
   احمدرضا صدري
زنده ياد حاج علي شمقدري از دوستان صميمي و 
شاگردان ديرين حضرت آيت اهلل العظمي سيدعلي 
خامنه اي، رهبر معظم انقاب اسلامي در دوران 
مبارزات در شلهر مشلهد به شلمار مي رفت. در 
آنچه پيش رو داريد، خاطلرات وي از مقطع آغاز 
مراوداتش با رهبري ملورد بازخواني قرار گرفته 
است. اميد مي بريم انتشار اين ناگفته ها در آستانه 
سالروز پيروزي انقاب اسامي مفيد و مقبول  آيد. 

      
  خود آقا پاي سلماور مي نشسلتند و چايي 

مي ريختند!
راوي خاطرات در واپسين ساليان دهه40 با آيت اهلل 
سيدعلي خامنه اي از سكانداران جريان بيداري ديني 
و سياسي در شهر مشهد، آشنا شد و به مرور با ايشان 
صميميت يافت. بي ترديد روايت هاي وي از س��يره 
رهبري در دوران مبارزه- كه ب��ه زودي در قالب اثر 
»متولد44« روانه بازار نشر خواهد گشت- بس معتبر 
و دستمايه تاريخ نويس��ندگان خواهد شد. زنده ياد 
حاج علي شمقدري، روايت خويش از آغاز حضور در 

جلسات تفسير رهبري را اينگونه آغاز كرده است:
»سال 1349 توسط رضا قاسم زاده پسر همشيره ام- 
كه با آقاي خامنه اي آشنايي نزديكي داشت- دعوت 
شدم به منزل ايش��ان براي درس تفس��ير. تعدادي 
دانش��جو بودند كه يكي از آنها همين پسر همشيره 
من بود. اسامي بعضي از اين دانشجوها را يادم هست: 
هاش��مي قاروني، انتظاري، نامدار و ديگران. آنجا هم 
مرتب و تمي��ز، مطالب را يادداش��ت مي كردم، البته 
خود آقاي خامن��ه اي درس ها را ضب��ط مي كردند، 
ولي به دفتر من خيلي توجه نشان مي دادند و خيلي 
از يادداشت هاي منظم من استقبال مي كردند. يك 
ش��ب به من گفتند: تو بايد در جمع صحبت كني و 
تفس��ير را ادامه دهي و من ش��روع كردم به صحبت 
كردن! اين جلسه تفسير طوالني شد و من خيلي انس 
پيدا كردم با آقاي خامنه اي. خانه آقاي خامنه اي در 
كوچه سرشور بود. كوچه فريدون كه منزل ما هم بود، 
آخر كوچه سرشور بود. معموالً خود آقاي خامنه اي 
پاي سماور مي نشس��تند و چايي مي ريختند. گاهي 
اوقات هم برادر خانم هاي ش��ان چايي مي ريختند و 
آقاي خامن��ه اي چاي ها را مي دادند به دس��ت افراد. 
گاهي وقت ها به همراه دو تا پسرم شركت مي كردم و 
اينها در جلسه تفسير قرآن خواب شان مي برد. موقع 

رفتن به خانه، هر دوي شان را بغل مي گرفتم و به خانه 
برمي گشتم...«.

  از جوان چريك تا حاجي بازاري متدين
 به جلسات آقا مي آمد

توصيفي كه زنده ياد ش��مقدري از فض��اي حاكم بر 
جلسات سخنراني رهبري در مش��هد ارائه مي دهد، 
بس ترس��يم گر، ش��فاف و آگاهي آفرين است. او در 
سخنان خويش نكاتي را مورد اشاره قرار مي دهد كه 
همه فهم بوده و كمتر در روايات شبيه مشاهده شده 
اس��ت. اينچنين اس��ت خاطرات وي، از دوره امامت 
جماعت رهبري در مسجدي امام حسن مجتبي)ع( 

در مشهد مقدس:
»يواش ي��واش رفتارم ب��ا آقاي خامن��ه اي صميمي 
شد. يك ش��ب كه رفتم منزل آقاي خامنه اي، به من 
گفتند: مي دان��ي امام جماعت ش��دم؟ گفتم عجب! 
شما امام جماعت ش��ديد؟ گفتند: بله، يك مسجدي 
هست اينجا، آمدند دنبال من، گفتند اين مسجد امام 
جماعت ندارد. من هم قبول كردم. مس��جد كوچكي 
بود. دو س��ه دربند دكان بود كه تبديل ش��ده بود به 
مسجد. به  محض اينكه ش��نيدم آنجا آقاي خامنه اي 
نماز مي خوانند، مي رفتم آنجا شب ها پشت سر ايشان 
نماز مي خواندم. خود آقاي خامنه ي به من گفت كه 
من شب چهارم در اين مسجد، بين دو نماز بلند شدم و 
ايستادم و گفتم: شما چند شب است پشت سر من نماز 
مي خوانيد، چند حق به گردن من پيدا كرده ايد. يكي 
از ويژگي هاي آقاي خامنه اي اين بود كه به همه اقشار 
توجه داشتند. در مسجد امام حسن)ع( همه قشرها 
به جلسات آقاي خامنه اي مي آمدند. جوان چريك هم 
مي آمد، حاجي بازاري متدين هم مي آمد، در به روي 
همه باز بود. جاذبه آقاي خامن��ه اي در حدي بود كه 
در يك ماه رمضان، من يادم است كه دو تا جوان يك 
مجله زن روز را آورده بودند و مطالبي داخلش بود كه 
مطالب خيلي بدي هم بود، ولي اينها مثاًل جرئت كرده 
بودند كه اين مجله را بياورند پيش آقاي خامنه اي و 

درباره آن مجله با آقا صحبت كنند...«.
  آرام آرام، من شدم معتمد آقاي خامنه اي!

راوي در يادمان هاي خود به نكاتي اشارت برده است 
كه عمق اعتقاد و وابس��تگي جامع��ه متدين و مبارز 
مشهد را به آيت اهلل خامنه اي در دوران مبارزه نشان 
مي ده��د. او از آن روز كه به من��زل مقتداي خويش 
بار يافت و صاحب سر او ش��د، بسا معاريف و مردم را 
عالقه مند به وي ديد. او جلوه هايي از اين احساسات 

ناب را به ترتيب پي آمده واگويه كرده است:
»گاهي اوقات كه كسي مي خواست آقاي خامنه اي را 
مالقات كند، به من مراجعه مي كرد. من هم به ايشان 
مي گفتم و آقاي خامن��ه اي اج��ازه مي دادند كه به 
مالقات خصوصي برود و بعد مي رفت با آقاي خامنه اي 
آشنا مي شد. آرام آرام من شدم معتمد آقاي خامنه اي. 
يك وقتي ايش��ان به من فرمودند، اگر آمدي خانه و 
من نبودم شما بيا داخل خانه، يعني آقاي خامنه اي 
فرمودند من خانه را سپردم به تو، وقتي آمدي و من 
نبودم، بيا داخل، چون مي دانستند كه رفت و آمدها 
كنترل مي شود. قيافه من هم براي مأموران ساواك، 
جالب توجه نبود. يك بازاري ك��ه مي آمد به خانه و 
مي رفت، كسي را مشكوك نمي كرد. مثاًل يك عطاري 
در همين كوچه سرشور بود كه آقاي خامنه اي نسبت 
به او مشكوك شده بودند و ما از مسير مقابل مغازه او 
عبور نمي كرديم، از راه ديگري به خانه آقاي خامنه اي 
مي رفتيم. آقاي خامن��ه اي خيلي اهل مطالعه بودند 
و براي درس هاي تفسيرش��ان، خيل��ي زياد مطالعه 
مي كردند. من پاي درس تفسير ايشان نشسته بودم. 
تفسير سوره انفال و توبه بود. آقاي خامنه اي فرمودند 
كه مطالعه كتاب رشيدرضا از مفسران سني، ديشب 
تا ديروقت، وقت مرا به خودش اختصاص داد. امكان 
نداشت كه جلسه تفس��ير آقاي خامنه اي در مدرسه 
ميرزاجعفر را من شركت نكنم. مرتب همه جلساتش 
را شركت مي كردم تا وقتي كه ساواك آمد و مدرسه را 
تعطيل كرد و در آن را قفل زد! البته بعد طلبه ها قفل 
در را شكستند و جلسه برگزار شد. تعدادي از طلبه ها 
به خاطر همين شكستن قفل، به زندان افتادند. آقاي 
خامنه اي در س��ال 1343 ازدواج ك��رده بودند و در 
س��ال 1349 كه من براي تفسير به خانه ايشان رفت 
و آمد مي كردم، دو فرزند داشتند، آقا مصطفي و آقا 
مجتبي. از همان موقع ارتباط من با آقاي خامنه اي، 
يك ارتباط مريد و مرادي بود، البته خيلي هاي ديگر 
هم بودند كه ش��رايطي مثل مرا داشتند. مثاًل اخوي 
بزرگ من، يك روز يك دس��تمال ميوه به من داد و 
گفت: ميوه هاي درختان داخل حياط را چيده ايم، به 
خانواده گفته ام بهترين هايش را بدهيد كه مي خواهم 
بفرستم براي كس��ي كه امام زمان)عج( او را دوست 
دارد. من اين دس��تمال مي��وه را ب��ردم خانه آقاي 
خامنه اي. روزي رفتم جلوي خان��ه آقاي خامنه اي. 
ديدم آقاي براتي رفته براي ايش��ان نان تهيه كرده. 
من فكر كردم آقاي براتي ش��اگرد خانه آقاست، ولي 

»خانه كوچه سرشور مشهد، كانون بيداري قرآني«
 در آينه خاطرات زنده ياد حاج علي شمقدري

چریک و متدین و بازاری
همه مشتاق منبر آقا بودند

بعد متوجه شدم كه يكي از تاجرهاي بزرگ فرش 
است. آقاي براتي آدم بسيار ثروتمند و متمولي 
بود. اينها گاهي اوقات فرش ش��ان را مي آوردند 
خانه آقا كه مدتي زير پاي ايشان باشد بعد اين را 
جمع كنند و ببرند خانه خودش��ان كه يعني زير 

پاي آقا بخورد و متبرك شود....«
  وقتلي آقا، مرا بلراي مراقبت از شلهيد 

اندرزگو فرستاد
 دوران اختناق و مبارزات، مراقبت ها و بيم هاي 
مخصوص به خود را مي طلبيد. طبعاً بايد اينگونه 
احتياطات، بي��ش از ديگران از س��وي رهبري 
مراعات مي ش��د. هم از اي��ن رو راوي خاطرات، 
كمتر به طور مستقيم متوجه ارتباطات آيت اهلل 
خامنه اي با مبارزان انقالب اسالمي شده است. 
او يكي از اين موارد، يعني حساسيت رهبري بر 
تردد ش��هيد س��يدعلي اندرزگو، چريك نامدار 
انقالب اس��المي ب��ه محله سرش��ور مش��هد را 

اينچنين به تاريخ سپرده است:
»حدود يك س��ال  آق��ا درس توحي��د را مطرح 
كردن��د كه توحي��د مفصل بود و من يادداش��ت 
مي ك��ردم. يادداش��ت ها را تحويل م��ي دادم به 
ايشان. يادداشت ها را نگاه مي كردند. سال 1350 
كه من مرتب به منزل آقاي خامنه اي رفت و آمد 
مي كردم، براي انقالبي ها س��ال  بس��يار سختي 
بود. سال 1350، س��ال قدرت نظام شاهنشاهي 
بود. شاه جش��ن هاي 2هزارو500ساله را برگزار 
كرد، جش��ن هنر ش��يراز را راه اندازي كرد، علما 
و مجاهدين و مبارزان زيادي را دس��تگير كرد و 
انداخت به زندان. مجاهدين خلق نتوانستند اين 
ش��رايط را تحمل كنند، لذا دست به انفجارات و 
حركت هاي مس��لحانه زدند. بعد از انفجارات هم 
دس��تگير و عده اي از آنها در زندان اعدام شدند. 
يك روز رفتم منزل آقاي خامنه اي. ايشان به من 
گفتند: برو كوچه نخودبريزها سر بزن، ببين چيز 
مشكوكي نمي بيني. من رفتم نگاه كردم، خيلي 
دقت ك��ردم، چيزي نديدم. برگش��تم آمدم و به 
آقاي خامنه اي گفتم: خير، مسئله خاصي نبود. 
بعدها من فهميدم كه آقاي سيدعلي اندرزگو در 
آن كوچه سكونت داش��ته و مي خواسته از خانه 
بيرون بيايد، آقاي خامنه اي مرا فرس��تاده بودند 
آنجا را رصد كنم تا آق��اي اندرزگو از خانه خارج 
بشود. در همين سال ها، من شروع كردم به درس 
عربي خواندن. كتاب صمديه را پيش آقاي پناهي 
خواندم. بعد در مسجد گوهرشاد، پاي درس آقاي 
اميني رفتم. بعد پاي درس آقاي آگاه رفتم و شروع 
كردم درس عربي را در حد مكالمه دنبال كردن. 
كتاب هاي عربي آس��ان را از تهران آقاي اسدي 
براي من آورد. آقاي اسدي از شاگردهاي معروف 
آقاي خامنه اي بود و نهج البالغه و درس هاي عربي 

را به من ياد مي داد...«.
  به مبارزه مسللحانه پلول نمي دهم، اما 

قرض الحسنه مي دهم!
سازمان موسوم به مجاهدين خلق، از آن روي كه 
در آغاز دهه50 رفته رفته به س��وي ماركسيسم 
گام برمي داش��ت، طبعاً نمي توانست با مناديان 
انديشه اسالمي، ارتباطي صميمي داشته باشد. 
هم از اين رو ش��مقدري در الب��ه الي خاطرات 
خويش، از طراح��ي يكي از اين دس��ت عناصر 
در زمينه س��ازي براي دستگيري رهبري توسط 
ساواك س��خن مي گويد: »محرم1351 اواسط 
بهمن بود كه من با خانواده رفتم تهران. پدرخانم 
من كه تاجر بود، منتقل ش��ده بود به تهران. آن 
سال  حدود 10روز، آقا در محلي كه نزديك خانه 
پدرخانمم بود، سخنراني داشتند و من رفتم پاي 
صحبت ايشان. موضوع صحبت آقاي خامنه اي، 
درس امامت بود. همين يادداشت هايي كه بعداً 
شد كتاب همرزمان حسين. يك ضبط فيليپس از 
مكه خريده بودم، ضبط را با خودم مي بردم جلسه 
و صحبت هاي آقاي خامنه اي را ضبط مي كردم و 
مي آوردم خانه پدرخانمم، آنجا باز دوباره گوش 
مي كردم. يكي دو جلس��ه آيت اهلل بهشتي را هم 
در آنجا ديدم، حتي ي��ك روز آقاي خامنه اي در 
هنگام سخنراني، به كتابي به  عنوان منبع اشاره 
كردند و به صاحبخانه گفتند: اين كتاب را شما 
داريد؟ گفت: نه. آقاي بهشتي گفت: در خانه ما 
هست و رفت كتاب را آورد. وقتي برگشتم مشهد، 
يكي از دانش��جوياني كه باهم پاي درس توحيد 
آقاي خامنه اي ش��ركت مي كرديم، به نام آقاي 
هاشم  زاده، آمد جلوي كاروانسراي چوب فروشي 
من. مي خواس��ت مرا وارد فاز عمليات مسلحانه 
بكند. به من گفت: شما توان مالي داري، كمك 
كن تا ما بتوانيم اسلحه تهيه كنيم و وارد اين فاز 

بشويم. من مخالفت كردم و گفتم: من پنج تا بچه 
و زندگي دارم و نمي توانم وارد اين قضيه بشوم. 
جزوه اي آورده بودن��د، داده بودند به من كه من 
اين جزوه را ببرم بگذارم داخ��ل كتابخانه آقاي 
خامنه اي تا اگر آقا را دستگير كردند اين جزوه به 
دست س��اواك بيفتد، ولي من نبردم. مدتي اين 
جزوه دستم بود. ديدم اسالم به من اين اجازه را 
نمي دهد. م��ن كه اين ق��در ارادت دارم به آقاي 
خامنه اي، حاال يك كتابي را بب��رم در كتابخانه 
ايشان قرار بدهم و بعد ساواك بيايد و اين كتاب 
را ببيند و مدرك جرمي براي ايشان فراهم بشود. 
باالخره يك روز رفتم خدم��ت آقاي خامنه اي و 
عرض كردم كه كتابي هس��ت با اين مشخصات، 
اگر اجازه مي فرماييد بياورم منزل ش��ما. ايشان 
فرمودند: خير، باشد بيايم خانه شما، آنجا كتاب 
را مي بينم. آقاي خامنه اي را دعوت كردم و ايشان 
آمدند خانه ما. جزوه را دادم. گفتم: اين جزوه را 
به من دادند و گفتند بگذارم داخل كتابخانه شما، 
ولي من نياوردم. خنده اي كردند و گفتند: اول اين 
كتاب را خوانده اي؟ گفتم: بله، به خاطر همين هم 
آن را نياوردم خانه ش��ما و اينجا نگهش داشتم. 
هاش��م  زاده رفته بود پيش آقاي خامنه اي. خود 
آقاي خامنه اي براي من گفتند: آمد پيش من و 
گفت: من با گروه هاي مسلح مبارز ارتباط برقرار 
كردم، ما را كمك مالي كنيد. به او گفتم: من پولي 
ندارم، پولم كجا بود؟ ما براي اين كار پول نداريم، 
اما مي توانم به تو قرض الحس��نه بدهم. نگرفت. 
گفت: نه. من پول براي مبارزه مي خواهم. آقاي 
خامنه اي مي دانس��تند كه چطور به هاشم زاده 
پول بدهند كه اگر دس��تگير ش��د، بگويند من 
براي مبارزه مس��لحانه نداده ام، قرض الحس��نه 
داده ام، ولي هاشم زاده اين را نمي فهميد. ناراحت 
مي شود و از پيش آقا مي رود. بعد آمد پيش من 
و گفت: حاضري كمك كني؟ گفتم: چه كمكي؟ 
گفت: كمك مالي. گفتم: قبول. گفت: پس براي 
ما اطالعات جمع كن، برو ببين كارمندان بانك 
صادرات كي مي آيند، كي مي روند؟ مي خواستند 
نارنجك بيندازند داخل بانك! به من گفته بودند 
با اينها همكاري نكنيد، ارتباط نگيريد. هاشم زاده 
را صدا زدم و گفت��م: من هر چه فك��ر مي كنم، 
نمي توانم به ش��ما كمك كنم، ب��راي اينكه من 
كاسبم، پنج تا بچه دارم. هاشم زاده اوقاتش تلخ 
ش��د و رفت. چند روز بعد ب��رادرم خبر آورد كه 
هاش��م زاده را گرفته اند. رفتم مسجد امام حسن 
مجتبي نماز جماعت. داخل مس��جد كس��ي با 
صداي بلند گفت: هاشم زاده را گرفته اند. گفتم: 

ساكت باش و از مسجد آمدم بيرون...«. 
   دستگيري در بازگشت از منزل آقا

مراودان آيت اهلل خامنه اي در مش��هد و دهه50، 
نمي توانس��تند از پي جويي ه��اي س��اواك در 
امان باش��ند و راوي خاطرات نيز چنين حكمي 
داشت. او براي نخس��تين بار و به صورت جدي، 
در بازگشت از جلسات تفس��ير آموزگار خويش 

دستگير و روانه زندان ساواك گشت:
»آن ش��ب انگار به من الهام ش��ده بود كه اينها 
مي آيند س��راغ من. رفتم جلس��ه درس تفسير، 
در منزل آقاي خامنه اي. نامدار و مادرش��اهي و 
ساير دانش��جوياني كه پاي تفسير خانگي آقاي 
خامنه اي مي آمدن��د، آنجا جم��ع بودند. خيلي 
ناراحت بودم. دفترچه يادداشتي هم دستم بود. 
به كسي چيزي نگفتم كه من مي ترسم و امكان 
دارد مرا دستگير بكنند. سازمان مجاهدين خلق 
جزوه اي تنظيم و منتش��ر كرده ب��ود كه مربوط 
مي شد به ش��كنجه هاي س��اواك و زندان هاي 
س��اواك. بازجوها و همه چيزه��ا را جزء به جزء 
آنجا نوش��ته بود كه مجاهدين را شست وشوي 
مغزي مي دهند. يك تصوير جهنم��ي از زندان 
ساواك و شكنجه هاي ساواك ارائه داده بود، حتي 
نقشه هاي اتاق ها را كش��يده بود. عكس هايي از 
زندان چاپ كرده و اسم بعضي از شكنجه  گرها را 
هم نوشته بودند كه مثاًل در زندان قزل حصار چه 
كسي شكنجه مي كند، در زندان فالن شكنجه گر 
چه كسي اس��ت، در قزل قلعه، زندانباني هست 
به نام س��اقي. درباره آدم هاي س��ختگير و انواع 
ش��كنجه ها توضيحات��ي داده بودن��د كه چطور 
اينها را ش��كنجه مي كنند. توضيحات جزوه، مو 
به تن آدم راس��ت مي كرد! چيزهايي كه نوشته 
بودند خيلي وحش��تناك بود. من اي��ن جزوه را 
خوانده بودم و حسابي ترسيده بودم. از خانه آقاي 
خامنه اي با سكوت آمدم بيرون. آمدم خانه. سفره 
انداختند، نان و كره داش��تيم. شام مي خورديم 
كه زنگ در خانه را زدند. بچه ها دور سفره جمع 
بودند، روح اهلل هم بغل مادرش ش��ير مي خورد. 
خانم من هم حامله بود. رفتم در را باز كردم. ديدم 
بابايي است. هماني كه آمده بود جلوي كاروانسرا 
و آدرس پسر همشيره را مي خواست. بابايي به من 
گفت: آدرس مغازه برادرت كجاست؟ مي دانست 
ما كرايه چي هس��تيم. گفت: مي خواهم وسايل 
كرايه كنم. از خانه آمدم بيرون و كوچه را نشانش 
دادم. هنوز داش��تم به كوچه اشاره مي كردم كه 
گفت: جناب س��روان بريزيد داخ��ل خانه. پنج 
ش��ش نفر ريختند داخل خانه و ش��روع كردند 
خانه را گشتن. من نشستم سر سفره. از سر سفره 
بلند نش��ديم. چيزي هم گيرش��ان نيامد، چون 
اعالميه ها را برده بودم كاروانس��را، زير زغال ها و 
باالي بام خانه پدرم پنه��ان كرده بودم. در خانه 
فقط يك دفترچه خاطرات داش��تم. دفترچه را 
زير س��فره پنهان كردم واال اگر هم��ان دفتر را 
هم مي گرفتند، دردسر مي شد، اما مرا انداختند 
داخل ماشين و راه افتادند. از خيابان بهار رفتيم 
سمت لش��كر. بعد هم صورتم را پوشاندند. اين 
اولين دستگيري من بود كه براي خود داستاني 

دارد...«.

در مسلجد املام حسلن)ع(، همه 
قشرها به جلسلات آقاي خامنه اي 
مي آمدنلد. جوان چريلك مي آمد، 
حاجي بازاري متدين هلم مي آمد. 
در بله روي همه بلاز بود. ملن يادم 
هسلت كه جاذبه آقاي خامنه اي در 
حدي بود كله در يك ملاه رمضان، 
دو تا جلوان يلك مجلله زن روز را 
آورده بودنلد و مطاللب داخلش را 
كه مطالب خيلي بلدي هم بود، ولي 
اينها جرئت كرده بودند كه اين مجله 
را بياورنلد پيش آقلاي خامنه اي و 
درباره مطالب آن با آقا صحبت كنند

ابوالفضل توكلي بينا برگ هايي از تاريخ 
انقاب اسامي را ورق مي زند

حاشيه و متن 
»ديدار در نوفل لوشاتو«

   محمدرضا كائيني
ابوالفضل توكلي بينا 
از مبارزان پرسابقه 
انق��الب اس��المي، 
تاكن��ون دو ب��ار به 
بازگوي��ي خاطرات 
سياس��ي خوي��ش 
پرداخت��ه اس��ت؛ 
يكي در گفت وگو با 
مركز اسناد انقالب 
اسالمي و ديگري در 
مصاحبه با مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام خميني. 
اين گفت وگوها، هر دو در قالب كتاب هايي از س��وي 
مؤسسات مزبور به چاپ رسيده است. اين اما حاكي از 
اهميت ديده ها و شنيده هاي راوي است كه مؤسسات 
تاريخ پژوهي را به ثب��ت و ضبط آنها تش��ويق كرده 
است. توكلي بينا از آن دس��ته اعضاي جمعيت هاي 
مؤتلفه اسالمي بود كه خيلي زود با رهبركبير انقالب 
اسالمي الفت يافت و از سوي ايشان، به دريافت وجوه 
شرعيه از مقلدان ش��ان مبادرت كرد. او در سال هاي 
بعد و به دليل فعاليت هاي مبارزاتي، دس��تگير شد و 
به زندان افتاد. اثر »ديدار در نوفل لوشاتو« مجموعه 
خاطراتي توكلي بيناست كه مؤسس��ه تنظيم و نشر 
آثار امام خميني منتشر ساخته است. در ديباچه اين 

مجموعه آمده است:
»ش��نيدن و مطالعه تاريخ از زبان و قلم تاريخ سازان، 
چن��ان ش��يريني و لذت��ي دارد ك��ه در ان��واع ديگر 
تاريخ نگاري ها، كمتر مي توان آن را تجربه كرد. پديده 
انقالب اسالمي كه در دهه هاي40 و 50شمسي و به 
دست ميليون ها ايراني و با رهبري امام خميني)ره( 
شكل گرفت و به پيروزي رسيد، رخدادي منحصر به فرد 
در تاريخ سرزمين ماست كه سازندگانش هزاران هزار 
خاطره از فراز و فرود آن به حافظه سپرده اند و چنانچه 
آن خاطرات از س��ينه ها به صحيفه ها منتقل گردد، 
بخش بزرگي از تاريخ انقالب اسالمي متولد شده است؛ 
تاريخي كه شنيدنش لذت بخش است و شيرين. گروه 

تاريخ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(، با 
اعتقاد به پايه گذاري تاريخ نويسي انقالب اسالمي بر 
ديده ها و ش��نيده هاي واقعي حاضران و ناظراني كه 
بار عظيم انقالب را بر دوش كش��يدند و دشواري ها و 
ناماليمات جانفرس��ايي را در راه پيروزي آن بر جان 
خريدند، ضب��ط و ثبت خاطرات اين تاريخ س��ازان را 
در شمار برنامه هاي اصلي خود گنجانده و بر آن است 
تا پس از تنظيم و تدوي��ن آنها، با رعايت اصول علمي 
و امانت��داري و بدون هيچ گون��ه داوري، خيل عظيم 
مخاطبان در زمان حال و آينده را از جزئيات اين بخش 

از تاريخ ايران بهره مند گرداند. 
آنچه پيش رو داريد گوش��ه اي از خاط��رات جذاب و 
خواندني آقاي ابوالفضل توكلي بيناست كه سال هاي 
متمادي در راه مبارزه با رژيم پهلوي گام زده و همراه 
و ياور امام خميني بوده اس��ت. او در اين مجموعه با 
بيان خاطراتي از سختي هاي دوره كودكي، نوجواني 
و جواني خود، به ش��رح چگونگي ورودش به نهضت 
امام و نيز پيوند خوردنش به جريان مبارزه عليه رژيم 
پهلوي و همگامي اش با هيئت هاي مؤتلفه اس��المي 
پرداخته و سپس ناگفته هايي از آنچه در مسير مبارزه 
و در جوار رهبري امام خميني ش��اهد بوده، به زبان 
آورده اس��ت. توكلي بينا در س��ال هاي پس از انقالب 
اس��المي نيز مس��ئوليت هاي متع��ددي را عهده دار 
شده است و در كنار آن قريب 30 س��ال است كه در 
پست مش��اور رئيس جمهور در امور اصناف، خدمت 
به نظام جمهوري اسالمي را سرلوحه برنامه خود قرار 
داده است. وي با بيان گوش��ه هايي از خاطرات خود، 
زواياي تاريكي از رخدادهاي انقالب اسالمي را روشن 
كرده است. الزم به توضيح اس��ت در متن خاطرات، 
نقل قول هاي��ي از امام خميني به نق��ل از رواي ديده 
مي شود كه مواردي از آن با صحيفه امام تطبيق داده 
شد و مابقي، ناشنيده هايي است كه ميان امام و ايشان 
گذش��ته يا از زبان ياران و نزديكان امام مستقيم يا با 
واسطه به آقاي توكلي بينا به ما رسيده است. شما را به 
مطالعه خاطرات ارزشمند اين يار و ياور امام و انقالب 

دعوت مي كنيم...«. 

  1357. امام خميني
 در مدت اقامت در دهكده نوفل لوشاتو
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آقا خيلي اهلل مطالعه بودنلد و براي 
درس هاي تفسيرشلان، خيللي زياد 
مطالعله مي كردند. يك بلار فرمودند 
كه مطالعه كتاب رشليدرضا، ديشب 
تا ديروقت مرا به خود مشلغول كرد. 
امكان نداشت كه جلسه تفسير آقاي 
خامنله اي در مدرسله ميرزاجعفلر 
را ملن شلركت نكنلم. تلا وقتلي كه 
سلاواك مدرسله را تعطيلل كلرد و 
در آن را قفلل زد! البته بعلد طلبه ها 
قفل در را شكسلتند و جلسه برگزار 
شلد. تعلدادي از طلبه هلا بله خاطر 
شكسلتن قفل، بله زنلدان افتادند!
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