
مسواك بزنم، مي آيم!« به هرحال، شهيد الجوردي در 
آن ماجرا يك سال و نيم در زندان شماره 4 زنداني شد. 

ما زندان شماره 3.« 
  چن�د و چون دس�تگيري ها و محكوميت هاي 

الجوردي توسط ساواك
راوي خاطرات در نوبت هايي چند با شهيد سيداسداهلل 
الجوردي هم س��لول و ش��اهد واكنش هاي او نس��بت 
به احكام صادره ب��راي خويش بوده اس��ت. او حاالت و 
روحيات وي را در چنين مواقع و مواقفي بدين ش��رح 
توصيف كرده اس��ت: »ما در زندان شماره3 قصر و بعد 
هم مدتي در اوين ب��ا هم بوديم.  س��ال54 بود. يك بار 
هم ايش��ان در جريان انفجار دفتر ال-آل كه مربوط به 
هواپيمايي اس��رائيل بود، دستگير و محاكمه و به چهار 
سال زندان محكوم شد. در اواخر سال 54 دقيقاً نمي دانم 
به خاطر چه موضوعي زنداني شد. در زندان خيلي آدم 
خودداري بود و درباره شكنجه هايي كه تحمل كرده بود، 
حرف نمي زد. خوش��ش نمي آمد درباره اين موضوعات 
صحبت كند. مناعت طبع عجيبي داشت. اگر هم سؤال 
مي كرديم به نوعي مي گذشت. در نوبت آخر به 18 سال 
زندان محكوم شد. من و آقاي عراقي و چند نفر ديگر در 
زندان بوديم كه ايشان آمد. پرسيديم چطور شد؟ گفت 
به 18 س��ال زندان محكوم شده ام، ولي اين محكوميت 
س��نگين ، كوچك  ترين تأثيري بر روحيه اش نگذاشت، 
انگار كه از اين منزل رفته به منزل ديگري. هيچ به روي 

خودش نياورد!«
  روايت مواجهه تئوريك با منافقين در زندان

 حساسيت هاي شهيد سيداسداهلل الجوردي بر عقايد و 
كردار جريان موسوم به مجاهدين خلق، از رهيافت هاي 
شاخص به انديش��ه و كردار مبارزاتي اوست. او در آن 
دوره از اين طيف ش��ناختي به دس��ت آورد كه بعدها 
فراوان به كار وي آمد. اماني در اين ب��اره اعتقاد دارد: 
»تقي ش��هرام از عناصر رده باالي منافقين در زندان 
ش��ماره3 بود. با تباني س��اواك، او را به زندان آمل يا 
بابل منتقل كردند و سازمان امنيت او را فراري داد و او 
هم رفت و مواضع جديد ايدئولوژيكي را براي سازمان 
منافقين در جزوه اي نوش��ت. اين ج��زوه را آوردند به 
زندان كه در آن اعالم ماركسيست بودن كرده بودند. 
در آنجا آقاياني كه در زندان ش��ماره4 بودند، از جمله 
آقاي طالقاني، آقاي مهدوي كني، آقاي انواري، آقاي 

رباني ش��يرازي، آقاي الهوتي و عده ديگري تصميم 
گرفتند فتواي��ي را در چهارماده ص��ادر كنند كه يكي 
از آنها اين بود كه كساني كه در آن موضع باشند، كافر 
و نجس هستند و كساني كه در آن موضع نيستند در 
يك درجه پايين تر قرار دارند.  آنجا اين قطعنامه مورد 
تأييد همگي قرار گرفت و از آن موقع، رفتار با منافقين 
بر مبناي اين تصميم تنظيم مي ش��د. نهايتاً متن فتوا 
نوشته شد. در هر حال اتاق ها را شستيم و آب كشيديم 
و آنها را كاماًل كافر قلمداد كرديم و به طور كلي كسي 
با آنها هيچ صحبتي نمي كرد و تماسي با آنها نداشت. 
حتي گفت وگو و بحث هم ديگر با آنها انجام نمي شد، 
چون صحبت با آنها اثري نداش��ت، به ويژه كه آنها از 
همان ابتدا يك جور روحيه خبر گرفتن و خبر بردن و 
جاسوس بازي داشتند. شهيد الجوردي از همان اول به 
آنها نظر خوشي نداشت، در حالي كه اينها تا مدتي از 
نظر جامعه به عنوان يك حركت اسالمي تلقي مي شدند 
و خودشان هم ظاهراً رفتارهاي اسالمي داشتند. يكي 
از اينها ميوه نمي خورد، ش��ب ها نماز شب مي خواند و 
روزها روزه مي گرفت يا مثاًل از آقاي حقاني، مؤس��س 
همين مدرس��ه معروف در قم، پرس��يده ب��ود رفته ام 
دستشويي و به اين جاي لباسم ترشح شده است. چه 
كار بايد بكنم؟ چنين عوام فريبي هايي براي جمع كردن 
جوان ها داشتند. شهيد الجوردي به اين مقدس بازي ها 
ذره اي اعتنا نداش��ت و از اول به آنها بدبين و مشكوك 
بود. حاال اين نگاه از كجا سرچشمه گرفته بود، نمي دانم. 
آقاي غيوران مي گفتند كه ما قب��اًل از افراد وجوهات 
مي گرفتيم و به اينها مي داديم. تا س��ال 54 كه ديگر 
وجوهاتي به آنها نداديم. همين نشان مي دهد كه اينها 
تا اين سال توانسته بودند به عنوان يك حركت اسالمي، 
براي خودشان وجهه اي كسب كنند و اين باعث تأسف 
است. ش��ايد منافقين از اين جهت كه آقاي الجوردي 
آنها را زودتر از همه ش��ناخت و بعد هم كه دادستان و 
رئيس زندان شد، با هواداران آنها كه دستگير مي شدند، 
كار فرهنگي مي كرد و آنها را برمي گرداند و در عين حال 
در مقابل آنهايي كه خيانت كرده بودند، موضع قاطع 
مي گرفت، با ايشان دشمني عميق دارند. مي دانيد پس 
از آنكه منافقين اعالم قيام مس��لحانه كردند، ايشان با 
قدرت تمام مقابله كرد و در واقع مي شود گفت كه ريشه 

همه گروهك ها را ايشان كند.« 

   طرحي از خصال شخصيتي شهيد الجوردي
مصاحبه ش��ونده ما- كه خود طي س��اليان دراز شاهد 
سلوك فردي و اجتماعي شهيد الجوردي بوده است- در 
باب خصال و ويژگي هاي ش��خصيتي شهيد الجوردي 
چنين مي گويد:  »بس��يار انس��ان قاطعي بود و اگر در 
موضوعي با استدالل و استنباط قوي به يقين مي رسيد، 
كوچك ترين ترديدي ب��ه دل راه نمي داد. در زندان هم 
كه بود مصداق اش��داء علي الكفار و رحماء بينهم بود. 
هميشه با زندانبان ها و بازجوها، حالت بيزاري و قاطعيت 
داش��ت و ابداً با آنها راه نمي آمد. در ساير امور هم قاطع 
بود. نمونه ب��ارزش هم اين بود كه وقتي از مس��ئوليت 
كنار رفت، به همان شيوه قديم سوار دوچرخه مي شد و 
سر كار مي رفت و هر چه هم به او مي گفتند شما با اين 
همه سوابق، صالح نيست دوچرخه سوار شويد، حاضر 
نبود تغييري در زندگي اش بدهد. يادم هست خود من 
در مجلسي به ايش��ان گفتم كه اين ش��يوه شما از نظر 
امنيتي صحيح نيس��ت، ولي او در نظري كه به صحت 
آن اطمينان داشت، مصمم و قاطع بود و از نظام طلبكار 
نمي شد. اين ويژگي در او بسيار بارز بود و به همين دليل 
در مسئوليت هاي حساسي كه به عهده اش گذاشتند، از 
هر جهت موفق ب��ود و برخوردها و رفتارهايش همراه با 
صحت و دقت باال بود. منافقين هم لحظه اي دس��ت از 
كينه نسبت به او برنداشتند و حتي در تيرماه سال 60 
در زندان هم تصميم داش��تند ايشان را از بين ببرند كه 

مرحوم كچويي را زدند.« 
   الجوردي و تداوم حيات نظام اسالمي

نقش شهيد سيداسداهلل الجوردي در تداوم حيات نظام 
اسالمي و دفع تهديدات آن واپسين موضوعي است كه 
اماني در گفت وشنود با ما آن را مورد توجه قرار مي دهد. 
وي در اين باره چنين باور دارد: »اگر مبالغه نباشد، سهم 
ايشان فوق العاده باال و در س��ال هاي اوليه شكل گيري 
نظام اسالمي بي نظير است. اگر ايشان بعد از اعالم نبرد 
مسلحانه منافقين و از هم پاشيدن خانه هاي تيمي آنها و 
ريشه كن كردنشان همت نمي كرد، انقالب به طور جدي 
در معرض خطر قرار مي گرفت. در آن مرحله واقعاً اگر با 
آن قاطعيت و هوشمندي وارد ميدان نمي شد، درست 
است كه انقالب از بين نمي رفت، ولي با مشكالت اساسي 
و جدي مواجه مي ش��د و لذا از اين جهت س��هم بسيار 

بزرگي در تداوم انقالب دارد.«

سهم ش�هيد الجوردی در صيانت از 
انقالب   فوق العاده باال و در سال هاي 
اولي�ه ش�كل گيري نظ�ام اس�المي 
بي نظير اس�ت. اگ�ر ايش�ان بعد از 
اعالم نب�رد مس�لحانه منافقين و از 
هم پاش�يدن خانه هاي تيمي آنها و 
ريشه كن كردنش�ان همت نمي كرد، 
انقالب به طور جدي در معرض خطر 

قرار مي گرفت

بس�يار انس�ان قاطع�ي ب�ود و اگر در 
موضوع�ي ب�ا اس�تدالل و اس�تنباط 
قوي به يقين مي رس�يد، كوچك ترين 
ترديدي به دل راه نم�ي داد. در زندان 
هم كه بود مصداق اش�داء علي الكفار 
و رحماء بينهم ب�ود. در زندان طاغوت 
هميشه با زندانبان ها و بازجوها، حالت 
بيزاري و قاطعيت داش�ت و ابداً با آنها 
راه نمي آمد. در ساير امور هم قاطع بود
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 »جلوه هايي از سيره سياسي و تربيتي شهيد سيداسداهلل الجوردي« 
در گفت وشنود با هاشم اماني

هيچ گاه از نظام طلبكار نشد

  شاهد توحيدي
ثب��ت و انتش��ار 
ت  ا ط��ر خا
چهره هايي چون 
اسفنديار قره باغي، 
مي توان��د در زمره 
اتفاق��ات مبارك 
در جبهه فرهنگي 
انق��الب قلم��داد 
شود. اين كار اخيراً 
جن��اب  توس��ط 
روح اهلل رشيدي انجام و با نام »متولد بهمن« 
راهي بازار نشر شده اس��ت. در ديباچه اين اثر 
در باب ضرورت هاي اخذ و انتش��ار خاطرات 
اين گونه چهره ها چنين آمده است: »در جريان 
جست و جوي نام هاي بزرگ و جريان ساز هنر 
انقالب، با هدف بهره گيري از خاطرات و تجارب 
ايشان در تدوين تاريخ  شفاهي جبهه فرهنگي 
انقالب اس��المي، با ش��خصيت هايي روبه رو 
ش��ديم كه با وجود درخشش بي نظيرشان در 
دهه هاي 50 و60، با گمنامي و غربت، روزگار 
مي گذرانند. غربتي كه ناشي از غلبه نوع خاصي 
از باور مديريتي در ساحت فرهنگ و هنر است 
كه به واسطه آن، تلويحاً و گاه به تصريح، دوره 
هنرمندان نسل اول انقالب، پايان يافته اعالم 
مي ش��ود! با همين نگاه اس��ت كه اسفنديار 
قره باغي ب��ا آن طنين پرش��كوهش در وادي 
موس��يقي انقالب و دفاع  مقدس، در گوشه اي 
از زادگاهش، تبريز، به تدريس خصوصي آواز 
بسنده مي كند و جز اين، جايگاهي در عرصه 
وس��يع هنر انقالب نمي يابد. وقتي س��راغش 
رفتيم، با وجود ق��رار گرفتن در آس��تانه 70 
سالگي و تحمل بي مهري هاي مدام، همچنان 
با صالبت ديديمش؛ درست مثل روزهايي كه 
امريكا امريكا ننگ به نيرن��گ تو را مي خواند. 
آنچه در روزهاي نخس��ت از ايشان شنيديم، 
به وضوح نشان داد كه درس��ت آمده ايم و اگر 
بناست منظومه فرهنگ و هنر انقالب اسالمي 
سامان يابد، قطعاً بخش��ي از آن را بايد از زبان 

اسفنديار قره باغي شنيد. در ارديبهشت 1391، 
آيين بزرگداشت استاد در تبريز برگزار شد و 
اين آيين، فرصتي شد براي بازخواني زندگي 
ايشان. در همان ايام، مستندي ساخته شد با 
نام صداي انقالب كه برش هايي از حيات هنري 
استاد را به تصوير مي كشيد. همين برش هاي 
كوتاه و گذرا، اهميت توجه به خاطرات ايشان 

را بار ديگر نمايان ساخت. 
درخواس��ت مصاحبه هاي تفصيلي، از جانب 
اس��تاد قره باغي و البته با گرمي اجابت ش��د 
و از آذر 1391، نشس��تيم پاي صحبت هاي 
ايش��ان. پيش بيني مي ش��د كه اوالً به دليل 
گذش��ت س��ال هاي طوالني از وقايع و ثانياً 
به واس��طه پرش��مار بودن فعاليت ها و آثار 
اس��تاد، بازگويي دقيق و كامل رويدادها، با 
س��ختي پيش رود؛ خوش��بختانه به اعتبار 
حافظه قوي و ذهن فعال ايش��ان، بخشي از 
دغدغه نخستين مرتفع شد اما مع االسف، در 
تصويرسازي كامل و مبسوط از تك تك آثاري 
كه ايش��ان خوانده و س��اخته اند، توفيق مان 
به ق��در انتظار نب��ود. اين نكت��ه، البته بدان 
معني نيس��ت كه خواننده كتاب، دس��تش 
خالي خواهد بود از درياف��ت محتواي قابل 
اعتن��ا در معرفي آثار ايش��ان؛ اي��ن قضاوت 
همراه با تأسف، از آن روس��ت كه به اعتراف 
صاحب��ان نظر و آش��نايان تاريخ موس��يقي 
انقالب، شمار قطعاتي كه فقط در سال هاي 
دهه 60 با صداي »اسفنديار قره باغي« اجرا 
ش��ده، در بدبينانه تري��ن ب��رآورد، قريب به 
800 عنوان تخمين  زده مي ش��ود. مشخصاً 
وقتي ب��ا چنين ع��ددي روبه رو مي ش��ويم، 
انتظار مي رود حجمي قاب��ل توجه از محتوا 
در معرفي و بررسي اين آثار، پيش روي مان 
باش��د. تالش بر اين ب��وده تا به قدر وس��ع و 
امكان، به مطلوب نزديك شويم، اما همچنان 
براي برآوردن كامل اين انتظار، بايد كوشيد. 
آنچ��ه از آن مجموعه عظي��م در اين كتاب 
آمده، حاصل وارسي آرش��يو شخصي استاد 

قره باغي و جست و جو هاي پرتعداد و پردامنه 
در آرشيوهاي قابل دس��ترس مراكز مرتبط 
و مس��ئول در توليد و گردآوري موس��يقي 
انقالب اس��ت كه آنجا نيز ج��ز آوار غفلت و 
نس��يان و بي اعتنايي، نيافتيم. بن��ا بر آنچه 
آمد، متولد بهمن همه حرف هاي اس��فنديار 
قره باغي نيست از 70 سال زندگي پرماجرا و 
پرثمر؛ كه تنها اشارتي است به قدر مجال 20 
ساعت گفت و گو. پيداست كه اين مجال، براي 
ش��نيدن حرف هاي مرد دنياديده اي مانند 
اس��فنديار قره باغي كفايت نمي كند؛ حاصل 
اين گفت و گوي محدود را مي شود تصويري 

تلخيص شده از زندگي اين مرد دانست«. 
مقدمه نگار اي��ن اثر درباره محت��واي »متولد 
بهمن« نيز نكاتي را يادآور شده به شرح ذيل: 

»كتاب با معرفي پيش��ينه خانواده قره باغي و 
حكايت مهاجرت آنها به ايران شروع مي شود تا 
وجه تسميه قره باغي در ابتداي براي مخاطب 
روشن ش��ود. مانند روايت هاي مشابه، دوره 
كودكي و نوجواني و مدرسه، بخش ديگري از 
مسير حيات راوي است. راوي در ادامه، نحوه 
ورودش به هنرستان موسيقي و استخدام در 
آموزش و پ��رورش و مأموريت در كرمانش��اه 
به عنوان معلم موس��يقي را بازگ��و مي كند. 
دوره خاص ي��ا به تعبير دقيق ت��ر، نقطه آغاز 
اوج گيري راوي در عرصه موس��يقي را بايد از 
زمان مهاجرتش به ته��ران و فعاليت در راديو 
و تاالر رودكي دانس��ت كه در اين مقطع نيز، 
رويدادهاي جالبي را از زبان اس��تاد قره باغي 
مي ش��نويم. نزديك ش��دن به اي��ام پيروزي 
انقالب اسالمي و حضور در توليد سرودهاي 
انقالبي و نيز ترس��يم وضعي��ت فعاليت هاي 
حوزه موسيقي در اوايل انقالب، سرآغاز فصل 
مش��بعي از فعاليت هاي اس��تاد در سال هاي 
بعد از انقالب اسالمي اس��ت؛ فصلي آكنده از 
حركت و جوشش و خالقيت كه همزمان است 
با مهم ترين و عظيم ترين رويداد تاريخ معاصر 
كشور؛ دفاع هشت ساله مقدس. شايد يكي از 
جذاب ترين قسمت هاي اين فصل، حوادث و 

اتفاقات مربوط به حضور راوي در كميته هاي 
انقالب اسالمي باشد؛ آنجا كه از فعاليت هاي 
پليسي و امنيتي در محالت تهران و ترور مردم 
و حزب اللهي ها توسط منافقين مي گويد. پايان 
دفاع مقدس، مصادف مي شود با ركود تدريجي 
در توليد و نشر موسيقي انقالب و به اين بهانه، 
استاد به صورت نسبي به حاشيه مي رود و در 
نهايت به زادگاهش بازگشته و مقطع تازه اي از 
زندگي اش را در تبريز آغاز مي كند. در فصل 
پاياني كتاب، راوي از فعاليت هايش در تبريز 
و آثار جدي��دش در زمينه موس��يقي انقالب 
مي گويد. براي آش��نايي بيش��تر مخاطب با 
شخصيت و خدمات اس��تاد قره باغي، بخشي 
از آنچه را كه خودش��ان بازگ��و نكرده اند، در 
بيان تعدادي از هنرمندان و صاحب نظران، در 
بخش ضمايم مي خوانيم. گنجينه عنوان فصل 
مختصري است كه به معرفي بخش اندكي از 
سرودهاي ساخته شده با صداي استاد قره باغي 
مي پردازد. در اين فصل، متن سرودها به همراه 
اسامي آهنگسازان و ش��عرا آورده شده است 
و تصاويري برگزي��ده از ادوار مختلف زندگي 

راوي، انتهاي كتاب را شكل مي دهد. 
به ه��ر روي، ذكر مج��دد اين نكت��ه ضروري 
اس��ت كه متولد بهمن بي هيچ ترديدي، ناظر 
به هم��ه رويدادهاي زندگي اس��تاد قره باغي 
نيست و قطعاً با تذكرات خود استاد و همراهي 
و دقت نظر هم دوره اي ها و آش��نايان ايش��ان، 
مي تواند كامل ت��ر و دقيق تر نيز ش��ود. واحد 
تاريخ ش��فاهي دفتر مطالعات جبهه فرهنگي 
انقالب اس��المي، صميمانه از هر مس��اعدت 
كامل كنن��ده اي اس��تقبال مي كن��د. ادب و 
انصاف حكم مي كند ك��ه از افتادگي، تواضع و 
همراهي همدالنه استاد اسفنديار قره باغي و 
تحمل مرارت مصاحبه هاي طوالني و وقت گير 
سپاس��گزاري نماييم. اميد ك��ه متولد بهمن 
اداي بخشي از دين ما محسوب شود در قبال 
مجاهدت هاي بي دري��غ رزمندگان بي ادعاي 

جبهه فرهنگي انقالب اسالمي«. 

نظري به خاطرات سياسي و هنري استاد اسفنديار قره  باغي

ناگفته هايي از يك »صداي آشنا«

   اسفنديار قره باغی در منزل شخصی در تبريز
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   محمدرضا كائيني  ش
سخن از س�يره سياسي و تربيتي ش�هيد سيداسداهلل 
الجوردي يكي از سرفصل هاي ش�اخص تاريخ پژوهي 
انقالب و نظام اس�المي به ش�مار م�ي رود. از اين روي 
س�الروز ش�هادت وي، موس�مي مناس�ب براي چنين 
بازخواني اي به ش�مار م�ي رود. در گفت وش�نودي كه 
پيش روي شماس�ت، جناب هاش�م اماني از همرزمان 
و بس�تگان آن ش�هيد، ب�ه بي�ان خاط�رات خوي�ش 
در اين ب�اره پرداخته اس�ت. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
انق�الب و عم�وم عالقه من�دان را مفيد و مقب�ول  آيد. 

   
  آغاز يك دوستي

 راوي خاطراتي كه در پي مي آيد، گذش��ته از آنكه خود از 
مبارزان ديرين نهضت ملي و انقالب اسالمي است، با شهيد 
سيداسداهلل الجوردي خويشي نزديك دارد. همين نسبت 
فاميلي، آشنايي آنان را سبب شده و شناختي درخور را به 
ارمغان آورده است. هاشم اماني در اين باره روايت مي كند: 
»ايشان با ما نسبت بسيار نزديك دارند. برادر عيال مرحوم 
شهيد حاج آقا صادق اماني هس��تند. پدرشان هم مرحوم 
آس��يدعلي اكبر الجوردي مردي بس��يار متدين و محترم 
بودند و سبب آشنايي ما با شهيد الجوردي، همين وصلت 
بود. متأسفانه حافظه ام ضعيف شده و تاريخ ها كمتر به يادم 
مانده اس��ت، ولي قطعاً تاريخ ازدواج آنها قبل از سال 40 و 
حدود سال هاي 38 بود و آشنايي آنها هم در بازار پيش آمد. 
اخوي ما با مرحوم ابوي شهيد الجوردي آشنا شدند. اشتراك 
فكر و فعاليت در زمينه هاي مبارزاتي و آمد و رفت خانوادگي  
طبيعتاً موجب انس و الفت عميقي بين آن دو ش��ده بود. 
مرحوم حاج صادق چندين سال در مسجد حاج شيخ علي 
كه آن را بازسازي كرده بودند، همراه با مرحوم الجوردي و 
مرحوم آقاي ش��اهچراغي به درس و بحث مشغول بودند. 
مرحوم شاهچراغي امامت آن مس��جد را به عهده داشتند. 
اينها و چندين نفر ديگر از برادران، آن مس��جد را پايگاهي 
براي آموزش و مبارزه ق��رار داده بودند. مدرس هم مرحوم 
آقاي شاهچراغي بودند. البته درس هم تا اندازه اي پوشش 
بود و در اين پوشش، مس��ائل روز و كارهاي مبارزاتي مورد 
بحث و بررسي قرار مي گرفتند. دروسي هم كه مي خواندند، 
دروس تكميلي و سطح باالي حوزوي بود. اين پايگاه دو، سه 

سالي بود تا منتهي به ترور منصور شد.« 
  بر محمل شناخت و انديشه

شهيد الجوردي به اذعان همگان از آغاز نوجواني و دوران 
مبارزات، دغدغه شناخت و آگاهي داشت و هم از اين روي 
و با مطالعات پيگير، آشنايي مطلوبي از معارف ديني و نيز 
مكاتب فكري دوران خويش به كف آورده بود. اماني در باب 
اين وجه از شخصيت الجوردي چنين روايت مي كند: »ما 
هم به مناسبت قوم و خويش��ي و هم به مناسبت اشتراك 
عقيده و مبارزه، چند نفري در مقاطع مختلف با هم اشتغال 
به درس داشتيم. در زندان، آقاي انواري عهده دار تدريس 
به ما بودند و اين در س��ال هايي بود كه زندان اصوالً خيلي 
متش��نج نبود. از نظر احاطه به فقه تا حد س��طح را مسلط 
بود و هيچ گونه نقصي نداش��ت و اطالع��ات خوب و بااليي 
داشت. بسيار مطالعه مي كرد. گذشته از همه اينها بينش 
و درايت بااليي داشت. ديد بس��يار وسيع و تيز و تشخيص 
بس��يار خوب و بااليي در ايش��ان بود كه در ديگران نبود. 
بسياري از شخصيت هاي فقيه و فيلسوف در زندان داشتيم 
كه آنها ه��م متوجه بط��الن عقايد چپي ها ي��ا چپي هاي 
مسلمان نما ش��ده بودند، اما حساسيت چنداني نسبت به 
آنها نشان نمي دادند. آنچه موجب شده بود آقاي الجوردي 
همان قدر كه متوجه آنچه آنها مي گفتند مي شد، به همان 
ميزان و شايد بيشتر متوجه چيزهايي مي شد كه آنها پنهان 
مي كردند و نمي گفتند. مجموعه اي��ن دريافت ها موجب 
مي شد نسبت به خطر اينها براي نظامي كه بعد از پيروزي 
انقالب تأسيس مي شود، حساس باشد. اين بسيار مهم است 
كه ايشان در سال هاي 53 و54 خطري را حس مي كرد كه 
برخي مسئوالن حتي در يكي دو سال اول انقالب چندان 
متوجه آن نبودند و اگر نبود بصيرت و رهبري كم نظير امام 
و هوش��مندي چهره هاي معدودي مثل آق��اي الجوردي 
ممكن بود ضربات جبران ناپذيري بر پيكره نظام وارد شود. 
به نظر بنده االن با گذشت چهار دهه از تأسيس نظام و برهه 
تهديدات منافقين در آغاز انقالب، به راحتي مي توان پي برد 
كه حساسيت هاي ايشان در آن برهه چقدر بجا و مؤثر بوده 
و چه نقش��ي در عبور دادن نظام از مجموعه مخاطرات آن 
دوران داشته است. زندان محل تاخت و تاز همه نظريات و 
افكار بود و بحث هاي مفصلي با كمونيست ها و منافقين پيش 
مي آمد، از جمله با رجوي و سعادتي كه سردمدار منافقين 
بودند. آقاي الجوردي با آن هوش و درك تيزي كه داشت، 
متوجه انحرافات آنها مي شد و در مباحث مختلف، نظريات 
دقيقي داشت و بازگو مي كرد. گاهي ساعت ها مي نشست و 

درباره موضوعات مختلف با آنها بحث مي كرد.« 
  ميزان دخالت شهيد الجوردي در عمليات بدر 

نام جمعيت هاي مؤتلفه اس��المي با رويداد اعدام انقالبي 
حسنعلي منصور گره خورده است.  از اين روي ميزان دخالت 
شهيد سيداس��داهلل الجوردي در اين عمليات نيز ضرورت 
مي يابد. هاشم اماني در اين باره مي گويد: »در جريان اعدام 
انقالبي حسنعلي منصور، ايشان مستقيماً نقشي نداشت، 
چون موضوع ترور با شرايط آن زمان، چه از نظر شناسايي، 
چه از نظر اس��لحه و چه از نظر عمل، كاماًل محرمانه بود و 
نمي ش��د بيش از چند نفر را درگير كرد. البته كل مسئله 
را همه مي دانس��تيم، ولي از نظر عملياتي نمي شد، سطح 
عمليات را توسعه داد و موضوع را با همه در ميان گذاشت، 
اين است كه س��ه،چهار نفري بيش��تر در جريان جزئيات 
نبودند، بنابراين ايش��ان از نظر كلي در جريان مسئله بود، 
اما از نظر جزئيات دخالت عمده اي نداشت. ما 10 نفر بوديم 
كه دستگير شديم و به دادگاه رفتيم. در محاكمات همگي 
شاد و خوشحال بوديم. در دادگاه اول همان چهار نفر حكم 
اعدام گرفتند، ولي در دادگاه تجديدنظر شهيد عراقي و مرا 
هم به فهرس��ت اعدامي ها اضافه كردند! آيت اهلل انواري به 
15سال، حاج احمد شهاب به 10 سال و حميد ايپكچي به 
پنج سال حبس محكوم شدند. ما هيچ كدام به احكامي كه 
برايمان صادر شده بود اعتراض نكرديم، ولي با تالش علما 
در بيرون از زندان، حكم ما دو نفر به حبس ابد تبديل شد. 
در ش��ب آخر، روحيه همه خيلي عالي بود و كسي ترسي 
نداشت. مأموران ش��هيد نيك نژاد را صدا زدند كه ببرند. او 
داشت مسواك مي زد و خيلي خونس��رد گفت: »بگذاريد 


