
راه انداخته بوديم و با استفاده از امكانات اين شركت، 
يك نمايش��گاه سراس��ري كتاب در كل كشور به راه 

انداختيم. 
اين همه كتاب را از كج�ا تهيه كرديد و چه 

نوع كتاب هايي بودند؟ 
شهيد مفتح حدود 100 هزار جلد كتاب تهيه كردند 
و ما بسته بندي كرديم و به ش��هرهاي سراسر كشور 
فرستاديم. كتاب ها عمدتاً متعلق به شهيد مطهري، 
شهيد بهشتي، شهيد مفتح، دكتر شريعتي، مهندس 
بازرگان، آيت اهلل س��بحاني، آيت اهلل مكارم شيرازي، 
آقاي حجتي كرماني و اكث��راً كتاب هاي مورد توجه 

جوانان در آن روزها بود. 
آي�ا اي�ن نمايش�گاه ها پوشش�ي ب�راي 

فعاليت هاي سياسي بودند؟ 
بله، اين نمايش��گاه ها در واقع نقطه پرش ما به طرف 
حركت هاي اساسي مبارزاتي بودند و به تدريج، ايراد 
سخنراني را هم به برنامه نمايشگاه ها افزوديم. شهيد 
بهش��تي همواره اصرار مي كردند كه به كردس��تان 

بيشتر برسيم. 
يكي از فرازها مهم زندگي شهيد مفتح نقش 
مؤثر ايشان درتشكيل وتداوم حيات جامعه 
روحانيت مبارز است. از تشكيل اين جامعه 

و نقش آن در انقالب برايمان بگوييد؟ 
جامعه روحانيت مبارز در واقع توسط شهيد مطهري، 
ش��هيد مفتح، ش��هيد باهنر، مرحوم آقاي هاشمي، 
مرحوم آق��اي مهدوي كني و مرحوم آقاي موس��وي 
اردبيلي پايه گذاري ش��د. اين جمع تالش مي كردند 
تظاهرات و حركت هاي مردمي را برنامه ريزي كنند 
و در كنار آن، با جمع آوري اطالعات و برقرار ارتباط با 
بدنه اجتماعي، جلوي هرج و مرج در سيستم اداري و 
نظامي را بگيرد. اين فعاليت فكري و سياسي روحانيت 
انقالبي، در بين مزدوران فاسد رژيم و جوانان، حائلي 
را ايجاد و مردم به خصوص جوان ها را از دام هاي رژيم 
حف��ظ و آنها را ب��راي روزهاي سرنوشت س��از آينده 

حفظ كرد. 
در اين زمينه خاطره اي داريد؟ 

بله، يك روز در منزل ش��هيد مفتح، س��رگرد شهيد 
اقارب پرس��ت را ديدم. او را از اصفهان مي ش��ناختم. 
هنگامي كه رفت، علت حضورش را در منزل ايش��ان 
پرسيدم و ايشان گفتند: »اقارب پرست در واقع رابط 
ما با ارتش اس��ت و اخبار و اطالعات ارت��ش را به ما 
مي رساند و ما هم جامعه روحانيت را در جريان مسائل 

ارتش قرار مي دهيم«. 
شهادت آيت اهلل حاج آقا مصطفي خميني در 
واقع شعله اي بود كه از زير خاكستر نااميدي 
جامعه سر بر آورد و بار ديگر شور انقالبي را 
در دل مبارزان زنده كرد. جامعه روحانيت 

مبارز در اين زمينه چه نقشي داشت؟ 
در سال 1356 بين دو جريان روحانيت اختالفي شكل 
گرفت و ساواك سعي كرد از اين اختالف بهره برداري 
كند، اما زماني كه خبر شهادت حاج آقا مصطفي فرزند 
برومند امام به ايران رسيد، مردم با حركتي خودجوش 
و هماهنگ، همه جا نام امام را فرياد زدند و جو نااميدي 
ناشي از بي نتيجه ماندن فعاليت هاي مبارزاتي شكسته 
ش��د. تا آن روز چنين حركتي سابقه نداشت. جامعه 
روحانيت مبارز كه تشكل و انسجام خوبي پيدا كرده 
بود، تصميم گرفت به مناسب چهلم شهادت حاج آقا 
مصطفي خميني برنامه ريزي وس��يعي را در س��طح 
كشور اجرا كند. شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد 
مفتح و مرحوم آقاي هاشمي رفسنجاني معتقد بودند 
بايد اطالعيه اي سراسري بدهند و همه علما هم پاي 
آن را امضا كنند. مرحوم آيت اهلل مهدوي كني و شهيد 
مفتح- كه تازه از زندان بي��رون آمده بودند- با طيف 
وسيعي از روحانيون سراس��ر كشور ارتباط داشتند و 
از آنها خواستند اين اطالعيه را امضا كنند. عده اي از 
وعاظ تهران به اين شرط حاضر شده بودند پاي اعالميه 
را امضا كنند كه نام شهيد مطهري و شهيد مفتح حذف 
شود! وقتي شهيد بهش��تي علت را جويا شدند، آنها 
گفتند: ديدگاه هاي شهيد مطهري را در باره حجاب و 
بعضي از مسائل قبول ندارند و از حمايت شهيد مفتح 
از بعضي از افكار دكتر ش��ريعتي گاليه دارند. شهيد 
بهشتي به شدت در برابر اين افكار ايستادگي كردند و 
زير بار نرفتند و لذا قرار شد دو اعالميه جداگانه داده و 
دو مجلس ختم جداگانه برگزار شود. وعاظ تهران در 

مسجد عزيزاهلل مجلس ختم گرفتند. 
مراس�م جامع�ه روحانيت در كج�ا برگزار 

شد؟
در مسجد ارك. البته برگزاري اين مراسم قصه  مفصلي 

دارد. 
چطور؟ 

يك روز به منزل شهيد مفتح رفتم و در باره اين مراسم 
از ايشان سؤال كردم. فرمودند: قرار است در مجلس 
ارك مراسم را برگزار كنيم و آقاي معاديخواه سخنراني 
كند. عرض كردم: بعضي از دوستان آقاي معاديخواه 

كه در زندان با ايشان بودند، نسبت به عملكرد ايشان 
در زندان انتق��اد دارند و اين امر ممكن اس��ت باعث 
شود طيف وسيعي از جوانان- كه از نظر شهيد مفتح 
تأثيرگذارترين قش��ر اجتماعي هس��تند- به مراسم 
نيايند و لذا تصور نمي كنم آقاي معاديخواه براي اين 
مراس��م فرد مناسبي باش��د، مخصوصاً كه قرار است 
اين سخنراني ضبط و نور آن به سراسر كشور ارسال 
شود. شهيد مفتح فرمودند كه: » من هم در اين باره 
چيزهايي شنيده ام، اما مشكل اينجاست كه در حال 
حاضر كس��ي را نداريم كه منبر ب��رود. خود من هم 
كه ممنوع المنبر هس��تم«. دكتر حسن روحاني را از 
سال 1354 - كه ده ش��ب در مسجد حكيم اصفهان 
سخنراني كرده بود- مي شناختم و نوارهاي سخنراني 
ايشان را براي ش��هيد مفتح بردم. ايشان گوش دادند 
و به اي��ن نتيجه رس��يدند كه دكت��ر روحاني گزينه 

مناسبي است. 
نظر شهيد بهشتي چه بود؟ 

ايش��ان دكتر روحاني را در اين حد كه شاگرد شهيد 
مطهري و طلبه جوان با استعدادي است مي شناختند. 
قرار شد با شهيد مطهري در اين باره صحبت كنند و 
ايشان گفته بودند: هر چند ايش��ان هنوز ناشناخته 
است، اما خيلي خوب صحبت مي كند و انتخاب خوبي 
است. به اين ترتيب آقاي دكتر روحاني آمد و سخنراني 

بسيار تاريخي و جالبي را ايراد كرد. 
ظاهراً تعبي�ر »ام�ام« براي ام�ام خميني 
نخستين بار در همان مجلس و توسط ايشان 

مطرح شد؟
بله، آقاي روحاني به استناد آيه اي از قرآن واژه »امام« 
را براي رهبركبير انقالب به كار برد كه با صلوات مردم 
تأييد و تصويب شد. نوار اين س��خنراني را به سرعت 
تكثير و به سراسر ايران ارسال كردم و اين سخنراني، 
تبديل به يك��ي از ش��اخص ترين و برجس��ته ترين 

سخنراني هاي آن ايام گشت. 
مسجد قبا با تالش هاي شهيد مفتح به يكي 
از مهم ترين پايگاه هاي انقالب تبديل شد. 

در اين باره هم توضيحاتي بفرماييد؟ 
مسجد قبا با همت بزرگاني چون شهيد مفتح و شهيد 
مطهري، نقش بسيار تعيين كننده اي را در حركت هاي 
اس��المي، انقالبي و مردم��ي ايفا ك��رد، به طوري كه 
طيف هاي مختلف مردمي به آنج��ا روي آوردند و به 
هنگام ايراد سخنراني ها، تمام كوچه ها و خيابان هاي 
اطراف مسجد پر مي ش��دند و مردم مشتاق، با عالقه 

صحنه دستگيري ش�هيد مفتح بسيار 
دردن�اك ب�ود. زن ه�ا و بچه ه�ا گريه 
مي كردند و ايشان سعي داشتند آنها را 
آرام كنند. ما خواستيم به ايشان نزديك 
ش�ويم، ولي مأموران به ش�دت مقابله 
كردند و به ضرب و ش�تم ما پرداختند. 
ش�هيد مفتح ب�ه م�ا س�فارش كردند 
مراقب باشيم مراسم  ازدواج دخترشان 
به ه�م نخ�ورد و به خوبي برگزار ش�ود
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 »شهيد آيت اهلل دكتر محمد مفتح در عرصه مبارزات انقالب« 
در گفت وشنود با محمد پيشگاهي فرد 

او را در مراسم ازدواج دخترش 
دستگير كردند!
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خاصي در اين مراسم ها ش��ركت مي كردند. اين  6

شور و اشتياق، به خصوص در شب هاي ماه رمضان 
دو چندان مي شد. 

از مراسم تاريخي برگزاري نماز عيد فطر 
چه خاطره اي داريد؟ 

آخرين شب ماه رمضان سال 1356 بود كه شهيد 
مفتح مردم را براي اقامه نماز عيد فطر در تپه هاي 
قيطريه دعوت كردند. همان شب اعالميه اي بين 
مردم پخش شد كه بر اساس فتواي امام، اقامه نماز 
عيد فطر به صورت جماعت در عصر غيبت مجاز 
نيست. كاماًل معلوم بود ساواك در اين قضيه نقش 
دارد. شهيد مفتح با زيركي و شجاعتي مثال زدني 
اين فريب س��اواك را نقش بر آب و به همه اعالم 
كردند» ما شاگردان امام خميني هستيم و بيش 
از هر كس ديگري از فتاواي ايشان باخبريم و امام 
به هيچ وجه چنين فتوايي را صادر نكرده اند و نماز 
عيد فطر قطعاً برگزار خواهد شد«. همين طور هم 
شد و يكي از باشكوه ترين نمازهاي جماعت دوران 

انقالب در روز عيد فطر سال 1356 برگزار شد. 
نماز عيد فطر سال 1357 و راه پيمايي اي 
كه متعاقب آن صورت گرف�ت، يكي از 
مؤثرترين وقايع در پيشبرد انقالب بود. 

از آن روز چه خاطره اي داريد؟ 
من در عيد فطر سال 1357 در اصفهان بودم، اما 
شهيد مفتح وقايع آن روز و راه پيمايي عظيمي را 
كه صورت گرفت و حمايت قاطع شهيد مطهري و 
شهيد بهشتي و برنامه ريزي دقيق آن روز را، برايم 
به طور مفصل شرح دادند. ايشان فرمودند: آن روز 
پس از اقامه نماز جماعت به امامت خود ايش��ان، 
ش��هيد دكتر باهنر به ايراد سخنراني پرداختند و 
در باره اوضاع كش��ور و تصميم روحانيت را براي 
برگزاري مجلس يادبود براي شهداي خيابان ژاله 
تهران و شهرس��تان و تعطيل پنج شنبه به عنوان 
عزاي عمومي اعالم كردن��د. راه پيمايي در ميان 
مراقبت ش��ديد نيروهاي امنيتي انجام مي شود. 
مأموران در دوراهي قلهك به شهيد مفتح حمله 
و ايش��ان را مجروح كردند و از آنجا به بعد، شهيد 
بهشتي هدايت جمعيت را به سمت ميدان آزادي 
به عهده گرفتند و در آنجا سخنراني جالبي را ايراد 

و نماز ظهر را برگزار كردند. 
قضيه دستگيري شهيد مفتح چه بود؟ 

ايش��ان به خاطر جراحت در بيمارستان بستري 
شده بودند و خانواده و خويشاوندان معتقد بودند 
بهتر است ايشان در بيمارستان بمانند، اما ايشان 
در روز 16 شهريور براي شركت در مراسم عروسي 
دختر دومشان به خانه برگشتند. من هم همان روز 
از اصفهان به تهران آمدم. مأموران ساواك به خانه 
ريختند و هر سه طبقه را اشغال كردند و گفتند: تا 
ايشان را پيدا نكنند نخواهند رفت! آنها حتي اجازه 
نمي دادند كس��ي از طبقه اي به طبقه ديگر برود 
و عماًل همه ما را حبس ك��رده بودند! من و برادر 
ش��هيد مفتح گوش به زنگ بوديم كه به محض 
اينكه صداي ماشين ش��هيد مفتح را شنيديم، به 
كوچه برويم و نگذاريم ايشان وارد خانه شوند، اما 
وقتي سراسيمه به كوچه دويديم، ديديم مأموران 
ساواك ماشين ايشان را محاصره كرده اند. صحنه 
دستگيري ايش��ان بس��يار دردناك بود. زن ها و 
بچه ها گريه مي كردند و شهيد مفتح سعي داشتند 
آنها را آرام كنند. ما خواس��تيم به ايشان نزديك 
شويم، ولي مأموران به ش��دت مقابله كردند و به 
ضرب و ش��تم ما پرداختند. ش��هيد مفت��ح به ما 
سفارش كردند مراقب باشيم مراسم به هم نخورد 
و به خوبي برگزار شود. مأموران ايشان را بردند و 
ما تالش كرديم در آن ش��رايط دشوار مراسم را با 

آبرومندي برگزار كنيم. 
شهيد مفتح كي آزاد شدند؟ 

بعد از كشتار 17 ش��هريور، رژيم زير فشار ملي و 
بين المللي زيادي قرار گرفت و دولت شريف امامي 
موضوع »آشتي ملي« را مطرح كرد و شهيد مفتح 

بعد از دو ماه حبس آزاد شدند. 
از راه پيمايي هاي تاس�وعا و عاشوراي 

سال 1357 چه خاطراتي داريد؟ 
يك هفته قبل از تاس��وعاي س��ال 1357، در 
طبقه دوم منزل شهيد مفتح جلسه اي با شركت 
شهيد مطهري، شهيد بهش��تي، شهيد باهنر، 
مرحوم آيت اهلل مهدوي كني، مرحوم هاشمي 
رفس��نجاني و مق��ام معظم رهبري تش��كيل 
شد. بعد از ختم جلس��ه، همراه با شهيد مفتح 
پسرش��ان آقا مهدي و برادرشان حسين آقا به 
منزل آيت اهلل طالقاني رفتيم. قرار بود ش��هيد 
مفت��ح از ايش��ان بخواهند پاي ورق��ه اعالميه 
راه پيمايي تاسوعا عاشورا را امضا كنند. آيت اهلل 
طالقاني شهيد مفتح را بس��يار اكرام و احترام 
كردن��د، اما زي��ر بار امض��اي اعالمي��ه جامعه 
روحانيت مبارز نرفتند و هر چه ش��هيد مفتح 
اص��رار كردند، اثر نداش��ت. باالخ��ره اعالميه 
سراسري جامعه روحانيت مبارز با امضاي 40، 
50 تن از روحانيون چاپ و پخش شد. از سوي 
آيت اهلل طالقاني هم اعالميه اي انفرادي منتشر 
و پخش شد و عده اي چنين القا كردند كه ابتكار 

راه پيمايي آن روز از ايشان بوده است. 
آيا در ايامي كه ام�ام در پاريس بودند، 

شهيد مفتح به پاريس رفتند؟ 
خي��ر، اما موقعي كه ش��هيد مطه��ري از پاريس 
برگشتند، شهيد مفتح با ايشان تماس گرفتند تا 
به ديدنشان بروند. شهيد مطهري پيشنهاد كردند 
با هم به عيادت آيت اهلل موسوي زنجاني- كه بيمار 
بودند- بروند. من هم ش��هيد مفت��ح را همراهي 
كردم. در بين راه از وضعيت و شرايط نوفل لوشاتو 
و اطرافيان امام صحبت ش��د و ش��هيد مطهري 
اظهار نگراني كردند. البته امام به ايشان دلگرمي 
داده بودند كه: »نگران نباشيد، همه چيز درست 

مي شود، چون شما هستيد«. 

پس از پيروزي انقالب، علت تكدر شهيد 
مفتح از شهيد بهشتي چه بود؟ 

زماني كه قرار ب��ود انتخابات مجل��س خبرگان 
برگزار ش��ود، عده اي ك��ه از وح��دت روحانيون 
زخم هاي فراواني خ��ورده بودند، س��عي كردند 
بين آنها تفرقه بيندازند. از تهران، تنها بايد پانزده 
نفر براي مجلس خبرگان انتخاب مي شدند ولي 
عده زيادي نامزد ش��ده بودند. در جلسات جامعه 
روحانيت مبارز و نيروهاي خط امام قرار شد شهيد 
مفتح هم از تهران نامزد ش��وند، اما در جلس��ات 
بعدي به اين نتيجه رس��يدند كه برخي از ايشان 
معروف ترند و احتمال انتخاب آنها بيشتر است و 
لذا صالح ديدند ايشان از همدان نامزد شوند كه 
قطعاً انتخاب شوند و به مجلس خبرگان راه يابند. 
شهيد مفتح تصميم گرفته بودند اين كار را بكنند، 
اما دشمنان و خناسان دست به كار شدند و با رفت 
و آمدها و تلفن هاي مكرر به ايشان، القا كردند كه 
اين پيشنهاد در واقع روشي براي كنار زدن ايشان 
توسط شهيد بهشتي بوده است! خود من بارها از 
شهيد مفتح ش��نيدم كه مي گفتند: »اينها تصور 
مي كنند من آقاي بهش��تي را دو س��ه روز است 
كه مي شناس��م و خبر ندارند كه س��ابقه دوستي 
ما به س��ال ها پيش برمي گردد و لذا دائماً س��عي 
مي كنند مرا عليه ايشان تحريك كنند، در حالي 
كه اگر همين امروز اعالم شود كه ايشان كانديداي 
رياست جمهوري است، من اولين كسي خواهم 
بود كه به ايشان رأي مي دهم، زيرا بعد از امام كسي 

را به صالبت و مديريت ايشان سراغ ندارم«. 
من چ��ون به ه��ر دو بزرگوار عالقه داش��تم، نزد 
شهيد بهش��تي رفتم و اصل ماجرا را سؤال كردم. 
ايشان فرمودند: »واقعاً اين نحوه برخورد، نهايت 
بي انصافي است. ما مي خواهيم كه ايشان حتماً به 
مجلس خبرگان راه يابند، ولي با وجود كانديداهاي 
متعدد در ته��ران، با نام��زدي ايش��ان از تهران، 
احتمال رأي آوردنش��ان كم مي شود. من اسامي 
كانديداهاي ته��ران را نزد امام بردم. ايش��ان هم 
توصيه كردند بهتر است آقاي مفتح از شهرستان- 
كه احتمال موفقيت ايشان بيشتر است- كانديد 
شوند«، اما متأسفانه باالخره وسوسه خناسان تأثير 
خود را گذاشت و شهيد مفتح از تهران نامزد شدند، 
منتهي چون نام ايشان در ليست جامعه روحانيت 

مبارز و نيروهاي خط امام نبود، رأي نياوردند! 
كجا و چگونه از شهادت آيت اهلل مفتح 

اطالع پيدا كرديد؟ 
در آن ايام رئيس صدا و سيماي اصفهان بودم. يادم 
هست مشغله زيادي داشتم و لذا توجهي به راديو 
نداشتم. ساعت حدود نه و نيم بود كه منشي ام آمد 
و پرسيد: »خبر را شنيديد؟« گفتم، »نه!« او حرفي 
نزد و رفت و چند دقيقه بعد ع��ده اي از مديران و 
معاونان مركز آمدند و س��عي كردن��د با آرامش و 
به تدريج، موضوع را به من بفهمانند. ابتدا گفتند: 
به آقاي مفتح تيراندازي شده، ولي خوشبختانه به 
خير گذشته است و ايشان را به بيمارستان برده اند. 
بالفاصله با صداي و سيماي تهران تماس گرفتم و 
فهميدم به ايشان تيراندازي شده است، ولي هنوز 
خبر شهادت ش��ان را به صدا و سيما نداده بودند. 
دشوارترين كاري كه بايد مي كردم، اطالع دادن 
اين خبر به همسرم بود. وقتي به خانه رفتم، تنها 
كاري كه كردم اين بود كه راديو يا تلويزيون روشن 
نباشد. بعد به س��ختي ماجراي ترور شهيد مفتح 
و به خير گذش��تن قضيه را برايش توضيح دادم. 
بالفاصله بليط هواپيما تهيه كردي��م و به تهران 
آمديم. در نزديكي منزل وقتي همس��رم با سيل 
جمعيت س��ياه پوش و عزادار روبه رو شد، متوجه 
شد پدرش شهيد شده است و از ديدن اين منظره 

بي هوش شد!
قرار بود در س�الگرد ش�هادت آيت اهلل 
مفت�ح در س�ال 59، علي�ه توهي�ن به 
حضرت امام راه پيمايي اعتراض آميزي 
صورت بگيرد. چه كساني و با چه اهدافي 
قصد داش�تند كار را بكنن�د و امام چه 

واكنشي نشان دادند؟ 
 در آن زمان ش��يخ علي تهراني به اصفهان آمد 
و عليه ش��هيد بهش��تي در باغ تختي سخنراني 
كرد. بعد هم منافقين راه  افتادند و ش��عار مرگ 
بر شهيد بهش��تي س��ر دادند. اين اولين بار بود 
كه در اصفهان يعني زادگاه شهيد بهشتي، اين 
طور به ايش��ان جسارت مي ش��د. با اين حركت 
منافقين، طيف هاي ضد انقالب به آنها پيوستند 
و جمعيت قابل توجهي تشكيل شد و به سمت 
صدا و سيما راه افتادند. اعضا و طرفداران حزب 
جمهوري اسالمي، س��ريع وارد عمل شدند و با 
آنها به مقابله برخاس��تند و ش��عار مرگ بر بني 
صدر سر دادند. ما هم فورا انتظامات صدا و سيما 
را تقويت كرديم كه آنها سازمان را اشغال نكنند. 
فيلمب��رداران تلويزيون از اي��ن صحنه ها فيلم 
گرفتند و شب در اخبار اس��تاني نمايش دادند. 
در آن فيلم، صحنه اي بود كه كسي عكس امام 
را پاره كرده بود! متعاقب پخش اين خبر، از دفتر 
آقاي طاهري اصفهاني زنگ زدند كه: ايش��ان از 
ديدن اين منظره بسيار ناراحت شده. من گفتم: 
قضيه جدي نيس��ت و در درگي��ري پيش آمده 
و موضوع را بزرگ نكنيد. عب��داهلل نوري هم از 
تهران تماس گرف��ت و گفت كه: م��ن مي دانم 
موضوع مهمي نبوده، اما باي��د قضيه را بزرگ و 
شرايط را عليه بني صدر متشنج كنيم!قرار شد 
در روز سالگرد ش��هيد مفتح، در سراسر كشور 
راه پيمايي اعتراضي عليه اين اهانت انجام شود. 
جو بسيار س��نگين و متش��نج بود. امام دستور 
دادند راه پيمايي لغو ش��ود و نقشه كساني را كه 

مي خواستند آشوب به پا كنند، خنثي كردند. 
با تشكر از فرصتي كه در اختيار ما قرار 

داديد. 

  محمدرضا كائيني
روزهاي�ي كه بر م�ا مي گذرد، ي�اد و خاط�ره منادي 
وح�دت ح�وزه و دانش�گاه، ش�هيد آي�ت اهلل دكتر 
محمد مفتح را تداع�ي مي كند. از همي�ن روي و در 
تكري�م من�ش واالي آن بزرگ�وار، با دام�اد محترم 
ايش�ان جن�اب محمد پيش�گاهي فرد ب�ه گفت وگو 
نشس�ته ايم. اميد مي بريم كه انتش�ار اين مصاحبه 
پرنكته، تاريخ پژوهان انقالب را مفيد و مقبول افتد. 

  
از كي و چگونه با آيت اهلل ش�هيد مفتح آش�نا 

شديد؟ 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. آشنايي ام با آيت اهلل شهيد مفتح، 
از كتاب هاي ايشان آغاز ش��د و با مطالعه آن كتاب ها، به 

ايشان عالقه و ارادت زيادي پيدا كردم. 
چ�ه ش�د ك�ه ب�ا ايش�ان خويش�ي پي�دا 

كرديد؟واسطه اين وصلت كه بود؟ 
در س��ال 1348 پدرم از دني��ا رفتند و ش��هيد آيت اهلل 
بهشتي- كه آن موقع در آلمان تشريف داشتند- براي من 
نامه اي فرستادند و فوت پدرم را تسليت گفتند و فرمودند: 
»ابداً نگران آينده نباش، من ه��ر كاري كه از عهده ام بر 
بيايد براي خوشبختي تو انجام مي دهم«. ايشان از سفر 
كه برگشتند و روي آشنايي و همسايگي اي كه با شهيد 
مفتح داشتند، در سال 1350 موضوع ازدواجم با دختر 
ايشان را مطرح كردند. از سوي ديگر خاله ام دختر شهيد 
مفتح را ديده و ايشان را بسيار پس��نديده بودند. شهيد 
بهش��تي هم به من گفتند: » مي خواه��م دختر يكي از 
نزديك ترين دوستان و يارانم را برايت خواستگاري كنم«. 
بعد با شهيد مفتح صحبت كرده و ايشان پرسيده بودند: 
»اگر دختر خودتان دم بخت بود، حاضر بوديد فالني را به 
عنوان داماد انتخاب كنيد؟« و شهيد بهشتي پاسخ داده 
بودند: »حتماً اين كار را مي كردم«. ش��هيد مفتح وقتي 
اين پاس��خ را از شهيد بهشتي ش��نيدند، گفتند: »ديگر 

سؤالي ندارم!«. 
پس در واقع شهيد بهش�تي باني اين ازدواج 

شدند؟ 
بله، ايشان پس از صحبت با شهيد مفتح، به من گفتند: 
»مادرتان را براي خواستگاري و انجام كارهاي مقدماتي 
بفرستيد و باقي امور را به من بسپاريد«. در آن ايام خانواده 
شهيد مفتح در قم بودند. مادرم به قم رفتند و دختر ايشان 
را خواستگاري كردند و پس از موافقت خانواده عروس، 

شهيد بهشتي انجام بقيه كارها را به عهده گرفتند. 
در مورد مهريه و ساير رسوم بحثي نشد؟ 

شهيد مفتح به شهيد بهشتي گفته بودند: »تعيين مهريه 
و همه اين كارها را خودش��ان مديريت كنند«. ش��هيد 
بهش��تي هم يك جلد قرآن و يك دانگ و نيم از خانه ما 
را در اصفهان به قيمت 15 هزار تومان مهر ايش��ان قرار 
دادند و من و شهيد مفتح و ش��هيد بهشتي پاي سند را 

امضا كرديم. 
چه كسي خطبه عقدتان را خواند؟ 

ش��خصاً خيلي مايل بودم خود شهيد آيت اهلل بهشتي ما 
را عقد كنند، ولي ايشان صالح ديدند آيت اهلل آملي - كه 
آن موقع امام جماعت مسجد امام زمان)عج( در خيابان 
مختاري و از بس��تگان ايش��ان بودند- از ط��رف داماد و 
آيت اهلل زنجاني امام جماعت حس��ينيه ارشاد، از طرف 

عروس خطبه عقد را جاري كنند. 
ش�ما و ش�هيد آيت اهلل بهش�تي چه نس�بت 

خويشاوندي اي داشتيد؟ 
ايشان شوهرخاله من بودند، اما انصافاً همواره مثل پدري 
مهربان، نگران زندگي ام بودند و حت��ي پس از عقد، در 

خريد لوازم منزل هم به من كمك كردند. 
به نظر ش�ما، ويژگي هاي برجس�ته اخالقي و 
شخصيتي ش�هيدآيت اهلل مفتح كدام بودند 
و شما بيش�تر تحت تأثير كدام ويژگي ايشان 

قرار گرفتيد؟ 
ايشان فوق العاده مهربان و متواضع بودند و به همه افراد 
از كوچك و بزرگ، احترام مي گذاش��تند. از نظر علمي 
هم بس��يار مبتكر و خالق بودند و نوآوري ايشان در امور 
علمي و ديني بر همگان آشكار بود. همواره تبسم بر لب 
داشتند و در پيگيري امور ديني و نشر عقايد شيعي، انصافاً 

كم نظير بودند. 
از شما چه توقعي داشتند؟ 

ايش��ان اولين بار كه با من برخورد كردن��د، بعد از اينكه 
از تحصيالت و كارم پرس��يدند، فرمودن��د: »من گوهر 
گرانبهايي را كه در اختيار دارم به ش��ما مي سپارم. از او 
خوب مراقبت كنيد«. البته بعي��د مي دانم در حدي كه 
شهيد مفتح از من انتظار داش��تند، در اداي اين تكليف 

موفق شده باشم. 
يكي از ويژگي هاي ش�هيد مفت�ح كه همگان 
بدان معترفند، توانايي ايشان در ايجاد ارتباط 
با نس�ل جوان ب�ود. ش�ما از اي�ن ويژگي چه 

تحليلي داريد؟ 
همين طور است. مهرباني و فروتني ايشان سبب مي شد 
كه جوان ها خيلي به ايشان جذب ش��وند. مرحوم آقاي 
پرورش مي گفتند: »من با خيلي ها رابطه دارم و حتي با 
بعضي از آنها بسيار هم صميمي هستم، ولي رو نمي بينم 
شبي را در خانه آنها بمانم، ولي با آقاي مفتح راحت هستم 
و بدون رو در بايس��تي در منزل ايشان مي مانم«. شهيد 
مفتح بسيار ساده زيست و صميمي بودند، طوري كه افراد 
مي توانستند ساعت ها با ايشان درددل كنند. به جوان ها 
هم عالقه خاصي داشتند. پس از اينكه دكتر شريعتي از 
ايران رفت، جواناني كه در حس��ينيه ارشاد گرد ايشان 
جمع شده بودند، اكثراً به مسجد قبا و شهيد مفتح روي 
آوردند. ايش��ان مي گفتند: »وقتي اين جوانان مشتاق و 
پرشور را در مسجد قبا مي بينم كه با چه شور و هيجاني در 
باره مسائل مختلف ديني و سياسي بحث مي كنند، دلم از 
شوق لبريز مي شود، چون اينها را با تمام قلبم دوست دارم 

و چشم اميدم براي آينده به اينهاست«. 
از فعاليت هاي خودتان در كنار شهيد بهشتي 

و شهيد مفتح برايمان بگوييد؟ 
در اواخر سال 1352، اين دو بزرگوار از من خواستند بر 
دامنه فعاليت هايم بيفزايم و نيروهاي جوان را متش��كل 
كنم. من، آقاي منوچه��ر بزرگي و آقاي ح��داد، تازه از 
آموزشگاه ذوب آهن بيرون آمده و شركت ايران فوكو را 


