
حاال ش��هيد حاج مهدي عراقي نشسته بود. من جلوي 
در ايس��تاده بودم. حاج مهدي عراق��ي برخالف ظاهر 
تنومند و بزرگش، دل بس��يار رئوفي داشت و به شدت 
مهربان بود و دائم تالش مي كرد هر نوع امكانات رفاهي 
را براي زنداني ها فراهم كند و مي پرس��يد: »ببينيد به 
چه چيزهايي نياز دارند؟ آيا مي خواهند با خانواده شان 
تماس بگيرند؟ سعي كنيد اصالً به آنها بد نگذرد«. خيلي 
سفارِش زنداني ها را مي كرد. از دوران بچگي، حاج مهدي 
را مي شناختم. جلوي در ايستاده بودم كه شنيدم چند 

نفر گفتند اين نفوذي دستگاه است!... 
به خاطر اين رويكرد مالطفت آميز؟ 

بله، به خاطر توجهي كه به زندانيان مي كرد، مي گفتند 
نفوذي اس��ت و بايد دم او را ببيني��م! من جلو رفتم و 
گفتم ش��ما بايد او را بشناس��يد و ببينيد كيست و از 

كجا آمده است...
نزديك ترين يار امام است...

بله، وقتي به آنها گفتم كه حاج مهدي كيس��ت و چه 
كار كرده است، از نظري كه داشتند خيلي پشيمان و 
ناراحت شدند، اما درباره شهيد بزرگوار كچويي. آنچه 
مي دانم اين است كه كسي كه ايشان را ترور كرد، شب 
قبلش به خانه شان رفته و با ايشان صحبت كرده بود! 
شهيد كچويي تا دير وقت در زندان اوين مي نشست و 
با تمام زنداني ها صحبت مي كرد. اگر مشكلي داشتند 
يا خانواده ش��ان نيازي داش��تند، مرا صدا مي كرد و 
مي گفت: »جوادآقا! تو كه در فالن منطقه هس��تي، 
برو ببين اگر خانواده اين به پول��ي، چيزي نياز دارد، 
يواشكي به آنها برسان«. تا اين حد مقيد بودند، چون 

خودشان طعم آن را چشيده بودند. 
از من�ش ش�هيد سيد اس�داهلل الج�وردي 

خاطره اي داريد؟ 
درباره ايش��ان مطلبي را مي دانم كه خيلي برايم مهم 
است. ايش��ان وقتي رئيس س��ازمان زندان ها شد، در 
خيابان معلم و همين جايي كه االن دادگاه انقالب است، 
محل كارشان بود. ايش��ان به اين شرط رئيس سازمان 
زندان ها شد كه آنجا را كوچك كند. گمان مي كنم آنجا 
حدود 1000 نفر كارمند داشت. ايشان به زندان اوين 
رفت و يك طبقه را برداش��ت و همه آنه��ا را يكي كرد! 
يك س��ري ميزهايي گذاشت كه اصاًل كش��و نداشت! 
خودش نفر اول بود و بقيه پش��ت ميزها مي نشس��تند 
و مي گفت در س��اعات اداري هيچ جلس��ه اي يا جايي 
نمي رويم تا كارها انجام ش��ود. در مقطع��ي اين تعداد 
را، تقريباً به 100 كارمند رس��انده بود. بيش��تر نيروها 
را به جاي پشت ميز نشيني و كارهاي كاذب، به طرف 
كارهاي مولد و مفيد فرستاد كه هم بيالن كيفي كار باال 

برود و هم از نيروي افراد كاماًل استفاده شود. 
هدف اين بود كه ب�ا كمترين ني�رو و هزينه 

بيشترين كار را انجام دهند؟ 

بله، ايشان مي گفتند اگر اين تعداد به 50 نفر برسد، 
ديگر هيچ كاري به فردا نمي افتد. شكل كار اداري شان 

اين گونه بود. 
ش�ما بايد از مرحوم آقاي عسگراوالدي هم 
خاطرات زيادي داشته باشيد. با عنايت به اين 
كه به سالگرد ايشان هم نزديك مي شويم، از 
درس آموزترين رفتارها و خاطرات ايشان چه 

چيزهايي را به ياد داريد؟ 
ايش��ان با تم��ام امكاناتي ك��ه در اختيار داش��تند، 
سطح زندگي بس��يار پاييني داش��تند. بسيار ساده 
زندگي مي كردند. ش��ايد احساس مردم از حاج آقاي 
عس��گراوالدي هنوز هم اين باشد كه شخصي بسيار 
متمول و س��رمايه دار بوده اس��ت، ولي وقتي ايشان 
به رحمت خدا رفتند، كل ارثيه شان دو دانگ از يك 
منزل مسكوني بود، آن هم در خيابان ايران. در عرصه 
سياسي و اجتماعي هم نظر ايشان اين بود كه كشور 
بايد با تشكيالت اداره شود و روي اين مطلب خيلي 
زحمت كشيدند. اصاًل سر همين ماجرا بود كه پس از 
انقالب عضو حزب جمهوري اسالمي شدند. مطلب 
ديگر اين اس��ت كه وقتي در پس��ت دبيركلي حزب 
مؤتلفه اس��المي بودند و زماني رس��يد كه احساس 
كردند بايد دبيركل��ي را تفويض كنن��د، گفتند من 
به هيچ وجه، ديگ��ر دبيركل نخواهم ب��ود و بايد فرد 

جديدي بيايد تا ثابت شود كه...
تشكيالت نبايد قائم به فرد باشد...

بله. اين پوست اندازي حزب، كار مهمي بود كه ايشان در 
سال هاي پاياني عمرشان انجام دادند. 

يكي دو س�ؤال شخصي هم از ش�ما بپرسم. 
مؤتلفه اي ها واقعاً پولدار هستند يا نه؟ 

بعضي هايشان پولدارند و بعضي ها نيستند! 
اين تص�وري كه در جامعه اس�ت ك�ه اينها 
مولتي  ميلياردر هستند، چقدر واقعي است 
و چرا دوستان شما در  اين باره شفاف سازي 

نمي كنند؟ 
واقعيتش اين اس��ت كه اين تصور واقعي نيست. مثاًل 
موقعي كه براي مرحوم حاج آقاي خودمان )حاج سعيد 
اماني( انحصار وراث��ت داديم، واقع��اً مي گفتند ما كه 
مي دانيم ش��ما يك بار ديگر هم مي آيي��د و براي باقي 
دارايي هاي ايش��ان انحص��ار وراثت مي دهي��د! يعني 
اين تصور نادرس��ت، در ذهن برخي اداري هاي ما هم 
رفته بود! منزل ايش��ان در كوچه اي دو متري، پش��ت 
مهديه ته��ران و حدود 500 متر ب��ود. حاج آقاي ما در 
صندوق رفاه بازار مس��ئوليت داش��ت. در آن دوره اي 
كه اعتصابات بود و بسياري از كارمندان، نظامي ها و... 
حقوق نمي گرفتند، از اين صندوق رفاه به آنها وام و در 
واقع حقوق مي دادند. كس��ي مطمئن نبود انقالب به 
اين زودي ها پيروز شود. حاج آقا به آنها مي گفتند الزم 

نيس��ت اينها را پس بدهيد. درآن دوره پنج نفر رفته و 
محلي را خريده بودند. اين محل هنوز هس��ت. يكي از 
آنها حاج آقا سعيد بود. بعد از فوت ايشان رفتيم كه آن 
را به صندوق رفاه بازپس بدهيم و هر چه مي گفتيم در 
بنچاق هم نوشته است ملك حاج آقا اماني نيست و مال 
صندوق رفاه است، باورشان نمي شد و مي گفتند حتي 
اگر يك نفر در بازار واكسي هم باشد، سرقفلي جايي كه 
واكس مي زند االن اين قدر مي ارزد، آن وقت حاج آقاي 
شما در طول اين همه سال كه در اينجا خدمت كرده، 
جايي را به نام خودش نكرده و حاال هم آمده ايد كه آن 
را پس بدهيد؟ منظورم اين اس��ت ك��ه ماجرا آن طور 
كه مي گويند نيست و كس��اني كه در دهه اول انقالب 
شعارهاي اين شكلي مي دادند، براي اين بود كه از آنها 

بهره برداري هاي سياسي كنند. 
شعارهاي كمونيستي مي دادند...

بله، جالب اين اس��ت كه آنها امروز خودشان مولتي 
ميلياردر شده اند و در عين حال هم از نظام طلبكارند! 

شما به تعبير امروز آقازاده هستيد يا نه؟ 
پدر ما هم خادم بودند، چه رسد به خوِد ما. 

به هر ح�ال ايش�ان در بازار ب�ود و وجهه اي 
داش�ت. ش�ما از مواهب آقازادگي بهره مند 

نشديد؟ 
الحمدهلل نه. حاج آقاي ما به شدت نسبت به اين مسائل 
حساس بودند. كار آقاي حاج اسداهلل بادامچيان، در اصل 
فرش فروشي است، اما پس از انقالب آن را رها كردند و 
دنبال مسئوليت هاي دشوار و فاقد مواهب مالي رفتند. 
حاج آقاي ما در اوايل انقالب- كه عده اي مي خواستند 
وارد عرصه مسئوليت ش��وند- مي گفتند: »اول برويد 
و درآمدهايتان را جور كنيد كه نخواهيد براي كس��ب 
درآمد به انقالب وصل ش��ويد، بعداً برويد كار ديگري 
را انجام بدهيد«. حاج آقاي ما قباًل فرش��ي به قيمت 5 
هزار تومان را به من هديه داده بودند كه بعد از انقالب 
شده بود مثاًل 20 ميليون تومان.  آقاي بادامچيان خانه 
ما بودند و گفتند مواظب اي��ن فرش باش، چون فرش 
خوبي است. آن ش��ب حاج آقا به من گفتند جواد! اين 
فرش ديگر در شأن تو نيست، من اين را مي برم و فرشي 

را كه در شأن تو باشد مي آورم! 
يك فرش نصف قيمت آوردند...

خيلي پايين تر از نصف قيمت. آن فرش س��اروق بود و 
اين يكي فرش قزويني. من هيچ حرفي نزدم و حاج آقا 
آن فرش را بردند و فروختند و يك فرش ارزان آوردند و 
گفتند فرش گران در شأن تو نيست. ما هم بي گفت وگو 
و بحث قب��ول كرديم. اگر هم��ه اين ن��كات را رعايت 

مي كردند، بسياري از مسائل پيش نمي آمد. 
البته اگر رعايت مي كردند...

هر ك��س به تناس��ب جاي��گاه و ش��أن خ��ودش بايد 
برنامه ريزي و رعايت كند.
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 »خاطره ها و درس هايي از عضويت در يك خانواده انقالبي« 
در گفت وشنود با محمدجواد اماني همداني
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 کچویی مخفیانه 
نیازهای خانواده زندانیان را برطرف می کرد

    احمدرضا صدري
محمد جواد اماني، فرزند زنده ياد حاج س�عيد اماني و 
برادر زاده شهيد  حاج صادق اماني و نيز حاج هاشم اماني 
است. حضور و نشو و نما در يك خانواده انقالبي حال و 
هوا و خاطرات خويش را دارد كه شمه اي از آن در اين 
گفت وشنود روايت شده است. اميد آنكه مقبول افتد. 

    
شايد مناسب باشد اين گفت وگو را از اين نقطه 
آغاز كنيم ك�ه به عن�وان فرزند ي�ك خانواده 
مبارز، چ�ه رفتارهايي را از س�وي دوس�تان و 
هم  مدرسه اي هايتان مي ديديد؟ قاعدتاً بعضي ها 
روي مصلحت سنجي با شما رابطه نداشتند، ولي 
خيلي ها ه�م تجليل مي كردند و عالقه نش�ان 

مي دادند. از اين جنبه چه خاطر اتي داريد؟ 
بس��م اهلل الرحمن الرحيم. انصاف��اً وقت��ي دانش آموزان در 
مدرس��ه مي فهميدند كه متعل��ق به چني��ن خانواده اي 
هستيم، واقعاً تجليل و لطف مي كردند. در بازار و محل كار 
و بيرون هم، واقعاً افراد زيادي قدردان اين مس��ئله بودند. 
اين گونه رفتارها و بازخوردها در سال 1356 و 1357، به 

اوج خودش رسيد. 
شما به دليل ارتباطات خانوادگي قطعاً با بزرگان 
انق�الب، از جمل�ه حضرت آقا، ش�هيدآيت اهلل 
مطهري، ش�هيد آي�ت اهلل بهش�تي و ديگران 
آشنايي و مراوده داش�تيد. از سلوك مبارزاتي 

اين شخصيت ها چه خاطراتي داريد؟ 
تا سال 1356 كه عمويم آقاي حاج  هاشم اماني از زندان آزاد 
شدند، بسياري از اين بزرگان- غير از آيت اهلل هاشمي كه 
هنوز در زندان بودند و ما در زندان به ديدار ايشان رفتيم- در 
منزل ما حضور پيدا مي كردند و در بسياري از محافلي كه ما 
به آن راه داشتيم، بودند. در آن دوره، ما تمام سخنراني هاي 
روحانيون و مبارزان را مي رفتيم. يكي از مراكزشان هيئت 
انصارالحس��ين بود. هنوز انقالب پيروز نشده بود و شهيد 
آيت اهلل بهشتي، ش��هيد  دكتر باهنر و رهبر معظم انقالب 
براي حزب جمهوري اسالمي برنامه ريزي مي كردند و من 
چندين جلسه از جلسات اوليه و مقدماتي حزب جمهوري 

اسالمي- كه در كانون توحيد تشكيل مي شد- را رفتم... 
اصاًل حزب، ثبت نامش در آنجا بود... 

بله، در كانون توحيد ثبت نام مي كردند ولي قبل از آنكه به 
نقطه عضوگيري برسند و در مقام بررسي اينكه چه كار بايد 
بكنيم، شهيد صادق اسالمي ما را به آنجا بردند و خيلي از 
كارها را به دست ما دادند. خاطرم هست در آن ساعات اوليه 
مردم دسته دسته آمدند و اسم نويس��ي كردند. ما بعداً به 
محل سرچشمه آمديم و افراد را دسته بندي كرديم و حزب 

رسماً شروع به كار كرد. 
اولين دي�داري كه با حض�رت امام داش�تيد و 

برايتان خاطره شد، چه زماني بود؟ 
اولين ديداري كه با حضرت امام داشتيم، روز 12 بهمن بود. 

ما زيرمجموعه شهيد محمد كچويي بوديم. 
در كميته استقبال؟ 

بله، مح��ل ما هم جل��وي در جنوبي بهش��ت زهرا بود. آن 
موقع اين در شمال وجود نداشت و آنجا خاكي بود. محل 
اس��تقرار ما آنجا بود. يادم هس��ت موقعي كه امام تشريف 
آوردند، خيلي ها از جمله خود ما پست خود را رها  كرده و 
به طرف محل استقرار امام مي دويديم. شايد اولين نظري 
كه به چهره حضرت امام انداختيم، همان جا بود. بعد رفتيم 
مدرسه رفاه و امام چند ساعتي تشريف نياوردند و دل همه 
شور مي زد. نزديك غروب امام تش��ريف آوردند و ديگر در 
آنجا از نزديك با ايش��ان مالقات كرديم. شب كه شد امام 
فرمودند اينجا براي حضور مردم مناسب نيست و نمي توانم 
اينجا بمانم! بعضي ها به شدت مخالف تغيير محل امام بودند، 
ولي امام تأكيد كردند اين كار بايد انجام بش��ود و نهايتاً به 
مدرسه علوي رفتند. خدا بيامرز حاج مهدي عراقي مسئول 
آن كار شد. ما هم از فرداي آن روز از صبح به مدرسه علوي 
رفتيم و در آنجا حضور داشتيم و در همه آن مدت هم امام 
را از نزديك مي ديديم و مشغول كارهاي آنجا بوديم. ظهرها 

هم كه پشت سر ايشان نماز جماعت مي خوانديم. 
بس�ياري از مب�ارزان مؤتلف�ه پ�س از انقالب 
مس�ئوليت هايي را به عهده گرفتن�د، از جمله 
ش�هيد حاج مهدي عراقي، شهيد سيداسداهلل 
الجوردي، مرحوم حبيب اهلل عس�گر اوالدي و 
پدر شما مرحوم حاج س�عيد اماني. از حوزه كار 
اين بزرگان، خاطره اي داريد؟ از شيوه رفتاري 
آنها در مقام ايفاي وظيفه چه خاطراتي داريد؟ 

در كميته استقبال بعد از شهيد آيت اهلل مطهري و شهيد 
آيت اهلل بهشتي و بزرگان انقالب، زيرمجموعه بعدي اكثراً 
برادران مؤتلفه بودند. از جمله حاج محسن رفيق دوست، 
حاج  اسداهلل بادامچيان و ديگران. هر كاري را كه به ما ارجاع 
مي دادند، انجام مي داديم. شايد بيش از دو ماه، ما مسئول 
تهيه وس��ايل الزم براي ورود امام به بهش��ت زهرا بوديم. 
مثاًل به ما مي گفتند فالن تعداد بلندگو و اين مقدار سيم و 
وسايل ديگر تهيه كنيد. حتي غذا براي كساني كه آنجا كار 
مي كردند مي برديم، چون ش��ب ها عده اي در بهشت زهرا 
مي خوابيدند كه يك وقت كسي نيايد بلندگوها و سيم ها 
را ببرد يا قطع كند! شرايط آن موقع به گونه اي بود كه اصاًل 
نمي شود تبيين كرد. خفقان بسيار شديدي حاكم بود، ولي 
بچه ها بدون اينكه اسلحه يا وس��يله دفاعي داشته باشند، 
آن هم در ش��ب هاي حكومت نظامي، دو ماه در آنجا كار 
كردند تا به ورود امام و انقالب رسيد. اگر خاطرات كميته 
استقبال نوشته ش��ود، خود به كتاب يا كتاب هايي مفصل 

تبديل مي شود. 
س�ؤالم معطوف به بعد از انقالب و فعاليت هايي 
بود كه بعضي از چهره ها به عهده گرفتند. مثاًل 
از حوزه كار شهيد الجوردي و شهيد كچويي در 
دوران مسئوليت دادستاني انقالب و مسئوليت 

زندان ها، چه خاطراتي داريد؟ 
در دوران اوج گيري انقالب، زيرزمين مدرسه علوي به زندان 
تبديل ش��ده بود و مردم افرادي را كه دستگير مي كردند، 
به آنجا مي آوردند. در آن روزه��ا و به موازات تصرف مراكز 
امنيتي رژيم ش��اه، مردم در و پيكر زندان قصر را شكسته 
بودند. حاج مهدي عراقي مس��ئول آنجا ش��د. ما رفتيم و 
زندان قصر را تا حدي كه مي توانس��تيم، درس��ت كرديم 
و زنداني ها را به آنجا برديم. هم��ان جايي كه ما در دوران 
رژيم شاه، سال ها مي رفتيم و رؤساي زندان را مي ديديم، 
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  استاد سيدهادي خسروشاهي
در اثري كه هم اينك 
در صدد معرفي آن 
نخست  هس��تيم، 
به چگونگ��ي آغاز 
آشنايي و همكاري 
فرهنگي- سياسي 
ب��ا دكت��ر ابراهيم 
يزدي، از سال هاي 
1332 به بع��د و در تهران، س��خن گفته ام و 
اكنون بي مناسبت نيست اش��اره كنم كه اين 
همكاري، با آغاز مكاتباتي بسيار، هنگام اقامت 

وي در امريكا، ادامه داشته است. 
محتواي ده ها نامه به دست آمده كه بين من و 
دكتر يزدي رد و بدل شده است، نشان دهنده 
چگونگ��ي تبادل فك��ري يك طلب��ه از حوزه 
علميه قم و يك دانش��جو از دانشگاه تهران- 
مقيم امريكا- اس��ت كه ام��روزه مي توان آنها 
را بازگو كننده بخش��ي از تاريخ معاصر و نوع 
هماهنگي شخصيت هاي فكري- فرهنگي در 
قرن پيشين ناميد. در واقع اين امر اتفاق جالب 
و قابل توجهي است كه دكتر ابراهيم يزدي از 
امريكا و اينجانب از ايران، در سال هاي پيش از 
انقالب داراي هم انديش��ي مشتركي بوده و به 
مدتي طوالني با هم مكاتبه داشته ايم و مسائل 
كوچك و بزرگ را از راهي دور و دراز، با هم در 
ميان گذاش��ته و به بحث و نقد پرداخته ايم. با 
تأمل در اليه هاي اين نوشته هاي چندوجهي و 
چندطيفي، مي توان چندين سير را در مطاوي 
آنها مورد بررس��ي قرار داد: س��خن در ابتدا يا 
نامه هاي نخس��تين، كاماًل صبغه دوس��تي و 
فرهنگي دارد، اما به تدريج به سمت سياست و 
تحوالت سياسي- اجتماعي مايل مي شود و با 
گذر زمان، به نوعي هم انديشي و هم فكري در 

جهت مبارزه و اصالح تبديل مي شود.
 بنابراي��ن مي توان گف��ت اين مس��ئله داراي 
جوانب��ي متع��دد و متنوع اس��ت و مي س��زد 
كه توس��ط كس��اني كه به مطالعه در تاريخ و 

ادبيات سياس��ي عصر م��ا عالقه مندند، مورد 
تعَمق قرار بگي��رد. روح اصالح طلبي و تالش 
 براي تغيير و ايجاد تحول در جامعه و نهادهاي 
مذهبي- سياس��ي، در همه نامه ها و مكاتبات 
آش��كار اس��ت و در واقع هيچ نامه اي خالي از 
دغدغه هاي بزرگ فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
نيس��ت. با گس��ترش زمينه هاي هم سخني، 

همفكري ها نيز گسترش مي يابد. 
در برخ��ي از نامه ه��ا، مي ت��وان نوع��ي از 
همكاري هاي علمي- قلمي را مشاهده كرد. در 
برخي ديگر از نامه ها، تشويق و ترغيب چاشني 
اصلي نامه و حتي غرض و هدف تحرير است. 
جالب است كه اين حالت دو طرفه است و هر 
دو سوي اين مكاتبات، چنين حالتي دارند و از 
نگاه انتقادي طرفين و نوع انتقادها و نوع بيان 
آنها، مي توان سمت و سوي فكري نويسندگان 
را بازشناسي كرد. مثاًل دكتر يزدي معموالً از 

كيفيت چاپ نشريات مذهبي ايران و محتواي 
كهنه آنها انتقاد به عمل مي آورد و مرتب تذكر 
مي دهد و اينجانب نيز از نبود نيروي كافي در 
حوزه علميه قم و همچنين حوزه علميه نجف... 
ولي در مجم��وع، همراهي با اي��ن مكتوبات 
و مكاتب��ات، خواننده را با مت��ن وقايع به جلو 

مي برد و به راهي جديد مي رساند. 
در اين برهه، بي ترديد برخي از نامه ها از تطاول 
ايام و عمله ظلمه و مأموران تعقيب و مراقبت ها! 
در امان نمانده و از دست رفته است. از اين رو، 
مالحظات امنيت��ي همواره م��ورد توجه بوده 
اس��ت. تغيير مكرر آدرس ها، انتخاب اسم هاي 
مس��تعار توس��ط طرفين، از نوع »منتظمي«، 
»خس��رونژاد«، » خلي��ل« و » س��يدمهدي«،  
» س��يدمحمدهادي«، » دكتر ش��هاب« و... به 
دليل وقوف به مراقبت و تجَسس ساواك و از باب 
هوشمندي و احتياط است. در برخي از نامه ها به 

اصل اين مسئله اشارت رفته است. 
در مجموع، اين نامه ها، به نوبه خود بخش��ي 
از تاريخ مبارزاتي حوزه و دانش��گاه را در خود 
جاي مي دهد و حاوي مسائل اصلي مبارزه در 
سال هاي پيش از انقالب است. به همين دليل 
در اهميت اين نامه ها نبايد ترديد كرد و اكنون 
انتش��ار اين نامه ها كه خوش��بختانه بي كم و 
كاست و عيناً و به صورت دقيق و كامل صورت 
مي گيرد، زمينه ساز آگاهي هاي تازه اي خواهد 

بود كه تا پيش از اين پديد نيامده بود.
 اهل تأم��ل و تحقيق با تمرك��ز در درونمايه 
اين نامه ها، مي توانند به مسائلي راه ببرند كه 
ارزش تاريخي آن جدي است و چه بسا بتوان 
بر اساس مطالب قابل استخراج از اين نامه ها، 
به بسياري از ابهام ها و پرسش ها و مجهول هاي 
پيشين، جواب متقن و قابل قبول تدارك ديد. 
اينكه دو ط��رز تفكر مختل��ف، چگونه با كنار 
گذاش��تن تفاوت ها، وحدت مي يابند و اينكه 
چگونه در دل اتحاد، عوارضي از اختالف فكر 
و اختالف سليقه و نقد و اشكال و تفاوت نگاه، 

جريان دارد. 

اين تبادل فكري- فرهنگي تا پيروزي انقالب 
اسالمي ادامه داش��ت و پس از پيروزي هم به 
نحو ديگري جريان يافت، گرچه مسائل خاص 
آغاز انقالب، جدايي ها و دوري هاي مخصوص 

به خويش را داشت. 
البت��ه م��ن در اي��ن دوران، در هم��ه امور با 
دكتر يزدي و دوستانش��ان، همفكر و همراه 
نبودم ولي در صداقت آنان ترديد نداش��تم و 
به رغم مخالف بودن در پاره اي برداش��ت ها و 
سياس��ت هاي در پيش گرفته شده، به تفاهم 
و اخوت اس��المي ادامه داديم و اين اختالف 
فكري را مجوزي براي دشمني نمي دانستم. 
در همي��ن رابطه، من ي��ك بار پ��س از يك 
گفت وگوي طوالني با ايش��ان درباره مسائل 
روز و ضرورت ادامه همكاري با مسئوالن نظام، 
براي حفظ ارزش هاي انقالب به ايشان گفتم 
كه قرآن مجيد هنگام برخورد با مش��ركين! 
دس��توري مي دهد كه بس��يار زنده و ارزنده 
است.  در قرآن مجيد آمده است: »و انا او اياكم 
لعلي هدي او في ضالل مبين قل ال تس��الون 
عما اجرمنا و ال نسال عما تعلمون، قل يجمع 
بيننا ربنا ث��م يفتح بيننا بالح��ق و هو الفتاح 
العليم« ) سوره سبا، آيات24 و25(- ما يا شما 
يا در راه راست يا گماهي روشن هستيم، بگو 
شما مس��ئول گناهان ما نيس��تيد و ما نيز در 
برابر اعمال شما مسئول نخواهيم بود- و قابل 
توجه است كه درباره پيامبر اكرم)ص( تعبير 
»جرم« ب��ه كار مي رود، ول��ي در مورد طرف 
مقابل از كلمه »عمل« استفاده مي شود و در 
پايان مي فرمايد: »خداوند سرانجام در ميان ما 

و آنها بحق داوري خواهد كرد«. 
بدي��ن ترتي��ب، اش��تباهات آن��ان را تذكر 
مي داديم كه يا به نتيجه مي رسيد يا هر كس 
با تش��خيص خود به راه خود ادامه مي داد و 
اصوالً از آغاز خلقت هم ق��رار نبود كه همه 

يكسان فكر كنند!

 نظري بر يك روايت متفاوت 
از زندگي و كارنامه سياسي دكتر ابراهيم يزدي

همراهي ها و ناهمراهي ها !

   استاد سيدهادی خسروشاهی در كنار دكتر ابراهيم يزدی 
در حاشيه مراسم تجليل از محمدمهدی جعفری

من يك بار پس از يك گفت وگوي 
طوالني با آقای يزدی درباره مسائل 
روز و ض�رورت ادامه هم�كاري با 
مس�ئوالن نظ�ام ب�راي حف�ظ 
ارزش هاي انقالب، به ايشان گفتم 
كه: قرآن مجي�د هنگام برخورد با 
مش�ركين! دس�توري مي دهد كه 
بسيار زنده و ارزنده است و آن نيز 
گفت و گو و تعامل در عين اختالفات 
است. بدين ترتيب، اشتباهات آنان 
را تذكر مي داديم كه ي�ا به نتيجه 
مي رس�يد يا هر كس با تشخيص 
خ�ود ب�ه راه خ�ود ادامه م�ي داد 

ش�هيد حاج مه�دي عراق�ي برخالف 
ظاهر تنومن�د و بزرگش، دل بس�يار 
رئوفي داشت و به ش�دت مهربان بود 
و دائم تالش مي كرد ه�ر نوع امكانات 
رفاه�ي  را ب�راي زنداني ه�ا فراه�م 
كن�د و مي پرس�يد: »ببيني�د ب�ه چه 
چيزهايي نياز دارن�د؟ آيا مي خواهند 
ب�ا خانواده ش�ان تم�اس بگيرن�د؟ 
س�عي كنيد اصاًل به آنها ب�د نگذرد«. 
خيلي س�فارِش زنداني ه�ا را مي كرد


