
داش�تيد ك�ه بعده�ا تبدي�ل به بخش�ي از 
هيئت هاي مؤتلفه شد. آن گروه و جلسات آن 

چگونه شكل گرفت و برنامه اش چه بود؟
اخوي ما مرحوم حاج آقا صادق با مرحوم آشيخ عباسعلي 
اسالمي كه مدارس جامعه تعليمات اسالمي را درست 
كرد آشنايي و دوستي داشت. ايشان در مدرسه شماره 
33 جامعه تعليمات اسالمي، زيرگذر قلي، عربي تدريس 
مي كردند و صبح ها در مس��جد جامع، دروس حوزوي 
مي  گفتند. مرحوم حاج آقا ص��ادق در منزل هم هيئت 
داشت و به بچه ها درس مي داد، مسئله مي گفت، شرح 
لمعه مي گفت، البته قرآن و نهج البالغه هم مي گفت. من 

هم گاهي مقدمات مي گفتم. 
حاج آقا صادق چقدر درس خوانده بودند؟

تا اواسط سطح، اتمام شرح لمعه. ما يك جلسات محلي 
داشتيم كه مردم مي آمدند و جلساتي هم داشتيم كه 50، 

60 نفر بازاري شركت مي كردند. 
از س�وابق سياس�ي و ني�ز از ويژگي ه�اي 
ش�خصيتي حاج آقا ص�ادق امان�ي نكاتي را 

ذكر كنيد. 
حاج آق��ا صادق تا قب��ل از نهضت امام چن��دان در امور 
سياس��ي دخالت نمي كرد. يك گروه ش��يعيان بود كه 
تش��كيالت ديني منظمي داشتند و ايش��ان بيشتر در 
آنجا فعاليت مي كرد. بيش��تر فعاليت مذهبي داشت و 
كار سياسي نمي كرد، ولي با شروع نهضت امام تا حدي 
وارد جريانات سياسي شد. بس��ياري از مذهبيون كه تا 
قبل از آن كاري به سياست نداشتند، با ظهور امام وارد 

عرصه شدند. 
ش�ما در واقع بيش�تر وارد مس�ائل سياسي 

بوديد. 
بل��ه، ايش��ان قبل از آغ��از نهض��ت، هم��ان فعاليت ها 
و جمعيت هاي س��ابق را داش��ت. پ��س از رويدادهاي 
سال هاي 41 و 42 در مسائل سياس��ي وارد شد و البته 

از ما هم جلو افتاد. 
ايش�ان قبل از آن تاريخ براي ورود به عرصه 
سياسي شبهه شرعي داش�ت؟ اين سؤال را 
از اين جهت مي پرسم كه عده اي از متدينين 
با توجه به مش�ي مرحوم آيت اهلل بروجردي، 
چندان تمايلي ب�ه ورود به عرص�ه مبارزات 

سياسي نداشتند.  
نه، ايشان چندان ذوق مسائل سياسي را نداشت و ذوق 
ديني او بيشتر بود، دنبال جلسات وعظ و روضه و مداحي 
و اين مسائل بود. گروه شيعيان هم گروه خوبي بود و با 
مراكز فساد در محل مقابله هايي داشتند و توفيقاتي را هم 

به دست آورده بودند. 
در اوايل دهه 40، شما در جلسات مرحوم حاج 
صادق كه در مسجد امين الدوله برگزار مي شد، 

شركت نمي كرديد؟  
من خيلي به مسجد امين الدوله نمي رفتم. با كارهايي 

كه داشتيم نوبت به مس��جد امين الدوله نمي رسيد. با 
روش آنها هم چن��دان موافق نبودم. بچه ه��اي ما زياد 
مي رفتند، ولي من نه. آشيخ محمد حسين زاهد روحيه 
تقدس و تقواي زيادي داشت، اما روحيه سياسي نداشت. 
حتي آسيد محمد كريم هم همين طور بود، مرحوم آقاي 
مجتهدي هم همين طور. بسياري از امام جماعت هاي 
مس��اجد، مثل حاج آقا يحيي س��جادي كه در مسجد 
سيد عزيزاهلل نماز مي خواندند، وقتي مي آمدند بيرون، 
عبايشان را سرشان مي كشيدند يا آسيد احمد طالقاني، 
پدر جالل آل احمد، هم عبا را روي سرشان مي كشيدند. 

اينها فقط دنبال همان وظايف مشي آخوندي بودند. 
از جالل آل احمد خاطره اي داريد؟

ما هم مدرسه اي بوديم و در سال 1312 يا 13 به مدرسه 
ثريا كه روبه روي كوچه آب انب��ار معير در خيابان خيام 
بود، مي رفتيم. جالل بچه خوبي بود. حالت هاي شوخي 
و مزاحي را كه در كتاب هايش دارد، آن موقع هم داشت. 
برخورد جدي با كسي نمي كرد يا شايد عمدتاً حرف هاي 

جدي خودش را به شكل طنز بيان مي كرد!
برخي در س�ال هاي اخير در اينكه مؤتلفه را 
امام تأسيس كرده باشد، تشكيك كرده اند. 
شما كه از ابتدا در جريان امر بوديد، در اين باره 

توضيحي بفرماييد. 
رابط جمعيت با امام حاج آقا عسگراوالدي بود. يك روز 
مرحوم عراقي  آمد و به من گف��ت: »يك نفر در قم پيدا 
شده كه هماني اس��ت كه ما مي خواهيم.« آقاي احمد 
توكلي بينا هم خيلي با مرحوم عراقي رفيق بود. ما با آقاي 
عس��گر اوالدي و آقاي حاج ابوالفضل حيدري خريد و 
فروش هايي داشتيم. اينها خودشان هيئت هايي داشتند. 
بعد با هفت، هشت نفر ديگر از جمله مرحوم شفيق و آقاي 
استادي و آقاي طاهري جلساتي تشكيل داديم كه چه 
بايد كرد. آقاي عسگراوالدي به قم رفته و خصوصي با امام 
صحبت كرده بود. ما هم چند باري به شكل عمومي رفتيم 
كه امام فرمودند ما صدايمان را به دنيا مي رسانيم. آقاي 
عسگراوالدي كه خدمت امام مي رود، امام مي فرمايند 
با همديگر جمع و مؤتلف ش��ويد. عنوان مؤتلفه هم از 
صحبت  امام گرفته شد. هيئت مديره اي تشكيل شد و ما 
هم نسبتاً در رده هاي باال بوديم، هر هفته صبح ها جلسه 
داشتيم. تمام كساني كه در طول اين سال ها منتظر بودند 
كه كسي بيايد و حركتي شروع شود و در طي اين سال ها 
قلبشان فشرده ش��ده بود، با اميد زيادي كنار هم قرار 
گرفتند. در مجموع هم دستوراتي كه امام مي فرمودند 
عمدتاً توس��ط همين هيئت مؤتلفه اجرا مي شد، مثل 
تكثير و پخش اعالميه ها و برگزاري جلسات. يك سال 
در ماه رمضان در مس��جد جامع جلس��اتي داشتيم كه 
تمام حياط و شبستان پر از جمعيت مي شد. سرهنگ 
طاهري با 30، 40 نفر مي آمد و مواظب بود ببيند داريم 
چه كار مي كنيم. همچنين مناس��بت هاي ديگري هم 
بود ك��ه مجالس مربوط ب��ه آنها را برگ��زار مي كرديم، 

اعالميه هاي امام كه مي رس��يد، آنها را چ��اپ و توزيع 
مي كرديم. اين كارها عمدتاً توسط هيئت هاي مؤتلفه 
انجام مي شد كه از نظر تدين و اجراي احكام ديني، در 
ميان جمعيت هاي مختلف،  نمونه بودند و هستند. اين 
فعاليت ها بود تا كشتار 15 خرداد پيش آمد. موقعي كه 
حضرت امام را تبعيد كردند، مؤتلفه تصميم گرفت اقدام 

جدي و شديدي بكند. 
شما هيچ كدام سابقه كار مسلحانه نداشتيد، 
چطور شد كه سراغ فعاليت مسلحانه رفتيد؟

اين تصميم خود مؤتلفه بود،  يعني وضعيت طوري شده 
بود كه اعالميه و تشكيل جلسات، مثمر ثمر نبود. مردم 
خسته ش��ده بودند و مي گفتند بايد كاري كرد. بعد از 
تبعيد امام، برعكس 15 خرداد، هي��چ اتفاقي نيفتاد و 
فقط نصف روز بازار دروازه را بستند. كاري نشد و روي هم 
رفته اين طور شد كه من و اخوي و آقاي مدرسي و آقاي 
عراقي و عزت اهلل خليلي و عده اي ديگر جلساتي را براي 
بررسي راه هاي پيشبرد مبارزه، در منزل آقاي مدرسي 

در خاني آباد تشكيل داديم. 
شهيد صادق اماني در فعال شدن شاخه نظامي 

مؤتلفه تا چه حد مؤثر بود؟ 
حاج آقا صادق مي گفت ديگر اعالميه و وعظ، فايده ندارد 
و صدا بايد از داخل لوله اسلحه بيرون بيايد و يقين پيدا 
كرده بود كه بايد يك كار اساس��ي كرد. تهيه اسلحه را 
به عهده من گذاشتند، ولي س��ازماندهي و برنامه ريزي 
به عهده اخوي بود. من چند تايي اس��لحه تهيه كردم. 
مي خواستيم كارهاي ديگري را هم انجام بدهيم و يك 
قالب براي س��اخت نارنجك هم درست كنيم. مرحوم 
بخارايي و نيك نژاد و صفار هرندي كه جلساتي با مرحوم 
عراقي داش��تند و خيلي آماده بودند؛ با اسلحه ها رفتند 
تمرين مسيرهاي عبور و مرور اش��خاصي را شناسايي 
كردند كه از افراد رده باالي رژي��م بودند، مثل نصيري 

و علم و امثالهم. 
چند نفر در ليست بودند؟

پنج، ش��ش نفري بودند. در هرحال حسنعلي منصور 
به گفته بعضي ها براي امريكا مهم تر از ش��اه بود، چون 
او با آن قضيه كاپيتوالس��يون به كشور و طبعاً به اسالم 
خيانت كرده بود و بعد هم صراحتاً به پيامبر اكرم)ص( 
دشنام داده بود. چنين شخصي واجب القتل است و براي 

كشتنش حتي نيازي به فتوا هم نيست. 
آيا به نظر شما اقدام مؤتلفه، مبارزه مسلحانه 
بود يا تروره�اي موردي و طب�ق فتواي يك 

مرجع؟
زدن اين افراد حال��ت ضرب االجل پيدا ك��رده بود و ما 
مي خواس��تيم حتماً بعد از تبعيد امام يك كاري انجام 
شود و چندان فاصله اي بين اين دو رويداد نيفتد. عماًل 
هم همين طور شد، يعني امام در 13 آبان تبعيد شدند 
و منص��ور را در روز اول بهمن زدن��د. مؤتلفه واقعاً مثل 
س��ازمان هايي چون منافقين نبود كه مي خواستند از 

اگر ص�د ب�ار ديگر ه�م به دني�ا بيايم 
مسيري ش�بيه همين را طي مي كنم. 
اش�كاالت را نمي ش�ود انكار كرد، اما 
ملت ايران هيچ وقت اين طور سربلند 
نب�وده ك�ه اي�ن از بركت ت�الش همه 
مبارزان صدي�ق و مخلصي اس�ت كه 
هنوز هم براي رضاي خدا و فارغ از هر 
نام و نش�ان و مقامي، خدمت مي كنند

 »روايت يك همگامی با نيروهاي مذهبي،از جنبش فدائيان اسالم تا نهضت امام خميني«
درگفت وشنود با هاشم اماني- بخش  پاياني 
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شادوخوشحالبهاستقبالاعداممیرفتیم

طريق مبارزه مس��لحانه، رژيم را س��اقط كنند. ما 
فقط مي خواستيم زهرچشمي از حكومت بگيريم 
و امكانات زيادي نداش��تيم كه كاره��اي بعدي را 

انجام دهيم. 
پس از اع�دام منصور چگونه دس�تگير 

شديد؟
منصور در روز اول بهمن 43 ترور شد و مرا در روز 9 
بهمن دستگير كردند. ابتدا شهيد بخارايي دستگير 
شد و او را از روي كارتي كه در جيب داشت، شناسايي 
كردند و به خانه اش رفتند و از س��اكنان آنجا درباره 
كساني كه با او ارتباط داش��تند پرس وجو كردند و 
فهميدند كه با حاج صادق اماني در ارتباط اس��ت. 
بقيه افراد را به همين طريق دستگير كردند. من از 
آن شب به خانه نرفتم، ولي تلفن منزل كنترل بود، 
من با كسي قرار گذاشتم و سر قرار دستگيرم كردند. 
مأموران ضد اطالعات ت��ا 21 روز در خانه ما بودند، 
چون نتوانسته بودند حاج صادق را بگيرند و نگران 
بودند كه ترورهاي ديگري هم صورت بگيرد. يادم 
هس��ت موقعي كه در دادگاه از ما پرسيدند از كجا 
فهميديد كه منصور ترور ش��ده و ما جواب داديم از 
چراغ هاي روشن ماشين ها و بوق زدن هايشان، اين 
جواب خيلي براي رئيس دادگاه سنگين بود. شهيد 
عراقي را هم بدون مدرك و فقط به خاطر سابقه اي 

كه در 15 خرداد داشت، دستگير كردند!
روحيه كساني كه دس�تگير شده بودند 

چگونه بود؟
بس��يار عالي بود. همگي خيالمان راحت بود و شاد 
بوديم. يادم هس��ت وقتي از شهيد اماني پرسيدند: 
چرا به محمد بخارايي اسلحه دادي؟  خيلي خونسرد 

جواب داد:  براي اينكه برود و منصور را بكشد!

آيا از شاخه سياس�ي هم كسي دستگير 
شد؟

بله، شهيد صادق اسالمي، حاج احمد توكلي بينا و 
شهيد الجوردي را هم دستگير كردند و محكوم به دو 

سال حبس شدند. 
آيا شما را شكنجه هم دادند؟

در آن دوران از شكنجه چندان خبري نبود و فقط 
گاهي ما را با كابل يا باتوم مي زدند. شكنجه هاي آن 
روزها به هيچ وجه با شكنجه هاي سال هاي بعد در 

كميته مشترك، قابل مقايسه نبود. 
از جريان دادگاه مي گفتيد. 

دادگاه ما ابداً شباهتي به دادگاه افرادي كه قرار بود 
اعدام شوند، نداشت. همه ش��اد و خوشحال بوديم. 
رياست دادگاه اول ما با س��رهنگ بهبودي بود كه 
چهار نفر حك��م اعدام گرفتند. رئي��س دادگاه دوم 
صالحي نام داشت و گفت كه دادگاه اول آسان گرفته 
و من و شهيد عراقي را هم به ليست اعدامي ها اضافه 
كرد. آيت اهلل انواري 15 س��ال، مرحوم حاج احمد 
شهاب 10 س��ال و حميد ايپكچي پنج سال حبس 
گرفتند. حكم اعدام ما هم به خاطر اعتراضات علما 
در بيرون زندان، به حبس ابد تبديل ش��د. در تمام 
طول محاكمه و پس از آن هيچ وقت به هيچ حكمي 

اعتراض نكرديم. 
از ساعات آخري كه با شهدا سپري كرديد 

خاطراتي را نقل كنيد. 
آن شب 12 نفري كنار هم بوديم. روحيه همه بسيار 
عالي بود و هيچ كس نمي ترس��يد. وقتي مأموران، 
شهيد نيك نژاد را صدا زدند تا براي بازجويي ببرند، 
داشت مس��واك مي زد و خيلي خونسرد مي گفت 
اجازه بدهيد مس��واكم را بزنم، آم��دم! روز آخر هم 
كه به شهدا مالقات دادند، كسي به شهيد نيك نژاد 
گفته بود براي نجاتت پنج هزار الحول والقوه االباهلل 
بفرس��ت. موقعي كه او را برای اع��دام مي بردند، به 
شوخي گفت: دو هزار تا را فرستادم، بقيه را هم تا مرا 

مي برند مي فرستم. 
پس از اعدام دوستانتان چه پيش آمد؟

ما را به زندان شماره 9 بردند كه در آنجا قاچاقچي ها 

و قاتل ها را نگه مي داشتند. آنجا به قدري شلوغ بود 
كه بعضي ها نمي توانستند بخوابند و مجبور بودند تا 
صبح سرپا بايستند! آنها مي خواستند روحيه ما را 
تضعيف كنند. دوستان ما در بيرون از زندان تالش 
كردند و خود ما هم در زندان اقداماتي كرديم تا وقتي 
كه به زندان شماره 3 كه جاي زنداني هاي سياسي 
بود، منتقل شديم. در اينجا از حضور كمونيست  ها 

آزار مي ديديم، ولي خيلي بهتر از جاي قبلي بود. 
پس از آنكه عده اي از زنداني ها از زندان 

فرار كردند چه وضعيتي پيش آمد؟
بيژن جزني تالش كرد ع��ده اي را فراري بدهد، از 
جمله كاظ��م ذواالنوار و مصطفي خوش��دل كه از 
مجاهدين بودند. مأمورين متوجه ش��دند و آنها را 
گرفتند و براي اينكه ديگران را بترس��انند، اعدام 
كردند. بعد هم فشارهاي زيادي روي بقيه زنداني ها 
اعمال و آنها را از ابتدايي ترين حقوق و امكاناتشان 
محروم كردند. عده اي را هم به تبعيد فرستادند، از 

جمله شهيد عراقي، آقاي عسگراوالدي و... 
اش�اره كرديد به حضور ماركسيست ها 
در بندي كه زنداني بوديد. برخورد آنها با 

حركت مسلحانه شما چه بود؟
آنها خيلي توقع نداش��تند كه گروه هاي مسلمان، 
فعاليت مسلحانه كنند، شايد چنين تصوري داشتند 
كه مبارزه مسلحانه در تيول آنهاست! ولي وقتي ما 
و عده اي ديگر را ديدند كه دست به مبارزه مسلحانه 
زده ايم، به ش��دت نگران شدند. ماركسيست ها در 
دوره مرحوم نواب هم همان طور كه در قضيه تحصن 
اشاره كردم، با ما دشمني كردند. در زندان شماره 
3 هم كه بوديم خيلي ما را اذيت كردند تا وقتي كه 
ما را به زندان شماره 4 منتقل كردند. در اينجا بود 
كه آن قضيه فرار پيش آمد و شهيد عراقي و عده اي 
ديگر را به زندان برازجان تبعيد كردند و بعد هم ما 
را به زندان شماره يك كه سه بند داشت و رزم آرا آن 
را س��اخته بود، منتقل كردند. اين زندان در دوران 
شهيد نواب سه بند داشت و حاال سه بند ديگر هم به 
آن اضافه كرده بودند و ما را به بند 6 بردند كه حبس 

ابدي ها در آن زنداني بودند. 
برخورد مجاهدين خلق با ش�ما چگونه 

بود؟
در س��ال 1350 عده اي از آنها را به زندان ش��ماره 
3 قصر آوردند كه در ميان آنها رجوي و خياباني و 
عطايي هم بودند. اينها تمام مدت سعي مي كردند 
ما را با خود هم��راه كنند، ولي ما البت��ه آنها را در 
جمع خود راه نمي داديم. م��ا در زندان كتاب هاي 
آنها را مي خوانديم و متوج��ه بوديم كه اينها دارند 
ماركسيست مي ش��وند. بعد هم كه جريان فتواي 

علما پيش آمد و يكسره از آنها تبري جستيم. 

شما حبس ابد بوديد. در چه تاريخي و چرا 
آزاد شديد؟

در آذر 55 آزاد ش��دم. دليل��ش هم اي��ن بود كه 
مي گفتند ما همه خرابكارها را دستگير يا شناسايي 
كرده ايم و ديگر امكان اقدام عليه رژيم وجود ندارد 
و نگه داشتن زنداني هاي سياسي، در ايران و خارج، 
انعكاس منفي داشت. من و حدود 20 نفر را در آذر 
و بقيه را كه 60 نفري مي ش��دند بعداً آزاد كردند. 
شهيد عراقي و حاج آقا عسگراوالدي، آقاي انوري، 

آقاي حيدري و... را در بهمن آزاد كردند. 
چه ش�د كه بعد از انقالب مسئوليتي را 

نپذيرفتيد؟
من نزديك به 13 سال در زندان بودم و زندگي ام به 
كلي به هم ريخته بود. بعد هم ديدم بحمداهلل بقيه 
هس��تند و كارها را انجام مي دهند! برادرم مرحوم 
حاج آقا سعيد اماني هم در صحنه بود. من ديدم بهتر 

است كمي هم به زندگي و خانواده ام برسم. 
زندگي مبارزاتي خود را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
اگر صد بار ديگر هم به دنيا بيايم مس��يري شبيه 
همين را طي مي كنم. اش��كاالت را نمي شود انكار 
كرد، اما ملت اي��ران هيچ وقت اين طور س��ربلند 
نبوده كه اي��ن از بركت خون ش��هدا و تالش هاي 
حضرت امام و هم��ه مبارزان صدي��ق و مخلصي 
اس��ت كه هنوز هم براي رضاي خ��دا و فارغ از هر 
نام و نش��ان و مقامي، خدمت مي كنند. كس��ي تا 
خفقان و فساد آن س��ال هاي سياه را تجربه نكرده 
باشد، نمي تواند آرامش و سربلندي امروز را درك 
كند. ش��ما امروز مي بينيد كه اي��ران در معادالت 
سياسي منطقه و جهان، نقش��ی تأثيرگذار دارد. 
در زمان طاغوت، ما بدون اج��ازه امريكايي ها آب 
نمي توانستيم بخوريم. ارتش ما، اقتصاد ما، فرهنگ 
ما و همه چيز ما طبق برنامه هاي آنها اداره مي شد، 
اما به همت مردم و رهبري امام، اين شرايط ذلت بار 
به پايان رسيد. امروز اگر قدر اين شأن را ندانيم، به 
خود و به مردم ظلم كرده ايم. اين انقالب، آسان به 

ثمر نرسيده است.   

  محمدرضا كائيني
آغازين بخش ازگفت وشنود حاضر را در روز گذشته از 
نظر گذرانديد.اينك واپسين قسمت از مصاحبه با جناب 
هاشم اماني پيش روي شماست.اميد آنكه مقبول افتد.

   
هنگامي كه پس از دس�تگيري مرح�وم نواب، 
عده اي از فدائي�ان به مرحوم كاش�اني توهين 
مي كردند، ايشان از داخل زندان نامه نوشت كه 
هيچ گونه اسائه ادبي نبايد به آقاي كاشاني بشود، 
در حالي كه خودش با ايشان اختالف نظر داشت. 
چه عواملي موجب شد كه ايشان چنين دستوري 

به فدائيان اسالم بدهد؟
مرحوم نواب اساس��اً اجازه نمي داد به روحانيت اسائه ادبي 
شود. او آدم صريحي بود. موقعي كه با مرحوم كاشاني اختالف 
پيدا كرد، نزد ايشان رفت و گفت: »شما مرا طرفدار خودت 
محسوب مي كني، ولي از حاال بدان كه من ديگر طرفدار شما 
نيستم.« مي خواست اتمام حجت كند، ولي اينكه اجازه بدهد 

كسي توهيني بكند، اين طور نبود. 
مشهور است كه دكتر مصدق گفته بود اگر نواب 
فعاليت سياس�ي نكند و فقط به امور ديني خود 
بپردازد، او را آزاد خواهد كرد. آيا چنين توافقي 

علت آزادي مرحوم نواب بود؟
با روحيه اي كه مرحوم نواب داشت گمان نمي كنم چنين 
چيزي در بين بوده باشد. شايد بيش��تر تأثير جلساتي بود 
كه فدائيان اس��الم، به خصوص در شب هاي شنبه تشكيل 
مي دادند و در آنها به ش��دت به دولت حمله و آنها را تهديد 
مي كردن��د. بارها هم از طرف دولت به اين جلس��ات حمله 

مي شد. 
با اين وصف، چرا مرحوم نواب، بع�د از آزادي از 

زندان، ديگر دخالتي در سياست نكرد؟ 
نوعاً جمعيت ها بعد از مدتي افت مي كند. فدائيان اسالم هم 
افت كرد، اختالفات مرحوم كاشاني و مصدق هم باال گرفت 
به طوري كه عوامل مصدق به خانه مرحوم كاشاني ريختند 
و آنجا را سنگباران كردند. مرحوم نواب هم، هم به دليل افت 
فدائيان و هم اين اختالفات، دلسرد شده بود و بيشتر به سفر 

مي رفت و وعظ ديني مي كرد. 
ش�ما در ش�ب س�نگباران منزل آقاي كاشاني 

بوديد؟
بله، آن ش��ب م��ا در پامن��ار بودي��م و يك ع��ده الت كه 
سردسته ش��ان داريوش فروهر بود،  يك وانت آجر آوردند و 
جلوي منزل آيت اهلل كاشاني ريختند. آنها از پشت ديوار آجرها 
را پرت مي كردند كه خورد به سر مرحوم محمد حدادزاده 
كه وقتي او را از خانه آوردند بيرون كه به بيمارستانی جايي 
برسانند، فروهر با چاقو او را زده بود. آن جلسه در اعتراض به 

انحالل مجلس هفدهم تشكيل شده بود. 
ش�ما در آن ش�ب به خاطر س�مپاتي به مرحوم 
كاش�اني به منزلش�ان رفته بوديد يا صرفاً ناظر 

بوديد؟ 
من زياد به منزلشان نمي رفتم، چون ديگر سمپاتي سابق 
را نسبت به ايشان نداشتم، آن ش��ب هم براي تماشا رفته 
ب��ودم. متأس��فانه در آن اواخ��ر، برخي از اطرافي��ان آقاي 
كاشاني، آدم هاي موجهي نبودند، مثالً فرزندشان، مصطفي، 
رفتارهاي سؤال برانگيزي داش��ت و هر وقت هم به مرحوم 
كاش��اني مي گفتند، مي گفت: »مصطفي، جان من است« 
و هيچ ممانعتي نمي كرد. همين طور افرادي مانند شمس 
قنات آبادي هم چهره هاي جالبي نبودند. خانه ايش��ان به 
چنين حالتي درآمده بود و سر اين قضايا ما دلسرد شديم و 
ديديم سينه زدن در آنجا فايده ندارد و ديگر منزل مرحوم 

كاشاني رفتن را ترك كرديم. 
اش�اره كرديد به افول ش�عله نهضت ملي بر اثر 
پاره اي از رفتارهاي رهبران آن. آيا تنها اختالفات 
بود ك�ه موجب اين آفت ش�د يا سياس�ت هاي 
نادرس�ت متوليان و رهبران نهض�ت هم به اين 

مشكل دامن مي زد؟ 
يكي از مس��ائلي كه وج��ود داش��ت اين بود ك��ه مصدق 
مي خواس��ت با در خانه ماندن و زير پتو ب��ودن، مملكتي با 
آن همه آش��وب و مش��كالت اداره كند. مگر چنين چيزي 
ممكن است؟  او اساس��اً براي به ثمر رساندن نهضت ملي و 
تحقق اهداف آن، انگيزه چنداني نداشت و مثال بارز آن هم 
استعفاي غيرمنتظره او در تيرماه سال 31 بود. كساني هم كه 
دور او بودند امثال سپهبد زاهدي بودند كه وزير كشور او بود، 
ارسنجاني وزير ديگرش بود، افشار طوس رئيس اداره امالك 
رضاشاه بود كه مصدق، او را رئيس شهرباني كرد. با چنين 
كابينه اي آيا مي شد چنان مملكتي را اداره كرد و نهضت را 
با آن همه دشمن س��ر پا نگاه داشت؟ يك انتخابات نيم بند 
هم كرد و بعد هم كه مجلس را تعطيل كرد! عماًل نمي  شد 
مملكت را به آن شكل اداره كرد تا ماجراي سال 32 پيش آمد. 
آيت اهلل كاشاني را هم كه با تهمت و افترا، خانه نشين كردند. 
يكي از دوستان مي گفت در آن روزها مرحوم كاشاني را ديده 
كه بقچه حمامش را زير بغل داشته و به حمام مي رفته و حتي 
يك نفر در اطرافش نب��وده! در واقع با ضعف ها و اختالفات، 

عمالً همه چيز تمام شد. 
چهره هاي متدين و جواني ك�ه پس از 28 مرداد 
سرخورده شده بودند، فاصله سال 32 تا 42 يعني 

ظهور نهضت امام را چگونه سپري كردند؟
كاري نمي توانستيم بكنيم، چون كسي نبود كه مركزيتي 
ايجاد كند كه در اطراف او جمع شويم. همان طور كه عرض 
كردم ما از بچگي ب��ا مرحوم عراقي ارتباط داش��تيم. اينها 
كوره پزي داشتند و دفترشان در خيابان 17 شهريور بود و من 
هر هفته به آنجا مي رفتم و درد دل مي كرديم. مرحوم آيت اهلل 
بروجردي در رأس بود و تس��لط مطلق بر حوزه ها و مجامع 
ديني كشور داشت و كسي، از جمله مسئوالن حكومت در 
برابر ايشان نمي توانست نفس بكشد. به ويژه، شاه نمي توانست 
در برابر ايشان تظاهر به ضد اسالم بودن بكند و مي دانست كه 
نمي تواند پنجه در پنجه ايشان بيندازد. از سوي ديگر،  مسئله 
اين بود كه علما كالً قدرت اداره حكومت را در خود نمي ديدند 
و مي گفتند همين كه شاه اظهار اسالميت كنند و در برابر 
شوروي و حزب توده بايس��تند، كافي است. يكي از علماي 
رده باال در تهران در صحبتي گفته بود: »حرف از حكومت 
نزنيد كه بحث آن، سم مهلك است. « آيت اهلل بروجردي هم 
چنين اعتقادي داشت و اوضاع به شكل سابق بود تا وقتي كه 

ايشان مرحوم شدند. 
ش�ما با اخوي و دوس�تانتان جلس�ات ديني اي 

نوع�ًا جمعيت ها بع�د از مدتي افت 
مي كنن�د. فدائيان اس�الم هم پس 
از دس�تگيری مرح�وم ن�واب افت 
ك�رد، اختالف�ات مرحوم كاش�اني 
و مصدق ه�م باال گرفت ب�ه طوري 
كه عوام�ل مصدق ب�ه خانه مرحوم 
كاشاني ريختند و آنجا را سنگباران 
كردند. مرحوم نواب هم، هم به دليل 
افت فدائيان و هم اي�ن اختالفات، 
دلسرد ش�ده بود و بيش�تر به سفر 
مي رف�ت و وع�ظ دين�ي مي ك�رد 


