
9
88498437گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5742 | 5مح��رم1441  | پنجش��نبه14ش��هریور1398

  احمدرضا صدري
عالم مجاهد و وارس�ته ش�هيد آي�ت اهلل حاج 
ش�يخ علي قدوس�ي از جمله چهره هايي است 
که حق�ي بزرگ بر کادرس�ازي انق�اب و نظام 
اس�امي دارد. وي ب�ا اداره مدبران�ه مدرس�ه 
علميه حقاني ق�م، اين نقش تاريخ�ي را ايفا و 
به نام خويش ثبت کرد. در سالروز شهادت آن 
روحاني نامدار، اين حرکت ديني و انقابي را از 
زبان چهار تن از بزرگان حوزه و نظام بازخواني 
کرده اي�م. اميد آنک�ه تاريخ پژوه�ان انقاب و 
عم�وم عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول افتد. 

   
  رهبرانقاب: مثبت انديشي و خوش بيني  

رمز توفيق شهيد آيت اهلل قدوسي بود
همانگونه که در فوق اشارت رفت، کادرسازي موفق 
براي نظام اسالمي در زمره توفيقات شهيد آيت اهلل 
قدوس��ي اس��ت. او در اين فقره، توفيق از پاره اي 
خصال خويش مي برد که در خاطرات ذيل آمده از 
سوي مقام معظم رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي 

بيان شده است:
»چند خصوصيت در ايش��ان وجود داش��ت که نه 
تنها من، بلكه همه را جذب مي ک��رد. يكي از آنها 
صداقت و صفاي اين مرد ب��ود. هيچ کلكي در کار 
اين آدم نبود. صريح، صادق، صاف و نسبت به آنچه 
احساس وظيفه مي کرد، به  شدت پيگير و عالقه مند 
و روحاني باصفاي خالصي بود؛ من گمان مي کنم 
مهم ترين ويژگي ايشان که مرحوم شهيد بهشتي 
را هم به ايش��ان عالقه مند کرده بود، به طوري که 
ش��هيد بهش��تي يك نوع ارادت خاصي به ايشان 
داشت. خصوصيت دوم ايشان اين بود که هم پرکار 
بود و خسته نمي شد و هم پشتكار داشت. اين طور 
نبود که يك کاري را رها کند و دنبال کار ديگري 
برود. نمونه آن مدرس��ه حقاني بود. اگر رياس��ت 
مدرسه حقاني با کس��ي غير از آقاي قدوسي بود، 
من گمان نمي کنم که اين مدرسه به اين اندازه از 
فوايد و آثار مي رسيد. اين مرد بود که نشست آنجا، 
حواسش را جمع کرد، از همه کارهاي حوزه بريد و 
به هيچ کار ديگري نپرداخت تا اين مدرسه را به اين 
رونق برساند و از لحاظ شكل و محتوا، مدرسه را در 
حد مطلوب و قابل توجهي قرار داد. از خصوصيات 
ديگ��ر ايش��ان مثبت انديش��ي و خوش بيني بود. 
آن حالت ه��اي منفي گري و منفي س��رايي که در 

خيلي ها وجود دارد، در ايش��ان نبود. کاري را که 
به ايشان مي سپردند، به آينده آن کار اميدوار بود 
و دنبال اين آينده مي رفت و اين مسئله در ايشان 
خيلي جالب بود. بسيار متواضع بود و من در آقاي 
قدوسي هيچ نش��اني از تكبر و غرورهاي مانع کار 
نمي ديدم. در مورد راس��تگويي ايشان خاطره اي 
دارم. سال ها قبل، ايش��ان آمده بود به مشهد. در 
مشهد منزل پدرم براي ناهار، همراه با خانواده اش 
دعوت شده بود. ش��ايد مرحوم عالمه طباطبايي 
ه��م بودند. بچه هاي ايش��ان هم بودن��د، از جمله 
پسرشان محمدحس��ن که در هويزه شهيد شد و 
بسيار پسر خوبي بود. من او را از نزديك و از بچگي 
هم مي شناختم. در آن موقع، او بچه 9- 8 ساله اي 
بود. دقيقاً يادم نيست به چه مناسبتي، ولي ظاهراً 
حرفي از بچه ها پرسيده شد يا مسئله ديگري بود. 
آقاي قدوسي گفت: من مواظبم که اين بچه ها به 
چيزي به نام دروغ التفات پيدا نكنند، يعني توجه 
پيدا نكنند که دروغ هم مي شود گفت تا يك قدري 
بزرگ شوند و ذهنشان قوي بشود و بتوان به آنان 
فهماند که دروغ بد است. البته اينكه آيا اين تربيت 
صحيح و موفقي است يا نه کاري نداريم اما اين را 
من دليل مي گيرم بر پافشاري و اصرار فراوان ايشان 
بر صدق و راس��تي و روراس��تي و نداشتن کلك و 
دروغ. از بعد علمي، ايشان از فضالي قم بودند. البته 
من از تحصيالت ايشان اطالع دقيقي ندارم، ولي از 
لحاظ اخالقي، مرد بسيار ممتازي بود. توفيقي که 
نصيب آقاي قدوسي ش��ده بود، اين بود که ايشان 
داماد عالمه طباطبايي بود که مظهر اخالق، صفا و 
صداقت بودند. دريغا که از دست ما رفتند. شخصي 
مثل ايش��ان مي توانس��ت در جمهوري اس��المي 
مثل خورشيدي بدرخش��د و همه را از وجود خود 
بهره مند س��ازد. آقاي قدوسي به ش��دت به عالمه 
طباطبايي ارادت مي ورزيد و تحت تأثير ايشان بود. 
آقاي طباطبايي هم به ايشان عالقه و توجه و لطف 
خاصي داشتند، اين بود که ايشان از لحاظ اخالقي 

بسيار از عالمه طباطبايي رنگ پذيرفته بود.« 
  آي�ت اهلل احم�د جنت�ي: حفظ اس�تقال 
مدرس�ه حقاني، دس�تاورد مديريتي شهيد 

آيت اهلل قدوسي است 
آيت اهلل احمد جنتي دبير کنوني شوراي نگهبان، 
سال ها در زمره مدرسان و متوليان مدرسه حقاني 
قم ب��وده اس��ت. وي به همي��ن دليل ب��ه خصال 

مديريتي شهيد آيت اهلل قدوسي در اداره اين کانون 
علمي اش��راف فراوان دارد و در گفت وش��نودي 

تاريخي، به شماري از آنها اشاره کرده است:
»آنچه از خصال پس��نديده او جلب نظر مي کرد، 

عبارت بود از: 
1- نظم و تعهد در انجام مس��ئوليت هاي پذيرفته 
ش��ده: يعني همان صفتي که متأسفانه جايش در 
بسياري از کسان خالي و فاجعه به بار آورده است. 
او مردي بود که در راه ايف��اي تعهد، همه کارهاي 
ش��خصي خود را رها مي کرد تا آنجا که زيان هاي 
مال��ي فراواني ديد. او از ش��دت مش��غله، حتي به 
وضع داخلي خانه اش هم نمي توانس��ت رسيدگي 
کند، ولي حضور منظمش در مدرسه و سر کالس 
تعطيل بردار نب��ود و اين درس عمل��ي انضباط و 

تعهد بود. 
2- اخالص در عمل و تنفر ش��ديد از تظاهر و ريا: 
به هيچ عنوان نمي خواس��ت عمل��ي را که کرده، 
اظهار کن��د و از دوز و کلك هايي که بس��ياري از 
مقدس مآبان که ب��ا زرنگي خاصي هم عملش��ان 
را به رخ مي کش��ند و وانمود ه��م مي کنند که ريا 
نمي کنند، سخت بيزار بود. او حتي با اشاره و کنايه 
ه��م نمي فهماند که من چنين و چن��ان کرده ام و 
گاهي بر س��بيل اتفاق معلوم مي شد که چه کرده 

است. 
3- تنفر شديد از تقيدات زننده: اين رفتار حاکي از 
بي ش��خصيتي و پايبندي  به اوهام و خياالت است 
مانند تقيد به نشس��تن کنار ديوار در جلسات که 
بس��ياري از کس��ان به اين بيماري مبتال هستند 
و مي خواهن��د کمبودها را با اين گونه تش��ريفات 
جبران کنند و گاه خ��ود و ديگ��ران را به زحمت 
مي افكنند ت��ا در نقطه خاصي بنش��ينند و توجه 
ندارند که در همان حال، ديگران چگونه احساس 
حقارت  را در وجود آنها آشكارا مشاهده مي کنند. 
او برحسب دس��تور اخالقي اسالم مقيد بود در هر 
نقطه که جا هست، بنش��يند و معموالً نشستن در 

نقاط ديگر را ترجيح مي داد. 
 4- مراقب��ت دقيق بر معامل��ه يكنواخت با طالب 
مدرسه و الغاي امتيازات حسبي و نسبي طالب و 
پرهيز از ترجيح هاي بي اساس: مقيد بود بين يك 
طلبه گمنام و يك فالن و فالن زاده فرقي نگذارد و 
مقررات مدرسه را در حق همه يكنواخت اجرا کند. 
به همين جهت از پذيرفتن هدايايي که به دنبالش 

آيت اهلل خامنه ای : شهيد قدوسی هم 
پرکار بود و خسته نمي شد و هم پشتکار 
داشت. اين طور نبود که يك کاري را رها 
کند و دنبال کار ديگري برود. نمونه آن 
مدرسه حقاني بود. اگر رياست مدرسه 
حقاني با کس�ي غير از آقاي قدوس�ي 
بود، من گمان نمي کنم که اين مدرسه 
به اين اندازه از فوايد و آثار مي رس�يد. 
اين مرد بود که نشست آنجا، حواسش 
را جمع کرد، از همه کارهاي حوزه بريد 
و به هيچ کار ديگ�ري نپرداخت تا اين 
مدرسه را به اين رونق برساند و از لحاظ 
شکل و محتوا، مدرسه را در حد مطلوب 

و قابل توجهي قرار داد

آيت اهلل احمد جنتی : ش�هيد قدوسی 
مقيد ب�ود بي�ن ي�ك طلبه گمن�ام و 
يك فان و ف�ان زاده فرق�ي نگذارد 
و مق�ررات مدرس�ه را در ح�ق هم�ه 
يکنواخ�ت اجرا کند. ب�ه همين جهت 
از پذيرفت�ن هدايايي که ب�ه دنبالش 
توقع�ات ب�ود و ممک�ن ب�ود باع�ث 
مس�امحه در اجراي مقررات نسبت به 
صاحب هديه شود، خودداري مي کرد

»جلوه هايي از سيره تربيتي و مديريتي شهيد آيت اهلل علي قدوسي« در آيينه 4 روايت
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  محمدرضا کائيني
اثري که ه��م اينك از آن 
سخن مي رود، همانگونه 
ک��ه از نام آن پيداس��ت، 
نقش عالمان ش��يعي در 
حفظ داش��ته هاي مادي 
و معن��وي کش��ورهاي 
اس��المي به ويژه ايران را 
کاويده اس��ت. ناشر اين 
اثر ) مرک��ز پژوهش هاي 
جوان( در ديباچه اين پژوهش، اهميت اين دس��ت 

سوژه ها را بدين ترتيب به تحليل نشسته است:
»تا کنون ب��ه داليلي، به فعاليت عالمان ش��يعه در 
عرصه هاي اجتماعي و به ويژه اقتصادي، کمتر توجه 
شده اس��ت و اطالعات کمتري در اين زمينه وجود 
دارد اما در دوره هجوم نظامي، اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي غرب در تاريخ معاصر ايران، مدارک درخور 
توجهي وجود دارد که از نقش مؤثر علماي شيعه در 
مقابله با اين تهاجم حكايت مي کند. عالمان شيعه، 
برخوردار از منزلت اجتماعي باال در جامعه ايران، بر 
اساس مباني و اصول ديني خاص و با تكيه بر سرمايه 
اجتماعي عظيم توده مردم، از سرمايه هاي ملي ايران 

حفاظت کرده اند. 
کتاب حاضر، برخ��الف برخي تص��ورات غرب گرا، 
گوش��ه هايي از اقدامات نگاه بانانه عالمان شيعه در 
جلوگيري از حضور و اس��تيالي اس��تعمارگران و 
حفاظت از منابع و سرمايه هاي ملي ايران را حكايت 
مي کند. اثر حاضر محصول تالش گ��روه نظام ها و 
مطالعات انقالب اسالمي مرکز پژوهش هاي جوان 
است. اين مجموعه، ش��اخه اي از شاخسار پربروبار 
پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اس��المي است که با 
گروه هاي علمي بينش و انديشه، مطالعات فرهنگي 
و اجتماع��ي، نظام ها و مطالعات انقالب اس��المي، 
اخالق و تربيت و روانشناس��ي، سنت هاي حوزوي 
و آداب طلبگي و ادب و هنر ب��ه افق هاي پيش رو و 
گام هاي پيشرو در عرصه فرهنگ جامعه انديشيده، 
آثار مفيدي به ثمر نشانده است. رشد و شكوفاندن 

باورها و گرايش هاي ديني، معرفي الگوهاي مطلوب 
رفتار ديني و پاسخ به نيازها و خواسته هاي جوانان 
در زمينه ه��اي دين��ي، فرهنگ��ي و اجتماع��ي از 
برجس��ته ترين اهداف فراروي مرکز است تا با رصد 
شرايط روز جامعه، به صيد موضوعات ضروري دست 

زده و پژوهش هايي مفيد بيافريند.« 
 مه��دي ابوطالب��ي پديدآورنده اثر ني��ز در مقدمه 

خويش بر آن، نكات ذيل را خاطر نشان مي کند:
»علماي شيعه همواره بر اساس وظيفه اي که بر عهده 
دارند و آن، هدايت و رهبري جامعه اسالمي در عصر 
غيبت در راستاي احكام اسالم و موازين شرع است، 
اقدامات مختلفي انجام داده ان��د. ذهنيت عمومي 
جامعه ما، به ويژه نسل جوان، اين است که وظيفه و 
اقدامات علمي علما، بيشتر در مباحث خاص ديني  
� مثل برپايي مراس��م ديني، وع��ظ و خطابه و امام 
جماعت بودن و پاسخگويي به س��ؤاالت و شبهات 
اعتقادي و ش��رعي مردم � بوده اس��ت، بنابراين به 
فعاليت هاي علم��اي ش��يعه در عرصه هاي خاص 
اقتصادي، سياسي، بين المللي و فرهنگ اجتماعي 
کم توجهي شده و اين مباحث کمتر بيان شده است. 
امروز نسل جوان ما نمونه هاي زيادي از اقدامات علما 
در حفظ مواريث ديني، مقابله با شبهات اعتقادي، 
مناظرات مذهبي، عقيدتي و. . . را س��راغ دارند اما 
اگر از نقش علماي ش��يعه در حفظ اقتصاد ملي يا 
هويت ملي يا منافع ملي کشور سخن بگوييم، قطعاً 
اطالعات کمتري در اي��ن زمينه وجود دارد. اين در 
حالي است که چون اسالم ديني جامع است و براي 
همه عرصه هاي زندگي بش��ر برنام��ه دارد، بالطبع 
عالمان اسالمي که وظيفه تبليغ دين و حراست از 
آموزه هاي ديني و اج��راي آن را در جامعه بر عهده 
دارند، باي��د در عرصه هاي اقتص��ادي، اجتماعي و 
سياسي نيز فعال باش��ند. در تاريخ معاصر ايران که 
دوره هجوم نظامي، اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي 
غرب به اين کش��ور اس��ت، همواره ش��اهد حضور 
زيرکانه و مؤثر علماي شيعه در مقابله با اين تهاجم 
بوده ايم. يكي از اقدامات علماي شيعه در مواجهه با 
اين تهاجمات، دفاع و حمايت از س��رمايه هاي ملي 
ايران است که آثار سياس��ي، اقتصادي و اجتماعي 
فراواني داش��ته اس��ت. در اين کتاب به نمونه هايي 
از اقدامات اين بزرگ��واران در حفظ و حراس��ت از 

سرمايه هاي ملي کشور اشاره خواهيم کرد.« 

نظري بر اثر تاريخي- پژوهشي » عالمان 
شيعي و صيانت از سرمايه هاي ملي«

تاريخچه يك مرزباني
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توقعات ب��ود و ممكن بود باعث مس��امحه در 
اجراي مقررات نس��بت به صاحب هديه شود، 
خودداري مي کرد. با اينك��ه رد هديه معموالً 
براي انسان مش��كل اس��ت، اما آنجا که هديه 
انتظارهاي بي ج��ا به دنب��ال دارد و آزادگي را 
به بردگ��ي تبديل مي کن��د، در حقيقت هديه 
نيست، نوعي رشوه اس��ت که به صورت هديه 
تقديم مي ش��ود تا طرف را نرم کن��د و کاري 
را که ضوابط اجازه نمي ده��د، به حكم روابط 

انجام دهد. 
5- قاطعيت و انعطاف ناپذيري: وقت مطلبي را 
به  روشني تشخيص مي داد يا امري را به صورت 
يك اصل مي پذيرفت، ديگ��ر ممكن نبود او را 
واداش��ت برخالف آن تش��خيص يا آن اصالت 
رفتار و هيچ گونه تحميلي را قبول کند. مثاًل در 
مدرسه معتقد بود غير از مدير و افراد مسئول 
نبايد دخالت کنند؛ بدين جهت توقعات مقامات 
و کساني را که مايل بودند به عناوين مختلف، 
حتي با کمك ه��اي مالي در آنج��ا نفود کنند 
و از وجهه مدرس��ه براي خود چهره بس��ازند، 
سخت رد مي کرد و نگراني هاي آنان و خطرات 
موضع گيري هاي احتمالي آنها را مي پذيرفت و 

استقالل مدرسه را حفظ مي کرد. 
6- ديرب��اوري در مس��ائل علم��ي و امور مهم 
اجتماعي: برخالف بس��ياري که يك مس��ئله 
علمي را با يك دليل ساده مي پذيرند يا يك امر 
دقيق و بااهميت را با ي��ك دعا و نقل قول هاي 
بي اس��اس قبول مي کنند و اي��ن حالت آفت 
تحقيق و اتفاق اس��ت، او خيل��ي ديرباور بود و 
به زودي قانع نمي شد، از اين رو باورهاي خود 
را هم به سادگي از دست نمي داد و نوعاً حالت 

ترديد نداشت. 
7- تدبير: براي رسيدن به هدف ها سعي مي کرد 
بي خطرترين يا کم خطرترين راه را انتخاب کند، 
هيچ وقت به شيوه هاي ساده لوحانه و عجوالنه 
که معم��والً ندامت زا و شكس��ت پذير اس��ت، 
متوسل نمي شد و به همين سبك در مبارزات 
اقدام مي کرد و با ساواک مواجه مي شد. بسياري 
از کاره��ا و حرکت هاي مبارزاتي در مدرس��ه 
شكل مي گرفت، اما از شهيد قدوسي رد پايي 
نمي توانستند بيابند و س��اواک در برخوردها، 
هيچ گاه نمي توانس��ت از او برگ��ه اي بگيرد و 
گاه چن��ان مقدمه چيني مي کرد ک��ه آنها باور 
مي کردند يا گيج مي  ش��دند، از اين رو مدرسه 
با اينكه مكرر مورد هج��وم قرار گرفت، به  طور 

نسبي ضايعات کمي داشت. 
8- مديري��ت: در اين زمينه زبان��زد بود، قريب 15 
سال مدرسه را اداره کرد و در اين مدت بحران هاي 
مختلف پيش آمد. موضوعات و مسائل جنجالي و 
اختالف انگيز در سطح جامعه يا در حوزه علميه يا در 
خصوص مدرسه مطرح شد و گاهي موضع گيري هاي 
تند از طرف بعضي از محصالن مي شد که اگر براي 
برخي از آنها در هر مدرس��ه ديگري به وجود آمده 
بود، باعث تشنج و از هم گسيختگي کارها مي شد، 
اما او همه را به  آرامي مي گذراند و مدرسه را بدون 

تالطم به پيش مي برد. 
9- تس��لط بر خويش: او در برخورد با تخلفات 
طالب، انتق��ادات تند، س��وء رفتارهاي بعضي 
مخالفان و. . . دس��تخوش احساسات نمي شد. 
ما مدتي ب��ا ه��م در دادگاه انق��الب اصفهان 
کار مي کردي��م و در آن زم��ان، غالب��اً هم کار 
بازجويي و هم قضاوت به عهده قضات بود. در 
بازجويي  ساواکي ها که گاهي واضحات را انكار 
و جنايات خود را توجيه مي کردند، هيچ تندي 
و عصبانيتي نش��ان نمي داد. هم��ه حرف ها را 

مي شنيد و آرام جواب مي داد. 
10- رازداري: او به راس��تي سينه اش صندوق 

اسرار بود. 
  آيت اهلل ابوالقاسم خزعلي: ذوب در کار، 
خصلت اداري شهيد آيت اهلل قدوسي بود

زنده ياد آيت اهلل ابوالقاسم خزعلي نيز در زمره 
اس��اتيد و فعاالن مدرس��ه حقاني قم به شمار 
مي رفت. او در توصيف دوره اي که اين مدرسه 
آغاز به کار ک��رد و نقش آن در تغيير ش��رايط 
فرهنگي دوران خويش و پس از آن و نيز نقش 
ش��هيد آيت اهلل قدوس��ي در اداره اين حوزه، 

چنين مي گويد:
»هدف از تش��كيل هر نهادي تأمين نيازهاي 
جامعه اس��ت و مدارس علمي نيز از اين قاعده 
خارج نيستند. مدارس براي گسترش و تعميق 
مسائل مذهبي و دفع شبهات ملحدان تشكيل 
مي ش��وند و اين اس��ت راز توجه انبوهي کثير 
به مدارس علم��ي و همين بود ک��ه مغزهاي 
بزرگ رو مي آوردن��د و نوابغ��ي ارزنده عرضه 
مي شدند. فشار اس��تعمار بر مس��لمانان و رو 
آوردن دست نش��انده هاي اس��تعمار، عرصه را 
بر مردم تنگ و دايره نف��وذ مدارس را محدود 
کرد تا آنجا که وظايف مدارس، تقريباً منحصر 
به فقه و اصول ش��د. از طرفي مكاتب گوناگون 
الحادي و انحرافي بازارش��ان گرم شد و امواج 
خطرناکش��ان، جوانان بي اطالع را به کام خود 
فرو  ب��رد. در چنين ش��رايطي، حوزه ه��ا بايد 
پاس��خگوي اين گونه مطالب مي بودند. شهيد 
سعيدمان به اين کار بر زمين مانده دست زد و 
با همراهي و همياري دلسوزاني چند به تربيت 
نسل جوان همت گماشت. دکتر بهشتي، شهيد 
پرآوازه را در اين باره سهمي است قابل توجه. 
دکتر بهش��تي فكر پخته اي داشت و سخت به 
تش��كيالت معتقد و عالقه مند بود. بازس��ازي 
حوزه از آرمان هايش ب��ود و از اين رو آمادگي 
و تالش فراواني از خود نش��ان مي داد. آيت اهلل 
جنتي هم در همكاري و همياري نقش مؤثري 
داشت. آنچه از طالب اين مدرسه توقع مي رفت 
تزکيه پيش از تعليم بود. مؤسس��ان مدرس��ه 

مي خواستند که فطرت انس��اني طالب سالم 
بماند، رشد کند و بالنده شود.  مسئول و متعهد 
بار آيند و در اين راه، شهيد سعيد زحمت زيادي 
کش��يد و خدا را ش��كر که توفيق هم نصيبش 
شد و ش��اگردان ارزنده اي از آن مدرسه خارج 
شدند که امروز و در اين مقطع از انقالب، در امر 
قضايي و اجرايي نقش حساسي را ايفا مي کنند، 
انقالب را پاس مي دارند و خون مقدس قدوسي 
و قدوسي ها را ارج مي نهند. درس اخالق، درس 
رسمي مدرسه حقاني ش��د. خوشبختانه خود 
معظم له درس اخالق را تصدي مي کرد. درس 
اخالق اگر در ديگر محافل، درسي سمعي بود، 
در مدرسه حقاني سمعي و بصري بود. سمعي، 
گفتار دقيق و حساب ش��ده مرحوم قدوسي و 
بصري، وجود خود او، حرکات و سكنات و  نظم 
و ت��داوم کار و ذوب ش��دنش در کار بود. ذوب 
شدن خود و کارش در مرضاء الهي قولي است 

که جملگي برآنند. 
در دوراني که اين مدرسه ش��روع به کار کرد، 
انحرافات فكري و عقيدتي که از مصب مكاتب 
 الحادي و انحرافي به سوي آيين مقدس اسالم 
سرازير شده بودند، گاه به صورت بيان احكام و 
اعالم مزاياي دين به خورد مردم داده مي شدند 
که گاه ب��ازار داغي مي يافتن��د و اتخاذ موضع 
صريح در برابرشان، برخالف رأي حكيم و نظير 
صائب بود. شهيد عزيزمان نرم و ماليم، موضع 
قاطع خود را تثبيت مي کرد و به جاي مواجهه، 
به استحكام عقيده و روشني افكار مي پرداخت. 
وي با ترغيب طالب به روح تعبد و تحريض به 
التزام و تعهد، ايمان آنها را راسخ مي کرد، باشد 
که با نيروي فكر و ريشه دار شدن تقوا و تعهد، 
خودش��ان به انحرافات پي ببرند و با آن تعهد 
ريشه دار، به پا خيزند و بدعت ها و انحراف ها را 

بشناسند و بر آن بشورند.« 
  آيت اهلل محمد مؤمن: روايتِ واپس�ين 

ديدار با شهيد آيت اهلل قدوسي
مرحوم آيت اهلل حاج شيخ محمد مؤمن قمي از 
دوستان شهيد آيت اهلل علي قدوسي در جامعه 
مدرس��ين حوزه علميه قم و همكاران وي در 
دوران مس��ئوليت قضايي اس��ت. او همچنين 
از کس��اني اس��ت که به فاصله اي اندک پيش 
از ش��هادت آن بزرگ، وي را دي��ده و در منزل 
ميزبان او بوده اس��ت. او روايت اين واپس��ين 
ديدار و پاره اي ديگ��ر از خاطرات خويش را به 

شرح ذيل بيان کرده است:
»چگونه مي توانم فراموش کنم آخرين روزي 
را که در قم خدمتش رسيدم. جمعه اي که روز 
شنبه اش شهيد شد و به لقاءاهلل پيوست، براي 
صرف ناهار افتخار ميزباني او را داشتم. با کمال 
صفا و اخ��الص و بدون هيچ پيراي��ه و تكلفي، 
پس از ص��رف ناهار روي فرش ات��اق خوابيد و 
پس از کمي استراحت، آخرين خداحافظي را 
با ما کرد و در پي اصالح امور مدرس��ه و ارشاد 
برادران رفت و ديگر او را نديديم و فردايش او 
به لقاءاهلل پيوس��ت و ما را به غم فراق و فقدان 

خويش مبتال ساخت. 
از ويژگي هاي وي ک��ه در ارتب��اط با اخالص 
اوس��ت، عش��ق وافر او به پياده ش��دن احكام 
اسالم در شعب دادگاه هاي سراسر کشور بود. 
در دادگاه ها و دادس��راهاي انقالب، شب و روز 
خود را صرف اصالح ام��ور مي کرد، زيرا معتقد 
بود که همين دادگاه هاي انقالبند که بر اساس 
ضوابط اسالم تأسيس شده اند و بايد بر مبناي 
اسالم و احكام آن قضاوت کند و قوانين طاغوتي 
ضد اسالم و دست و پاگير دادگستري موجود 
را ندارند. بعد از شهادت متفكر واالمقام شهيد 
مظلوم مرحوم آقاي بهشتي )رضوان اهلل عليه( 
به من اص��رار کرد که کانديدات��وري عضويت 
شوراي عالي قضايي را بپذيرم تا پس از انتخاب، 
بازويي براي او در تثبيت و تقويت دادگاه هاي 
انقالب اس��المي باش��م. البته به دنبال اصرار 
ايش��ان و تأکيد بعضي ديگر از برادران بزرگوار 
اعضاي محترم شوراي عالي قضايي اين معني را 
پذيرفتم، لكن با کمال تأسف پيش از برگزاري 
انتخابات، آن عزيز گرانقدر نيز به فيض شهادت 
نائل آمد. در شعب دادگاه هاي دادگستري نيز 
معتقد بود که هرچ��ه زودتر و س��ريع تر، بايد 
انقالبي به وجود آيد و صددرصد اسالمي گردد. 
ش��ايد مكرر به من مي فرمود: ما ک��ه باالخره 
بايد اين دادگستري را اسالمي کنيم، پس چه 
بهتر که اي��ن کار را از قم ش��روع کنيم. تو اين 
مسئوليت را بپذير و با شناسايي و معرفي قضات 
شرع واجد صالحيت به شوراي عالي قضايي در 
رأس هر يك از شعب دادگاه هاي دادگستري 
قم، يك قاضي ش��رع صالح قرار بده که معيار 
قضاوتشان احكام اسالم باش��د و هرجا قوانين 
موجود را خالف ش��رع ديدن��د، آن را به ديوار 
زنند و  طبق اس��الم حكم کنند. من به ايشان 
عرض کردم اگر اين مسئوليت را شوراي عالي 
قضايي به من واگ��ذار کند، به  طور قطع  ظرف 
يكي دو ماه، بلكه کمتر اين را انجام خواهم داد، 
لكن متأس��فانه اين مس��ئوليت از ناحيه شورا 
به من واگذار نش��د و تنها کاري که توانستيم 
با موافقت ايش��ان انجام دهيم اي��ن بود که در 
زماني که رياست دادگستري قم با برادر محترم 
آقاي صالحي، عضو حقوقدانان شوراي نگهبان 
بود، خدمت حضرت امام مشرف شديم و با اذن 
صريح ايشان، شعبه دادگاهي به عنوان دادگاه 
انقالب اسالمي قم، بخش امور حقوقي تأسيس 
و بسياري از مشكالت را از طريق قضاي شرعي 
حل کرديم، اما با کمال تأس��ف، بعد از گذشت 
يكي دو سال، از طرف بعضي از مسئوالن نامه اي 
آمد که اين کار غيرقانوني اس��ت و از ادامه کار 

اين دادگاه جلوگيري به عمل آمد.« 


