
  رحيم نيكبخت
15س�ال پي�ش در چني�ن روزهاي�ي، عال�م 
پرت�اش و خ�دوم مرح�وم آيت اهلل حاج ش�يخ 
مه�دي حائري تهران�ي دارفان�ي را وداع گفت و 
رخ در نق�اب خاك كش�يد. آن مرح�وم در كنار 
فعاليت هاي گس�ترده اجتماعي، سابقه سياسي 
نماياني داش�ت كه پيش�ينه آن به دوران نهضت 
مل�ي و مب�ارزات فداييان اس�ام ب�از مي گردد. 
مقالي ك�ه پيش روي داريد كوش�يده اس�ت تا با 
بازخواني فرازهايي از تاريخچه نهضت اس�امي 
ب�ه نق�ش آي�ت اهلل حائ�ري در آن رويداده�ا 
اشاراتي داش�ته باش�د. اميد آنكه مقبول افتد. 

 
  درآغاز نهضت اسامي

عالم فقيد حضرت آيت اهلل حاج شيخ مهدي حائري 
تهراني همچون س��اير علما و روحانيون، با ش��روع 
نهضت اس��امي به رهبري مراج��ع و در رأس آنها 
حضرت امام خمين��ي وارد مبارزات سياس��ي عليه 
حكومت پهلوي ش��د. وي ب��ا وع��اظ و گويندگان 
س��ختكوش نهض��ت ارتب��اط نزدي��ك و مداومي 
داش��ت. حضرت آيت اهلل حائري تهران��ي از نزديك 
با حجت االسام فلس��في، واعظ معروف نيز مرتبط 
بود. ايش��ان درباره اين ارتباط و دوستي خود گفته 
اس��ت: »اينجانب پاي منبر حجت االس��ام فلسفي 
در مس��جد جامع تهران بودم. ايشان در آن مجلس 
عليه شاه ملعون و به حمايت از قيام امام خميني)ره( 
سخنراني كرد و ش��اهد بودم در مردم تأثير زيادي 
گذاش��ت و انقابي را به وج��ود آورد... در مس��جد 
ترك ها به آن منبر اس��تيضاحي عليه دولت رفتند. 
بنده هم آنجا حضور داش��تم و آن ه��م مانند بمبي 
در تهران صدا كرد و به اس��تيضاح 10 ماده اي علم 

معروف شد. «)1(
آيت اهلل حائري تهراني عاوه ب��ر حضور در مجالس 
س��خنراني وعاظ انقاب��ي در تظاهرات تاس��وعا و 
عاشوراي س��ال 1342 هم ش��ركت داشت. آيت اهلل 
حاج ش��يخ محمدعلي گرامي در خاطرات خود در 
اين باره گفته است: »بس��تگانم كه در تهران بودند 
]از قضاياي 15 خرداد تهران[ نقل مي كردند كه در 
محدوده مركز شهر، مثل خيابان 15 خرداد، اطراف 
مسجد ارك و چهارراه سيروس خيلي شلوغ شده بود 
و عده اي نيز كشته شده بودند. البته دو روز قبل از اين 
ماجرا نيز راهپيمايي مفصلي برپا شده بود كه برخي 
از رفقاي روحاني، از جمله مرح��وم آيت اهلل حائري 
تهراني نيز جلوي جمعيت حضور داش��تند و حتي 
تا نزديك كاخ شاه رفته و شعار داده بودند: خميني، 
خميني خ��دا نگهدار ت��و، بميرد، بميرد، دش��من 
جبار تو. بعضي نقل مي كردند خود ش��اه هم حضوراً 

جمعيت را مي ديد.« )2(
با انتشار خبر دس��تگيري امام خميني در صبح روز 
15 خرداد سال 1342 )12 محرم( قيام تاريخي ملت 
ايران به وقوع پيوست. بافاصله پس از انتشار اين خبر 
در اغلب شهرهاي ايران مردم به خيابان ها ريختند 
و در مقابل مساجد و منازل علما براي كسب تكليف 
تجمع كردند. حركت اعتراضي و خشم مردم تهران، 

قم و ورامين با گلوله به خاك و خون كشيده شد. )3(
با دستگيري حضرت امام، علما و روحانيون به تكاپو 
افتادن��د و رژيم پهل��وي پس از عاش��ورا تعداد قابل 
توجهي از وعاظ انقابي را دس��تگير و زنداني كرد. 

مرحوم آيت اهلل حائري تهراني ضمن خاطراتي كه از 
مرحوم فلسفي گفته است، به دستگيري خود اشاره 
مي كند:»... س��پس مجلسي متش��كل از حدود 30 
تن از علماي بزرگ تهران براي آزادي امام خميني 
تش��كيل ش��د كه بنده هم در خدمت آقايان بودم. 
شهرباني همه ما را دستگير كرد و در زندان با جناب 

آقاي فلسفي در يك جا بوديم...« )4(
بر اساس اسناد ساواك، جلسه اي كه مرحوم آيت اهلل 
حائري تهراني به آن اش��اره كرده اس��ت، در منزل 
شخصي روحاني اي به نام موسوي خلخالي تشكيل 
ش��ده بود. )5( در گزارش ديگر س��اواك، مشخصات 
فردي، نام، ن��ام پدر، س��ن و محل س��كونت وعاظ 
دستگيرشده مشخص شده است. بند 24 سند فوق 
به آيت اهلل حائ��ري اختصاص دارد: »اس��م: مهدي؛ 
اس��م پدر: عباس؛ ش��هرت: حائري تهراني؛ س��ن: 
39؛ ش��غل: امام جماعت و مدرس؛ محل سكونت: 
سيد نصرالدين، كوچه كدخدا، منزل ايرواني....« )6( در 
سند ديگري اسامي 30 روحاني كه در حال تشكيل 

جلسه دستگير شده اند، گزارش شده است. )7(
  اعت�راض به تبعي�د رهبر نهضت اس�امي 

به تركيه
آيت اهلل مهدي حائري تهران��ي از جمله روحانيوني 
بود كه همگام با فضا و اس��تادان ح��وزه علميه قم 
فعاليت ه��ا و مبارزات ارزش��مندي داش��ت. اولين 
اقدام فضا و اس��تادان حوزه علميه قم، انتشار نامه 

سرگشاده اي خطاب به حس��نعلي منصور در اوايل 
فروردين م��اه 1343 ب��ود. در اين نامه سرگش��اده 
كه 50 نفر امضاكننده داش��ت، ن��ام مرحوم آيت اهلل 
حائري تهراني در رديف 21 قيد شده است. )8( گرچه 
رژيم پهلوي بر اثر فش��ار افكار عمومي مجبور ش��د 
حضرت ام��ام را در فروردي��ن 1343 آزاد كند، ولي 
پس از سخنراني ش��ديداللحن و افشاگرانه معظم له 
عليه كاپيتوالس��يون در چهارم آبان 1343، ايشان 
را در سيزدهم همان ماه مجدداً دستگير و به سرعت 
به تركي��ه تبعيد ك��رد. در دوازده��م فروردين نامه 
سرگشاده  ديگري توسط روحانيون و مدرسين مبارز 
حوزه علميه قم خطاب به نخس��ت وزير وقت، هويدا 
انتشار يافت كه متن آن چنين اس��ت:»بر اثر طول 
بازداشت و عدم اطاع از حاالت مرجع عاليقدر شيعه، 
حض��رت آيت اهلل العظمي آقاي خميني و ش��ايعات 
حاكي از تغيير مكان اقامت ايشان، جامعه روحانيت 
و عموم مسلمين ناراحت و نگران اند فوراً عموم را از 
وضع حال و محل اقامت ايشان مستحضر داريد.« )9(

به دليل فشار افكار عمومي داخلي بر رژيم پهلوي و 
نيز فشار نمايندگان علويان مجلس تركيه بر دولت 
اين كشور، محل تبعيد امام خميني از تركيه به عراق 
تغيير كرد. رژيم پهلوي بر آن بود با تغيير محل تبعيد 
رهبر نهضت اسامي هم از فشار افكار عمومي داخل 
ايران رها ش��ود و هم با اقامت حضرت امام در نجف 
اشرف مقام و مرجعيت ايش��ان تحت الشعاع مراجع 
عظام تقليد مقيم آنجا واقع ش��ود. فضا و استادان 
حوزه علميه قم به محض اطاع از تغيير محل تبعيد 
حضرت امام نامه سرگشاده اي به حضرت امام به شرح 
زير صادر كردند: »هر چند انتقال حضرتعالي از تركيه 
به عتبات عاليات از جهتي مايه خرسندي است، ولي 
ادامه تبعيد آن مرجع عاليقدر ك��ه به خاطر دفاع از 
قرآن و حقوق ملت اس��ام و حمايت از اس��تقال و 
تماميت ارضي كشور اس��امي ايران صورت گرفته 
است، بسي موجب تأثر و تنفر عموم ملت ايران است. 
ملت شريف مس��لمان ايران و حوزه علميه قم كه از 
منويات مقدس آن قائد عظيم الشأن پيروي مي كنند 
و براي تأمين و اجراي آن از هيچ گونه فداكاري دريغ 
ندارند، انتظار دارند كه به زودي موانع برطرف شود 
تا با مراجعت حضرتعالي به حوزه علميه قم و تدابير 
خردمندانه و رهبري هاي ارزن��ده آن زعيم عاليقدر 
مصالح عاليه اسام و ايران و حقوق از دست رفته ملت 

تأمين شود. اَداَم اهلُل ظلكم َعلي ُرئُوس االَناِم«)10(
فضا و مدرسين حوزه علميه قم پس از دستگيري 
فرزند آيت اهلل قمي در مش��هد، تلگرافي را تهيه و به 
مشهد ارسال كردند. رونوشتي از اين تلگراف در اسناد 
ساواك برجاي مانده و در آن قيد شده است: »همواره 
مجاهدت ها و فداكاري ه��اي حضرتعالي در دفاع از 
حريم مقدس اس��ام مورد توجه عموم مسلمين و 
حوزه علميه قم بوده است، ما تأثرات شديد خود را از 
پيشامد ناگوار بازداشت غيرقانوني آقازاده  معظم ابراز 
مي داريم.«)11( در مي��ان امضاكنندگان اين تلگراف 
نام ش��خصيت هايي همچون آقايان نوري همداني، 
حسينعلي منتظري، سيدمحمدرضا سعيدي، علي 
مشكيني، محمد مفتح، علي قدوسي، رباني شيرازي 

و مهدي حائري تهراني ديده مي شد. 
پس از تبعيد حضرت امام و در آس��تانه ماه رمضان 
سال 1344، علماي مبارز حوزه علميه قم در ادامه 
فعاليت هاي انقابي خود استفتايي تهيه و آن را براي 
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15سال پيش در چنين روزهايي، عالم 
پرتاش و خدوم مرحوم آيت اهلل حاج 
شيخ مهدي حائري تهراني دارفاني را 
وداع گفت و رخ در نقاب خاك كشيد. 
آن مرح�وم در كن�ار فعاليت ه�اي 
گس�ترده اجتماعي، سابقه سياسي 
نماياني داش�ت ك�ه پيش�ينه آن به 
دوران نهضت ملي و مبارزات فداييان 

اسام باز مي گردد

در دهه 50 فعاليت ها و اقدامات آيت اهلل 
حائ�ري تهراني ب�ا رويك�رد خدمات 
اجتماعي و فرهنگي براي طاب علوم 
ديني ادامه يافت ك�ه در ظاهر فعاليت 
سياس�ي به حس�اب نمي آمد، ولي در 
حقيق�ت در مبارزات سياس�ي طاب 
علوم ديني بس�يار تأثير داش�ت. اين 
فعاليت ها تا پيروزي انقاب اس�امي 
اي�ران ادام�ه ياف�ت و در ابع�ادي نيز 
گس�ترش وتوس�عه فراواني پيدا كرد

  رضا مددزاده
»آري، آري، هم��ه با هم، 
همه با ايم��ان، همه دانا، 
همه خرس��ند، هم��ه با 
نظافت، همه بي نياز، همه 
نوراني، همگي امانت دار، 
همه  جا امان��ت گاه، همه 
امي��ن، همه جا س��بز و 
خرم، همه ج��ا آب هاي 
روان، جويبارهاي پاكيزه، 
همه جا خيابان هاي نظيف، چراغ هاي پرنور، همه جا 
عدالت، همه يكس��ان، آب هاي روان و درختان سبز و 
دل هاي پرمهر و محبت و فضايي پر از نغمه قرآن و اذان 

گويا ]ايران[ بهشت جهان است. « 
ايران به علت موقعيت اس��تراتژيك خود همواره مورد 
توجه دول استعمارگر بوده است. زماني كه موج استعمار 
به سواحل ايران رسيد زمينه روي كار آمدن حكومت 
وابسته و تأمين كننده منافع استعمارگران نيز فراهم 
شد. انقاب مشروطه كه در واقع واكنشي در مقابل اين 
شكست ها و دخالت ها بود ناكام ماند و در جريان جنگ 
اول جهاني بيگانگان بر مملكت استيا يافتند. پس از 
جنگ، انگليسي ها رضاخان را سر كار آوردند و حكومت 
ديكتاتوري رضاش��اه براي تحميل تجدد فرمايشي به 
ملت ايران به س��ختگيري بر علما و تعطيلي مراس��م 
مذهبي و سركوبي هرگونه نداي آزاديخواهي پرداخت. 
حكومت رضاش��اه دين را عامل عقب ماندگي جامعه 
معرفي مي كرد و به شدت با مظاهر ديني مي جنگيد. 
كشتار مردم واقعه گوهرشاد شاهدي بر اين مدعاست. 
پس از تبعيد رضاشاه از ايران گروهي از تئوريسين هاي 
ضد دين با حمايت حكومت هر روز بخشي از اعتقادات 
ديني را به چالش مي كشيدند كه اين امر براي علماي 
نجف � كه قطب ديني جهان اسام بودند � قابل تحمل 
نبود. از اين رو صدور فتوا براي قتل احمد كسروي را بايد 
از اين منظر ديد. جمعيت فداييان اس��ام به رهبري 
نواب صفوي با دغدغه  مذهبي شكل گرفت و به رهبري 
خردمندانه ايشان با مظاهر استبداد و استعمار جنگيد. 
قتل اشخاص وابس��ته اي همانند رزم آرا، هژير و. . . كه 

مانع بر سر راه ملي ش��دن صنعت نفت بودند، جزئي 
از كارنامه درخشان فعاليت اين گروه است. آنان بدون 
شك در ملي شدن صنعت نفت سهم عمده اي داشتند. 
اثر»رهبري به نام نواب«كوش��يده اس��ت تا يك دهه 
مبارزه فداييان اسام را به رهبري نواب براي خواننده 
روايت كند. نويسنده كتاب بخش آغازين تحقيق خود 

را اينگونه آغاز كرده است:
»20 سال از انقاب مشروطيت مي گذشت. مردم نااميد 
و فقير، كشور به دست اجانب اسير و آزادي خواهان در 
چنبره ديو اس��تبداد گرفتار بودند. مردم ايران روزگار 
سختي را مي گذراندند و جامعه ايران با غارت و چپاول، 
ناامني، فقر و نااميدي شناخته مي شد. استقال راضي 
و سياسي كش��ور بر اثر بي كفايتي زمامداران بارها از 
سوي دول استعمار روسيه و انگلستان زير سؤال رفته 
بود. عقد ق��رارداد 1919 توس��ط وثوق الدوله ايران را 
به طور رسمي به دست اجانب سپرده بود. در اين دوران 
كه از تاريك تري��ن ادوار تاريخ معاصر ايران به ش��مار 
مي رود، استقال ايران به صورت موهوم در آمده و در 
هر گوشه اي از خاك كشور بساط ملوك الطوايفي برپا 
بود. در واقع تا سال 1917 امور داخلي ايران به وسيله 
سفارتخانه هاي روسيه و انگلس��تان و به كمك قواي 
اشغالگر اداره مي شد و يك نوع رژيم »اداره مشترك« 
برقرار بود. بعد از انقاب اكتبر و خروج روسيه تزاري از 
صحنه دولت انگلستان بدون رقيب و فعال مايشاء شد 
و زمامداران آن كش��ور قصد داشتند به وسيله قرارداد 
وثوق الدوله ايران را مانند بعضي ديگر از كش��ورهاي 
خاورميانه كاماً تحت حمايت و نفوذ خود در آورند. آنها 
اين كار را هم كردند، ام��ا مخالفت آزاديخواهان باعث 
لغو قرارداد 1919 وثوق الدوله شد و سيد ضياءالدين، 
صاحب كابينه سياه اين خبر را با سر و صدا و تبليغات 
فراوان به اطاع عموم رس��انيد و در همه جا جش��ن و 
چراغاني برپا شد. چيزي نگذشت كه در تركيه، همسايه 
غربي ايران تحت تأثير فضاي پس از جنگ جهاني اول 
مجلس تركيه در سپتامبر 1922 وحيدالدين پادشاه 
اين كشور را از سلطنت خلع و در اكتبر 1923 )7 آبان 
1302( تأسيس جمهوري تركيه را اعام كرد. در ايران 
هم سردار س��په كه از مدت ها قبل با ادغام ديويزيون 
قزاق، ژاندارمري دولتي، بريگارد مركزي و ساير قواي 
پراكنده نظامي ارتش جديد و قدرتمندي را به وجود 
آورده و نقش مهمي در تأمين امنيت داخلي ايجاد كرده 
بود...« اين اثر پژوهشي نوانتشار، درعداد آثاري است كه 
مركز اسناد انقاب اس��امي در راستاي آشنايي نسل 
جوان با مبارزات فداييان اسام منتشر شده و مي تواند 
گوشه هايي از تاريخ معاصر را بر مخاطب جوياي حقايق 

آشكار سازد. 

حاشيه اي بر انتشار اثر تاريخي 
» رهبري به نام نواب«

 طاليه دار استقالل 
دردوران وابستگي

    1327. شهيد نواب صفوی در كنار آيت اهلل كاشانی  

تالش و تکاپو براي حاكميت اسالم

 »بازخواني فرازهايي از تاريخچه نهضت اسامي« 
به بهانه سالروز ارتحال آيت اهلل حاج آقا مهدي حائري تهراني

آيت اهلل العظمي مياني و آيت اهلل العظمي مرعشي 
نجفي ارسال كردند. در اين استفتا قيد شده بود 
در ماه مبارك رمضان ط��اب و محصان علوم 
ديني اگر در فعاليت هاي تبليغي خود و اشاره به 
مسائل سياسي روز و جريان مبارزات حضرت امام 
با تضييقاتي مواجه شدند، وظيفه چيست؟ در اين 
استفتا كه به صورت اعاميه هم منتشر شد، نام 

آيت اهلل حائري تهراني ديده مي شود. )12(
در ماه رمضان سال 1344 كه با زمستان مقارن 
بود، فعاليت هاي علماي مبارز تشديد شد. طبق 
گزارش هاي س��اواك از مناطق مختلف، به ويژه 
در شب والدت امام حس��ن)ع( در مساجد نامه 
سرگش��اده جمعي از فضاي ح��وزه علميه قم 
خطاب ب��ه نخس��ت وزير به هم��راه متن جواب 
حضرت امام خطاب به علم��اي حوزه علميه قم 

توزيع شده بود. )13(
  جمعيت 11 نفره

در س��ال 1342 برخي از فضا و مدرسين حوزه 
علميه قم دس��ت به ايجاد يك گروه منس��جم و 
مخفي تحت پوش��ش اصاح حوزه زدن��د. )14( با 
توجه به مندرجات اساس��نامه جامعه مدرسين 
� كه بعد از انقاب نوشته ش��ده است � گروهي 
از فضا از جمله حضرت آيت اهلل حائري تهراني 
� كه در جمعيت 11 نفره هم عضويت داش��ت � 
از زمان آيت اهلل العظمي بروجردي از پايه گذاران 
طرح اصاح حوزه معرفي ش��ده اند. )15( اس��امي 

گروه 11 نفره به اين شرح است:
آي��ت اهلل آذري قم��ي، آيت اهلل امين��ي، آيت اهلل 
حائري تهراني، آي��ت اهلل س��يدعلي خامنه اي، 
آيت اهلل س��يدمحمد خامنه اي، آي��ت اهلل رباني 
ش��يرازي، آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، شهيد 
قدوس��ي، مرحوم آي��ت اهلل مش��كيني، آيت اهلل 
مصباح يزدي و آيت اهلل منتظري. )16( هدف عمده 
اين جمعيت، ادامه مبارزات عليه رژيم پهلوي و 
دفاع از قوانين اسامي براي اجراي كامل قوانين 
اسام در تمام ابعاد به رهبري حضرت امام و نيز 

اصاح حوزه علميه قم بود. )17(
حضرت آيت اهلل حائري تهراني به گواهي اسناد 
و مدارك يكي از چهره هاي فعال اين جمع بود تا 
جايي كه پس از تبعيد حضرت امام از ايران جامعه 
مدرس��ين در اعتراض به اين عم��ل به تعطيلي 
دروس حوزه دس��ت زد. به همي��ن منظور مقرر 
مي ش��ود آقايان فاضل لنكراني، محمد گياني، 
حس��ينعلي منتظري و حائري تهراني به منزل 
آيت اهلل ش��ريعتمداري بروند و وي را به تعطيلي 

دروس خود وادارند كه موفق نمي شوند. )18(
اين گروه مب��ارز 11 نفره براي تش��كيات خود 

اساسنامه اي هم تدوين مي كنند كه طبق گزارش 
ساواك در بازرس��ي: »... منزل احمدي بيگدلي 
آذري، ش��غل مدرس و كتابفروش، اساس��نامه 
خطي در شش صفحه به دست آمده است كه با 
مطالعه متن اساسنامه به نظر مي رسد موضوع از 
لحاظ مس��ائل امنيتي حائز اهميت است. ظاهراً 
اين اساس��نامه به منظ��ور اج��راي مرامنامه اي 
تدوين ش��ده كه هدف آن مرامنامه در پوشش 
اجراي تعاليم دين اس��ام و كتاب مقدس قرآن 
و سيره پيش��وايان تعيين شده اس��ت. در ماده 
اول اساسنامه موصوف اشاره به اركان جمعيتي 
شده است كه شامل هش��ت قسمت به شرح زير 
است: شوراي عالي مؤسس��ان، شعبه امور مالي، 
سازمان تبليغات و تعليمات، سازمان اطاعات و 
ارتباطات، شعبه بازرسي، شعبه شهرستان، دايره 
مستشاري و دادگاه كه به طور كلي مطالب مندرج 
در اساسنامه حكايت از فعاليت احتمالي و مخفي 
جمعيتي دارد و نشان مي دهد تنظيم كنندگان 
اساسنامه مذكور در اداره كردن جمعيت مخفي 
اطاعات كافي دارن��د. در تحقيقاتي كه از احمد 
بيگدل��ي آذري در زمينه كش��ف اساس��نامه به 
عمل آمد اظهار مي ش��ود: ح��دود 20 ماه قبل 
اساس��نامه مورد بحث را رباني ش��يرازي براي 
مطالعه و اظهارنظر به او داده اس��ت كه نامبرده 
نيز در چند جلس��ه با 10 نفر ديگر كه بعضي از 
آنها در حوزه علميه قم به شغل تدريس اشتغال 
دارند، به مش��اوره پرداخت، لك��ن پس از تبعيد 
آيت اهلل خميني اين جلس��ات متوقف مي شود. 
چ��ون ضمن تحقيق��ات از متهمان معلوم ش��د 
هشت نفر از مدرسين و فضاي حوزه علميه قم 
به اسامي: 1� علي مش��كيني 2� حائري تهراني 
3� علي قدوس��ي 4� مصباح يزدي 5� هاشمي 
رفسنجاني 6� محمد خامنه اي 7- علي خامنه اي 
و 8-  اميني در جلسات اوليه اي كه در 20 ماه قبل 
تشكيل شد شركت داشتند، لذا ايجاب مي كند 
به منظور پي بردن ب��ه ماهيت حقيقي عناصري 
كه احتماالً در نظر داش��ته اند چنين سازماني را 
ايجاد كنند، از نامبردگان فوق نيز تحقيقات الزم 

به عمل  آيد.« )19(
  س�فر اجباري ب�ه نجف درپي ل�و رفتن 

جمعيت 11نفره
ساواك كه از كشف اساس��نامه به هراس افتاده 
بود، اقدام به دستگيري اعضاي اصلي اين گروه 
11 نفره كرد. آيت اهلل هاش��مي رفس��نجاني در 
مصاحبه اي مكت��وب درباره مب��ارزات حضرت 
آيت اهلل حائري در اين گروه نوشته است: »قبل از 
شروع مبارزات حوزه، سهم ايشان در تنوير افكار 
طاب و م��ردم از ظريف كاري ه��اي فرهنگي و 
اجتماعي بود و پس از دستگيري امام و داغ شدن 
فضاي سياسي حوزه و جامعه ايشان در بسياري از 
تصميم گيري هاي حركت انقاب حضور داشتند 
و يكي از مش��خص ترين آنها عضويت ايشان در 
گروه 11 نفري فقهاي قم اس��ت كه در ظاهر به 
عنوان اصاح حوزه عمل مي كرد و در واقع براي 
تعميق مبارزه و جهت دادن آن به سوي حكومت 
اس��امي فعال بود. اين 11 نفر عب��ارت بودند از 
آقايان: 1- مرح��وم رباني ش��يرازي 2- مرحوم 
منتظ��ري 3- مرح��وم احمد آذري 4- ش��هيد 
قدوسي 5- مرحوم حائري تهراني 6- مقام معظم 
رهبري آقاي خامنه اي 7- سيد محمد خامنه اي 
8- مصباح يزدي 9- ابراهي��م اميني 10- آقاي 
مشكيني و 11- خودم )هاش��مي رفسنجاني(. 
جمع ما سازمان منظم و اساسنامه مقتضي داشت 
و تحركات ح��وزه و روحاني��ت را اداره مي كرد و 
كارهاي بزرگي انجام مي داد. با كش��ف تصادفي 
آن توسط س��اواك از طريق ديدن اساسنامه آن 
در بين كتاب هاي كتابخان��ه مرحوم آذري، اين 
سازمان شناخته شد و جمعي بازداشت و عده اي 

آواره شدند.« )20(
از جمله شخصيت هايي كه توسط ساواك دستگير 
و بازجويي شد، شهيد آيت اهلل علي قدوسي بود. 
در برگه ه��اي بازجويي موج��ود در پرونده وي 
اشاراتي به نقش و جايگاه مرحوم آيت اهلل حائري 
تهراني در اي��ن گروه وجود دارد:»س � س��ركار 
از چه تاريخي در اين جلس��ات شركت كرديد؟ 
اعضاي ش��ركت كننده چه كساني بودند؟ هدف 
از تشكيل جلسات مزبور چه بود؟ و بر مبناي چه 

اصولي منويات شركت كنندگان اجرا مي شد؟
ج � تقريباً از دو سال قبل شركت داشتم و پس از 
يك سال جلسات و قهراً شركت بنده نيز تعطيل 
شد. هدف از تشكيل اين جلس��ات طرفداري از 
مباني مقدس ديانت اسام و سعي و كوشش در 
ترويج احكام به منظور بهتر ش��ناختن اين دين 
مبين بر مبناي اصول اس��ام و قوانين مملكت 
و حفظ قانون اساسي بود. اعضاي شركت كننده 

عبارتند از: آقاي عبدالرحيم ]رباني[ ش��يرازي، 
آقاي حسينعلي منتظري، آقاي علي مشكيني، 
آقاي احم��د آذري، آقاي ابراهي��م اميني، آقاي 
محمدتقي مصب��اح، آقاي علي اكبر هاش��مي، 
آقاي مه��دي حائري تهراني و علي قدوس��ي. بر 
مبناي اساس��نامه اي كه قبل از شركت بنده در 
اختيار اعضاي ش��ركت كننده ب��ود، ولي پس از 
بحث و گفت وگوي مفصل��ي درباره جزئيات آن، 
در جلسه تصويب نشد و قرار شد براي مطالعه و 
دقت بيشتري به جلسات بعد موقوف شود و پس 
از آنكه بار ديگر مورد مطالعه علني در جلس��ه يا 
تصويب قرار گيرد، جلس��ات تعطيل و قهراً اصل 

جلسات از بين رفت. علي قدوسي...« )21(
پس از كش��ف اساس��نامه مهم گ��روه 11 نفره، 
ساواك حساس��يت زيادي به خرج داد. اعضاي 
جمعي��ت لو رفتن��د. آقايان آذري قم��ي، رباني 
ش��يرازي و منتظري كه در زندان بودند، درباره 
اساس��نامه، اهداف و فعاليت هاي گروه بازجويي 
شدند. بقيه اعضا هم يا دستگير شدند يا تعقيب. 
شهيد قدوسي دستگير و در قزل قلعه حبس شد 
كه فقراتي از بازجويي ه��اي وي را مرور كرديم. 
آيت اهلل اميني پس از اطاع از تحت تعقيب بودن 
مدت ها در قم ب��ه صورت مخف��ي زندگي كرد. 
آيت اهلل س��يد علي خامنه اي و آيت اهلل هاش��مي 
رفس��نجاني در تهران مخفي ش��دند و آيت اهلل 
حائري نيز مدتي به نجف رفت. )22( اطاع دقيقي 
از زمان اقامت آيت اهلل حائري تهراني در نجف در 
دست نداريم. با اين حال ايشان پس از بازگشت 

به ايران در تهران ساكن شد. 
فعاليت ها و اقدامات آيت اهلل حائ��ري تهراني از 
اين زمان به بعد با رويك��رد خدمات اجتماعي و 
فرهنگي براي طاب علوم ديني ادامه يافت كه 
در ظاهر فعاليت سياس��ي به حس��اب نمي آمد، 
ولي در حقيقت در مبارزات سياسي طاب علوم 
ديني بسيار تأثير داشت. اين فعاليت ها تا پيروزي 
انقاب اسامي ايران ادامه يافت و در ابعادي نيز 

گسترش وتوسعه فراواني پيدا كرد.
پي نوشت ها در سرويس تاريخ موجودند. 
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