
  احمدرضا صدري
سفر پرحاش�يه ش�هيد محمد منتظري و هيئت 
همراه وي ب�ه ليبي در س�ال 58، در عداد وقايع 
ش�اخص مربوط به زندگي سياس�ي او در دوران 
پس از پيروزي انقالب اسالمي است. پرو پاگانداي 
دولت موقت در اين باره و نيز عدم دسترسي وي 
به رس�انه ها در همان س�طح، موجب گشت كه 
ماجرا در پ�رده اي از ابهام باق�ي بماند. در مقالي 
كه هم اينك پيش روي شماست، حجت االسالم 
والمسلمين محمد حس�ن رحيميان از همراهان 
ش�هيد در اين س�فر، به بي�ان آغ�از و انجام آن 
پرداخت�ه اس�ت. امي�د آنك�ه تاريخ پژوه�ان و 
عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

     
  كشف اوراق مضره از شهيد محمد منتظري 

و همراهان!
نخستين فراز از خاطرات حجت االسالم والمسلمين 
محمد حسن رحيميان در باب س��فر شهيد محمد 
منتظري و هيئت هم��راه به ليبي، به مزاحمت هاي 
مخالفان به ويژه وابستگان به دولت موقت اختصاص 
دارد. او به ياد م��ي آورد كه در آغاز اين مس��افرت، 
تصاوير امام خميني و ش��هداي انقالب را به عنوان 
اوراق مضره، از آن��ان ربوده اند: »س��فري بود كه با 
همراهي ح��دود 56 نفر در اوائل ش��هريور 58 بعد 
از كارش��كني هاي فراوان و معطلي  زياد در فرودگاه 
انجام ش��د. اين س��فر هم به دعوت رهبران ليبي و 
به مناسبت س��الگرد پيروزي انقالب ليبي بود و از 
آنجا كه مي دانس��تيم در اين مراسم عالوه بر مردم 
ليبي ه��زاران نفر از نهضت ها و گروه ه��اي مبارز از 
كشورهاي اسالمي و آفريقايي و ديگر قاره ها حضور 
دارند، مقدار زيادي از تصاوير امام، شهيد سعيدي، 
شهيد مطهري، ش��هيد بخارايي و... و نسخه هايي از 
مجالت صوت الش��هيد و مجله الش��هيد - كه در آن 
زمان تنها نشريات به زبان عربي بود-  براي توزيع در 
آنجا، تهيه و بسته بندي شده بود. هنوز در پيچ و خم 
كارشكني ها بوديم كه شايع كردند محمد منتظري 
در حال خارج كردن انبوه طال و جواهرات از كشور 
است و باالخره پس از بازرس��ي دقيق، كارتن هاي 
حاوي تصاوير امام و شهدا و مجالت عربي، به هواپيما 
منتقل ش��د و بعد از ط��ي تمام مراح��ل مربوط به 
گذرنامه و خروج، س��وار هواپيما شديم و باز هم در 
هواپيما بدون هيچگونه توضيحي، آن هم در گرماي 
ش��ديد به طور غيرعادي معطل ش��ديم. سرانجام 
طلسم ها شكسته شد و پرواز انجام يافت و آنگاه كه با 
توقف در سوريه در حال انتقال به هواپيماي ديگري 
بوديم، تازه ب��ه دليل معطلي در ف��رودگاه مهرآباد 
پي برديم و معلوم ش��د كه تمام محموله تبليغاتي 
انقالب را بعد از سوار شدن ما به هواپيما در مهرآباد 
از هواپيما، خارج كرده اند. البته هنگامي كه به ايران 
بازگشتيم متوجه ش��ديم كه منعكس كرده بودند 
اوراق مضره اي كه محمدمنتظري مي خواس��ت به 
خارج ببرد توقيف ش��د. جالب اينجاست كه تعبير 
اوراق مضره دقيقاً همان تعبيري ب��ود كه در رژيم 

شاه و عناصر ساواك در مورد تصاوي�ر و اعالميه هاي 
امام و... به كار مي بردن�د، جالب  اينك�ه در حاشي�ه 
هر حركتي كه ش��يخ محمد انجام مي داد، جريان 
نف�اق و ليبرال ها انبوهي از تهمت ها را به او نس��بت 
مي دادند، اما او عموماً بي اعتنا به اين موارد، راه خود 
را ادامه مي داد و در پاسخ دوس��تاني كه اعصابشان 
از اين تهمت ها و كارش��كني ها خرد مي ش��د و از او 
مي خواستند جواب بدهد، مي گفت: ما راهي طوالني 
را براي پيشبرد نهضت در پيش داريم. آنهايي كه در 
اين راه به ما سنگ پراني مي كنند، مي خواهند ما را از 
پيمودن اين راه بازدارند و همين كه ما به جاي ادامه 
دادن راه با سرعت، براي پاس��خ گويي به آنها توقف 

كنيم، آنها موفق شده اند.« 
  شمايل مردمي و مس�تضعف هيئت ايراني 
در كنار رؤس�اي جمه�ور و پادش�اهان ديگر 

كشورها
بخش دوم خاطرات آقاي رحيمي��ان، به حضور در 
مراس��م س��الروز انقالب ليبي و تأثير هيئت ايراني 
بر فضاي اي��ن مراس��م اختصاص دارد. ب��ر مبناي 

مش��اهدات وي، تفاوت ش��مايل هيئ��ت ايراني با 
پادش��اهان و رؤس��اي جمه��ور ديگر كش��ورهاي 
ش��ركت كننده در مراس��م، ب��س پرمعن��ا و الهام 
بخش بوده اس��ت: »به هر ح��ال با پ��رواز دوم و از 
طريق س��وريه به فرودگاه بن غازي ليبي رسيديم. 
مراسم بزرگ سالروز انقالب ليبي در شهر بن غازي 
برگزار مي ش��د. رؤس��اي جمهور و پادشاهان دهها 
كشور عربي، اس��المي و آفريقايي و صدها هيئت از 
نهضت هاي آزادي بخش و احزاب كشورهاي مختلف 
و سازمان ها و گروه هاي فلسطيني و دهها هزار نفر 
از مردم ليبي در اين مراسم شركت داشتند. هتل ها 
و س��اختمان هاي دولتي ظرفي��ت پذيرايي از انبوه 
مهمانان و هيئت هاي مدعو را نداشت، لذا اقامت و 
پذيرايي از بخشي از مهمان ها در كشتي هاي بسيار 
بزرگ و مدرن كه از اس��پانيا اجاره ش��ده و در بندر 
بن غازي پهلو گرفته بودند، انجام مي گرفت. هيئت 
مردمي ايران در يكي از همين كش��تي ها كه نقش 
يك هتل را ايفا مي كرد، اس��تقرار يافت. در مراسم 
اصلي كه در ميدان بزرگ برگزار ش��ده بود، هيئت 
ايراني در جايگاه س��ران و در مجاورت پادشاهان و 
رؤس��اي جمهور قرار گرفته بودند. سخنران اصلي 
قذافي بود و يكي از محورهاي اصلي س��خنراني او، 
پيرامون پيروزي انقالب اسالمي در ايران بود كه با 
تجليل فوق العاده از شخصيت بي نظير امام و حمايت 
قاطع از نهضت و تفكر امام همراه بود. در اين بخش 
از سخنان قذافي عالوه بر ابراز احساسات جمعيت، 
فري��اد اهلل اكبر و مشت هاي گره كرده هيئت مردمي 
ايران، توجه همگان را جلب مي كرد. شعارها و شكل 
و شمايل مردمي و مستضعف هيئت ايراني در كنار 
رؤساي جمهور و پادشاهان و هيئت هاي آنچناني، 
جلوه اي از ملت بزرگ ايران بود كه با دست خالي بر 
قدرت هاي طاغوتي پيروز شده بود، هم در مراسم و 
هم در هنگام عبور كاروان ما از خيابان ها و در همه 
جا احترام و برخورد عاشقانه همگان با هيئت ايراني، 
نش��اني از عظمت و محبوبيت بي نظير امام و ملت 
بزرگ ايران نزد ديگر ملت ها ب��ود. عالوه بر حضور 
در اين مراس��م، اجتماعات و مراس��م متعددي هم 
براي س��خنراني ش��يخ محمد ترتيب داده بودند و 
سخنراني هاي او به شدت مورد استقبال هزاران نفر 

از عالقه مندان به انقالب و امام قرار مي گرفت.« 
  تعقيب و گريز در متروهاي پاريس

شجاعت شهيد محمد منتظري - كه به تهور شباهت 
مي برد- او را بدين تصميم رساند كه پس از شركت 
در مراس��م ليب��ي، راه پاريس را در پي��ش گيرد تا 
كنفرانس مطبوعاتي چند روز قبل ش��اپور بختيار 
را خنثي كند. رحيمي��ان كه در اين س��فر نيز با او 
همراه بود، در باب اين تصميم پرماجرا مي گويد: »با 
پايان برنامه هاي سفر به ليبي، شيخ محمد تصميم 
گرفت هيئت ايراني به جز پنج نفر به ايران برگردند 
و خود ش��يخ محمد به همراه بنده و سه نفر ديگر به 
فرانس��ه برويم. در آن زمان مطلع شديم بختيار كه 
بعد از فرار از ايران به تازگي در فرانس�ه آفتابي شده 
بود، طي مصاحبه اي عليه انقالب سخن گفته است. 

حجت االسالم والمسلمين محمد حسن 
رحيميان: »يك�ي از افرادي ك�ه در آن 
دوره در دفتر امام ش�اغل بود، مرا كنار 
كشيد و انگار كه با مجرم ضدانقالبي به 
دفتر امام رفته ايم، گفت: هر چه زودتر 
محمد را خودت از اينج�ا بيرون ببر كه 
اگر امام متوجه حضور او در اينجا بشود، 
اعصاب�ش خ�رد مي ش�ود! در حالي كه 
اين ادع�ا كام�اًل خ�الف واقع ب�ود...«
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»حاشيه و متن سفر پرماجرای شهيد محمد منتظري و هيئت همراه به ليبي«
 در آيينه خاطرات حجت االسالم والمسلمين محمد حسن رحيميان

 ما براي پيشبرد نهضت
راهي طوالني در پيش داريم

شيخ محمد بنا داشت تبليغات و دروغگويي هاي 
بختيار را خنثي كند، لذا لدي الورود به پاريس، 
س��الن كنفرانس همان هتلي را ك��ه چند روز 
پيش، بختيار در آنجا مصاحبه مطبوعاتي و راديو 
تلويزيوني انجام داده بود، براي مدت دو ساعت 
كرايه كرديم. مبلغ كرايه دو ساعت 2 هزار فرانك 
بود و با مجموع پولي كه داش��تيم، يعني چهار 
هزار تومان، توانس��تيم 2 هزار فرانك را تهيه و 
پرداخت كنيم و طي سه روزي كه در آنجا بوديم، 
فقط نان خال��ي خورديم! به هر ح��ال در موعد 
مقرر، مصاحب��ه مطبوعاتي و رادي��و تلويزيوني 
شيخ محمد با حضور صدها خبرنگار و گزارشگر از 
مطبوعات معروف فرانسه و اروپا و خبرگزاري ها 
و راديوها و تلويزيون ها ش��روع شد. او كه گويي 
بارها چنين اجتماعات��ي را اداره و با خبرنگاران 
پيچيده و سياس��ت باز و كار كشته غربي دست 
و پنجه نرم كرده ب��ود، ضمن تس��لط كامل به 
پاسخگويي به همه سؤاالت آنها، از چهره خائنانه 
بختي��ار و جريان جبهه مل��ي و نهضت آزادي و 
ديگر ليبرال هاي وابسته به غرب پرده برداشت 
و با صراحت و قوت تمام، خط امام و آرمان هاي 
انقالب را تبيين كرد، به گونه اي كه در شامگاه آن 
روز در راديوها و تلويزيون ها و در صبح روز بعد 
در مطبوعات، اين مصاحبه جنجالي انعكاس��ي 
گس��ترده يافت و فراتر از پاسخگويي به اباطيل 
بختيار و افش��اي ديگر جريان هاي وابسته، بار 
ديگر پيام انقالب را در قلب اروپا طنين انداز كرد. 
در اين جلسه چند جوان ايراني هم حضور پيدا 
كرده بودند و مي خواستند س��ؤاالتي را مطرح 
كنند كه شيخ محمد پاس��خگويي به آنها را به 
جلس��ه اي كه روز بعد در يونيورس��يتي )زمين 
چمن دانش��گاه پاريس( برگزار مي شد، موكول 
كرد. بعد از ظهر روز بعد ب��ه اتفاق به مكان مقرر 
رفتيم. معلوم بود بعد از پي��روزي انقالب عمده 
دانش��جويان مس��لمان به ايران بازگشته بودند 
و كس��اني كه در آن ايام در آنج��ا بودند، عمدتاً 
اعضای گروهك هاي الحادي و چپ فراري بودند، 
لذا بعد از چند دقيق��ه، عناصر ضد انقالب مزبور 
جلسه پرسش و پاسخ يونيورسيتي را به تشنج 
و درگيري كش��اندند. در پي حمل��ه فيزيكي به 
شيخ محمد، با سختي او را از صحنه خارج كرديم 
و در حالي كه آنها همچنان در تعقيب ما بودند، 
با راهنمايي بعضي از دانشجويان طرفدار انقالب 
و تعقيب و گريز در متروهاي پاريس س��رانجام 

توانستيم از شّر آنها خالص شويم.« 
  ش�ايعه ناپدي�د ش�دن محم�د در 

فرودگاه مهرآباد!
بازگشت محمد منتظري از سفر ليبي و پاريس 
نيز بي حاش��يه نبود. حجت االسالم والمسلمين 
رحيميان در بخش��ي از خاطرات خ��ود، به اين 
حواشي خواندني اشاره دارد: »بعد از سه روز پر 
ماجرا در پاريس، عازم ايران شديم و حدود نيمه 
شب بود كه به تهران رسيديم. پاي پلكان هواپيما 
همه سوار اتوبوس ش��دند، ولي يك اتومبيل در 
انتظار بود كه شيخ محمد را در آن سوار كردند، ما 
تصور كرديم مي خواهند براي او احترام ويژه قائل 
شوند! به سالن كه وارد ش��ديم، جمعي از ياران 
شيخ محمد از ساتجا براي استقبال آمده بودند. 
س��اعتي به انتظار آمدن ش��يخ محمد مانديم. 
كم كم فهميدي��م قضيه ديگري در كار اس��ت. 
پرس وجوها بي نتيجه بود، به گونه اي كه احتمال 
دس��تگيري او تقويت ش��د. يك��ي از طرفداران 
شيخ محمد به نام عبداهلل روشن، در دستشويي 
فرودگاه،  كلت را روي ش��قيقه يكي از مأموران 
امنيتي گذاش��ت و وادارش كرد نش��اني محل 
توقيف شيخ محمد را بدهد. آقاي روشن به همراه 
دو نفر از افراد مسلح به آن محل مراجعه مي كند 
و خود را به عنوان مأمور كميته براي بازجويي از 
شيخ محمد معرفي مي كند. او به  محض مشاهده 
شيخ محمد، با تحكم او را وادار به خروج مي كند. 
شيخ محمد كه مايل نبود اينگونه از صحنه خارج 
ش��ود، مقاومت مي كند، اما عبداهلل روش��ن كه 
تنومند و قوي هيكل بود، ش��يخ محمد ريزاندام 
را با قدرت به طرف اتومبيل مي كشاند و دو نفر 
مسلحي كه به همراه برده بود، با يوزي، مأموران 
را كنترل مي كنند و طي چند لحظه شيخ محمد 
از صحنه محو مي شود. همزمان با ماجراي فوق، 
دهها مستقبلي كه عموماً مسلح بودند، عصباني 
از بازداشت ش��يخ محمد قصد داشتند محوطه 
فرودگاه را اشغال كنند، اما اينجانب تالش كردم 
كه اختاللي در وضعيت فرودگاه به وجود نيايد، 
به گونه اي ك��ه حتي مس��افران پروازهايي كه از 
خارج مي آمدند، متوجه حضور مس��لحانه اين 
مجموعه نش��دند. كم كم به اذان صبح نزديك 
مي ش��ديم كه عبداهلل روش��ن از راه رسيد و به 
اينجانب اعالم كرد كه شيخ محمد در منزل ما 
در حال استراحت است. فضاي آلوده و مشكوك، 
اجازه باور نم��ي داد، اما با اطمين��ان اينجانب، 
دوس��تان را وادار به بازگشت از فرودگاه كرديم. 
كاروان در حال پيچي��دن از خيابان فرودگاه به 
جاده كرج بود كه نيروهاي كميته انقالب از راه 
رسيدند و اتومبيل هاي ما را متوقف كردند. ما در 
اتومبيل عبداهلل روشن و پيشاپيش بقيه بوديم. 
روش��ن به بهانه توقف در كن��ار خياب��ان چند 
متري از بچه هاي كميته فاصله گرفت و ناگهان 
با سرعت حركت كرد اتومبيل او ويژه مسابقات 
اتومبيلران��ي بود و ط��ي چند ثاني��ه از تيررس 
مأموران خارج شد. دقايقي بعد در منزل عبداهلل 
روشن نزد شيخ محمد بوديم. او مشغول مشاهده 
آلبوم هاي تصاوير عبداهلل روشن در مسابقات و 
هنرنمايي هاي او در اتومبيلراني و موتورسواري 
بود. هن��وز در منزل آقاي روش��ن بوديم كه در 
روزنامه هاي صب��ح، خبر ناپديد ش��دن محمد 
منتظري در فرودگاه مهرآباد را خوانديم! حضور 

و نفوذ عوام��ل بيگانه و طرفدار غ��رب در متن 
دولت موقت از يكسو و نقش بسيار مؤثر و قاطع 
شيخ محمد در افشاي اين جريان توطئه گر كه 
درصدد منتق��ل كردن قطار انق��الب روي ريل 
امريكا بودند، موجب شده بود كه اين جريان از 
هيچ گونه تقابل، توطئه، كارشكني و شايعه سازي 
عليه شيخ محمد دريغ نورزند، در مورد اين سفر 
نيز عالوه بر ش��ايعه پردازي هاي قبل از س��فر و 
بعد از كوالكي كه شيخ محمد در سخنراني هاي 
آتش��ين در تجمعات بزرگ بن غازي و طرابلس 
و در نقطه اوج اين س��فر يعني كنفرانس بزرگ 
مطبوعات��ي و رادي��و تلويزيون��ي در پاريس كه 
صداي انقالب را بار ديگر به گوش ميليون ها نفر 
رساند و افش��اگري عليه مزدوران غرب و امريكا 
در ايران، دس��تگيري ش��يخ محمد را در لحظه 

بازگشت به ايران قابل توجيه مي كرد.« 
  اگر امام متوجه حض�ور محمد در دفتر 

خويش شود، اعصابش خرد مي شود!
تكاپوي خستگي ناپذير شهيد محمد منتظري در 
دوران پس از پيروزي انقالب و نقش افشاگرانه 
او در برابر برخي عناصر و جريانات غير انقالبي، 
بس��ياري را به ترور ش��خصيت وي واداش��ت و 
او را در مظلوميت��ي غريب ق��رار داد. رحيميان 
در اين باره ب��ه مصداقي روش��ن و تكان دهنده 
اشاره دارد: »روند شايعه پراكني و جوسازي عليه 
ش��يخ محمد منحصر به فعاليت هاي بين المللي 
او نبود، بلكه در سطح داخل نيز با شدت هر چه 
تمام تر ادامه داشت. اين جوسازي ها آنچنان قوي 
و فراگير بود كه آثار آن حتي دامنگير خودي ها 
و بخش زي��ادي از نيروهاي انقالب ش��ده بود، 
طيفي از افراد هم بودند كه حضور مشتركي در 
بيت آقاي منتظري و دفتر امام در قم داشتند و 
در كشاندن ذهنيت منفي نسبت به شيخ محمد 
در بيت آقاي منتظ��ري و دفتر امام ايفاي نقش 
مي كردند. يك روز كه به اتفاق ش��يخ محمد به 
دفتر امام رفته بوديم )در آن زمان يعني س��ال 
58 امام هنوز در ق��م بودند( يكي از همين افراد 
كه آن وقت در دفتر امام شاغل بود، به گونه اي كه 
شيخ محمد متوجه نش��ود، من را كنار كشيد و 
انگار كه با مجرم ضدانقالبي به دفتر امام رفته ايم، 
با عتاب به حقير گفت: هر چ��ه زودتر محمد را 
خ��ودت از اينجا بيرون ببر كه اگ��ر امام متوجه 
حضور او در اينجا بشود، اعصابش خرد مي شود! 
در حالي كه اين ادعا كام��اًل خالف واقع بود و در 
مراحل بعد شاهد عنايت فوق العاده امام نسبت 

به شيخ محمد بوديم.« 
  ن�ه اس�تقبال ها مغ�رورش  ك�رد و ن�ه 

شعارهاي مخالفان او را مغلوب!
واپس��ين بخش از خاط��رات آق��اي رحيميان، 
به بيان ي��ك فرمول از ش��هيد محمد منتظري 
اختصاص دارد كه ب��ا آن جريانات سياس��ي و 
اجتماع��ي را مورد ارزياب��ي قرار م��ي داد. او بر 
اين باور بود كه سرحلقه هاي فساد و اغتشاش، 
هرگز خود را در جريان وقايع نش��ان نمي دهند 
و جمع��ي از فريب خ��وردگان را ب��ه اين عرصه 
گس��يل مي دارن��د: »در اينجا الزم اس��ت نكته 
مهمي را از شيخ محمد و به تعبيري در باره شيخ 
محمد متذكر ش��وم. او معتقد بود بعضي افراد 
خطند و عده اي در خ��ط افتاده اند، منظورش از 
اين تقس��يم بندي اين بود كه تفاوت است بين 
كساني كه خود، خط انحراف، نفاق و جاسوسي  
هستند، با كساني كه فريب خورده اند و در اين 
خط افتاده اند. او همواره تأكي��د مي كرد كه به 
جاي برخورد با ش��اخ و برگ ها بايد ريش��ه ها و 
سركرده هاي انحراف را شناخت و ريشه را از بين 
برد. گناه اصلي آنهايي را كه در خط افتاده اند، به 
گردن پايه گذاران و عوامل اصل�ي خط انحراف 
مي دانس���ت، ل�ذا برخ��ورد او با عوام�ل اصلي 
آش��تي ناپذير، سرس��ختانه و قاطع بود، اما در 
برخورد با در خط افتاده ه��ا به خصوص آنجا كه 
پاي شخص خودش دركار بود، همراه با گذشت 
و هدايت گري و جذب بود. او معتقد بود آنها كه 
در صحنه آش��وبگري ها حضور دارن��د، معموالً 
از طي��ف فريب خورده هاي خط ها هس��تند. او 
مي گفت هيچ گاه عناصر اصلي و س��رخط هاي 
توطئه خود را در معرض ق��رار نمي دهند، آنها 
شناخته نمي شوند و سال�م مي مانن��د، ولي آنها 
كه شناخته مي شوند و آسيب مي بينند، همان 
در خط افتاده ها هس��تند. در اين مقطع در هر 
جا كه شيخ محمد س��خنراني داشت، طيف در 
خط افتاده ها تحت تأثي��ر القائات ليبرال ها يا به 
تحريك مستقيم عناصر ضدانقالب براي به هم 
زدن سخنراني او به هر كاري دست مي زدند كه 
نمونه آن را در مسجد سيد اصفهان شاهد بوديم 
در آن جلسه سردسته ش��عار دهنده هاي عليه 
شيخ محمد فرزند يكي از شخصيت هاي درجه 
اول اصفهان بود! شيخ محمد با سختي توانست 
از دس��ت مهاجمان از طريق در پش��ت مسجد 
س��يد خالص ش��ود، اما ظاهراً تنها سخنراني و 
جلسه شيخ محمد كه با استقبال پر شور و احترام 
فراوان برگزار ش��د، در منطق��ه قهنويه از توابع 
مباركه اصفهان بود، روس��تاي بزرگي كه طول 
ماه رمضان قبل از آن بنده در آنجا برنامه تبليغي 

و سخنراني داشتم.
 از در پشت مسجد س��يد اصفهان سوار ماشين 
ش��ديم و مس��تقيماً به قهنويه رفتيم. در آنجا 
مردم مش��تاقانه در انتظار بودن��د، يكپارچه به 
استقبال او آمدند و سپس در مسجد جامع پاي 
سخنراني او نشستند. آنچه جالب بود اين بود كه 
نه اس��تقبال ها او را مغرور و فريفته مي كرد و نه 
شعارهايي كه عليه او مي دادند، او را از راهي كه 
در پيش داشت، بازمي داشت و چه بسا دلسوزي 
او براي در خط افتاده ها و اهتم��ام او براي آگاه 

ساختن آنان بيشتر بود.«  

 محمدرضا كائيني
استاد بزرگوارم آيت اهلل 

حمد  ج ش��يخ ا حا
مجته��دي تهراني، در 
زمره مربيان كم نظيري 
بود كه طي ش��ش دهه 
از عمر پربركت خويش، 
چن��د نس��ل از علماي 
دي��ن را تربي��ت نمود و 
تقدي��م جامع��ه ديني 
ايران و حت��ي خارج از اي��ران كرد. اث��ر تاريخي- 
پژوهش��ي»حاج آقا مجتهدي« در صدد بوده است 
تا جلوه هايي از اين تالش مؤثر و خس��تگي ناپذير 
را بنمايان��د. در ديباچ��ه اين كتاب و در اش��اره به 
پيش��ينه و بركات مجاهدات آيت اهلل مجتهدي در 
اين عرصه آمده اس��ت: »از چندين س��ال قبل كه 
مطالعات و پژوهش هاي خ��ود را پيرامون مكتب 
علوم دين��ي تهران آغاز نموديم، چنين دانس��تيم 
كه مدارس علميه امروز ته��ران، به يك معنا وارث 
مكتب علمي فقها و حكماي گرانقدري اس��ت كه 
از عه��د فتحعلي ش��اه قاجار با حض��ور حكيماني 
چون مال عبداهلل زنوزي و آقا محمدرضا قمشه اي 
و حكماي واالمقام ديگر، درخشش��ي ويژه يافت و 
در عهد ناصرالدين ش��اه با زعام��ت فقيهاني چون 
آيت اهلل مال علي كني، آيت اهلل ميرزا مسيح مجتهد 
و آيت اهلل حاج مال جعفر چاله ميداني تهراني و ساير 
فقهاي گرانقدر، به اوج جايگاه خود رسيد، اما ديري 
نپاييد كه دارالحكومه تهران، در عرصه دين دچار 
استبداد مدرن نما و شيطاني پهلوي گرديد و پادشاه 
طغيان گر آن، چارقد س��ياه زنان متدين و دستار 
سپيد عالمان شهر را لگدمال چكمه هاي رضاخاني 
خوي��ش س��اخت. در اواخر حكوم��ت پهلوي اول 
بود كه آيت اهلل حاج ش��يخ علي اكبر برهان با حكم 
آيت اهلل سيدابوالحس��ن اصفهاني در سال1318 ه. 
 ش از نجف به تهران بازگش��ت. او آمده بود كه در 
مصاف با تهاجم��ات ضدديني رضاخ��ان، رونقي 
دوباره به شعائر ديني ببخشد. آنگونه كه شاهدان 

عيني نقل مي كنند، وي اولين بار سوار بر اسب، به 
اطراف مزارع منطقه لرزاده تهران آمد و با همراهي 
برخي از متدينين، خشت هاي مساجدي را بر زمين 
نهاد كه در سال هاي بعد به يكي از بزرگ ترين و با 
شكوه ترين مساجد و مدارس علميه تهران در اوايل 
حكومت پهلوي دوم تبديل گردد. در سال هاي بعد، 
از ميان اين دو مكتب علم��ي و تربيتي، مكتبي در 
علوم ديني و تربيت عالمان دين پرور ش��كوفا شد 
كه پرچمدار و مرب��ي واالمق��ام آن، آيت اهلل حاج 
شيخ احمد مجتهدي تهراني، خود را تربيت يافته 
اس��اتيد گرانقدري چون آيت اهلل برهان و مرحوم 
ش��يخ محمدحس��ين زاهد مي دانس��ت و آنها كه 
اندك آشنايي با سيره تربيتي اين دو مربي فرزانه 
داشته باشند، تبلور سبك تربيتي و علمي ايشان را 
به نحوي رش��د يافته تر، در مكتب تربيتي آيت اهلل 
مجتهدي به وضوح مش��اهده مي كنن��د. آيت اهلل 
مجتهدي با بهره گيري از ش��يوه ارزشمند اساتيد 
توانمند خويش، مسجد و مدرسه اي را احيا نمود كه 
چند دهه پيش از آن، توسط يكي از مجتهدين طراز 
اول تهران به نام آيت اهلل حاج مال جعفر چاله ميداني 
تأسيس شده، اما تندباد حوادث عصر پهلوي، از آن 
مسجد نوراني، مزبله اي ناگوار س��اخته بود. از اين 
روي، ش��كل گيري حوزه علميه آيت اهلل مجتهدي 
در همان سال هاي نخس��ت را مي توان ميراث دار 
مكتب علمي فقيهان و حكيمان عصر گذش��ته و 
احياكننده مكتب علوم ديني تهران پس از دوران 

فترت پهلوي دانست.« 
اي��ن ديباچه در ادام��ه خويش، به چن��د و چون 
توليد و تدوين اي��ن اثر پرداخته اس��ت: »كتاب 
پيش رو كه حاصل مطالعات گسترده كتابخانه اي، 
اس��تفاده از اس��ناد دس��ت اول و برجاي مانده از 
خاندان آيت اهلل حاج مال جعفر چاله ميداني تهراني، 
پياده سازي دهها جلسه از بيانات ارزشمند مرحوم 
آيت اهلل مجتهدي براي به دست آوردن يك تاريخ 
شفاهي موثق و مصاحبه هاي متعدد با شاگردان و 
ارادتمندان قديمي آن استاد و مربي فرزانه است، 
در بخش اول به سابقه تاريخي اين مدرسه مباركه 
از دوران مرحوم حاج مال جعفر و زندگاني آن عالم 
بزرگ پرداخته و در بخش دوم، به شرح زندگاني 
عالم رباني آي��ت اهلل حاج ش��يخ احمد مجتهدي 
از دوران كودك��ي تا پ��س از ش��كل گيري حوزه 
علميه ايشان و س��يره تربيتي آن مربي كم نظير 

مي پردازد.«  

نظري بر يك يادمان نوانتشار براي زنده ياد 
آيت اهلل حاج شيخ احمد مجتهدي تهراني

 معلم نامدار
 اخالق و تبليغ ديني

     آي�ت اهلل مجتهدي تهراني در س�فر عم�ره و در 
قبرستان بقيع

حجت االسالم والمسلمين محمد حسن 
رحيمي�ان: »ش�هيد محمد منتظري 
معتقد بود بعضي افراد خطند و عده اي 
در خط افتاده هستند، منظورش از اين 
تقسيم بندي اين بود كه تفاوت است 
بين كس�اني كه خود، خ�ط انحراف، 
نفاق و جاسوسي  هس�تند، با كساني 
ك�ه فري�ب خورده ان�د و در اين خط 
افتاده ان�د. او هم�واره تأكيد مي كرد 
كه به جاي برخورد با ش�اخ و برگ ها 
بايد ريشه ها و س�ركرده هاي انحراف 
را ش�ناخت و ريش�ه را از بي�ن برد« 
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