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دهه  .40آيتاهلل العظمي سيد محمدهادي ميالني در مراسم تشييع پيكر يكي از علماي مشهد

«ايران ،از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم
اسفند» در آیينه يك پژوهش نو انتشار

انگلستان
بسترساز بركشيدن قزاق
محمدرضا كائيني
اث��ري ك��ه در اين
مج��ال ب��ه ش��ما
معرفي شده است به
بازكاوي و بازخواني
بسترهاي كودتاي
سوم اسفند 1299
ميپ��ردازد .اين اثر
بركشيدن رضاخان
توسط انگلستان را
صرفاً معلول شرايط
آن دوره قلم��داد و بر اين باور اس��ت ك��ه بيش از
كودتا نقش بريتانيا را بايد در زمينهسازي آن مورد
بازكاوي قرار داد .دكتر حسين آباديان در بخشي از
ديباچه «ايران ،از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم
اسفند» چنين آورده است:
«هدف اصلي تحقيق حاضر اين اس��ت تا ريشهها،
مؤلفهها و عناصر يك انحطاط دهشت انگيز تاريخي
را به نمايش گذارد .بديهي اس��ت اگ��ر بحث كودتا
را به حادثه سوم اس��فند  1299منحصر نماييم از
تحليل ابعاد آن فروخواهيم ماند .به واقع كساني كه
بدون در نظر گرفتن بسترهاي اجتماعي ،اقتصادي
و سياس��ي كودتا به تحليل آن پرداختهاند ،صرفاً بر
نقش شخص رضاخان تأكيد نهادهاند .اين رساله بر
اين باور است كه براي انگلستان مهم نبود رضاخان
قدرت را به دست گيرد يا فردي از قماش او .مهم اين
بود كه حكومتي بيريشه با ايدئولوژي مجعول خلق
شود تا پاسدار منافع آنان باشد .براي كالبد شكافي
ابعاد و ريشههاي گوناگون كودتاي يادشده ما نقطه
عطف خود را بر ش��ناخت جريان بحرانسازي قرار
دادهايم كه ريشه در دوره مشروطه داشت و در كتاب
بحران مشروطيت در ايران به آن پرداختهايم .اينك
ميخواهيم فراز و ف��رود و نقاط عط��ف تحريكات
آن گروه را در دوره  9س��اله از اولتيماتوم روس��يه
تا كودتاي سوم اس��فند بررس��ي نماييم .در فصل
اول اين رس��اله در باب س��قوط مش��روطه سخن

ناصرالملك ،نايب السلطنه احمدشاه قاجار

براي او كه در حمايت از امام
هجرتكرد
احمدرضا صدري

روزهاي�ي ك�ه ب�ر م�ا ميگ�ذرد ،تداعيگ�ر
س�الروز رحلت مرجع مجاهد ش�يعه ،زنده ياد
آيتاهللالعظمي سيدمحمدهادي حسيني ميالني
اس�ت .وي در تاريخ معاصر مذهبي و سياس�ي
ايران ،جاي پايي قابل رصد دارد و ميتوان كارنامه
او را در اين عرصهها ،بازخواند و به تحليل نشست.
مق�ال پيآمده با اس�تناد به پ�ارهاي روايتها و
تحليله�ا ،در پيچنين خوانش�ي بوده اس�ت.
مستندات اين نوش�تار ،بر تارنماي پژوهشكده
تاريخ معاص�ر اي�ران وج�ود دارد .امي�د آنكه
محققان و عموم عالقمندان را مفيد و مقبولآيد.

اين ننگ را كجا ببريم كه مملكت اسالمي
ما را پايگاه صهيونيست ميكنند
زندهياد آيتاهلل العظمي سيدمحمدهادي حسيني
ميالني را ميتوان در عداد مراجعي قلمداد كرد كه
پس از آغاز نهضت اسالمي ،با جديت به مدد آن آمد
و عليه رژيم ش��اه ،مواضعي جدي اتخ��اذ كرد .اوج
اين واكنشه��ا را ميتوان در حض��ور اعتراضي آن
مرجع نامور در تهران ،در اعتراض به دستگيري امام
خميني ديد .به شهادت اس��ناد ساواك ،وي در آن
دوره ،هرگز حاضر به عقبنشيني از مواضع اصولي
خويش نشد و در برابر تهديدات سازمان امنيت ،از
خويش مقاومتي چشمگير نش��ان داد .سيدهاشم
منيري پژوهشگر تاريخ معاصر ايران ،نقش آيتاهلل
ميالني در نهضت اس�لامي را به ترتي��ب پي آمده
تحليل كرده است:
«با ورود امام خميني به صحنه سياست و مخالفت
با رژيم پهلوي استراتژي سكوت ،انزوا و تقيه در هم
شكس��ته ش��د و مراجع تقليد و عالمان فيضيه قم،
مش��هد و نجف در اعتراض به تبعيد امام و مخالفت
با آن عالوه بر حمايت از راه و روش امام به نقد رژيم
اقدام نمودند .اين شيوه عمل ،تغيير وزنه قدرت به
س��مت نيروهاي حامي امام خميني ،قوت و اقتدار
روحيه انقالبي و وجود و نقش رهبري و ساختارهاي
متشكل را در اين اعتراضها نشان ميدهد و گوياي
دو س��ر طيف يك جريان ديني در اعتراض و تبعيد
است .در واقع رهبري انقالب در يك شخص خاص
متجلي ميشود و اعتراضات ،اعالميهها و مخالفتها
نشاندهنده اهميت شخص و اولويت موضوع است.
آيتاهلل ميالني از بزرگتري��ن مراجع حوزه علميه
مش��هد بود كه در ابت��داي ش��كلگيري نهضت به
حمايت از م��ردم انقالبي و اعتراض ب��ه حاكميت
پهلوي برآمد و هنگام تبعيد ام��ام خميني ،لب به
اعتراض گش��ود .او نيز مانند امام نس��بت به رژيم
صهيونيس��تي معترض بود و ميگفت :اين ننگ را
كجا ببريم كه مملكت اس�لامي م��ا را دارند پايگاه
اسرائيل و صهيونيس��ت ميكنند ...بدينترتيب او
هماهنگ با مبارزات امام وظيفه و رس��الت خود را
در حمايت از ايش��ان در هر موقعيت و زماني اعالم
ميك��رد بهگونهاي كه چندين ب��ار پاكروان رئيس
ساواك را فراخواند و به او هشدار داد :اگر تار مويي از
سر امام كم شود حكمي صادر خواهد كرد كه ملت
در مقابل حاكمي��ت قرار بگي��رد ...آيتاهلل ميالني
پس از آنكه امام خميني را ب��ه تركيه تبعيد كردند
اعالميهاي صادر كرد و خطاب به امام نوشت :سالم
بر آن آب و هوايي كه ش��ما در آنجا هستيد! ...او در
نامه ديگري به مناس��بت تبعيد امام فرمود :اولياي
اينگونه امور بدانند ايشان تنها نيستند بلكه لسان

ناطق همه مجامع روحاني و ديني هس��تند و گفته
ايشان كالم حق و حقيقت است ...اما مهمتر از همه
اين اقدامات تشكيل يك حركت اعتراضي در مسجد
جامع گوهرش��اد در اولين ش��ب بعد از دستگيري
امام است كه به دليل فشار و تهديد از طرف رئيس
شهرباني و ساواك اين امر تحقق نيافت و باعث شد
او در يك حركت اعتراضي به تهران مهاجرت كند.
آيتاهلل ميالني پس از اقامت در منزل يكي از تجار
تبريز به نام قديري و تش��كيل محفل��ي از مراجع
عظام درباره اين قضيه رايزني كرد .پاكروان رئيس
ساواك پس از شنيدن خبر حضور مراجع در تهران
نزد آنها رفت تا ايشان را از حضور در تهران منصرف
كند .او به علما اظهار كرد :به خانههايتان برگرديد
اما آيتاهلل ميالني با قاطعي��ت گفت :اين آقايان در
اينجا جمع شدهاند و در اينجا خواهند ماند تا آقاي
خميني آزاد شوند». ...
اگ�ر ب�راي كش�تن ش�اه فت�وا بخواهيد
ميدهم
آيتاهلل سيداحمد علم الهدي نماينده ولي فقيه در
استان خراسانرضوي و امام جمعه مشهد در زمره
شاگردان آيتاهلل العظمي ميالني قلمداد ميشود.
وي استاد خويش را شخصيتي مبارز قلمداد ميكند

زنده ياد آيتاهلل العظمي سيد محمدهادي حسيني ميالني

گفتهايم و با اتكا به منابع معتبر نش��ان دادهايم كه
انگليس چگونه از حمله روس��يه ب��ه ايران حمايت
كرد و چگونه مانع برقراري نظم و ثبات در كش��ور
گرديد .در اين فصل نش��ان دادهايم كه مسئوليت
ناصرالملك -اين عنص��ر مورد اعتم��اد بريتانيا در
انحطاط اي��ران -به چه ميزاني مدهش بوده اس��ت
نيز به جنگ داخلي كش��ور ،متعاقب مش��روطه و
فتنه س��االرالدوله پرداختهايم ك��ه چگونه تأثيري
مخرب بر روان مردم ايران برجاي نهاد .نخس��تين
زمزمههاي اس��تقرار مرد قدرتمند بر مقدرات امور
ملت ايران را در همين فصل كاويدهايم .در اين فصل
براي نخستين بار از روزنامه آفتاب استفاده كردهايم.
اين روزنامه اطالعاتي مفيد از حوادث اين زمان ارائه
كرده است .در فصل دوم نش��ان دادهايم كه چگونه
عدهاي خاص با برنامه مدون و كام ً
ال جهتدار ايران
را به وادي جنگ كشانيدند .در همين فصل انگيزهها
و اهداف ضدملي اين گروه را بازشناسي كردهايم و
ضربات مهلك اينان را برمنافع ملي كش��ور توضيح
دادهايم .بخش��ي از اين فصل به قيام دالورانه مردم
جنوب عليه انگليس��يها اختصاص دارد .با اتكا به
منابع درجه اول همان زمان اين جنبش را بررسي
كردهايم .از س��ويي در اين فص��ل خواهيم ديد كه
چگونه علماي مقيم عتبات با احكام و فتاواي خود
مردم را به نبرد عليه انگلي��س فراخواندند و چگونه
كساني كه عم ً
ال از گردونه تحوالت رانده شده بودند
هنگام ضرورت بار ديگر پاي به مي��دان نهادند و با
فتاواي خود باعث ش��ور و نش��اط بين مردم شدند.
اين در حالي بود كه همان بحران س��ازاني كه پاي
بيگانه را به كشور كش��انيدند در موقع آزمون پا به
فرار گذاشتند! قيام عشاير در اجابت به فرامين علما
در همين فصل بررسي شده است .مطالب روزنامه
عصر جديد در اين فصل به طور جامع مورد استفاده
واقع شده و نقش مقاالت اين روزنامه در سرنوشت
آتي مدير آن -متين الس��لطنه -م��ورد بحث واقع
شده است». ...

زندهياد آيتاهللالعظمي سيدمحمدهادي حسيني ميالني
در عرصه مبارزات سياسي و خدمات اجتماعي

به اذعان بسا ش�اهدان و اس�ناد آيتاهلل
ميالن�ي پ�س از س�پري گش�تن وقايع
س�الهاي  42و  ، 43به گس�تره و جديت
س�ابق به سياس�ت و مب�ارزه نپرداخت
اما حرك�ت علمي ،فرهنگ�ي و اجتماعي
وس�يعي را پايهگ�ذاري ك�رد .تأس�يس
مدارس علمي�ه ب�ا برنامهري�زي جديد،
كمك به اتمام س�اخت مسجد هامبورگ
آلمان ،مراوده با انديش�مندان اسلامي
ديگ�ر كش�ورها و حض�ور فع�ال در
كمكرس�اني ب�ه آس�يبديدگان برخي
از بالياي طبيع�ي ،در زم�ره رويكردهاي
مستدام وي در اين دوره قلمداد ميشود

و اختالفات وي با ديگر مبارزين مش��هد را به امور
جزئي ف��رو ميكاه��د .امام جمعه مش��هد در عين
حال اذعان دارد كه وجود پارهاي از عوامل مرتبط با
ساواك در بيت آيتاهلل ميالني كار را بر جهادگران
نهضت اس�لامي در اين ش��هر س��خت ميكرد كه
آيتاهلل سيدعلي خامنهاي در زمره آنان بود:
«مرح��وم آيتاهلل ميالن��ي در يك ن��گاه كلي مرد
مبارزي بود .مرحوم آيتاهلل انواري برايم نقل كردند:
در ترور حسنعلي منصور ،اول خدمت ايشان آمدم
كه فتوا بگيريم ايشان فتوا نداد و گفت :اگر بخواهيد
شاه را بكش��يد فتوا ميدهم! ايشان ادامه داد :چون
فايده ندارد! منصور را كه بكشيد شاه هنوز هست و
ريشه فساد شاه است ،ش��اه را كافر حربي ميدانم
كشتن او الزم است و اگر براي كشتن او فتوا بخواهيد
ميدهم! ...آقاي ميالني با طاغوت و شاه بسيار بد بود
و مبارزاني چون رهبر معظم انقالب اسالمي در اصل
بينش با آقاي ميالني اختالف نداشتند بلكه پس از
مدتي در روش با ايش��ان زاويه پيدا كردند .مرحوم
آقاي ميالني در عين حال كه با نظام شاه و خود شاه
بد بود در روش خيلي از مبارزات را بياثر و بينتيجه
ميدانست يا ممكن بود روش��ي را نپسندد و آن را
ناكارآمد بداند و در مقابل شيوه ديگري را بپسندد.
مش��كلي كه گاهي حض��رت آقا يا آقاي طبس��ي و
نيروهاي انقالبي در آن زمان با مرحوم آقاي ميالني
پيدا ميكردند اختالف در اصل مخالفت با رژيم شاه
نبود بلكه اخت�لاف در روش بود ،ن��ه بينش .منتها
بعضي اوقات از طرف برخي از اعضاي بيت ايش��ان
رفتارهاي خوبي با آقا نميشد .برخوردها هم از طرف
بيت بود و نه از طرف خود آيتاهلل ميالني .ايش��ان
خودش فوقالعاده مبادي آداب بود .متأس��فانه در
بيت آقاي ميالني ش��خصي بود كه با ساواك ،دربار
و رژيم ارتباط داش��ت و كام ً
ال بر بيت آقاي ميالني
مسلط شده و فرزند ايش��ان آقا سيدمحمدعلي هم
بهرغم اينكه آدم متديني بود بهش��دت متأثر از آن
شخص شده و آن ش��خص بر او مس��لط شده بود.
منظورم سيدمرتضي جزايري نيست .آن فردي كه
ميگويم بعد از انقالب به انگليس رفت و االن هم در
انگليس است .او جوري بر بيت مسلط شده بود كه
تبديل به طرف مشاوره قوي آسيدمحمدعلي شده
بود و كار را به جايي رس��اند كه حض��رت آقا ،آقاي
طبسي و مبارزان با مرحوم آقاي ميالني زاويه پيدا
كردند .خاطره تلخي كه در همان روزها شنيدم اين
بود كه خود آيتاهلل خامنهاي خدمت آقاي ميالني
ميروند كه درباره مبارزات و مسائل سياسي صحبت
كنند .ايش��ان به آي��تاهلل ميالني فرم��وده بودند:
ميخواهم با ش��ما خصوصي حرف بزن��م .آيتاهلل
ميالني فرموده بودند :چون خيلي از مسائل خارج
از خانه خبر ندارم و آسيدمحمدعلي وارد است بايد
با حضور او باش��د .آقا فرموده بودن��د :من با حضور
آسيدمحمدعلي صحبت نميكنم چون ايشان با آن
آقا رفيق است و هر چه بگوييم به او منتقل ميشود
و انتقال به او هم يعني انتقال به س��اواك! خالصه
آقا حاضر نشده بود در حضور آس��يدمحمدعلي با
آقاي ميالني صحبت كنند و بلند ميشوند و بيرون
ميآيند .همان روز آقا را دس��تگير كردند .در ميان
طلبهها پيچيد كه آسيدمحمدعلي باعث شده است
آقا را بگيرن��د ،ميگفتند :آق��اي خامنهاي خدمت
آقاي ميالني رفتند و بعد ه��م چون مقاومت كرده
بودند آسيدمحمدعلي باعث شده بود آقا را بگيرند
البته اين هم نبود كه آسيدمحمدعلي خودش برود

آيتاهلل العظمي سيدمحمدهادي
حس�يني ميالن�ي را ميت�وان در
عداد مراجعي قلمداد كرد كه پس
از آغاز نهضت اسلامي با جديت
به م�دد آن آمد و عليه رژيم ش�اه
مواضعي جدي اتخاذ كرد .اوج اين
واكنشه�ا را ميت�وان در حضور
اعتراضي آن مرجع نامور در تهران
در اعت�راض ب�ه دس�تگيري امام
خميني ديد .به ش�هادت اس�ناد
س�اواك وي در آن دوره هرگ�ز
حاضر به عقبنش�يني از مواضع
اصول�ي خوي�ش نش�د و در برابر
تهديدات سازمان امنيت از خويش
مقاومت�ي چش�مگير نش�ان داد
به س��اواك بگويد ولي به رفيقش گفته و او هم
اطالع داده بود و آقا را گرفتند .چنين حوادثي
پيش ميآمد ولي آقا هم به ديانت آقاي ميالني
هم به تقواي ايش��ان و هم به علميت و فقاهت
ايشان اعتقاد و عالقه داش��تند .اخالق آقا االن
هم همينطور اس��ت كه خصوصي��ات افراد را
از هم تفكيك ميكنن��د .االن هر وقت خدمت
آقا ميرسيم به مناسبتي بحث مرحوم آيتاهلل
خويي كه مطرح ميشود ايشان خيلي تجليل و
احترام ميكنند و حتي فرزندان و نوادگان آقاي
خويي هم كه خدمت ايشان ميرسند خيلي آنها
را احترام ميكنند و همه اينها بهرغم آن است
كه آيتاهلل خويي در صراط مبارزه و انقالب نبود
و حتي از دربار هم با ايشان رفت و آمد داشتند
ولي حضرت آقا جايگاه علميت و عظمت افراد
را در زمينه فقهي از بينش سياسي آنها تفكيك
ميكنند». ...
گس�تره خدم�ات علم�ي ،فرهنگي و
اجتماعي مرجع بزرگ
به اذعان بسا شاهدان و اسناد آيتاهلل العظمي
ميالني پس از سپري گش��تن وقايع سالهاي
 42و  43به گس��تره و جديت سابق به سياست
و مبارزه نپرداخت اما حركت علمي ،فرهنگي و
اجتماعي وس��يعي را پايه گذاري كرد .تأسيس
مدارس علميه ب��ا برنامهريزي جديد ،كمك به
اتمام ساخت مس��جد هامبورگ آلمان ،مراوده
با انديشمندان اسالمي ديگر كشورها و حضور
فعال در كمك رساني به آسيبديدگان برخي
از بالياي طبيعي ،در زمره رويكردهاي مستدام
وي در اين دوره قلمداد ميشود .محمداسماعيل
شيخاني پژوهشگر تاريخ معاصر ايران در بسط
اين فقره آورده است:
«برهه آغازين سالهاي دهه  13۴۰را بايد اوج
فعاليتهاي سياس��ي آيتاهلل ميالني در زمينه
مخالفت با حاكميت پهلوي و مصوباتش قلمداد
كرد تا جايي كه وي بعضاً اين مخالفتها را بعد
بينالمللي نيز بخشيد .براي مثال او در نامهاي
به شيخ ش��لتوت در مورد اوضاع ايران بحث و
گفتوگو نمود .با وجود اي��ن فعاليتها به ناگاه
و بعد از س��ال  ،13۴۳فعاليت سياسي آيتاهلل
سيد محمدهادي ميالني فروكش كرد .آيتاهلل
ميالني در اين سالها و سالهاي پس از آن بعضاً
و به فراخور موقعيت ،مواضعي سياسي را اتخاذ
و اعالم ميكرد .اما هرگز همچون مشي سياسي
سالهاي گذش��تهاش نبود .آيتاهلل سيدعلي
خامنهاي در مورد مش��ي اتخاذ ش��ده از سوي
آيتاهلل ميالني در اين ايام اظهار نموده اس��ت:
آيتاهلل العظمي ميالني در روزهاي نخس��تين
نهضت تالش چشمگير داش��ت و هنگامي كه
حضرت امام دستگير و زنداني شد از مشهد به
تهران آمد و همراه با س��اير مراجع به اعتراض
پرداخت اما بعدا ً به داليلي سكوت اختيار كرده
و جز در موارد خاصي از اظه��ار نظر خودداري
ميكرد ...انزواي سياسي آيتاهلل ميالني در اين
برهه مصادف با گس��ترش فعاليتهاي عمدتاً
علمي و آموزش��ي وي در مش��هد است .ايشان
در اين برهه كمتر به تعطيلي درسهايشان در
اعتراض به حاكميت اق��دام ميكردند و حتي
زماني كه آيتاهلل س��عيدي در زندان پهلوي به
ش��هادت رس��يدند .وي تعطيلي درس خود را
به نظر طالب موكول نم��ود و تمام اينها ،بيانگر
مش��ي سياس��ي جديد آيتاهلل ميالني در اين
برهه اس��ت .تأسيس مدرس��ه امام صادق(ع)،
اهتمام و مشاركت در تأسيس مدرسه حقاني،
تأسيس مدرسهاي با هدف تدريس و با محوريت
دروس مقدماتي در مش��هد و تأسيس مدرسه
ديني ديگري براي  500محص��ل علوم ديني،
از اقدامات شاخص آموزش��ي و علمي آيتاهلل
ميالني در برهه كنارهگيري از سياس��ت است.
از ديگر اقدامات شاخص آيتاهلل ميالني در اين
برهه بايد به بازس��ازى مسجد هامبورگ آلمان
اشاره كرد كه ايشان نقش بس��يار مؤثرى را در
اين امر ايفا كرد و در اعزام شهيد آيتاهلل بهشتي
به آنجا تالش زيادى نمود .آيتاهلل ميالني عالوه
بر كمك به مس��جد امام على(ع) هامبورگ به
مسلمانان و انديشمندان اروپا كمك مىكرد تا
در نشر اسالم جدى باشند .عالوه بر اين آيتاهلل
ميالني در اين برهه ساير امور عامالمنفعه را نيز
در دس��تور كار قرار داده بود .ب��ه عنوان مثال و
براساس اسناد تاريخي ،وي در جريان زلزله سال

 ۱۳۴۷كه در منطقه كاخك و در جنوب خراسان
رخ داده بود مردم و طالب را به خدمت به مردم
اين منطقه و ض��رورت كمك به آنه��ا ترغيب
ميكرد و در امر ساخت خانه براي زلزلهزدگان
نيز مشاركت نمود». ...
تدريس در«مدرسه عالي حسيني» پس
از مشورت با آيتاهلل خامنهاي
زنده ياد دكتر حس��ين رزمجو اس��تاد س��ابق
دانشگاه فردوسي مشهد و از پژوهشگران نامي
خطه خراسان در عداد چهرههايي است كه در
«مدرسه عالي حس��يني» ،از مدارس تأسيس
شده توسط آيتاهلل العظمي ميالني براي تربيت
مبلغان ديني ،تدريس كرده است .وي در گفت و
شنودي در باب چند و چون تأسيس اين مدرسه
و نيز دغدغههاي خويش براي تأس��يس در آن
چنين گفته است:
«آشنايي بنده با آيتاهلل ميالني در اين حد بود
كه براي سخنرانيهايي كه در منزل ايشان برگزار
ميشد ميرفتيم .آدم روشنفكر اما محافظهكاري
بود .البته مثل آيتاهلل شريعتمداري نبود و بسيار
آزادهتر بود .يكي از اقدامات بسيار جالب آيتاهلل
ميالني  -كه متأسفانه دنبال نشد -اهتمام براي
تربيت مبلغ براي خارج از كش��ور بود .به همين
دليل از ميان افرادي كه علوم حوزوي را بلد بودند
و حداقل ديپلم داشتند از طريق امتحان ورودي،
اف��رادي براي مدرس��ه عالي حس��يني انتخاب
ميش��دند .اين مدرس��ه ربطي به وزارت علوم
نداشت .دوره آن چهار سال بود و دانشجويان بايد
غير از زبان عربي ،قطعاً زبان فرانسه و انگليسي را
هم ياد ميگرفتند و مبلغين از طريق كانون تشيع
مشهد راهي اروپا ميشدند .بنده در تربيت معلم
كه كالسهاي خوبي داشت تدريس ميكردم و
معلم بدي هم نبودم ل��ذا از من براي تدريس در
مدرسه عالي حسيني دعوت ش��د كه دو درس
س��خنوري و نويس��ندگي را تدري��س كنم .گاه
به ش��وخي به كس��اني كه در كالسها شركت
ميكردند ميگفتم :ش��ما همه از وعاظ و خطبا
هستيد و حاال من به شما درس بدهم .در هر حال
قبل از اينكه دعوت اين مدرس��ه را بپذيرم چون
حرف و سخنهايي پشت سر پسر آيتاهلل ميالني
يعني آق��ا س��يد محمدعلي بود پرهيز داش��تم
بروم .رابطه بنده و جناب آقاي خامنهاي بس��يار
صميمي ب��ود و تصميم گرفتم بروم و با ايش��ان
مش��ورت كنم .در آن دوره ايشان داشتند كتاب
صلح امام حس��ن را ترجم��ه ميكردند و كتاب
نهضت مس��لمانان در هند را هم به بنده هديه
دادند .گفت��م :مرا به اين مدرس��ه براي تدريس
دعوت كردهان��د منتها به دلي��ل حرفهايي كه
درباره پسر آقاي ميالني وجود دارد ،پرهيز دارم.
ايش��ان گفتند :از من هم دعوت كردهاند منتها
من گاهي تبعيد ميشوم و به زندان ميروم و به
همين دليل قبول نكردم اما شما برويد و كارتان
را انجام بدهيد و كمك كنيد تا دانشجويان باسواد
ش��وند ...البته بنده بعدها براي ادامه تحصيل به
تهران آمدم و ديگر نفهميدم عاقبت مدرس��ه به
كجا كشيد .اين هم بخشي از روابط بنده با آقاي
ميالني بود .همانطور كه اجماالً اشاره كردم ما
براي سخنرانيهاي استاد شريعتي كه در منزل
ايش��ان برپا ميش��د ميرفتيم اما واقعاً با برخي
ن��وادگان آقاي ميالني خصوصاً آن كس��ي كه با
دكتر شريعتي در افتاد خوب نبوديم .با اين همه
استاد شريعتي بهرغم دعواهايي كه بين مليون
و دكتر ش��ريعتي با آيتاهلل ميالني پيش آمد تا
آخر عمر همچنان حرمت ايش��ان را نگه داشت.
مشي اس��تاد ش��ريعتي در خيلي جاها با دكتر
ش��ريعتي يكي نبود .البته ما چون جوان بوديم
بيشتر به دكتر ش��ريعتي گرايش داشتيم .اما به
هر حال ،استاد شريعتي هم نسبت به بنده حق
پدري دارد». ...
كالم آخر
حي��ات زن��ده ي��اد آي��تاهلل العظم��ي س��يد
محمدهادي حسيني ميالني ،نمادي از تالش
همه جانبه يك مرجع روش��ن بين و پر تالش
به ش��مار ميرود .هرچند كه پ��ارهاي مواضع
وي از سوي برخي فعاالن ديني -سياسي وقت
مورد قبول نبود اما كليت آن حكايت از توفيقي
گس��ترده دارد .محمد اسماعيل ش��يخاني در
جمعبندي موضوع مينويسد:
«آيتاهلل س��يدمحمدهادي حس��يني ميالني
جزو روحانيون و مراجعي اس��ت كه بهويژه در
ده��ه  13۴۰در تقاب��ل با حاكمي��ت پهلوي و
حمايت از مواضع امام خميني(ره) نقش بارزي
داش��ت .مخالفت با مس��ئله كاپيتوالس��يون و
اليحه انجمنهاي ايالتي و واليتي ،جزو اقدامات
ش��اخص اين روحاني مبارز اس��ت و در مسئله
اعدام انقالب��ي منصور نيز نق��ش و جايگاه وي
در ص��دور فتوا يا ع��دم تأيي��د او ،همچنان در
هالهاي از ابهام باقي مانده اس��ت .همچنان كه
درباره كنارهگيري يكباره ايش��ان از سياس��ت
در سالهاي بعد از دهه  13۴۰نيز قضاوتهاي
مختلفي صورت گرفته اس��ت .مش��ي علمي و
آموزش��ي آي��تاهلل س��يدمحمدهادي ميالني
سبب شد تا ايشان در دوران حيات و مرجعيت
درباره مسائل مختلف ديني دست به قلم ببرد
و كتب متعددي نيز از وي منتشر شد ،حاشيه
بر مكاسب ،مناسك حج ،تفسير سوره تغابن و
جمعه و ...تنها بخش��ي از كتب متعدد آيتاهلل
ميالن��ي اس��ت .ايش��ان در س��ال  ۱۳۵۴و در
س��الهاي منتهي به مبارزات انقالبي ،در بستر
كس��الت بود و پس از دو ماه مب��ارزه با بيماري
نهايتاً در تيرماه س��ال  13۵۴دي��ده از جهان
فروبست». ...

