فرزند ارجمندشان جناب محمود 
مهدي زاده محالتي گفت وش�نودي انجام داده ايم که 
نتيجه آن را پيش رو داريد. امي�د آنکه تاريخ پژوهان 
انق�الب و عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

   
ش�ايد مناس�ب باش�د که اين گفت وگ�و را از 
نخستين فعاليت هاي سياسي پدر آغاز کنيم. 

ايشان در اين باره چه پيشينه اي داشتند؟ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. شهيد آيت اهلل محالتي شخصيتي 
چند وجهي داشت و به همين دليل هم شخصيت بسيار 
جذابي بود. ايش��ان در عين حال که م��ورد وثوق آيت اهلل 
بروجردي بود و در سن 21 س��الگي با حکم ايشان براي 
انجام کارهاي تبليغي و سياسي به تبريز رفت، به آيت اهلل 
س��يد محمدتقي خوانس��اري و آيت اهلل س��يد ابوالقاسم 
کاشاني - که هر دو از عناصر مهم نهضت ملي نفت بودند- 
عالقه زيادي داشت و لذا در عرصه هاي مبارزاتي شرکت 
فعال داشت. از جمله زماني که رژيم تصميم گرفت جنازه 
رضاش��اه را در قم دفن کند، ايشان به همراه سه چهار نفر 
ديگر تصميم گرفت در فيضيه عليه اين اقدام صحبت کند 
و طلبه ها را عليه اين اقدام بشوراند. همين موضوع نشان 
مي دهد که ايشان با وجود سن کم، در شجاعت و مبارزه 
شاخص بود که براي چنين کار مهمي انتخاب شده بود. 
ايشان عالقه بس��يار زيادي به حضرت امام داشت و پس 
از رحلت آيت اهلل خوانس��اري و آيت اهلل کاشاني، تماماً در 
خدمت نهضت امام قرار گرفت و تا پايان زندگي، لحظه اي 
دست از تبعيت از امام برنداشت. خانه امام در کوچه قاضي 
در قم، درست روبه روي خانه ما بود و يادم هست شبي که 
امام از زندان آزاد شدند، به منزل ما تشريف آوردند. البته 
من در سال 1341، 1342 - که اين اتفاق پيش آمد- سه 
چهار سال بيشتر نداشتم و جزئيات اين خاطره را از ديگران 
شنيدم. تنها چيزي که يادم هست اين است که خانه مان 
خيلي شلوغ بود، چون مردم آمده بودند که امام را ببينند. 
آن شب پدرِ مادرم، يعني آيت اهلل شهيدي، روحاني و عالم 
بزرگ محالت هم حضور داشتند. ايشان استاد پدرم هم 
بودند و جديت پدرم در درس و مشارکت ايشان در مسائل 
سياسي و اجتماعي باعث شده بود ايشان را به عنوان داماد 

انتخاب کنند. 
اش�اره کرديد ش�هيد محالتي در جريان ملي 
شدن نفت هم فعال بودند. آيا از آن دوران براي 

شما خاطره اي را نقل کردند؟ 
بله، ايشان مي گفتند در س��ال 1332 در جريان نهضت 
ملي نفت خيلي فعال بودند و يک بار در تبريز وقتي روي 
منبر بودند، به سمت ايشان تيراندازي مي شود، منتها تير 
به ايش��ان نمي خورد و فقط از باالي منبر خودشان را به 
پايين پرت مي کنند و سرشان مي ش��کند! خودشان در 

خاطراتشان در اين باره مطالبي گفته اند. 
از مردمداري و س�لوک مالطفت آميز ش�هيد 
محالتي با مردم بسيار س�خن گفته اند. اگر در 

اين زمينه خاطره اي داريد نقل کنيد.
پدرم واقعاً به هم��ه محبت داش��تند و از هيچ کمکي به 
ديگران دريغ نمي کردند. ايشان با وجود اينکه بسيار جدي 
درس مي خواندند و در فعاليت هاي سياسي و مبارزاتي هم 
شرکت مي کردند، اما لحظه اي از مردم و کمک به آنها غافل 
نبودند. مي گفتند آن زماني که در قم درس مي خواندند، 
هر روز ظهر قبل يا بعد از نماز، موقعي که اتوبوس محالت 
به قم مي رس��يد، ايش��ان به گاراژ مي رفتند تا ببينند آيا 
افرادي که از محالت آمده اند، در قم جا و مکاني براي اقامت 
دارند؟ به پزش��ک نياز ندارند؟ چه مشکلي دارند؟ ايشان 
همشهري هايشان را خيلي دوست داشتند و تا آخر عمر 
هر خدمتي که از دستشان برمي آمد به آنها مي کردند. هر 
هفته دو سه نفر از محالت به خانه ما مي آمدند و اين کار در 
دوره اي هم که ايشان نماينده محالت بودند ادامه داشت و 
مردم به جاي اينکه مثل همه براي ديدن نمايندگان خود 
به مجلس مراجعه کنند، به خانه م��ان مي آمدند. همين 
حسن سلوک پدر باعث شده است که در بسياري از خانه ها 
و مغازه هاي محالت، عکس ايشان را ببينيد و مردم ايشان 

را خيلي دوست دارند. 
معموالً کساني که فعاليت هاي اجتماعي و سياسي فراواني 
دارند به اين جور کارها نمي رسند، ولي پدر در مهماني هاي 
خانوادگي با روي گشاده حضور پيدا مي کردند. ايشان با 
همه حتي خانم هاي بدحجاب هم رفتار بدي نداشتند و 
همين حسن سلوکشان باعث مي ش��د آنها هم در مقابل 

حاج آقا حجاب خود را رعايت کنند. 
رفتارش�ان در جمع خان�واده و بچه ها چگونه 

بود؟ 
معموالً موقعي که پدرها به خانه مي آيند، بچه ها ساکت 
مي ش��وند تا آنها اس��تراحت کنند. ما تازه وقتي حاج آقا 
مي آمدند، شيطنتمان گل مي کرد. حاج آقا که مي آمدند، 
بچه ها شادي و شور خاصي پيدا مي کردند و با ورود ايشان 

شوخي و بازي و دور هم جمع شدن شروع مي شد. 
ديگر ک�دام  يک از ويژگي هاي پدر براي ش�ما 

برجسته  است؟ 
تواضع بيش از حد پدرم کم نظير بود. در سال 1342 که 
به تهران آمديم، نطنزي ها هيئت کوچکي درس��ت کرده 
بودند. شغل اغلبشان هم دستفروشي بود. به اين شکل که 
با دوچرخه ميل پرده، شلنگ و اين جور چيزها را مي بردند 
و در محله ها مي فروختند. پدرم در تهران منبري معروفي 
بودند. با اين همه وقتي آنها براي هيئتشان از پدر دعوت 
کردند، ايش��ان بدون لحظه اي تأمل پذيرفتند، در حالي 
که منبري  هاي معروف عادت ندارند هم��ه جا بروند و به 
قولي براي خودشان ش��أن خاصي قائلند. گاهي پدرم مرا 
همراه خودشان مي بردند. ماشين هم نداشتيم و اغلب با 
اتوبوس مي رفتيم. گاهي مي شد پدر براي چهار نفر صحبت 
مي کردند! هيئت نطنزي ها را هر هفته مي رفتند و به اين 
کار خيلي اهميت مي دادند. گاهي در همان عالم بچگي از 
پدر مي پرسيدم: چرا براي چهار نفر سخنراني مي کنند؟ 
در حالي که مثاًل وقتي در مس��جد ش��يخ لطف اهلل حرف 
مي زدند، بيش از 2هزار نفر پاي منبر ايشان بودند، اما براي 

پدر بس�يار خوش اخالق و خنده رو 
بودن�د. تا وقت�ي که کس�ي درباره 
ايش�ان حرف باطلي مي زد يا تندي 
مي کرد، واکنشي نشان نمي دادند، 
ولي وقت�ي پاي مقدس�ات به ميان 
مي آمد، ط�رف مقابل ه�ر قدر هم 
که از نظر اجتماع�ي جايگاه بااليي 
داش�ت، ب�ه  ش�دت ب�ا او برخورد 
مي کردن�د و موض�ع مي گرفتن�د. 
معتق�د بودند هم�واره باي�د طرف 
ح�ق را گرف�ت و باط�ل را نفي کرد


