
  نيما احمدپور
در روزهايي ك�ه بر ما مي گ�ذرد، از چهل ويكمين 
س�الروز ش�هادت حجت االس�ام والمس�لمين 
س�يدعبدالكريم هاش�مي نژاد عب�ور مي كنيم. 
هم از اين رو و در نكوداش�ت بخش�ي از تكاپوي 
خس�تگي ناپذير آن ب�زرگ، از پي�روزي انقاب 
اس�امي ت�ا ش�هادت، ب�ه بازخوان�ي پ�اره اي 
از روايت ه�ا و نكته ه�ا دس�ت زده اي�م. امي�د 
آنك�ه عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

     
  در كيستي »جوانمرد فاضل«

در آغاز اين يادمان، به هنگام مي نمايد كه لَختي بر 
زندگينامه حجت االسالم والمسلمين سيدعبدالكريم 
هاشمي نژاد تمركز داشته باشيم. در تك نگاشته اي 
كه تارنمللاي مركز اسللناد انقالب اسللالمي درباره 
ايشللان نشللر داده اسللت، چنيللن مي خوانيللم: 
»سيدعبدالكريم هاشللمي نژاد اشللرفي  معروف  به  
سيدحبيب ، در سللال 1311ش  در شللهر بهشهر و 
در خانواده اي  متدين  و مسللتضعف  به  دنيا آمد. وي 
 از كودكي  داراي  هللوش  و ذكاوت  اسللتثنايي بود و 
تا 14سللالگي،  به حوزه  علميه  آيت اهلل كوهسللتاني 
 مي رفللت. در مدت  چهللار سللال ، دروس  مقدمات  
حوزه  و مقداري  از سللطح  فقه  و اصللول  را به  پايان 
 رسللاند و چنان  نبوغي  از خود نشان  داد كه  آيت اهلل 
كوهستاني  شخصاً به  امور تحصيلي  او اشراف  يافت 
 تا استعداد سرشار وي  به  هدر نرود. پس  از اين  ايام ، 
با كسللب  اجازه  از محضر اسللتاد، عازم  حوزه   علميه 
  قم  شللد و به  ادامه   تحصيل  در زمينلله   فقه  و اصول 
 پرداخت . وي  پس از اتمام  دروس  سللطح،  در درس 
خارج فقه  و اصول  آيت اهلل بروجللردي ، امام خميني  

و عالمه طباطبايي  شللركت  كرد و بيش  از 10 سال، 
 در اين  حوزه  بلله  تحصيل  و تحقيللق  پرداخت . وي 
 از محضر اسللتادان ديگري  همچللون آيات:  محمد 
صدوقي ، سيدرضا صدر و سيدمحمد داماد استفاده 
كرد. پس  از فوت  آيت اهلل بروجردي  عازم  مشهد شد 
و در آنجا عالوه  بر تدوين  فقه  و اصول،  در درس  فقه 
 آيت اهلل سيدمحمدهادي  ميالني  نيز شركت  جست. 
در سال 1355 و در 25سالگي  ازدواج كرد و مراسم  
عقدش  در جوار حرم  امام رضا)ع (، با حضور آيت اهلل 
ميالني  برگزار شللد. وي  از سللال 1340 بللا برپايي  
جلسللات  وعظ  و تبليغ،  به  آگاهي  و بيللداري  مردم  
پرداخت . پس  از قيام  15خرداد 1342، به  سفرهاي 
 تبليغي در ماه هاي  محرم ، صفر و رمضان  پرداخت  و با 
مسافرت  به  شهرهاي  مختلف ، اذهان  مردم  را نسبت 
 به  سياست هاي  رژيم  پهلوي  روشني  بخشيد. در اين  
سللفرها، سللاواك  او را تعقيب  می كرد. وي  به  علت  
شللركت  در قيام  15 خرداد 1342، به   مدت 41روز 
در زندان  شهرباني  كل  كشللور محبوس  شد. پس  از 
آزادي  به  مشهد بازگشت  و به  فعاليت هاي  سياسي- 
 اجتماعي  خود ادامه  داد. هاشمي نژاد بعدازظهر روز 
1342/7/22 در مسللجد فيل ، در حضور چند هزار 
نفر عليه  اصالحات  ارضي  به  سللخنراني  پرداخت  و 
كشف  حجاب  در زمان  رضاشاه  را بزرگ ترين  خيانت 
 به  دين  و قانون  اساسي خواند. وي  جهت  آشناكردن 
 جوانان  با مسائل  ديني  و سياسللي ، كانون  فرهنگي  
جوانان  را در مشللهد تأسلليس كرد. در سال 1343 
نيز با همكاري  سيدحسللن  ابطحللي، كانون  بحث  و 
انتقاد ديني  را جهت  ارشاد نسل  جوان  برپا كرد. وي 
 در 1352/18/4 به  جرم  اقدام  عليه  امنيت  كشللور، 
از سوي  سللازمان  اطالعات  و امنيت  استان  اصفهان  

دستگير و در زندان  شهرباني  اصفهان  محبوس شد. 
همچنين  در سال 1354 با تهييج  احساسات  طالب 
 مدرسه  ميرزا جعفر و مدرسه  آيت اهلل ميالني  در ايام  
فاطميه- در خصوص  كشتار طالب  قم  كه  منجر به 
 تظاهرات  مردمي  شد- دستگير و به  دو سال  حبس 
 محكوم شللد. در اول  آبللان 1356 با شللنيدن  خبر 
شهادت  آيت اهلل حاج آقا مصطفي خميني ، بر شدت 
 مبارزات  خود افزود و به  همللراه  آيت اهلل خامنه اي  و 
آيت اهلل واعظ طبسي  در مشللهد به  پخش  اعالميه  و 
تشللويق  مردم  به  اعتصاب  و راهپيمايي  پرداخت  كه 
 اين  بار نيز دستگير شد. پس  از آزادي ، ساواك  قصد 
داشللت  او را ترور كند كه  ناموفق  ماند. با اوج گيري 
نهضت اسللالمي، فعاليت هاي شللهيد هاشمي نژاد 
نيز گسترده تر شد. پس  از بازگشت  امام  خميني  به  
ايران ، وي  به  قصد مالقات  امام  در مدرسه  علوي ، به 
 تهران  آمد و پس  از آن  به  طور جدي  به  فعاليت هاي 
 خود ادامه  داد و تالش  كرد انقالب  را از گزند دشمنان  
در امان  دارد. وي  كه در اولين  دوره  مجلس  شوراي 
 انقالب  اسللالمي از طرف  مردم  مشهد به  نمايندگي 
 برگزيده  شللد، سللرانجام در مهرماه 1360 توسط 

سازمان منافقين ترور شد و به شهادت رسيد...«.
  اش�ك افش�اندن بر شهداي موش�ك باران 

دزفول
همانگونه كه اشارت رفت، اين مقال مروري بر كارنامه 
شهيد هاشمي نژاد در پَِس پيروزي انقالب اسالمي را 
مي جويد، چه اينكه مقاطع قبلللي در منابع مربوط، 
به تفصيل مورد بررسللي قرار گرفته اسللت. از جمله 
عرصه هاي كوشللش شللهيد، حضللور در جبهه هاي 
جنگ تحميلي است. رهبر معظم انقالب اسالمي در 
خاطره پي آمده، از سفر مشترك خويش با آن بزرگ 

شهيد حجت االسام والمسلمين سيدعبدالكريم هاشمي نژاد
 از پيروزي انقاب اسامي تا شهادت، در آينه نكته ها و روايت ها

صحنه هاي دلخراش
 صداي رساي او را دچار لرزش نمي كرد

به شهر دزفول، هنگام موشللك باران شديد اين 
شهر گفته اند:

»او در قضاياي جنگ تحميلي، دو نوبت به مناطق 
جنگي آمد؛ يك بار از تهران، به اتفاق هم به اهواز 
رفتيم و چند روزي با ما مانللد و بعد به اتفاق، به 
دزفول رفتيم. عصر همان روز، او در مسجد جامع 
دزفول براي مردم قهرمان آن شللهر كه چندي 
پيش در اثر اصابت موشللك هاي ۹متري عراق، 
تعداد زيادي شللهيد داده بودند، چنان با حرارت 
صحبت كرد كه روحيه  قوي آنها را چندبرابر كرد. 
همان شب با شللهيد هاشللمي نژاد و تعدادي از 
برادران دزفولي و چند دوست طلبه در زيرزمين 
دفتر حزب جمهوري اسالمي در دزفول خوابيده 
بوديم، روي يك زيلو و چند تكه روزنامه. ساعت 
12نيمه شب، در برابر صداي مهيب چند موشك 
۹متري عراقي، از خواب بيدار شديم. با شهيد، به 
محل حادثه كه حدود 200متر آن طرف تر  بود، 
رفتيم. هنگام مشاهده  صحنه  دلخراش حادثه، به 
چشمان شهيد هاشمي نژاد نگاه كردم، اشك در 
چشللمان او حلقه زده بود. با اين حال، صداي او 
هرگز دچار ذره اي لرزش نشد. او با صداي رساي 
خود، به بازماندگان شهدا دلداري مي داد و مردم 
قهرمان دزفول را مي سللتود. شهيد هاشمي نژاد 
آن شب يك حامي قوي براي شللهيد داده هاي 
دزفول بود. او شللب به مردم دزفول روحيه داد. 
او در دزفول لباس رزم بر تن كرد و به خط مقدم 
جبهه رفللت تا براي يك لحظه هم كه شللده، در 
لباس پرافتخار پاسللداري و دفاع از اسالم باشد. 
قباًل هم به پايللگاه هوايي دزفول رفته و به محلي 
كه بني صدر در آن زندگي مي كرد، سرزده بود. او 
در آنجا به درددل هاي افسران كه از آلودگي هاي 
بني صدر در رنج بودند، گوش داد. او در آن شب 
با اين خاطره تلخ و در حالي كه شديداً متأثر بود، 

خوابيد و نيمه شب با صداي بمب بيدار شد...«.
  دوستان قديمي مشهد را بفرستم

 از شما محافظت كنند!
رهبللري در نگاهللي كلللي بلله كارنامه شللهيد 
هاشللمي نژاد به ويژه در مقطع پس از انقالب، بر 
شللجاعت و صراحت وي تأكيد و خاطره واپسين 
ديدار خويش با »ناطق خطابه هاي پرشور« را به 

ترتيب پي آمده روايت مي كنند:
»ايشللان در برخورد با امللواج گوناگون فكري، 
صريحاً حرفش را مي زد، بي مالحظه و بي محابا 
اظهللار نظر مي كللرد، اين شللجاعت در مجلس 
خبرگان در برخورد با كسللاني كلله روي اصول 
تعيين كننللده اي مثللل واليللت فقيه خدشلله 
مي كردند، آشكار شد. پيش از پيروزي انقالب و 
در سخنراني هاي حاد ايشان آشكار شد كه منجر 
به بازداشت ايشان و محكوميت به دو سال زندان 
شد. شجاعت ايشللان در مراحل گوناگون، تبلور 
بسيار داشت. چند روز، شايد 10 يا 12روز قبل از 
شهادت، ايشان به تهران آمدند. هر وقت ايشان 
به تهران مي آمدند، من واقعاً احساس مي كردم 
كه به وجود هاشللمي نژاد افتخار مي كنم! چون 
يك شخص واقعاً برجسته اي بود. وقتي مي آمد 
و من باخبر مي شدم كه آمده، مثاًل مي ديدم در 
سللخنراني فالن ميدان يا فللالن اجتماع بزرگ 
ايشللان شللركت كرده و مي دانسللتم كه ايشان 
آن شللب با فرداي آن روز پيش ماست، حقيقتاً 
خوشللحال مي شللدم. غالباً وقتي مي آمدند، به 
منزل ما وارد مي شللدند و آخرين ديللدار من با 
ايشللان، در يكي از اين مناسللبت ها بود. در يك 
سللخنراني كه يادم نيسللت كه به چه مناسبتي 
بود- به نظرم در 17شهريور بود- ايشان به تهران 
آمدند. من بيمار بودم. ايشللان آمدند به منزلي 
كه من از بيمارسللتان، به آنجا برده شللده بودم. 
آمدند آنجا و من حال بسلليار سللختي داشتم و 
ايشللان هم بسلليار متأثر بود، از وضع حال من. 
به هر حال سللخنراني را كردند و يك شللب را با 
ما بودند و بعد رفتند مشللهد. بعد از چند روزي 
كه گذشت، صحبت كانديدايي من براي رياست 
جمهوري شد. ايشان تلفن كرد از مشهد و خيلي 
اظهار خوشحالي كرد و گفت: من واقعاً خوشحال 
شدم كه شما كانديدا شدي و اينكه قبول كردي 
كانديداتوري رياست جمهوري را و اصرار كرد كه 
حفاظت كن خودت را و گفت: اگر فكر مي كنيد 
در تهران حفاظت ضعيف است، از مشهد عده اي 
از دوستان قديمي خودمان را بفرستم تا از شما 
محافظت كننللد. فراموش نمي كنللم اين را كه 
اينقدر ايشللان مصرانه به من مي گفت: شللما از 
خودت محافظت كن. تصور مي كنم از آن تلفن 
تا شهادت ايشان، دو الي سلله روز بيشتر فاصله 
نداشت. به هر حال ايشان در فعاليت هاي بعد از 
انقالب، به اين صورتي كه ذكر كردم، نقش هاي 

برجسته اي داشتند...«.
  خادم محرومان، در روزهاي پرمش�غله 

پس از انقاب
از جمللله مهم ترين مدخل ها به سلليره شللهيد 
هاشللمي نژاد در تمامللي ادوار و به ويللژه پس از 
پيللروزي انقالب اسللالمي، ساده زيسللتي وي و 
توجه هميشللگي به محرومان بود. نويسنده اثر 
تاريخي- پژوهشللي »زندگي نامه سياسي شهيد 
هاشللمي نژاد« از انتشللارات مركز اسناد انقالب 
اسالمي در اين باره آورده است: »موقعيت باالي 
اجتماعي شللهيد هاشللمي نژاد، هيچ گاه عامل 
غرور، تكبر و روحيه خودخواهي در او نمي شللد، 
بلكه بالعكس بسيار متواضع و فروتن بود و خود را 
از ديگران جدا نمي دانست. از ديگر خصوصيات 
وي، اهتمام به خدمت به مردم بود. هيچ شرايطي 
نتوانسللت رابطه بين شهيد هاشللمي نژاد و توده  
مردم را از بين ببرد. با محرومان بسيار صميمي 
و همراه بود و نسبت به اين قشر، شديداً احساس 
مسئوليت مي كرد و تمامي تالش خود را در جهت 
رفع مشكالت آنان به كار مي برد و خود را نسبت 

به اين كار متعهد مي دانسللت. درباره رفتار او با 
محرومان و مردم، نقل اسللت پيرزني كه شهيد 
هاشللمي نژاد ماهانه مبلغي به او كمك مي كرد، 
پله هاي زيادي را طي مي كرد تا به دفتر كار او در 
سللاختمان حزب جمهوري بيايد و ماهانه اش را 
بگيرد. مرحوم هاشمي نژاد هر چه به او مي گفت: 
از اين پله باال نيا، اذيت مي شوي، آن پيرزن جواب 
مي داد: نه، من بايد بيايم و شما را از نزديك زيارت 
كنم! زماني كلله وارد اتاق مرحوم هاشللمي نژاد 
مي شللد، عبايللش را مي بوسلليد و ماهانه اش را 
مي گرفت و مي رفت. شللهيد هاشمي نژاد، عاشق 
مردم بود. در لطافت و رأفللت روح، كم نظير بود 
و از مشاهده مشكالت و گرفتاري مردم، به  ويژه 
محرومان، بسلليار متأثر مي شللد. يكللي ديگر از 
خصوصيللات اخالقللي وي، دوري از تجمل بود. 
زي طلبگي كلله آن را در زندگي اش كاماًل رعايت 
مي كرد، مهم تريللن خصوصيت وي بود. او داراي 
زندگي ساده و دور از تشريفات بود. در اين رابطه 
يكي از دوسللتان و همكاران او مي گويد: شبي از 
جلسه اي برمي گشللتيم. دير وقت بود. بعضي از 
دوسللتان همراه او آمده بودند تا اينكه به منزل 
رسلليدند. ايشللان به آنها اصرار كردند كه داخل 
خانه بياييد و هر چه باشد، باهم شام مي خوريم. 
چون خيلي دير وقت بود، همسللر ارجمندشان 
هم اسللتراحت كرده بودند و ايشللان حاضر نشد 
او را بيدار كند و خودشان به آشللپزخانه رفتند. 
شام آن شب كوكوي سبزي بود. ظرفي را كه غذا 
در آن بود، با پارچه اي برداشتند و آوردند جلوي 
دوستان گذاشتند و بعد مقداري نان و يك پارچ 
آب. خيلي بي آاليش و ساده نشستيم با دوستان 
غذا خورديم... زندگي او با توده ها مردم، چندان 
تفاوتي نداشللت. زندگي شللهيد هاشللمي نژاد، 
بسيار سللاده و بي آاليش بود. او همان شهريه اي 
را كه همه طالب و مدرسان حوزه ها مي گرفتند، 
دريافت مي كللرد و از وجوه شللرعي، در زندگي 
شخصي خود و خانواده اش استفاده نمي كرد...«.

  قاتان»سيد« در كسوت داعشيان!
شهيد سيدعبدالكريم هاشمي نژاد به رغم اصرار 
دوستان و اطرافيان، حاضر به پذيرش محافظت 
از خويش نشد. به سللادگي رفت و آمد مي كرد و 
ترور او، كار دشواري به شمار نمي رفت. هم از اين 
رو و در هفتميللن روز از مهرماه 1360، منافقين 
توسط يكي از اعضاي خويش به نام هادي علويان، 
شمع وجودش را در دفتر حزب جمهوري اسالمي 
مشللهد خاموش و نظللام اسللالمي را از تالش و 
تكاپوي خسللتگي ناپذير وي محروم سللاختند. 
بهرام نوروزي از دستگيركنندگان تيم ترور وي، 
در باب فضاي ذهني قاتالنللش چنين مي گويد: 
»يكي از همكاري هايي كه منافقين دستگير شده 
با ما داشتند، لو دادن اعضاي خانه تيمي بود كه 
شهيد هاشمي نژاد را به شهادت رساندند. خداوند 
كمك كرد و ما رفتيم و روي اين خانه كار كرديم. 
از جمله افرادي كه در خانه دستگير شدند، يك 
پسر بچه 15 يا 16ساله به اسم حسين ُخردو بود. 
اينقدر جثه  ريزي داشت كه مشهدي ها به او ُخردو 
مي گفتند! يك روز حسين را آورديم و شروع به 
اعتراف كرد. گفت: ماجرا اين بود كه ما اول در فاز 
سياسي در دانشگاه، روزنامه مجاهد مي فروختيم. 
بعد از مدتي كه فاز نظامي شروع شد، منافقين ما 
را در خانه تيمي آوردنللد. روي فكر من و آن نفر 
دوم كار كردند. گفتند: شللما از اين به بعد نبايد 
روزنامه مجاهد بفروشلليد. گفتيللم: چه كنيم؟ 
گفتند: مي رويللد و از حزب جمهللوي، روزنامه 
جمهوري اسالمي مي گيريد و مي فروشيد! گفت: 
ما دو تا را آنها به روزنامه جمهوري اسالمي نفوذ 
دادند. رفتيللم به درون حزب و روزنامه فروشللي 
مي كرديم. اين منافقين هر چنللد وقت يك بار، 
به ما يك فتق بند مي دادند. مي بستيم و با آن به 
حزب رفت وآمد مي كرديم كه براي ما عادي شود. 
بنا داشتند كه در اين فتق بند، نارنجك بگذارند و 
به ما بدهند و با آن برويم و بياييم. گفت: يك شب 
تصميم گرفتند كه فردا صبح شهيد هاشمي نژاد 
را ترور كنند. مسللئول تشللكيالت ما، جهانگير 
بود و جهانگير هم زير نظر رشلليد بود. مسئوالن 
تشكيالت به ما اينگونه ديكته كردند كه شما فردا 
صبح بايد برويللد، نارنجك را ببنديللد و روزنامه 
را بگيريد! چون اين سللاعت هاشمي نژاد مي آيد 
و اين ساعت مي رود، لذا شللما بايد اين نارنجك 
را دربياوريد، جلوي سللينه شللهيد هاشمي نژاد 
بگيريد. چون اگر او بماند، فالن اسللت و بهمان و 
كلي آيه و حديث آوردند كه اگر شللما اين كار را 
انجام دهيد، مستقيم به بهشت مي رويد! و... همين 
كاري كه االن داعشللي ها دارنللد انجام مي دهند، 
يعني داعشي ها، درست شللبيه منافقين  هستند. 
گفت: تصميللم گرفته بودنللد تا يكي از مللا دو تا 
برويم. فردا آنها به دوستم گفتند: تو براي عمليات 
ترور برو! من خيلي غبطه خوردم و ناراحت شدم! 
خالصه دوسللتم تقريباً با همان فرمول، به حزب 
مي رود، نارنجك را مي كشللد و پشللت سر آقاي 
هاشمي نژاد منفجر مي كند و ايشان را به شهادت 
مي رساند. مي گفت: دوستم دسللتش قطع شده 
بود، اما همين منافقين كه در دور و نزديك بودند، 
به سرش ريختند و داد و فرياد كردند كه اين جزو 
منافقين است و همان جا او را زدند كه ديگر نفس 
نداشته باشد، چون اگر زنده مي ماند، از او اعتراف 
مي گرفتند و همه چيز لو مي رفت. خب دستگيري 
اين فرد چند ماه طول كشيد تا اين خانه تيمي زده 
شد و حسين ُخردو دستگير شد و اينقدر تعقيب 
و مراقبت گذاشللتيم تا در يكي از شهرسللتان ها 
جهانگير را هم دسللتگير كرديللم و از او اطالعات 
خوبي گرفته شللد. او بعللد با جرثقيللل دور فلكه 
حضرت، در همان محلي كه شهيد هاشمي نژاد به 
شهادت رسيده بود، اعدام شد. مردم هم ريختند و 

با لنگه كفش او را مي زدند...«.

شناخت »عيار تهران« 
در آينه يك پژوهش گسترده

مردي كه از شرارت
 به شهادت رسيد!

ش�هيد هاش�مي نژاد به رغ�م اصرار 
دوس�تان و اطرافي�ان، حاض�ر ب�ه 
پذيرش محافظت از خويش نش�د. به 
س�ادگي رفت و آم�د مي ك�رد و ترور 
او، كار دش�واري به ش�مار نمي رفت. 
ه�م از اي�ن رو و در هفتمي�ن روز از 
مهرماه 1360، منافقين توس�ط يكي 
از اعضاي خويش به نام هادي علويان، 
ش�مع وج�ودش را در دفت�ر ح�زب 
جمهوري اس�امي مش�هد خاموش و 
نظ�ام اس�امي را از ت�اش و تكاپوي 
خس�تگي ناپذير وي محروم ساختند
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  محمدرضا كائيني
اثري كه هللم اينك 
در معرفي آن سخن 
مللي رود، جامع ترين 
روايللت از كارنامه و 
سللير تحول شهيد 
طيب حللاج رضايي 
است. دسللتاويز آن، 
مستندات مكتوب و 
شفاهي هستند و بر 
بنياد آنهللا، از يكي از 
پرآوازه ترين و بحث برانگيزترين عياران تهران سخن 
رفته اسللت. »طيب خان« در دو جلللد قطور و طي 
سال ها توسط مسعود ده نمكي گرد آمده و مركز اسناد 
انقالب اسالمي به انتشللار آن مبادرت ورزيده است. 
مؤلف در ديباچه خويش بر ايللن اثر، در باب موضوع 

اصلي آن چنين آورده است: 
»مروري اجمالي بر زندگي شهيد طيب حاج رضايي، 
نشان از سيري تكاملي و پرفراز ونشيب در شخصيت 
اين فللرد دارد. گر چه اين زندگللي و نقاط عطف آن 
پر اسللت از تناقضات و فراز وفرودهايي كه در نهايت، 
به نورافكندن به ايللن ابهامات و شللناخت واقعي از 
تمام ابعاد شللخصيتي او كمك كرده است. بر اساس 
بررسي هاي نگارنده، دو سلله دهه  اول زندگي طيب، 
مملو از پرونده هاي شرارت و درگيري، تنش و حبس 
و زندان بوده است اما دهه  چهارم عمر او كه مصادف 
با دوران پرهياهوي سياسي سال هاي1320 و1330 
اسللت، طيب تبديل به يكي از مهره هاي تأثيرگذار 
دوران مي شود. بر اساس اسناد غيرقابل انكار تاريخي، 
با توجه بلله دلدادگي طيللب به پهلوي پدر و پسللر، 
مي توان او را به عنوان يكي از عوامللل مهم در بقاي 
سلطنت محمدرضا پهلوي- حداقل در وقايع اسفند 
سال1331 و 28مرداد1332 - قلمداد كرد؛ چهره اي 
كه در دوران جواني براي اثبات اراداتش به پهلوي، درد 
صدها سوزن خالكوبي را تحمل كرده و تصوير رضاشاه 

را روي سينه اش حك كرده بود. تبديل شدن طيب از 
يك جوان پُر َشر و شور به يك چهره  سياسي و بعدها 
به يك كارتل اقتصادي، در حد ملقب شدن به سلطان 
موز ايران و نفللوذ اجتماعي و محبوبيللت روزافزون 
او در افكار عمومي بلله دليل اخالق، رفتللار و كردار 
لوطي منشانه و كريمانه و مردم داري اش و همچنين 
دستگيري هاي متعدد از ضعفا، باعث احساس خطر 
عناصر مهمي از حكومت نسللبت به نفوذ اجتماعي 
طيب شللد. به گزارش سللاواك، يكللي از مهم ترين 
اقدامات جسورانه طيب، برگزاري راهپيمايي اعتراضي 
به سمت كاخ شللاه در حمايت از صنف ميدان داران، 
در برابر اقدامات شللهرداري تهران با جمعيتي بالغ 
بر20هزار نفر در سال133۹ بود كه زنگ خطر را براي 
درك نفوذ اجتماعي طيب و تبديللل او از يك لوتي 
كاله مخملي به يك معتمد و چهره  پُرنفوذ سياسللي 

براي ساواك و رژيم به صدا درآورد. 
به نظر مي رسللد خصومت ها و حسادت هاي سپهبد 
نصيري نسبت به طيب در افزايش فاصله  او از حكومت 
در سال هاي133۹ تا 1342 بسيار مؤثر بوده است. 
تنش طيب با نصيري در جشن اسللتقبال از شاه در 
ماجراي تولد وليعهد كه به پيشللنهاد طيب و پسللر 
پهلوان اكبر در بيمارستان جنوب شهر به دنيا آمد و 
شخص طيب متولي برگزاري جشن مردمي مراسم 
شللد، باعث پرونده سللازي هاي متعدد نصيري براي 
طيب گشللت و همين تنش ها، باعث نزديك شدن 
او به مليون و مذهبي هللا در وقايعللي مانند تحريم 
پپسي كوال در سللال آخر عمرش شللد، اما آنچه در 
طينت و رفتار و باورهاي طيب ثابت بوده و دستخوش 
حوادث و التهاب روزگار نشللد، ارادت ويژه  او به سيد 
و ساالر شهيدان حضرت امام حسللين)ع( و سادات، 
علما و مراجع شلليعه و دسللتگيري هاي او از ضعفا 
بوده اسللت و در نهايت، همين باورها و ارادت، سبب 
عاقبت به خيري او شد. در مورد ميزان نقش طيب در 
شكل گيري وقايع قيام 15خرداد سال1342 نيز در 
اين تحقيق سعي شده است با تطبيق اسناد و خاطرات 

شفاهي به يك جمع بندي درست رسيد...«. 

  شهيد طيب حاج رضايی

رهبر معظم انقاب: »در آخرين تماس 
تلفن�ي، صحب�ت از كانديداي�ي من 
براي رياس�ت جمهوري ش�د. خيلي 
اظه�ار خوش�حالي كرد و گف�ت: من 
واقعًا خوشحال شدم كه شما كانديدا 
ش�ديد و قبول كرديد. اصرار كرد كه 
خودت�ان را حفاظ�ت كني�د و گفت: 
اگر فكر مي كنيد در ته�ران حفاظت 
ضعيف اس�ت، از مش�هد ع�ده اي از 
دوستان قديمي خودمان را بفرستم. 
فراموش نمي كن�م اين را كه ايش�ان 
اينق�در مصرانه به من مي گفت: ش�ما 
از خودت محافظت كن. تصور مي كنم 
از آن تلفن تا ش�هادت ايشان، دو الي 
س�ه روز بيش�تر فاصله نداش�ت...«
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