
  محمدصادق ابوالحسني
روزهاي�ي ك�ه ب�ر م�ا گذش�ت تداعي گ�ر س�الروز 
ش�هادت آيت اهلل ش�يخ فضل اهلل نوري بود. او در روز 
والدت امام علي)ع( بر دار ش�د و امس�ال در آس�تانه 
عاشوراي حس�يني)ع( به خاطر تاريخ و عالقه مندان 
مي آي�د. به همي�ن مناس�بت گفت وش�نود منتش�ر 
نش�ده زنده ي�اد اس�تاد عل�ي ابوالحس�ني)منذر(، 
ب�ا دكت�ر ناصر ن�وري نواده ش�يخ ش�هيد را به ش�ما 
تقدي�م مي كني�م. امي�د آنك�ه مفي�د و مقبول آي�د. 

  
بس�م اهلل الرحمن الرحيم. در عصرگاه 27 مهر 
1381ه��. ش، در خدم�ت جناب آق�اي دكتر 
ناصر ن�وري، نبيره ش�هيد آيت اهلل حاج ش�يخ 
فضل اهلل نوري هس�تيم. خدمتشان رسيديم تا 
ان شاءاهلل از اطالعات نابشان، درباره آن مرحوم 
و فرزندانش�ان بهره ببريم. آق�اي دكتر نوري، 
نواده مرح�وم حاج ميرزا هادي ن�وري، يكي از 
فرزن�دان حاج ش�يخ فضل اهلل نوري هس�تند. 
تا آنجا ك�ه من اطالع دارم، مرح�وم حاج ميرزا 
هادي نوري ]پسر كوچك شيخ[ و داماد مرحوم 
حاج شيخ علي اكبر مجتهد بروجردي )متوفاي 
1306ش( اس�ت. چنانكه مستحضريد، مرحوم 
مجتهد بروجردي يكي از علماي مشروعه خواه 
ته�ران در دوران مش�روطه ب�ود كه به ش�يخ 
بس�يار نزديك و در عرصه سياس�ت نيز فعال 
بود و از دوران نهضت تنباكو، همراه و همدوش 
ش�يخ حركت مي ك�رد. در تصاوي�رى كه االن 
از ش�يخ فضل اهلل نورى در دس�ت داريم، غالبًا 
مرح�وم بروجردى را در كنار ش�يخ مش�اهده 
مى كنيم. ايش�ان س�ال ها قبل از مشروطيت، 
همراه ش�يخ به س�فر حج مي رود )1319 ق( و 
در قضاياى مش�روطه هم از قيام ش�يخ و علما 
بر ض�د امين الس�لطان و عين الدول�ه در زمان 
مظفرالدين ش�اه بگي�ر تا تحص�ن در حضرت 
عبدالعظيم)ع( )جمادى االول - شعبان 1325( 
و بست نش�ينى در مدرس�ه مروى )ذى القعده 
1325( و همچنين تجمعات توپخانه )ذى القعده 
1325( و باغشاه )شوال 1326(، همه جا در كنار 
شيخ قرار داش�ت و به ويژه در دوران استبداد 
صغير، نقش كارگزار و پيام رس�ان ش�يخ را در 
گفت وگو با ش�اه و دولتي�ان ايفا مى ك�رد. بعد 
از فت�ح تهران توس�ط مش�روطه خواهان، اول 
مرحوم شيخ را دس�تگير كردند و به دنبال آن، 
مرحوم بروجردى را نيز در روز جمعه 12 رجب، 
بازداشت و در ميدان توپخانه محبوس كردند. 
حتي طبق گفته تندركيا ]از نوادگان ديگر شيخ 
فض�ل اهلل[، در بحبوح�ه اعدام ش�يخ، مجتهد 
بروجردي را جلوي ايوان نظميه و در برابر چوبه 
دار نگه داشتند تا جان كندن شيخ را تماشا كند 
و كاماًل شكنجه شود. ايش�ان در اثر اين واقعه 
از ش�دت اندوه بي هوش ش�د عالوه بر اين، نام 
مجتهد بروجردي در ليست اعدامي هاي پس از 
شيخ هم قرار داشت ولي چون در اثر وساطت و 
پا در مياني مرحوم عضدالملك و نيز برانگيخته 
ش�دن افكار عمومي در پي اعدام فجيع شيخ، 
زمينه اجتماع�ي براي اع�دام او فراهم نبود به 
همين دليل از اعدام ايش�ان صرف نظر ش�د و 
گويا اين بزرگوار را به مش�هد تبعيد كردند. در 
آن برهه آق�ا ضياء الدين ن�ورى فرزند بزرگ تر 
ش�يخ فضل اهلل، وصّى ش�يخ بود ك�ه در نجف 
اقامت داش�ت و مرح�وم آخوند خراس�اني به 
ايشان ارتحال شيخ را تس�ليت گفت اما در آن 
زمان ميرزا ه�ادي در تهران ب�ود و از نزديك، 
ماجراي تلخ اعدام و تش�ييع مخفيانه شيخ را 
به چشم خود مي  ديد. ايش�ان در قضيه تحويل 
گرفتن جنازه ش�يخ از يپرم ارمن�ي و حوادث 
ديگر، رنج زيادي كشيد. به هر حال ما مشتاقيم 
در اين زمينه اطالعاتي را كه س�ينه به سينه از 
مرحوم حاج شيخ فضل اهلل نوري يا مرحوم شيخ 
علي اكبر بروجردي و همچنين از مرحوم جدتان 
حاج ميرزا هادي نوري به خاطر داريد، بفرماييد 

تا استفاده كنيم؟
قبل از اينكه به س��ؤاالت ش��ما پاس��خ بدهم  جا دارد كه 
از زحمات ش��بانه روزي حضرتعال��ي، در زمينه معرفي و 
بازشناسي شخصيت شهيد آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري، 
تقدير و تش��كر كنم. خود بنده از تحقيق��ات و تحريرات 
جنابعالي، بسيار استفاده كرده ام. تحقيقات و نوشته هاي 
شما در اين زمينه، به قدري ارزشمند و گسترده هستند كه 
آنچه كه بنده عرض خواهم ك��رد در مقابل اين تالش ها و 
پژوهش ها، بس��يار ناچيز، اندك و شايد بتوان گفت كه به 
لحاظ پژوهشي، غيرقابل اتكا هستند اما به هر حال از باب 
تقدير از لطف جنابعالي آنچه را كه در ذهنم هست، عرض 
مي كنم. من قبل از اينكه بخواه��م وارد بحث خاطرات يا 
طرح مسائلي درباره مناسبات خانوادگي شيخ بشوم و در 
اين باره توضيح بدهم  اجازه مي خواهم كه مقداري درباره 
ش��رايط حاليه خانوادگي خودمان توضيح بدهم كه شايد 
براي كساني كه مباحث تاريخي را دنبال مي كنند، حاوي 
نكات جالب توجهي باش��د و بعد ان شاءاهلل در مناسبات و 
ارتباطات ديگر، آنچه را كه مربوط به شجره مرحوم شيخ 
و نوادگان ايشان و اينكه چه كس��ي در چه وضعيتي قرار 
دارد، عرض مي كنم. همان طور كه استحضار داريد، حادثه 
مشروطيت و هجوم افكار و انديشه هاي غربي به مملكت ما 
و حوادثي كه نهايتاً منجربه شهادت مرحوم شيخ شدند، بر 
خانواده ايشان هم بي تأثير نبود. مي خواهم در اين قضيه، 
نكات جالبي را عرض كنم و س��پس در باب گردش تاريخ 
و اينكه تقدير چه مس��ائلي را رقم مي زند، به بيان مطالبي 

بپردازم، چون سرانجام حقيقت است كه پيروز مي شود. 
گرايش به غرب گرايي در خانواده مرحوم شيخ از »مهدي« 
پسر ايشان آغاز مي شود. البته بعضي ها »مهدي« را عامل 
]و نفوذي استعمار[ مي دانند و عده اي هم معتقدند كه نه، 
ولي به هر حال همراهي »مه��دي« با افكار غرب زده ها به 
گونه اي بود كه وقتي شيخ را در ميدان توپخانه براي اعدام 
آماده مي كردند، او كف م��ي زد و در طرف مقابل، مرحوم 

ميرزا هادي )جد ما( قرار داش��ت كه در آن ش��رايط 
سخت متأثر و منقلب بود. ش��ايد اين وضعيت براي 
بسياري سؤال ايجاد كند كه در خانواده يك مجتهد 
بزرگ شيعه و با جايگاهي كه شيخ داشته، چگونه دو 
فرزند با اين همه تفاوت و حتي تضاد رش��د يافتند و 
بزرگ شدند؟ من درك و برداشت خودم از اين تقابل 
اعتقادي را  در قالب پاره اي از خاطرات عرض مي كنم 
كه احتماالً با توجه به شرايط امروز، مفيد خواهد بود. 
مهدي از لحاظ شرايط رشد، زماني كه مرحوم شيخ 
در نجف اقامت داشتند، بدون اطالع خانواده و از سينه 
يك دايه ناصبي ش��ير خورد! مرحوم گلين خانم  كه 
جده مادري ما بودند نقل مي كردند: از همان جا ريشه 
يك نوع انح��راف و نفاق در وجود او ش��كل مي گيرد 
و باعث مي ش��ود كه فرزند تني مرحوم شيخ، بعد از 
چنين واقعه اي، به تدريج متمايل به اعوجاج در عقيده 
و عمل ش��ود. اندك اندك در جواني، گرايش به انكار 
اعتقادات حقه و نهايتاً تمايل به انديشه هاي غربي در 

وي به وجود آمد. 
ظاهراً آغا گلين خان�م، زن پدر حاج ميرزا 

هادي بوده، مادر جالل؟
بله. من در سنين كودكي برخي از خاطرات را از زبان 
اين پيرزن  كه در سن 104 س��الگي به رحمت خدا 
رفت شنيده ام. يعني مي ش��ود حدود 38 سال قبل، 
)حدود س��ال 1344(. اواخر عمر ايش��ان بود و ما به 
منزلشان رفت و آمد داشتيم و خاطرات بسيار جالبي 

را از ايشان مي شنيديم. 
ايشان بعد از شيخ ازدواج نكرد؟

خير. من اخيراً وصيتنامه منتشر نشده اي از مرحوم 
ش��يخ را  در روزنامه جام جم منتش��ر كردم. در آنجا 
ش��يخ از ايش��ان ياد مي كند و مي گويد: اگر ايش��ان 
خواست پس از من ازدواج كند، اسالم راه را برايش باز 
گذاشته، ازدواج كند، منتهي بچه ها را از او بگيريد. اگر 
هم خواس��ت بچه ها را نگهداري كند، با او همراهي و 
كمكش كنيد و اين نشان مي دهد كه او وفادار ماند... 
اصاًل اين خاطره را از اين زن متدينه دارم كه در سنين 
كودكي از ايشان شنيدم و در بسياري از تواريخ هم است. 
آن هم اينكه آمدند و به مرحوم شيخ توصيه كردند كه به 
سفارت  روس پناهنده شود و ايشان يك تعبير مازندراني 
را فرمودند كه ش��يخ گفته بود: »اگر مرا در مبال منزل 
خودم منظور توالت است، محبوس بكنند شرف دارد به 

اينكه بخواهند به روس پناهنده بشوم... .« 
اين را آغا گلين خانم مي گفت؟

بله، از شيخ نقل مي كردند. تعبير ايشان از قصه مهدي 
اين بود كه مي گفت: به هر حال اين اشتباه شد و اين 
فرزند ناخلف، از شير دايه ناصبي ارتزاق كرد و از همان 
جا، اين بنا كج گذاشته شد ايشان نقل مي كرد كه او در 
زمان مرحوم شيخ در مقابل ايشان مي ايستاد و هتاكي 

مي كرد و مرحوم شيخ، او را نفرين كرد.
دقيقًا چه تعبير و نفريني كرده بودند؟

عين نفرين ايشان در ذهنم نيست، ولي عدم رضايت 
پدر و طرد از سوي ايشان از همان زمان مطرح بود و 
اين دو شاخه ش��دن و اختالف وجود داشت. آقازاده 
ديگر ايشان  كه ما منسوب به ايشان هستيم به لطف 
خدا در راه صواب افتاد. منظورم مرحوم ميرزا هادي 
است. مرحوم هادي به راه درست هدايت شد و مهدي 
هم به راه كج افت��اد. به لطف خ��دا از مرحوم هادي، 
فرزندان زيادي به ج��ا ماندند و به ش��كر خدا از اين 
شجره خبيث و ناخلف، فقط نورالدين كيانوري باقي 

ماند كه او هم عقيم بود.

در اينجا مي خواهم قدري به مس��ائل بعد از انقالب و 
مواجهه خودم با كيانوري بپردازم. در خانواده مرحوم 
ش��يخ، گرايش به مقوله قضا و علم حق��وق از ديرباز 
وجود داشته و بعضي از اعضاي خانواده هم  اين راه را 
ادامه دادند. از جمله بنده حقير اين افتخار را داشتم 
كه در رشته حقوق تحصيل كنم. ابتدا كمي از خودم 
مي گويم و بعد به سراغ داستان كيانوري مي روم. در 
اوايل انقالب، خدمت مرحوم شهيد آيت اهلل بهشتي 
رس��يدم. در آن موقع، بنده در س��پاه انج��ام وظيفه 
مي كردم. ايشان به من توصيه كردند: حقوق بخوان 
و به دس��تگاه قضايي بيا بنده هم از باب اطاعت و نيز 
عالقه اي كه به اين زمينه داشتم، وارد اين عرصه شدم 
و در سن 24 سالگي و پس از فارغ التحصيل شدن در 
رشته حقوق، افتخار عضويت در مجموعه قوه قضاييه 
را پيدا كردم و ب��ه عنوان يكي از اولي��ن قضات پس 
از انقالب، با تش��ويق ها و محبت هاي مرحوم شهيد 

بهشتي، در دادگاه انقالب مشغول فعاليت شدم. 
ارتباط ش�ما با آقاي بهش�تي چگونه آغاز 

شد؟
من در اوايل انقالب، به واس��طه همين ارتباط نسبي و 
همچنين معرفي توسط يكي از دوستان، خدمت ايشان 
رسيدم و ايشان هم با آن جاذبه، تيزهوشي و درايتي كه 
داشتند در همان جلسه اول بنده را تشويق كردند كه به 
جاي فعاليت در سپاه وارد امر قضا و امور حقوقي بشوم. 

راجع به مرحوم ش�يخ فض�ل اهلل نوري هم  
تعبيري داشتند؟

ايش��ان به خانواده ما، بس��يار اظهار لط��ف و محبت 
داشتند. االن چيز خاصي به يادم نمي آيد. اگر در طول 
گفت وگو چيزي به خاطرم بيايد، عرض خواهم كرد. 
به هرحال با تشويق ايش��ان، وارد اين كار شدم و آن 
بزرگوار بنده را به مرحوم آيت اهلل محمدي گيالني و 
شهيد سيداسداهلل الجوردي  كه آن موقع دادستان 
تهران بودند، معرفي كردند. بنده هم در اوايل انقالب، 
ذوق اين را داش��تم كه به مس��ائل مرب��وط به تاريخ 
معاصر، تاريخ مش��روطيت و گروهك ها بپردازم. اين 
عاليق به جاي خود، اما دست تقدير هم ما را در جايي 
قرار داد كه بع��د از انحالل حزب توده و دس��تگيري 
سران آن، مسئوليت نمايندگي دادستان انقالب در 
رسيدگي به پرونده حزب توده را داشته باشم. يعني 
از آن طرف به كيانوري و شجره شيخ انتساب داشتم 
و از طرف ديگر دادستان دادگاه انقالب اسالمي براي 
رس��يدگي به حزب منحله توده بودم پس از سال ها 
شاخه اي از خانواده كه منسوب به مرحوم ميرزاهادي 
نوري هست، در مقابل شجره شيخ مهدي نوري، يعني 
شخص نورالدين كيانوري قرار گرفت. البته ايشان در 
آن اوايل، مرا نمي ش��ناخت. جالب اينجاست كه در 
اوقات فراغت در زندان مي نشستم و در مورد حقانيت 
مرحوم شيخ فضل اهلل نوري و راه ايشان و بعد موضوع 
انحراف مهدي پسر شيخ با او مباحثه مي كردم. جالب 
اينجاست كه در آن اوايل كيانوري تأييد مي كرد كه 

»اساس انحراف فكري من، از ناحيه پدرم بود«. 
او به واق�ع به اين س�خنان معتق�د بود، يا 

خير؟
اوايل اظهار مي كرد كه پدر من منحرف ش��ده بود و 
من هم آدم منحرفي هستم و به خطا رفته، اشتباه و 
جاسوسي كرده ام در برنامه هاي تلويزيوني هم  به اين 
مسائل اعتراف داشت. متأس��فانه و در نهايت به اصل 

خود و به همان انديشه هاي انحرافي اش برگشت.
احتماالً آن اعترافات، يك دس�تور حزبي 
و س�ازماني بوده، براي اينكه بتوانند خود 
و نيروهاي وابس�ته را حفظ كنند. به همين 
دليل سعي كردند در ابتدا همراهي كنند و 
موج را از سر بگذرانند بعد دوباره به طريقه 

خودشان برگردند؟
بله. دوران تحقيق��ات قضايي، كيفرخواس��ت و اين 
موارد تمام ش��د و خود بنده هم  متصدي اين پرونده 
بودم. قرار بود ك��ه محاكمه به ص��ورت علني انجام 
شود كه به داليل خاصي نش��د. شرح اين محاكمات 
هست و حقير افتخار داش��تم كه به عنوان دادستان 
و مدعي العموم اين پرونده، ايف��اي نقش كنم كه به 
لطف خدا آنچه كه ج��زاي اين منحرفين، ملحدين و 
محاربين بود، در اح��كام دادگاه هاي انقالب انعكاس 
يافت و خيلي هايشان هم  به جزاي اعمالشان رسيدند. 
اما كيانوري از كس��اني بود كه مدتي در زندان ماند و 
بعد هم در منزلي اختصاصي، با خانمش مريم فيروز 
)فرمانفرما(، تحت نظ��ر زندگي مي كرد و خاطراتش 

را مي نوشت. 
عالوه بر اين بنده در طول اين س��نوات، يعني 63 تا 
68، اين افتخار را داشتم كه زيرنظر حضرت آيت اهلل 
موس��وي اردبيلي ك��ه مكت��ب اميرالمؤمنين)ع( و 
دانشگاه مفيد را داش��تند، يك دوره تاريخ معاصر را  
به صورت تطبيقي مورد تحقيق و پژوهش قرار دهم. 
خوشبختانه اين پنج س��ال تالش، ثمره مفيد و قابل 

توجهي داشت. 
اين تحقيقات بر اساس عالقه شخصي انجام 

شد يا سفارش آقاي اردبيلي؟
خير، من خودم به اين كار عالقه داشتم و بدون اينكه 
كس��ي توصيه اي داشته باش��د يك دوره تحقيقاتي 
را  به صورت شخصي ش��روع كردم. آيت اهلل اردبيلي 
در بازديدي كه داش��تند و اين كارهاي پژوهشي را 
مالحظه كردند، به اين كار بس��يار عالقمند شدند و 
به بنده توصيه كردند كه اين كار را زير نظر خودشان 
انجام بدهم. اساساً اين كار، از دستگاه قضايي خارج 
و صرفاً به عنوان يك پروژه مستقل علمي دنبال  شد 
و بنده اين توفيق را داشتم كه در طول اين پنج سال، 
يك دوره تاري��خ معاصر ايران را  با ن��گاه به احزاب و 
جريانات غيراسالمي، خصوصاً جريانات ماركسيستي 
دنبال كنم. ثمره اين تحقيقات، 20 جلد كتاب است 

كه منّقح و تدوين شده اند و آماده چاپ هستند. 
ترتي�ب س�اماندهي موضوع�ات در اي�ن 

مجلدات، به چه شكل هستند؟
10 جلد به ح��زب توده اختص��اص دارد كه ماهيت 
جريان كمونيس��تي در ايران را مورد بازخواني قرار 
مي ده��د و 10 جلد ديگر، درب��اره جريانات مختلف 
ماركسيستي هستند كه ناظر به اسناد مورد مطالعه 
قرار گرفته اند. در اين پروژه، اسناد بسياري جمع آوري 
شدند. بالغ بر 50 هزار سند جمع آوري و مصاحبه ها 
و كارهاي تحقيقي مفصلي در حاشيه آن انجام شده. 
اين مجموعه در حال حاضر، در مركز اس��ناد انقالب 

اسالمي نگهداري مي شود. 
پس اين مجموعه، متعلق به آن مركز نبوده 

است؟
خير. بعد از آنكه اين كار به پايان رسيد، به درخواست 
مركز اسناد، به آنجا منتقل شد كه به صورت ميكرو 
فيلم نگهداري ش��ود و از بين نرود. اس��ناد با ارزشي 
هستند. نهايت اينكه به لطف خدا، اين توفيق را پيدا 
كردم كه در اين كار مؤثر باشم و نتيجه اين تالش ها، 
مجموعه كتاب هايي هستند كه مي توانند به عنوان 
يك دوره مستند، درباره تاريخ معاصر و به ويژه انقالب 

اسالمي عرضه شوند. 
بعد از آن، بنده تحصيالتم را تا مقطع فوق ليس��انس 
در زمينه علوم سياس��ي دنبال كردم و دوره دكتراي 
تلفيقي از علوم سياس��ي و حق��وق را خواندم، چون 
ليسانس من حقوق است و اين دوره را در انگلستان 
دنبال كردم. االن هم در مؤسسه اي كه داريم، بسيار 
عالقه دارم كه بتوانم اين تحقيقات را  در ابعادي ديگر 
در زمينه تاري��خ معاصر ادامه بده��م و انجام وظيفه 
كنم. اجماالً خواس��تم ب��ه اين نكته اش��اره كنم كه 
دست تقدير و گردش روزگار اين خطوط در خانواده 
مرحوم شيخ را  در برابر يكديگر قرار داد. فكر مي كنم 
در حد بضاعت، بحث اين تقابل در خانواده ش��يخ را  

بازشناسانده و مورد ارزيابي قرار داده باشم. 
بله، اي�ن ه�م از عبرت هاي روزگار اس�ت. 
مرحوم عضدالواعظين مي نويس�د: ش�يخ 
مهدي مي گفت به من بگويي�د »محمد بن 
ابوبك�ر!« و بگوييد »بر پ�درت لعنت«. اين 
نكته در خالل تواريخ مشروطه آمده است. 
جالب اين اس�ت كه از س�وي ديگر، ش�يخ 
ابراهيم زنجاني هم كه قاضي محكمه شيخ 
بود، از همسر اولش كه زني مؤمنه و متدينه و 
از پرورش يافتگان اوليه وي قلمداد مي شد، 
در زماني كه هن�وز انحراف�ات بعدي پيش 
نيامده ب�ود، فرزن�دي به نام ش�يخ محمد 
داش�ت كه در زنجان معلم بود و زنجاني ها 
به او مي گفتند: »محمد بن ابوبكر!«. مرحوم 
زاوش مي گفت: من در زنجان با اين خانواده 
صحبتي داش�تم و اينها خود را از پدر، مبّرا 
مي دانس�تن روزگار به اين ص�ورت فرجام 
عمل انسان ها را نشان مي دهد. نكته ديگر 
اينك�ه در دادگاهي كه براي مرحوم ش�يخ 
تش�كيل دادند، ايش�ان را به بهانه موهوم 
حكم آخوند خراس�اني محكوم كردند! اين 
در حالي اس�ت كه روزگار چرخيد و آخوند 
خراساني حكم تفس�يق تقي زاده را صادر 
كرد و در همان حكم نوش�ت: هر كسي كه 
از او حمايت كند، شامل همين حكم خواهد 
بود نامه اي از ش�يخ ابراهيم زنجاني داريم 
كه بعد از حكم آخوند، در زنجان حسابي از 
تقي زاده تعريف و آخوند را تقبيح كرده است 
اين نشان مي دهد كه حكم تفسيق آخوند، 
شامل شيخ ابراهيم زنجاني هم شده است. 
اينها از عبرت هاي روزگار و بس�يار عجيب 
هستند و نش�ان مي دهد كه حقيقت به هر 

حال خودش را نشان مي دهد. 
همان طور ك��ه اس��تحضار داريد، درب��اره جريانات 

ماترياليستي در ايران كتاب معروفي منسوب به حزب 
منحله توده، به نام »گذشته، چراغ راه آينده« منتشر 
شده است. در آنجا آنها به اين حقيقت اذعان مي كنند 
كه جبر تاري��خ يا عبرتي ك��ه ما مذهبي��ون عنوان 
مي كنيم خود آش��كاركننده و گوياي حقيقت است. 
يكي از معجزات و عنايات الهي در انقالب اس��المي 
اين اس��ت كه همان جريان انحرافي ك��ه در داخل 
بيت مرحوم ش��يخ فضل اهلل مرتكب ظلمي ش��د كه 
از لكه هاي ننگ اين خانواده است به دست فرزندان 
اين انقالب و ديگر نوادگان ش��يخ، رسوا و بسياري از 
مسائل آشكار شدند. خود آنها در محاكمات خود به 
اين حقيقت مقّر و معترف مي شوند كه اين انحرافات 
كه سوغات شرق و غرب اس��ت، باعث خيانت به اين 
مردم در ط��ول دهه هاي متمادي بوده اس��ت. از آن 
طرف چهره منور مرحوم ش��يخ فضل اهلل در فرآيند 
انقالب اس��المي به  گونه اي واقعي معرفي مي ش��ود 
و مي درخش��د كه همان مصداق »َجاَء الَْحقُّ و َزَهَق 
الَْباِطل« و به فرمايش شما از عبرت هاي روزگار است 
كه جاي تعم��ق و تأمل دارد كه پ��روردگار عالميان 
همواره در جايي حق را آشكار و باطل را نابود و رسوا 

مي كند. 
به مطالب جالبي از آغا گلين خانم اش�اره 
كرديد. اگر مطلب ديگري را از ايش�ان به 

خاطر داريد، نقل بفرماييد؟
سن من در آن مقطع، چندان زياد نبود. يك كودك 

بودم كه گاه با خانواده به ديدار ايشان مي رفتيم... 
يعني ايش�ان در دوره كودكي ش�ما فوت 

كردند؟
بله. ايشان دلبستگي عجيبي به مرحوم شيخ داشت. 
بانوي متدينه اي بود كه به فرمايش شما وفاداري را 
كامل كرد. من شايد به اين نكته توجه نداشتم و شما 
فرموديد كه ايشان به ش��يخ پايبند ماند و بچه ها را 
بزرگ كرد. همين كه اين نوع مسائل عميق و غامض 
تاريخي را  كه ش��ايد در حد فهم ي��ك آدم بالغ هم 
نباشد، به صورت داس��تان براي يك كودك تعريف 
مي كرد، حمايت از عمق دلبس��تگي اين مرحومه به 

شيخ بود. 
مي خواسته كه از اطالعاتش درباره شيخ، 

چيزي به يادگار بماند... 
بله، از جنس همين داستان هاي كوتاهي بود كه براي 
من تعريف مي كرد. مي گفت: مرحوم ش��يخ س��ري 
تكان مي داد و تسبيحي داش��ت و ذكر مي گفت، در 
اين حال فرمودند: اگر مرا در مبال منزل هم زنداني 
كنند، حاضر نيستم زير بيرق كفر قرار بگيرم خاطره 
ديگري كه از ايش��ان به ياد دارم، اين است كه شيخ 
از مهدي حالت تنفر داش��ت، مي گفت: بعد از اينكه 
مهدي را در سنگلج كش��تند و جنازه اش را در برف 
انداختند، دو- سه روز مي آمدند و مي گفتند: بياييد 
جنازه اش را جمع كنيد و كس��ي حاضر نبود جنازه 
اين ملعون را  از روي برف ه��ا بردارد اين هم نكته اي 
بود كه ايشان با خوشحالي و مسرت بيان مي كرد در 
حالي كه مهدي به نوعي فرزندش بود اما تبّري اي كه 
ايشان از او مي جست از نكات بسيار تأمل برانگيز بود. 
نكته بعد اينكه استحضار داريد، پس از اينكه مهدي 
كشته شد فرزندش كه همين كيانوري باشد به خارج 

مهاجرت كرد... 
به كجا رفت؟

اول به آلمان رفت و مدتي در اليپزيگ و روسيه بود. 
در خالل جريانات مربوط به حزب توده به آنجا رفت. 
نكته جالب اين بود كه او ب��ا خانواده فرمانفرما  كه از 
وابستگان به انگليس بودند وصلت كرد. بخش جالب 
داستان، پيوند ش��رق و غرب اس��ت كه ماجراهايي 
دارد و امي��دوارم كه تحليل دقي��ق آن در كتاب ها و 
مجموعه هايي كه تدوين ش��ده اند، منتشر شود و در 
دسترس مردم قرار بگيرد. اجماالً آنها راه خودشان را 
رفتند و به آن فرجام رسيدند. باز هم خدا را شاكريم 
كه آنچه از مرحوم ميرزا هادي باقي ماند، همس��و با 
اسالم و انقالب اسالمي بود. اين هم از توفيقاتي بود 

كه خدا را به خاطر آن شاكريم. 
آغا گلين خانم راجع به مناس�بات مرحوم 
ش�يخ فضل اهلل نوري ب�ا خ�ودش و نحوه 
همس�رداري و رفتار ايش�ان ب�ا خانواده، 

چيزي نمي گفت؟
اجماالً اين در ذهنم است و نقل قولي در خانواده كه 
گلين آغا سوگلي شيخ و مورد عالقه و عطوفت خاص 

ايشان بود... 
سوگلي ش��يخ، عماًل دختر مرحوم محدث نوري بود 
كه همسر دائمي شيخ بود و در آن وصيتنامه، شيخ با 
احترام و تجليل بسيار از دختر محدث نوري به عنوان 
»عليه عاليه متعاليه« نام مي برد. منتهي از خانم گلين 

آغا هم  با مالطفت ياد مي كند. 
ايش�ان از روابط عاطفي اش با شيخ چيزي 

نمي گفت؟
چيزي در ذهن من نيست، اما اجماالً در فاميل ما از 
تعبير سوگلي، عشق و عالقه اي كه در ميان بوده، در 
باره با اين دو استفاده مي شد، يا دست كم اين چيزي 
اس��ت كه من از محفوظات خودم دريافت مي كنم... 

]انقطاع در فايل صوتي[
حض�رت  تحص�ن  دوران  در  ش�يخ 
عبدالعظي�م)ع( نوش�ته: در اي�ن اي�ام 
خطرات و مخاطرات زياد اس�ت و احتمال 
كش�ته ش�دن من وجود دارد... او در اين 
دوره، مجموع�ه اموالش را به خانمش داده 
اس�ت. من فكر مي كنم كه عل�ت اين بوده 
كه مي خواس�ته اين اموال به چنگ ش�يخ 
مهدي نيافتد. بعداً هم براي ماترك شيخ، 
مدعياني پيدا ش�دند و كار به نجف كشيد 
و مرحوم آخوند خراساني هم در اين باره، 
سفارش�اتي كرد. خود ش�يخ مه�دي هم 
آن طور كه تندركيا مي نويس�د، مي آمد و 
تهديد و اخاذي مي كرد و ل�ذا دليل اينكه 
ش�يخ اموالش را به همسرش مي بخشد به 

احتمال زياد همين است. 

گفت و شنود منتشر نشده زنده ياد استاد علي ابوالحسني )منذر(
 با دكتر ناصر نوري، نواده شهيد آيت اهلل شيخ فضل اهلل  نوري

كسي حاضر نبود
 جنازه فرزند ناخلف شيخ را بردارد
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استاد ابوالحس�ني: عبرت هاي روزگار در 
مورد ش�يخ مهدي فراوان است. مرحوم 
عضدالواعظين مي نويس�د: »مي گفت به 
من بگوييد محمدبن ابوبكر! جالب اين است 
از سوي ديگر، شيخ ابراهيم زنجاني هم كه 
قاضي محكمه ش�يخ بود، از همسر اولش 
فرزندي به نام ش�يخ محمد داشت كه در 
زنجان معلم بود و زنجاني ها به او مي گفتند 
محمدبن ابوبكر! مرحوم زاوش مي گفت من 
در زنجان با اين خانواده صحبتي داش�تم 
و آنها خود را از پدر، مبّرا مي دانس�تند...«

دكتر ناصر نوري: »همسر مرحوم شيخ 
نقل مي كرد ك�ه او از فرزن�دش مهدي 
حال�ت تنف�ر داش�ت. مي گف�ت: بع�د 
از اينكه مهدي را در س�نگلج كش�تند 
و جن�ازه اش را در ب�رف انداختند، دو، 
س�ه روز مي آمدند و مي گفتن�د بياييد 
جنازه اش را جمع كنيد و كس�ي حاضر 
نبود جنازه اين ملعون را  از روي برف ها 
ب�ردارد. اين هم نكته اي بود كه ايش�ان 
با خوشحالي و مسرت بيان مي كرد، در 
حالي كه مهدي به نوع�ي فرزندش بود، 
اما تبّري اي كه ايش�ان از او مي جس�ت 
از ن�كات بس�يار تأمل برانگيز ب�ود...«
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