
   شاهد توحيدي
 روحاني مجاهد زنده ياد 
عالمه شيخ محمدتقي 
بهل��ول گناب��ادي، از 
نماده��اي مب��ارزه ب��ا 
طاغوت در دوران ما به 
ش��مار م��ي رود. او در 
دوران خفقان رضاخاني، 
ب��ه مص��اف حاكميت 
دين زداي��ي از جامع��ه 
ايراني رفت و بهاي آن را با تحمل دهها سال زندان 
پرداخت. اثري كه هم اينك به شما معرفي مي شود، 
از مجموعه كتبي است كه در شرح زندگي و زمانه 
آن بزرگ به رش��ته تحري��ر درآمده اس��ت. دكتر 
علي اكبر باصري گناب��ادي مؤلف اين مجموعه در 

ديباچه آن آورده است: 
»شيعيان حقيقي از همان ابتدا به ائمه معصومين 
تمسك داشتند و پس از غيبت يگانه حجت خدا 
در زمين، مهدي موعود عليه السالم، دامان علماي 
رباني خويش را ره��ا نكردن��د و در طلب احكام 
اسالم و در طريق كمال به عالمان و عارفان وارسته 
اقتدا كردند. علماي اعالم، هماره خوش��ه چينان 
خرمن علوم عل��وي و مبارزان دنياگس��يخته و 
عدالت خواهي هس��تند كه با اذن حضرت حق ، 
واسطه فيض ميان خلق و خالق بوده و آنان را به 
سوي صراط مستقيم راهگشا هستند. از ميان اين 
بزرگان كه هر يك آفتاب حسنشان چندي در اين 
سراچه خاكي طلوع فرمود تا قلب هاي مستعد را 
به نور حقيقت روشن نمايد، عارف بزرگ و مجاهد 
كبير قرن و يكي از ستارگان درخشان عالم فقاهت 
و عرفان حضرت عالمه آيت اهلل شيخ محمدتقي 
بهلول گنابادي است كه صفات و سجاياي اخالقي 
ايش��ان و زهد و تقوا و ورع ش��ان بر همه روش��ن 
مي باش��د. معظم له جامع علوم فراوان و صاحب 
ادب و محفوظات فراوان و حافظ كل قرآن كريم 
و ادعيه بوده و بيش از200هزار بيت شعر سروده 
است و50 هزار بيت شعر از ديگران را حفظ بود و 
به مباني فقهي شيعه و اهل سنت احاطه داشتند 
و مجتهد و مس��لط به ادبيات عرب و الگوي صفا، 

صميميت، صبر، استقامت و س��ابقه تدريس در 
دانشگاه االزهر مصر و عالم اكبر، در پيكري نحيف 
و الغر و حضور مداوم در طول هش��ت س��اله در 
دفاع مقدس و خواب، خوراك و اس��تراحت اسير 
ايشان و اسوه  ساده زيستي و تمام دارايي اش لباس 
تن وي و تحمل 36 سال اسارت و دوري از وطن 
و هدايت قيام مسجد گوهرشاد و كهنسال ترين 
ستاره آسماني مي باشند. جز بُعد عرفاني و علمي 
و اجته��اد معظم له بُعد سياس��ي وجود ايش��ان 
علي الخص��وص در قيام مس��جد گوهرش��اد كه 
مكرراً آن را به قيام عاشورا تش��بيه مي نمودند و 
مي فرمودند هيچ كس نمي توان��د جو آن زمان و 
موضوع مسجد گوهرش��اد را با زبان بازگو نمايد 
و مدت 25 س��ال اسارت و شش س��ال تبعيد در 
افغانستان و پنج سال تبعيد و مهاجرت در مصر 
و عراق كه در مجموع 36 س��ال مي باشد. زبان و 
قلم قاصر اس��ت از توصيف و بيان مقام و منزلت 
آن عارف كامل و اسوه پارسايي ولي از آنجايي كه 
يكي از بهترين راه ها براي خودس��ازي و تهذيب 
نفس، آش��نايي با الگوهاي موفق در امور معنوي 
و عرفاني اس��ت اطالع از نح��وه زندگي و اخالق 
فردي و اجتماعي آنان و آگاهي از سير و سلوك و 
عرفان عملي ايشان نقش بسيار بزرگ و سازنده در 

ساختار اعتقادي و روحي انسان ها دارد. 
حقير به عنوان يك��ي از ارادتمندان آن مرد بزرگ 
به لحاظ اينكه مدت كمي از جمله س��فر سوريه و 
برخي اماكن مقدسه و در تهران در محضر آن عارف 
فرزانه مفتخر به شرف حضور بوده ام تمامي تالش 
خود را در جهت انع��كاس ذره اي از ابعاد گوناگون 
شخصيت آن فقيد سعيد معمول داشته ام و با اقرار 
به عدم بضاعت و توان علمي خويش اثري ناچيز را 
نگارش نمودم و امي��دوارم مفيد و مؤثر واقع گردد 
و از خوانن��دگان اين اثر اعالم نظ��رات و نقايص را 
استدعا دارم و اميد آن دارم كه بتوانيم قدرشناس و 
رهرو آن پاسدار حريم اهل بيت)س( و حكيم سفر 

كرده باشيم.«  
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  محمدرضا كائيني
روزهايي ك�ه بر ما مي گذرد، تداعي گر س�الروز 
شهادت مدافع غيور و پرصالبت اسالم و ايران، 
مرد ش�ماره2 فدائيان اس�الم، حجت االس�الم 
سيدعبدالحسين واحدي اس�ت. از اين روي و 
در بزرگداش�ت ياد و خاطره پ�ر ارج آن بزرگ، 
س�يره سياس�ي و اجتماع�ي وي را در آيين�ه 
رواي�ت دو ت�ن از نزديكانش جس�ته ايم. اميد 
آنكه هي�چ گاه مجاه�دت مؤث�ر او و همگنانش 
را در فرآين�د نهضت مل�ي ايران از ي�اد نبريم. 

      
  غالم حلقه به گوش كسي هستيم كه احكام 

اسالمي را اجرا كند!
حجت االس��الم والمس��لمين س��يدجواد واحدي 
برادر ش��هيدان سيدعبدالحس��ين و س��يدمحمد 
واحدي است و در دوران نوجواني خويش در قم در 
فعاليت هاي جمعيت فدائيان اسالم مشاركت داشته 
اس��ت. او در خاطرات پي آمده، خاطراتي شنيدني 
در باب تالش و تكاپوي برادرانش و نيز شهيد نواب 
صفوي و س��اير يارانش به دست مي دهد و ايمان و 

آرمان و زمانه آنان را به توصيف مي نشيند:
»ما در قم جمعيتي به نام كودكان فدائيان اس��الم 
تش��كيل داده و پرچم و بازوبند و... هم تهيه كرده 
بوديم و حتي جلس��اتي را هم برگ��زار مي كرديم. 
برادرم ش��هيد عبدالحس��ين واحدي ب��ه ما گفته 
بود غروب ه��ا برويد جلوي مدرس��ه فيضيه و اذان 
بگوييد. ما هم ب��ه نوبت جلو مي ايس��تاديم و بقيه 
پشت  سر ما اذان مي گفتند. برادرم گفته بودند بعد 
از اذان هم سه ش��عار را تكرار كنيم، اول بگوييم به 
برقراري پرچم عدل الاله اال اهلل برفراز كاخ جباران و 
ستمگران صلوات. دوم بگوييم براي سالمتي علما 
و مراجع تقليد، خصوصاً آيت اهلل العظمي بروجردي 
صلوات و سوم براي نابودي دشمنان اسالم، اعم از 
روس و انگليس و امريكا صلوات! رژيم به دو ش��عار 
اول خيلي حساس��يت نش��ان نمي داد، ولي روي 
صلوات سوم حس��اس بود و چنين شعاري، عواقب 
دشواري را در پي داش��ت. يك روز پاسباني آمد و 

به ما گفت از اين به بعد حق نداريد صلوات سوم را 
اعالم كنيد، ولي ما پش��تمان به فدائيان اسالم گرم 
بود و اعتنايي به اين تذكر نكرديم. بعد من با برادرم 
تماس گرفتم و گفتم از طرف شهرباني آمده و براي 
صلوات س��وم به ما تذكر داده اند، تكليف چيست؟ 
ايشان گفتند فعاًل اين كار را نكنيد! بعدها فهميديم 
علت ممانعت برادرم، اين بود كه برنامه ترور حسين 
عالء را در پيش داش��تند. بايد بگوي��م كه فدائيان 
اس��الم، دار و ندار و جان و زندگي خ��ود را در راه 
آرمان و عقيده و هدفشان � كه ايجاد يك حكومت 
اسالمي بود � صرف و در اين راه، مصائب و مشكالت 
زيادي را تحمل كردند. ش��هيد نواب مي گفت من 
افتخار مي كنم رفتگر يك حكومت اسالمي باشم! 
برادر شهيدم مي گفت ما مسلس��ل هاي طواغيت 
را مي جوييم و تفال��ه آن را بيرون مي ريزيم و غالم 
حلقه به گوش كسي هستيم كه احكام اسالمي را 
اجرا كند! برادر ديگرم شهيد سيدمحمد واحدي، 
هر وقت با او از ازدواج حرف مي زدند، مي گفت شب 
زفاف من وقتي است كه در راه اسالم در خون خود 
بغلتم! شهيد خليل طهماسبي را پس از دستگيري 
در بشكه اي پر از خرده شيشه انداختند و در حياط 
زندان قزل قلعه غلتاندند تا از او حرف بكشند، ولي 
وقت��ي او را با بدن خونين از بش��كه بيرون آوردند، 
اولين كاري كه ك��رد اين بود كه مأم��وران زندان 
را نصيح��ت كند! به قدري ش��جاع ب��ود كه وقتي 
مي خواس��تند اعدامش كنند، ضربان قلبش كاماًل 
عادي و 88 ب��ود. اين چيزها فقط به حرف آس��ان 
است. انسان تا واقعاً به كاري كه مي كند و مسيري 
كه مي رود ايمان نداش��ته باشد، نمي تواند اين طور 
محكم و با ش��جاعت مقاومت كند. برادرم ش��هيد 
سيدمحمد واحدي نيز فوق العاده شجاع و خطيب 
درجه يكي بود و هر بار كه سخنراني مي كرد، شور 
عجيبي در دل مخاطبان برپا مي شد. يك بار هم در 
مسجد امام منبر رفت و طبق معمول آستين هايش 
را باال زد و خطاب به رئيس شهرباني و ساير افسراني 
كه آنجا حضور داشتند، گفت اگر اختيار در دست 
من بود، مي دادم رئيس شهرباني را جلوي در صحن 

بخوابانند و صد ضربه شالق بزنند! سخنراني ايشان 
در مسجد شاه در مورد رزم آرا هم كه بسيار مشهور 
است. ايشان سه ساعت درباره جنايات رژيم صحبت 
كرد و در آخر به رزم آرا هشدار داد كه يا خودت برو 
يا ما تو را به درك مي فرستيم! اين سخنراني باعث 
شد مردم شعرهاي طنز زيادي درباره رزم آرا درست 
كنند. رزم آرا در ختم آيت اهلل فيض و به دست شهيد 
خليل طهماسبي ترور شد. اسم رزم آرا، حاجيعلي 

بود. مردم برايش شعر درست كرده بودند:
به علي گفت مادرش روزي

كه بترس و به ختم فيض مرو
رفت و افتاد ناگهان دم حوض

بچه جان حرف مادرت بشنو!
شهيد نواب صفوي بس��يار چهره زيبايي داشت و 
فوق العاده رئوف و مهربان بود. مي گفتند موقعي 
كه مدرسه مي رفت، مي بيند پسري،  بچه  يتيمي 
را كت��ك مي زند. ش��هيد نواب هم م��ي رود و آن 
پسربچه را مي زند. فرداي آن روز آن بچه ضارب، 
با پدرش به مدرسه مي آيد. شهيد نواب را به دفتر 
مدرس��ه مي خواهند و از او مي پرسند كه چرا اين 
كار را كردي؟ جواب مي دهد براي اينكه اين پسر 
يتيم، پدري نداشت كه از او دفاع كند، خواستم اگر 
كسي در اين وس��ط كتك مي خورد، پسري باشد 
كه پدري دارد كه بيايد و پشت او بايستد و كسي 
كه كتك مي خورد، يتيم نباشد!... بايد بگويم كه 
فدائيان اسالم، با حداقل امكانات زندگي مي كردند، 
در حالي كه رژيم پهلوي حاض��ر بود همه چيز به 
آنها بدهد! حتي نيابت آستان قدس رضوي را هم 
به شهيد نواب پيشنهاد كرده بودند تا بتوانند او را 
محدود كنند و در اختيار خود بگيرند، اما ايش��ان 
پيغام داده ب��ود كه دين من بي��ش از اينها ارزش 
دارد! براي ش��اه هم پيغ��ام داده بود ك��ه تا زنده 
هس��تم، نمي گذارم هر غلطي دل��ت مي خواهد 
بكني، يا تو را مي كش��م و به جهنم مي فرستم يا 
تو مرا مي كشي و به بهش��ت مي فرستي!... همين 
طور هم شد و در سن 31 سالگي و در اوج جواني به 

فيض شهادت نائل آمد. 

اس�داهلل صفا: »خاط�رم اس�ت پس از 
بي نتيج�ه ش�دن تالش ه�اي فدائيان 
اسالم در پيگيري زنداني شدن شهيد 
نواب صفوي در دوره دكتر مصدق، شبي 
ش�هيد سيدعبدالحس�ين واحدي در 
جلس�ه عمومي فدائيان اس�الم گفت 
عده اي از برادران آماده ش�وند تا براي 
آزادي حضرت نواب صف�وي به زندان 
بروند و حت�ي اگ�ر الزم ش�د، آن قدر 
مقاومت كنند تا ش�هيد بش�وند! ما 51 
نفر بوديم كه خودمان با عالقه و انگيزه 
به زندان رفتيم و كسي هم ما را نبرد!...«

ناگفته ها و خاطره اي از سيره شهيد سيدعبدالحسين واحدي در آيينه 2 روايت

او بسياري از عالمان و طالب حوزه قم را 
جذب فدائيان اسالم كرد
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درباره شهادت برادرم سيدعبدالحسين واحدي، 
بايد عرض كنم در آن روزه��ا به من خبر دادند 
برادرم در مسافرخانه اي در قم است. صبح شنبه 
بود و من به آن مسافرخانه رفتم و بعد از مالقات 
با ايش��ان، ماش��يني تهيه كردم و ايشان با آن 
ماش��ين به طرف اهواز حركت كرد. اگر اشتباه 
نكنم 14آذر بود. روز دوشنبه 16آذر مجله ترقي 
نوشت: سيدعبدالحسين واحدي در تهران در 
زندان دوم زرهي زنداني اس��ت، اما دو روز بعد، 
خبر شهادت ايشان را چاپ كرد و نوشت: حين 
فرار كشته شده است! آنها وانمود كردند موقع 
انتقال از اهواز به تهران و هنگامي كه قصد فرار 
داشته، كشته شده است! كس��اني كه ايشان و 
شجاعتش را مي شناختند، ابداً اين خبر را باور 
نكردند. بعدها معلوم ش��د تيمور بختيار در پي 
توهين به حضرت زهرا )س( و واكنش برادرم، به 
ايشان تيراندازي كرده است. بعد از آن هم برادر 
بزرگ ما )برادر پ��دري(، تلگرافي زد و اعتراض 
كرد كه چنين چيزي ام��كان ندارد و مجرمين 
فراري معموالً از كمر به پايين زخمي مي شوند، 
ولي برادر ما اين طور نبوده!... در پي اين اعتراض 

آمدند و ايشان را هم دستگير كردند. 
خاطره اي هم كه از واپسين فصل از حيات شهيد 
نواب صفوي و يارانش دارم اين است كه عده اي 
از كمونيس��ت ها در زندان گفت��ه بودند نواب و 
يارانش با ش��جاعت بي نظيرش��ان در شب آخر 
عمر، عظمتش��ان را به ما تحمي��ل كردند! آنها 
مي خواستند س��ر در بياورند كه شهيد نواب و 
يارانش در شب آخر عمر چه خواهند كرد؟ آنها 
مي گويند در آن هواي سرد )شب بيست و هفتم 
دي( آنها آب مي خواهند كه غس��ل ش��هادت 
كنند. وقتي آب سرد مي آورند، شهيد نواب به 
يارانش مي گويد با اين آب غس��ل نكنيد، چون 
سرد است و رنگتان مي پرد و آنها تصور خواهند 
كرد از مرگ ترس��يده ايم! بعد هم ب��ا هم قرار 
مي گذارند هنگام ش��هادت با صداي بلند اذان 
بگويند و صداي هر كس كه زودتر قطع ش��د، 
معلوم مي ش��ود كه زودتر شهيد ش��ده است. 
مي گفتند وقتي برادر شهيدم محمد به دنيا آمد، 
پدرم داشتند اذان مي دادند و وقتي به اشهد ان  
محمد  رسول اهلل رسيدند، محمد به دنيا آمد. در 
زمان شهادت هم موقعي كه به اشهد ان  محمد 
 رسول اهلل مي رسد، شهيد مي شود! فدائيان اسالم 
با وجود سن كم و در اوج جواني، از عاليق دنيوي 
دست شستند و براي احقاق حقوق مردم مظلوم 
و به وجود آوردن حكومت اسالمي و از بين بردن 
ظلم و س��تم قيام كردند. من خود بارها شاهد 
بودم كه آنها با چه س��ختي و تنگي معيش��تي 
زندگي مي كردند، اما حاضر نبودند زير بار ستم 
بروند يا سكوت كنند. در آن دوران هم درك و 
استنباط جوانان جامعه مثل حاال نبود و آنها در 
يك شرايط بسيار دش��وار و غريبانه قدم در راه 
مبارزه گذاشتند و تا پاي جان ايستادند و تاريخ 

ما را مديون فداكاري و ايثار خود كردند.« 
 ش�جاع، دالور، بي ب�اك و در يك كالم 

شيرمرد بود
اس��داهلل صف��ا از چهره هاي ش��اخص فدائيان 
اس��الم در دوره اوج گيري فعاليت ه��اي آن و 
نيز از معدود بازمان��دگان اين جمعيت در دوره 
حاضر به ش��مار مي رود. ذهن و ضمير او آكنده 
از خاطرات و قضايايي ش��نيدني اس��ت كه اگر 
تدوين و نشر يابد، جريان پژوهش درباره شهيد 
نواب صفوي و ياران��ش را غنايي افزون خواهد 
بخشيد. وي در باب آش��نايي خويش با شهيد 
سيدعبدالحس��ين واحدي و خصال و كارنامه 

وي، چنين مي گويد:
»تا جاي��ي كه به خاط��ر دارم، ب��راي اولين بار 
ش��هيد سيدعبدالحس��ين واحدي را در خانه 
مرحوم آيت اهلل كاش��اني دي��دم. البته آنجا هم 
خيلي كم ديده مي شد. يك س��يدي آنجا بود 
كه بعد معلوم شد چندان عقايد و رفتار درستي 
ندارد به نام ش��مس الدين قنات آبادي و در آن 
دوره، او بيشتر در مجامع خانه آيت اهلل كاشاني 
ظهور داشت. سيدعبدالحس��ين بعدها بيشتر 
در تشكيالت فدائيان اس��الم بروز پيدا كرد، اما 
از نظر شخصيتي، واحدي خيلي سوز داشت و 
داغ هم بود. در دوره اوج گرفتن فعاليت فدائيان 
اسالم به ويژه در دوره اي كه شهيد نواب صفوي 
در زندان ب��ود، مصاحبه هايي ه��م مي كرد كه 
در مجالت درج مي ش��د. حتي يك بار رفت در 
خود مجلس و همه مخبرين را جمع و در آنجا 
س��خنراني كرد. خيلي ش��جاع، دالور، بي باك 
و در يك كالم ش��يرمرد بود. عالوه بر اين و به 
نظ��ر م��ن، در دوران مديريت فدائيان اس��الم 
در قم هم خيل��ي موفق عمل كرد. گذش��ته از 
آيت اهلل سيدمحمدتقي خوانس��اري و آيت اهلل 
سيدصدرالدين صدر- كه تقريباً علني با فدائيان 
اس��الم ارتباط داش��تند- خيلي از مدرسين و 
علماي درج��ه دوي ح��وزه هم به اي��ن گروه 
عالقه مند بودند، مانند آي��ت اهلل كبير، آيت اهلل 
مرعش��ي نجفي، آيت اهلل ش��ريعتمداري و... . 
منتها چون صالح نمي دانستند با بيت آيت اهلل 
بروجردي اصطكاك پيدا كنند، حمايت علني 
نمي كردند. در رده بعد هم فضاليي مانند آقاي 
محالتي، آقاي مرواريد، آقاي گلسرخي، آقاي 
شبيري زنجاني، آقاي خلخالي، آقاي شجوني، 
آقاي حجتي كرماني و بسياري ديگر از اعضا يا 
سمپات هاي فدائيان اسالم بودند. همين توفيق 
واحدي در تجميع بس��ياري از فضالي حوزه، 
باعث شد عده اي نزد آيت اهلل بروجردي سعايت 
كنند و مانع از ادامه كار آنها ش��وند! دراين باره 
گفتني هاي زيادي دارم كه شايد بيان همه آنها 

به صالح نباشد. خدا همه شان را رحمت كند.   

خاطرم است پس از بي نتيجه شدن تالش هاي 
فدائي��ان اس��الم در پيگي��ري چن��د و چون 
دستگيري و زنداني شدن شهيد نواب صفوي، 
شبي شهيد سيدعبدالحسين واحدي در جلسه 
عمومي فدائيان اسالم گفت عده اي از برادران 
آماده شوند تا براي آزادي حضرت نواب صفوي 
به زندان برون��د و حتي اگر الزم ش��د، آن قدر 
مقاومت كنند تا شهيد شوند! ما 51 نفر بوديم 
كه خودمان با عالقه و انگيزه به زندان رفتيم و 
كسي هم ما را نبرد. داستان آن روزها طوالني 
است. به هرحال بچه ها يك ماهي آنجا ماندند كه 
رئيس شهرباني آمد و گفت بياييد برويد بيرون! 
گفتيم از اين در برويم بيرون، ما را مي گيريد و 
از آن در مي بريد به زندان كه چرا اينجا متحصن 
شديد؟ چرا نرفتيد در مجلس يا جاهاي ديگر 
متحصن بشويد؟... در همان روزها آقاي واحدي 
به ديدار آق��اي نواب آم��د و به ش��كل تقريباً 
خصوصي با ايشان صحبت كرد. از پشت ميله ها 
با هم مالقات كردند. نگذاش��تند داخل بيايد. 
دو نفر را هم گذاش��ته بودند در وسِط دو رديف 
ميله هاي محل مالقات كه ه��ر چه اين دو نفر 
مي گويند، گزارش بدهند! من با دقت اين طور 
فهميدم كه آقاي واحدي به آقاي نواب گفت من 
تماس گرفته ام كه شب جمعه بگذارند بچه ها 
بيرون بروند! آقاي نواب گفت فكر نمي كنم به 
حرفش��ان عمل كنند. واحدي گفت اگر عمل 
نكردند، آسيد محمد را مي فرس��تم قم! آقاي 
نواب گفت من كه بيرون نيستم ببينم چه خبر 
اس��ت، بايد ديد فاطمي به قولي كه داده است 
عمل مي كند؟... اين طور گفته مي شد كه دكتر 
فاطمي ب��ا سيدعبدالحس��ين واحدي مالقات 
كرده و گفته بود به جد هر دوي ما قس��م، همه 
فدائيان اس��الم را از زندان آزاد مي كنم! همان 
شبي كه قرار بود ما را آزاد كنند، اتفاق عجيبي 
افت��اد! از در زندان كه وارد مي ش��دي، روبه رو 
بن بست بود. چند پله باالتر، يك هشتي بود كه 
دو تا بند داش��ت. داخل يكي از آنها ما بوديم و 
در ديگري هم اعضاي حزب توده. قباًل رزم آرا 
در نصف شبي، رؤساي آنها را فراري داده بود، 
اما اعضاي رده پايين، همچنان در آنجا زنداني 
بودند! توي بندي كه دس��ت ما بود، پاسبان ها 
و مأمورها را اخراج ك��رده بوديم و امكان تردد 
براي آنها نبود، ولي بند توده اي ها پر از پاسبان 
بود! آن ش��ب آقاي نواب آمد اذان گفت و نماز 
خوانديم و بعد رفتيم شام خورديم. بعد يكمرتبه 
ديديم در هشتي باز شد و نزديك به صد نفر با 
كاله كاسكت و باتوم به داخل ريختند! به فكر 
فرو رفتيم كه دِر بند ما كه قفل بود، اينها از كجا 
آمده اند؟ نگو كه با توده اي ها تماس گرفته و از 
دِر بند آنها داخل آمده بودند. خالصه ريختند و 
حسابي از ما پذيرايي كردند! زمستان هم بود و 
نم نم باران و برف مي آمد. سه چهار پله اي را كه 
مي خواستي از هشتي بيايي پايين، پر از شن و 
ماسه بود كه بر اثر بارش، مملو از آب شده بود. 
مهاجمين ه��م از آن باال، دس��ت و پاي بچه ها 
را مي گرفتند و پرتش��ان مي كردند پايين روي 
ش��ن هاي خيس! س��ر و صورت بچه ها داغون 
و خونين و مالين ش��ده بود! ف��ردا خبر بيرون 
رفت كه ديشب در زندان، متحصنيِن فدائيان 
اسالم را كشته اند! و تهران ش��لوغ شد. در پي 
انتشار اين خبر، سيدعبدالحسين واحدي هم 
تلفني با فاطم��ي تماس گرفته، ام��ا او جواب 
نداده بود! به  هرحال خبر اين رفتار وحش��يانه، 
موجب عصبانيت و تحريك سيد و اطرافيانش 
در بيرون ش��د و تصميم گرفتند ت��ا كار دكتر 
فاطمي را تالفي كنند. قبرس��تان ظهيرالدوله 
در آن دوره، از قبرس��تان هاي معروف تهران و 
قبر محمد مس��عود هم آنجا بود. سالگرد او بود 
و دكتر فاطمي رفت كه آنجا س��خنراني كند. 
در آن مراسم، آقا محمد مهدي عبدخدايي به 
طرف فاطمي شليكي كرد و بالفاصله اسلحه را 
هم انداخت. ايش��ان در آن دوره حتي شليك 
درست را هم بلد نبود! به هرحال فرداي آن روز، 
روزنامه ها را به زندان  آوردن��د و از ماجرا باخبر 
شديم. من از آقا سؤال كردم كه قرار است چه 
كس��ي را بزنند؟ آقا گفت من كه بيرون نيستم 
بدانم چه خبر اس��ت، ولي آسيدعبدالحس��ين 
وضع بيرون را مي دان��د، او دارد بيرون را اداره 
مي كند... بنابراين آقا صددرصد هم نمي دانست 
كه قرار است دكتر فاطمي را بزنند! اين را به طور 
مشخص، به خاطر دارم كه گفت من از شرايط 
بيرون خبر ندارم و نمي دانم چه كس��ي را بايد 
زد! مصدق هم از ترس فدائيان اسالم، در اتاق 
كوچكي در مجلس، يك تخت گذاش��ته بود و  
بيرون نمي آمد! حتي داده بود لوله بخاري را هم 
بسته بودند كه نكند فدائيان اسالم از آنجا وارد 
شوند! ريشه اش هم اين بود كه شاه به او گفته 
بود خاطرجمع نباش، اينه��ا تو را هم مي زنند! 
مصدق وا رفته و گفته بود يعني ممكن اس��ت 
مرا هم بزنند؟ گفته بود بله كه ممكن است! به 
هرحال مرحوم نواب نس��بت به مضروب شدن 
دكتر فاطمي، واكنش بدي نشان نداد. شايد از 
همين سكوت بتوان برداشت كرد كه دست كم 
از اين كار ناراضي نبود. شاهدش هم اين بود كه 
پس از آزادي تا پايان دوره حيات، هم با واحدي 
و هم با عبدخدايي رابطه دوس��تانه اي داشت 
و هيچ وقت آنه��ا را به خاطر اي��ن كار مؤاخذه 
نكرد، مخصوصاً اينكه بع��د از زدن فاطمي هم 
بدعهدي هاي آقايان ادامه پيدا كرد. عوض اينكه 
ما را آزاد كنند، همه ما را دادگاه بردند! ادعا كرده 
بودند آزادتان مي كني��م، اما دروغ گفته بودند! 
همه اينها باعث شده بود فدائيان چندان هم از 

اين كار، پشيمان نباشند.« 

حيات زنده ياد شيخ محمدتقي بهلول 
در آيينه يك اثر

اعجوبه دوران!

   زنده ياد عالمه حاج شيخ محمدتقي بهلول گنابادي

س�يدجواد واحدي: »روز دوش�نبه 
نوش�ت:  ترق�ي  مجل�ه  آذر   16
در  واح�دي  سيدعبدالحس�ين 
تهران در زن�دان دوم زرهي زنداني 
اس�ت، اما دو روز بعد، خبر شهادت 
ايش�ان را چاپ كرد و نوش�ت: حين 
فرار كشته شده اس�ت! آنها وانمود 
كردند موقع انتقال از اهواز به تهران 
و هنگام�ي كه قص�د فرار داش�ته، 
كشته شده است! كساني كه برادرم 
و ش�جاعتش را مي ش�ناختند، ابداً 
اين خبر را باور نكردند. بعدها معلوم 
ش�د تيمور بختيار در پي توهين به 
حضرت زهرا)س( و واكنش برادرم، 
 به ايش�ان تيراندازي كرده اس�ت.«
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