
دو اتاق را اجاره كرده بود و ب��ه همين دليل هروقت 
كه فرصت پيش مي آمد، به ديدن قائم مقام مي رفت. 
او مردي بذله گو و خوش بيان بود و از دوره رضاش��اه 
خاط��رات فراواني داش��ت. پيش از اين در كس��وت 
روحانيت بود، ولي تغيير لب��اس داد و به اصطالح آن 
روز، فكلي ش��د! به همين دليل هم ب��ا رجال زيادي 
رف��ت و آمد داش��ت. در عين حال م��ردم عادي هم 
براي هر مشكلي كه داشتند به او مراجعه مي كردند، 
چون اگر كاري از دستش برمي آمد، دريغ نمي كرد. 
در ايام سوگواري، در خانه اش مجلس روضه داشت 
و در ايام ديگر سال هم در روزهاي پنج شنبه، مجلس 
روضه اش برقرار ب��ود و به اين بهان��ه، اكثر رجال در 
خانه او جمع مي ش��دند. پس از درگذش��ت آيت اهلل 
سيدابوالحسن اصفهاني، قائم مقام به دكتر چهرازي 
گفته بود: اگر بتواند در دانش��كده پزش��كي مجلس 
ختم بگيرد، بس��يار مؤثر خواهد بود! دكتر چهرازي 
از اين پيش��نهاد قائم مقام خنده اش مي گيرد، چون 
توده اي ها، به خصوص در دانش��كده پزش��كي نفوذ 
زيادي داش��تند و قطع��اً مقاوم��ت مي كردند. دكتر 
مي گويد: مسلمانان دانشكده پزشكي از ترس مورد 
تمسخر قرار گرفتن و انگ املي و فناتيك خوردن، دم 
نمي زنند. فعاًل كه چند وزير توده اي در كابينه هستند 
و فرهنگ و دانشگاه را هم، آنان قبضه كرده اند. چطور 
مي شود در چنين فضايي براي رهبر شيعيان جهان 
مجلس ختم گرفت؟ قائم مقام الملك مي پرس��د: آيا 
نظر خاصي در اين زمينه داري��د؟ دكتر مي گويد: به 
نظر من اگر هيئتي از طرف ايران در مراس��م ش��ب 
هفت ايش��ان در كاظمين ش��ركت كند، بسيار مهم 
و مؤثر خواهد بود. قائم مقام فكر مي كند و مي گويد: 
پيشنهاد بسيار خوبي است، فردا بياييد تا نتيجه  را به 
شما خبر بدهم. دكتر چهرازي فرداي آن روز به ديدن 
قائم مقام الملك مي رود و او مي گويد: مژده بدهيد كه 
پيشنهادتان قبول شد، همين االن نزد آيت اهلل آسيد 
محمد بهبهاني برويد، ايش��ان اي��ن هيئت را تعيين 
خواهد كرد. دكتر چه��رازي نزد آي��ت اهلل بهبهاني 
مي رود و ايشان مي گويد: 12 نفر را انتخاب كرده ام، 
شما هم برويد! پرسيدم: بايد با چه وسيله اي برويم؟ 
و ايشان پاس��خ داد با اتومبيل! گفتم: به اين ترتيب 
به مراسم نخواهيم رسيد! پرس��يد: پس چه كنيم؟ 
گفتم: تنها راهش اين است كه با طياره اعليحضرت 
برويم. گفت: ف��ردا بياييد كه به ش��ما بگويم آيا اين 
پيشنهاد قبول مي ش��ود يا نه! دكتر چهرازي فرداي 
آن روز به ديدن آيت اهلل بهبهان��ي مي رود و مي بيند 
پيشنهادش مورد قبول شاه قرار گرفته است. ويزاي 
عراق به سرعت براي اين 12 نفر تهيه مي شود. همه 

اين كارها با چنان سرعتي صورت مي گيرند كه قابل 
تصور نيس��ت. افرادي كه در اين سفر دكتر چهرازي 
را همراهي مي كنند، عبارت بودن��د از: داوود پيرنيا، 
عماداالسالم، كي نژاد، ابوحس��ين گرجي، سيدعلي 
بهبهاني، خرازي، دهقان، س��المت، حاج سيدعلي 
ناصر، فرددانش و سعدي. اين هيئت در روز پنج شنبه 
23 آبان سال 1325 وارد فرودگاه بغداد مي شود و از 
سوي كارمندان سفارت مورد استقبال قرار مي گيرد. 
در تمام شهرهاي عراق در س��وگ آيت اهلل اصفهاني 
مراسم عزاداري برپاست و ش��يعيان عراق يك هفته 
تمام، در مساجد و تكاياي آنجا مراسم مي گيرند. اين 

هيئت در اكثر اين مراسم شركت مي كند. 
  بازتاب ه�اي رحل�ت آي�ت اهلل اصفهاني در 

شهر تهران 
در روز سه ش��نبه 14 آبان س��ال 1325 وقتي راديو 
بغ��داد برنامه ويژه عي��د قربان را قط��ع و خبر فوت 
آيت اهلل سيدابوالحس��ن اصفهاني را پخش مي كند، 
در ته��ران غوغايي بر پا مي ش��ود. م��ردم پرچم ها و 
قالي هايي را كه به مناس��بت عيد قربان نصب كرده 
بودند، جمع و به جاي آنها پرچم هاي سياه عزاداري 
را نصب مي كنند! س��اعت 6 بعدازظهِر پس از پخش 
خبر، سراس��ر ايران در عزاي عمومي فرو مي رود. از 
عراق خبر مي رس��د كه جنازه آي��ت اهلل اصفهاني تا 
جس��رالخير در 12 كيلومتري كاظمين، روي شانه 
شيعيان عراق حمل و از آنجا به كربال منتقل مي شود. 
در كربال جنازه ب��ا تجليل ف��راوان در حرم حضرت 
سيدالش��هدا)ع( و حضرت ابوالفضل)ع( طواف داده 
و از آنجا به نجف برده مي ش��ود و پ��س از طواف در 
حرم مطه��ر اميرالمؤمني��ن)ع(، در آنج��ا به خاك 
سپرده مي شود. در پي اين واقعه، بازار تهران در روز 
چهارشنبه تعطيل و تمام مساجد تهران سياه پوش و 
مراسم متعدد ترحيم و س��ينه زني برگزار مي شوند. 
آيات: س��يدمحمد بهبهاني، امام جمعه تهران، امام 
جمعه خوئي، ح��اج مي��رزا عبداهلل تهراني، ش��يخ 
بهاءالدين، حاج ميرزا يحيي، سيد محمد استرآبادي، 
حاج س��يد عزيزاهلل و عده اي ديگر از بزرگان و علما، 
در مس��جد جامع مجلس قرآن تش��كيل مي دهند. 
دسته هاي سينه زن اصناف و محالت از صبح به بازار 
تهران مي آيند و در مسجد شاه، مسجد آذربايجاني ها 
و مسجد بزازها به نوحه خواني و سينه زني مي پردازند. 
در ساعت 10 و نيم صبح پنج شنبه 16 آبان، شاه براي 
برچي��دن مجلس ختم آيت اهلل اصفهاني به مس��جد 
ش��اه مي رود. در اين روز حزب توده از ترس اينكه به 
بي ديني متهم شود، عده اي از اعضاي خود را با علم 
و كتل به خيابان ها مي فرستد! برنامه هاي موسيقي 

راديو قط��ع و س��ينماها، كافه ه��ا و تئاترها تعطيل 
مي ش��وند. گفته مي ش��ود در روزهاي پنج ش��نبه و 
جمعه، بيش از 120 دسته س��ينه زن و زنجيرزن در 
معابر به س��وگواري پرداختند!500 ت��ن از يهوديان 
به رياس��ت يكي از خاخام ها و نيز ع��ده اي از ارامنه 
در عزاداري شركت مي كنند و احساسات آنان مورد 
توجه مردم ق��رار مي گيرد. قوام الس��لطنه و عده اي 
از وزرا در مراس��م ختم در مسجد ش��اه حضور پيدا 
مي كنند. در مساجد، كاروانسراها و تيمچه ها مراسم 
ختم متعددي برگزار مي ش��وند. دولت به مناسبت 
رحلت آيت اهلل اصفهاني، به بيش از 4 هزار تن از فقرا 
و مساكين در مسجد شاه ناهار مي دهد و همزمان در 
50 نقطه شهر توسط تجار و بازاري ها به مردم ناهار و 

شام داده مي شود. 
در بعدازظه��ر روز جمع��ه واع��ظ ش��هير مرح��وم 
حجت االس��الم والمس��لمين محمدتقي فلسفي در 
ميدان توپخانه حضور پيدا مي كند و در حضور بيش 
از 6 هزار ت��ن، در بالكن عمارت ش��هرداري در كنار 
حاج عبداهلل صبوحي واعظ، حاج سلطان الواعظين 
ش��يرازي و حاج ش��يخ حس��ينعلي راش��د به ايراد 
س��خنراني و تجليل از آيت اهلل اصفهاني مي پردازد. 
در بعدازظهر هم ظهيراالس��الم نايب التوليه مسجد 
سپهساالر، در آنجا مجلس ختمي را برگزار مي كند 
كه بيش از 10 هزار تن از اصناف مختلف، علما و فضال 
در آن شركت مي كنند. اتوبوس هاي شركت واحد در 
حالي كه با پارچه سياه پوشانده شده اند، مردم عزادار 

را جابه جا مي كنند. 
  مرگ حيات آفرين!

روزنامه ها و احزاب چپ كه انتظار چنين واقعه اي را 
نداشتند، سكوت محض اختيار مي كنند! عبدالرحمن 
فرامرزي س��ردبير روزنامه كيهان يادآور مي ش��ود: 
رحلت آيت اهلل اصفهاني پرده ها را دريد و احساسات 
واقعي مردم را بيرون ريخ��ت و مردم بيش و پيش از 
هر چيزي به ياد آوردند كه مسلمان هستند! تهران در 
چنان جوش و خروشي غوطه ور شد كه تاريخ معاصر 
نظي��ر آن را نديده بود و ش��ايد ديگ��ر نبيند. رحلت 
آيت اهلل اصفهاني براي توده ملت اين فرصت را فراهم 
آورد كه احساس��ات ضدچپي و تعل��ق خاطر عميق 
خود را به مذهب نشان بدهند. مردم تبريز و اردبيل 
و ديگر شهرهاي آذربايجان به رغم مخالفت  حكومت 
فرقه دموكرات، مراس��م هاي عزاداري، س��ينه زني و 
زنجيرزني باشكوهي را برگزار كردند. موج احساسات 
مذهبي مردم با عرق ملي آنان درآميخت و تبليغات 
فريبكارانه كمونيس��ت ها را خنث��ي و حكومت فرقه 

دموكرات را يكسره مضمحل كرد.

عبدالرحمن فرامرزي س�ردبير روزنامه 
كيهان در پی رحلت مرجع عالی شيعيان 
گفت: رحلت آيت اهلل اصفهاني پرده ها را 
دريد و احساسات واقعي مردم را بيرون 
ريخت و مردم بيش و پيش از هر چيزي به 
ياد آوردند كه مسلمان هستند! تهران در 
چنان جوش و خروش�ي غوطه ور شد كه 
تاريخ معاصر نظير آن را نديده بود و شايد 
ديگر نبين�د. رحلت آي�ت اهلل اصفهاني 
براي توده ملت اين فرصت را فراهم آورد 
كه احساس�ات ضدچپ�ي و تعلق خاطر 
عميق خ�ود را به مذهب نش�ان بدهند

رحلت آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهاني و شكست تداركات سياسي- فرهنگي حزب توده 

  وقتي چپ ها هم براي عزاداري 
به خيابان ها آمدند!
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  نيما احمدپور
اين بار س�خن از رويدادي اس�ت كه به رغم اهميت 
ف�راوان، كمتر م�ورد توج�ه تاريخ پژوه�ان معاصر 
ق�رار گرفته اس�ت. رحلت آي�ت اهلل العظمي س�يد 
ابوالحس�ن اصفهاني مرجع بزرگ و نام آور ش�يعه، 
براي ايران بركاتي فراوان داش�ت كه برهم خوردن 
برنامه هاي گس�ترده حزب ت�وده براي سياس�ت و 
فرهن�گ كش�ورمان، در آن زمره اس�ت. مقالي كه 
پيش روي شماس�ت، ب�ه بازخوان�ي جزئي�ات اين 
رويداد پرداخته اس�ت. امي�د آنك�ه تاريخ پژوهان 
معاصر و عم�وم عاقه مندان را مفي�د و مقبول آيد. 

   
پس از ش��هريور 1320، حزب موس��وم به توده ايران با 
حمايت روسيه توانست تبليغات گسترده اي را در سراسر 
كش��ور ش��كل بدهد و به خصوص در آذربايجان توسط 
فرقه اي كمونيستي، يك دولت خودمختار و تا بن دندان 
مسلح را ايجاد كند. همزمان در مهاباد هم يك حكومت 
كمونيس��تي كرد ايجاد ش��ده بود و در پي آن، صحبت 
از تش��كيل دولت خوارزم در گرگان ب��ود! در مازندران 
حزب طبرستان تشكيل شده و حزب توده در مشهد از 
قدرت زيادي برخوردار بود. شوراي متحده اتحاديه هاي 
كارگري اي��ران، تقريباً نبض اجتماع��ات كارگري را در 
دس��ت داش��ت. راه آهن نيز در اختي��ار توده اي ها بود. 
اين حزب در سال 1325 سه وزير در كابينه داشت كه 
به زور استعفا داده بودند. در تير سال 1325 حزب توده 
در خوزستان، غائله خونين وس��يعي را راه انداخته بود 
كه ده ها كشته به جاي گذاشت. رؤس��اي كمپاني نفت 
ايران و انگليس، پي��ش از اين تصور مي كردند كه حزب 
توده با خوزستان كاري ندارد و مش��غول نفت شمال و 
حفظ منافع روسيه در شمال كشور است و جنوب ايران 
مطلقاً با بريتانياست، اما اين حركت خونين آنها را گيج 

و مبهوت كرد!
  حزب توده و حزب دموكرات، يكه تازان عرصه 

سياست ايران!
قوام السلطنه سياستمدار كهنه كار در تير سال 1325، 
حزب دموكرات اي��ران را راه اندازي كرد و با اس��تفاده 
از امكان��ات دولتي و پ��وِل بازرگان��ان ثروتمند چوب و 
واردات قند و شكر و چاي، به سرعت فعاليت ها و حيطه 
قدرت حزب را گسترش داد. با استفاده از دسته موزيك 
ژاندارمري كل كش��ور، چنين وانمود مي كرد كه حزب 
دموكرات دسته موزيك دارد و با استفاده از كاميون ها و 
اسب هاي ژاندارمري، قدرت حزب خويش را به رخ حزب 
توده مي كشيد و قصد از ميدان به در كردن آن را داشت. 
قوام توانست در صدمين روز افتتاح حزب، با به كارگيري 
هزاران كارگر و كشاورز، رژه عظيمي را در خيابان هاي 
تهران به نمايش بگذارد و نمايشي از يك تشكل حزبي 
غيركمونيست را به رخ همه بكشد! حزب توده كه پيش از 
اين با تبليغات فريبنده و مسموم كننده خود به كارگران 
و زحمتكشان وعده ايجاد بهشتي چون روسيه را داده و 
به كشاورزان گفته بود: از سهميه مالكان زمين خودداري 
و در صورت لزوم به آنها حمل��ه كنند و از زخمي كردن 
و حتي كشتن مالكان ترس��ي به دل راه ندهند، اينك با 
حزبي متشكل و سازماندهي ش��ده روبه رو شده بود كه 
همان شعار دفاع از حقوق كارگران و محرومان را مي داد 
و در عين حال به دليل پيروي نكردن از مرام كمونيسم 
در اذهان م��ردم ايران كه گرايش ه��اي عميق مذهبي 

داشتند بهتر هم جا مي افتاد. 
  رحلت مرجع عالي ش�يعه و نقش بر آب شدن 

تبليغات حزب توده
در چنين شرايطي ناگهان خبر رحلت آيت اهلل العظمي 
سيد ابوالحس��ن اصفهاني، مانند يك بمب عمل كرد و 
احساس��ات مذهبي مردم را به جوش آورد و در سراسر 
ايران، مراس��م عزاداري و سينه زني و س��وگواري به راه 
افتاد. در اين ميان قائم الملك رفيع از نزديكان محمدرضا 
پهلوي، براي برگزاري آيين هاي باش��كوه سوگواري در 
تهران و شهرس��تان ها تالش مجدانه اي را به خرج داد 
و درنتيجه تبليغات گسترده، پيگير و عميق توده اي ها 
ظرف يك��ي دو روز نقش بر آب ش��دند! آيت اهلل س��يد 
ابوالحسن اصفهاني در ميان ش��يعيان ايران محبوبيت 
گسترده و عميقي داشت، مخصوصاً بعد از حادثه گردن 
زدن يك زائر ايراني به نام ابوطالب يزدي در سال 1322 
در مكه كه دولت ايران اقدامي درخور نكرد، ايشان تلگرام 
شديداللحني براي شاه فرستاد و او را به خاطر سكوتش 
س��رزنش كرد و پيگيري ماجرا و مجازات مسببين اين 
فاجعه را خواستار ش��د. البته در اين فقره، از دست شاه 
چندان كاري برنمي آمد و فقط پاسخ آيت اهلل اصفهاني را 
اين گونه داد كه: دولت اقدامات الزم را انجام داده است!

احساس��ات پرش��ور ديني مردم در رحلت ايش��ان در 
مرزهاي من درآوردي حكوم��ت خودمختار آذربايجان، 
باقي نماند و به س��اير ش��هرهاي آذربايجان هم كشيد. 
همانگونه كه اشارت رفت، قائم مقام الملك رفيع درواقع 
نقش محرك شاه را در اين ماجرا بازي كرد و به پيشنهاد 
او و چند تن از رجال مملكت -كه در س��ال هاي پس از 
شهريور سال 1320 از روي جهالت و لجاجت به مراسم 
مذهبي توجه نمي كردند- بزرگ ترين مراسم سوگواري 
در مسجد شاه تهران ترتيب داده شد. قائم مقام  توانست 
با اس��تفاده بهينه از اين رويداد، بار ديگر پس از حدود 
25 س��ال س��كوت و انجماد مردم، ش��ور و احساسات 
مذهبي آنان را به تح��رك درآورد تا با تكيه بر اعتقادات 
ديني و به خصوص ش��يعي، ريش��ه فرقه دموكرات را از 
آذربايجان بكنند و به حكومت مضحك و بي ريشه آنان 

پايان دهند. 
دكتر س��يدابراهيم چه��رازي ن��وه آي��ت اهلل العظمي 
سيدابوالحسن اصفهاني و اس��تاد روان پزشكي دانشگاه 
تهران در خاط��رات خود مي نويس��د)نقل به مضمون(: 
رحلت آيت اهلل  اصفهاني پيشواي بزرگ شيعيان جهان 
در شهر كاظمين عراق، در 13 آبان سال 1325، منجر 
به تعطيلي وزارتخانه ها و سازمان هاي كشوري و لشكري 
شد و بازار تهران و شهرستان ها سه روز تعطيل شدند و به 
عزاداري پرداختند. قائم مقام الملك از رجال صاحب نام 
و چند دوره اي هم وكيل مجلس و از نزديكان دربار بود. 
منزل او در كوچه برلن در خيابان الله زار قرار داشت كه 
در كنار خانه او و در باالخانه اي از مستغالت آن، چهرازي 

   محمدرضا كائيني
ش��هيد نيكن��ام 
طيب حاج رضايي 
نماده��اي  از 
شاخص همگامي 
اقش��ار گوناگون 
جامعه با نهضت 
ام��ام خميني به 
ش��مار م��ي رود. 
ب��ا اي��ن هم��ه 
س��وگمندانه بايد اذعان كرد كه با س��پري 
گش��تن نزديك به ش��ش دهه از ش��هادت 
پرماجراي او، اثري درخور درباره وي نش��ر 
نيافته است. مجموعه دو جلدي و پرصفحه 
»طيب خان«كه مس��عود ده نمك��ي آن را 
تحقيق و نگارش كرده است، در زمره معدود 
آثاري اس��ت كه در اين باب تأليف ش��ده و 
تالش داشته اس��ت تا بدون افراط و تفريط، 
به واقعي��ت ماجرا نگاهي مس��تند داش��ته 
باشد. مركز اس��ناد انقالب اسالمي ناشر اين 
مجموعه، در ديباچه خود بر آن چنين آورده 

است: 
»زندگي و سرنوشت طيب خان حاج رضايي 
از موضوعات جالب و ج��ذاب تاريخ نهضت 
اس��المي امام خميني اس��ت، ك��ه به رغم 
روايت ه��اي گوناگ��ون و پراكن��ده از آن 
همچنان زوايايي از آن در پ��س پرده  ابهام 
مانده است. در طول سال هاي پس از انقالب 
مصاحبه ها و روايت هاي مختلفي از اقدامات 
و عملكرد طيب به ويژه همراهي وي با نهضت 
امام خميني جمع آوري و چاپ ش��ده است 
ول��ي هيچ كدام از اي��ن آثار توج��ه و رغبت 
خوانن��دگان، محقق��ان و عالقه مندان اين 
مباحث را جل��ب نكرده اند، هرچند كه براي 
معرفي ش��خصيت طيب حاج رضايي مفيد 
و مؤثر بودن��د. مجموعه پي��ش رو با نگاهي 
متفاوت و در دايره اي وس��يع تر به زندگي، 

زمانه و اقدامات طيب حاج رضايي پرداخته و 
كوشيده است با آوردن نقل قول هاي مختلف 
درباره  وي، اقدامات او را در برهه هاي مختلف 
زندگي اش تبيين و تش��ريح نماي��د. بدون 
ترديد چرخش طيب از دربار و سياه كارهاي 
درباريان و اقبال و توج��ه وي به روحانيت و 
به ويژه نهضت امام خميني نش��أت گرفته از 
روح مذهب��ي و تربيت ديني وي ب��ود. او به 
عكس برخي از يكه بزن ه��اي دوران پهلوي 
ش��يفته اهل بي��ت)ع( و به وي��ژه اباعبداهلل 
الحس��ين)ع( بود و با دستگيري آن حضرت 
نجات يافت و عاقبت به خير شد. شهادت او 
به هم صنفان و تمام داش مشدي ها وجهه و 

اعتبار بخشيد.« 
مس��عود ده نمكي كه اين اث��ر تاريخي را در 
بي��ش از 2 ه��زار صفحه پرورده اس��ت نيز، 
در مقدم��ه اي اهميت آن را بدين ش��كل به 
توصيف نشسته اس��ت: »مروري اجمالي بر 
زندگي طيب حاج رضايي نش��ان از س��يري 
تكاملي و پرفراز و نش��يب در شخصيت اين 
فرد دارد. گرچه اين زندگ��ي و نقاط عطف 
آن پر اس��ت از تناقضات و فراز و فرودهايي 
كه ب��ه اي��ن ابهام��ات و ش��ناخت واقعي از 
تمام ابعاد ش��خصيتي او كمكي كرده است. 
براساس بررس��ي هاي نگارنده، دو، سه دهه 
اول زندگي طيب مملو از پرونده هاي شرارت 
و درگيري، تنش و حبس و زندان بوده است 
اما دهه چهارم عمر او ك��ه مصادف با دوران 
پرهياهوي سياسي سال هاي1320 و1330 
اس��ت طيب تبديل ب��ه يك��ي از مهره هاي 
تأثيرگذار دوران مي ش��ود. براس��اس اسناد 
غيرقابل انكار تاريخي، با توجه به دلدادگي 
طيب به پهلوي پدر و پس��ر، مي توان او را به 
عنوان يكي از عوامل مهم در بقاي سلطنت 
محمدرضا پهلوي  -حداقل در وقايع اسفند 
س��ال1331 و 28 م��رداد1332 - قلمداد 
كرد. چه��ره اي ك��ه در دوران جواني براي 
اثبات ارادتش به پهلوي، درد صدها س��وزن 

خالكوبي را تحمل كرده و تصوير رضاشاه را 
بر روي سينه اش حك كرده بود. تبديل شدن 
طيب از يك جوان پُر َشر و شور به يك چهره 
سياس��ي و بعدها به يك كارت��ل اقتصادي، 
در حد ملقب شدن به س��لطان موز ايران و 
نفوذ اجتماعي و محبوبي��ت روزافزون او در 
افكار عمومي به دليل اخالق، رفتار و كردار 
لوطي منش��انه و كريمانه و مردم داري اش و 
همچنين دس��تگيري هاي متعدد از ضعفا، 
باعث احساس خطر عناصر مهمي از حكومت 
نسبت به نفوذ اجتماعي طيب شد. به گزارش 
ساواك، يكي از مهم ترين اقدامات جسورانه 
طيب، برگزاري راهپيمايي اعتراضي به سمت 
كاخ شاه در حمايت از صنف ميدان داران در 
برابر اقدامات ش��هرداري تهران با جمعيتي 
بالغ ب��ر20 هزار نفر در س��ال1339 بود كه 
زن��گ خطر را ب��راي درك نف��وذ اجتماعي 
طيب و تبدي��ل او از يك لوطي كاله مخملي 
به يك معتم��د و چه��ره  پُر نفوذ سياس��ي 
براي س��اواك و رژيم به صدا درآورد. به نظر 
مي رسد خصومت ها و حسادت هاي سپهبد 
نصيري نس��بت به طيب، در افزايش فاصله 
او از حكومت در س��ال هاي 1339 تا 1342 
بسيار مؤثر بوده است. تنش طيب با نصيري 
در جشن استقبال از ش��اه در ماجراي تولد 
وليعهد، كه به پيشنهاد طيب و پسر پهلوان 
اكبر در بيمارستان جنوب شهر به دنيا آمد و 
شخص طيب متولي برگزاري جشن مردمي 
مراسم شد، باعث پرونده سازي هاي متعدد 
نصيري براي طيب گش��ت و همين تنش ها 
باعث نزديك شدن او به مليون و مذهبي ها از 
وقايعي مانند تحريم پپسي كوال در سال آخر 

عمرش گرديد. 
 اما آنچه در طين��ت و رفتار و باورهاي طيب 
ثابت بوده و دس��تخوش ح��وادث و التهاب 
روزگار نش��د ارادت ويژه  او به سيد و ساالر 
شهيدان، حضرت امام حسين)ع( و سادات، 

علما و مراجع شيعه و دس��تگيري هاي او از 
ضعفا بوده است و درنهايت، همين باورها و 
ارادت، سبب عاقبت به خيري او شد. در مورد 
ميزان نقش طيب در شكل گيري وقايع قيام 
15 خرداد س��ال 1342 نيز در اين تحقيق 
سعي شده است با تطبيق اسناد و خاطرات 
شفاهي به يك جمع بندي درست رسيد. به 
نظر مي رس��د حتي اگر در بيان نقش طيب 
توسط س��اواك يا حتي راويان در وقايع 15 
خرداد بزرگنمايي ش��ده باش��د، عظمت و 
اهميت كار او را در شب تاسوعاي 1342 در 
نصب عكس هاي امام روي عالمت هاي دسته 
عزاداري معروف خود به  رغم هشدارهاي دربار 
نمي توان انكار كرد. آنچه از همه  اينها مهم تر 
به نظر مي رسد اقدام طيب در عدم همراهي 
با ساواك در برهم  زدن نقش��ه حكومت در 
پيوند زدن قيام 15 خ��رداد و رهبري آن به 
دريافت پول از عوامل خارجي و اس��تفاده از 
اراذل و اوباش براي برگزاري تظاهرات، عامل 
اصلي اعدام طيب، به  رغم نقش كم رنگ او در 

وقايع روز 15 خرداد بوده است. 
براي درك اهميت اقدام طي��ب در اعتراف 
دروغ مورد نظر ساواك بايد در جايگاه آن روز 
وي ايستاد و سپس قضاوت كرد. طيبي كه از 
لحاظ اجتماعي و مالي بسيار متمول بوده و 
آخرين فرزندش نيز درست در روز دستگيري 
وي به دنيا آم��ده بود زير س��همگين ترين 
شكنجه ها حاضر نشد فقط يك جمله دروغ 
بگويد و آن اينك��ه: از امام خميني)ره( براي 
راه اندازي قي��ام پول گرفته اس��ت. با وجود 
امكان اعتراف كذب براي او به منظور نجات 
از شكنجه ها و فشارهاي روحي و رواني، مانند 
خيلي ديگر از دستگيرشدگان تا روزهاي قبل 
از اعدام، طيب ب��ا غلبه بر نفس خود و حفظ 
كرامت و مردانگي هميشگي اش، زير بار اين 
اتهام دروغ نرفت و همين بزرگ منشي او بود 
كه از او به تعبير امام خميني)ره( حر انقالب 

ساخت.«

 به بهانه انتشار زندگينامه مستند و مبسوط 
شهيد طيب حاج رضايي

در حاالت و مقامات »طيب خان«
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