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  حجت االسالم محمدامين گلسرخي کاشانی 
اين روزه�ا که دور، 
دور فضاي مجازي 
اس�ت، به مناسبت 
سالگشت درگذشت 
مرح�وم  وال�د 
م  س�ال ال حجت ا

والمس�لمين حاج 
غالمرض�ا  ش�يخ 
کاشاني  گلسرخي 
مطلب�ي را تهي�ه و در صفح�ه خصوص�ي خودم 
منتش�ر کردم که صديق فاضلم جناب کائيني را 
خوش آمد و محبت ک�رد و با تلفن احوالپرس�ي 
نمود و از چندوچون يك�ي از نكات مذکور در آن 
مطلب جويا ش�د. پ�س از ش�رح آن و از آنجا که 
مي دانست مش�غول نگارش کتابي تحت عنوان 
»سرگذشت پدر« هستم، از اين کمترين خواست 
به همين مناس�بت متني را براي چاپ آماده کنم 
که به رغم کثرت مش�غله در اين روزها نتوانستم 
درخواست حضرت را اجابت نكنم. آنچه از محضر 
خوانندگان گرامي مي گذرد مروري بسيار فشرده 
بر 58 س�ال زندگي پر فراز و نشيب پدرم است. 

   
  مبدأ يك زندگي پرفراز و نشيب

غالمرضا گلسرخي كاشاني، فرزند مشهدي عباس 
بنا بر آنچه در شناسنام��ه اش درج شده است، در 
بيست وهشتم خ��رداد ماه س��ال 1311 در محله 
ترك آباد دي��ده به جهان گش��ود. مادرش صغري 
خانم نگارساز هفت فرزند خود را همان بدو تولد از 
دست داده بود و ب��ا توسل به حضرت ثامن الحجج 
علي بن موسي الرض��ا)ع( اين پسر زن��ده ماند و به 
همين جهت نام او را غالمرضا گذاشتند. گلسرخي 
در ش��ش سالگي ب��ه دبستان دولت��ي گوهرمراد 
رفت و مشغ��ول تحصيالت ابتداي��ي شد. در سال 
ششم دبست��ان و همزمان با تبعي��د آيت اهلل شيخ 
محمد خالصي زاده به كاشان به حلقه مستمعين 
سخنان پرشور وي پيوست و به دست او طلبه شد 
و عمامه به سر نهاد. خود او از اي��ن ماجرا اينگونه 

ياد مي كند: 
»م��ن كارگ��رزاده اي فقير11ساله ب��ودم و تازه به 
كالس ششم ابتدايي مي رفتم ك��ه مرحوم آيت اهلل 
خالصي زاده به كاشان تبعيد شد. با شنيدن بيانات 
پرشور او دبستان را كنار گذاردم و طلبه شدم و هر 
شب پاي سخنراني هاي پر س��وز او بودم و از آن روز 
مبارزه با ظل��م و زور در جانم ريش��ه دوانيد. قباًل از 
آخوند زده شده بودم، چون در همسايگي ما عالمي 
بود گوشه نشين و به قول مردم اهل اهلل بود كه نه به 
مسجد مي رفت و نه منبر و ن��ه حوزه درسي داشت 
و به قول بعضي ها آيت اهلل بود و م��راد بيشتر مردم 
شهر. در كنار خانه او زني بين��وا زندگي مي كرد كه 
شوهري معتاد داشت. فكر مي كنم سال 1322بود 
و اول جنگ بين الملل��ي دوم و گراني غوغا مي كرد. 
زن جوان از فرط گرسنگ��ي در حالي كه چند بچه 
كوچك داشت خودكشي كرد. او چون توان تأمين 
فرزن��دان خود را نداش��ت خودكشي ك��رد. طولي 
نكشيد آقاي كذايي هم مرد، در حالي كه ارث او به 
آالف و الوف سر مي زد! طبعاً م��ن از اينگونه آخوند 
خوشم نمي آمد. وقتي خالصي زاده به كاشان آمد و 
عليه زور، بي انصاف��ي و گرانفروشي داد سخن داد و 
محرومان گردش جمع شدند و ثروتمندان عليه او 

توطئه مي كردند من مريد او شدم.« 

  تالش براي احياي حوزه علميه کاشان
عده اي از جوانان و نوجوانان گرد آيت اهلل خالصي زاده 
جمع شدند و بدين وسيله ح��وزه علميه كاشان در 
مدرسه گ��ذر باباولي و مدرس��ه سلطاني پس از 20 
سال استب��داد پهلوي جان گرفت. آن��ان در يكي از 
مناسبت هاي ديني به دست ايشان ملبس به لباس 
روحانيت شدند و در بازار كاش��ان حركت كردند. از 
جمله آنها عالوه بر غالمرض��ا گلسرخي مي توان به 
آيات حسين راستي كاشاني، محمد امامي كاشاني، 
سيدمحمد تسلطي، محمود صالحيان و سيدحسين 
مناقب اشاره ك��رد. ابتدا ح��اج عبدالرحيم دزفولي 
وكي��ل آيت اهلل العظمي سيدابوالحس��ن اصفهاني و 
14نف��ر از بازاريان تهران، هزينه ه��اي حوزه علميه 
كاشان را تا مبلغ 30تومان متقب��ل شدند و پس از 
استيذان از مرجعيت وقت ايشان ماهانه 450 تومان 
اجازه دادند تا توسط آي��ت اهلل خالصي زاده در حوزه 
علميه كاشان از محل وجوهات شرعيه خرج كنند. 
خالصي زاده را مي توان پايه گذار حوزه علميه معاصر 
كاشان نام نهاد و شاگردان او مقدمات تا سطح را در 
محضر ايشان و آيت اهلل صبوري مي آموختند و سپس 
هر يك براي تكميل تحصيالت عاليه حوزوي خود 
به قم و بعضي به نجف اشرف رفتند. بسياري از آنها 
بعدها يا حتي در همان زمان با ارتباط با حوزه علميه 
نجف و قم و باال بردن سطح آگاهي ديني مردم كاشان 
و شهرهايي كه ب��ه تبليغ مي رفتن��د از بنيانگذاران 

حركت ديني عليه رژيم پهلوي به شمار مي روند. 
طالب حوزه جديد كاشان عالوه بر استفاده از محضر 
آيت اهلل خالصي زاده از علم��ا و مراجع قم خواستند 

مدرسي برايشان به كاش��ان بفرستند و بدين وسيله 
آيت اهلل شيخ جعفر صبوري قمي به كاشان رفت تا در 
آنجا به تربيت طالب جديد همت گمارد. همين امر 
ارتباط محكمي در تمامي امور ديني، علمي و تبليغي 
ميان حوزه نوپاي كاشان و مراج��ع تقليد در حوزه 
علميه قم ايجاد ك��رد. از ميان مكاتبات با علماي قم 
نامه اي از آيت اهلل سيدمحمدتقي خوانساري خطاب 
به ط��الب كاشاني به دس��ت آمده اس��ت كه نشان 
مي دهد آيت اهلل صبوري با حالت قهر از كاشان به قم 
برگشت و طالب كاشان��ي خواستار مراجعت ايشان 
به كاشان شدند. در اين نامه از غالمرضا گلسرخي با 
عنوان شيخ رضا سعيد كاشاني نام برده شده است. 
شايد اين نخستين باري باشد ك��ه گلسرخي از نام 
مستعار براي فعاليت هاي خود استفاده كرد و بعدها 
نيز بعضي از مقاالت خ��ود را با امضاي سعيد منتشر 
مي كرد. نامه اي ديگر ني��ز به خط گلسرخي خطاب 
به آيت اهلل بروجردي در ب��اره وضع طالب كاشاني و 
ضرورت بازگشت آقاي صبوري ب��ه كاشان و تأمين 
معاش ايشان از سوي مرجعيت وقت در دست است 
كه گوياي شور و اشتياق وي در راهي است كه به آن 
قدم گذاشته است و تالش او براي حفظ حوزه نوپاي 

كاشان را نشان مي دهد. 
   در مصاف با دين زدايي رضاخاني

همزمان با حكومت رضاشاه و ب��ه بهانه سوادآموزي 
عمومي غالب موقوف��ات حوزه هاي علميه در كاشان 
همچون شهرستان هاي ديگر كشور و برخالف نيت 
واقفان و وقف نامه كاماًل تعطيل ي��ا در اختيار ادارات 
فرهنگ قرار گرف��ت و آن م��دارس و حتي بعضي از 
مساجد تعطيل و به مدرسه هاي دولتي تبديل شدند. 
در كاشان حسن نراق��ي از نوادگان مال محمدمهدي 
نراقي و فرزن��د محمدحسين مجته��د نراقي كه در 
مدرسه فرانسوي آليانس در تهران تحصيل كرده بود و 
توليت مسجد آقابزرگ كاشان از پدر به او ارث رسيد، 
در س��ال 1308 آن را به دبست��ان دانش دوشيزگان 
كاشان تغيير نام داد و پ��س از شش سال دبيرستان 
دانش دوشيزگان نيز در محل مسجد آقابزرگ تأسيس 
شد. در هفدهم دي ماه سال 1314 در مسجد آقابزرگ 
جشن كشف حجاب بر پا شد و دخترها و معلمان همه 
چادر از سر برداشتند و ك��اله به سر گذاشتند و رفته 
رفته همان كاله را ه��م برداشتند. همچنين مدرسه 
سلطاني كاشان كه موقوفه همسر فتحعلي شاه قاجار 
و توليت آن فرزند م��ال محمدمهدي نراقي يعني مال 
احمد نراقي بود و تا پي��ش از اين مركز تربيت طالب 
و حوزه كاشان بود نيز با همكاري يا بي لياقتي توليت 
آن به همان سرنوشت دچار شد و برخالف نيت واقف 
و وقف نامه به مدرسه دختران��ه تبديل شد و مراسم 
جشن كشف حجاب در آن بر پا شد و عكس آن نيز در 
مطبوعات منتشر شد و درآمد موقوفات آن نيز صرف 

اموري غير از آنچه بايد مي شد. 
گلسرخي ك��ه دوران نوجواني خ��ود را تحت تأثير 
آيت اهلل خالصي زاده و نگ��اه اجتماعي و سياسي او و 
روحيه خستگي ناپذيرش در تبليغ ديني و استفاده 
از هر موقعيتي براي اين امر و دور كردن نااميدي به 
عنوان آفت مردم ديندار در آن شرايط سخت دوران 
پهلوي و همين طور افكار ض��د استعماري وي رشد 
كرده و به شدت از آن متأثر بود بر آن شد تا با همكاري 
ديگر محصالن حوزه كاشان و حمايت مردم متدين 
اين مدارس را باز پس گيرند و در اختيار طالب قرار 
دهند. از اين رو به مقابله با موانع حوزه نوپاي كاشان 
برخاست و با مراجعات مك��رر و نامه نگاري با ادارات 
دولتي تخلفات توليت مدرس��ه سلطاني را گوشزد 

خاط�رات فراوان�ي از دوره همراه�ي 
گلسرخي با سيدمجتبي نواب صفوي 
براي ما به جا مانده است، از جمله اينكه 
در آن ش�رايط س�خت مبارزه با همه 
گرفتاري ها گلس�رخي براي عده اي از 
آنان تدريس مي کرد و خود نيز جلسات 
درس�ش را ترك نمي کرد و اين روشي 
بود که خود سيدمجتبي نواب به آنان 
آموزش داده و خود نيز ملتزم بدان بود

 دورنمايي از حيات مبارزاتي- تبليغي زنده ياد
 حجت االسالم والمسلمين  غالمرضا گلسرخي کاشاني

 آن كه »گل سرخ فدائيان اسالم« 
لقب يافت

  محمدرضا کائيني
خوان��ش تاريخچه حزب 
ت��وده اي��ران، جزئ��ي 
انكارناپذي��ر از تاري��خ 
معاصر كشورمان به شمار 
مي رود. چه اينكه گاه اين 
حزب، در سطوح دولت ها، 
نخبگان و بدنه اجتماعي، 
نفوذ و تبلوري ويژه يافته 
است. اثرتاريخي -پژوهشي»پنج��اه سال فراز و فرود 
حزب توده ايران« از انتشارات مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر ايران، تاريخچه فعاليت اي��ن حزب در ايران و 
ادوار گوناگون آن را مورد بررسي قرار داده و ويژگي هاي 
هريك را بازشناخته است. محسن مدير شانه چي مؤلف 
اثر در ديباچه خويش درباب اهمي��ت اين موضوع و 

چندوچون تحقيق درباره آن چنين آورده است: 
»حزب  توده  ايران يكي از پرسابقه ترين و قديمي ترين 
احزاب تاريخ معاصر ايران است. فرآيند تثبيت و اوج 
فعاليت هاي اين ح��زب از چند ويژگي مهم برخوردار 
است كه همواره آن را در كانون توجهات پژوهشگران 
تاريخ  معاصر قرار داده است. ايدئولوژي كامالً غيربومي 
و وابستگي به ابرقدرت شرق به شكل علني و آشكار و 
دفاع از مواضع كشورهاي بلوك شرق از اساسي ترين 
ويژگي هاي حزب  توده بوده است. عالوه بر اين ويژگي ها 
تأكيد هميشگي حزب  توده بر دفاع از ارزش هاي ملي و 
ميهني و رهايي از استبداد و وابستگي از مسائل بسيار 
مهم براي مطالعه  آن حزب است. بر اين اساس حزب  
توده فراز و فرودهاي محسوسي داشته كه يقيناً متأثر 
از ويژگي ها و خصلت هاي خود حزب بوده است. پس 
از پيروزي انقالب اسالمي به رهبري امام خميني، در 
ميان تعجب همگان حزب  توده در حمايت و پشتيباني 
از خط امام بسيار ممتاز مي نمود. اين حزب را به رغم 
حجم وسيع تبليغات و شانتاژ گروه هاي اخالف حزب  
توده يا به نوعي مرتبط با اين حزب مي توان خواند، كم 
و بيش همه  روشنفك��ران و انديشمندان چپ ايراني 
را نيز طي چند سال بايد به گون��ه اي در ارتباط با اين 
حزب ديد؛ پيشگامان انديشه  چپ و معلمان يا مربياني 

كه ميراث فكري و سياسي آنان به حزب  توده رسيد، 
توده اي ها و نيز فرزندان و پرورش يافتگان در دامان اين 
حزب كه برخي با پايداري و تعل��ق خاطر يا جزميت 
و تعصب توده اي ماندند و بعضي ب��ا بريدن و رميدن 
يا نوانديش��ي و استقالل فكر و عم��ل و خطر كردن و 
درنورديدن راه هاي تازه از حزب گسستند. طرفه آنكه 
از آغاز دهه  بيست يا دومين دوره  پيدايش و گسترش 
احزاب و جمعيت هاي سياسي در ايران پيدايي حزب 
 توده در مقام تشكل سياسي شاخ��ص چپ در ايران 
خود به تكوين برخي از مهم ترين احزاب و گروه هاي 
سياسي نيم قرن اخي��ر در دو طيف ديگر تشكل هاي 
سياسي تاريخ ايران يعني جريان هاي ديني و مذهبي 
و گرايش هاي مل��ي و ناسيوناليست ياري داد؛ چراكه 
بسياري از احزاب و جمعيت ه��اي سياسي متعلق به 
اين دو بستر فكري و ايدئولوژيك به مثابه واكنشي در 
برابر تبليغات و فعاليت هاي حزب  توده به وجود آمدند 

و گسترش يافتند. 
براين اساس، مطالعه و بررسي بيش از نيم قرن حيات 
حزب  توده  ايران در مسير شناخ��ت تاريخ تحزب در 
ايران به طور خاص و تاريخ سياسي معاصر ايران به طور 
عام ضرورتي انكارناپذير است. در باب بيشتر احزاب و 
گروه هاي سياسي اغلب آنچ��ه نوشته شده يا از سوي 
خود آن احزاب و گروه ها و به گونه اي ستايش آميز يا 
توجيه گر يا از سوي مخالفان آن احزاب و گروه ها يا به 
طور كلي مخالفان تحزب و تشكل نگاشته شده است 
و طبعاً دور از حب و بعض نيست. حزب توده  ايران نيز 
مستثني از اين قاعده نبوده است. در اين ميان انتشار 
اسنادي كه از احزاب و گروه هاي سياسي به جاي مانده 
است، از جمله اسناد مربوط به حزب  توده، شايد بيش 
از ساير نوشته ها به شناخت بي طرفانه و منصفانه تر اين 
تشكل ها ياري كند، اما اسناد طبعاً اجزاي پراكنده و 
ماده خامي است كه به تنهاي��ي شناخت جامعي در 
اختيار استفاده كنندگان از آنها قرار نمي دهد. به اين 
ترتيب، با وجود انبوه نوشته ه��ا و اسنادي كه در باب 
حزب  توده انتشار يافته يا منافع بسيار بيشتري كه در 
آنها به گونه اي به حزب  توده نيز پرداخته شده است، 
هنوز جاي نوشته اي توصيف��ي، منصفانه و بي طرفانه 
در اين خصوص خالي بود. در نگارش اين اثر در عين 
ارائه  شناخت بالنسبه جامع��ي از اين حزب، سعي بر 
اختصار و ذكر مباحث اصلي بود و پرهيز از تفصيل و 
تطويل كالم. طبعاً براي مطالعه  تفصيلي جزئيات امور 
و هر يك از مباحث فرعي و حاشي��ه اي كه به جهتي 
مورد توجه خواننده  عالقه مند و پژوهشگر قرار گيرد 
مي توان به آثاري كه به آنها ارجاع شده يا ساير منابع 

مراجعه كرد.« 

 حاشيه اي بر انتشار اثر 
 تاريخي- پژوهشي»پنجاه سال فراز 

و فرود حزب توده ايران«

حزب همسايه شمالي!

و تقاض��اي بازگشت به مسير صحي��ح را كرد. با 
پيگيري مستمر گلسرخي و حمايت مردم و ديگر 
شاگردان آيت اهلل خالص��ي زاده و نگارش نامه به 
شاه و ادارات مختلف دولت��ي و جمع آوري امضا 
از اهالي مذهبي شهر كاشان باالخره اين مدرسه 
در اختيار طالب قرار گرفت و حوزه علميه كاشان 

جاني دوباره يافت. 
  در حوزه هاي نجف و قم

گلسرخي در سال 1328 از كاشان ابتدا به مقصد 
نجف اشرف هجرت كرد. در نجف اشرف محضر 
علمايي چون آيت اهلل سيدمحم��ود شاهرودي 
و بسياري ديگر را درك كرد، ام��ا پس از مدتي 
يعني كمتر از يك سال به بيم��اري دچار شد و 
بنا به توصيه پزشكان به ايران بازگشت و اين بار 
رحل اقامت در شهر قم افكند و در حجره اي در 
مدرسه حجتيه قم به تكميل تحصيالت حوزوي 
خود پرداخت. از اساتيد وي مي توان به آيت اهلل 
محمد مجاهدي تبريزي، آيت اهلل سيدمحمدباقر 
سلطاني، آيت اهلل سيدعلي فاني اصفهاني، آيت اهلل 
سيدرضا صدر، آي��ت اهلل سيدجالل الدين ميري 
آشتياني، آيت اهلل العظمي سيدمحمدرضا موسوي 
گلپايگاني، آيت اهلل العظمي سيدروح اهلل موسوي 
خميني، آيت اهلل العظمي سيدحسين بروجردي، 
عالمه سيدمحمدحسين طباطباي��ي و... اشاره 

كرد. 
  همگام با ش�هيد نواب صفوي و جمعيت 

فدائيان اسالم 
پس از ورود وي به قم و حتي قبل از رفتن به نجف 
همزمان بود با ظهور جمعيت فدائيان اسالم در 
عرصه سياسي ايران و گلسرخي با سيدمجتبي 
نواب صفوي آشنا و مريد روحي��ه آزاده و شور و 
اشتياق وصف ناشدني او در تبليغات ديني براي 
مردم و صفاي روح و لسان فصيح وي در مبارزه 
با رژيم فاسد پهل��وي شد و به حلق��ه ياران وي 
پيوست. گلسرخي پاي ثابت و سخنران جلسات 
فدائيان اسالم در قم شد و چندين مرتبه از سوي 
سيدمجتبي نواب صفوي به مأموريت رفت. از آن 
جمله عالوه بر تشكي��ل جمعيت فدائيان اسالم 
در كاشان به همراهي محمد رسول زاده، حسن 
سليماني و جواد يزدان��ي در مسجد گذر باباولي 
مسئول تشكيل جمعيت فدائيان اسالم در اهواز 
هم شد و ب��ه خوزستان سفر ك��رد، در حالي كه 
حدود 18به��ار بيشتر از عم��رش نگذشته بود. 
از اين رو تمامي فعالي��ت  گلسرخي در جمعيت 
فدائيان اسالم و حول تبلي��غ و سخنراني ديني 
در جلسات مي گشت، به طوري كه خيلي سريع 
لسان شي��واي او در رديف وع��اظ مشهور ايران 

قرار گرفت. 
خاطرات فراوان��ي از دوره همراهي گلسرخي با 
سيدمجتبي ن��واب صفوي براي ما ب��ه جا مانده 
است، از جمله اينكه در آن شرايط سخت مبارزه 
با همه گرفتاري ه��ا گلسرخي ب��راي عده اي از 
آنان تدريس مي كرد و خود نيز جلسات درسش 
را ت��رك نمي ك��رد و اي��ن روشي ب��ود كه خود 
سيدمجتبي نواب به آنان آم��وزش داده و خود 

نيز ملتزم بدان بود. 
پاييز سال 1334 و در پي ترور نخست وزير وقت 
توسط مظفرعلي ذوالقدر از اعضاي فدائيان اسالم 
و به خاطر اعالم مخالفت فدائيان اسالم با الحاق 
ايران به پيمان نظامي بغداد تمامي اعضاي فعال 
اين جمعيت دستگير و چهار نف��ر از آنان يعني 
سيدمجتبي نواب صف��وي، مظفرعلي ذوالقدر، 
خليل طهماسبي و سيدمحمد واحدي به اعدام 
محكوم شدند و قب��ل از اتمام مهل��ت 10روزه 
فرجام خواهي اين حكم اجرا  شد. گلسرخي درباره 
مخالفت علني آيت اهلل بروجردي با فعاليت هاي 

جمعيت فدائيان اسالم چنين مي نويسد: 
»چند مرتبه به خاطر عضو فدائيان اسالم بودن 
شهريه ام را قطع كردند، هر دفعه هم آقاي ]سيد[ 
جالل آشتياني مي رفت و آن را درست مي كرد. 
يكدفعه خودم ناراحت شدم، نام��ه اي نوشتم و 
خدمت آقا ]آي��ت اهلل بروجردي[ رفت��م. در آن 
نامه نوشتم: تا حاال دو، سه مرتبه شهريه ام قطع 
شده است، به عنوان اينكه به آقاي نواب صفوي و 
فدائيان اسالم ارادت داشته ام و اينها قطع شهريه 
را ب��ه حضرتعال��ي مستند مي كنن��د. من مقلد 
شما هستم. اگر شما ب��ا فدائيان اسالم مخالفيد 
بفرماييد م��ن پيرو آنان نباش��م. شهد اهلل ]خدا 
گواه است[ خودم خدمت آقاي بروجردي رفتم 
و نامه را هم خودم بردم. علت هم داشت كه مرا 
راه دادند، چون عده اي از همشهري هايم پولي به 
عنوان وجوهات آورده بودن��د و چون من پول را 
مي بردم راهم دادند. رفت��م و نامه را هم به آقاي 
بروجردي دادم. ايشان نامه را خواندند و فرمودند: 
خدا توفيقتان بدهد نه قطع شهريه از طرف من 
بوده و ن��ه مخالفتي با فدائيان اس��الم دارم. اين 

مطلب را ايشان فرمودند.« 
  در فراق يار

به هر روي همه ياران ن��واب در مدت كوتاهي يا 
دستگير يا فراري شدند. در اين دوران گلسرخي 
مدتي طوالني ب��ه صورت مخف��ي در شهرهاي 
مختلف ايران و همچنين نجف زندگي  كرد. پس 
از مدتي قرار منع تعقيب برايش صادر شد، اما او 
در همين مدت هم به صورت مخفي و ناشناس 
منبر  رف��ت و به ص��ورت مخف��ي در ختمي كه 
مخفيانه براي ن��واب در قم برگزار شد سخنراني 
و به جاي خطبه ب��ا اين شعر سخ��ت آغاز كرد: 
اين دغل دوستان كه مي بين��ي... او حتي بارها 
با لباس مبدل در ايام اختفا ب��ه ديدن دوستان 
زنداني اش  رفت و به آنه��ا روحيه  داد. گلسرخي 
در رثاي شهي��د سيدمجتبي ن��واب صفوي در 
دفترچه خاطرات همرزمش حجت االسالم علي 
حجتي كرماني متن��ي نگاشت كه شمه اي از آن 

به قرار ذيل است:
»...روح بزرگ��ش در كالبد كوچك ق��رار و آرام 
نداشت. گويي مي خواست پرواز كند. دوران كوتاه 
عمرش را به وعظ و تبليغ، ارشاد و هدايت خلق، 
فداكاري و جانب��ازي در راه محبوب گذرانيد. به 
هيچ چيز دنيا اعتنا نداشت. وكالت، وزارت و حتي 
باالترين مناصب دنيوي را كه بني نوع او برايش 
حيثيت خود، عرض و ناموس و حتي جان خود 
را فدا مي كنند در نظرش پشيزي ارزش نداشت. 
براي خدا مي گفت؛ براي خدا مي شنيد؛ براي خدا 
قدم برمي داشت؛ براي خدا دوست داشت؛ براي 
خدا دشمن مي داشت، باالخ��ره براي خدا زنده 
بود و براي خدا هم جان داد و مرغ روح شريفش 
به آشيان ق��دس پرواز ك��رد. رفت و ب��ه ديدار 
محبوبش فائز شد... آري! او رف��ت، ولي خاطره 
محو نشدني اش در دل دوستانش ماند. رفت، اما 
چه رفتني! قبل از آنكه صبح طالع شود با شليك 
13گلوله از اسلحه جنايتكاران صبح سعادت او 
از افق شه��ادت و فداكاري طالع ش��د. رفت، اما 
چه رفتني! رفت، ولي بغض گلوي دوستانش را 
سخت مي فشرد و نمي توانستند دم بزنند. رفت 
حتي ديگر مادر و نزديك ترين كسانش نتوانستند 
بدن به خون آغشته اش را ببينند و به دلخواه خود 
اقاًل او را به خاك بسپرند. آري! رفت. از جنازه اش 
هم دست برنداشتند. غريبانه با يك آمبوالنس او 
را به گورستان مسگرآباد بردند و در دل خاك هاي 
تيره، اين نوگل شكفته را منزل دادند. رفت و چه 
خوش رفت! هيچ چيزش عادي نبود. گويا از آب 
و گل ديگري سرشته شده ب��ود. نه زندگاني اش 
به هم نوعانش شباهت داش��ت و نه مرگش. هر 
ك��س از اين دنيا م��ي رود و مي مي��رد، هر چند 
بي مزار باشد برايش مجل��س فاتحه مي گيرند، 
اما او مجلس فاتحه ه��م نداشت. حق هم همين 
بود. فاتحه را براي مرده مي گيرند و در ميان اين 
مملكت از عالم و جاه��ل او و دو، سه نفر از ياران 
وفادارش كه با او رفتند زن��ده بودند! آنها فاتحه 
الزم نداشتند... اوه! چه كنم كه قلم طغيان كرد. 
احساسات دروني گل كرد و اثري ضعيف از خود 
بر كاغذ باقي گذارد. باش��د تا روزگاري آيندگان 
بفهمند چه رجال روحاني و زعماي ديني با چه 
پايه اي از شجاعت و شهامت مي خواستند عالم را 
اصالح كنند و فداكاري و جانبازي را به جهانيان 

بياموزند...!«
  تداوم مبارزه تا پايان حيات

گلسرخي پس از شهادت فدائيان اسالم و به دنبال 
آغاز قيام امام خميني به عنوان خطيبي توانا در 
اكثر شهرهاي كشور از شمال تا جنوب و از شرق 
تا غ��رب و در پايتخت از تكيه ب��االی تجريش و 
امامزاده صالح تجريش تا مسجد هدايت و مسجد 
امام حسين)ع( مجالس باشكوهي را سخنراني 
و اداره مي كرد. تمامي مجالس گلسرخي تحت 
كنترل ساواك بود و وقايع آنها به ساواك گزارش 
مي شد. بنا بر گزارش هاي متعدد ساواك، جمعيت 
مستمعين در بعضي مجالس او به چندين هزار 
نفر هم مي رسي��د. در اين راه از س��ال 1327 تا 
پيروزي انقالب اسالمي به رهبري امام خميني 

بارها دستگير و روانه زندان و تبعيد شد. 
همچنين گلسرخي دهها ب��ار از سوي رژيم شاه 
با محكوميت هاي مختلفي چون ممنوع المنبر، 
ممنوع القلم و ممنوع الورود به شهرهاي مختلف 
كشور مواجه شد، اما هيچ كدام از اينها نتوانست 
مانعي براي حركت پرشور وي شود، زيرا همزمان 
با تدريس در دارالتبليغ اسالمي در قم كساني را 
چون خود تربيت مي كرد و براي تبليغ و ارشاد به 
شهرهاي مختلف مي فرستاد و از طرفي ديگر با 
عضويت در هيئت تحريريه مجله »درس هايي از 
مكتب اسالم« مقاالت او در كنار مقاالت كساني 
چون امام موسي صدر، مك��ارم شيرازي، جعفر 
سبحان��ي، علي دوان��ي، علي حجت��ي كرماني، 
سيدهادي خسروشاهي و... از ابتداي دهه 40 تا 
ابتداي پيروزي انقالب اسالمي در آن مجله و به 

صورت منظم چاپ مي شد. 
گلسرخي ب��ا پيروزي انق��الب اسالمي فعاليت 
ديني خ��ود را ادام��ه داد و به عن��وان نماينده 
آي��ت اهلل  منتظ��ري و آيت اهلل شهي��د صدوقي 
در شبه قاره هند و همچنين ب��ه عنوان رايزن 
فرهنگي دولت جمه��وري اسالم��ي ايران در 
هندوستان منشأ خدمات بسياري به مسلمانان 
آنجا و به خصوص شيعيان مظلوم آن ديار شد. او 
پس از آنكه به عنوان عنصر نامطلوب از ورود به 
هندوستان و پاكستان منع شد، در ميدان نبرد 
با متجاوزان عراقي حضور يافت و مدتي به عنوان 
سرپرست ستاد ج��ذب و هداي��ت كمك هاي 
مردمي به جبهه ها بيشتر ايامش را در جبهه ها 
و براي كمك به رزمندگ��ان اسالم گذراند. وي 
در آن سال ها تمامي اعي��اد و حتي عيد نوروز و 
مناسبت هاي مذهبي را در جبهه و با سخنراني و 

دادن عيدي به رزمندگان اسالم سپري كرد. 
  بر آستان جانان

به قول خودش در واپسي��ن روزهاي عمر كه به 
بيماري سخت��ي دچار شده بود، ط��ول زندگي 
مهم نيست، بلكه گاهي ممك��ن است كسي در 
دوران كوت��اه زندگي خود منش��أ خدماتي شود 
كه ديگران در زندگي طوالني خود نتوانند انجام 
دهند و مي گفت خواسته اش از خداوند اين بود 
كه با آگاه��ي و آمادگي به محضر ح��ق راه يابد. 
او مي دانست با همين بيماري ب��ه ديدار معبود 

خواهد رفت. 
ايشان پس از يك دوره كوت��اه بيماري روده در 
بيست ويك��م مهر ماه س��ال 1369 درگذشت و 
پس از نماز آيت اهلل العظم��ي محمدتقي بهجت 
پيكرش در مقبره 21 حرم مطهر حضرت فاطمه 

معصومه)س( دفن شد. 
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