
علت حضور آيت اهلل اش�رفي در كرمانشاه 
چه بود؟

 ايش��ان پيش از ش��روع مبارزات و زمان��ي كه در قم 
بودند، از طرف استادشان آيت اهلل العظمي بروجردي، 
به عنوان نماينده ايشان رهس��پار كرمانشاه شدند و 
همان جا ماندند تا وقتي كه مبارزات عليه رژيم ش��اه 
علني و انقالب پيروز شد. پس از پيروزي انقالب هم 
ايش��ان به عنوان نماينده حضرت امام در كرمانشاه و 
سپس امام جمعه آنجا منصوب ش��دند و بعد هم كه 
دفاع مقدس پيش آمد و نهايتاً هم در 23 مهر 1361 

به شهادت رسيدند. 
گويا آيت اهلل اش�رفي اصفهان�ي در دوران 
مبارزات ش�ان و در مقطعي حساس از امام 

حمايت هم كرده بودند؟
زماني كه آي��ت اهلل بروجردي رحل��ت كردند، علماي 
بزرگ آن زمان در ق��م از جمله آي��ت اهلل گلپايگاني، 
آيت اهلل نجف��ي، آقاي ش��ريعتمداري، آيت اهلل محقق 
داماد، آيت اهلل اراك��ي و. . . بودند كه بعض��اً خود را در 
معرض مرجعيت ق��رار داده و رساله هايش��ان را چاپ 
و پخش كردند. حضرت امام ه��م جزو اين علما بودند 
ولي هم از نظر تقوايي و هم از نظر علمي با آنكه از همه 
آقايان ديگر جلوتر و پيشتازتر بودند، خود را در معرض 
مرجعيت قرار نمي دادند. اگر هم رساله اي از امام چاپ 
مي شد، روي جلد و صفحه عنوان، اسم مرجع ديگري 
را مي زدند و در صفحه دوم يا سوم عالمتي بود كه نشان 
مي داد اين رساله آيت اهلل خميني است. آن زمان كسي 
واقعاً جرئت نمي كرد بگويد من مقلد آيت اهلل خميني 
هستم. اگر هم كسي مي خواست خمس مالش را براي 
ايشان بفرستد بايد با هزار زحمت اين كار را مي كرد. در 
نجف كه اين كار بسيار سخت بود. در قم هم مراجعه به 
نماينده ايشان بسيار دشوار بود. به هر حال در آن مقطع 
شهيد  آيت اهلل اش��رفي اصفهاني به صورتي قاطعانه و 

محكم، از امام به عنوان مرجع اعلم حمايت كردند. 
آيت اهلل اشرفي چطور به نمايندگي امام در 

كرمانشاه منصوب شدند؟
همان طور كه همه مي دانند قبل از اينكه انقالب پيروز 
شود، امام در سال 42 از زندان آزاد شدند و به قم آمدند 
و بعد دوباره دستگير و به تركيه تبعيد شدند. در زماني 
كه امام را آزاد كردند، ش��هيد محراب همراه با عده اي 
از اهالي كرمانش��اه به ديدن امام رفتند. در آن ديدار 
امام ايشان را به عنوان نماينده خودشان در كرمانشاه 
منصوب كردند. پس از پيروزي انقالب هم در سال 57، 
نخستين كس��ي كه به امامت جماعت منصوب شد، 
مرحوم آيت اهلل طالقاني در تهران بود و بعد چهار شهيد 
محراب در شهرهاي مهم منصوب ش��دند. در شيراز 

آيت اهلل دستغيب، در تبريز آيت اهلل قاضي طباطبايي 
و بعد آيت اهلل مدني كه ابتدا ام��ام جمعه همدان بود، 
آيت اهلل صدوقي در يزد و مرحوم والد در كرمانش��اه. 

آيت اهلل طاهري اصفهاني هم در اصفهان. 
از روزهاي اوج گيري انقالب در كرمانشاه و 

نقش شهيد محراب چه خاطراتي داريد؟
در دوراني كه هنوز ش��اه بر اريكه قدرت بود ايش��ان 
محور و پيشتاز مبارزات در كرمانش��اه بودند. در آن 
زمان تظاهرات خياباني كرمانشاه ابتدا به صورت آرام 
شروع شد و ايشان مردم را دعوت به راهپيمايي آرام 
مي كردند و از شعارهايي نظير »مرگ بر شاه« خبري 
نبود بلكه مردم در س��كوت و خيل��ي آرام به عنوان 
اعتراض به رژيم شاه پياده از مسجد آيت اهلل بروجردي 
تا مي��دان آزادي حركت مي  كردند. كرمانش��اه اهل 
س��نت زياد دارد بنابراين هم علما و ه��م مردم اهل 
س��نت در اين راهپيمايي ها حضور پي��دا مي كردند 
و براي اعتراض به رژيم ش��اه به طرف ميدان آزادي 
رهس��پار مي ش��دند. به تدريج اين راهپيمايي ها به 
تظاهرات و زد و خوردهاي خياباني كشيد و شعارها 
شدت گرفت و »مرگ بر ش��اه« گفتن ها شروع شد. 
البته تظاهرات ابتدا از قم ش��روع ش��د و س��پس به 
استان هاي ديگر و تهران كش��يده شد. سرانجام هم 
مبارزات منج��ر به آمدن امام ش��د. به ي��اد دارم در 
يك��ي از همين تظاهرات ه��اي خياباني م��ردم را به 
گلوله بس��تند. من در كنار حاج آقا بودم. همه بعد از 
تيراندازي فرار كردند و من مانده بودم كه حاج آقا را 
كه پيرمرد بود كجا ببرم. بعد حاج آقا را كشان كشان 
به خانه اي ب��ردم و چندين س��اعت در آنجا مانديم. 
سربازها در ريوهاي ارتشي س��وار بودند و از آنجا به 

مردم تيراندازي مي كردند. 
اين واقعه مربوط به چه سالي است؟

چند ماه قبل از پيروزي انقالب. اولين شهيد تظاهرات 
در كرمانشاه يك دانشجوي 22، 23 ساله به نام آقاي 
صابوني بود. خالصه آن روز خ��دا رحم كرد كه تير به 

حاج آقا نخورد. 
در دوراني كه حضرت ام�ام در نجف اقامت 
داشتند، ارتباط آيت اهلل اشرفي با ايشان به 

چه طريق بود؟
ابتدا به اين نكته مهم اشاره كنم كه علت تبعيد امام از 
تركيه به نجف اين بود كه رژيم مي خواست شخصيت 
امام را تحت الشعاع علماي نجف قرار دهد. اتفاقاً قضيه 
برعكس شد. آن زمان آيت اهلل حكيم، آيت اهلل خويي و 
آيت اهلل شاهرودي از مراجع معروف عراق بودند. امام با 
نيرو و انرژي و استعداد فوق العاده اي كه داشتند، درس 
خارج فقه را در نجف ش��روع كردند كه مثل بمب اتم 

صدا كرد. حتي بزرگان و شاگردان آيت اهلل خويي كه 
مدت ها بود ديگر به درس آيت اهلل خويي نمي رفتند و 
مي گفتند درس ايشان ديگر براي ما فايده ندارد، سر 
درس امام رفتند. البته اول به صورت تفريحي رفتند كه 
ببينند اين حاج آقا روح اهلل كه مي گويند درسش چطور 
است. آيت اهلل راستي كاشاني كه از بزرگان اساتيد نجف 
و شاگرد ميرزا آيت اهلل خويي بود وقتي سر درس امام 
مي رود بعد از يكي دو هفته مي گويد ما تازه فهميديم 
كه طلبه هس��تيم و حاال حاالها باي��د درس بخوانيم. 
اين حرف ايشان در نجف بس��يار تأثيرگذار بود و موج 
ايجاد كرد يا مرح��وم آيت اهلل مدني كه از ش��اگردان 
آي��ت اهلل خويي بود و هر وقت كه ايش��ان ب��راي نماز 
جماعت نمي آمد، به جاي ايش��ان نماز جماعت را در 
صحن حضرت امير )ع( برگزار مي كرد با وجود آيت اهلل 
خويي كه استادش بود، به درس حضرت امام مي رود 
و مي گويد امام اعلم و باالتر از آقاي خويي اس��ت. اين 
حرف تأثير زيادي در نجف داشت و موج ايجاد كرد. به 
هر حال موقعيت علمي امام كاماًل در نجف جا افتاد و 
توطئه رژيم شاه بي نتيجه ماند. حركت ها و فعاليت ها 
و درس هاي امام اثبات كرد كه اعلميت امام در حد اين 

آقايان نيست، بلكه مساوي و حتي باالتر از آنهاست. 
ش�هيد محراب براي دي�دار ام�ام به نجف 

رفتند؟
مرحوم والد مدتي كه امام در نجف تشريف داشتند، در 
دو نوبت پاسپورت گرفتند و به نجف رفتند. در آن سفر 
والده ما هم به اتفاق حاج آقا رفتند و 40 روزي در نجف 
و كربال ماندند و يك روز هم ناهار خدمت امام بودند. 
امام فرموده بودند كه آقاي اش��رفي يك روز به اتفاق 
خانم براي ناهار به من��زل ما بياييد. حاج خانم مهمان 
خانم امام )رحمت اهلل عليه( بودند و حاج آقا هم مهمان 
امام بودند. مرحوم والد مي گفتند آنجا در خدمت امام 

يك غذاي عربي خورديم. 
ش�ما ه�م در اي�ن س�فرها همراهش�ان 

مي رفتيد؟
 خير، من آن موقع در قم درس مي خواندم و پاسپورت 
نداشتم اما بعدها خودم به صورت غيرقانوني به نجف 
رفتم. امام در مدرسه آيت اهلل بروجردي در نجف نماز 
مي خواندند اما اغلب ايراني ها جرئت نمي كردند پشت 
سر ايشان نماز بخوانند، چون اگر نماز مي خواندند، از 
آنها عكس می گرفتند و شناسايي مي شدند و مأموران 
لب مرز آنها را تعقيب و دس��تگير مي كردند. از طرفي 
حضرت ام��ام عصره��ا از آنجا كه منزل ش��ان تا حرم 
حدود 500 متر بود اين مسير را پياده طي مي كردند. 
ايراني ه��ا هم چون مي ترس��يدند نزديك ش��وند، در 
پياده روها مي ايستادند تا در ساعت 9 كه امام به حرم 
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 »ناگفته ها و خاطره هايي از سيره اجتماعي و سياسي چهارمين شهيد محراب« 
در گفت وشنود با حجت االسالم والمسلمين محمداشرفي اصفهاني- بخش نخست
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می فرمود ساواك آب خوردن من را هم 
کنترل می کند!

   سمانه صادقي
 امروز س�ي وهفتمين سالروز ش�هادت چهارمين 
ش�هيد محراب آيت اهلل حاج آقا عطاءاهلل اش�رفي 
اصفهاني اس�ت. در شناس�ايي س�يره اجتماعي 
و سياس�ي آن ش�هيد نامدار با فرزند ارجمندش 
حجت االسالم والمسلمين محمداشرفي اصفهاني 
گفت وش�نودي انجام داده ايم كه نخستين بخش 
آن را پيش رو داري�د. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان و 

عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 
  

 ظاهراً پيشينه ارتباط پدر شما با حضرت امام از 
ديگر شهداي محراب بيشتر است. اين آشنايي 

از كجا آغاز شده بود؟
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. »ِمَن الُمؤِمنيَن ِرجاٌل َصَدقوا 
َ َعلَي��هِ َفِمنُهم َمن َقضی نَحَب��ُه َوِمنُهم َمن  ما عاَهُدوا اهللهَّ
لوا تَبدياًل« اين مسئله را از پيام حضرت امام  يَنَتِظُر  َوما بَدهَّ
مي شود فهميد. ايشان در پيامشان فرموده اند كه اينجانب 
از ارادتمندان آقاي اشرفي اصفهاني بوده و هستم و قريب 
60 سال است كه ايشان را مي شناسم. تقريباً سن اين دو 
بزرگوار به هم نزديك بود. زمان��ي كه مرحوم والد در 19 
سالگي درس اصفهان را ترك و براي تحصيل به قم هجرت 
كردند، لذا حض��رت امام و مرحوم والد ه��ر دو، در درس 
مرحوم آيت اهلل حائري )مؤسس حوزه علميه قم( شركت 
مي كردند. اين آشنايي و ارتباط تنگاتنگ همچنان ادامه 
پيدا كرد تا آنكه مراجع ثالثه معروف، آيت اهلل خوانساري، 
آيت اهلل حجت و آيت اهلل صدر، زمام��دار حوزه علميه قم 
ش��دند و در نهايت هم آيت اهلل العظمي آقاي بروجردي 
اداره حوزه را ب��ه عهده گرفتند. يعني اي��ن دو بزرگوار از 

سنين 23، 24 سالگي با هم آشنا بوده اند. 
پدر خاطراتي از اين ارتباط 60 س�اله برايتان 

نقل كرده بودند؟
ش��هيد محراب در حالي كه ازدواج كرده بودند، 23 سال 
به صورت مجرد در مدرسه فيضيه قم زندگي مي كردند. 
چون به علت مشكالت اقتصادي قادر نبودند در قم منزلي 
را اجاره كنند و همسرشان والده ما در اصفهان ماندند. لذا 
ايشان هر دو، سه ماه يك بار براي يكي دو هفته به اصفهان 
مي رفتند و برمي گشتند. در مدرسه فيضيه مرحوم آقاي 
محمدتقي خوانساري استاد شهيد محراب نماز جماعت 
مي خواندند كه يكي از مراج��ع ثالثه بودند. حضرت امام 
هم مقيد بودند كه نماز را پشت سر ايشان بخوانند، چون 
آقاي خوانساري در زهد و تقوا در قم معروف بودند. مرحوم 
والد نيز چون حجره شان در مدرسه فيضيه بود، هميشه 
مقيد بودند نماز را پشت سر آيت اهلل خوانساري بخوانند. 
تصادفاً دو، س��ه بار آيت اهلل خوانس��اري به علت كسالت 
براي نماز جماعت نمي آيند. لذا وقتي آيت اهلل خوانساري 
نمي آمدند، علما و فضالي قم اص��رار مي كردند كه آقاي 
اشرفي شما به جاي ايشان نماز را اقامه كنيد. ايشان اغلب 
قبول نمي كردند ولي وقتي اصرار مي كردند، در محراب 
به نماز مي ايستادند و يكي از كس��اني كه به ايشان اقتدا 
مي كردند و نماز مي خواندند، خود حضرت امام بودند. آن 
موقع به امام حاج آقا روح اهلل مي گفتند و وقتي اين اتفاق 
مي افتاد، مي گفتند حاج آقا روح اهلل نماز مغرب و عشا را به 

آقاي اشرفي اصفهاني اقتدا كرده است. 
آيت اهلل اشرفي در ميان علماي ديگر آن زمان 

چه جايگاهي داشتند؟
همان طور كه گفتم همه شهيد محراب را به عنوان يك 
عالم متقي و پرهيزكار مي شناختند. لذا مرحوم آيت اهلل 
بروجردي گاهي براي ديدار از ش��هيد محراب به حجره 
ايشان مي آمدند. عالوه بر ايشان مراجع ثالثه هم هر سه، 
چهار ماه يك بار به ديدن مرحوم وال��د مي آمدند. البته 
آن روزها به ايش��ان حاج آقا عطاءاهلل مي گفتند و ايشان 
را به نام مي ش��ناختند. حضرت امام را هم با نام حاج آقا 
روح اهلل و آيت اهلل گلپايگاني را هم با نام آسيدمحمدرضا 
گلپايگاني مي شناختند. حضرت امام در طول مبارزات به 
نام خميني شناخته شدند وگرنه قبل از آن اصاًل كسي به 
نام خميني ايشان را نمي شناخت. در دوران مبارزات هم 
اعالميه ها را به نام الخميني امضا مي كردند، بعد كم كم به 

نام خميني معروف شدند. 
ش�هيد محراب چگونه با مبارزات امام آش�نا 

شدند و به صف مبارزان پيوستند؟
 ايشان مثل خود حضرت امام معتقد بودند رژيم شاه يك 
حكومت غيرقانوني اس��ت كه در برابر اسالم و قرآن قرار 
گرفته لذا هنگامي كه امام محور مبارزات شدند، همه در 
پيروي از امام به يكديگر سبقت گرفتند و بدون استثنا از 
امام تبعيت مي كردند. بزرگاني چون آيت اهلل گلپايگاني، 
آيت اهلل مرعشي نجفي، آقاي منتظري، آقاي مشكيني، 
آقاي فاض��ل لنكراني، آق��اي بهج��ت و... حتي آيت اهلل 
شريعتمداري كه بعداً حالت ديگري پيدا كرد، از مبارزاني 
بودند كه اطالعيه مي دادند و سخنراني مي كردند. كسي 
منكر رهبريت امام نبود و همه مي گفتند در مبارزات بايد 
از حاج آقا روح اهلل تبعيت كرد. البته بعضي ها كند و ماليم 
و بعضي ها تند مي رفتند، اما همان طور كه گفتم مخالفتي 
در بين نبود. ش��خصيت هايي چون آي��ت اهلل مطهري و 
آيت اهلل بهش��تي در پيروي از امام خمين��ي قوي عمل 
مي كردند. علماي معروفي همچون آيت اهلل صدوقي در 
يزد، آيت اهلل دستغيب در شيراز، آيت اهلل مدني و آيت اهلل 
اش��رفي اصفهاني نيز در كل كش��ور عالوه بر همراهي و 
ايجاد موج به تبعيت از امام افتخار مي كردند و ايشان را 
محور اصلي رهبري مي دانس��تند و همين امر هم باعث 
پيروزي امام شد و اال با رژيم شاه درافتادن به اين آساني ها 
نبود. حتي يادم هست در مالقات هايي كه همراه مرحوم 
والد با آيت اهلل مرعشي نجفي داشتيم، ايشان مي گفت: 
»تمام تالش ما بايد اين باش��د كه آيت اهلل خميني را به 
عنوان رهبر اين نهضت جا بيندازي��م و همه كارها را به 
عهده ايشان بگذاريم، چون ايشان خوب بلد است راه را 
شناس��ايي كند، حرف بزند و پيام بدهد. ما بايد از ايشان 
تبعيت كنيم. « به همين روي تبعيت علما و مراجع بزرگ 
آن زمان امري بديهي بود و كسي با امام مخالفت نمي كرد. 
البته يك سري آخوندهاي درباري وابسته به رژيم شاه هم 
بودند كه اصاًل موقعيت اجتماعي نداشتند و مردم اصاًل 
آنها را قبول نداشتند و تعدادشان در كل كشور شايد به 
تعداد انگشتان دست هم نمي رسيد. منهاي اين چند نفر 

همه علما پيرو امام بودند. 

پس از دستگيری آيت اهلل اشرفی علماي 
بزرگ آن زمان از جمله آيت اهلل گلپايگاني و 
ديگران از قم توصيه كردند كه ايشان چون 
بيمار هستند آزاد شوند و قرار شد از ايشان 
هم تعهد بگيرند كه ديگر در كرمانش�اه 
كاري انجام ندهند. ايش�ان ه�م تعهد را 
زير پا گذاش�تند و گفتن�د: بي خود از من 
تعهد نگيريد، من تا زنده هستم از آيت اهلل 
خميني دس�ت برنم�ي دارم. ب�ه هر حال 
حريف ايشان نش�دند و  آزادشان كردند

مشرف مي شدند، از دور ايشان را زيارت كنند اما 
برخي از كس��اني كه براي زيارت به نجف و كربال 
مي رفتند، به صورت سانسور شده و مخفي با امام 
ديدار مي كردند. من در همان سفري كه به نجف 
داش��تم به ديدار امام رفتم و پش��ت سرشان نماز 
خواندم. حتي بعد به منزل شان رفتم و دست شان 
را  بوسيدم ولي همان طور كه اشاره كردم مردم عوام 
مي ترس��يدند جلو بروند. به هر حال با آن اوضاع و 
احوال و اختناق هايي كه در زمان رژيم ش��اه بود 
خداوند خواس��ت كه نظام جمهوري اس��المي به 

رهبري امام برقرار و رژيم شاه ساقط شود. 
آيت اهلل اشرفي اصفهاني با امام در دوران 
نهضت چگونه ارتباط داشتند و از نحوه 
رد و ب�دل ش�دن پيام هاي ايش�ان چه 

خاطراتي داريد؟
ارتباط حاج آقا با امام تنگاتنگ بود و در مدتي كه 
امام در نجف بودند حاج آقا مرتباً  وجوهات شرعي 
را به نحو غيررس��مي و با زحمت بس��يار خدمت 
امام مي فرس��تادند و قبض هاي ام��ام را دريافت 
مي كردند. ظاه��ر قضيه اين طور ب��ود كه حاج آقا 
پول را دست كسي مي دادند و مي گفتند به نجف 
ببر و تحويل دفتر امام بده و قبض را بگير و بياور. 
كافي بود مأموران ساواك در بازرسي مرز ايران و 
عراق به قبضي از وجوهات امام بربخورند تا طرف 
را يكسره از همان جا رهسپار زندان و با او برخورد 

شديدي بكنند. 
ميزان حساسيت س�اواك كرمانشاه بر 

شهيد محراب تا چه حد بود؟
 گاه��ي اولتيمات��وم مي دادند كه چ��را با آيت اهلل 
خمين��ي ارتباط داري��د؟ ولي حاج آق��ا در جواب 
مي گفتند ايشان مرجع تقليد است و من فقط به 
سراغ ايشان نمي روم و به سراغ آقاي خويي و آقاي 
حكيم هم مي روم. بحث من سياسي نيست بلكه 
ايش��ان مجتهد و مرجع تقليد است و مردم هم به 
ايش��ان مراجعه مي كنند و وجوهات مي دهند لذا 
وجوهات هر يك از آقايان را كه توسط مقلدين آنها 
به من داده مي شود به دستشان مي رسانم. فرقي 
نمي كند آقاي حكيم باشد يا آقاي خويي يا آقاي 
ش��اهرودي؛ به اين عنوان وجوه��ات را براي امام 
مي فرستادند. رژيم چندباري هم ايشان را تهديد 
كرد كه اگر دست از آيت اهلل خميني برنداريد شما 
را تبعيد مي كني��م و حاج آقا ه��م مي گفتند: من 
آماده ام هر جايي مي خواهيد بفرستيد. تهديد به 

تبعيد زياد مي كردند ولي عملي نشد. 
از دستگيري هاي شهيد در دوران نهضت 

چه خاطراتي داريد؟
شبي كه امام از نجف حركت كردند كه به كويت 
بروند چون به كويت راهش��ان ندادند كس��ي از 
سرنوشت ش��ان باخبر نبود و من چون خيلي به 
امام عالقه داشتم و از سرنوشت شان بي خبر بودم 
آن ش��ب گريه مي كردم. ساعت يك بعد از نصف 
ش��ب بود كه تلفن خانه ما زنگ خورد. گوشي را 
برداش��تم، مرحوم آقاي محمدي گيالني گفتند 
با حاج آقا كار دارم. گفتم ايش��ان خواب هستند. 
گفتند ب��ه ايش��ان بگوييد كه ام��ام الحمدهلل به 
س��المتي وارد پاريس شده اند و س��الم هستند. 
نگران نباش��يد. رفت��م و حاج آقا را بي��دار كردم 
وگفتم امام الحمدهلل سالم هستند. پرسيدند كجا 
هس��تند؟ گفتم پاريس. پرسيدند تا االن داشتي 
گريه مي كردي؟ حاال برو بخواب. مي خواس��تم 
بخوابم كه زنگ در خانه به صدا درآمد و يك مرتبه 
10، 15 تا مأمور ساواك و شهرباني چكمه پوش 
به داخل خانه هجوم آوردند. اول گوشي تلفن را 
كشيدند كه نتوانيم با جايي تماس بگيريم و بعد 
هم كتاب هاي حاج آقا را به هم ريختند تا اعالميه 
و اجازه هاي امام را پيدا كنند. بعد هم از همان جا 
حاج آقا را مستقيم به تهران و به كميته شهرباني 

سابق بردند. 
منظورتان كميته مشترك است؟

بله، 10، 15روز در آنجا زنداني بودند و بعد علماي 
بزرگ آن زمان از جمله آيت اهلل گلپايگاني و ديگران 
از قم توصيه كردند كه ايشان چون بيمار هستند 
آزاد شوند و قرار شد از ايشان هم تعهد بگيرند كه 
ديگر در كرمانشاه كاري انجام ندهند. ايشان هم 
تعهد را زير پا گذاشتند و گفتند بي خود از من تعهد 
نگيريد. من تا زنده هستم از آيت اهلل خميني دست 
برنمي دارم. به هر حال حريف ايش��ان نش��دند و  
آزادشان كردند و ايشان هم به كرمانشاه برگشتند 
و مردم استقبال مفصلي از ايش��ان كردند و رژيم 

نتوانست كاري انجام بدهد. 
 چگونه باخبر شديد كه ايشان را شبانه 

به تهران برده اند؟
 ما آن شب تا صبح نخوابيديم. وقتي هم صبح من 
و اخوي به شهرباني رفتيم كه بفهميم قضيه از چه 
قرار است، گفتند ايشان را برده اند تهران، برويد از 
آنجا پيگيري كنيد. ما آمديم قم خدمت آيت اهلل 

گلپايگاني و آيت اهلل مرعشي و علماي قم و رايزني 
كرديم كه بفهميم ايش��ان كجا هس��تند. نهايتاً 
فهميديم ايشان در كميته مشترك هستند. چند 
روزي كه ايش��ان در آنجا بودند، ممنوع المالقات 
بودند و سلولشان هم انفرادي. خودشان مي گفتند 
حتي مي خواستم نماز بخوانم، به قدري تاريك بود 
كه نمي دانستم كي صبح مي شود، كي ظهر. فقط 
يك چراغ فوق العاده كم نور در سقف بود و من در 
همان نور مختصر توانس��تم در آن چند روز يك 
دور قرآن را ختم كنم. وقتي هم مي خواستم بيايم 
بيرون، نمي دانستم شب است يا روز. يك پارچه 
روي سر ما مي انداختند و دست ما را مي گرفتند 
و مي بردند دستشويي، وضو مي گرفتيم و دوباره 
به س��لول برمي گرداندند و در را قفل مي كردند. 
در همان زندان ها آقايان ديگري از قبيل آيت اهلل 

دستغيب و آيت اهلل طاهري اصفهانی هم بودند. 
 شكنجه شان هم كرده بودند؟

 خير، مي گفتند اص��اًل توهين و جس��ارت و اين 
حرف ها نبوده. فقط در زندان انفرادي بودند كه با 

كسي تماس نداشته باشند. 
س�اواك بعد از آن هم حاج آقا را تهديد 

كردند؟
زياد، مث��اًل وقت��ي س��خنران هايي را ك��ه براي 
مناس��بت ها يا برپايي نماز جماعت به كرمانشاه 
دعوت مي كرديم، س��اواك پيام هايي مي فرستاد. 
مثاًل دو سال ماه رمضان، س��خنران نماز جماعت 
ايشان و مهمان منزل ما، مرحوم آيت اهلل خزعلي 
بود. آشيخ محمد يزدي، مرحوم آشيخ علي مرواريد 
و آقاي صاب��ري همداني از نماين��دگان خبرگان 
و از نماينده ه��اي امام در تركيه، مرحوم ش��هيد 
هاشمي نژاد هم از سخنراناني بودند كه دعوت شان 
مي كرديم. همه هم از طرف��داران قرص و محكم 
امام بودند كه اس��م ايش��ان را با كنايه مي بردند و 
مثاًل مي گفتند خدايا آن كس��ي را كه همه دل ها 
متوجه اوست، حفظ بفرما. مراجع تقليد، مخصوصاً 
عزيز ما را حفظ بفرما. مرج��ع عاليقدر ما را حفظ 
بفرما. اسم نمي آوردند، ولي معلوم بود منظورشان 
كيس��ت. خالصه به هر نحو ممكن حرف هايشان 
را مي زدند و سخنراني هايش��ان نيش دار بود. لذا 
ساواك مي پرس��يد منظورتان كيست؟ بعضي از 
افراد را هم دس��تگير كردند. مثاًل آق��اي يزدي و 
آقاي مرواريد را گرفتند و توي گوش آقاي مرواريد 

كشيده زدند. 
در دوره اي كه در كرمانشاه نماينده امام 
بودند، اخبار سياس�ي از چ�ه طريق به 

ايشان مي رسيد؟
ما مرتباً حاج آقا را حماي��ت و مطلع مي كرديم و 
هر اتفاقي را كه در قم مي افتاد به اطالع ايش��ان 
مي رس��انديم. آن روزها مثل امروز تلفن همراه 
و كاًل زياد تلفن وجود نداش��ت و ه��ر اتفاقي كه 
مي افتاد به سختي به ايشان مي رسانديم. بايد از 
تلفن عمومي زنگ مي زديم و خيلي سخت بود. 
حتی يكی از آقايان به ش��اگردهايش مي سپرد و 
مي گفت:» يك كاري كنيد مثل من نشويد. من 
آب هم بخورم س��اواك دنبالم هست. چون اگر 
فقط يك بار دستگير شويد و برايتان در ساواك 
پرونده تشكيل بدهند، ديگر رهايتان نمي كنند. 
زرنگ كسي است كه گير نيفتد«. لذا من خودم 
حدود 10 ماه تحت پيگرد ساواك بودم و حجره 
مرا پلمب كرده بودند. دادستان تهران به قم آمده 
و حجره هايي را در مدرس��ه فيضيه پلمب كرده 
بود. آن موقع دو گوني پر از اعالميه ها و عكس امام 
در حجره من بود. همين طور كتاب واليت فقيه 
كه جرمش حداقل زندان ابد ب��ود. يك بار رفتم 
خدمت آقاي گلپايگاني و گفتم آقا! ما را به شدت 
تعقيب مي كنن��د. يك كاري كني��د كه تعقيب 
نكنند. پرسيدند چرا؟ گفتم به اين داليل. گفتند 
اصاًل ماندن تو در قم حرام است. هرچه زودتر برو. 
لذا چون من با لباس روحانيت نمي توانستم بروم 
با لباس ش��خصي رفتم. اخوي هاي من هم دائم 
به من مي گفتند تو چون داغ و دوآتش��ه هستي، 
باالخره پدرمان را به كشتن مي دهي. آن شبي كه 
حاج آقا را دستگير كردند و بردند، اخوي ها تا صبح 
سرزنشم كردند كه تو باعث شدي پدر را گرفتند. 
وقتي هم حاج آقا مصطفي فوت كرد، در كرمانشاه 
مهم ترين مجلس ختم سراسر ايران برگزار شد. 
عاملش هم خود من بودم و در واقع حاج آقا را در 

برابر عمل انجام شده قرار دادم. 
چطور؟

اعالميه چاپ كردم كه به مناس��بت رحلت فرزند 
حضرت آيت اهلل العظمي خميني، حاج آقا مصطفي 
خميني، مجلس ختمي در مسجد آيت اهلل بروجردي 
برگزار خواهد شد. اين اعالميه را در تمام كرمانشاه 
پخش كرديم. حاج آقا هم از همه جا بي خبر پرسيدند 
اين اعالميه را چطور چاپ كردي؟ گفتم در تهران 
چاپ كردم. با تعجب پرس��يدند ته��ران؟ آيت اهلل 
گرامي را هم براي سخنراني دعوت كرديم. مسجد 
آيت اهلل بروجردي كرمانش��اه تا اس��تانداري مملو 
از جمعيت بود. آيت اهلل گرامي س��خنراني بس��يار 
داغي كرد و دس��ت كم 10 بار اس��م ام��ام را برد و 
مردم چنان صلوات هايي مي فرس��تادند كه سقف 
مسجد مي لرزيد. شب تا صبح 500 مأمور ساواك 
مي خواستند من و آقاي گرامي را با هم بگيرند. من 
و ايشان هم از راه فاضالب مسجد خودمان را به 20 
خانه آن طرف تر رس��انديم و در آنجا ماشيني ما را 

سوار كرد و از كرمانشاه فرار كرديم. 
حاج آقا را هم دستگير كرده بودند؟

نه، دنبال من و آقاي گرامي بودند. سوار ماشين كه 
شديم گفتم آقاي گرامي عمامه تان را برداريد. االن 
مأموران س��اواك دور تا دور همه جا ايستاد ه اند. 
ايش��ان گفت امكان ن��دارد عمامه ام را ب��ردارم و 
برنداشت، ولي من عمامه ام را برداشتم. ساعت دو 

بعد از نصف شب از كرمانشاه فرار كرديم. 

ارتباط پدر با امام تنگاتنگ بود و 
در مدتي كه ام�ام در نجف بودند 
حاج آقا مرتباً  وجوهات شرعي را 
به نحو غيررسمي و با زحمت بسيار 
خدمت امام مي فرستادند. لذا رژيم 
چندباري هم ايشان را تهديد كرد 
كه اگر دس�ت از آيت اهلل خميني 
برنداريد شما را تبعيد مي كنيم و 
حاج آقا هم مي گفتند: من آماده ام 
هر جايي مي خواهيد بفرس�تيد


