
   محمدرضا كائيني
 روزهاي�ي ك�ه ب�ر م�ا 
مي گذرد، تداعي گر ياد 
و خاطره انديش�مند و 
متفكر نامدار اس�امي، 
شهيد آيت اهلل العظمي 

قر  با س�يد محمد
اس�ت.  صدر)ق�ده( 
در  و  رو  اي�ن  از 
تكري�م ي�اد و خاط�ره آن ب�زرگ، ب�ا جن�اب 
حجت االس�ام و  المس�لمين حاج ش�يخ عل�ي 
اس�امي از ش�اگردان آن ش�هيد گرانمايه و نيز 
مديريت كنون�ي بني�اد بعثت، گفت و ش�نودي 
انج�ام داده ايم كه نتيج�ه آن را پي�ش رو داريد. 

      
جنابعال�ي از چ�ه مقطع�ي و چگون�ه ب�ا 
شهيدآيت اهلل س�يد محمد باقر صدر آشنا 
شديد؟ كيفيت اين آشنايي و آغاز ارتباط 

چگونه بود؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. با تشكر از حضرتعالي كه 
در بزرگداش��ت اين بزرگان تالش ارزشمندي انجام 
مي دهيد، بايد عرض كنم كه بنده پسر ارشد مرحوم 
آقا شيخ عباسعلي اسالمي هستم كه از معاريف بودند 
و مدارس اسالمي زيادي را بنيان نهادند، از همين روي 
وقتي به نجف رفتم، همه آقايان مراجع نسبت به بنده 
لطف داش��تند. خاطرم هس��ت وقتي پ��درم مرا به 
آيت اهلل خويي معرفي كردند، ايش��ان گفتند »مگر 
كسي براي پسر خود من بايد سفارش كند؟« و با اين 
حرف مرا مورد لطف قرار دادند. همه مراجع پدرم را 
مي ش��ناختند و لذا برايم احترام قائل بودند. شهيد 
صدر در نوجواني در بغداد، به مدارس مرحوم عالمه 
عسكري - كه در آنجا مدارسي داشتند- مي رفتند. 
پدرم وقتي به بغداد رفتن��د، بازديدي هم از مدارس 
عالمه عس��كري كردند. مرحوم عالمه مي فرمودند: 
آقاي سيد محمدباقر بسيار كوچك بودند و مرحوم 
پدرم از ايشان چند سؤال پرس��يدند و ايشان سريع 
جواب دادند و پدر يك دينار به ايش��ان جايزه دادند! 
شهيد صدر از همانجا پدرم را مي شناختند و لذا من 

هم به نجف رفتم، مرا شناختند. 
در درس ايشان هم شركت كرديد؟ 

بله، ابتدا ب��ه درس اصول مرحوم آي��ت اهلل خويي و 
فقه امام مي رفتم و بعد هم ب��ه درس فقه آقاي صدر 
رفتم و در خدمتشان بودم و اكثر تقريراتشان را هم 
مي نوشتم. وقتي به ايران برگشتم، متأسفانه همه آن 

تقريرات از بين رفتند!
درس خارج هم مي گفتند؟ 

بله، موقع��ي كه ب��ه نج��ف رس��يدم، درس خارج 
مي گفتند. 

درس خارج چه ويژگي هايي داشت؟ 
بهترين ش��يوه در درس خارج اين است كه آخرين 
نظرات بزرگان عصر ارائه شود، چون كسي كه در اين 
زمينه بحث مي كند، يعني تمام مباحث قبلي را ديده 
اس��ت و بر آن مباني، نقدهاي خود را بيان مي كند. 
بعضي از مراجع در درس خارج، س��عي مي كنند كه 
همه اق��وال را نقل و نقد  كنند كه مالل انگيز اس��ت. 
مرحوم نائيني يا ديگ��ر بزرگان ح��وزه نجف، قطعاً 
گذشته را طي كرده و با حرف و مطلب جديدي وارد 
عرصه فقه و اصول ش��ده بودند. بعضي از مراجع اين 
گزيده را مي گيرند و سپس نظر و نقد خود را بيان و 
اثبات مي كنند. شهيد صدر هم چنين روشي داشتند. 
از اين گذشته، نبوغ خارق العاده اي هم داشتند و وقتي 
مطلبي را بيان مي كردند، تمام فرض هايي را كه بر آن 

مطلب بار مي شد، مي آوردند و نكته حيرت انگيز اين 
بود كه تمام اين فرض ها هم، دفعتاً به ذهن ايش��ان 
مي رس��يد! اگر از عالمي حديثي را بپرسيد، ممكن 
است معنايي را ارائه كند، ولي فرض هاي متعدد، اكثراً 
به ذهن آنان نمي رسد، اما شهيد صدر ذهن فوق العاده 

جوالي داشتند. 
نظر حوزويان نسبت به ايشان چه بود؟ 

حوزه علميه نجف با حزب و تحزب آشنايي چنداني 
نداش��ت و معنايي هم ك��ه از اين مطل��ب در ذهن 
حوزويان وجود داش��ت، تقريباً منفي بود. تحزب با 
روحيه قديمي هاي حوزه يا كس��اني ك��ه چندان با 
شرايط جديد سازگار نبوند يا شرايط جديد را درك 
نمي كردند جور در نمي آمد، در حالي كه شهيد صدر 
با همكاري عالمه عس��كري حزب الدعوه را تأسيس 
كرده بودند و كاماًل مش��خص بود تش��كيل حزب را 
راه خروج از بن بستي كه رژيم بعثي ايجاد كرده بود، 
مي دانستند. بديهي است تأمين جنبه فكري و نظري 
حزب الدعوه، با اين دو بزرگوار بود و جنبه هاي عملي 

را ديگران انجام مي دادند. 
حزب الدعوه به چه شكل فعاليت مي كرد؟ 
در ابتدا فقط كاره��اي فرهنگ��ي و تبليغي مي كرد 
و كاري به سياس��ت نداشت. مثاًل دانش��جوها را فرا 
خوانده بودن��د و در اين زمينه ها كارهاي��ي را انجام 
مي دادن��د. بعضي ها ب��ه همين دليل ايش��ان را نقد 
مي كردند. بعضي ه��ا هم ايش��ان را در اين جايگاه و 

سطح نمي ديدند و انسي با ايشان نداشتند. 
اما ايش�ان كه خيلي ج�وان بودند مجتهد 

شدند. اينطور نيست؟ 

همينطور است. ش��هيد صدر در 19 سالگي مجتهد 
ش��دند و وقتي كمونيس��ت ها در عراق آن معركه را 
برپا كردند، ايشان ظرف هشت ماه مطالعه و تحقيق، 
كت��اب »اقتصادنا« را نوش��تند كه اث��ر فوق العاده و 
عجيبي است و اوج نبوغ ايشان را نشان مي دهد كه 
فقط با چند ماه مطالعه و بدون سابقه مطالعاتي، وارد 
اين عرصه شدند و بهترين حرف ها را هم زدند. درك 
چنين نبوغي براي خيلي ها قابل درك نيست و بديهي 

است حسادت خيلي ها را هم برمي انگيزد. 
از ش�اگردان برجس�ته آيت اهلل خوئي هم 

بودند... 
بله، هنوز خيلي ها داشتند درس آقاي خوئي را ادامه 
مي دادند كه ايش��ان آن درس را تمام كرد كه هيچ، 
ش��اگرد هم جذب و درس خارج را هم ش��روع كرد! 
خيلي ها به خودشان مي گفتند، »ما تا همين ديروز 
داشتيم با هم مباحثه مي كرديم، حاال او چطور دارد 

درس خارج مي دهد؟«
مخصوصًا در حوزه نجف كه علماي بزرگي 

درس مي دادند... 
بله، مخصوص��اً در حوزه نجف كه بني��ه علمي قوي 
داش��ت و مدرس��ين بزرگي مثل آقاي حكيم، آقاي 
حاج شيخ حسين حلّي، آقاي زنجاني، آقاي خوئي و... 
درس مي دادند. آن وقت شهيد صدر در 35 سالگي، 
درس خارج را شروع كردند. بديهي است تعارضاتي 
پيش مي آمد. در حوزه علميه قم هم وقتي جوان ها 
وارد اي��ن عرصه مي ش��وند، بعضي ه��ا واكنش هاي 
انتقادآميزي نش��ان مي دهند. خود آقاي خوئي هم 
جوان بودند كه درس خارج را شروع كردند و گرفتار 

همين برخوردها بودند. 
در باره نظريه »مرجعيت رشيده« كه توسط 
ايشان مطرح شد و نيز علت ورود ايشان به 

عرصه مرجعيت توضيحاتي بفرماييد.
ش��هيد صدر مرد تحول بودند و اعتقاد داش��تند كه 
دروس ح��وزه بايد متحول ش��وند و در اي��ن زمينه 
كتاب »معالم الجديد« و امثال آن را نوشتند يا رساله 
»الفتاوي الواضحه« را به شيوه خاصي نوشتند و در 
مقدمه آن هم به نكات بديعي اشاره كردند. در قضيه 
مرجعيت هم مي گفتند: بايد يك سازمان مرجعيت 
بنا نهاده شود تا پس از فوت يك مرجع، تالش هاي او 
ناتمام نماند و مرجع بعدي كار را از سر شروع نكند. 
به همين دليل ه��م »بيت المرجعي��ه« را طراحي 
كردند. ايش��ان اعتقاد داشتند اين نهاد هم بايد مثل 
همه نهادها، مش��خصات خاص خود را داشته باشد 
و كارش را بكند. چيزي ش��بيه به نه��اد رهبري ما 
در نظرش��ان بود. مي گفتند: بايد جايگاهي باشد كه 
هر مرجعيتي ك��ه مي آيد، در چارچوب منس��جم و 
منظمي با عالم تشيع و عالم اسالم تعامل و با آنها در 
جهت اهداف اسالمي ارتباط داشته باشد. مي گفتند: 
اين مرجعيت بايد سازمان منظم و مشخصي داشته 
باشد، نه اينكه هر مرجعي كه مي آيد كارش را از نو، 
با عده اي كه ممكن است صالحيت اجرايي انجام كار 
را هم نداشته باشند، شروع كند. طراح بسيار رقيق و 

سامان يافته اي بود. 
پس چرا مورد قبول واقع نشد؟ 

به خاطر اينكه حوزه علميه نجف، چندان افكار نو را 
نمي پذيرفت! در جامعه ما هم افكار نو چندان راحت 
پذيرفته نمي ش��ود و وقت��ي طرح ن��و و بديعي ارائه 
مي ش��ود، اكثراً در برابر آن موضع منفي مي گيرند و 
بعد به تدريج يكي يكي جلو مي آيند! مدارس اسالمي 
كه توس��ط مرحوم پدرم تأس��يس ش��د، در ابتدا با 
مخالفت علماي بزرگ تهران روبه رو شد! دارالفنون 
هم كه به ايران آمد، علما تحريم كردند كه بزرگ ترين 
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ايش�ان قلب�ًا به حض�رت ام�ام عاقه 
داش�تند و بس�يار به ايش�ان احترام 
مي گذاشتند. ايش�ان را خيلي بزرگ 
و همفك�ر خود مي دانس�تند. ش�ايد 
چون ش�اگرد آقاي خوئ�ي بودند و در 
محض�ر ايش�ان رعايت ح�د و حدود 
نسبت به اس�اتيد و پيشكس�وتان را 
آموخته بودند، تا مدت�ي محبت خود 
را به ام�ام خيلي آش�كار نمي كردند، 
اما قلب�ًا راه ايش�ان را قبول داش�تند 

 علي باقري
م  س��ال ال حجت ا

والمسلمين حاج شيخ 
جعفر جوادي شجوني 
در فهرست افرادي بود 
ك��ه مي بايس��ت براي 
مصاحبه درباره حادثه 
تاريخ��ي 15 خرداد به 
سراغش��ان مي رفتيم. 
روز 1372/4/30 براي 
گفت وگو انتخاب شد. همراه گروه فيلمبرداري واحد 
تلويزيوني حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي راهي 
منزل ايشان شديم. با روي گشاده جمع ما را پذيرفت 
و به زودي به اصل ماجرا پرداختيم. از حوادث واپسين 
سال هاي دهه 30 و سال هاي نخس��تين دهه 40 ياد 
كرديم تا گرد و غبار از حافظه تاريخ بزدايد و خاطرات 
س��ال هاي پيش از س��ه دهه قبل را زنده كند. حاصل 
گفت وگوها را پس از استخراج از نوار و بازنويسي به نظر 
جناب آقاي شجوني رسانديم و با حذف و اضافاتي چند 

به صورتي درآمد كه هم اينك پيش روي شماست. 
وقت��ي از من��زل آق��اي ش��جوني خارج مي ش��ديم، 
كوله بارمان عالوه بر ضب��ط 133 دقيقه خاطرات، دو 
مجلد كپي اس��ناد مبارزاتي وي � باقيمانده از ساواك 
منحله � بود كه ايشان در اختيارمان قرار داد. اسنادي 

كه تا حد بسياري روشنگر است و واقع نما. 
پ��س از تنظيم تاريخي اس��ناد و ن��گارش خالصه اي 
سيرگونه در آغاز آن، بر آن شديم حاصل گفت وگوها 
را نيز ضميمه و در قالب يك كتاب مس��تقل منتش��ر 
كنيم. گرچه سير حوادث و رخدادها در مجموعه اسناد 
و خاطرات جزء به جزء با هم منطبق نيست و هر يك 
مسير مستقلي را دنبال كرده است، ولي بدون ترديد 
مكمل يكديگر هستند و هر كدام زواياي تاريك ديگري 
را روشن مي س��ازد و از اين نظر بر غناي اين مجموعه 
افزوده است. اسناد مزبور ش��امل 238 سند است كه 
دوره زماني س��وم بهمن ماه 1334 تا س��وم آبان ماه 
1357 را در بر مي گيرد. مروري بر اين مجموعه نشانگر 
كاركردها، انديشه ها، خواست ها، موضع گيري ها و تطور 
آنها در شخصيت فردي است كه اين اسناد در طول بيش 
از دو دهه پا به پاي او پيش آمده و زوايايي از تفكرات، 

گرايش ها، واكنش ها و واكنش ه��اي مبارزاتي اش را 
منعكس ساخته است. در عين حال نبايد اين مجموعه 
را كامل فرض كرد، زيرا قدرت نفوذ و حضور مأموران 
ساواك منحله را محدوديت غير قابل انكاري است كه 
طبعاً نتايج و بازتاب آن نيز قادر نيست اين محدوديت 
را درنوردد و همه زواياي انديشه و عمل يك فرد را در 
بر گيرد، بنابراين بايد انتظ��ارات را در همين محدوده 
خالصه كرد. ناتواني مأموران رژيم شاه در فهم و انتقال 
مفاهيم ديني و هدف هايي كه در وراي اظهارات گوينده 
نهفته است، نقيصه ديگري اس��ت كه نبايد از نظر دور 
داشت، ولي در مجموع و با توجه به همه شرايط مي توان 
ادعا كرد آيينه اس��ناد جام حقيقت نمايي است كه تا 
ميزان زيادي راه را ب��ر گزافه گويي ها، پنهان كاري ها، 
بزرگ نمايي ها و كوچك شماري ها مي بندد و از اين نظر 
جزو ارزشمندترين يادگارهاي تاريخ، بلكه كارآمدترين 

عنصر سازنده آن به حساب مي آيد. 
توجه ب��ه نكاتي چن��د در طليعه كتاب ب��ر فايده اين 

مجموعه مي افزايد. 
1� فهم صحيح مواضع و ديدگاه هاي بازتابيده در اين 
اس��ناد، به ميزاني در گرو قرار گرفتن در فضايي است 
كه اين مباحث در آن مطرح ش��ده اند و بدون ترسيم 
ش��رايط اجتماعي، سياس��ي، فرهنگي و امنيتي كه 
به مثابه ظرف اين محتواست، نمي توان به جايگاه واقعي 

كلمات پي برد. 
2� حاكميت باط��ل، جبه��ه اي از مؤمني��ن را بر آن 
مي داش��ت كه با هر آنچه مظهري از مظاهر حكومت 
شناخته مي شود و به تحكيم و تثبيت موقعيت طاغوت 
حاكم كمك مي كند به مخالف��ت برخيزند، گرچه آن 
پديده در عالم واقع و نفس االمر، عنصر ناشايستي نبود 
و در صورتي كه در خدمت حكومت حق قرار مي گرفت 
مي توانست تحسين برانگيز و شايان ستايش باشد. با اين 
نگرش مي توان به تحليل پاره اي از موضع گيري ها در 
برابر حكومت طاغوت نشست. البته نبايد عنصر گذشت 
زمان و تطور انديشه كس��اني را كه اسناد از آنها سخن 

مي گويند از نظر دور داشت. 
3� محتواي بسياري از اسناد تكراري به نظر مي رسد و 
دليل آوردن تمامي آنها وجود نكته هاي خاص در هر 

سند و اصرار بر استفاده از همه پرونده بوده است. 
4� حفظ اصالت اسناد ما را بر آن داشت كه بر غلط هاي 
انشايي و اماليي موجود چشم بپوش��يم و از خواننده 

گرامي نيز بدين جهت پوزش مي طلبيم. 
5� بيشترين تعداد اس��ناد حاضر مربوط به سال هاي 
43�41 اس��ت و س��ندها نس��بت به وقايع سال هاي 
57-42 دچار فقر شديدي است كه علت كامل آن بر 
ما روشن نيست، ولي قطعاً تشديد خفقان و جو پليسي 
حاكم بر ايران در دهه 40 و 50 عامل تعيين كننده اي 

در اين خصوص به شمار مي آيد. 

در حاشيه انتشار اسناد مبارزاتي 
حجت االسام جعفر شجوني
روايتي از 6 دهه مبارزه

 »جستارهايي در منش علمي  و عملي شهيدآيت اهلل سيد محمدباقرصدر« 
در گفت و شنود با حجت االسام والمسلمين شيخ علي اسامي
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 »اقتصادنا« 
محصول 8ماه مطالعه او بود!

ظلم به نسل ما و ايران و اس��الم بود. مي گفتند: 
دارالفنون با س��بك جديد آموزش��ي آمده است 
و اگر بچه ها به آنجا بروند، بي دين مي ش��وند! در 
نتيجه افراد متدين به دارالفنون نرفتند و بچه هاي 
خانواده هاي بي دين رفتند و اولين نس��لي كه با 
شيوه آموزشي جديد در ايران تربيت شدند، اكثراً 
بي دين ه��ا بودند! مرحوم پ��درم دقيقاً به همين 
دليل مدارس اس��المي را راه ان��دازي كردند كه 
البته با مخالفت هاي س��نگين و شديدي روبه رو 
شدند، اما مهم ترين حس��ن آن اين بود كه اغلب 
پدر و مادرهاي متدين، نفس راحتي كشيدند كه 
مي توانند بچه هايش��ان را در مدارس��ي بگذارند 
كه دروس جدي��د را ياد بگيرن��د و در عين حال 
بي دين هم نش��وند. خيلي ها در دهه 60، وقتي 
مي فهميدند من پسر مرحوم اسالمي هستم، به 
من مي گفتند، »خدا پدرتان را رحمت كند. اگر 
ايشان مدارس اسالمي را تأسيس نمي كرد، من 
مهندس يا دكتر نمي ش��دم!« متأسفانه افكار نو 
هميشه در جامعه ما با اين مخالفت ها و مقاومت ها 

روبه رو مي شوند. 
چاره چيست؟ 

چاره اين است كه سازماني وجود داشته باشد كه 
مقدماتي بچيند و تدبيري بينديشد كه افكار نو را 
در جامعه جا بيندازد. اغلب هم نسل قديم است 
كه در برابر افكار جديد موض��ع منفي مي گيرد 
و مخالفت خود را به ش��كل هاي مختلف نش��ان 
مي دهد و اگر صاحب قدرتي هم باشد، مي تواند 

براي مدتي جلوي رشد افكار جديد را بگيرد. 
مرجعيت ش�هيد صدر تا چه حد مورد 
استقبال اقش�ار مختلف به ويژه اهالي 

انديشه و نظريه پردازي قرار گرفت؟ 
قطعاً بسيار زياد. نسل جديد عراق، با افكار ايشان 
بيش��تر همراهي مي كرد و تشكلي هم كه شهيد 
صدر ايجاد كرد، بس��يار مؤثر بود. اغلب جوانان 
و دانش��جويان به سراغ ش��هيد صدر مي آمدند. 
قديمي ه��ا، قباًل مرجع خ��ود را انتخ��اب كرده 
بودند و به كساني كه اعلميتش��ان تثبيت شده 
بود، از جمله آقاي خوئي، آقاي شاهرودي، آقاي 
اصطهبانات��ي و ديگران مراجع��ه و از آنها تقليد 
كرده بودند و رجوعش��ان به مرجع جديد هم از 
نظر خودشان كار مش��كلي بود و از نظر شرعي، 
كار چندان آساني نبود و بايد شرايطي را مراعات 
مي كردند، اما نسل جديد اين مشكالت را نداشت 
و مي توانست آزادانه مرجع خود را انتخاب كند، 
لذا نسل جديد با ايشان ارتباط بيشتري داشت. 

شما در چه مقطعي به ايران بازگشتيد 
و آيا ارتب�اط خ�ود را با ايش�ان حفظ 

كرديد؟ 
در سال 1348 و در پي درگيري ای كه با بعثي ها 
پيدا كردم، به اي��ران آمدم و ايش��ان به من نامه 
نوشتند كه برنگرد، چون تو را دستگير مي كنند! 
من هم ديگر نتوانستم به عراق برگردم و 11 سال 
از محضر ايشان دور بودم و فقط از طريق نامه با 
ايشان ارتباط داش��تم. نامه ها نزد آقاي اشكوري 
است. در سال 1359 هم كه ايشان شهيد شدند. 
چ�ه ويژگ�ي اي در ايش�ان به ش�كل 

برجسته در ذهن شما مانده است؟ 
عاطفه بسيار لطيف و ظريف ايشان. بنده با اكثر 
مراجع قم و نجف ارتباط داشتم و معموالً اين نوع 
عواطف ظريف و رقيق را در آنها مشاهده نكرده ام! 
ايشان به ش��اگردان خود عالقه زيادي داشتند 
و با آنها مأن��وس بودند. هر وق��ت موقع درس به 
مطلبي در باره فضايل اهل بيت)ع( مي رسيدند، 
اش��ك مي ريختند كه صحنه جالبي را به وجود 

مي آورد. 
از رابطه ايشان با امام بگوييد.

ايشان قلباً به حضرت امام عالقه داشتند و بسيار به 
ايشان احترام مي گذاشتند. ايشان را خيلي بزرگ 
و همفكر خود مي دانستند. ش��ايد چون شاگرد 
آقاي خوئي بودند و در محضر ايشان رعايت حد و 
حدود نسبت به اساتيد و پيشكسوتان را آموخته 
بودند، تا مدتي محبت خود را به امام خيلي آشكار 

نمي كردند، اما قلباً راه ايشان را قبول داشتند. 
رابطه ايش�ان با مرحوم آيت اهلل  خوئي 

چگونه بود؟ 
ش��هيد صدر هميشه از ايش��ان با تعبير »سيدنا 
االس��تاد« ياد مي كردند و احترام فوق العاده اي 
براي آقاي خوئ��ي قائل بودند. متأس��فانه رابطه 
اس��تاد و ش��اگردي، اين روزها در بين طلبه ها 
ضعيف شده اس��ت. طلبه ها در برابر استادشان 
خضوع داش��تند. در چنين فضايي ممكن است 
حتي با اس��تاد اختالف نظر هم داش��ته باشيد، 
اما آن را ابراز نمي كنيد! آق��اي صدر هم در برابر 
استادشان آقاي خوئي چنين برخوردي داشتند. 

شخصًا چه خاطره اي از ايشان داريد؟ 
ش��هيد صدر گاهي با ش��اگردان خ��ود به كوفه 
مي رفتند كه من همراهي شان مي كردم. گاهي 
هم حضوري خدمتش��ان مي رفتم و سؤاالتم را 
مي پرسيدم. مدتي در ايران بودم و نتوانستم در 

درس ايشان حضور يابم، شهيد صدر به آيت اهلل 
س��يد كاظم حائري فرمودند: اين دوره براي من 
تدري��س كنند. معم��والً در روزه��اي تعطيل با 
ايش��ان به كوفه مي رفتيم، بلم سوار مي شديم و 
به آن سوي ش��ط - كه باغ بود- مي رفتيم. جاي 
بسيار باصفايي بود و آقاي حائري نوشته هايشان 

را مي آوردند كه با هم مرور كنيم. 
يك شب شهيد صدر و شاگردان مبرز ايشان چون 
آقاي شاهرودي، آقاي حكيم، آقاي حائري، آقاي 
برهاني، آقاي س��يد عبدالغني اردبيلي و هفت، 
هشت نفر ديگر را به منزل دعوت كردم. تابستان 
بود و سفره را روي پش��ت بام انداختيم. خانم هم 
واقعاً زحمت كشيده و غذاهاي لذيذي را فراهم 
كرده و كاماًل ذائقه ايران��ي را در نظر گرفته بود. 
عرب ها عادت دارند يك گوسفند بريان را وسط 
سفره مي گذارند كه خوش طعم است، اما شكل و 
شمايل و آب و رنگ خوبي ندارد، ولي ايراني ها در 
غذا، ذوق هاي مخصوص به خود را دارند. شهيد 
صدر فرمودند: »با اين سوري كه تو به ما دادي، 
هر سوري كه تا به حال خورده بوديم يادمان رفت! 
معلوم هم نيس��ت در آينده دو باره چنين چيزي 

عايد ما شود!«
اواخر هم يك بار مرحوم آقاي س��يد محمدباقر 
حكيم را ب��ا 10، 20 نفر از اطرافيان خودش��ان 
دعوت كردم و ايشان هم گفتند: »اول بگذار سفره 
را تماشا كنم و بعد بخورم!«با اين همه بايد بگويم 
كه زياد در جريان مسائل سياس��ي و اجتماعي 
شهيد صدر نبودم و بيشتر درس ايشان مي رفتم. 
چه دليلي داش�ت كه ايش�ان به ش�ما 
در اي�ران، بي�ش از ديگ�ران نام�ه 

مي نوشتند؟ 
بس��يار به م��ن محب��ت داش��تند و م��را فرزند 
خود مي دانس��تند. در ايران هم اكث��ر افراد مرا 
مي شناختند و صاحب نفوذ بودم. شاگردان ديگر 
ايش��ان، اكثراً در ايران نبودند. در آن دوره پدرم 
زنده بودند و ما در سراسر ايران مدرسه و در نتيجه 
روابط گسترده اي با افراد داشتيم و طبيعتاً بهتر 
مي توانستيم با ايشان همراهي كنيم. شهيد صدر 
فرموده بودند: كتاب هايشان نبايد بدون نظارت 
من ترجمه شوند. به ايشان گفتم: در ايران چنين 
قانوني ندارد و هيچ كس به حرفم گوش نمي دهد! 
امام موسي صدر هم همين مشكل را داشتند و به 
من گفتند: نبايد بگذارم آثار ايشان بدون نظارتم 

چاپ شود... كه همين پاسخ را دادم. 
قبل از انقالب جنگ لبنان كه شروع شد، اخوي را 
به آنجا فرستادم كه بتواند كمك هايي انجام دهد. 
در آن برهه امام موسي صدر كسي را نداشتند كه 
به ايشان كمك كند. چند نامه را به دست برادرم 
داده بودند كه برايم بي��اورد. يك نامه براي من و 
اخوي بنده محمد آقا بود و يك نامه هم براي ملت 
ايران. ايشان نوشته بودند: تو نماينده ما هستي 
و وجوهات��ي را كه دريافت مي كن��ي، در اختيار 
جنگ زدگان لبنان قرار بده! دوره شاه بود و كسي 
در اين باره همكاري زيادي نكرد، ولي نامه اي را 
كه ايشان خطاب به مردم ايران نوشته بودند، به 
تعداد زي��اد تكثير كردم و براي ش��خصيت هاي 
مختلف فرستادم. شهيد صدر هم اين گونه مسائل 
را با بنده مطرح مي كردند و به من وكالت تام داده 
بودند. تعدادي از كتاب هاي ايشان را در سال هاي 
قبل از انقالب، يعني فاصله 1350 تا 1357 كه 
انتش��ارات داش��تم، چاپ كردم. بعضي ها را هم 
ترجمه كرديم و به ناشران ديگر داديم كه چاپ 
كردند. جزوه هاي »فلس��فتنا« را خودمان چاپ 
كرديم، مخصوصاً بعد از انقالب و شهادتشان، بنده 
با عنوان شهيد رابع، آثارشان را چاپ مي كردم. به 
نظر بنده ايش��ان فقيه جامع الش��رايطي بودند و 
اين عنوان برازنده شان بود. بعدها ديدم ديگران 
هم از اين عنوان براي ايش��ان اس��تفاده كردند. 
در هر حال تنها خواسته ايش��ان از بنده اين بود 
كه كتاب هايشان به س��رعت به فارسي ترجمه و 
منتشر شوند. اس��تقبال خوبي هم از كتاب هاي 

ايشان شد. 
تنها دغدغه ايشان به خاطر خلوصي كه داشتند، 
همين بود كه از طريق آثارشان با انحرافات ديني 
مبارزه و به مردم مس��لمان ايران خدمت كنند. 
ايشان بر اساس هوش خارق العاده اي كه داشتند، 
مي دانستند اتفاقات سياسي و فرهنگي مهمي در 
ايران روي خواهد داد و مي خواستند به سهم خود 
زمينه هاي فرهنگي آن را فراهم كنند. ايشان در 
هيچ  يك از تماس ها و مكاتبات خود با ما، هدفي 
جز بسط انديشه اسالمي و تقويت فرهنگ ديني 
جامعه نداش��تند و مي خواستند گره هاي فكري 
جوانان را بگشايند و شبهات آنها را برطرف كنند، 
در حالي كه عده اي بودند كه هدفش��ان، تحقق 
اميال شخصي خودشان بود و فقط مي خواستند 
از امكاناتي كه در اختيار پدر ما بود، به نفع خود 
استفاده كنند، اما ايشان بسيار خالصاً مخلصاً فقط 
به بسط انديشه هاي صحيح ديني و جلوگيري از 

انحرافات فكري مي انديشيدند. 
يك سؤال ش�خصي هم از شما داشته 
باش�يم. برنامه آينده انتشارات بعثت 

چيست؟ 
در حال حاضر در حوزه فارسي انتشاراتي داريم، 
ولي براي انتشار كتاب به زبان هاي ديگر، نياز به 
امكانات بيشتر هست. در سال هاي اول انقالب، 
ما تعداد زيادي از كتاب هاي شهيد صدر، شهيد 
مطهري و بسياري از متفكرين اسالمي را منتشر 
كرديم كه بازتاب بس��يار مثبتي در كش��ورهاي 
خارج داشت. به نظر بنده دولت بايد به نهادهاي 
خصوصي ياري برساند و در عين حال از آنها كمك 

بگيرد كه اين كار مهم انجام شود. 
با تش�كر از فرصت�ي ك�ه در اختيار ما 

گذاشتيد. 

هنوز خيلي ها داش�تند درس آقاي 
خوئي را ادامه مي دادند كه ايش�ان 
آن درس را تمام كرد كه هيچ، شاگرد 
هم جذب و درس خارج را هم شروع 
كرد! خيلي ها به خودشان مي گفتند، 
»ما تا همي�ن ديروز داش�تيم با هم 
مباحث�ه مي كرديم، ح�اال او چطور 
مي ده�د؟« خ�ارج  درس  دارد 


