
  محمدرضا كائيني
49 س�ال پيش در چنين روزهايي، خبر شهادت 
عالم پاكباز و پرتكاپو شهيد آيت اهلل سيدمحمدرضا 
س�عيدي خراس�اني در زندان، موج�ي از حيرت 
و تح�رك در جامع�ه آن روز ايجاد ك�رد. در واقع 
ش�هادت مظلومانه اين روحاني مب�ارز در دوران 
سكوت و س�كون، نقطه اي براي آغاز تحرك شد 
و بازتاب هايي گس�ترده آفريد. در مقالي كه پيش 
روي شماس�ت، ش�مه اي از روايت هاي نزديكان 
ش�هيد س�عيدي در اين ب�اره م�ورد بازخواني و 
تحليل قرار گرفته است. اميد آن كه تاريخ پژوهان 
انق�الب و عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آيد.

   
  آمبوالنسي كه به ناگاه از زندان بيرون آمد

نحوه اطالع خانواده ش��هيد آيت اهلل سيدمحمدرضا 
سعيدي از واقعه ش��هادت وي، در زمره نكات جالب 
توجه درب��اره اين رويداد اس��ت. آنان ب��راي ديدار با 
وي به مقابل زن��دان رفتند و به ناگاه با آمبوالنس��ي 
مواجه شدند كه جسم بي جان او را براي دفن مي برد! 
مرحومه خديجه طباطبايي همسر شهيد در اين باره 
در خاطرات خويش آورده اس��ت: »ب��ا آقاي صالحي 
به مقاب��ل زندان رفت��م و دخت��رم طيبه بغل��م بود. 
نرگس سادات شيرخوار بود و او را خانه گذاشته بودم. 
رفتم زندان و بعد از مدتی ديدم كه آمبوالنسی از در 
زندان بيرون آمد. دختربچه اي به من گفت يك آدم 
40 ساله توي آمبوالنس بود. من گريه و زاري مي كردم 
و به دلم افتاده بود كه خودش اس��ت. مالقات هم كه 
نمي دادند. آمديم ديديم خان��ه را محاصره كرده اند. 
به حاج حسن آقا گفته بودند شناسنامه پدرت را بده. 
بعد هم كه محمدآقا همراه آنها رفتند. در آن روزها، 
محمدآقا 19 سال داش��ت. يك آقاي متبحري نامی 
بودند- كه خدا رحمتشان كند- به ايشان گفته بودند 
اين بچه كه نمي تواند تنها بيايد و با محمدآقا رفتند. 
گفته بودند به ش��رط اينكه حرفي نزنيد. خالصه راه 
مي افتند و مي بينن��د كه يك آمبوالنس دنبالش��ان 
مي آيد. محمدآقا گمان كرده بود مي خواهند پدرش 
را تبعيد كنند. خبر نداشت كه قضيه از چه قرار است. 
باالخره به وادي السالم مي رس��ند و مي فهمد چه بر 
س��ر پدرش آورده اند. محمدآقا آنجا باالی سر جنازه 

پدرش صحبت مي كند كه ما پنج پسرت راهت را ادامه 
مي دهيم. نماز را هم آقاي متبحري خوانده بودند و بعد 
هم دفنشان كرده بودند. شنيدم كه همه بدنشان كبود 
بوده، من هم توي خانه نشس��ته بودم كه هم شوهرم 
را بردند و هم پسرم را! همسايه ها هم همگي ترسيده 
بودند و مي گفتند ب��ه خانه ما نيا و برايمان دردس��ر 
درست نكن! ما تا چندين و چند سال همين وضع را 
داشتيم. داداش ما را هم دائماً مي گرفتند و می بردند و 

شكنجه مي كردند!«
  مواجهه پسر با جسم بي جان پدر در پزشكي 

قانوني
حجت االسالم والمسلمين سيدمحمد سعيدي توليت 
كنوني آستان حضرت معصومه)ع(، فرزند ارشد شهيد 
آيت اهلل سيدمحمدرضا سعيدي است. ساواك او را به 
عنوان تنها نماينده خان��واده انتخاب كرده بود كه در 
تدفين غيرمنتظره آن ش��هيد ش��ركت جويد. او در 
آغاز گمان برده بود كه مأم��وران درصدد تبعيد پدر 
هستند و او را براي بدرقه مي برند اما به ناگاه در سالن 
پزش��كي قانوني، با پيكر او مواجه شد و پس از آن نيز 
ناباورانه، نظاره گر تبعيد وي گشت: »جايي كه رفتيم 
نمي شناختم و نمي دانستم اينجا پزشكي قانوني است. 
آنها هم به من نگفتند كه اينجا كجاست. وقتي به آنجا 
رس��يديم، يكي از آنها كه بعداً فهميدم دكتر جواني 
است )همان كسي كه بعد از انقالب اعدام شد(، به من 
گفت به شما تسليت مي گويم! من اصاًل باور نمي كردم 
كه اتفاقي افتاده باش��د. مات و مبهوت ايس��تادم. در 
آن موقع،  آقاي دكتر س��يدمحمود طباطبايي رئيس 
پزشكي قانوني مرا توي اتاقش خواست و از من پرسيد 
قضيه پدرت چه بوده است؟ ... من مقداري اين پا و آن 
پا كردم و حرفي نزدم! او گفت پس��رم، به من اعتماد 
كن، اگر چيزي هس��ت بگو. من هم آنچه از مبارزات 
پدرم مي دانستم و جريان دستگيري او توسط ساواك 
را برايش گفتم. خالصه اينكه به اتفاق آنان، جنازه پدر 
را به وادي الس��الم قم برديم. جنازه را بيرون آوردند. 
بدنش مجروح بود.  دكتری ج��وان و ازغندي- كه از 
مأموران س��اواك بودند- در آنجا حضور داش��تند. با 
اينكه جنازه پدرم را مي ديدم، باورم نمي شد كه او را 
كشته باشند. از غسالخانه بيرون آمدم و جنازه پدرم را 
دفن كردند. من بالفاصله در قم، به خانه آيت اهلل رباني 

شيرازي رفتم. او در خانه نبود. به خانواده اش گفتم كه 
پدرم را ش��هيد كرده اند! مأموران ساواك همه جا مرا 
تعقيب مي كردند. من ديگر در قم نماندم، سوار ماشين 
شدم و به تهران آمدم. وقتي به خانه رسيدم، مادرم با 
ديدن قيافه من، پنداري ب��ه قضيه پي بردند. خطاب 
به من گفتند محمد! چي شده؟ گفتم: چيزي نشده، 
پدرمان راحت شد، شما برويد لباس سياه بر تن كنيد 
و براي ما بچه  ها هم لباس سياه بياوريد كه حاال وظيفه 
ما سنگين تر ش��ده اس��ت!... 40 روز از شهادت پدرم 
مي گذش��ت. خانواده ما براي برگزاري مراسم چهلم، 
به سر قبرشان در وادي السالم قم آمد. من هم حضور 
داشتم. خدا رحمت كند شهيد محمد منتظري را، او 
هم در آنجا بود. او به وس��يله يكي از خانم ها به مادرم 
پيغام داد چون شما در شرايط عاطفي خاصي هستيد 
و كسي جرئت اعتراض به شما را ندارد، فرصت خوبي 
است كه با فرياد بگوييد شوهر مرا شاه كشته است! و 
اين جمله را مرتب تكرار كنيد تا توجه افرادي كه به 
گورستان وادي السالم آمده اند، به موضوع جلب و آنها 
نيز از موضوع مطلع ش��وند و بدانند كه شوهر شما به 

دستور شخص شاه كشته شده است...«
  طالقان�ي و برگزاري مراس�م متف�اوت براي 

سعيدي
مرحوم حجت االس��الم والمس��لمين س��يدمهدي 
طباطبايي برادر همسر شهيد آيت اهلل سيدمحمدرضا 
س��عيدي بود. او پس از دريافت خبر شهادت وي در 
مشهد، به تهران آمد تا در مراس��م بزرگداشت داماد 
خانواده خود در تهران شركت جويد. او پس از چندي 
و به داليلي كه در پي مي آي��د در تهران اقامت گزيد 
و تا پايان حيات خويش، جانش��ين ش��هيد سعيدي 
در مسجد موس��ي بن جعفر)ع( بود. او شرايط محل 
سكونت شهيد را پس از انتشار خبر قتل وي در زندان، 
اين گون��ه توصيف كرده اس��ت: »ما آمدي��م تهران و 
مانده بوديم كه بمانيم يا نمانيم! من تصميم داش��تم 
آقاي حاج ش��يخ محمد غ��روي داماد ايش��ان را- كه 
داماد اولشان و در نجف درس خوانده و طلبه فاضلي 
بود- به جاي ايش��ان در مس��جد بگمارم و خودم به 
مشهد برگردم، ولي سياسيون از جمله آقاي فلسفي، 
آقاي  هاشمي رفسنجاني و آقاي رباني شيرازي گفتند 
ايشان نباش��د و ش��ما باش��يد. من اصرار داشتم كه 

حجت االسالم س�يدمحمد سعيدی: 
»جاي�ي كه رفتي�م نمي ش�ناختم و 
نمي دانستم اينجا پزش�كي قانوني 
است. آنها هم به من نگفتند كه اينجا 
كجاست. وقتي به آنجا رسيديم، يكي 
از آنها - كه بعداً فهميدم دكتر جواني 
اس�ت-  به من گفت به شما تسليت 
مي گوي�م!... خالصه اينك�ه به اتفاق 
آنان، جن�ازه پدر را به وادي الس�الم 
قم بردي�م. جنازه را بي�رون آوردند. 
بدنش مج�روح بود.  دكت�ری جوان 
و ازغن�دي ك�ه از مأموران س�اواك 
بودند، در آنج�ا حضور داش�تند. با 
اينكه جنازه پدرم را مي ديدم، باورم 
 نمي ش�د كه او را كش�ته باش�ند...«

حجت االس�الم س�يدمهدی طباطبايی: 
»شهادت آيت اهلل سعيدی تأثير شديدي 
گذاشت. كل منطقه به هم ريخت! آيت اهلل 
طالقاني آم�ده بودند اينجا. س�اواك در 
مس�جد را قفل كرده بود و اجازه نمي داد 
كس�ي وارد ش�ود. آي�ت اهلل طالقاني در 
خيابان نشس�تند و دكتر عباس شيباني 
سخنراني كرده بود كه ايشان را گرفتند. 
آق�اي طالقان�ي را آن روز بازداش�ت 
نكردن�د، ول�ي بع�د بازداش�ت كردند«
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بازتاب هاي شهادت آيت اهلل سيدمحمدرضا سعيدي در آيينه روايت ها

پرواز در تاريكي!
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  شاهد توحيدي
اث��ري ك��ه هم اينك در 
معرفي آن سخن مي رود، 
مجموع��ه پژوهش هايي 
است درباره تاريخ معاصر 
اي��ران ب��ه وي ��ژه تاريخ 
انقالب اسالمي كه تحت 
عنوان »آنچه گذشت« از 
سوي انتشارات سوره مهر 
نشر يافته اس��ت. يكي از 
عناوين اين مجموعه، »در لب��اس مرجعيت« نام 
دارد كه ب��ه كارك��رد سياس��ي چهره هايي چون 
آي��ت اهلل س��يد كاظم ش��ريعتمداري و آي��ت اهلل 
حس��ينعلي منتظري پرداخته است. انتخاب اين 
س��وژه، هوش��مندانه و بهنگام به نظر مي رس��د، 
چه اينك��ه اين مقوله چندي اس��ت به دس��تاويز 
دشمنان شناخته ش��ده نظام اسالمي مبدل شده 
است. مؤلفان اثر در تشريح ضرورت هاي اين دست 
از آثار، در ديباچه خويش چنين آورده اند: »ارتباط 
مؤمنين و مرجعيت شيعه رشته ای مستحكم است 
كه سر آغاز آن در دل تاريخ تشيع قابل رديابی است. 
ايرانيان شيعه مذهب خصوصاً از دوره صفويه به بعد 
و نظر به تحوالت تو در ت��وی اجتماعی - مذهبی 
پديد آمده در كشور، به مرور ارتباطی درهم تنيده 
با مرجعيت ش��يعه يافتند، به نح��وی كه مفهوم 
»نايب امام زمان« نه يك پدي��ده علمی محض و 
محبوس در دل كتاب ها، بلكه پديده ای مش��هود 
در دل و زندگی روزمره مردم شد و روحانيون و در 
رأس آنان مراجع را تبديل به ياری كنندگان مردم 
در امر آخرتشان و مالذ آنان در زندگی دنيايی شان 
كرد. اين ارتباط طرفينی تا دوره ما نيز ادامه داشت 
و همين اس��تحكام ارتباط بين مردم و مرجعيت 
بود كه به صورت پديده های عظيم تاريخی چون 
قيام تنباكو و نهضت  مش��روطيت و بعدها انقالب 

 اسالمی رخ نمود.
آنچه پيش روی شماس��ت، تالش��ی اس��ت برای 
واكاوی برخی ابعاد زندگ��ی دو روحانی نامدار كه 

دس��ت تقدير، لب��اس مرجعيت را ب��ر قامت آنان 
پوشاند ولی هر يك به داليلی خاص، از بزرگ ترين 
جنب��ش روحاني��ت و مرجعيت در تاريخ تش��يع 
)انقالب اس��المی( دل بري��ده و مس��يری ديگر 

گزيدند.
مقال��ه اول اين كت��اب، مروری دارد ب��ر زندگانی 
آيت اهلل سيدكاظم شريعتمداری از والدت تا وفات. 
در اين مقاله، به اجمال برخی گلوگاه های سياسی 

حساس در زندگانی ايشان بررسی شده است.
مقاله دوم به يكی از ن��كات پيچيده تاريخ معاصر 
نظر كرده است. مواضع علنی آيت اهلل شريعتمداری 
كه در بيانيه ها و مصاحبه های ايش��ان به چش��م 
می خورد، از ايش��ان تصويری انقالبی ساخته بود 
كه كمتر كس��ی در آن ترديد روا می داشت اما با 
نگاه به اسناد ساواك كه حاصل جلسات مخفيانه 
با آيت اهلل شريعتمداری يا شنود منزل ايشان است 
نكات ديگری بر پژوهنده هويدا می ش��ود كه اين 

مقاله، سعی دارد به همان دانستنی ها بپردازد.
مقاله سوم، نگاهی انداخته است بر روابط آيت اهلل 
منتظ��ری با ق��وه قضايي��ه جمهوری اس��المی. 
مهم ترين مسئوليت آيت اهلل منتظری- كه در دهه 
اول با عنوان قائم مقام رهبری در جامعه شناخته 
می شد- مسئوليت در دستگاه قضايی بود؛ اين در 
حالی بود كه بسياری از انتقادات آيت اهلل منتظری 
نيز به اين دس��تگاه وارد می ش��د. در اين نوشتار، 
برآنيم كه به تبيين جاي��گاه آيت اهلل منتظری در 
قوه قضاييه دهه اول جمهوری اس��المی بپردازيم 
و س��پس با مش��خص كردن انتقادات وی و نحوه 
بيان آنها، به برخ��ی از نمونه های عملكرد آيت اهلل 
منتظری در امر قضا، با توجه به مستندات موجود 

اشاره خواهيم كرد. 
مقاله چهارم كتاب نيز دس��ت گذاش��ته است بر 
كليدی ترين ايراد آي��ت اهلل منتظری به جمهوری 
اس��المی كه نقش مهمی هم در جدايی ايشان از 
نظام ايفا نمود. مسئله ادعايی شكنجه در زندان ها، 
مطلب��ی نبود ك��ه آي��ت اهلل منتظری ب��ا روحيه 
ظلم س��تيز خود بتواند در برابر آن ساكت بنشيند 
اما اينك��ه چگون��ه تصوير زندان ه��ای جمهوری 
اس��المی در ذهن آيت اهلل منتظری بدل ش��د به 
ش��كنجه خانه و كش��تارگاه، مطلبی است كه اين 
مقاله با رجوع به برخی منابع دست اول، سعی در 

روشن كردن آن دارد«.

 حاشيه اي بر انتشار اثر
 تاريخي-پژوهشي »در لباس مرجعيت«

زواياي يك چالش!
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اينجا نباش��م، چون در مشهد وضعيتم خوب بود 
و در قضيه نهضت امام در مشهد، تقريباً گرداننده 
خودم بودم! عالوه بر اينكه از نظ��ر كار و زندگي 
هم، وضعيتم در مشهد بهتر بود و در تهران نهايتاً 
پيش نماز مي شدم! آن روز آقايان اصرار كردند و 
آيت اهلل رباني و آيت اهلل منتظري آمدند خانه ما به 
ديدن من و اصرار كردند ك��ه بياييد منزل دكتر 
واعظي و در آنجا از ما خواس��تند بمانيم. شهادت 
ايشان تأثير ش��ديدي گذاشت. كل منطقه به هم 
ريخت! من آن روز نب��ودم. آيت اهلل طالقاني آمده 
بودند اينجا. ساواك در مسجد را قفل كرده بود و 
اجازه نمي داد كسي وارد شود. آيت اهلل طالقاني در 
خيابان نشستند و دكتر عباس شيباني سخنراني 
كرده بود كه ايش��ان را گرفتند. آق��اي طالقاني 
را آن روز بازداش��ت نكردند، ولي بعد بازداش��ت 
كردند. ما كه آمديم، مي خواستيم ختم بگذاريم 
كه نگذاشتند و شب هفت را در خانه گرفتيم. در 
مراسم ايشان س��يدعبدالرضا حجازي سخنراني 
كرد و مطرح كرديم كه ايشان شهيد شده و راهش 
بايد ادامه پيدا كند. خ��ودم صحبت كردم. اصغر 
بديع زادگان- ك��ه بعدها از رهب��ران مجاهدين 
شد- دور و بر خودم ايستاده بود و من براي جوان ها 
سخنراني كردم. سعيد محسن كه او هم از رهبران 
مجاهدين شد، دم در اتاق ايستاده بود. همه شان 

خيلي جوان بودند...«
  حوزه قم و يك شهادت تحول آفرين

در روزگاري كه آيت اهلل سيدمحمدرضا سعيدي به 
شهادت رسيد، حوزه علميه قم يكي از مستعدترين 
كانون ها براي واكنش به شمار مي رفت. انتشار اين 
خبر، مدرس��ين و طالب پرانگيزه و انقالبي را به 
جنب و جوش افكن��د و پيامدهايي مهم و نمايان 
آفريد. استاد سيد هادي خسروشاهي درباره بخشي 
از اين بازتاب ها چنين آورده است: »خبر شهادت 
آيت اهلل سعيدي به س��رعت در قم انتشار يافت و 
موجب تأسف و تأثر شديد بزرگان و فضال و طالب 
شد. مجالسي براي بزرگداشت ايشان در بعضي از 
مساجد قم و بر سر مزارش برگزار شد كه اين امر 
خود در آن شرايط بحراني و حاد، شهامت ويژه اي 
را مي طلبيد. اينجانب و حجت االسالم والمسلمين 
ش��ادروان علي حجتي كرمان��ي،  بالفاصله پس 
از آگاهي از اي��ن جنايت فجيع، به تهيه و نش��ر 
اعالميه اي اقدام كرديم كه عالوه بر توزيع وسيع 
در ايران، در اروپا نيز تكثير و پخش ش��د. ترجيح 
مي دهم در اي��ن مورد، نامه خصوص��ی خودم به 
مرحوم آقاي حجتي و يادداشت توضيحي ايشان را 
به دو دليل عيناً نقل كنم. اوالً اينكه به روشن شدن 
بخش��ي از تاريخ معاصر كمك مي كند و ثانياً آن 
كه يادي از برادرمان علي حجتي به ميان مي آيد 
كه بي ترديد اگر زنده بود، خود ش��رحي مبسوط 
درباره آيت اهلل سعيدي مي نوشت. به هر حال آنچه 
به دنبال اين پاس��خ كوتاه مي آيد، نش��ان دهنده 
گوش��ه اي از واكنش حوزه علميه قم نس��بت به 
شهادت آيت اهلل س��عيدي توسط دژخيمان رژيم 
ستمش��اهي بود. زنده ياد علي حجتي كرماني در 
اين باره مي نويس��د:  »ما همواره از ماشين تحرير 
بعثت و دس��تگاه  پلي كپي آن در مواقع مختلف و 
به طور پراكنده جهت چ��اپ و تكثير اعالميه ها، 
پيام ه��اي ام��ام و اطالعيه ه��اي ض��روري بهره 
مي جس��تيم كه يكي از موارد قابل ذكر كه براي 
من خاطره  رنج  آوري را نيز دربر دارد، اطالعيه اي 
بود كه به مناس��بت ش��هادت جانگ��داز مرحوم 
آيت اهلل حاج سيدمحمدرضا سعيدي خراساني در 
بحراني ترين جو ترور و وحشت و اختناق ماه هاي 
نخست سال 1349 انتشار داديم. اجازه بدهيد در 
اين باره به نامه  خصوصي و در عين حال دردمندانه 
برادر گرانقدرم سيدهادي خسروشاهي كه اخيراً 
و در آستانه مسافرت چند روزه ايشان به خارج از 
كشور، برايم نوشته است، بس��نده نموده و متن 
اطالعيه را نيز براي ثبت در تاريخ آورده و خود نيز 
به تشريح خاطره مورد نظر آقاي خسروشاهي در 

آخر همين بحث، اكتفا كنم.
هوالحق 

برادر، علي حجتي كرماني
با سالم و درود همچنان انقالبي- اسالمي 

... روزي مي گفتيد كه اعالميه  مربوط به شهادت 
آيت اهلل سعيدي را من نوشتم و شما و ديگر برادران 
همكار بعثت- نشريه  مخفي حوزه  علميه قم- آن 
را تكثير كرديد و برادر به حق پيوس��ته اي هم در 
همان هنگام كه دست هاي ش��ما هنوز از جوهر 
پلي كپي پاك نش��ده بود، از ما انتقاد مي كرد كه 
گويا مب��ارزه نمي كنيم و... باش��د. او رفت، ما هم 
مي رويم و از بندگان خدا هم پاداشي نمي خواهيم 
كه وظيفه اي را انجام داده بوديم و براي آن برادر 
ه��م از خداي ب��زرگ طل��ب رحم��ت و مغفرت 
مي كنيم. نمون��ه اي از اعالميه مزبور در آرش��يو 
من موجود بود كه به پيوس��ت تقدي��م مي كنم. 
اعالميه مربوط است به سالگرد مرحوم سعيدي 
21 خرداد يعني در بحراني ترين جو اختناق و ترور 
كه شب مي گرفتند و دو هفته بعد جنازه را تحويل 
مي دادند! پس ما در آن شرايط مبارزه مي كرديم، 
نه حاال، و چه نيكو خواه��د بود كه خاطره خود را 
در اين زمينه بنويس��يد و همراه متن اعالميه در 
اطالعات منتش��ر كنيد تا انقالبي نمايان جديد! 
حقاي��ق را بيش��تر از اين تحري��ف نكنند. گرچه 
من ش��خصاً بر اين باورم ك��ه اين گونه تحريف ها 
هيچ گونه ارزش و اهميتي ندارد و نزد حق تعالي 
مسئله اي را تغيير نمي دهد، ولي اين را هم قبول 
دارم كه دفاع از ح��ق يك امر طبيع��ي، بل يك 
تكليف الهي است. به هر حال اگر مي خواهيد براي 
ثبت  در تاريخ آن هم  هالك- كه كل شيئي  هالك 
اال وجهه- در اين باره مطلبي بنويسيد، سند آن 
به پيوست تقديم مي شود تا به موقع اقدام كنيد  
ولي بر اين باور هم استوار باشيد كه و رضوان من 

اهلل اكبر، و ما عند ربك خير وابقي. بگذار تاريخ را 
تحريف كنند كه اين سرنوش��ت هميشگي خود 
تاريخ است؛ بگذار حقايق را وارونه جلوه دهند تا 
وقتي علي در محراب عبادت به ش��هادت رسيد، 
باور نكنند كه او هم نماز مي خوانده است! و بگذار 
آنچه دل تنگشان مي خواهد بگويند و بنويسند و 
من به شما اطمينان مي دهم تا 50 سال ديگر، نه 
از آنها نامي هست و نه نشاني و در نزد حق تعالي، 
اگر باورش دارند،  هيچ اج��ر و منزلتي نخواهند 
داشت. با تبريك سال جديد، چون عازم مأموريتي 
چندروزه در خارج هستم، بدين وسيله عرض ادب 

مي شود كه اميدوارم پذيرا باشيد.«
  جامعه و يك شهادت تحول آفرين

همان گون��ه كه اش��ارت رفت، ش��هادت آيت اهلل 
سيدمحمدرضا س��عيدي در جامعه فرورفته در 
سكون و انفعاِل آن روز، نقطه آغازي براي تحرك 
و واكنش ش��د. اين بازتاب ها در سطوح گوناگون 
بازتاب يافت. حسين ش��ريعتمداري از شاگردان 
آن ش��هيد، در اين باره بر اين باور است: »آيت اهلل 
سعيدي بعد از شهادتشان بيش��تر زنده شدند و 
اين يك قاعده ش��ناخته ش��ده در مورد شهادت 
اس��ت و در مورد ايش��ان هم بود. بعد از شهادت 
ايشان، اين سؤاِل چرا، از سوي همه اقشار مطرح 
مي شد و از اين طريق، افراد به ديدگاه هاي ايشان 
رهنمون مي ش��دند. من با بس��ياري از دوستان 
برخ��ورد مي كردم ك��ه تأس��ف مي خوردند چرا 
در دوران حيات آيت اهلل س��عيدي، توفيق ديدار 
ايشان را نداشتند. آن روزها رسانه اي كه در اختيار 
بچه مس��لمان ها نبود و اخبار عمدتاً زبان به زبان 
مي گش��ت. گاهي اوقات اين رس��انه ش��فاهي با 
ظرفيت بسيار بااليي كار مي كرد، از جمله در مورد 
شهادت آيت اهلل سعيدي. اوالً شهادت ايشان بسيار 
مظلومانه بود. تا چند روز كه كسي خبري نداشت، 
ولي بعد از آنكه نحوه ش��هادت ايش��ان مشخص 
ش��د، بچه ها در محافل دانشجويي، مساجد و هر 
جايي كه امكاني پيش مي آمد در اين باره صحبت 
مي كردند و خبر شهادت ايشان به سرعت منتشر 
شد. عجيب اينجاست كه هميشه دو ويژگي ايشان 
بر سر زبان ها بود:  يكي شاگرد امام بودن و يكي به 

شدت ضدامپرياليسم بودن.«
 ...و كالم آخر

به شهادت اس��ناد و منقوالت، امام خميني پس 
از انتشار خبر شهادت آيت اهلل سعيدي در نجف، 
نخست درصدد پي جويي از صحت و سقم ماجرا 
برآمد و پس از دريافت ش��هادت هاي موثق، در 
پاسخ به تس��ليت جمعي از فضالي حوزه، به اين 
واقعه به ش��رح ذيل واكنش نشان داد: »حوادث 
اخير اي��ران كه قتل مرحوم س��عيدی مترتب بر 
آنهاست، موجب كمال تأثر است. اين تنها مرحوم 
سعيدی نيست كه با اين وضع اسف  انگيز در گوشه 
زندان از پا درمی آيد بلكه چه بس��ا افراد مظلوم و 
بی گناه به جرم حقگويی در سياه چال های زندان، 
مورد ضرب و َش��ْتم و ش��كنجه  های وحشيانه و 
رفتار غيرانس��انی قرار می گيرند. اين خوان يغما 
كه مدت هاس��ت مورد هجوم چپی و راستی قرار 
گرفته و گاهی با صراحت تقسيم گرديده، اكنون 
با عناوين ديگر با كمال عوام فريبی نقشه كش��ی 
شده و مورد تقس��يم قرار گرفته است. از طرفی 
كارشناس��ان چپی كه مقصود آنها اسارت شرق 
و ملل اس��المی است، به اسم تأس��يس كارخانه 
ذوب آهن )كه نفع آن برای اس��تعمار و كس��ب 
وجهه دستگاه جبار بيش��تر از نفعی است كه به 
ملت می رس��د( و از طرف ديگر كارشناس��ان و 
س��رمايه داران بزرگ امريكا به اسم عظيم ترين 
س��رمايه گذاری خارجی برای اس��ارت اين ملت 
مظلوم به ايران هجوم نموده اند. س��رمايه دارانی 
كه بنا به نوش��ته بعضی از روزنامه ه��ا هر لحظه 
از عمرشان ده ها هزار دالر قيمت دارد، بايد ديد 
برای چه منظور در ته��ران اجتماع می كنند؟ آيا 
برای غمخواری و انسان دوس��تی است؟! كسانی 
كه دنيا را به خاك و خون كشيده اند و ده ها هزار 
انسان را برای ش��هوات به زير خاك كرده اند در 
اينجا دوست صميمی ما هس��تند يا نفوذ دولت 
ايران و عظمت ش��اه موجب اين امر است؟! )اين 
را هم همه می دانند( يا س��ودجويی سياس��ی و 
اقتصادی با دامنه وسيع آن، كه پايگاهش ايران 
و دنبال آن ساير ممالك اسالمی و ديگر ممالك 
شرقی است از يك طرف و خودباختگی دستگاه 
ننگين ايران در مقابل اس��تعمار چپ و راس��ت 
از طرف ديگ��ر، موجب اين بدبختی هاس��ت؟!... 
اينجانب كراراً خطر دولت اس��رائيل و عمال آن 
را به ملت گوش��زد كردم كه بايد مقاومت منفی 
كنند و از معامالت با آنه��ا احتراز جويند. اكنون 
راه را برای مصيبت بزرگ تری باز كرده اند و ملت 
را به اسارت سرمايه داران می خواهند درآورند. بر 
رجال دينی و سياس��ی و جوانان مدارس دينی و 
دانش��گاه و بر همه طبقات الزم است كه قبل از 
اجرا شدن اين واقعه و نتايج مرگبار آن اعتراض 
كنند؛ به دنيا برس��انند كه اين قراردادها مخالف 

رأی ملت است.
اينجان��ب اع��الم می كنم ه��ر ق��راردادی كه با 
سرمايه داران امريكا و ديگر مستعِمرين بسته شود، 
مخالف خواست ملت و مخالف احكام اسالم است. 
وكالی مجلسين ايران چون منتخب ملت نيستند 
رأی آنها قانونی نيس��ت و مخالف قانون اساسی و 
خواست ملت اس��ت. در اين قضايا بايد با نظارت 
مقامات بی طرف جهانی رفراندوم شود تا خواست 
ملت معلوم  شود. من قتل فجيع اين سيد بزرگوار 
و عالم فداكار را- كه برای حفظ مصالح مسلمين 
و خدمت به اس��الم جان خود را از دست داد- به 
ملت اسالم عموماً و خصوصاً به ملت ايران تعزيت 
می دهم و از خداوند متعال رفع شّر دستگاه جبار و 

عمال كثيف استعمار را مسئلت می نمايم.«


