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بر اس�اس امر به مع�روف و نهي از
منك�ر ،ب�راي مرح�وم مص�دق،
مرح�وم كاش�اني و ش�هيد نواب
صفوي ،نامههايي نوش�تم و از آنها
خواستم نگذارند در اثر اين تفرقه،
نهضت ملي از دست برود .مصدق
ذيل نامهام اينط�ور جوابم را داد:
فرزن�دم! نوبت ما گذش�ت ،آينده
از آن شماس�ت ،از تجربهه�ا بهره
گيريد! بعدها در مش�هد از شهيد
نواب و مرحوم كاش�اني هم پاسخ
ش�فاهي گرفتم ،ولي ساير فعاالن
سياسي ،ديگر رغبتي به دخالت در
امر سياست نداشتند و از رهبران
نهضت ،قط�ع اميد ك�رده بودند!

خواندنيهاي ششمين مجلد
از خاطرات ابوالحسن عميدي نوري

ناگفتههايي از
سياستورزي پهلويستي
شاهد توحیدی
ابوالحسن عميدي
ن��وري در ع��داد
آن طي��ف از
فعاالن سياس��ي و
مطبوعات��ي دوران
پهلوي اس��ت كه يا
خ��ود در مقاطعي
مسئوليت داشته يا
با كانونهاي قدرت،
در ارتب��اط ب��وده
اس��ت .او با دقت ،پش��تكار و احتياط ،يادداشتها و
روزنگاشتهايي از رويدادهاي كشور در دوران پهلوي
دوم بر جاي نهاده كه ميتواند دستمايه پژوهشگران
تاريخ معاصر ايران ،در تحقيقات ايشان باشد .تاكنون
شش جلد از اين مجموعه ،از سوي مؤسسه مطالعات
تاريخ معاصر ايران نش��ر يافته و باق��ي مجلدات ،در
دست آمادهسازي اس��ت .دكتر موسي فقيه حقاني
تاريخ پژوه  -كه مجلد ششم اين مجموعه ،به كوشش
او آماده نشر شده -در ديباچه خويش بر اين بخش از
خاطرات عميدي نوري چنين آورده است:
«يادداشتهاي يك روزنامهنگار ،عنوان اثري است كه
تاكنون پنج جلد آن از سوي مؤسسه مطالعات تاريخ
معاصر ايران منتشر شده و در معرض ديد عالقهمندان
قرار گرفته است .تعداد مجلدات اين مجموعه ،حدودا ً
 ۱۶جلد خواهد ب��ود و مطالب آن ،حوادث و مس��ائل
ايران از  ۱۳۴۰ت��ا  ۱۳۵۶را دربرخواهد گرفت .اكنون
كه ششمين جلد اين مجموعه به محضر عالقهمندان
عرضه ميشود ،شايسته است ضمن بررسي اهميت اين
يادداشتها ،اشارهاي اجمالي به مطالب مطرح شده در
اين جلد داشته باش��يم .اين يادداشتها به قلم فردي
اس��ت كه خود از نزديك حوادث مهم��ي را در تاريخ
معاصر ايران درك كرده و در جايگاه يك فعال سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي ،حقوقي ،اقتصادي و مطبوعاتي،
مشاهدات ،شنيدهها يا آنچه خود در آن دخيل بوده را
در قالب خاطرات روزانه آورده است .ابوالحسن عميدي
نوري ،فع��ال مطبوعاتي  -كه در اغلب نش��ريات مهم

14ساله بودم

که تابلوي حزب توده را پايين كشيدم!
محمدرضا كائيني

دهه  .30ابوالحسن عميدي نوري در محل مجلس شوراي ملي

ديدار با آن پير روش�ن ضمي�ر و مجاهد ،در زمره
عاليق اين قلم در هر نوبت از سفر به مشهد مقدس
به شمار ميرفت .آنچه در پي ميآيد ،پارهاي نكات
تاريخي اس�ت كه در اين ديدارها از وي شنيده و
ضبط كردهام .اينك كه زندهي�اد حيدر رحيمپور
ازغ�دي ،در جوار ق�رب الهي جاي گرفته اس�ت،
فرصت را ب�راي بازخواني تحليل�ي اين خاطرات
مغتنم ميشمرم .روحش شاد و يادش گرامي باد.

مردم از شوق اخراج رضاشاه از ايران جشن
گرفتند!
زندهياد حيدر رحيم پور ازغدي ،خلع و اخراج رضاخان
از ايران را در نوجواني تجربه كرد .اين رويداد و وقايعي
كه عطف بدان شدند ،در ذهن او تحليلهايي ويژه و
متفاوت را رقم زد! او معتقد بود كه انگلستان در دوران
آزادي نسبي كشور پس از خلع ديكتاتور ،به گونهاي
نامحسوس بين نيروهاي موجود در جامعه نفوذ و از
ظرفيت آنها به نفع خويش استفاده كرد:
«البد ميدانيد كه غرب ،رنس��انس خ��ود را مديون
روشنگريهاي مس��لمانان بود و همين كه توانست
جهان را ببيند و بشناس��د ،به همه جا سرك كشيد و
جامعهشناسي ملتها را در دستور كار خود قرار داد
و متوجه شد كه اگر به شرق اجازه پرواز كردن بدهد،
كاركردهاي خفاشگونه غرب را زير سؤال خواهد برد!
غرب در كشورهايي كه مايههاي ديني قوي داشتند،
نميتوانس��ت براندازي ديني كند ،به همين دليل به
ايجاد فرقههاي بهائيت براي شيعيان و وهابيت براي
اهل تسنن پرداخت .البته شيعيان ،عمدتاً بهائيت را
به س��خره گرفتند ،به همين دليل غرب تحت عنوان
اصالحات انديشه و روشنفكري و نوانديشي و مبارزه
با خرافات ،به دينزدايي پرداخت و افراد نخبه را از بين
برد و مشتي عروسك خيمهشببازي را به جاي آنها
گمارد! بقاياي اين فتنه ،پس از انقالب هم گريبان ما
را رها نكرد و همواره در برابر روشهاي انقالبي اصيل،
مقاومت كرده است .استعمار هر انسان مستقل صاحب
قوه تش��خيص و با ارادهاي را كه مانع او بود ،از سر راه
برداشت ،اما به روشنفكران شيفته غرب ميدان داد تا
بهتدريج دين را از عرصه فرهن��گ ،اقتصاد و زندگي
مردم بيرون كنند! اين روش��نفكران ناقصالخلقه ،از
طرفي دينداران را مردمي ب��دوي معرفي و از طرف
ديگر علوم روز را چن��ان به پليديها آل��وده كردند

آق�اي طالقاني از من پرس�يد از مش�هد
چه خب�ر؟ ج�واب دادم آقا! هم�ه با هم
هستيم .پرسيد پرچمدار شما در مشهد
كيس�ت؟ گفتم ما با هم�كاري ،كارها را
پيش ميبريم .ايش�ان مثل اينكه منتظر
ش�نيدن حرف�ي ب�ود و از من نش�نيد،
گف�ت« :ي�ك كالم ب�ه ش�ما بگوي�م كه
خامنهاي را داشته باش�يد و محوريت او
را حفظ كنيد ،اگ�ر خامن�هاي پرچمدار
كارهاي شما در مش�هد باشد ،پيشرفت
ميكنيد ،وگرنه كارت�ان پيش نميرود!»

كه متديني��ن ،عطاي علم را به لقاي آن بخش��يدند!
اين روشنفكران ،دين اسالم را مثل مسيحيت قرون
وسطي و گذشتهگرا معرفي كردند و با ميدان دادن به
قلدر بيسوادي چون رضاخان ـ كه شيفته غربيها بود
ـ اهداف كثيف خود را پياده كردند .رضاخان در اندك
زماني ،چنان مردم متدين را از خود متنفر كرد كه در
شهريور  1320هنگامي كه اشغالگران به كشور هجوم
آوردند ،مردم از ش��وق اخراج رضاشاه از ايران جشن
گرفتند! انگلستان بعد از عزل رضاخان ـ كه به دستور
خود او به دينستيزي پرداخته بود ـ ناگهان گربه عابد
و طرفدار هيئتهاي مذهبي ش��د! تا با حربه دين به
دينس��تيزي بپردازد و با ياري مسلمانان به جنگ با
كمونيستها برود! استعمار نوين با استفاده از شوق
سركوبشده مردم تشنه دين ،گروهي از مردم عاشق
اما ناآگاه را گرد هم آورد و به جان تودهايها انداخت!
خود من هنوز  14سال بيشتر نداشتم كه از شانه مردم
باال رفتم و تابلوي حزب ت��وده را از جا كندم! غافل از
اينكه من هيئتي بيآنكه خود بدانم ،براي غرب عليه
ش��رق جنگيدهام! در آن روزها نيتهاي ما پاك ،اما
شناختمان سطحي بود و به همين دليل ،در خدمت
اهداف ديگران درآمده بوديم! خدا را شكر كه سه سال
بعد در نهضت ملي ش��دن نفت ،اين خط��ا را جبران
كردم و اينبار براي به زير كشيدن تابلوي نفت ايران
و انگليس ،بر بام سفارت انگليسيها رفتم! از شهريور
 ،1320شرق و غرب در كنار هم و هريك به گونهاي
در پي نابودي اسالم بودند .از آن سو اسالمشناساني
هم بودند كه با زيركي و هوشياري ،ماهيت فريبهاي
سياسي دشمنان را تشخيص ميدادند و ميدانستند
كه جز احياي مراس��م ديني و پاسداري از دين ،راه و
چارهاي براي نجات كشور وجود ندارد ،بنابراين بدون
هماهنگي با يكديگر ،اما همگي در يك مسير كه همان
خط اصلي اس�لام و پرهيز از شيوههاي انحرافي بود،
شروع به فعاليت كردند .اين انجمنها ،ابتدا كارشان
را با قرائت قرآن ،تعليم مس��ائل ديني و پس از آن با
افتتاح مدارس جديد ديني و آموزشهاي اس�لامي
آغاز كردند .از جمل��ه انجمن پي��روان قرآن حاجي
عابدزاده ،كانون نشر حقايق اسالمي استاد محمدتقي
شريعتي كه اگر نبودند ،بسياري از انجمنها ،در واقع
جادهصافكن غرب ميشدند.»...
مصدق در جواب نامهام نوشت :فرزندم! نوبت
ما گذشت ،آينده از آن شماست!
زندهياد رحيم پور در عداد فعاالن جوان نهضت ملي

ايران ،در خطه خراسان بود .او در عين فعاليت پرشور،
شجاعت انتقاد از رهبران ملي و ديني اين حركت را
نيز داشت و به گاه بروز تفرقه در صفوف حاميان اين
نهضت ،به انجام آن مبادرت ورزيد .او از عيان ش��دن
عالئم زوال اين جنبش مردم��ي و نهايتاً كودتاي 28
مرداد  1332در مشهد ،روايتي از اين قرار داشت:
«اگر تاريخ معاصر را با دقت مطالعه كنيد ،درمييابيد
همواره تندرويه��اي چپ و راس��ت ،زمينه را براي
نفوذ بيگانگان مس��تعد ك��رده اس��ت .در قضيه 28
مرداد هم رفتارهاي ت��وده نفتيها ،بلندپروازيهاي
سادهلوحانه پانايرانيس��تهاي عوام و ناآگاه و دار و
دسته مث ً
ال طرفدار مصدق به سرپرستي خيامي ـ كه
بعد از كودتاي  28مرداد از بزرگترين سرمايهداران
كش��ور ش��د ـ و گروههاي بهظاهر طرفدار مصدق و
حزب زحمتكش��ان مظفر بقايي و مجمع مسلمانان
مجاهد تقلبي ش��مس قناتآبادي وابس��ته به دربار
و ديگر اح��زاب ارتجاعي و التقاطي و قه��ر نابهنگام
مرحوم كاش��اني و ش��هيد نواب صف��وي و فدائيان
اسالم و برخي حوزويان موجه و تحريك روزنامههاي
درب��اري و چپهاي افراط��ي ،همهوهمه در مجموع
شرايطي را بهوجود آورد كه ديگر وفاق و وحدت ملي
ناممكن بود و در نتيجه ،زمينه كام ً
ال براي وقوع كودتا
آماده ش��د .افراط و تفريطها فضايي را پديد آورد كه
نهضت ملي به خاك سياه نشس��ت! من به نوبه خود
سعي كردم بر اساس امر به معروف و نهي از منكر ،به
مسئوالن و رهبران سياسي هش��دار بدهم ،لذا براي
مرحوم مصدق ،مرحوم كاشاني و شهيد نواب صفوي
نامههايي نوشتم و از آنها خواستم نگذارند در اثر اين
تفرقه ،نهضت ملي از دست برود .مصدق ذيل نامهام
اينطور جوابم را داد :فرزندم! نوبت ما گذشت ،آينده
از آن شماس��ت ،از تجربهها بهره گيري��د! بعدها در
مشهد از شهيد نواب و مرحوم كاشاني پاسخ شفاهي
گرفتم ،ولي س��اير فعاالن سياس��ي ،ديگر رغبتي به
دخالت در امر سياست نداشتند و از رهبران نهضت،
قطع اميد كرده بودند .در روز  28مرداد سال ،1332
من و دوستم سررشتهدار ،به مغازه نجاري غنيان در
نزديكي مدرسه نواب و حرم مطهر رفتيم تا از اوضاع
سياسي تهران خبر بگيريم .داشتيم با تأسف درباره
اختالفاتي ك��ه بين رهبران نهضت پي��ش آمده بود،
حرف ميزديم كه ناگهان سر و صداي ُمشتي اوباش
را شنيديم كه از پايين خيابان به طرف باالي خيابان
ميآمدند! كل كودتاگران در مشهد ،به  200نفر هم
نمايي از حضور رهبر معظم انقالب
در منزل زندهياد حيدر رحيم پور ازغدي ،در شهر مشهد

قلمفرسايي ميكرد و خود صاحب نشريهاي به نام داد
بود -به حكم كار نويسندگي در مطبوعات ،به بسياري
از مسائل جاري توجه داشت و با درج آنها در خاطرات
دستنوشت خود ،گنجينهاي از ناگفتهها را بجا گذاشته
است .وي همچنين بهعنوان يك فعال سياسي و نماينده
مجلس ،با رمز و راز سياس��ت و قانونگذاري آشنا بوده
است و خاطرات او ،به اين نوع مس��ائل هم اشاره دارد.
عميدي نوري در كسوت يك وكيل و حقوقدان ،با مسائل
قضايي ايران و برخي پروندههاي مهم نيز درگير بود و
نواقص دستگاه قضايي و سرنوشت برخي پروندههاي
قضايي و اعمال نفوذها را در خالل يادداشتهاي خود
ذكر و برمال كرده است .نويسنده يادداشتها ،دستي
هم در امور اقتصادي بهويژه ملك داري و كش��اورزي
داشت ،بنابراين اطالعات خوبي از وضعيت كشاورزي و
ملك داري در ايران ،قبل و بعد از اصالحات ارضي ارائه
ميكند كه ميتواند براي عالقهمندان اين حوزه مفيد
باشد .گزارش او از وضعيت اجتماعي ايران نيز ما را در
آشنايي بيشتر با مسائل اجتماعي كشور ياري ميكند.
حضور او در محافل غيررسمي و گعدههاي دوستانه ،با
توجه به تنوع افرادي كه وي با آنها مرتبط بود ،اعم از:
نمايندگان مجلس ،رؤساي قوا ،قضات ،وكال ،نظاميان،
وزرا ،چهرههاي سياسي و اصحاب مطبوعات نيز بر غناي
مطالب اين كتاب و ناگفتههاي تاريخي آن ميافزايد.
طرح اين حجم از مسائل و موضوعات در اين مجلد از
يادداشتها ،بيانگر اهميت كتاب حاضر است .البته در
برخي صفحات ،شايعات و گمانهزنيهاي رايج در بين
مردم و رجال سياسي نيز درج شده است كه برخي از
آنها صحيح و بخشي نيز صرفاً حدس و گمانهايي بود
كه در آن مقطع رواج داشت .البته اين خود به شناخت
فض��اي حاكم بر جامع��ه و افكار عموم��ي ،در مقاطع
مختلف كمك ميكند .مرور يادداشتهاي عميد نوري
ميتواند به درك بهتر رخدادهاي كشور ياري برساند و
مورد توجه عالقهمندان قرار بگيرد .در پايان بر خود الزم
ميدانم از زحمات همكاران :خانم ميري ،خانم عباسي
و آقاي حسين كالته تشكر كنم و اميد برم كه اين مجلد
نيز مانند ساير مجلدات اين مجموعه ،مورخان كشور را
مددرسان باشد.»...

«برگهايي از تاريخ معاصر ايران ،از نهضت ملي تا انقالب اسالمي»
در آيينه روايت زندهياد حيدر رحيمپور ازغدي

نميرس��يد! آدمهاي عجيب و غريبي هم بودند.
آدمهاي الت و گروهبانها و استوارهاي شيرهاي
و خالصه آدمهاي ناجوري بودند! متأسفانه مردم
در آن روز ،مردم روز  30تير نبودند و واكنشي در
برابر اين اوباش نش��ان ندادند! يادم است غنيان
آهي كش��يد و گفت به خدا قسم اگر ميدانستم
س��ركوب اين اراذل و اوباش ب��راي نهضت مفيد
اس��ت و اميدي به وحدت دوباره رهبران نهضت
هست ،با كمك كسبه همين محل تار و مارشان
ميكردم ،اما افسوس كه چنين اميدي ندارم!...
ديگر كس��ي انگيزهاي براي مقاومت نداش��ت،
وگرنه توان مقاومت وجود داشت .از فرداي پس از
كودتا ،رژيم شاه دستگاه اطالعاتي خود را با كمك
سازمان امنيت امريكا بهتدريج شكل داد تا آنجا
كه واقعاً ديگر كسي قدرت مخالفت نداشت! ابتدا
از چپهاي افراطي شروع ،عدهاي را اعدام و عده
بيشتري را جذب ساواك كرد .بعد به قلع و قمع
ش��هيد نواب صفوي و ياران او پرداخت و سران
فدائيان اس�لام را اعدام كرد .رژيم شاه وقتي در
تهران حاكميت امنيتي خود را مستقر كرد ،به قلع
و قمع مبارزان شهرستانها پرداخت ،مخصوصاً به
سراغ مشهد آمد كه پايگاه اصيل مبارزه بود و چند
تن را از كانون استاد محمدتقي شريعتي و سپس
حاجي عابدزاده بازداشت كرد.»...
ح�اج ش�يخ مجتب�ي قزوين�ي گفت به
دوس�تان بگوييد ميخواهم ب�راي زيارت
آقاي خميني به قم بروم!
بيعت آيتاهلل حاج ش��يخ مجتبي قزويني با امام
خميني در فروردين م��اه  1343و پس از آزادي
ايش��ان از حبس و حصر ،رويدادي مهم در تاريخ
نهضت اس�لامي به ش��مار ميرود .اهميت اين
ديدار در آن اس��ت كه مرحوم قزوين��ي با رهبر
نهضت اسالمي ،مشرب علمي متفاوتي داشت و
همين موضوع ،توجه بسياري را به خويش جلب
كرد! زندهياد رحيم پور كه در آن س��فر تاريخي
مرحوم قزويني را همراه��ي ميكرد ،در اين باره
آورده است:
«پس از رحلت مرحوم آيتاهلل بروجردي ،استاد
بزرگ��وارم آيتاهلل حاج ش��يخ مجتب��ي قزويني
فرمودند شما با نفوذ و مقبوليت و شهرتي كه بين
روش��نفكران سياس��ي و اهل حوزه و بازار داريد،
شايسته اس��ت براي مرجعيت آيات سيدمحمود
ش��اهرودي يا س��يدعبدالهادي ش��يرازي تبليغ
كنيد .اين حرف را ايشان در شرايطي به من زدند
كه رفقايم در كانون نشر حقايق اسالمي بودند و
اكثر روشنفكران سياس��ي ـ مذهبي كشور قصد
داشتند مرحوم آقاي ميالني را ـ كه در آن دوران
از همه سياس��يتر و روش��نفكرتر بودند ـ تبليغ
كنند .من هم چنين تشخيصي داشتم ،منتها به
دليل ارادت خاصي كه به اس��تادم داشتم ،از آن
پس طبق دستور ايش��ان عمل كردم ،طوري كه
دوستان در كانون نشر حقايق اسالمي ،احساس
كردند در برابر حركت سريع و وسيع ما شكست
خوردهاند ،درعينحال كه نميدانستند سردمدار
اين تبليغات گسترده من هس��تم ،فقط افسوس
ميخوردند كه با از رده خارج كردن آقاي ميالني،
دين از سياس��ت جدا شده اس��ت! يك روز طلبه
پرش��وري به نام عبايي  -كه از هم��كاران جدي
ما در نهضت ملي نفت بود -از ق��م به تهران آمد
تا مرجعيت ام��ام خميني را تبلي��غ كند و از من
پرسيد چرا من هم اين كار را نميكنم؟ اتفاقاً من
به تازگي ،كت��اب تهذيباالصول امام را خوانده و
بسيار جذب آن شده بودم ،اما ميدانستم ايشان
رس��الهاي چاپ نكرده بودن��د و ادعاي مرجعيت
نداش��تند .عبايي گفت اتفاقاً ما ب��ه همين دليل،
ميخواهيم درباره ايشان تبليغ كنيم .اين حرف
مرا به فكر انداخ��ت و تصميم گرفتم با اس��تادم
دراينباره مش��ورت كنم ،ولي ايش��ان بالدرنگ
جواب منف��ي دادند! از اين ماجرا ماهها گذش��ت
و يك روز س��حر ،در خانهام را بهشدت كوبيدند!
من مانده بودم كه در آن وقت صبح ،چه موضوع
مهمي پيشامد كرده است .رفتم و شيخ اسماعيل
فردوسيپور را ديدم كه طلبه خانهزاد حاج شيخ
مجتبي قزويني بود .با نگراني پرسيدم موضوع از
چه قرار است؟ براي اس��تاد اتفاقي افتاده است؟
ايش��ان جواب داد خير ،فقط اس��تاد خواستهاند
شما ،هرچه سريعتر نزد ايشان برويد! سريع خودم
را به خانه استاد رساندم و ايشان فرمودند الحمدهلل
نمردم و ش��ما را ديدم تا نكته مهم��ي را بگويم.
انش��اءاهلل كه پاس��خ من درباره مرجعيت آقاي
خميني را جايي نقل نكردهايد؟ گفتم خير .ايشان

نفسي از سر آسودگي كشيدند و فرمودند اگر هم
از قول من به كسي چنين چيزي گفتهايد ،برويد و
بگوييد شيخ مجتبي اشتباه كرده است و در حال
حاضر در همه جهان اس�لام ،مرجع و رهبر فقط
آقاي خميني هستند .برويد و به دوستان بگوييد
من ميخواهم براي زيارت حضرت آقاي خميني
به قم بروم ،هر كسي كه مايل است با من بيايد!...
بيترديد براي فقي��ه و اس��تاد بلندپايهاي چون
مرحوم آش��يخ مجتبي قزويني ،چنين تغييري
ناگهاني و يكش��به اتف��اق نميافتد ،زي��را فقها
بهمرور و با مطالعات و مقايسات فتاوي و اختالف
نظر بزرگان و مراجعه به مدارك ،به يك استنباط،
از جمله اعلميت يك فرد ميرسند و بعد اظهار نظر
ميكنند .از آن پس به دستور شيخ ،به مدرسههاي
مختلف ميرفتم و فرمان ايشان را ابالغ ميكردم،
ام��ا در چهرهخيليها ميديدم ك��ه حرفم را باور
نميكنند ،چون همه نظر شيخ را درباره مالصدرا
و ابنعربي و مكت��ب فكري آنها ميدانس��تند و
باورشان نميشد كه ايش��ان درباره امام خميني
صدرايي و اهل عرفان و فلسفه ،چنين حرفي زده
باشند .تنها كسي كه بدون لحظهاي تأمل پاسخ
مثبت داد ،مرحوم آقاي مرواريد بود.»...
طالقان�ي ب�ه م�ن گف�ت اگ�ر خامنهاي
پرچمدار كارهاي ش�ما در مش�هد باش�د،
پيشرفت ميكنيد!
پيشينه سياسي زندهياد رحيم پور ،موجب شده
بود كه وي با بس��ياري از رهبران فكري و عملي
انقالب اس�لامي ،ارتب��اط و صميمي��ت يابد كه
زندهياد آي��تاهلل س��يدمحمود طالقاني در زمره
آنهاست .او كه هنگام آزادي آيتاهلل در آبان ،57
در تهران به سر ميبرد ،از ديدار خويش با ايشان
خاطرهاي شنيدني نقل ميكرد:
«به خاطر دارم كه يكي از دغدغههاي ش��اخص
مرحوم طالقاني ،جهل طرفين ،يعني مذهبيون
سنتي و روش��نفكرها بود و از اين بابت بسيار رنج
ميبرد كه چرا اينها حرف يكديگر را نميفهمند
و نميخواهند بفهمند و مهمت��ر اينكه بعضي از
به اصطالح روشنفكرها برده مكتب خاصي شده
بودند و خودش��ان به خود ،اجازه تفكري خارج از
مكتبي كه به آن معتقد بودند را نميدادند! ...در
آستانه پيروزي انقالب اسالمي و در نيمه دوم سال
 ،۵۷رژيم تصميم گرفت زندانيان سياسي را آزاد
كند .در آن زمان رهبري مبارزات در مشهد ،اعم
از مذهبيون و مليون ،با آقاي خامنهاي بود .ايشان
دستور دادند تا از زندانيان مشهد ،با اجالل فراوان
اس��تقبال و به وضعيت زندگي آنان پس از آزادي
رس��يدگي كنيم .ما هر روز اين كار را ميكرديم.
بعد خبر رس��يد كه برخي زندانيان مش��هدي ،از
زندان تهران آزاد ميش��وند .باز به دس��تور آقاي
خامنهاي براي استقبال از آزادشدگان مشهدي،
به تهران رفتيم .خاطرم است در آن سفر آقايان:
امينپور ،غنيان و خ��دادادي هم همراه ما بودند.
وقتي به تهران رس��يديم ،ناگهان راديو گفت به
دس��تور اعليحضرت همايوني ،آقايان طالقاني و
منتظري امشب آزاد ميشوند! دوستان و اطرافيان
ما مشعوف از اين خبر ،فورا ً گفتند كه مقابل زندان
قصر برويم و از آنها اس��تقبال كني��م! من به اين
دوستان گفتم رفقا! ساواك كه ديوانه نيست كه
با اعالم س��اعت دقيق آزادي طالقاني ،همه مردم
تهران و بلكه بخش زي��ادي از مردم ايران را براي
استقبال از او جلوي زندان بكشاند و عليه خودش
ميتينگ درست كند! اينها يا او را چند ساعت پيش
آزاد كردهاند ،يا در روزهاي آينده آزاد خواهند كرد،
اما اعالم س��اعت دقيق و فيالمثل گفتن امشب،
فقط براي رد گم كردن اس��ت! ...دوس��تان قبول
نكردند ،محمد شانهچي كه ميزبان ما بود ،گفت
به هر صورت ،من كه بايد به منزل بروم و وس��يله
پذيرايي از شماها را فراهم كنم ،بنابراين نميتوانم
بيايم! من هم گفتم با شانهچي به منزل او خواهم
رفت ،چون اعتقاد ندارم كه طالقاني امش��ب آزاد
خواهد شد! به هر حال رفقاي ما مقابل زندان قصر
رفتند و من به اتفاق شانهچي به خانه او رفتم .نيم
ساعتي نگذشت كه تلفن خانه آقاي شانهچي به
صدا درآمد .گوشي را كه برداشتيم ،خود مرحوم
طالقاني آن طرف خط بود و به شانهچي گفت بيا
اينجا و كارت را شروع كن! او هم به آقا اطالع داد
كه من به اتفاق رحيمپور خواهم آمد .ما به منزل
مرح��وم طالقاني رفتيم .ايش��ان هنگامي كه مرا
همراه با شانهچي ديد ،اين تصور برايش پيش آمد
كه من هم به جماعت روش��نفكر پيوستهام و به
من نگاه تأملآميزي كرد! ميدانيد كه رفتار آقاي
طالقاني با اين جماعت ،از روي سياست بود و در
بسياري از مسائل ،با آنها اختالف نظر داشت .وقتي
نشستيم ،دقايقي بعد به شانهچي گفت شما برويد
و وسايل پذيرايي را فراهم كنيد ،شانهچي از اتاق
بيرون رفت و در را پشت سر خودش بست .آقاي
طالقاني نگاهي به اطراف كرد و با اطمينان از اينكه
كسي سخنان او را نميشنود و در اطرافش گوشي
نيست ،از من پرسيد از مش��هد چه خبر؟ جواب
دادم آقا! همه با هم هستيم .پرسيد پرچمدار شما
در مشهد كيست؟ گفتم به معناي حقيقي ،همه با
هم هستيم و با همكاري ،كارها را پيش ميبريم.
ايشان مثل اينكه منتظر شنيدن حرفي بود و از من
نشنيد ،گفت يك كالم به شما بگويم كه خامنهاي
را داشته باش��يد و محوريت او را حفظ كنيد ،اگر
خامنهاي پرچمدار كارهاي شما در مشهد باشد،
پيشرفت ميكنيد ،وگرنه كارتان پيش نميرود! و
بعد دوباره نگاهي به اطراف��ش انداخت كه ببيند
اطرافيان هستند يا نه و مجددا ً تكرار كرد خامنهاي
را داشته باشيد ،پرچم هدايت مبارزات مشهد بايد
به دست او باش��د! اين يكي از شگفتانگيزترين
و جالبترين خاطراتي اس��ت كه م��ن از مرحوم
طالقاني دارم.»...

