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سخـن سردبیــر

مجتهد بی نشان

تاریـخ سـرزمین مان ایـران، مملـو از اتفاقـات تلخ و شـیرین بوده اسـت. خاورمیانه از سـالیان طوالنی دسـتخوش نفوذ و رفت و آمد اسـتعمار 
بـوده و هنـوز بسـیاری از کشـورهای همسـایه تحت این سـلطه باقـی مانده اند. وجود منابـع انرژی فراوان در این منطقه موجب شـده اسـت 
تـا کشـورهای اسـتعمارگر ملعـون در بـه  دسـت آوردن این منابـع با یکدیگـر رقابت کرده و از هم سـبقت بگیرنـد، غافل از اینکـه این منابع 
متعلـق بـه مـردم ایـن سرزمین هاسـت. ایران یکی از کشـورهایی اسـت کـه در طول تاریخ، مـورد هجوم این کشـورهای غارتگـر و ظالم قرار 
گرفتـه و پادشـاهان ایـن سـرزمین در گذشـته عـاوه  بـر اعطای ایـن منابع، بخـش عظیمی از خـاک کشـور را از روی بی خـردی و ترس به 
ایـن کشـورها تقدیـم کرده انـد. کشـورمان سـال های متمـادی در دسـت کشـورهای اسـتعمارگر از جملـه؛ انگلیس، پرتقـال، امریـکا و دیگر 
کشـورها قـرار داشـته و درصـدد بودنـد تـا ایـران و مـردم آن را تحت سـلطه خـود قـرار داده تا ایـن منابع را غـارت کنند. پادشـاهان عیاش 
قاجـار و پادشـاهان قبـل از آنهـا بخـش عظیمـی از منابـع کشـور را به کشـورهای دیگر هدیه کردنـد! و بعـد از قاجار، رضا پهلـوی نیز تحت 
سـلطه انگلیـس و حمایـت آنهـا روی کار آمـد تـا همچنان منابع این کشـور در دسـت بیگانـگان قرار گیرد. فقـر و گرسـنگی در ایران حاصل 
اقدامـات نادرسـت پادشـاهان و نفوذکشـورهای سـلطه گر بـوده اسـت. در ایـن بیـن، افـراد زیـادی کـه پـی به ایـن غارت هـا بردند بـه قیام 
برخواسـتند. افـرادی همچـون میـرزا کوچک خـان کـه در برابـر ظلـم انگلیس و دسـت نشـانده آنهـا رضاخان برخواسـت، رییسـعلی دلواری 
در برابـر اسـتعمار پرتقالی هـا بـه پـا خواسـت و افـراد دیگـری کـه ذکر اسـامی آنهـا در این بحـث نمی گنجـد. بعـد از سـرنگونی رضاخان و 
روی کار آمـدن محمدرضـا پهلـوی، برگـی دیگـر از تاریـخ بـرای ایـران رقم خـورد. محمدرضا پهلوی علی رغم سـردادن شـعار اسـتقال! اما 
همچنـان تحـت سـلطه انگلیـس و امریـکا قرارداشـت و منابع ایران توسـط این کشـورها به تـاراج می رفـت در حالی که فقر و گرسـنگی در 
کشـور بیـداد می کـرد. شـرایطی بسـیار دردنـاک بـرای مـردم رقـم می خـورد و به دلیـل نبـود بهداشـت و امکانات کافـی، روزانـه صدها نفر 
را بـه کام مـرگ می بـرد. محمدرضـا پهلـوی کـه بـه خوبـی می دانسـت بـدون حمایـت کشـورهای بیگانه حتـی یـک روز قادر بـه حکومت 
نیسـت، منابـع کشـور را بـه ایـن کشـورها هدیـه می کرد تا شـاید یک روز بیشـتر در مسـند قدرت باقـی بماند. مـردم که به خوبـی دریافته 
بودنـد محمدرضـا پهلـوی و شـاهان گذشـته چـه بایی بر سـرمردم می آورند شـروع بـه اعتراض کردنـد. ورود علمـا به ایـن اعتراضات فصل 
جدیـدی از مبـارزات را رقـم زد. مـردم گـوش بـه فرمـان روحانیـت دادنـد تـا تاریخ کشورشـان را خودشـان رقم بزننـد. محمدرضـا پهلوی، 
زمانـی کـه بـا ایـن اعتراضـات مواجـه شـد تصمیـم به تاسـیس سـازمان مخـوف سـاواک را گرفت کـه تعـداد زیـادی از مـردم و روحانیون 
معتـرض در ایـن سـازمان مخوف تحت شـکنجه های وحشـیانه شـهید شـدند. بـا رحلت آیـت اهلل بروجردی و آمـدن حضـرت امام خمینی)ره( 
مبـارزات بـا جدیـت بیشـتری دنبـال شـد. حضـرت امـام خمینی به سـرعت در بین مـردم محبوب شـد. محمدرضـا پهلوی جنایـت دیگری 
در صفحـات تاریـک پهلـوی بـر جـای گذاشـت و آن کشـتار بی سـابقه مـردم در 15 خـرداد 1342 بـود. محمدرضـا پهلوی حضـرت امام را 
تبعیـد کـرد تـا شـاید از ذهـن مـردم فراموش شـود امـا این چنیـن نشـد و مبـارزات وارد مرحله جدی تری شـد. مـردم که شـیفته حضرت 
امام خمینـی شـده بودنـد بـه مبـارزات ادامـه دادنـد تا اینکه توانسـتند پهلوی را بـه زانـو در آورده و خود برای آینده کشـور تصمیـم بگیرند. 
در وقـوع انقـاب،  افـراد زیـادی دخیل بودند که شـاید از برخی نام و نشـانی نیسـت. سـاواک بسـیاری از مـردم و روحانیون را زیر شـکنجه 
قتـل و عـام می کـرد و مخفیانـه بـه خـاک می سـپرد تـا نشـانی از انقـاب باقـی نمانـد. در تاریخ ایـران، علمای دینـی نقش چشـمگیری در 
مبـارزات حق طلبانـه و آزادی خواهانـه مـردم داشـته اند و گاه جـان خـود را در ایـن راه از دسـت داده  انـد. به ویـژه پس از ورود اسـتعمارگران 
بـه ایـران، مخالفت هـا و مبـارزات روحانیـون بـا آنهـا و سرسـپردگان داخلی شـان افزایـش یافـت و برخـی قیام هـای ضـد اسـتبدادی و ضد 

اسـتعماری را رهبـری کردند.
یکـی از برجسـته ترین عالمـان دینـی کـه بـا قـدرت و شـجاعت در مقابـل ظلـم و تعـدی دولت هـای خارجـی و عوامـل داخلی آنهـا تا پای 
جـان ایسـتاد، شـهید حضـرت آیت اهلل محمدصـادق صـدوق گلپایگانی بود. روحانی وارسـته، آگاه و روشـن بینی که بر اسـاس تعالیم اسـام، 

هیچـگاه در برابـر زورگویـی و سـتم سـاکت نشـد و همـۀ عمر خـود را وقـف مبارزه با دشـمنان اسـام و ملت ایـران کرد.
فـردی کـه سـالیان طوالنـی بـه مبـارزه علیـه ظلم مشـغول بـود و در دورانی کـه کوچکتریـن انتقادی از شـاه جرم بود، ایشـان با شـجاعت 
تمـام، پـرده از ظلـم شـاه برمی داشـت و مـردم را به قیام تشـویق می کرد. شـهید بزرگوار مـا آیت اهلل صـدوق از یاران حضـرت امام خمینی)ره( 
بوده اسـت. عوامل ظالم شـاه بعد از دسـتگیری و شـکنجه و به قتل رسـاندن ایشـان پیکرش را تحویل خانواده نداده و مزار ایشـان تاکنون 
نهـان اسـت. در صـدد برآمدیـم تـا بدین وسـیله زندگـی مبارزاتـی این شـهید بزرگوار را بـه تصویر در آوریم تا شـاید توانسـته باشـیم ذره ای 

از زحمـات ایشـان را بازگو کنیم.
سردبير



 از اگشیپمان نهضت حضرت امام خمینی)ره(
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خدمـت حضرات روحانیون سراسـر کشـور و مراجع 
بزرگـوار اسـام، مدرسـین و طاب عزیـز حوزه های 
علمیـه و ائمـه محتـرم جمعـه و جماعـات دامـت 

برکاتهم.
ارواح  بـر  خـدا  رسـول  و  خـدا  سـام  و  صلـوات 
طیبـه شـهیدان، خصوصـا شـهدای عزیـز حـوزه و 
روحانیـت. درود بـر حامان امانت وحی و رسـالت، 
پاسـداران شـهیدی کـه ارکان عظمـت و افتخـار 
انقـاب اسـامی را بـر دوش تعهـد سـرخ و خونین 
خویـش حمـل نموده اند. سـام بـر حماسه سـازان 
و  علمیـه  رسـاله  کـه  روحانیـت  جاویـد  همیشـه 
عملیـه خـود را بـه دم شـهادت و مرکـب خـون 
نوشـته اند و بـر منبـر هدایت و وعـظ و خطابه ناس 
از شـمع حیاتشـان، گوهـر شـب چراغ سـاخته اند.
افتخـار و آفریـن بـر شـهدای حـوزه و روحانیت که 
در هنگامـه نبـرد، رشـته تعلقـات درس، بحـث و 
مدرسـه را بریدنـد و عقـال تمنیـات دنیـا را از پای 
حقیقـت علم برگرفتند و سـبک باالن بـه میهمانی 
عرشـیان رفتـه و در مجمع ملکوتیان ، شـعر حضور 

سـروده اند.
سـام بـر آنانکـه تا کشـف حقیقـت تفقه بـه پیش 
تاختنـد و بـرای قـوم و ملـت خود منـذران صادقی 
شـدند کـه بند بنـد حدیـث صداقتشـان را قطرات 
خـون و قطعـات پـاره پاره پیکرشـان گواهـی کرده 
اسـت و حقـا از روحانیت راسـتین اسـام و تشـیع 
جـز ایـن انتظـار نمـی رود کـه در دعوت بـه حق و 
راه خونیـن مبـارزه مـردم، خـود اولیـن قربانی ها را 
تقدیـم کنـد و مهـر ختام دفترش، شـهادت باشـد.
آنانکـه حلقه ذکـر عارفان و دعای سـحر مناجاتیان 

پیام  تاریخی حضرت امام خمینی )ره( 
به جامعه  روحانیـون، مراجع، مدرسین، 

طالب و ائمــه جمعـه و جماعــات

حوزه هـا و روحانیـت را درک کرده انـد در خلسـه 
حضورشـان آرزویـی جـز شـهادت ندیده انـد و آنان 
خلـوص  میهمانـی  در  حـق  حضـرت  عطایـای  از 
و تقـرب جـز عطیـه شـهادت نخواسـته اند. البتـه 
همـه مشـتاقان و طالبـان هـم بـه مـراد شـهادت 
نرسـیده اند. یکـی چـون مـن! عمـری در ظلمـات 
حصارهـا و حجاب هـا مانـده اسـت و در خانه عمل 
و زندگـی، جـز ورق و کتـاب منیـت نمی یابـد و 
دیگـری در اول شـب یلـدای زندگی، سـینه سـیاه 
هوس هـا را دریـده و با سـپیدی سـحر عشـق، عقد 
وصـال و شـهادت بسـته اسـت و حـال مـن غافـل 
نیامـده ام،  بـه وجـود  کتـم عدم هـا  از  کـه هنـوز 
وصفـی  وجـود،  قافله سـاالران  وصـف  از  چگونـه 
کنـم! مـن و امثـال مـن از ایـن قافلـه فقـط بانـگ 
جرسـی می شـنویم. تردیدی نیسـت که حوزه های 
علمیـه و علمـای متعهـد در طـول تاریـخ اسـام و 
تشـیع، مهمتریـن پایـگاه محکـم اسـام در برابـر 
حمـات، انحرافـات و کجروی هـا بوده انـد. علمـای 
بـزرگ اسـام در همـه عمر خـود تـاش نموده اند 
تـا مسـائل حـال و حـرام الهـی را بـدون دخـل و 
تصـرف ترویـج نماینـد. اگـر فقهـای عزیـز نبودنـد 
معلـوم نبـود امـروز چـه علومـی به عنـوان علـوم 
قـرآن و اسـام و اهل بیـت علیهم السـام به خورد 
مـردم داده بودنـد. جمـع آوری و نگهـداری علـوم 
قـرآن، اسـام و آثـار و احادیـث پیامبـر بزرگـوار و 
سـنت و سـیره معصومیـن علیهم  السـام و ثبـت، 
تبویـب و تنقیـح آنـان در شـرایطی کـه امکانـات 
بسـیار کـم بوده اسـت و سـاطین و سـتمگران در 
محـو آثـار رسـالت همـه امکانـات خـود را بـه کار 

الحمـداهلل  اسـت.  نبـوده  آسـانی  کار  می گرفتنـد 
کتـب  و  آثـار  در  را  زحمـات  آن  نتیجـه  امـروز 
اسـامی مختلـف مشـاهده می کنیـم. اگـر مـا نـام 
ایـن همـه زحمـت و مـرارت را جهاد فی سـبیل اهلل 
نگذاریـم چه بایـد بگذاریم؟ در بعـد خدمات علمی 
حوزه هـای علمیه سـخن بسـیار اسـت کـه ذکر آن 

در ایـن مختصـر نمی گنجـد... 
شـهدای روحانیـت منحصـر بـه شـهدای مبـارزه و 
جنـگ در ایران نیسـتند. یقینا رقم شـهدای گمنام 
حوزه هـا و روحانیـت کـه در مسـیر نشـر معـارف 
نامردمـان،  و  مـزدوران  به دسـت  الهـی  احـکام  و 
غریبانـه جـان باخته انـد زیاد اسـت. در هـر نهضت 
و انقـاب الهـی و مردمـی، علمـای اسـام، اولیـن 
کسـانی بوده انـد کـه بـر تـارک جبینشـان خون و 

شـهادت نقش بسـته اسـت.
کـدام انقـاب مردمـی ـ اسـامی را سـراغ کنیـم 
کـه در آن حـوزه و روحانیت، پیشکسـوت شـهادت 
نبوده انـد و بر باالی دار نرفته و اجسـاد مطهرشـان 
بـر سـنگ فرش های حـوادث خونیـن بـه شـهادت 
نایسـتاده اسـت؟ در پانـزده خـرداد و در حـوادث 
قبـل و بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی، شـهدای 
سـپاس  را  خـدا  بوده انـد؟  قشـر  کـدام  از  اولیـن 
تـا  گرفتـه  فیضیـه  دیوارهـای  از  کـه  می گزاریـم 
سـلول های مخـوف و انفرادی رژیم شـاه و از کوچه 
و خیابـان تـا مسـجد و محـراب امامـت جمعـه و 
از دفاتـر کار و محـل خدمـت تـا خطـوط مقـدم 
جبهه هـا و میادین میـن، خـون پاک شـهدای حوزه 
و روحانیـت افـق فقاهـت را گلگـون کـرده اسـت... 
علمـای اصیل اسـام هرگـز زیر بـار سـرمایه داران 
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و پـول پرسـتان خوانیـن نرفته انـد و همـواره ایـن 
شـرافت را بـرای خـود حفـظ کرده انـد و ایـن ظلم 
فاحشـی اسـت کـه کسـی بگویـد دسـت روحانیت 
اصیـل طرفدار اسـام ناب محمدی با سـرمایه داران 
در یک کاسـه است و خداوند کسـانی را که اینگونه 
تبلیـغ کـرده و یا چنیـن فکر می کنند نمی بخشـد. 
روحانیـت متعهـد، به خون سـرمایه داران زالو صفت 
تشـنه اسـت و هرگز با آنان سـر آشـتی نداشـته و 
نخواهـد داشـت. آنهـا بـا زهـد و تقـوی و ریاضـت 
درس خوانده انـد و پـس از کسـب مقامـات علمـی 
و معنـوی نیـز بـه همـان شـیوه زاهدانه و بـا فقر و 
تهیدسـتی و عـدم تعلـق بـه تجمات دنیـا زندگی 
کرده انـد و هرگـز زیـر بـار منـت و ذلـت نرفته انـد. 
دقـت و مطالعـه در زندگـی علمـای سـلف حکایت 
از فقـر و نهایتـا روح پرفتـوت آنـان بـرای کسـب 
معـارف می کنـد کـه چگونـه در پرتـوی نور شـمع 
و  قناعـت  بـا  و  کرده انـد  تحصیـل  قمـر  و شـعاع 

زیسـتند... بزرگواری 
قناعـت،  چـون  بزرگـی  خصوصیـات  هرحـال  بـه 
شـجاعت، صبـر، زهد، طلـب علم و عدم وابسـتگی 
بـه قدرت هـا و مهم تـر از همـه احسـاس مسـؤلیت 
و  پایـدار  زنـده،  را  روحانیـت  مـردم،  برابـر  در 
محبـوب سـاخته اسـت و چـه عزتـی باالتـر از این 
کـه روحانیـت با کمبـود امکانات، تفکر اسـام ناب 
را بـر سـرزمین افـکار و اندیشـه مسـلمانان جـاری 
سـاخته اسـت و نهـال مقـدس فقاهت در گلسـتان 
شـکوفه  بـه  محقـق  هـزاران  معنویـت  و  حیـات 
نشسـته اسـت. به راسـتی اگر کسـی فکـر کند که 
اسـتعمار، روحانیـت را بـا این همه عظمـت و نفوذ، 
تعقیـب نکرده و نمی کند، ساده اندیشـی نیسـت؟...

اسـتکبار وقتـی کـه از نابـودی مطلـق روحانیـت و 
حوزه هـا مأیـوس شـد دو راه را بـرای ضربـه زدن 
انتخـاب نمـود. یکـی راه ارعـاب و زور و دیگری راه 
خدعـه و نفـوذ. در قـرن معاصر وقتی حربـه ارعاب 
و تهدیـد چندان کارگر نشـد، راه هـای نفوذ تقویت 
گردیـد. اولیـن و مهمتریـن حرکـت، القـای شـعار 

جدایـی دین از سیاسـت اسـت. 
یقینـا روحانیـون مجاهـد، از نفـوذ، بیشـتر زخـم 
برداشـته اند. گمـان نکنیـد کـه تهمـت وابسـتگی 
بـه روحانیـون  اغیـار  افتـرای بی دینـی را تنهـا  و 

زده اسـت، هرگـز. ضربـات روحانیـت نـاآگاه و آگاه 
وابسـته، بـه مراتب کاری تـر از اغیار بوده و هسـت.

در شـروع مبارزات اسـامی اگر می خواستی بگویی 
شـاه خائن اسـت، بافاصلـه جواب می شـنیدی که 
شـاه شـیعه اسـت! عـده ای مقدس نمـای واپس گرا 
همـه چیز را حـرام می دانسـتند و هیچکس قدرت 
ایـن را نداشـت کـه در مقابـل آنهـا قـد علـم کند. 
خون دلـی کـه پدرپیرتـان از ایـن دسـته متحجـر 
سـختی های  و  فشـارها  از  هرگـز  اسـت  خـورده 
افـراد،  بعضـی  زعـم  بـه  اسـت.  نخـورده  دیگـران 
روحانیـت زمانـی قابـل احتـرام و تکریـم بـود کـه 
عالـم  واال  ببـارد  وجـودش  سـراپای  از  حماقـت 
سیاسـت و روحانـی کاردان و زیـرک، کاسـه ای زیر 
نیم کاسـه داشـت و ایـن از مسـائل رایـج حوزه هـا 
بـود کـه هر کـس کـج راه می رفـت متدین تـر بـود. 
یـاد گرفتـن زبـان خارجی کفـر و فلسـفه و عرفان 
گناه و شـرک به شـمار می رفت. در مدرسـه فیضیه 
کـوزه ای  از  مصطفـی  مرحـوم  خردسـالم  فرزنـد 
آب نوشـید، کـوزه را آب کشـیدند! چـرا کـه مـن 
فلسـفه می گفتـم، تردیـد نـدارم اگـر همیـن روند 
ادامـه می یافـت وضـع روحانیـت و حوزه هـا وضـع 
کلیسـاهای قـرون وسـطی می شـد کـه خداونـد بر 
مسـلمین و روحانیـت منـت نهـاد و کیـان و مجـد 
واقعـی حوزه هـا را حفـظ نمـود. علمـای دیـن باور 
در همیـن حوزه هـا تربیت شـدند و صفوف خویش 
را از دیگـران جـدا کردنـد. قیام بزرگ اسـامی مان 

نشـأت گرفتـه از همیـن بارقه اسـت... 
تنهـا راه حـل مبـارزه و ایثار، خون بـود که خداوند 
روحانیـت  و  علمـاء  نمـود.  آمـاده  را  وسـیله اش 
متعهد، سـینه را بـرای مقابله با هر تیـر زهرآگینی 
کـه به طرف اسـام شـلیک می شـد آمـاده نمودند 
مهمتریـن  و  اولیـن  آمدنـد.  عشـق  مسـلخ  بـه  و 
فصـل خونیـن مبارزه در عاشـورای 15 خـرداد رقم 
خـورد. در 15 خـرداد 42 مقابلـه بـا گلوله تفنگ و 
مسلسـل شـاه نبـود کـه اگـر تنها ایـن بـود مقابله 
داخـل  از  آن  عاوه بـر  بلکـه  می نمـود.  آسـان  را 
جبهـه خـودی گلولـه حیلـه مقدس مآبـی و تحجر 
بـود. گلولـه زخـم زبـان و نفـاق و دورویی بـود که 
هـزار بـار بیشـتر از باروت و سـرب، جگـر و جان را 
می سـوزاند و می دریـد. در آن زمـان، روز نبـود که 

حادثـه ای نباشـد. ایـادی پنهـان و آشـکار آمریکا و 
شـاه بـه شـایعات و تهمت هـا متوسـل شـدند...

واقعـا روحانیـت اصیـل در تنهایـی و اسـارت خون 
می گریسـت کـه چگونـه امریـکا و نوکـرش پهلوی 
می خواهنـد ریشـه دیانـت و اسـام را برکننـد و 
عـده ای روحانـی مقـدس نمـای نـاآگاه یـا بـازی 
بعـد  چهره شـان  کـه  وابسـته  عـده ای  و  خـورده 
خیانـت  ایـن  مسـیر  گشـت،  روشـن  پیـروزی  از 
بـزرگ را همـوار می نمودنـد. آنقـدر کـه اسـام از 
ایـن مقدسـین و روحانی نمـا ضربـه خـورده اسـت 
از هیـچ قشـر دیگـر نخـورده اسـت. نمونه بـارز آن 
مظلومیـت و غربـت امیرالمؤمنیـن علیه السـام که 

در تاریـخ روشـن اسـت... 
اگـر روحانیـون طرفـدار اسـام نـاب و انقـاب دیر 
بـه  را  نوکرانشـان مسـائل  و  ابرقدرت هـا  بجنبنـد 
مدرسـین  جامعـه  می دهنـد.  خاتمـه  خـود  نفـع 
بایـد طـاب عزیـز انقابی و زحمت کشـیده، کتک 
خـورده و جبهـه رفتـه را از خـود بداننـد و حتما با 
آنـان جلسـه بگذارنـد و از طرح هـا و نظریـات آنان 
اسـتفاده نماینـد. طـاب انقابـی هـم، مدرسـین 
عزیـز طرفـدار انقـاب را محترم بشـمارند و بادیده 
احتـرام به آنـان بنگرند و در مقابـل طیف بی عرضه 
و فرصت طلـب و نـق زن یـد واحده باشـند و خود را 
بـرای ایثـار و شـهادت در راه هدایت مـردم آماده تر 

. . کنند.
 ایـادی شـیطان در تنگناهـا و سـختی ها به سـراغ 
مسـبب  روحانیـت  بگوینـد  کـه  می رونـد  مـردم 
مشـکات و نارسائی هاسـت آن هـم کـدام روحانی، 
روحانـی بی درد و بی مسـؤلیت، نه! بلکـه روحانیتی 
کـه در همـه حـوادث جلوتـر از دیگـران در معرض 

خطـر بوده اسـت...

والسالم عليكم و رحمه اهلل بركاته
3  اسفند 1367 
روح اهلل موسوی الخمينی

منبع: پرتال حضرت امام خمينی)ره(

بـه دليل محدوديـت در تعداد صفحـات، خالصه ای 
از ايـن پيام ارزشـمند را برای خواننـدگان ماهنامه 

درآورده ايم. تحريـر  به 



حضرت آیت اهلل خامنه ای )حفظ اهلل( :

گلپايگان، منطقه ای عالم خيز اسـت و از جمله شـهدای برجسـته گلپايگان، روحانی شـهيد مرحوم صدوق اسـت 
كـه خصوصيات برجسـته ای همچـون خدمت به مـردم، مقابله با رژيم طاغـوت و از همه مهم تر معنويت شـهادت 

در راه خداوند و در اين راه، جانشـان را از دسـت داد و به شـهادت رسـيد كه خيلی با ارزش و باعظمت اسـت.
آمادگـی بـرای بـذل جـان در راه خـدا  فضيلتی بزرگ اسـت. جان انسـان در نهايـت از بين خواهد رفـت اما كار 
شـهدا، كاری بسـيار بـاارزش و زيركانـه اسـت كه بـا شـهادت يعنی يك مـرگ تاجرانـه و حسـابگرانه، در يك 
معاملـه پرسـود، جـان از بين رفتنی خود را بـا خداوند معامله می كننـد و در ازای آن، پاداش بهشـت را می گيرند.

منبع: پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری



شـهادت، اوج تعالی انسـان اسـت. در فرهنگ اسـالم ارزشـمندترين و گرانبهاترين حركت، شـهادت اسـت. شـهيد 
كسـی اسـت كه بـا نثار جان خـود، درخت اسـالم را آبياری كرده و فسـاد را ريشـه كـن می كند. شـهيدان، مقاومت 
و پويايـی جامعـه را تضميـن می نماينـد و به جامعـه ظرفيت روحی می بخشـند و ضعف و سسـتی را از بيـن می برند. 
اگـر خـون شـهيدان نبود كه شـجره طيبه رسـالت را سـيراب نمايد نـه از اسـالم خبری بـود و نه از مكتـب توحيد 

اثری. الهـی  بخش 
دوران افتخارآفريـن مبـارزه عليـه رژيـم ستم شـاهی و پس از آن، هشـت سـال نبـرد بی امـان ملت ايران بـا دنيای 
اسـتكبار، شـاهدی بی مثـال بـرای اثبـات آزادی خواهـی، واليت پذيـری، دالوری، ايمـان، ايثارگری و اسـتقامت يك 
ملـت در راه دفـاع از آرمان هـای مقـدس و حراسـت از كيان جامعه خويـش بوده اسـت.دورانی كه سـربلندی، عزت 
و شـرافت ملـت ايـران را همـه دوسـتان و حتـی كينه توزترين دشـمنان ما مـورد تأييد و اعتـراف قرار دادنـد و اين 
اوج افتخـار ماسـت كـه فضيلت و سـربلندی ملت ايـران در عين مقابله با دنيای اسـتكبار شـرق و غـرب آن زمان و 
ايـادی مرتجـع آن هـا، در تاريـخ ملت هـا به ثبت رسـيده و امـروز الهام بخـش ظلم سـتيزی ملت های عـراق، لبنان، 
يمـن، فلسـطين و سـاير آزادمردان جهان شـده اسـت. برگ هـای تاريخ كشـورمان سرشـار از مردان و زنانی اسـت 
كـه راه شـهادت در پيـش گرفته و در مسـير خدابـاوری، دينـداری و آزادگی گام برداشـتند. اگر شـهامت آنها نبود، 
رزمندگان در هشـت سـال دفـاع مقدس نمی توانسـتند اين چنيـن پيروزمندانه فاتح ميدان باشـند. شـهدای مبارزه 
عليـه سـتم شـاهی بـا گمنامی مسـير شـهادت را پيمودنـد و چـه غريبانه جنگيدنـد و چه غريبانه شـهيد شـدند. 
مـردان و زنـان بزرگـی كـه عليه رژيم ستم شـاهی به پا خواسـتند و الگويی شـدند نزد مـردم و باعث شـجاعت آنها 
در برابـر شـرک و كفـر بودند. در مسـير مبـارزه؛ روحانيـون و حوزه هـای علميه به رهبـری حضرت امـام خمينی)ره( 
گام در مسـير روشـنگری و آگاهی بخشـی بـه مردم را داشـتند و خود نيـز جانشـان را در اين راه فدا كردند. شـهيد 
آيـت اهلل محمدصـادق صدوق گلپايگانـی از روحانيون سـخت كوش و مبارزی بودند كـه در راه مبارزه بـا كفر، موجب 
آگاهی بخشـی مردم شـد و براثر شـكنجه های وحشـيانه رژيم سـتم شاهی به شـهادت رسـيد. اكنون بعد از گذشت 

سـال ها، پيكـرش از ديدگان نهان اسـت و روايت زندگی ايشـان سراسـر ايمان و شـجاعت اسـت.
سعيد اوحدی ان شااهلل بتوانيم با توكل برخداوند رشادت ها و سيره شهدا را به مردم بازگو كنيم. 

پیام مهندس سعیـد  اوحـدی
معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهیـد و امـور ایثارگران 

در نکوداشت مقام شهید آیت اهلل محمد صادق صدوق گلپایگانی
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  تولـد و تربيــت در خانـواده ای مذهبی 
فاضل

 

نـزد پـدری
در  صـدوق گلپــایگانی  )علیشـاهی(  محمدصـادق 
سـال 1303 در روسـتای تیکن از توابع شهرسـتان 
گلپایـگان در خانـواده ای مذهبـی چشـم بـه جهان 
گشـود. پـدرش مرحوم حاج شـیخ فـرج اهلل تیکني 
از فضـاي دوران خـود و فـرد متدینی بـود. در آن 
منطقـه اگـر فـردی مشـکلی داشـت بـه او مراجعه 
و مسـائل فقهـي و دینـي را از وی سـوال می کرد و 
ایشـان با رویی گشـاده پاسـخ سـئوال را مـي داد و 
اگر گره ای در زندگی داشـتند برایشـان می گشود. 
مرحـوم فـرج اهلل تیکنـی بـا توجـه بـه خفقـان آن 
زمـان و فقـر و قحطي که در کشـور بـي داد مي کرد 
سـعی می کـرد به مـردم کمـک کند. مرحـوم حاج 
شـیخ فـرج اهلل تیکنـي در آن ایـام، عالـم منطقـه 
عربسـتان) نام قدیـم روسـتای تیکـن کنونـی( بود. 

در منـزل تعزیـه و عـزاداري بـراي امام حسـین)ع( 
پـدر شـهید  اسـت.  برگـزار مي کـرده  اهل بیـت  و 
صـدوق، فـرد بسـیار دانـا و کارداني بوده کـه اکثراً 
از مناطـق اطـراف جهـت مشـورت بـه او مراجعـه 
مي کردنـد و سـئواالت شـرعي و فقهي را از ایشـان 
فـرا مي گرفتنـد. از بـزرگان روسـتا نقـل شـده کـه 
خوانسـار  اطـراف  فضـاي  از  یکـي  زمـان  آن  در 
بـه روسـتاي تیکـن آمـده و سـراغ منـزل شـیخ 
فـرج اهلل را مي گیـرد. وقتي بـه منزل شـیخ فرج اهلل 
مي رسـد و مطلـع مي شـود او در مزرعـه در حـال 
کشـاورزي اسـت بـه صحـرا رفتـه و شـیخ فـرج اهلل 
سـام  می بینـد.  گنـدم  کـردن  درو  حـال  در  را 
مي کنـد و سـوالش را از شـیخ فـرج اهلل در ارتبـاط 
بـا تقسـیم ارث مي پرسـد. شـیخ در همـان حـال 
کـه گنـدم درو مي کـرده بـدون اینکـه کار خـود را 
تعطیـل کنـد جـواب آن مـرد فاضـل را مي دهـد و 

مي گویـد اگـر در پاسـخ مـن به سـوال خود شـک 
داشـتی مي توانـي به کتـاب مربوط بـه ارث صفحه 
فـان مراجعـه کـرده و ببینـی! زمانـی کـه آن مرد 
سـئوال کننده از روی کنجـکاوی به کتـاب مربوطه 
مراجعـه مي کنـد مي بینـد تمـام آن مطالبـی کـه 
شـیخ فـرج اهلل گفتـه بـود درسـت اسـت و ایـن از 
بزرگـي و درایـت آن مـرد بود که همـه آن کتاب را 

حفـظ بـود تـا بتوانـد به مـردم کمـک کند.
زمانـی کـه محمد صـادق در خانـواده شـیخ فرج اهلل 
متولـد شـد همـه از آن فرزند پسـر نـام مي بردند و 
از حـاج شـیخ فـرج اهلل سـئوال مي کردنـد چـرا نام 
او را محمد صـادق نهـاده اي؟! حـاج شـیخ کـه مرد 
بـا ایمانـي بـود و نمـاز شـبش تـرک نمي شـد و از 
حافظـه خوبـی برخوردار بود که البتـه همه اینها را 
مدیـون اثـرات خوانـدن و حفـظ قرآن مي دانسـت، 
در پاسـخ سوال شـان بـه نقـل از یکـی از بسـتگان 

مرور برگ هایی از صفحات زنـدگی شهید
 آیت اهلل محمدصـادق صـدوق گلپایگانی

درآمد
شهيد آيت اهلل محمد  صادق صدوق گلپايگاني از پيش قراوالن نهضت حضرت امام خميني )ره( بود كه در راه زمينه سازي انقالب اسالمي توسط ساواک 
دستگير و به زندان قصر تهران منتقل و زير شكنجه رژيم ستم شاهي با مظلوميت در سال 1340 به فيض رفيع شهادت نايل شد. پيكر اين مجاهد رباني 

به خانواده اش تحويل داده نشد و تاكنون مزارش بي نشان است. در ادامه، زندگی علمی و مبارزاتی ايشان را به اختصار خواهيد خواند.

   تصويری از مزار يادبود در حال ساخت شهيد آيت اهلل صدوق گلپايگانی در وادی السالم  شهر مقدس قم
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نزدیـک حاج شـیخ فـرج اهلل چنین پاسـخ می دهد: 
در زمـان بـه دنیـا آمدن پسـرش محمد صـادق که 
فرزنـد آخـر خانـواده نیـز بـود شـیخ در چندیـن 
نوبـت شـروع بـه گریـه کـرد! سـپس دسـتان خود 
از خـدا خواسـت  بلنـد کـرد و  بـه آسـمان  را رو 
کـه فرزنـدش در پنـاه او باشـد و خـدا او را حفـظ 
کنـد. فرزنـدان دیگـرش از پـدر سـئوال کردند که 
برادرمـان کـه سـالم اسـت و اتفاقـي نیافتـاده چرا 
آنقـدر گریـه مي کنیـد! شـیخ فـرج اهلل در جـواب 
آنهـا مي گویـد: مـن خوابـي دیـده ام کـه خداونـد 
فرزنـدی بـه مـن عطا داشـته کـه عمـرش از دیگر 
برادرانـش کوتاه تـر امـا آینده درخشـاني داشـته و 
در آینـده مـرد فاضلـی خواهـد شـد. فرزنـد بزرگ 
محمد آقـا  مشـهدي  مرحـوم  فـرج اهلل  حاج شـیخ 
نقـل مي کـرد: پـدر بـه آخریـن فرزنـدش توجـه 
خاصـي داشـت و شـاهد بـودم همیشـه در خلـوت 
بـا او صحبـت مي کـرد و مسـائل دینـي و علمـي 
را بـه او می آموخـت. محمدصـادق را همـراه خـود 
بـه مجالـس روضه و تعزیـه امام حسـین)ع( مي برد و 
همیشـه از فرزندانـش کـه بزرگ تـر از محمد صادق 
بودنـد مي خواسـت کـه بـه او احتـرام بگذارنـد، آن 
موقـع نمي دانسـتیم چـرا پـدر ایـن کار را مي کنـد 
متوجـه  شـد  بزرگ تـر  محمد صـادق  کـه  بعدهـا 
دینـي  و  علمـي  سـئواالت  چگونـه  کـه  شـدیم 
سـختی از پـدر مي کنـد و پـدر هـم بـا حوصلـه و 
صبـر جـواب او را مي دهد و بـراي او دلیل و منطق 
مـي آورد. محمد صـادق بـه پـدر بسـیار عاقمنـد و 
وابسـته بـود و بی نهایت پدر را دوسـت می داشـت. 
مـادرم کـه زن بسـیار باایمانـی بـود و نمـاز شـب 
و عباداتـش تـرک نمي شـد و هـر روز نمـاز را در 
مسـجد بـه صـورت جماعـت مي خوانـد و همیشـه 
بـه همـراه پـدرم جـزو اولین کسـاني بودنـد که به 

مسـجد جهـت اقامـه نماز جماعـت مي رفتنـد. اگر 
روحانـي آبـادي نمي آمـد پـدر به  جاي ایشـان نماز 
را اقامـه مي کـرد. محمد صـادق در سـن کودکـي 
همـراه بـا پـدر بـه مسـجد و تعزیـه امام حسـین)ع( 
محمد صـادق  کودکـي  ایـام  همـان  از  مي رفـت. 
مـورد مهـر و عاقه پـدر بزرگوارش بود و در سـایه 
توجهـات او رشـد نمـود. پـدر در تعلیـم، تربیـت و 
آمـوزش او تاش بسـیاری داشـت بـه همین جهت 
بـه  را  او  شـد  شش  سـاله  عزیـزش  فرزنـد  چـون 
مکتـب فرسـتاد تـا نـزد معلم بـه تحصیل مشـغول 
گـردد. معلـم محمدصـادق کـه پـاک سرشـتی و 
هـوش ذاتـی او را دیـد در تعلیـم وي بیـش از حد 
معمـول مي کوشـید. زمانـی که حاج شـیخ فرج اهلل 
پیشـرفت سـریع محمدصـادق را در امـر تحصیـل 
دریافـت، خـود بـه آمـوزش فرزنـد خـود پرداخت.

  درگذشت پدر و گام در مسير علم
محمـد صـادق به پدر وابسـته شـده بود امـا دیری 

نگذشـت در اوج جوانـي یـار و مشـوق اصلـي خود 
را در امـور علـوم دینـي از دسـت داد. او مدت ها از 
فـراق پـدر بیمـار شـد و در خانه بـود. امـا مادرش 
بـه کمـک محمدصـادق شـتافت و پسـر نابغـه و 
تیز هـوش خود را به اسـفرنجان از توابع شهرسـتان 
آیـت اهلل  مرحـوم  بـزرگ  اسـتاد  نـزد  گلپایـگان 
ابوالقاسـم محمدي گلپایگانـي )پدر بزرگـوار آیت اهلل 
معظـم  مقـام  دفتـر  رییـس  گلپایگانـی  محمـدی 
رهبـری( فرسـتاد تـا نـزد آن مـرد عالم، دانشـمند 
و فقیـه عالیقـدر و دیگـر اسـاتید آن حـوزه علمیه، 
علـوم مقدماتـي و سـطح فقـه و اصـول را بیامـوزد.

  استعداد درخشان در كسب علم 
دیـري نگذشـت کـه بـا اسـتعداد خـدادادي کـه 
داشـت، کمتـر از موعد مقرر همه آنچـه را که به او 
آموختـه بودنـد فـرا گرفت.زمانی که آیـت اهلل صدر 
کـه از مدرسـین مطـرح آن زمـان در حـوزه علمیه 
اراک بـود بـه آن منطقـه سـفر کـرد و بـا آن جوان 
مـؤدب و خوش اسـتعداد رو به رو شـد و زمانی که 
وصـف او را در آن منطقـه شـنید از محمدصـادق 
سـئواالت علـوم دینـي را پرسـید و او هم بـا ادب و 
صـداي رسـاء تمام سـئواالت آیت اهلل را جـواب داد. 
سـپس از طلبـه جوان سـئوال کرد کـه آیا حاضري 
بـا توجـه بـه اینکه اسـتعداد خوبي داري بـه همراه 
مـن بـه حـوزه علمیـه اراک بیایـي؟ طلبه جـوان با 
اشـتیاق و خوشـحالي پذیرفـت و بعـد از اینکـه بـا 
اسـاتید در حـوزه مشـورت و رضایت آنهـا را جهت 
همـراه شـدن بـا آیـت اهلل صـدر را گرفت بـه حوزه 
علمیـه اراک نقـل مـکان کـرد. در آن زمـان حوزه 
علمیـه اراک یکـي از حوزه هـاي علمیه مهم کشـور 
بـه شـمار مـی آمـد و البتـه آن ایـام حـوزه علمیه 

قـم دایر نشـده بود.

شيخ در چندين نوبت شروع به گريه 
آسمان  به  رو  را  خود  دستان  سپس  كرد! 
بلند كرد و از خدا خواست كه فرزندش در 
پناه او باشد و خدا او را حفظ كند. فرزندان 
ديگرش از پدر سئوال كردند كه برادرمان 
كه سالم است و اتفاقي نيافتاده چرا آنقدر 
گريه مي كنيد! شيخ فرج اهلل در جواب آنها 
مي گويد: من خـوابي ديـده ام كه خـداوند 
از  عمرش  كه  داشته  عطا  من  به  فرزندی 
ديگر برادرانش كوتاه تر اما آينده درخشاني 
داشته و در آينده مرد فاضلی خواهد شد.
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  كسـب علـم در حـوزه علميـه اراک نزد 
علمـای مطـرح آن زمان 

شـهید صدوق پـس از ورود بـه حـوزه علمیه اراک 
بـا جدیـت و پشـتکار بسـیار بـه تکمیـل معلومات 
خـود و کسـب فیـض از محضـر اسـتادان بـزرگ از 
جملـه حاج آقـا  روح اهلل خمینـي، آیـت اهلل اراکـي و 
دیگـر اسـاتید حـوزه علمیـه اراک مشـغول شـد و 
از خرمـن علـم آنـان خوشـه ها چید و بـر معلومات 

افزود. خویـش 
هـر کجـا علمـاي دانشـمندي مي دیـد، از مصاحب 
غفلـت  او  اطاعـات  و  فضـل  علـم،  از  اسـتفاده  و 
و  مي شـنید  خـوب  را  اسـتاد  درس  نمي ورزیـد. 
را  آن  خاصـه  سـپس  مي کـرد  مطالعـه  بیشـتر 
یادداشـت  و بـه خاطـر مي سـپرد. هنـگام مباحثـه 
و مذاکـره علمـي صداقـت و صمیمیـت و انصاف را 
بـه خوبـي رعایـت مي کـرد و اگـر طـرف مباحثـه 
او  از  از آن اسـتفاده مي کـرد و  او حـق مي گفـت 
میـان  در  سـرعت  بـه  محمدصـادق  مي پذیرفـت. 
طـاب جـوان و محصلیـن خوش اسـتعداد مدارس 

علمیـه اراک مشـهور گردیـد.
حـوزه علمیـه اراک در آن زمـان مملـو از طـاب 
و فضـا بـود. مـدارس مملـو بـود از طـاب علـوم 
بـه  کـه  زمـان  آن  در  بنـام  مدرسـین  و  دینـي 
تدریس اشـتغال داشـتند. یکي از علماي اراک نقل 
مي کـرد که شـهید صـدوق در همان سـن و سـال 
بـه قـدري مـؤدب، محترم، خـوش لبـاس، متین و 
دوست داشـتني بـود کـه وقتـي وارد حجـره اي از 
طـاب مي شـده اسـت طـاب بي اختیـار صلـوات 
مجلـس  در صـدر  را  مي فرسـتادند. شـهید صدوق 
را  احتـرام  و  ادب  مراسـم  همگـي  و  مي نشـاندند 

نسـبت بـه وي ابـراز مي داشـتند.

  ازدواج شهيد محمدصادق صدوق 
در سـال 1327 کـه 24 بهـار از عمـر را پشت سـر 
خانـواده  بـا  صـدر  آیـت اهلل  توسـط  مي گذاشـت 
از  بعـد  و  شـد  آشـنا  اراک  از  متدینـي  و  بـزرگ 
چنـدي مقدمـات ازدواج و تأهلـش را فراهم کردند. 
پـس از ازدواج چنـد سـال دیگـر به تحصیـل علوم 
و فنـون مختلـف اهتمـام ورزیـد و سـپس جهـت 
کسـب علـم به همـراه خانـواده بـه قم رفـت. ثمره 
ایـن ازدواج 5 فرزنـد اسـت کـه 3 فرزنـد پسـر و 2 

فرزنـد دختـر می باشـد.

 اعظـم  جانبلـوکی  همســر شهیـــد 
آیت اهلل محمد صادق صدوق گلپایگانی:
شهید صدوق، ستاره پرفروغ حوزه علمیه بود

آیـت اهلل  شـهید  همسـر  جانبلوکـی  اعظـم  خانـم 
صدوق از خانـواده مذهبی و متدیّن از طایفه بزرگ 
خانبلوکـی اراک بـود که در سـال 1327 زمانی که 
15 سـال سـن داشـت بـا شـهید صـدوق کـه آن 
زمـان در حـوزه علمیـه اراک مشـغول تحصیل بود 
آشـنا شـد. آشـنایی ایشـان توسـط مرحوم آیت اهلل 
صـدر، عمـوزاده مادر شـهیده بـوده اسـت. آیت اهلل 
صـدر یکـی از اسـاتید بـزرگ حـوزه علمیـه اراک 
بـود و ایشـان شـهید صـدوق را از حـوزه علمیـه 
اسـفرنجان گلپایگان بـه حوزه علمیـه اراک منتقل 
کـرده بـود. بـا ایـن آشـنایی مقدمـات ازدواجـش 
فراهـم و متأهل شـد.پس از تأسـیس حـوزه علمیه 
قـم توسـط آیـت اهلل حائـری یـزدی بـه این شـهر 
نقـل مـکان کـرد. همسـر شـهید صـدوق فـردی 
بسـیار ساده زیسـت و با محبـت بـود. زمانـی کـه با 
شـهید صـدوق ازدواج کـرد بـه سـرعت بـا خانواده 
مذهبـی ایشـان اُخـت گرفـت و بـا آن هـا مأنـوس 

شـد. همسـر شـهید صدوق در ایامی که همسـرش 
جهـت تبلیـغ دیـن بـه شـهرها و روسـتاهای دیگر 
مسـافرت می کـرد بـا فرزندانش به روسـتای زادگاه 
همسـرش می آمـد. بین زنان روسـتا معـروف بود و 
آنهـا تحـت تأثیـر خلق و خوی ایشـان قـرار گرفته 
و در فعالیت های فرهنگی ایشـان شـرکت داشـتند. 
اقـدام خانـم اعظم خانبلوکی باعث شـد تـا زندگی 
زنـان روسـتا بـه سـوی تبلیـغ دینـی گرایـش پیدا 
کـرد و توانسـتند فرزنـدان بـا محبـت و دوسـتدار 
اهـل بیـت پـرورش دهنـد. کودکانـی کـه در ایـن 
دوره بـا اسـتفاده از دانـش و همـکاری و همراهـی 
همسـر شـهید بـا زنـان روسـتا رشـد یافتنـد تماماً 
از  بسـیاری  اکنـون  بودنـد.  تقـوی  و  تدیـن  اهـل 
ایـن افـراد یـا قـاری قـرآن هسـتند و یـا خـود یـا 
فرزندان شـان جـزو شـهدا و ایثارگـران می باشـند. 
و  خانبلوکـی  اعظـم  خانـم  شـهید،  زادگاه  اهالـی 
فرزندانـش را دوسـت داشـتند و بـه آن هـا احتـرام 
قائـل بودنـد. زمانی که آیت اهلل صدوق شـهید شـد، 
همسـر و خانواده ایشـان مورد حمایت مردم روستا 
قـرار گرفتند و بـا مهر و محبت آن ها توانسـت رنج 
شـهادت شـوهرش را تحمـل کنـد. اوج محبـت او 
زمانـی بـود کـه وصیت کرد تـا بعد از مرگـش او را 
در جـوار یادمان همسـر شـهیدش دفـن کنند. این 
وصیـت باعـث شـد تـا عاقـه مـردم بـه او بیشـتر 
شـود. اکنـون مرقـد ایشـان محـل حضـور زائـران 
اوسـت و مـردم بـه نیکـی از ایشـان یـاد می کنند.
ایـن چنیـن  را  خانبلوکـی شـهید صـدوق  خانـم 

می کنـد: روایـت 
بـا توجـه به این کـه از خانواده سرشناسـی از اراک 
بـودم امـا بـا شـخصیتی بـزرگ ازدواج نمـودم کـه 
در ایـن 11 سـال زندگـی بـا شـهید صـدوق کـه 
فـردی نمونه و طلبـه ای باهوش، مهربان، دلسـوز و 
باسـواد بـود که اگر او را شـهید نمی کردنـد، اکنون 
از بـزرگان و عالمـان و بلکـه از آیـات عظـام بـود. 
شـهید صـدوق بسـیار با اسـتعداد و اهـل مطالعه و 
بـه کتاب هـای دینی مسـلط بود. شـهید صدوق در 
سـخنرانی ها ماهـر و توانـا بـود. بـه مطالعـه بسـیار 
عاقه منـد و روزی 15 سـاعت مطالعـه داشـت. در 
انتقـاد از بـزرگان وقـت و حتـی آیـات عظـام توانـا 
بـود و نقایـص آن هـا را بـه صراحـت بیـان می کرد 
و مـورد حمایـت آن هـا قـرار داشـت. بـا طلبه های 
جـوان مهربـان بود و سـعی می کـرد آموخته هایش 
را در اختیـار آن هـا قـرار دهـد. کتابخانـه شـخصی 
نسـبتاً بزرگـی در منـزل داشـت و اجـازه مـی داد 
همـه  شـاگردان و طلبه هـای جوان از ایـن کتاب ها 

کنند.  اسـتفاده 

همسر شهيـد صـدوق در ايامی كه 
همسرش جهــت تبليغ دين به شهرها و 
روستـاهای ديگر مســافرت می كــرد با 
زادگاه همسـرش  روسـتای  به  فرزندانش 
می آمد. بين زنان روستا معروف بود و آنها 
تحت تأثير خلق و خوی ايشان قرار گرفته 
ايشان شركت  فرهنگی  فعاليت های  در  و 

داشتند. 
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ارتباط بسـیار خوبی با آیت  اهلل  العظمـی بروجردی )ره(، 
گلپایگانـی،  اهلل  آیـت   امـام  خمینـی )ره(،  حضـرت 
آیـت اهلل مرعشـی نجفـی و دیگر علمـای زمان خود 
داشـت و ایـن ارتباط آن قدر بـزرگ بود که مرحوم 
آیـت اهلل العظمی مرعشـی نجفی، مراسـم عقد اکثر 
فرزنـدان شـهید صـدوق را حضـوری انجـام می داد 
و هدیـه ای هـم بـه آن هـا مـی داد. شـهید صـدوق 
بارهـا از طـرف سـاواک تحـت نظـر بـود و گاهـی 
مشـاهده می شـد افـراد سـاواکی جهت جاسوسـی 
از آیـت اهلل صـدوق بـا لباس مبـّدل و تحـت عنوان 
طلبـه بـه منزل مـان می آمدنـد تـا شـاید بتواننـد 
فعالیت هـای مبارزاتی همسـرم را کنتـرل کنند که 
البتـه چندین بار از طرف شـهید صدوق شناسـایی 

شـده و از منـزل بیرون شـان کردنـد.
همسـرم عالمـی پرهیزکار،شـجاع،نترس و نجیـب 
بود. ایشـان عاشـق و پیرو حاج آقـا روح اهلل خمینی )ره( 
بـود و اعتقـاد داشـت ایشـان می توانـد حوزه هـای 
علمیـه را مدیریـت کنـد، چـون اعلم تـر از دیگران 

ست. ا

  عزيمـت بـه حـوزه علميـه قـم در بدو 
تاسـيس، جهـت تدريس و كسـب علـم نزد 

مراجـع عاليقـدر آن زمان
توسـط  قـم  علمیـه  حـوزه  کـه  چنـدي  از  بعـد 
آیت اهلل العظمي حائري تأسـیس گردیـد، محمدصادق 
همـراه بـا علمـای دیگـر و طـاب حـوزه علمیـه 
اراک بـه قـم عزیمـت نمـود. علـوم فقـه و اصـول 
و فلسـفه را از محضـر فقهـا و حکمـاي نامـي آن 
عصـر همچون مرحـوم آیت اهلل العظمـي بروجردي، 
آیـت اهلل حاج آقـا روح اهلل خمینـي، آیـت اهلل محقق 
دامـاد، آیـت اهلل گلپایگانـي و دیگـر علماي مشـهور 
آن زمـان کـه هـر کـدام درسـي مجـزای علمـي و 
فقهـي داشـتند شـرکت مي کـرد و بعـد از چنـد 
سـال محمدصـادق خـود به مقـام شـامخي از علم 
نائـل گردیـد. شـخصاً حوزه درسـي تشـکیل داد و 
بـه تدریس سـطح کفایـه و دیگر علـوم پرداخت. از 
آنجـا که بیاني رسـا و شـیوا داشـته اسـت جمعیت 
انبوهـي از طـاب در درسـش اجتمـاع مي نمودنـد 
کـه از همـان زمـان در میـان فضـا و مدرسـین 
حـوزه علمیـه قـم مشـهور و ممتـاز گردیـد. یکـي 
از علمـاي حـوزه علمیـه قـم نقـل مي کنـد"درس 
شـیخ صـدوق در قـم مشـهور بـود زیـرا جوانـي 
خوش اسـتعداد و داراي بیانـي شـیوا و رسـا بـود 
و تمـام شـرایطي کـه مي بایـد یـک اسـتاد بـراي 
تدریس و اداره شـاگردان داشـته باشـد، در او جمع 
بـود. بـه همیـن جهـت ده هـا طلبـه کـه بعضـي از 

طلبه هـا از نظـر سـني جـاي پـدر شـهید صـدوق 
بودنـد در حـوزه درس ایشـان اجتمـاع مي کردند و 

اسـتفاده کامـل مي بردنـد". 
صـدوق  کاس   در  حضـور  از  ایشـان  شـاگردان 
اینکـه فـردی بـه  از  خوشـنود بودنـد و متعجـب 
ایـن جوانـی این چنیـن به علم  و فقه آشـنا اسـت. 
شـاگردان محمدصـادق کـه از او بزرگتـر بودند اما 
در کسـب علـم نـزد او مشـتاقانه حاضر می شـدند. 
هـدف محمدصـادق یادگیـری و آمـوزش بـود. در 
محضـر اسـاتید مطـرح حاضر می شـد و نسـبت به 
کسـب علم مشـغول بـود و آموخته های خـود را به 

دیگـران منتقـل می کـرد.
شـهید صـدوق بـه خوبـي ارزش علم را مي دانسـته 
چنـان بـا نشـاط و پشـتکار اشـتغال بـه تحصیـل 
داشـته کـه بعضـي شـب ها تـا سـپیده دم سـرگرم 
مطالعـه بـوده اسـت به طوري کـه خـود آن بزرگوار 
بارهـا بـراي دوسـتانش نقل کـرده بود کـه در ایام 
و  مي گماشـت  همـت  قـرآن  حفـظ  بـه  بیـکاري 
پیوسـته بـه حفـظ و قرائـت و مداومـت آن اهتمام 
مي ورزیـد. حجت االسـام و المسـلمین حاج شـیخ 
محمـد رسـولي اراکـي نویسـنده و محقـق کـه بـا 
شـهید صـدوق هـم درس و هـم حجـره بـود نقـل 
کـرده اسـت کـه: چندیـن سـال بـا شـهید صدوق 
در درس آیـت اهلل بروجـردي و دیگـر علمـای وقت 
شـرکت مي کردیـم و به یاد دارم که شـهید صدوق 
بارهـا از درس آیـت اهلل العظمـي بروجردي اشـکال 
مي کـرد و مـورد قبـول و تشـویق معظم لـه بـود و 
اشـکال را وارد مي دانسـت. در آن زمان که آیت اهلل 
محقـق دامـاد درس اصـول تدریس مي کـرد، یکي 
مي شـد  حاضـر  ایشـان  درس  در  کـه  کسـاني  از 
شـهید صـدوق بـود. درس آیـت اهلل محقـق دامـاد 
درسـي نبـود کـه همـه طـاب تـوان درک و فهـم 
آن را داشـته باشـند و بسیار درس سـنگیني بود و 
بیـن طـاب معـروف بـود بـه درس امیـري. اما آن 
شـهید بزرگـوار بـا آن اسـتعداد درخشـان و فهـم 
و درک باالیـي کـه داشـتند مـورد توجـه آیـت اهلل 

محقـق دامـاد نیـز قـرار مي گرفت. 

  حضـــور در درس آيـت اهلل العظــــمی 
بروجـردی و نائـل شـدن به درجـه مرجعيت
محمدصـادق صـدوق بـراي تکمیـل فقـه و اصـول 
و تحکیـم پایـه اجتهـاد بـه حـوزه درسـي مرحـوم 
آیـت اهلل العظمـي بروجردي بزرگتریـن مرجع عصر 
درآمـد و چندین سـال از محضر پـر فیض آن فقیه 

بزرگـوار و عامـه نامـي مسـتفیض مي گردد. 
آیت اهلل العظمـي  درس  مجلـس  وارد  کـه  اول  روز 
بروجـردي مي شـود مي بینـد بیـش از چنـد صـد 
نفـر از فضـا و علمـا پـاي منبـر آیت اهلل العظمـي 
بروجـردي نشسـته اند کسـي از او جوان تر نیسـت! 
بـا ایـن وصـف هنگامي که اسـتاد شـروع بـه درس 
و بیـان مطالـب مي کنـد، اشـکالي برگفتـه اسـتاد 
در نظـرش خطـور مي نمایـد، ولـي چـون خـود را 
مخصـوص  مهابـت  مي بینـد،  کم سـن  و  جـوان 
آیت اهلل العظمـي بروجـردي و رعـب مجلـس درس 
اظهار مطلـب  از  لـذا  مي گیـرد.  را  او  هـم  ایشـان 
روز  چنـد  مي نمایـد.  خـودداري  اشـکال  بیـان  و 
بعـد کـه اسـتادش آیت اهلل العظمـي بروجـردي در 

درس  مجـلس  وارد  كه  اول  روز 
آيت اهلل   العظمي بروجردي مي شود مي بيند 
بيش از چند صد نفر از فضال و علما پاي منبر 
آيت اهلل العظمي بروجردي نشسته اند كسي 
از او جوان تر نيست! با اين وصف هنگامي كه 
استاد شروع به درس و بيان مطالب مي كند، 
اشكالي برگفته استاد در نظـرش خطــور 
مي نمايد، ولي چـون خود را جوان و كم سن 
مي بيند، مهابت مخصوص آيت اهلل العظمي 
بروجردي و رعـب مجلس درس ايشان هم 

او را مي گيرد.

   اسامی شهدای زادگاه شهيد آيت اهلل محمد صادق صدوق گلپايگانی



www.navideshahed.com
12

یادمان شهید  آیت اهلل صدوق/ شماره 177-176/ مهر و آبان 1399

مجلسـي حضـور مي یابد همانجـا از نزدیک اسـتاد 
را مي بینـد و اشـکال خـود را بیـان مي کند. اسـتاد 
جـواب مي دهـد و او بـر جـواب وي ایـراد مي گیرد، 
اسـتاد توضیح مي دهـد و او توضیح اسـتاد را کافي 
اسـتاد،  مختصـر  گفت وگـوي  همیـن  نمي دانـد. 
عامـه را بـا دانشـمندي جوان و تـازه وارد به حوزه 
درسـي او آشـنا مي سـازد. فـرداي آن روز کـه در 
مجلـس پرجمعیـت و با ابهت اسـتاد حضور مي یابد 
ضمـن درس بـراي نخسـتین بـار به طـور رسـمي 
اشـکال بـر گفتـه اسـتاد وارد مي سـازد، اسـتاد که 
روز قبـل او را دیـده بود روي منبر سـکوت نموده و 
بـه وي فرصـت مي دهـد که اشـکال خـود را چنان 
کـه مي خواهـد بیان کند. سـپس بیان اشـکال وي 
کـه تمام مي شـود، اسـتاد با همـان مهابت و صداي 
رسـائي کـه داشـتند، رو بـه شـاگردان کـه اغلب از 
مجتهدیـن و علماي بـزرگ بوده انـد و در حالي که 
با دسـت اشـاره بـه طلبه جـوان مي کنـد مي گوید، 
چـون اشـکال آقـا مفید اسـت، بـراي این کـه همه 
اسـتفاده کنید من شـخصاً اشـکال ایشـان را تقدیر 
مي کنـم سـپس بـه جـواب آن مي پـردازم. بعـد از 
تقدیـر اشـکال، رو بـه جانـب ایشـان مي کننـد و 
مي فرماینـد. آقـا اشـکال شـما همین بود؟ درسـت 
فهمیـدم! و ایشـان بـا کمـال ادب مي گویـد بله آقا. 
اسـتاد بعـداً از هویـت وي جویـا مي شـود و پـس 
از اطـاع، او را مـورد مهـر و محبـت فـراوان قـرار 

مي دهـد. 
خصوصـي  مجالـس  در  عالي مقـام  اسـتاد  ایـن 
و عمومـي و حـوزه اسـتفتاء و نـزد خـاص و عـام 
دانشـمندش  شـاگرد  احتـرام  و  بزرگداشـت  در 
مي کوشـید و همین احترام در سـیر کمال و رشـد 
ایـن شـاگرد برازنـده آثـار رضایت بخـش و  نبـوغ 
مؤثـري بـر جـاي مي گـذارد. در آن ایـام، نبـوغ و 
اسـتعداد و سـرعت انتقال و فهم و درایت آقا شـیخ 
محمـد صـادق صـدوق در محافـل علمـي حـوزه 
علمیـه قـم نقـل مجلـس بود، بـه طوري کـه از هر 

کوچـه و گـذري که عبـور می کرد، طـاب جوان و 
فضـاي حـوزه او را بـه یکدیگـر نشـان مي دادند و 
مي گفتنـد آقا شـیخ محمـد صـادق صـدوق ایشـان 
هسـتند. چنانچه که اشـاره شـد آیـت اهلل العظمي 
بروجـردي مهابـت مخصـوص داشـتند و مجلـس 
درس او از لحـاظ کثـرت جمعیـت و حضـور علما و 
مجتهدیـن بـزرگ داراي مزیـت خاص بوده اسـت، 
از ایـن رو اشـکال در ایـن مجلـس آن هـم از یـک 
دانشـمند جـوان بـه یـک اسـتاد بـا عظمـت و پُـر 
مهابـت کار آسـاني نبوده اسـت. شـایان ذکر اسـت 
نـام خانوادگی شـهید صـدوق بنام علیشـاهی بوده 
اسـت کـه بـا آشـنایی بـا آیـت اهلل بروجـردی و بـه 
ایشـان  بـرای  را  صـدوق  نـام  ایشـان  درخواسـت 
شـهید  از  بسـیاری  علمـای  می کننـد.  انتخـاب 
صـدوق بـه عنـوان مجتهـد نـام می برنـد و اعتقـاد 
دارنـد فردی کـه درکاس آیـت اهلل بروجردی اعام 
اشـکال کنـد نشـانه مرجعیـت اوسـت و فرصـت 
اینکـه کتابـی در این زمینه بنویسـد نداشـت چون 

در سـن 37 سـالگی بـه شـهادت رسـید.

 آشـنايی بـا حضـرت امـام خمينـی)ره( و 
رشـد علمـی و درک اجتماعـی مضاعـف

در  کـه  امام خمینـي)ره(  حضـرت  اصـول  درس  در 
مسـجد سلماسـي شـهر مقدس قم تشـکیل مي شد 
و خیلـي هـم شـلوغ بـود شـهید صـدوق شـرکت 
مي کـرد و ایشـان مـورد توجـه آیـت اهلل حـاج آقـا 

روح اهلل خمینـي بـود. شـیخ محمدصـادق شـخصاً 
را  بسـیاري  طـاب  و  داده  تشـکیل  درس  حـوزه 
جـذب کـرده بود و هـر روز به شـهرت و احترامش 
مي افـزود. یکـي از هـم والیتي هـاي ایشـان نقـل 
مي کنـد" شـهید صـدوق در مـدت کوتاهـي کـه 
بـه روسـتا مي آمـد از یـک طلبـه فاضـل و عالـم 
بـزرگ و مـورد توجـه اسـاتید بـزرگ حـوزه علمیه 
قـم تبدیـل بـه یـک روحاني روسـتایي می شـد که 
بـا همه مشـکاتی داشـت  بـه یاري مـردم خویش 
و  دلسـوز  راهنمایـي  آنـان  بـراي  و  بر می خیزیـد 

پیشـوایي آشـنا بـود".
آشـنایی بـا حضرت امـام خمینـی)ره( و فرزندشـان 
حـاج  آقـا مصطفـی خمینـی و هم نشـینی بـا ایـن 
عزیزان سـبب رشـد علمـی و فکری شـهید صدوق 
شـده بـود. روحیه مبارزاتی شـهید صـدوق در کنار 
حضـرت امـام شـکل گرفـت و سـبب شـد تـا نگاه 
دیگـری بـه مبـارزه  علیـه طاغـوت داشـته باشـد. 
آموزش هـای  و  فرمایشـات  از  همراهـان  اسـتفاده 
حضـرت آیـت اهلل بروجـردی و فرمایشـات حضـرت 
امام خمینـی سـبب شـده بـود کـه در کنـار روحیه 
و سـواد علمـی محمدصـادق چهـره مبارزاتـی اش 
نیـز شـکل بگیـرد و راه مبـارزه را بیامـوزد. ایـن 
خصوصیـات در کمتـر کسـی جمـع بـود و شـاید 
تعـداد  انگشت شـماری ایـن روحیه هـا را داشـتند. 
محمدصـادق صـدوق بـه خوبـی آینـده را می دیده 
و می دانسـته کـه گام در ایـن مسـیر و در آن ایـام 
شـهادت بـه همـراه دارد و بایـد تصمیـم می گرفت 
کـه بمانـد یـا راه انقـاب را همـوار کنـد. تصمیـم 
بتوانـد مسـیر  تـا  بـود  آیـت اهلل صـدوق شـهادت 
انقـاب را همـوار کنـد. در ایـن مسـیر شـروع بـه 
بـه کار  اعتـراض کـرد. محمد صـادق روش خوبـی 
گرفتـه بـود و آن روشـنگری و آگاهـی مـردم بـود. 
ایشـان بـه خوبی می دانسـتند کـه با آگاهـی مردم 
می تـوان آنهـا را بـه قیـام علیـه طاغوت سـوق داد 
و بهتریـن کار در آن ایـام همیـن روشـنگری مردم 

شهيــد صــدوق بارهــا به علـت 
سخنرانی های تند عليه ظلم و ستم طاغوت 
دستگير و به زندان فرستاده شد اما ارتباط 
ايشان با آيت اهلل بروجردی باعث می شد تا 
با وساطت ايشان آزاد شوند.در زمان حيات 
بار توسط رژيم  بروجردی چندين  آيت اهلل 
دستگير و زندانی شد اما سپس آزاد گرديد.

   برادران شهيد آيت اهلل صدوق كه جهت آزادی شهيد، زحمات بسياری متحمل شدند. از راست به چپ حاج محمدـ  حاج مهدیـ  حاج علیـ  حاج حسن.
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بـود و معرفـی چهـره واقعـی شـاه بـه مـردم ایـن 
روحیـات بـا حضـور در جلسـات حضـرت امـا م و 

آیـت اهلل بروجـردی سـاخته شـده بود.

  دسـتگيری شـهيد محمدصـادق صدوق 
گلپايگانـی توسـط عوامل رژيـم طاغوت

سـخنرانی های  علـت  بـه  بارهـا  صـدوق  شـهید 
تنـد علیـه ظلـم و سـتم طاغـوت دسـتگیر و بـه 
زندان فرسـتاده شـد امـا ارتباط ایشـان بـا آیت اهلل 
بروجـردی باعث می شـد تا با وسـاطت ایشـان آزاد 
شـوند.در زمـان حیات آیـت اهلل بروجـردی چندین 
بار توسـط رژیم دسـتگیر و زندانی شـد اما سـپس 

آزاد گردیـد.

  كمـك بـه مـردم و ايسـتادگی در برابر 
استبداد

بسـیار  طاغـوت  خفقـان  آن  در  صـدوق  شـهید  
دریـغ  مـردم  بـه  کمـک  در  و  داشـته  شـجاعت 
آنهـا  مـردم  از حقـوق  دفـاع  در  بارهـا  نمی کـرد. 
را بسـیج کـرده و جلوتـر از آنهـا علیـه ظلـم بـه 
پاخواسـته بـود. از دوسـتان شـهید روایـت شـده 
اسـت کـه روزی در فصل آخر تابسـتان که ایشـان 
در مسـجد منبـر رفته بـود، باران شـدیدي مي آمد 
کـه آب در کوچـه و نهرهـاي روسـتا بـه راه افتـاد. 
شـهید صـدوق زمانـی که از ایـن اتفاق مطلع شـد 
روضـه را نیمـه تمام گذاشـت و از منبـر پایین آمد 
و بـه همـراه مـردم به سـمت قنـات آبـادي رفتند. 
در آن موقـع هرکـس چیـزي مي گفـت. عـده اي 
مي گفتنـد کـه کاري نمي شـود کـرد باید از روسـتا 
آبـي نیسـت کـه کشـاورزي  برویـم چـون دیگـر 
بیـرون  از آن  آبـي  و  قنـات خـراب شـده  کنیـم. 
نمي آیـد تـا محصـوالت کشـاورزي مان را آبیـاری 
کنیـم. اکثـر مـردم ناامیـد شـده بودنـد تـا اینکـه 
شـهید صـدوق بـا مهربانـي از مـردم خواسـت کـه 
ناامیـدي را کنارگذاشـته و بـه خداوند پنـاه ببرند و 
ایشـان خیلـي جـدي و امیدوارانه مـردم را دلداري 
مـي داد و مي گفـت مـا در حـال امتحـان هسـتیم 
بیـرون  سـربلند  امتحـان  ایـن  از  بکوشـیم  بایـد 
بیاییـم و قنـات را از ایـن حالـت مخروبـه خـارج 
کـرده و ترمیـم اش کنیـم. شـهید صـدوق اولیـن 
فـردی بـود کـه لبـاس خـود )عمامـه و عبـأ( را از 
تـن درآورد و بـا لبـاس معمولـي وارد قنـات آبادي 
شـد. مـردم وقتـي روحانـي آبادیشـان را دیدند که 
چگونـه در حـال فعالیـت در قنـات اسـت تحریـک 
شـده و جهـت کمـک شـتافتند و بعـد از چند روز 
فعالیـت و همـکاري با هم و تشـویق و دلداري هاي 
شـهید صـدوق، قنـات الیروبـي شـد و آب بسـیار 

زاللـي از آن جـاري گشـت.
فـردی  ایـام  "آن  نقـل شـده  دیگـری  روایـت  در 
رییـس  اولیـن  کـه  ظالـم  بختیـار  تیمـور  بنـام 
سـاواک بـود آمـد حومـه گلپایـگان و چنـد عـدد 
چـاه حفـر کـرد، کم کـم طمـع کـرد تـا باغـي کـه 
بـراي همـه مـردم روسـتا بـود بنـام بـاغ منگتـو را 
تصاحـب کنـد. می خواسـتند آنجـا را بـه نـام خود 
بـه ثبـت برسـانند. بیابان هـا را قـرق کـرده و آنجـا 
را کـه متعلـق بـه اهالـي روسـتاي تیکـن بـود را 
بـه افـراد دیگـر فروختنـد و چادرهـاي زیـادي بـه 
پـا کردنـد و دیگـر نمي گذاشـتند دامـداران آبادي 
برونـد.  آنجـا  بـه  گوسفندانشـان  چرانـدن  جهـت 
مـردم آبـادي ز مانی که مطلع شـدند تیمـور بختیار 
بـه دسـتور شـهید  قـرق کـرده  را  آنجـا  و  آمـده 
صـدوق چادرهـاي آنهـا را آتـش زدنـد. مردمي که 
ایـن کارهـا را انجـام داده بودنـد همـراه بـا شـهید 
صدوق به روسـتا برگشـتند. بعضي از مردم روسـتا 
ترسـیده بودنـد و مي گفتند روسـتایمان را با خاک 
یکسـان خواهنـد کـرد و مي ترسـیدند تـا آنکه روز 
بعـد از طـرف مأموریـن دولتـي آمدند و عـده اي از 

اهالـی آبادي را دسـتگیر کـرده و با خـود به زندان 
گلپایـگان بردنـد. بـا پیگیري هـاي شـهید صـدوق 
از طریـق آیـت اهلل بروجـردي افـرادی که دسـتگیر 
شـده بودنـد را آزاد کردنـد و اگـر شـجاعت شـهید 

نبـود نمی توانسـتند جلـوی آن افـراد بایسـتند.
از طـرف یکـي از روحانیـون مسـئول و خوشـنام 
جنـاب آقـاي حـاج شـیخ حسـنعلي آهنگـران کـه 
خـود شـاهد و ناظـر بـوده نقـل شـده که در سـال 
1338 کـه ایشـان یـک طلبـه جوانـي بـوده و در 
محلـه آبشـار قم زندگـي مي کـرده در آن ایام چون 
آب لوله کشـی در منـازل نبـود هرمنـزل یـک آب 
انبـار داشـت و تلمبـه ای می گذاشـتند و از آب انبار 
آب می کشـیدند. موتـور خانـه ای در محلـه بود که 
به صـورت نوبتـی آب را در محلـه تقسـیم می کـرد. 
شـاید هـر 15 روز نوبـت یـک محلـه بـود. در محله 
مـا چـون علمـای زیـادی در ایـن محلـه زندگـی 
می کردنـد ماموریـن بعضی وقت ها اذیـت می کردند 
و آب را دیـر بـه محلـه ما منتقل می کردنـد. یک بار 
آب بـر روی محلـه ما بسـته شـد. شـهید صدوق و 
دیگـران و مـن جمله من هـم آن جـا بودم،گفتیم: 
چـرا آب نمی آیـد! شـاید موتورخانـه خـراب شـده 
اسـت! زمانـی کـه رسـیدیم بـه محـل موتورخانـه 
دیدیـم کـه موتورخانه سـالم اسـت امـا نوبت محله 
مـا را بـه محلـه دیگـری بـه نـام محلـه انتظـام که 
منـازل افـراد طاغوتـی آنجـا بـود، داده انـد! شـهید 
صـدوق گفـت: چـرا آب را بـه محلـه مـا نداده اید؟ 
بگـو مگـو شـد. رفتنـد از کانتـری افسـر آوردنـد. 
افسـر کـه آمـد دید شـهید صدوق ایسـتاده اسـت. 
روحانـی کـه ظاهـرش نشـان می دهد آدم نترسـی 
اسـت. ایشـان برگشـتند گفتند: جناب آقای افسـر! 
آب امشـب از نظـر سـهمیه نوبـت محلـه ماسـت و 
مـا تشـنه ایم و آب انبارهایمـان خالـی اسـت مدتی 

اسـت کـه آب بـه محله مـا نیامده اسـت!
افسـر گفـت: نخیـر آب بـرای محلـه انتظام اسـت. 
شـهید صـدوق بـرای بـار دوم گفتـه اش را تکـرار 
کـرد. بـار سـوم دیگر تحملش تمام شـد. افسـر هم 
بی احترامـی کـرد و ادب را رعایـت نکـرد. جمله ای 
گفـت کـه شـهید صـدوق دیگـر نتوانسـت تحمـل 
کنـد. افسـر داشـت زور می گفـت. ایشـان بـا کمال 
شـجاعت گفت: جناب افسـر سـه بار به شـما گفتم 
آب نوبـت ماسـت امـا شـما توجهـی نمی کنیـد و 
را  دسـتش  می کنیـد.  بی احترامـی  روحانیـت  بـه 
بـرد عقـب محکـم زد زیـر گـوش افسـر و سـپس 
گفـت: بـه تـو گفتـم مـا تشـنه ایم بـه جـای اینکه 
بیایـی مشـکل را حـل کنـی بـه روحانیـت توهین 
می کنـی! و مـا توانسـتیم آب را  به محلـه خودمان 

روحانيــون  از  بعضـي  ايـام  آن  در 
كه طاغوتي بودند و نمي توانستند پيشرفت 
محمدصـادق را ببينند كه چطــور شهيد 
قرار  بروجردی  آيت اهلل  لطف  مورد  صدوق 
گرفته به همين خاطر برايش دسيسه كردند 
تا شهيد صـدوق را از سرراه بـردارند. بـه 
همين دليـل زمانی كه شهيـد صدوق بيمار 
بود و جهـت مداوا به بيمارستانی در تهران 
رفته بود می خواستند كاری كنند تا مخفيانه 
توسط عـوامل طاغوت در بيمارستان، شيخ 

صدوق را از بين ببرند.
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ببریـم. روز بعـد از طـرف مأموریـن شـهرباني بـه 
منـزل شـهید صـدوق رفتـه و ایشـان را دسـتگیر 
کـرده و بـه شـهرباني مي برنـد. البتـه چند سـاعت 
بعـد که حضرت آیـت اهلل العظمي بروجـردي مطلع 
مي شـود و به ایشـان خبر دسـتگیري شـیخ صدوق 
را مي دهنـد. معظم لـه هـم سـریعاً دسـتور مي دهد 
بـه شـهرباني تلفـن کنند و دسـتور آزادي شـاگرد 
ممتـاز خـود را صادر مي نماید و شـهید صدوق آزاد 
مي شـود. حضـرت آیـت اهلل بروجـردی نگاه بسـیار 
ویژه ای به شـهیدصدوق داشـت. خیلی هـا از میزان 
توجـه آیـت اهلل بروجردی به شـهید صـدوق تعجب 
می کردند شـخصیت آیـت اهلل بروجردی شـخصیت 
آرامـی بود و سـعی داشـت تـا اوضاع حوزه هـا آرام 
باقـی بمانـد و درگیری هایـی در حـوزه بیـن رژیـم 
شـاه صـورت نگیـرد ولی شـخصیت شـهید صدوق 
کـه فـردی مبـارز بـود و اعتراض هـای متعـدد و 
کـه  بـود  مشـخص  شـهیدصدوق  سـخنرانی های 
فـردی مبـارز اسـت و شـاید ایـن روحیـه شـهید 
مـورد قبـول آیـت اهلل بـود تـا اینکـه روزی بخواهد 
در برابـر شـاه قیام کنـد. محمدصـادق رهبر خوبی 

بـود بـرای ایـن قیام.

 توطئـه برخـی از تنگ نظران بـرای ترور 
محمدصـادق صدوق

طاغوتـي  کـه  روحانیـون  از  بعضـي  ایـام  آن  در 
محمدصـادق  پیشـرفت  نمي توانسـتند  و  بودنـد 
را ببیننـد کـه چطـور شـهید صـدوق مـورد لطـف 
آیـت اهلل بروجـردی قـرار گرفتـه بـه همیـن خاطر 
از  را  تـا شـهید صـدوق  برایـش دسیسـه کردنـد 
سـرراه بردارنـد. بـه همین دلیـل زمانی که شـهید 
صـدوق بیمـار بـود و جهـت مـداوا به بیمارسـتانی 
در تهـران رفتـه بـود می خواسـتند کاری کننـد تـا 
مخفیانـه توسـط عوامـل طاغـوت در بیمارسـتان، 
شـیخ صـدوق را از بیـن ببرنـد. زمانـی کـه آیت اهلل 
بروجـردي سـراغ شـهید صـدوق را از دوسـتانش 
گرفـت آنهـا گفتنـد شـهید صـدوق بیمـار شـده و 
او را جهـت معالجـه بـه تهران فرسـتاده اند. آیت اهلل 
بروجـردي به بیمارسـتانی که شـهید صدوق در آن 
بسـتري بود تماس گرفت و احوال او را از پزشـکان 
پرسـید و بـه مسـئولین بیمارسـتان سـفارش کرد 
تـا بـه وضعیت او بیشـتر رسـیدگی کننـد و همین 
باعـث شـد تـا عوامـل طاغـوت نتواننـد آسـیبی به 
وی برسـانند. چنـد روزي از او بـا احتـرام نگهداري 
کردنـد و بعـد مرخصـش نمودنـد. افـراد طاغوتي و 

روحاني نماهـاي شـاهي وقتـي دیدند دوباره شـهید 
صـدوق آمـد و کمـاکان آیـت اهلل بروجـردي از او 
تمجیـد مي کنـد صبـر کردنـد تـا اینکـه آیـت اهلل 
بروجـردي از دنیـا رفـت و توطئـه مجـدد را برعلیه 

آیـت اهلل صـدوق پیـاده کنند.

 رحلت آيت اهلل بروجردی و سـخنرانی های 
شـهيد برای معرفـی حضرت امـام خمينی)ره( 

برای جانشـينی ايشان
بعـد از رحلـت آیـت اهلل بروجـردي، شـهید صـدوق 
و  برجسـته  و  ممتـاز  شـاگردان  از  یکـي  کـه 
تبلیـغ  بـه  بـود شـروع  ایشـان  بـه فـرد  منحصـر 
بـراي جانشـیني معظم لـه کـرد. در هـر سـخنراني 
و منبـري کـه شـرکت مي کـرد از آیـت اهلل حـاج 
مرجـع  بهتریـن  به عنـوان  روح اهلل خمینـي)ره(  آقـا 
مي کـرد.  یـاد  دیگـران  از  اعلم تـر  و  جانشـین  و 
مـردم شـهرها و روسـتاها آن زمـان که کمتر اسـم 
ایشـان را شـنیده بودند )در آن زمـان حضرت امام 
خمینـي)ره( یکـي از مدرسـین مبارز و بـزرگ حوزه 
علمیـه قـم  بودند( مـردم از شـهید صدوق سـئوال 
مي کردنـد ایـن شـخص که شـما معرفـي مي کنید 
چه کسـی اسـت!؟ ما تاکنون اسـم او را نشنیده ایم 
و شـهید صـدوق بـا صبـر و حوصلـه براي مـردم از 
حاج آقـا روح اهلل خمینـي صحبـت مي کـرد و امـام 
را معرفـي  مي نمـود. از دوسـتان شـهید نقل شـده 
اسـت کـه: زمانـی کـه آیت اهلل العظمـي بروجـردي 
بـه  صـدوق  محمدصـادق  شـهید  کـرد،  رحلـت 
گلپایـگان آمـد، پدرم از ایشـان پرسـید آیـا معلوم 
اسـت کـه جانشـین آیـت اهلل بروجردي چه کسـي 
اسـت؟ او هـم چنـد نفر از علمـای وقـت را معرفي 

مي گذاشـتند  دسـت  دقیـق  خیلـي  امـا  مي کنـد 
روي حاج آقـا روح اهلل خمینـي. تأکیـد داشـتند که 
بعـد از آیـت اهلل بروجـردي، حاج آقـا روح اهلل خمیني 
جانشـین ایشـان اسـت. ایمـان داشـت بـه اینکـه 
در  کـه  فـردی  و  اسـت  ایشـان  مرجـع  بهتریـن 
حـوزه نفـوذ دارد و مي توانـد حوزه هـا را بـه خوبـی 
دیگـران  از  شـجاع تر  و  اعلم تـر  و  کنـد  مدیریـت 

مي باشـد.

  دسـتگيری آيـت اهلل محمدصادق صدوق 
گلپايگانی توسـط عوامل شـاه 

بعـد از رحلـت آیـت اهلل العظمي بروجردي، شـهید 
مسـجد  در  سـال 1340   در  محمدصـادق صـدوق 
اعظـم قـم بـه منبر مـي رود و شـروع به سـخنراني 
مي کنـد. در آنجـا اعـام مي کنـد کـه کسـي کـه 
مي توانـد  و  اسـت  شـجاع تر  و  اعلم تـر  همـه  از 
شـخص  دهـد  سروسـامان  را  علمیـه  حوزه هـاي 
و  طـاب  از  و  اسـت  خمینـي  روح اهلل  حاج آقـا 
روحانیـون مي خواهـد کـه از ایشـان تقلیـد کننـد 
و مسـائل فقهي را طبق رسـاله ایشـان بـراي مردم 
بازگـو کننـد. همیـن صحبت هـا کـه بـه حـق هـم 
بـود باعـث دسـتگیري ایشـان شـد. ابتـدا او را بـه 
قصـر  زنـدان  بـه  سـپس  و  می برنـد  قـم  زنـدان 
منتقـل می کننـد. بسـتگانش نقـل مي کننـد کـه 
در آخریـن بـار کـه همسـر و برادرانـش او را در 
زنـدان ماقـات مي کننـد شـهید صـدوق بـه آنهـا 
مي گویـد دیگـر شـما را نخواهـم دیـد برایـم دعـا 
کنیـد چـون کسـي را نـدارم تا از مـن حمایت کند 
و همینطـور هـم شـد. کمتـر از چند مـاه بعـد از 
آخرین دسـتگیری اش مظلومانـه و غریبانه در کنج 
زنـدان قصرتهـران در تاریـخ 4 آبان ماه سـال 1340 
در سـن 37 سـالگی بـه درجـه رفیع شـهادت نایل 
شـد. رژیـم طاغوت اجـازه برگزاري مراسـم ختم را 
در شـهر مقـدس قم و در زادگاهـش را  نداد. حتي 
رژیـم، جنـازه مطهـرش را تحویـل بسـتگانش نداد 
و چـه شـکنجه هایي به سـر آن مـرد بـزرگ آورده  
بودنـد کـه رژیـم طاغـوت از تـرس آبـروي خـود، 
پیکـرش را در جـاي نامعلومـي بـرده و بـه خـاک 
سـپرده بـود. اکنون بعد از سـالیان سـال و با توجه 
ایشـان  پیکـر  شـهید،  خانـواده  پیگیري هـاي  بـه 
یافـت نشـد و بـرای ایـن بـزرگ مـرد شـهید، مزار 
یادبـودی در زادگاهـش سـاخته شـده کـه محـل 

زیـارت دوسـتان و آشـنایان شـهید اسـت.

مراسم  برگزاري  اجازه  طاغوت  رژيم 
ختم را در شهر مقدس قم و در زادگاهش 
را  نداد. حتي رژيم، جنازه مطهرش را هم 
تحويل بستگانش نداد و چه شكنجه هايي 
به سر آن مرد بزرگ آورده  بودند كه رژيم 
طاغوت از ترس آبروي خود، پيكرش را در 
جاي نامعلومي برده و به خاک سپرده بود 
با توجه به  از ساليان سال و  تا اكنون بعد 
ايشان  پيكر  شهيد،  خانواده  پيگيري هاي 
يافت نشد و برای اين بزرگ مرد شهيد، مزار 
يادبودی در زادگاهش ساخته شده كه محل 

زيارت دوستان و آشنايان شهيد است. 



گفـت وگـوها

                  حاج جواد طبرزدی                         دكتر محمدباقر صدوق             حجت االسالم حسنعلی آهنگران

    آيت اهلل بطحايی گلپايگانی                حاج احمدرضا سخايی                  آيت اهلل احمد محسنی گركانی        حجت االسالم عليرضا صدوق                     

         حاج حسين عليشاهی                         دكتر عباسعلی زالی              سرهنگ پاسدار محمد اسماعيل عليشاهی          آيت اهلل فاضل گلپايگانی

               محسن صدوق                            محمدرضا صدوق                                   اقدس صدوق                                     بتول صدوق
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حضرت آيت اهلل فاضل گلپايگاني در سن 16 سالگی وارد حوزه علميه قم شده و اكنون بيش از نيم قرن است كه در اين حوزه مقدسه 
به تحصيل و تدريس، اشتغال دارند. ادبيات عرب و آشنايی با فقه و اصول را در مدرسه علميه حضرت آيت اهلل العظمی گلپايگانی طی 

كرده و هم زمان در دروس مدرسه شهيد حقانی، زير نظر آيت اهلل شهيد بهشتی و مديريت آيت اهلل شهيد قدوسی حضور داشته اند.
ايشان پس از اتمام دروس سطح و فراگيری دروس عقايد، تفسير و اخالق از محضر بزرگان حوزه های علميه، در درس خارج فقه 
حضرت آيت اهلل العظمی گلپايگانی حاضر شده و به مدت پانزده سال، جرعه نوش محضر آن فقيه بزرگ گرديدند. ايشان دو دوره خارج 
اصول را در محضر حضرت آيت اهلل حاج شيخ مرتضی حائری و آيت اهلل العظمی وحيد خراسانی گذرانده اند. ايشان هم زمان با تحصيل 
دروس معمول حوزه های علميه به منظور فراگيری فلسفه و عرفان در محضر حضرات آيات حسن زاده آملی، جوادی آملی و انصاری 

شيرازی حضور يافته و كتب گرانبهای شرح قيصری، منظومه، اشارات، شفاء و اسفار مالصدرا را در كارنامه تحصيلی خود دارند.
حضرت آيت اهلل فاضل گلپايگانی، هم زمان با تحصيل در دروس تخصصی حوزه های علميه، كوله بار اندوخته های خود را در اختيار 
عالقمندان و طالب جوان حوزه ها قرار داده و از دروس مقدماتی ادبيات عرب تا سطوح عالی مكاسب و كفايه را بارها تدريس كرده اند. 
اين استاد برجسته حوزه های علميه، اكنون قريب به بيست سال است كه خود در جايگاه فقيهان تربيت كننده شاگردان امام صادق 
عليه السالم، كرسی تدريس خارج فقه و اصول را در اختيار داشته و توأمان به تدريس تفسير قرآن، نهج البالغه و فلسفه و عرفان 

اشتغال دارند.
چهره نام آشنای حوزه های علميه اما در عرصه های دانشگاهی نيز به مثابه نگينی درخشان، حضوری آشنا داشته است. بازگشائی 
دانشگاه ها پس از انقالب فرهنگی ملت ايران، همزمان است با حضور ايشان در دانشكده های مختلف دانشگاه تهران، دانشگاه علوم 
پزشكی تهران و دانشگاه تربيت مدرس تهران. تكيه بر دانش پربار حاصل از مكتب امام صادق»عليه السالم« و حكمت متعاليه صدرا 
ايشان را در پاسخگوئی به سؤاالت دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها توانمند ساخته و استقبال از اين وزنه علمی، ايشان را در جايگاه 
استاد راهنمای رساله های ارشد و دكتری دانشگاه قرار داد. راهنمائی پايان نامه های دانشجويی، تجربه گران سنگی بود تا نهاد نمايندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از ايشان برای ارزيابی اساتيد معارف دانشگاه ها دعوت نموده و سال ها در جايگاه گزينش اساتيد 

دانشگاه از ايشان بهره مند گردد.
استاد فاضل گلپايگانی در سال های پس از انقالب شكوهمند اسالمی ايران در سنگرهای مختلف جهاد علمی، تبليغی، رزمی و سياسی 

حضوری فراگير، آگاهانه و داوطلبانه داشته است. در ادامه گفت وگوی شاهد ياران با ايشان را می خوانيد.

گفت وگو با آیت اهلل فاضل گلپایگانی )عضو مجلس خبرگان رهبری(

یقین دارم که شهید آیت اهلل محمدصادق صدوق، 
از علمای مجتهد  است

درآمد
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محمدصـادق  شـهيد  بـا  شـما  ارتبـاط   
صـدوق گلپايگانـی چگونـه شـكل گرفـت؟
مـن بـا پسـر بزرگ شـهید صـدوق هم بـازی بودم. 
از کودکـی، شـهید صـدوق را می شـناختم و زمانی 
کـه در مسـجد منبر می رفت و یـا در منزل مجلس 

روضه داشـت، پای ثابـت سـخنرانی هایش بودم. 

  از خصوصيـات اخالقـی شـهيد بـه چه 
مـواردی مـی توانيـد اشـاره كنيد؟

خاطـرم اسـت شـوق شـهید بـه تحصیـل بسـیار 
بـا  می گفـت  را  حـق  حـرف  همیشـه  بـود.  زیـاد 
تمـام  سـنگین  برایـش  شـاید  می دانسـت  اینکـه 
شـود. ایشـان در دو گزینـه علـم و عمـل، جهـاد و 
دانش آمـوزی و تدریـس خیلـی محکـم و پر انـرژی 
و مورد توجـه بـود. ایشـان زمانی که در تابسـتان ها 
از هزینـه خودشـان قنـد و  بـه تیکـن می آمدنـد 
چـای می خریـد و مجلـس روضه برپا می کـرد و در 
همیـن روضه هـا مطالبـی بـه مـردم می گفـت کـه 
این سـخنان بسـیار دلنشـین بـود. از ایـن مجالس 
اسـتفاده می کـرد تـا مـردم را نسـبت بـه مسـائل 
کشـور آگاه کنـد. اقدامـات فرهنگـی گسـترده ای 

داشـت و سـعی می کـرد در بیـن مـردم، فرهنـگ 
جهـاد و شـهادت را تبلیغ کرده و مـردم را به جهاد 

دهد.   سـوق 

 شـهيد صدوق در چـه خانوادهای تربيت 
فته بود؟ يا

پـدر شـهید صـدوق از علمـای با سـواد در منطقـه 
نجیـب  و  اصیـل  بسـیار  صـدوق،  خانـواده  بـود. 
هسـتند. همسـر شـهید صدوق فـردی فـداکار بود 
و بعـد از شـهادت همسـرش، توانسـت بـا ایثـار و 
تـاش، فرزنـدان را بـه خوبـی تربیت کـرده و افراد 
تحصیـل کـرده ای تحویـل جامعـه دهـد. فرزنـدان 
کـه  هسـتند  اخـاق  بـا  بسـیار  صـدوق  شـهید 

مـن جایـی ندیـده ام کـه انتقام جویـی کننـد و یـا 
بخواهنـد زندگـی خـود را تحت تاثیر شـهادت پدر 
ببیننـد و زندگـی و رشـد و تعالـی خـود را تحـت 
شـعاع ایـن اقـدام قـرار دهند. بـا اینکه پدرشـان را 
بـه طـرز فجیعـی شـکنجه و به شـهادت رسـاندند 
و از تحویـل پیکـر ایشـان امتنـاع کردنـد امـا ایـن 
عزیـزان چـه در قبـل از انقـاب و چـه در بعـد از 
انقـاب نخواسـتند شهیدشـان را معرفـی کننـد و 
حاضـر نشـدند پرونـده شـهادت ایشـان را مفتـوح 
کننـد و اعتقـاد داشـتند کـه شـهید بـرای رضـای 
خداونـد شـهید شـده اسـت و نیـازی بـه معرفـی 
شـهید نیسـت. پیگیری هایـی کـه بعدهـا توسـط 
خانـواده ایشـان بـرای معرفـی شـهید انجـام شـد، 

بیشـتر بـه درخواسـت دوسـتان شـهید بـود. 

شـهيد  گمنامـی  بـه  نسـبت  نظرتـان   
؟ چيسـت

تأکیـد مـا بـه خانـواده شـهید صـدوق این بـود که 
حتمـا بایـد ایـن شـهید حفـظ شـود چـون معتقد 
هسـتیم شـهید صـدوق بسـیار مظلومانـه شـهید 
شـدند و گمنـام ماندنـد. وظیفه همه ما که شـهید 

بـرای  را  کـه شـهید  اسـت  ایـن  را می شـناختیم 
مـردم بازگـو کنیم. شـهید نیـازی به معرفـی ندارد 
چـون راهـی کـه رفتـه را معتقـد بـوده و در کنـار 
خداونـد روزی می خـورد. امـا در این برهـه از زمان 
نیـاز بـه معرفـی ایـن شـهدا داریـم تـا بتوانیـم در 
کنـار معرفـی ایثـار این شـهدا بـه جوانـان بگوییم 
کـه ایـن انقـاب چگونـه بـه ایـن مرحلـه رسـیده 
شـده  ریختـه  مسـیر  ایـن  در  خون هایـی  چـه  و 
اسـت. طاغـوت طـوری رفتار کـرده بود کـه جرأت 
مجلسـی  و  بیاوریـم  را  ایشـان  اسـم  نمی کردیـم 
بـرای ایشـان برگـزار کنیـم. نـام بـردن از صـدوق 
ممنـوع شـده بود، چـون رژیم می خواسـت شـهید 
صـدوق را از مـردم مخفـی کنـد. در آن برهـه اگـر 

فـردی کوچکتریـن صحبتـی می کرد کـه مخالفت 
بـا رژیـم بـود، دسـتگیر می شـد. خفقـان شـدیدی 
در کشـور حاکـم بـود امـا شـهید صدوق شـجاعانه 
حرفـش را مـی زد و تـرس رژیـم طاغـوت بـه دلیل 
همین شـجاعت شـهید صدوق بود. بعـد از پیروزی 
انقـاب به درخواسـت دوسـتان از خانواده ایشـان، 
اقـدام بـه معرفـی شـهید شـد کـه کافی نیسـت و 
بایـد بیشـتر شـهید را در بیـن مردم معرفـی کنیم. 
مـن شـاهد هسـتم کـه در جلسـات حـوزه، طاب 
از مـن می پرسـند که شـهید صـدوق کیسـت؟ که 
مـن اقدامـات و زندگـی ایشـان را توضیـح می دهم 

و آنهـا بسـیار اسـتقبال می کننـد. 

صـدوق  شـهيد  سـخنرانی های  از  چـرا   
اسـتقبال زيـادی مـی شـد؟

سـخنرانی های زیادی داشـت و سـخنانش ارزشمند 
بـود. مطابـق با فهـم و نیاز مـردم سـخن می گفت. 
ایشـان دانشـمند بـود ولـی سـعی می کرد بـا زبان 
مـردم عـادی بـا آنهـا سـخن بگویـد. مـردم هـم 
اسـتقبال کـرده و به ایشـان وفادار بودنـد. مردم به 
خاطـر اقدامـات فرهنگی اش او را دوسـت داشـتند. 

این هـا نشـان از آن دارد که شـهید صـدوق در بین 
مـردم محبـوب بود. 

چـه  مـردم  بـه  شـهيد  كمك هـای  از   
داريـد؟ ذهـن  در  اطالعاتـی 

بـه نیازمنـدان کمـک می کردنـد ولی در ایـن مورد 
تعریـف  بعدهـا خـود مـردم  مطلبـی نمی گفتنـد. 
می کردنـد کـه شـهید بـه ایشـان کمـک می کـرده 
شـاه،  رژیـم  برابـر  در  ایشـان  ایسـتادگی  اسـت. 
سـتودنی اسـت. در آن ایـام کـه خیلی هـا جـرأت 
قدعلـم کردن نداشـتند اما شـهید صـدوق در برابر 
ظلـم ایسـتاد. شـهید صـدوق، غیـرت ملی داشـت 
و سـعی می کـرد تـا در برابـر ظلم بایسـتد. شـهید 

سخنــرانی هــای زيــادی داشت و 
سخنانش خيلی ارزشمند بود. مطابق با فهم 
و نياز مردم سخن می گفت. ايشان دانشمند 
زبان مردم عادی  با  بود ولی سعی می كرد 
استقبال  هم  مردم  بگويد.  سخن  مردم  با 
كرده و به ايشان وفادار بودند. آنها به خاطر 
اقدامات فرهنگی اش او را دوست داشتند. 
اين ها نشان از آن دارد كه شهيد صدوق در 

بين مردم محبوب بود. 

   سخنرانی آيت اهلل فاضل گلپايگانی در اجالس خبرگان رهبری
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صـدوق حـّر زمانـه بود.
خاطـرم اسـت سـیلی کـه در گلپایـگان آمـده بود 
و موجـب از بیـن رفتـن قنات شـده بـود. در کمال 
تعجب دیدم شـهید صدوق شـخصاً در حال احیای 
قنـات اسـت و تمـام صـورت و لباس هایـش ِگلـی 
بـود و ماننـد یـک فـرد عـادی در حـال کمـک بـه 
مـردم بـود و مدیریت ایشـان و جهاد ایشـان مرا به 
یـاد کارهـای جهادی کـه اکنـون بسـیجیان انجام 
می دهنـد می انـدازد. شـهید صدوق کمـک بی منت 
داشـت. بعدهـا که به عنـوان امام جمعـه به مناطق 
می رفتـم بـا کارهایـی کـه از ایشـان یـاد گرفتـه 
بـودم نسـبت بـه عمـران منطقـه اقـدام می کـردم 
ایشـان می افتـادم و  یـاد  بـه  و درایـن فعالیت هـا 
انـرژی می گرفتـم. مـن کارهای بسـیاری از ایشـان 
آموختـم. شـهید صـدوق خدمـات زیادی داشـت و 
هـر کجا کـه حاضـر می شـدند، مایه برکـت بودند.

 شهيــد صـــدوق از نظــر علمـی چه 
داشـتند؟ مرتبـه ای 

ایشـان بسـیار بـا اسـتعداد و شـیفته علـم و دانش 
بـود. این عوامـل در وجود ایشـان تجمیع و موجب 
شـد تـا در سـن کـم، عالمی بـزرگ شـود. خاطرم 
کتاب هـای  خـود،  شـخصی  کتابخانـه  در  اسـت 
علمـی فراوانـی داشـت و بـا اینکـه سنشـان کـم 
بـود ولـی درک و فهمـش زیـاد بـود و همـه ایـن 
عوامـل موجب شـد تـا در سـن کم پیشـرفت کند 
و بـه جمع بـزرگان علـم راه یابد. شـاگردان زیادی 
داشـت و ایشـان مـدارج علمـی را بـه سـرعت طی 
کـرد و زندگـی خـود را صـرف خدمـت به مـردم و 
تحصیـل کـرد. ایشـان بـه مدارجـی از علم رسـید 
کـه توانسـت در کاس درس آیـت اهلل بروجـردی 
اعام اشـکال کنـد و آیت اهلل بروجردی به سـخنان 
ایشـان گـوش می کـرد و بـه علـم شـهید صـدوق 
آیـت اهلل  درس  کاس  در  حضـور  داشـت.  ایمـان 
بروجـردی بـرای همـه علمـا افتخـاری بـزرگ بود 

امـا صـدوق در کنـار ایـن افتخار سـعی در اشـکال 
در درس آیـت اهلل داشـت. 

 آيـا اطـالع داريد كه شـهيد صـدوق به 
بودند؟ درجه اجتهـاد رسـيده 

زحمـات شـبانه روزی شـهید صـدوق موجـب شـد 
تـا بـه سـرعت رشـد کنـد. ابتـدا اجتهـاد را بایـد 
تعریـف کـرد. اجتهـاد یعنـی اعـام اشـکال کردن 
در درس خـارج مجتهـد، البتـه اشـکالی کـه وارد 
اعـام  خـارج  درس  در  کـه  فـردی  پـس  باشـد. 
اشـکال کند نشـانه اجتهاد است. ایشـان در کاس 
خـارج آیـت اهلل بروجـردی اعـام اشـکال می کـرد 
ایـن نشـان دهنده  بـود و  و اشـکالی کـه صحیـح 
اجتهـاد و مجتهـد بودن ایشـان اسـت. مـن اعتقاد 
دارم و اطمینـان می دهـم که ایشـان مجتهد بودند 
و فرصـت نکردند تـا کتابی در این زمینه بنویسـند 
و عمرشـان کفـاف نداد. مـن اعتقاد یقیـن دارم که 

بودند.  ایشـان مجتهـد 

  از ويژگی هـای بـارز شـهيد صـدوق بـه 
چـه خصوصياتی از ايشـان اشـاره می كنيد؟
در درس اصـول حضـرت امـام شـرکت داشـت و 
از شـاگردان مخلـص امـام بـود و معتقـد بـود کـه 
بعـد از آیـت اهلل بروجـردی حضرت امـام صاحیت 
ریاسـت حـوزه را دارد. ایـن بینـش ایشـان بود که 
ایـن چنیـن بـود. حضرت امام اسـتاد ناشـناخته ای 
بـود، امـا بصیرت و بینش شـهید صـدوق را ببینید 

کـه چقـدر هوشـمندانه آینـده را می دیـده اسـت.
بصیـرت  و  بینـش سیاسـی  ایـام خفقـان،  آن  در 
ایشـان بسـیار درخشـان بـود. هـر وقـت از شـهید 
صـدوق می پرسـیدیم کـه بعـد از رحلـت آیـت اهلل 
بروجـردی از چـه کسـی تقلیـد کنیـم؟ می گفـت 
حـاج آقـا روح اهلل و حضـرت امام را تبلیـغ می کرد.
از ویژگـی دیگـر ایشـان می توانـم بـه علم او اشـاره 
کنـم. شـهید صدوق هـم پخته علم بود؛ هـم دلداده 

جهـاد و اجتهـاد. جهـاد و اجتهاد را با هم تـوام کرد و 
آدم صـادق و رک گویـی بـود. رک گویـی بـود به تمام 
معنـا نـه رک گویـی که مصلحت گـرا باشـد. لقبی که 
بـه ایشـان دادنـد واقعـاً حقش بـود. صـدوق واقعی و 
فـردی صادق بود، راسـتین و راسـت گفتار. دنبال نان 
و پـول نبـود. آدم بسـیار صادقی بود و اگر تشـخیص 
مـی داد کـه کاری را انجـام دهـد، انجـام مـی داد و به 
مصلحت اندیشـی خـودش فکـر نمی کـرد و بـه فکـر 
مـردم بـود. ایشـان ترسـی نداشـت چون دوسـت دار 
خداونـد بـود. اعمـال و رفتار صدوق چـون صادق بود 
در دل مـردم بـود. بـه دنبال منفعت شـخصی نبود و 
بـه فکـر مـردم بـود و حـرف دل مـردم را می گفـت. 
ایشـان را دسـتگیر کردنـد چـون تشـخیص دادنـد 
ایشـان فردی نیسـت کـه بتوان بـا تهدیـد، زبانش را 
بسـت و رژیـم تشـخیص داده بـود که حضور ایشـان 

در بیـن مـردم موجـب قیام می شـود.

 بـه نظر شـما دسـتگيری شـهيد صدوق 
چگونـه انجام شـد؟ به نظر شـما ايـن كار از 

قبـل برنامه ريـزی شـده بود؟
طاغـوت دریافتـه بـود که حضـور ایشـان در حوزه 
شـد  خواهـد  علمیـه  حـوزه  در  دردسـر  موجـب 
بـه  ایشـان  نداشـت.  فایـده ای  تهدیدهایشـان  و 
دنبـال اسـام، قـرآن و حـق بود.بـه نظـرم ایشـان 
برنامه ریـزی شـده دسـتگیر شـده و بـه شـهادت 
رسـیدند. افـرادی کـه شـاخص می شـوند عـده ای 
ایشـان  تـا  تحمـل نمی کننـد و موجـب می شـود 
را از بیـن ببرنـد. امـا خداونـد هـر فـردی را کـه 
بخواهـد بـزرگ و عزیـز می کنـد. حمایتـی هـم از 
ایشـان نشـد بـه ایـن دلیـل کـه در حـوزه علمیـه 
افـرادی بودنـد که صدوق را دوسـت نداشـتند و به 

می کردنـد. حسـادت  او 

 شهادت   شهيد صــدوق چــه دستاوردی 
برای انقـالب به همراه داشـت؟

نـواب،  شـهید  شـهید صـدوق،  همچـون  افـرادی 
شـهید سـعیدی اینهـا راه را بـرای انقـاب و امـام 
بـاز کردنـد اگـر اینهـا تـا پـای جـان ایسـتادگی 
نمی کردنـد، ایـن انقاب چطـور می توانسـت پیروز 
شـود! زمینـه انقاب از شـهید صدوق آغاز شـد، از 
شـهید غفاری شـروع شد، از شـهید سعیدی شروع 
شـد. کارهایـی کـه انجام شـد موجب این شـد که 
بسـتر فراهـم شـود تـا انقـاب بتوانـد فـداکاران و 
جانبازانـی داشـته باشـد کـه پـای نظـام، انقاب و 
رهبری شـان بایسـتند. فـردی شـهید می شـود امـا 
راه بـرای اسـام، انقـاب و رهبـری بـاز می شـود. 
یـک نفـر شـهید می شـود و امـا آثـارش، راه بـاز 
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شـدن جمعی اسـت و این دسـتاورد بزرگی اسـت.

  نقـش شـهيد صدوق در حـوزه علميه را 
بينيد؟ مـی  چگونه 

حـوزه علمـی فـرد شـاخصی را از دسـت داد. امروز 
کسـانی که ایشـان را می شـناختند معتقد هسـتند 
کـه اگـر در قید حیات بودند از مجتهدین شایسـته 
و عالی رتبـه کنونـی و از عالمیـن تـراز اول تشـیع 
بودنـد. ایـن فداکاری در ذات ایشـان بـود. به دنبال 
جایـگاه و رتبـه نبـود، تهدید پذیـر نبود. تشـخیص 
وظیفـه بود. اگر شـهید صـدوق اکنون زنـده بودند 
عالمـی می شـد ربانـی که بسـیار می توانسـت برای 
کشـور کارگشـا باشـد. بایـد آثـار شـهدا را حفـظ 
کنیـم ولـی این شـهید بـزرگ ویژگی هـای خاصی 
داشـته و مظلومانـه شـهید شـد و مورد ظلـم واقع 
گردیـد پـس بایـد بـرای احیـای ایشـان و افـکار و 
عقایـد ایشـان بایـد همـه تـاش کننـد چـون این 
بـرای  نـدارد،  ایشـان  بـرای  شـخصی  جنبـه  کار 
جامعـه جنبـه الگویی دارد و جامعـه و مردم باید او 
را بشناسـند و الگـو قـرار دهنـد. اگـر در و دیوار به 
نام ایشـان مزیّن شـود شایسـته اسـت و پتانسـیل 
شـهید صـدوق بسـیار باالسـت و بایـد تاش شـود 

تـا حق ایشـان ادا شـود. 

              به نظر شما معرفی شهيد چه آثاری در 
جامعه خواهد داشت؟

 بـا تشـکر از شـما که بـه دنبـال حفظ آثار شـهدا، 
فرهنـگ شـهید و ماندگاری آنهـا در حوزه فرهنگی 

و جامعـه هسـتید. ایـن از کارهای خیری اسـت که 
ان شـااهلل در دنیـا و آخـرت می تواند برای شـما اجر 
و پاداش داشـته باشـد. چون مکتب اسـام، مکتب 
شـهادت و پیشـرفتش از آغـاز بـا روحیـه جهـاد و 
شـهادت بـوده اسـت. از زمـان پیامبـر کـه اسـام 
بـر دشـمن پیـروز شـد، شـخص پیامبـر در صحنه 
فرمانـده بـود و خـودش شـخصاً مدیریـت می کـرد 
بقـای  بـود.  نـام آور  علـی  حضـرت  آن  از  بعـد  و 
اسـام، بقـای دیـن و بقـای تشـیع با همیـن خون 
شهداسـت. بـه همین دلیـل در طول تاریخ تشـیع، 
علمـا و بـزرگان مـا عـاوه بـر درجـات علمی شـان 
تـا پـای شـهادت پیـش رفتنـد. آثـار دیگـری کـه 
بـه همـراه دارد ایـن اسـت کـه آنچـه در جامعـه 
مربـوط به شـهید اسـت در نسـل جـوان و نوجوان 
اثـر می گـذارد. وقتـی فـرد می بینـد که نسـل قبل 
از او بـا ایـن روحیـات، بـا ایـن بصیرت هـا، بـا ایـن 
وصیت نامه هـا رفتـه و جـان خـود را تقدیـم انقاب 
و اسـام کـرده و وصیت نامه شـهدا را کـه می خواند 
در وجـود او تاثیـر مثبت گذاشـته و زمینـه را فراهم 

می کنـد تـا فـرد روحیه جهـادی و شـهادت به خود 
گیـرد. ایـن وصیت نامه ها اثـر زیـادی دارد چون این 
و  می کننـد  ارشـاد  را  جـوان  نسـل  وصیت نامه هـا 
افـکار را روشـن می کنند و این جنبه الگویی شـهید 
را کـه با اخـاق و با عملکردش توانسـت این چنین 
در راه دیـن، در راه وطـن، در راه رهبری جانفشـانی 
کنـد این هـا بـرای جامعـه مـا خیلـی مهـم اسـت. 
این هـا رهـروان جامعـه هسـتند، این هـا الگوهـا و 
امامـان جامعـه هسـتند. همه ما وظیفـه داریم تا هر 
چـه می توانیم بـرای احیای شـهدا، برای نام شـهدا، 
راه شـهدا، گفتـار شـهدا جـدی بوده و تبلیـغ کنیم. 
عطر شـهدا و مطالب شـهدا بایـد زینت بخش کوچه 
و خیابان هـای مـا باشـد. این هـا اثـر دارد و موجـب 
مانـدگاری شهداسـت. مـا هـر روز در همـه ارگان ها 
بایـد بـرای شـهدا کار کنیـم و در حـوزه علمیـه نیز 
ایـن اقدامـات انجـام می شـود. همـه ارگان هـا بایـد 
در خصـوص معرفـی شـهدا پیش قـدم شـوند. بایـد 
داشـته  هدفمنـدی  برنامـه  شـهدا  معرفـی  بـرای 
باشـیم. عاملـی کـه تشـیع و اسـام را زنـده نگـه 
داشـته، جهاد و شـهادت بوده اسـت و خون مؤمنین 
و شـهدا موجب پایداری اسـام و تشـیع شده است. 
اکنـون کشـورمان در حـوزه شـهدا خـوب کار کرده 
و قابـل قبـول بـوده اسـت امـا به انـدازه کافـی و در 
شـأن آنهـا نبوده اسـت. ایـن وصیت نامه های شـهدا 
بایـد در مـدارس و دانشـگاه ها پخـش شـده و در 

کتابخانه هـا نیـز معرفـی گردد.

حوزه علمی فرد شاخصی را از دست 
داد. امروز كسانی كه ايشان را می شناختند 
معتقد هستند كه اگر در قيد حيات بودند از 
مجتهدين شايسته و عالی رتبه كنونی و از 
عالمين تراز اول تشيع بودند. اين فداكاری 
در ذات ايشان بود. به دنبال جايگاه و رتبه 

نبود ، تهديد پذير نبود.

  تصويری از شهدای طلبه و روحانی شهرستان گلپايگان



www.navideshahed.com
20

یادمان شهید  آیت اهلل صدوق/ شماره 177-176/ مهر و آبان 1399

آيت اهلل احمد محسنی گركانی در سال 1305 در روستای گركان استان مركزی، متولد شد. خاندان محسنی از خانواده های مشهور منطقه و 
پدر و مادر ايشان از خانواده سرشناس و خيرخواه و مصلح جامعه به خصوص در اختالفات محلی بوده اند.

وی دوران كودكی را در آغوش خانواده سپری كرده و تحصيالت مرسوم آن زمان را در منطقه به پايان برد. پس از آن دوران، ذوق و نشاط 
علوم حوزوی در وی پيدا گرديد و در اين راه، سخنان مشوقانه و تحسين برانگيز پدر بی تأثير نبود. هفده ساله بود كه وارد حوزه علميه 
آشتيان شده و با گذراندن دوره مقدماتی وارد حوزه علميه اراک شد و از اساتيد آن حوزه از جمله؛ آيت اهلل كاظم گلپايگانی و آيت اهلل ميرزا 

فضل اهلل نصير االسالمی بهره های علمی و اخالقی برد.
آيت اهلل گركانی در سال 1325 شمسی در زمان زعامت آيت اهلل العظمی آقای بروجردی وارد حوزه علميه قم شد و با تكميل دروس فقه و 

اصول در پايه سطح، در جلسه درس خارج فقه آيت اهلل العظمی بروجردی شركت كرد.
همزمان از محضر فقهای نامدار و اساتيد بزرگوار آيت اهلل گلپايگانی و آيت اهلل داماد و درس خارج اصول حضرت امام )ره( بهره برد و علم كالم 
و حكمت و فلسفه را نزد آقای الكانی و مرحوم حاج شيخ مهدی مازندرانی و حاج آقا  رضا صدر رحمه اهلل فرا گرفت و در محضر استاد عالمه 
طباطبائی در علم تفسير قرآن كسب فيض كرد، چنان كه در جلسه درس اخالق مرحوم حاج آقا حسين فاطمی قمی و حاج شيخ عباس 
تهرانی حاضر می شد. وی در سال 1331 شمسی به اعتاب مقدسه كربال و نجف مشرف شد و در نجف از جلسه درس آيت اهلل حكيم و برخی 
اساتيد ديگر استفاده كرد. آيت اهلل گركانی در طول سی سال كه در حوزه علميه بوده به تدريس كتاب شرح لمعه و اصول فقه و درس اخالق 
نيز اشتغال داشته است. وی از طريق فدائيان اسالم و امام خمينی)ره( با سياست آشنا شد و در طول نهضت اسالمی به رهبری امام خمينی)ره( 

به ويژه در سفرهای تبليغی به فيروزكوه و فريدون كنار از سوی شهربانی و ساواک تحت تعقيب قرار گرفت.
آيت اهلل گركانی پس از انقالب اسالمی نيز ياور نظام جمهوری اسالمی  بوده و عالوه بر كمك های تبليغی، از جانب امام خمينی)ره( در شهرهای 
تويسركان و تربت حيدريه به امامت جمعه پرداخت و از طرف مقام معظم رهبری به امامت جمعه اراک منصوب شد و در حوزه علميه اراک 
به تدريس درس خارج اشتغال داشت.از سمت های ايشان می توان به؛ نمايندگی خبرگان رهبری در دوره سوم از استان مركزی؛ قضاوت در 
ديوان عالی كشور؛ امامت جمعه تويسركان؛ مسئوليت امتحانات طالب حوزه علميه قم؛ قاضی و رياست شعبه نهم ديوان عالی كشور و رييس 
اسبق ديوان عالی كشور اشاره كرد. آيت اهلل محسنی گركانی از دوستان و همراهان شهيد آيت اهلل محمدصادق صدوق بوده است. آيت اهلل 
احمد محسنی گرگانی در اين گفت وگو از فرزند شهيدش برايمان می گويد كه تا اين لحظه هيچ اسمی از فرزند شهيدش نبرده 

بود  و گويا شهيد صدوق می خواسته تا يادی از شهيد گرگانی در اين گفت وگو به ميان آورده شود.

گفت وگو با آیت اهلل احمد محسنی گرکانی )رییس اسبق دیوان عالی کشور(

شهید صدوق، خورشیدی درخشان در میان طالب بود

درآمد
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 آشنايی با شهيد
مـن در مدرسـه حـاج محمـود ابراهیـم مشـغول 
بـودم و مرحـوم شـهید صـدوق در  بـه تحصیـل 
علـوم  تحصیـل  بـه  اشـتغال  ضیـاء  آقـا  مدرسـه 
حـوزوی داشـت. بسـیار فـرد دوست داشـتنی بـود. 
مـن بـا شـهید صـدوق، دوسـت صمیمـی بودیم و 
در چنـد سـالی کـه در اراک بودند باهـم رفت و آمد 
داشـتیم. محـل تحصیـل مـا بـا اینکـه جـدا از هم 
بـود و فاصلـه داشـت اما همیشـه به دنبـال فرصت 
مناسـبی بـودم تا خدمت ایشـان باشـم و با ایشـان 
بـه گفـت وگـو و بحـث بپـردازم. شـهید صـدوق، 

فـردی باهـوش و طلبـه ای تیزهـوش بـود. 

  انتقادات تند عليه شاه 
شـهید صـدوق فـرد مبـارزی بـود، شـجاع و نترس 
می کـرد.  طاغـوت  علیـه  تنـدی  انتقـادات  بـود. 
آیـت اهلل  کاس  در  کـه  زمانـی  اسـت  خاطـرم 
بروجـردی  آیـت اهلل  کاس  از  و  بـود  بروجـردی 
اشـکال می گرفـت و در همـان کاس هـا نیـز بـر 
علیـه طاغـوت سـخن می گفـت. کلمـات در ذهنم 
باقـی نمانده اسـت ولـی آن لحظات را بـه یاد دارم. 
طاغـوت  بـه  همیـن کاس هـا  در  اسـت  خاطـرم 
اعتـراض کـرد کـه آیـت اهلل بروجـردی خطـاب بـه 
صـدوق، دسـتور آرامـش داد و گفـت کـه خداونـد 
مـا را پیـروز می کنـد، ناراحـت نباشـید و شـما هم 
عاقبت به خیر می شـوید. در آن ایام خفقان بسـیار 
شـجاع بـود. هیچ کـس جـرأت نمی کرد علیه شـاه 
مطلبـی بگویـد حتـی مـا هـم می ترسـیدیم در آن 
ایـام چیـزی بگوییـم و اگـر کوچک تریـن صحبتی 
زندان هـای  و  می کردنـد  دسـتگیرمان  می شـد 
طوالنـی مـدت و شـکنجه های فراوانـی بـه همـراه 
داشـت، اما ایشـان بـدون تـرس حرفـش را می زد. 
شـهید صـدوق هماننـد خورشـیدی درخشـان در 

میـان مـا طـاب بود.

  شهادت شهيد صدوق
خبـر شـهادت ایشـان تأثیـر غم انگیـزی در روحیه 
اسـاتید و شـاگردان شـهید و مـردم داشـت. خبـر 
شـهادت ایشـان بـا مخفـی کاری سـاواک و توسـط 
شـد.  اعـام  علمیـه  حـوزه  بـه  شـهید  بسـتگان 
امنیتـی کـه اکنـون در کشـورمان داریـم مرهـون 
خـون شهداسـت. ایـن شـهدا بـا شـجاعتی کـه از 
خودشـان نشـان دادند باعث ترس و دلهـره آمریکا 
شـده اند. تمـام کشـورهای همسـایه تحـت سـلطه 
آمریکا هسـتند اما ایران سـربلند و مسـتقل است و 
ایـن مرهون خون شهداسـت. شـهدایی که دلسـوز 

نظـام و مـردم بودند و از روی دلسـوزی بـه مبارزه 
علیـه طاغوت شـتافتند.

  توصيه به فرزندان شهيد
مـن سـال ها پیـش، زمانـی کـه مطلـع شـدم بـه 
دنبـال معرفـی شـهید هسـتند بـه فرزنـد شـهید 
صـدوق گفتم»کـه مـن به شـهید صدوق حسـادت 
از  بعـد  کـه  دارد  فرزندانـی  چنیـن  کـه  می کنـم 

اقـدام بـه معرفـی شـهید کرده انـد«. سـال ها 

  قداست شهيد از زبان آيت اهلل گركانی
از آنجایـی کـه شـهادت تبدیـل کـردن عمـر بـه 
بهتریـن شـکل از دنیا رفتن اسـت. منشـأ قداسـت 
شـهید در همین اسـت، تنها کشته شـدن و از دنیا 
رفتـن نیسـت. مرگـی که با شـهادت همراه اسـت، 
کشـته شـدنی کـه در راه خـدا می باشـد، مقتـول 
می کنـد.  اسـتقبال  آن  از  آگاهانـه  فی سـبیل اهلل 
یـاران حضـرت سیدالشـهداء در کربـا بـه اذن آن 

حضـرت موقـع رفتـن به میدان، قداسـت شـهادت 
را برای خودشـان فـوز عظیم می دانسـتند. روحانی 
شـهید، آیت اهلل صدوق از زمره شـهیدان پر افتخار و 
اولین شـهیدان انقاب اسـامی بود. امام حسـین)ع( 
آگاهانـه در برابـر یزیـد مقاومـت کـرد. یزیـد از آن 
بزرگـوار و یارانـش می خواسـت کـه خافت فاسـد 
و غیر مشـروع او را قبـول کننـد و بـا یزیـد بیعـت 
نماینـد ولـی امام حسـین)ع( شـهادت را ترجیح داد. 
تمـام کسـانی کـه بـه نحـوی بـه بشـریت خدمـت 
کرده انـد حقـی بـه بشـریّت دارنـد. شـهدا فضـای 
جامعـه را امنیـت می بخشـند و مسـاعد بـرای کار 
و اشـتغال می نماینـد. شـهید ماننـد شـمع اسـت 
کـه بـا سـوختن، فضـای اطـراف و زندگی مـردم را 
روشـن می کنـد. مرحوم شـهید مطهـری می گوید: 
شـهدا شـمع محفـل بشـریتند، اگر محفـل تاریک 
باشـد هیـچ کاری نمی تـوان انجـام داد. بـدن هـر 
مسـلمانی کـه از دنیـا مـی رود بایـد غسـل و کفـن 
گـردد و نمـاز بـر او خوانـده شـود اّمـا بدن شـهید 
فقـط نمـاز و دفـن دارد بـا همـان لبـاس کـه در 
میـدان جنـگ شـهید شـده دفـن می گـردد. گویـا 
شـهادت در بـدن شـهید و لبـاس شـهید قداسـت 
بخشـیده و هالـه ای از نـور آن را فـرا گرفته اسـت. 
انسـان نمی توانـد این گونـه فـرض کنـد و بگویـد 
اگـر شـهید نشـوم و در دنیـا عمـر کنـم کار مهم تر 
نمی توانـد  کسـی  می دهـم.  انجـام  شـهادت  از 
بگوییـد مـن آرزوی شـهادت در راه خـدا را نـدارم 
بـرای این کـه بـه جـای شـهادت کار باالتـری در 
ایـن دنیـا می خواهـم انجـام بدهـم که از شـهادت 
با ارزش تـر اسـت چرا کـه پیامبر خـدا )ص( فرمود کار 
مهم تـر و بـا ارزش تری از شـهادت وجود نـدارد. به 

خاطـرم است در هميـن كـالس ها به 
طاغوت اعتراض كرد كه آيـت اهلل بروجردی 
خطاب به صدوق، دستور آرامش داد و گفت 
ناراحت  می كند،  پيروز  را  ما  خداوند  كه 
نباشيد و شما هم عاقبت به خير می شويد. 
در آن ايام خفقان بسيار شجاع بود. هيچ 
كس جرأت نمی كرد عليه شاه مطلبی بگويد 
حتی ما هم می ترسيديم در آن ايام چيزی 
بگوييم و اگر كوچك ترين صحبتی می شد 

دستگير می كردند 

   حضور آيت اهلل محمدی گلپايگانی)رئيس دفتر مقام معظم رهبری(  و آيت اهلل احمد محسنی گركانی در مراسم توديع و معارفه توليت حوزه علميه مروی
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ایـن ترتیـب بـا وجـود شـهادت، دیگـر طـول عمر 
خواسـتن بـرای انجام کار خیـر منفعتی نـدارد. در 
روایـت آمـده کـه اولیـاء اهلل همیشـه مـرگ همـراه 
بـا شـهادت را آرزو می کننـد. امیرالمومنین علیه السـام 
در این بـاره می فرمایـد: اگـر مـرگ بـا هـزار ضربت 
شمشـیر بـر مـن فـرود آید و شـهید شـوم آن را بر 

مـرگ در بسـتر ترجیـح می دهـم.
در نهج الباغـه می خوانیم: پیامبـر اعظـم صلی اهلل و علیه و آله 
بـه امیر المومنیـن فرمـود یـا علـی مـرگ تـو بـه 
صورت شـهادت اسـت و تو شـهید از دنیا می روی، 
در  کـه  هنگامـی  می فرمایـد  علیه السـام  علـی 
جنـگ احـد هفتـاد نفر از مسـلمین شـهید شـدند 
و مـن از شـهادت محـروم شـدم غمنـاک گردیدم، 
ببینیـد حضـرت علی در آن زمان یـک جوان کمتر 
از 30 سـاله اسـت و بیـش از یکسـال از ازدواجـش 
نگذشـته اسـت و فرزنـد خردسـال در خانـه دارد با 
در نظـر گرفتـن ایـن شـواهد، حضرت گفـت رفتم 
خدمت رسـول اکـرم )ص( و عرض کردم یا رسـول اهلل 
آیـا شـما بـه مـن نفرمودید کـه من شـهید خواهم 
شـد؟ پـس چرا شـهید نشـدم؟ فرمـود یا علـی! تو 
شـهید خواهی شـد و شـهادت برای تو مقدر اسـت 
و تـو با شـهادت از دنیا می روی. سـپس پیامبر خدا 
فرمـود: یـا علـی شـکیبایی تـو در شـهادت چگونه 
اسـت؟ امیرالمومنیـن عـرض کرد: جایگاه شـهادت 
خیلـی با صفـا اسـت. این جـا جـای صبـر نیسـت، 
و  مـن  آرزوی  شـهادت  اسـت  مکـروه  امـر  صبـر 

محبـوب مـن اسـت و عطیـه الهی اسـت.
شـهید بـه خـون خـودش ارزش می دهد. یـک نفر 

بـه  دیگـری  می دهـد،  ارزش  خـودش  ثـروت  بـه 
علـم و فکـر خـودش ارزش می دهـد، کتـاب مفیـد 
تالیـف می کنـد. دیگـری صنعتی را در اختیار بشـر 
قـرار می دهـد. شـهید نیز بـه خون خـودش ارزش 
می دهـد کـدام یـک بیشـتر ارزش دارد؟! هیچ کس 
خدمـت  بی شـمار  بشـریت  بـه  شـهدا  انـدازه  بـه 
نکـرده اسـت. آن ها هسـتند کـه برای بشـر عدالت 
می آورنـد و فضـای جامعـه را آهنیـن می کننـد و 

می آورنـد. آزادی 

 آيت اهلل  گركانی و يادی از فرزند شهيدشان
فرزنـدم شـهید محسـن گرکانی متولـد 1342 بود 
و در سـال 1361 در عملیـات محـرم شـهید شـد. 
بسـیجی های مـا خصوصیـات مهم شـان ایـن بـود 
کـه فقـط خداونـد را می دیدنـد و اگـر فـردی فقط 

خداونـد را ببینـد و از هـای و هـوی فـراری باشـد 
و بـرای خداونـد کار کنـد کـه اگـر کسـی بـرای 
خداونـد کار کنـد فقط خـدا را خواهد دید و کارش 
اجـر خواهد داشـت. شـهید محسـن، چـون در راه 
خداونـد قـرار گرفتـه بود قلبش روشـن شـده بود. 
بـا این کـه تحصیـات حـوزوی نداشـت اما بسـیار 
بـا خداونـد ارتبـاط خوبـی داشـت. روحیـه پاکـی 
داشـت و شـجاع و بابصیرت بود و با عشـق و عاقه 
بـه جبهـه رفـت. زمانـی کـه از تصمیمـش مطلـع 
شـدم خواسـتم تـا فرصتـی بدهـد تـا با مسـئولین 
صحبـت کنـم امـا نپذیرفـت و خواسـت تـا گمنـام 

بـه جبهه بـرود. 
داشـت.  شـهادت  بـه  اشـتیاق  خیلـی  محسـن، 
زمانـی کـه بـرای آخریـن بـار از هـم خداحافظـی 
خوانـدم!  گوشـش  بـه  سـفر  دعـای  می کردیـم، 
معنایـش را فهمیـد و گفـت شـما دعـا می خوانیـد 
کـه مـن برگـردم! مـن آرزوی شـهادت دارم. مـن 
ایـن  بـا پیـروزی برگردیـد،  هـم گفتـم ان شـااهلل 
هـم سـعادتی اسـت کـه حضـرت امام خمینـی )ره( 
فرمودنـد: »بسـیجیان بـه جبهه بروند و بـا پیروزی 
برگردنـد کـه مایـه شـاد کامی اسـت«. اشـک در 
چشـمان من جمع شـد. محسـن گفـت از زحماتی 
کـه برایـم کشـیده اید و مـرا بـه ایـن سـن و سـال 
رسـانده اید از شـما تشـکر می کنـم و دعـا کنید که 
خداونـد عاقبـت به خیـرم کند. در همـان ماه صفر 

هم شـهید شـدند. 

شهيد به خون خودش ارزش می دهد. 
می دهد،  ارزش  خودش  ثروت  به  نفر  يك 
ديگری به علم و فكر خودش ارزش می دهد، 
كتاب مفيد تاليف می كند. ديگری صنعتی را 
در اختيار بشر قرار می دهد. شهيد به خون 
بيشتر  يك  كدام  می دهد  ارزش  خودش 
به  شهدا  اندازه  به  هيچ كس  دارد؟!  ارزش 
بشريت بی شمار خدمت نكرده است. آن ها 
و  می آورند  عدالت  بشر  برای  كه  هستند 
آزادی  و  می كنند  آهنين  را  جامعه  فضای 

می آورند.

   تصويری از شهيد محسن محسنی گركانی فرزند آيت اهلل محسنی گركانی
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حضرت آيت اهلل سيدهاشم بطحائی گلپايگانی در سال 1320 در خانواده مذهبی در گلپايگان ديده به جهان گشود. معظم له تحصيالت 
ابتدائی خويش را در گلپايگان گذرانده و در سال 1335 برای تحصيالت حوزوی وارد حوزه علميه قم شد. در سال 1352 از دانشگاه 
تهران فارغ التحصيل شده و در عين حال پس از سپری كردن خدمت وظيفه مجدداً به حوزه علميه بازگشت و از محضر آيات عظام؛ 
حضرت امام خمينی)ره(، آيت اهلل گلپايگانی، حاج شيخ هاشم آملی و عاّلمه طباطبائی مستفيض گشته و در سال 1380 در رشته فقه و 
مبانی حقوق اسالمی از دانشگاه تهران موفق به كسب دكتری در اين دانشگاه گرديد. در گروه حقوق تا امروز مشغول تدريس می باشند 
و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران هستند. در حوزه علميه قم به تدريس خارج در بحث های قضايی، شهاده، حدوديات و عقود 
تمليكی اشتغال دارند.آيت اهلل بطحائی اكنون به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری حضور دارند. ايشان از دوستان 

شهيد آيت اهلل محمدصادق صدوق گلپايگانی بوده اند.
متاسفانه با خبرشديم آيت اهلل بطحايی گلپايگانی قبل از چاپ اين گفت وگو و پس از انجام مصاحبه به ديار حق شتافته اند كه ضمن 

عرض تسليت به خانواده ايشان متن گفت وگوی "شاهد ياران" با مرحوم آيت اهلل بطحايی گلپايگانی را می خوانيد.

گفت وگو با آیت اهلل سیدهاشم بطحائي گلپایگاني )عضو مجلس خبرگان رهبری(

آیت اهلل صــدوق از چهــره هـاي
 درخشان و ممتازحوزه علمیه قم بودند

درآمد
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  مورد توجه آيت اهلل العظمی بروجردی)ره(
حاج شـیخ  المسـلمین  و  حجت االسـام  شـهید 
محمد صـادق صدوق گلپایگانـي از افـراد مورد توجه 
حضـرت  مرحـوم  مخصوصـاً  مراجـع  و  علمـا 
فـردي  ایشـان  بـود.  بروجـردي  آیت اهلل العظمـي 
بروجـردي  آیـت اهلل  متشـکلین درس  از  و  فاضـل 
بـود و همچنیـن یکـي از چهره هـاي درخشـان  و 
از شـاگردان ممتـاز حـوزه علمیـه قـم بـه شـمار 

می رفـت.
شـهید صـدوق از متشـکلین درس آیت اهلل العظمي 
بروجـردي بـود. در مسـجد عشـقعلي قـم، ایشـان 
اشـکالي بـه صاحب معالـم مي گیـرد و اتفاقـاً یکي 
از مـواردی کـه باعث بـه قرب بـه مرجعیت مرحوم 
آیـت اهلل بروجـردي شـد و مـورد توجه ایشـان قرار 
گرفت همان اشـکالي بود که در مسـجد عشـقعلي 
قـم در درس معظم لـه بـه صائـب معالـم گرفـت و 
ایـن اشـکال مورد توجـه مرحوم آیـت اهلل بروجردي 
قـرار گرفت و سـپس شـهید صـدوق را خواسـته و 

مـورد تفعـل و توجه قـرار دادند.

 مورد توجه حضرت امام خمينی)ره(
حضرت امـام خمینی)ره( یکي از اسـاتید مبَرز حوزه 
علمیـه قـم کـه درس اصـول تدریـس می کردنـد و 
شـهید صدوق یکي از متشـکلین درس امام خمیني 
نیـز بـود. اینکـه شـهید صـدوق یکـي از مدرسـین 
بـزرگ آن زمـان بود شـکي نیسـت. ایشـان یکي از 
نخبـگان و یکـي از فرزانگان آن زمـان حوزه علمیه 
قـم بـود. بعـد از رحلـت آیت اهلل العظمـي بروجردي 
بحـث مبـارزه بـا طاغـوت شـروع شـد بعد هـم که 
حاج آقـا روح اهلل خمیني را دسـتگیر کـرده و تبعید 

نمودنـد و قبـل از آن هـم شـهید صدوق دسـتگیر 
شدند. 

آیـت اهلل صـدوق از یـاران حضـرت امـام خمینـی 
شـده بودنـد و حضور ایشـان نـزد آیـت اهلل خمینی 
بیشـتر از قبل شـده بود. سـخنان شـیخ صـدوق از 
حضـرت امـام، بیشـتر شـده بـود و به نظرم شـهید 
صـدوق یـاری باوفا بـرای امام شـده بودنـد. در آن 
ایامـی که حضـرت امام تنهـا بودند، شـهید صدوق 
یـاری باوفـا بـرای ایشـان بـود و اقدامات زیـادی با 

همراهـی همدیگـر انجـام داده بودند.

  طاغوت و دستگيری شهيد صدوق
اتفـاق  کـه  رخـدادي  اصـوالً  طاغـوت  زمـان  در 
داشـتند  کـه  مسـئولیتي  آن  بـا  علمـا  مي افتـاد، 
نمي توانسـتند سـاکت و بي تفـاوت باشـند و اتفاقـاً 
رابطـه حساسـیت  ایـن  در  کـه  کسـاني  از  یکـي 

فوق العـاده اي داشـت شـهید صدوق بـود. در همان 
زمـان اتفاقاتـي کـه افتاد باعث دسـتگیري ایشـان 
شـد و او را بـه زنـدان قصـر تهـران منتقـل کرده و 
البته بسـیار ناگوار بود. شـاید آن ایام دسـتگیری ها 
کمتـر بـود چون دسـتگاه و رژیـم ضعیـف و ناتوان 
خیلـي  دسـتگیري ها  کـه  نبـود  اینطـور  بـود. 
سراسـري و گسـترده باشـد اما در عیـن حال چون 
شـهید صـدوق فـردي فاضـل، عالمـي پـر تاش و 
مبـارز بـود از ایـن جهت ایشـان را دسـتگیر کردند 
و برخوردهـاي ظالمانه درباره او انجام شـد. او را در 
زنـدان قصـر تهـران تحـت شـکنجه هاي دژخیمانه 
طاغـوت قـرار دادنـد و مظلومانـه روح عالـي اش به 

ملکـوت اهلل پـرواز نمود. 

  گمنامی شهيد
بـراي فرزندان و بسـتگانش در حقیقـت در هاله اي 
از ابهـام باقـي مانـد و رنـج آور بـود که پیکر شـهید 
صـدوق را تحویـل خانواده ندادند و اجـازه عزاداری 
و برگـزاری مراسـم داده نشـد. اکنـون بـا توجـه به 
آن سـوابق درخشـان شـهید صـدوق، بایـد تـاش 
کـرد تـا شـخصیت شـهید صـدوق را در جامعـه و 
بـه جوانـان و مـردم معرفـی کنیـد تـا در خاطره ها 
ثبت شـود. بـراي بسـتگانش و فرزندانشـان آرزوي 
صبـر، تحمـل و بردبـاري داریـم و بـراي آن فقیـه 
سـعید، آن شـهید بزرگـوار مقامـي عالي تـر با همه 

شـهداي تاریخ ان شـاء اهلل محشـور بوده باشـد.

  شهيد صدوق موجب افتخار
افـراد  کـه  زادگاهـي  و  منطقـه  هـر  در  انسـان 
داشـته  شـهید  صـدوق  مرحـوم  مثـل  برجسـته 
باشـد مایـه افتخـار اسـت. حـوزه علمیـه مـا امروز 
شـهید  امثـال  کـه  روشـي  و  راه  همـان  بایسـتي 
صدوق هـا کـه اصـرار داشـتند برای تهذیـب اخاق 
و حفـظ اسـتقال روحـي، فکـري و پرهیـزکاري 
کـه ویژگي هـاي مرحـوم شـهید صـدوق نیـز بـود 
حرکـت کننـد. امتیـازات انسـان در علـم و عملش 
اسـت. مرحـوم شـهید صـدوق یکـي از چهره هـاي 
هـم علمـي بـود و هـم عملـي. یعنـي آنچـه را کـه 
مي دانسـت بـه آن عمـل مي کـرد. توصیـه مـن بـه 
عزیـزان، بـه بـرادران و کسـاني کـه ایـن مطالب را 
مطالعـه مي کننـد این اسـت که توجه کنند شـهید 
صدوق هـا پـس از60 سـال کـه از ایـن عالـم رخت 
بربسـته اسـت هنوز خوبي هایش در خاطره هاسـت 
و زبانـزد دوسـتانش اسـت و کسـاني کـه ایشـان را 
مي شـناخته اند بـه نیکـي از او یـاد مي کننـد و از 

ایـن اتفـاق درس می گیرنـد. 

شهيـــد صـــدوق از مستشكلين 
درس آيـت اهلل العظمي بـروجــردي بـود. 
در مسجـد عشقعـلي قم، ايشان اشكالي 
به صاحـب معالم مـي گيــرد و اتفاقاً يكي 
از مـواردی كه باعـث به قرب به مـرجعيت 
مرحوم آيت اهلل بروجردي شد و مورد توجه 
ايشان قرار گرفت همان اشكالي بود كه در 
مسجد عشقعلي قـم در درس معـظم له به 
صائب معالم گرفت و اين اشكال مورد توجه 
مرحـوم آيـت اهلل بـروجردي قرار گرفت و 
سپس شهيد صدوق را خواسته و مورد تفعل 

و توجه قرار دادند.

   تصويری ازكوچه محل زندگی و مبارزاتی شهيد صدوق در شهر مقدس قم
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دكتر عباسعلی زالی در سال 1316 در خانواده ای روستايی در شهرستان    گلپايگان به دنيا آمد. وی تحصيالت ابتدايی را در اصفهان 
گذراند. سپس      وارد دانشسرای مقدماتی شد و به تدريس در روستاهای اطراف اصفهان   مشغول شد. پس از ورود به دانشگاه تهران از 
سال 1341   فعاليت خود را در انجمن اسالمی دانشگاه شروع كرد. پس از انقالب در      نهادهای دولتی مشغول به خدمت بوده و به مقام 
وزارت كشاورزی رسيد. اكنون به عنوان استاد دانشگاه و عضو مركز الگوی اسالمی - ايرانی پيشرفت، مشغول به فعاليت می باشد. دكتر 

عباسعلی زالی از همسايگان و از شاگردان شهيد صدوق بوده و خاطرات شهيد را برايمان بازگو می كند.

گفت وگو با دکتر عباسعلی زالی )وزیر اسبق جهادکشاورزی(

شهید صدوق، اسالم حقیقی را به مردم معرفی کرد

درآمد
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نحـوه  از  خـود  معرفـی  ضمـن  لطفـا    
تحصيل و رسـيدن بـه مقـام وزارت برايمان 

بگوييـد؟
عباسـعلی زالی هسـتم در سـال 1316 ه ــ.ش. در 
روسـتای تیکـن از توابع     گلپایـگان بـه دنیـا آمدم، 
زندگـی  روسـتا  همـان  در  سـالگی    9 حـدود  تـا 
کـردم؛ در آن زمـان در روسـتا مدرسـه ای وجـود 
نداشـت و از آنجـا کـه وضع   خانوادگـی مـا خـوب 
نبـود، نتوانسـتم بـه مـکان دیگـر بـرای تحصیـل 
بـود  روحانـی  کـه  پدربزرگـم  در      نـزد  و  بـروم 
مقدمـات را فـرا گرفتـم. باالخـره بـه اصفهان   نـزد 
مادربـزرگ رفتم و به خاطر اینکه دو، سـه سـال در 
مکتـب درس    خوانده بـودم از کاس دوم دبسـتان 
مدرسـه را آغـاز و تـا ششـم ابتدایـی ادامـه   دادم، 
بـه خاطـر عـدم تمکن مالـی قصـد ادامـه تحصیل 
نـزد  کـه  بـودم  این   اندیشـه  در  مدتـی  نداشـتم، 
یکـی از آشـنایان بـه قـم بـروم کـه ایـن سـعادت 
در  نحـو  بـه هـر  دیگـر  نصیب      نشـد. سـه سـال 
اصفهـان بـه ادامـه تحصیـل پرداختـم. در     آسـتانه 
تـرک تحصیـل بـا راهنمایـی یکـی از بسـتگان وارد 
دانشسـرای مقدماتی     شـدم. پس از آن، سـه سال   در 
یکـی از روسـتا های اصفهـان بـه تدریـس مشـغول 
شـدم.   عصرها درس می خوانـدم تـا اینکـه توانسـتم 
دیپلـم متوسـطه را بگیـرم. پـس از      آن در کنکـور 
دانشـگاه شـرکت نمـوده و وارد دانشـکده کشـاورزی 

دانشـگاه      تهران در پردیـس کـرج شـدم.
  بـه هـر حـال چهـار سـال در دانشـکده کشـاورزی 
بـا  کـه  بـود  همـان      دوران  در  کـردم.  تحصیـل 
دانشـجویانی کـه دارای عائـق مذهبـی بودنـد و 
معمـوال در     انجمـن اسـامی فعالیـت می کردنـد با 
نـام امـام خمینـی آشـنا شـدم و این مصـادف بـا 

بـود.    1342 ـ   1341 سـال های 
  در ششـم بهمـن، رژیم درصـدد بود تا دانشـجویان 
رأی  صندوق هـای  اجباری      پـای  صـورت  بـه   را 
از شـرکت  تمـارض  بـا  مـا  تـا رأی دهنـد،  ببـرد 
در     رفرانـدوم خـودداری کردیـم. در پانـزده خـرداد 
آمـدن  قصـد  از   دانشـجویان  تعـدادی  1342بـا 
بـه تهـران را جهـت برگـزاری تظاهـرات داشـتیم. 
از  را  مـا  متوجه   شـدند  کـه  هنگامـی  مسـئولین 
مقابـل در دانشـکده بازگرداندنـد، امـا زمانـی کـه 
خبر های   تهـران مبنـی بـر کشـته شـدن تعـدادی 
از مـردم بـه آنجا رسـید، دانشـجویان در   رسـتوران 
دانشـکده، عکـس امام خمینـی)ره( را جـای عکـس 
شـاه قـرار دادنـد. این     عکـس تا شـب هـم در آنجا 
بـود و ایـن مصـادف بـا اوج تبلیغـات رژیـم بر   ضد 

بـود.  امام خمینـی)ره(  حضـرت 

رسـاندم  پایـان  بـه  را  کارشناسـی  دوره  وقتـی 
معمـول بـود کـه نفـرات اول هر رشـته از کمـک 
برخـوردار  تحصیـل  ادامـه  بـرای  دولـت،  هزینـه 
بـودم  شـده  اول  نفـر   چـون  من   نیـز  می شـدند. 
بـرای ادامـه تحصیل به ایالـت کالیفرنیـا در   امریکا 
رفتـم. پـس از مدتـی بـا انجمـن اسـامی آشـنا و 
متوجه   شـدم کـه پایه گـذار انجمـن اسـامی غرب 
می باشـد  .   پس   از  چمـران  دکترمصطفـی  آمریـکا 
شـش ماه آشـنایی بـرای مـا کـه در فاصلـه صـد 
زندگـی  زندگی    دکتـر چمـران  کیلومتـری محـل 
می کردیـم، افتخـار نصیب شـد کـه جمعه ها گاهی 
به     منـزل وی می رفتـم و مباحـث خوبـی را مطـرح 
می کردیـم. در سـال1350تحصیاتم در آمریکا   بـه 
پایـان رسـید و بـه ایران بازگشـتم و چـون قبا در 
اسـتخدام دانشکده کشـاورزی دانشـگاه تهران بودم 
اسـامی در   دانشـکده  انقـاب  پیـروزی  تـا سـال 

بـودم. حاضر 
بعد از پیروزی انقاب، در سـال 58 رئیس شـورای 
شـهر کـرج شـدم و مدتـی به عنـوان معـاون وزیـر 
مشـغول بـه فعالیـت بـودم. در ایامـی کـه مقـام 
مـدت  بـه  بودنـد  رئیس جمهـور  رهبـری  معظـم 
بـودم. سـپس دو دوره  وزیـر کشـاورزی  5 سـال 
نماینـده مـردم کـرج در مجلـس شـورای اسـامی 
بـوده و مدتـی بـه عنـوان رییـس مرکزآمـار ایـران 

حضـور داشـته ام. 

  از فعاليت هـای خود در مبـارزات انقالب 
بفرماييد؟

خاطـرم اسـت در روزهای قبـل از پیـروزی انقاب 
اسـامی، لشـکر قزویـن بـه سـمت   تهران در حـال 
حرکـت بـود و سـاح و مهمـات بـه تهـران حمـل 
می کـرد تـا علیـه مـردم بـه کار گرفتـه شـود. ایـن 
خبـر بـه مـا رسـید و با     پیش قدمـی دانشـگاهیان 
بـا یـک دسـتگاه  از مـردم در محلـی  و تعـدادی 
بلـدوزر، جـاده را تخریـب کردیـم. لشـکر قزویـن 
خـودرو  تعـدادی  دارای  رسـید  آنجـا  بـه  وقتـی 
پـر  از اسـلحه بـود، ایـن لشـکر زمانـی کـه متوجه 
بـدون هیچ گونه مقاومتـی خودروهـا  مسـأله شـد 
نیـز  آنهـا  گفت وگـو  از  پـس  و  کردنـد  پـارک  را 
تسـلیم مردم    شـدند و خودروی سـاح ها به دسـت 
مـا افتـاد. در   همـان ایـام بـا عـده ای از مـردم و 
اسـاتید دانشـکده کشـاورزی و دانشـگاه   تهران در 
دبیرخانـه فعلـی دانشـگاه تهـران گـرد هـم آمدیم 
و تحصـن کردیـم. ایـن مصـادف با   کشـتاری بـود 
کـه در مقابل دانشـگاه تهـران در ]13 آبان 1357[ 
اتفـاق افتـاده بـود و ]در دی ماه[ همچنیـن یکی از 
اسـاتید ]اسـتاد نجات اللهـی[ را در     اطـراف وزارت 

علـوم شـهید کـرده بودند. 

  شـما جـزو تيم اسـتقبال از حضرت امام 
بوده ايد؟  نيـز  خمينی)ره( 

بله. در دانشـگاه تهـران گروهی را مشـخص کردند 
جهـت  به فـرودگاه  دانشـگاه  طـرف  از  آنهـا  کـه 
اسـتقبال امام خمینـی بروند، به طور غیر مسـتقیم 
 هدایـت ایـن کمیتـه در اختیـار آیـت اهلل طالقانی و 
حـدود  شـامل  این     گـروه  بـود،  مطهـری  شـهید 
پانـزده تـا بیسـت نفـر می شـد کـه مـن هـم در 
شـمار آنان     بـودم و پـس از اینکـه امـام بـه ایـران 
اولین   کسـانی  جـزو  تقریبـا  نیـز  مـن  بازگشـت، 
بـودم کـه از وی اسـتقبال کـردم و ایـن یکـی از 

چهــارسال در  دانشــكده كشاورزی 
با  كه  بود  همان      دوران  در  كردم.  تحصيل 
دانشجويانی كه دارای عالئق مذهبی بودند و 
معموال در     انجمن اسالمی فعاليت می كردند با 
نام امام خمينی آشنا شدم و اين مصادف با 

سال های 1341ـ 1342 بود. 
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خاطراتـی اسـت که     همیشـه در ذهنم خواهـد ماند. 
  آن روز تمـام کشـور شـور و شـوق بـود، در تمامـی 
مسـیر های منتهی به     فـرودگاه جمعیت مـوج می زد. 
مانـدگار  از خاطـرات  اسـتقبال یکـی  بی شـک     این 
مردمـی اسـت کـه در آنجـا حضور     داشـتند. زمانـی 
رفـاه  مدرسـه  در  امام خمینـی)ره(  هم   کـه حضـرت 
سـکونت داشـت چند مرتبـه دسـته جمعی به   دیدار 

حضـرت امـام رفتیم.
 

  چه زمانی با شهيد صدوق آشنا شديد؟
بـا شـهید صـدوق همسـایه بودیـم. پـدر بزرگـوار 
شـهید صدوق، شـیخ فـرج اهلل تیکنـی از معتمدین 
بودنـد و ارتبـاط پدرم با شـهید صدوق بسـیار زیاد 
بـود. در سـال هایی کـه شـهید صـدوق می آمدند و 
سـخنرانی می کردنـد ایـن سـعادت را داشـتم کـه 
در کنـار ایشـان بـوده و سـخنرانی های ایشـان را 
گـوش دهـم. خاطرم اسـت اتـاق کوچکی داشـتند 
و ایشـان در آن اتـاق جلسـه برگـزار می کردنـد. در 
تابسـتان ها بعضـی وقت هـا در تـراس می خوابیدیم 
می توانسـتیم  آنجـا  از  را  ایشـان  صحبت هـای  و 
یـا  و  می خواندنـد  قـرآن  کـه  شـب ها  بشـنویم. 
سـخنرانی می کردنـد صدایـش را در منـزل خودمان 
بسـیار  و  داشـت  سـاده ای  زندگـی  می شـنیدیم. 
سـخنرانی های  بـود.  دوسـت  مـردم  و  مردمـی 
زیبایـی داشـت و افـراد زیـادی بـرای گـوش دادن 
سـخنان  می شـدند.  حاضـر  ایشـان  سـخنان  بـه 
بسـیار مهـم و روشـنگرانه ای می زدنـد. از حضـرت 
امام خمینـی می گفـت و مـا حضـرت امام خمینـی 
را نمی شـناختیم و سـال ها بعـد کـه مـن در رکاب 
ایشـان رفتـه  بـه ماقـات  و  بـوده  امـام  حضـرت 
بـودم بـه یـاد سـخنان شـهید صـدوق می افتـادم 
و از تیزهوشـی و شـناخت دقیـق ایشـان نسـبت 
بـه حضـرت امـام متعجـب می شـدم کـه چگونـه 
سـال ها قبل شـهید صـدوق ایشـان را بـه نیکی به 

مـا معرفـی می کـرد.   

  آيـا صحـت دارد كـه پدر شـما توسـط 
رژيـم شـاه بـه اعـدام محكوم شـده بـود و 
را  ايشـان  آزادی  مقدمـات  شـهيد صـدوق 

بودند؟  كـرده  فراهـم 
حتما دوسـتان شـهید برایتـان روایـت کرده اند که 
تیمسـار بختیـار عـده ای را دسـتگیر کـرده بـود به 
دلیـل درگیـری بـا نیروهای ستم شـاهی، پـدر من 
هـم در بیـن آن افـراد دسـتگیر شـده بـود. زمانـی 
کـه ایـن خبـر بـه شـهید صـدوق می رسـد موفـق 
می شـود از طریـق آیـت اهلل بروجردی حکـم آزادی 

ایـن افـراد را بگیرد. تـا آنجایی که مـن اطاع دارم 
حکـم اعـدام رسـما اباغ نشـده بـود امـا از عده ای 
می شـنیدیم کـه ایـن حکـم صـادر خواهـد شـد و 
کـه اگـر ایشـان نبودند شـاید ایـن افراد تیـر باران 

می شـدند کـه پـدر مـن هم جـزو ایـن افـراد بود.

مطلـع  ايشـان  سـخنرانی  محتـوای  از   
؟ هسـتيد

اشـاره داشـتند کـه اسـامی کـه شـاه می گویـد 
اسـام واقعی نیسـت و این اسام سـاخته دشمن و 
شـاه است. شـهید صدوق از افراد شـجاع و مبارزی 
بـود کـه حاضـر نشـد تـا ایـران زیـر بـار سـلطه 
اسـتکبار بـرود و تـاش کـرد، مبـارزه کـرد و آگاه 
کـرد مـردم را تا مـردم سـربلند و آزاد باشـند. آنها 
طـوری اسـام را به اسـام آمریکایـی تبدیل کرده 
بودنـد کـه مـردم از اسـام حقیقـی فاصلـه گرفته 
بودنـد و فکـر می کردنـد منظـور از اسـام همـان 
اسـام امریکایـی اسـت که شـاه بـه مـردم معرفی 
کـرده اسـت. بصیـرت الزم بـود که به مردم نشـان 
دهد این اسـام، اسـام امریکایی و انگلیسـی است 
و شـهید صـدوق ایـن بصیـرت را داشـت و سـعی 
می کـرد بـه مـردم ایـن مطالـب را بگویـد کـه این 
نـه آن اسـامی کـه شـاه  اسـام حقیقـی اسـت 
می گویـد. وقتـی ایشـان در آن شـرایط جامعـه و 
تاریکـی رژیـم، حضـرت امام خمینـی )ره( را به عنوان 
مرجعیـت عالـی معرفـی می کند، حتماً می دانسـته 
بـا ایشـان برخـورد خواهـد شـد امـا این شـجاعتی 

کـه داشـت پـا در ایـن عرصـه می گـذارد و خطـر 
را بـر جـان می خـرد. زمانـی کـه شـهید صـدوق 
بـه شـهادت رسـیدند راه هـای ورودی به روسـتای 
محـل تولـد ایشـان توسـط مأموریـن بسـته شـده 
بـود و اجـازه تـردد نمی دادنـد و اجـازه نمی دادنـد 
فـردی وارد روسـتا شـود. رژیـم اجـازه برگـزاری 
مجلـس ختـم توسـط خانـواده شـهید را ندادنـد. 
طاغـوت حتـی حاضر نشـد پیکـر ایشـان را تحویل 
خانـواده دهـد. ان شـااهلل خداونـد کمـک کنـد تـا 
ایـن شـهید را بیشـتر در جامعـه معرفـی کنیـد و 
خاطـره ایشـان بایـد در ذهـن مـردم باقـی بمانـد. 
ایشـان از پیشـگامان مبـارزه بودنـد و در روحانیت 
جـزو نفـرات اولـی بودنـد که جانـش را فـدای این 

کرد. انقـاب 

 بـا توجـه به اينكـه در مبـارزات انقـالب 
انقـالب  معرفـی شـهدای  داشـتيد  حضـور 
مخصوصـا شـهدای روحانـی تـا چـه ميزان 

دارد؟ اهميـت 
در انقـاب، مـا بایـد قـدر همـه شـهدا را بدانیـم 
مخصوصـاً شـهدایی کـه از قشـر روحانیـون بودند. 
قبـل از حکومـت اسـامی و زمـان شـاه، سیاسـت 
آن هـا ایـن بـود کـه مـردم در ناآگاهی نگه داشـته 
شـوند. برنامه ریـزی قـوی در ایـن جهـت داشـتند 
چـون می دانسـتند اگـر مـردم آگاه شـوند حکومت 
آنهـا از بیـن خواهـد رفـت. در ایـن راسـتا متوجـه 
شـده بودنـد کـه بایـد ارتبـاط روحانیـون بـا مردم 
را قطـع کننـد تـا روحانیـت از مردم فاصلـه بگیرد. 
در اقـدام دیگـر بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودنـد که 
روحانیـت بایـد از دانشـگاه دور باشـند. دشـمن از 
ایـن می ترسـید کـه دانشـگاه می توانـد بـه مـردم 
آگاهـی دهـد و بـا هـر فـرد و گروهـی کـه قصـد 
داشـت در امـور مردم و دولت دخالـت کند برخورد 
می کـرد. روحانیـون بـه مـردم آگاهـی می دادنـد و 
شـهید صـدوق هـم در ایـن راه گام برداشـته بـود.

با شهــيد صــدوق همسايه بوديم. پدر 
بزرگوار شهيد صدوق، شيخ فرج اهلل تيكنی از 
معتمدين بودند و ارتباط پدرم با شهيد صدوق 
بسيار زياد بود. در سال هايی كه شهيد صدوق 
می آمدند و سخنــرانی می كردند اين سعادت 
را داشتم كه در كنار ايشان بوده و سخنرانی های 

ايشان را گوش دهم. 

  دكتر عباسعلی زالی در محضر مقام معظم رهبری
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حجت االسالم والمسلمين آهنگران چند سالی است كه بازنشسته شده اما هنوز با خاطراتش از دوران دفاع مقدس زندگی می كند. 
مدتی در زمان جنگ، فرمانده سپاه و رئيس بنياد شهيد استان مركزی بوده سپس به قم آمده و رياست بنياد شهيد استان قم را بر 
عهده گرفته است. ايشان به مدت 11 سال رياست موزه شهدا را برعهده داشته است. حاج آقا آهنگران در مدتی كه در مسئوليت 
رياست موزه شهدا فعايت داشته، خدمات ارزنده ای در اين سازمان انجام داده و تعداد بازديدكنندگان از اين موزه را به چندين برابر 

افزايش داده است. ايشان از دوستان و هم كالسی های شهيد صدوق بوده و خاطرات زيادی از شهيد صدوق در ذهن دارد.

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین حسنعلی آهنگران

 )عضو مجمع نمایندگان طالب و فضالی کشور و رئیس اسبق موزه شهدا(

شهید آیت اهلل محمدصادق صدوق از 
 یاران باوفای حضرت امام خمینی)ره( بود

درآمد
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  لطفا خودتان را معرفی كنيد؟
حسـنعلی آهنگران هسـتم، متولـد 1315 در زرین 
دشـت فیروزکـوه. در سـال 1336زمانـی کـه 15 
سـاله بودم وارد قم شـده و در حوزه علمیه مشغول 
بـه تحصیل شـدم. پـدر و مادرم عاقه منـد بودند تا 
روحانی شـوم، اسـتعدادم خوب بود و عاقه زیادی 
بـه لبـاس روحانیت داشـتم و این عوامل دسـت به 
دسـت هـم داد و باعـث شـد تـا وارد حـوزه علمیه 
شـده و در سـال 1345 ملبـس به لبـاس پرافتخار 

روحانیـت گردم. 

  شـما سـال ها در بنيـاد شـهيد فعاليت 
داشـته ايد، لطفـا از حـس درونـی خـود از 
ايـام خدمـت بـه خانـواده شـهدا برايمـان 

بگوييـد؟
بنیاد شـهید نهادی اسـت کـه خـادم و خدمت گذار 
می خواهـد، نه مدیرکل. در مسـیرخدمت به خانواده 
شـهدا باید پاشـنه کفـش را کشـید و دوندگی کرد. 
بایـد بـا تمـام وجـود در خدمـت خانواده هـا بـود و 
بـه  جـای ریاسـت، نوکـری خانـواده شـهدا را انجام 
داد. خاطـرم اسـت در اولیـن روزی که مـرا به عنوان 
رئیـس بنیـاد شـهید اسـتان قـم معرفـی کردند در 
جلسـه معارفه به سـه نکته اشـاره داشـتم. در ابتدا 
گفتـم اگـر چـه حکـم مـرا در بنیـاد شـهید امضاء 
کرده انـد ولـی حکـم مرا بایـد خانواده شـهدا امضاء 
کننـد. دوم، گفتـم ای کاش ایـن جلسـه معارفـه 
در منـزل خانـواده شـهدا برگـزار شـده بـود نـه در 
اداره بنیـاد شـهید. سـوم، گفتـم خانـواده شـهدا 
درب منازلشـان را بـاز کننـد چـون خادمین شـما 
بـه منـازل شـما خواهنـد آمـد و بـه مشـکاتتان 
زمانـی  اسـت  خاطـرم  کـرد.  خواهنـد  رسـیدگی 

کـه در بنیـاد شـهید اسـتان قـم حضـور داشـتم 
خانـواده ای از شـهدا بـه دفتـرم آمده بـود و به من 
گفتنـد کـه مراسـم ازدواج دخترم اسـت. پرسـیدم 
آیـا بنیـاد شـهید خبـر دارد؟ گفتنـد کـه اطـاع 
داده ایـم امـا گفتـه انـد بـه مـا مربـوط نیسـت! بـه 
خانـواده ایشـان گفتـم مـن هـم در مراسـم ازدواج 
شـما حاضـر خواهـم شـد. در مدتـی کـه در بنیـاد 
شـهید قـم حضـور داشـتم، شـبانه روزی فعالیـت 
داشـتم و خدمـت بـرای خانـواده شـهدا برایم لذت 
بخـش بـود و برکـت زندگی مـن در همین خدمت 
بـه ایـن خانواده هـای عزیـز بوده اسـت. خوشـحال 
کـردن خانـواده شـهید برایـم لذت بخـش بـود. 11 
سـال در مـوزه شـهدا فعالیـت داشـته ام. در بـدو 
ورودم بـه مـوزه شـهدا، شـاهد ایـن بـودم کـه در 
یکسـال گذشـته 30 هزار نفـر بازدید کننـده وجود 
دارد و تـاش فراوانـی انجـام شـد و موفـق شـدیم 
از ایـن مـوزه را بـه یـک  تعـداد بازدیدکننـدگان 
میلیون بازدیدکننده در سـال افزایـش داده و موزه 

شـهدا را در سـطح کشـور مطـرح کنیـم. 

  معرفـی و حفظ آثار شـهدا تـا چه ميزان 
دارد؟  اهميت 

شـهادت آرزوی اولیـای خـدا بـود. حضـرت امیر )ع( 

عاشـق شـهادت بـود، فرزندانـش عاشـق شـهادت 
بودنـد. اکنـون شـاهد این هسـتیم که بیشـتر ائمه 
مـا شـهید شـده اند. حضـرت علـی)ع( فرمودند» بـه 
یعنـی  خـدای کعبـه قسـم کـه رسـتگار شـدم« 
شـهید شـدم و بـه مـرگ طبیعـی نمـردم. مـرگ 
در  عامـل  چنـد  اسـت.  سـعادت  خداونـد  راه  در 
پیـروزی مـا نقـش داشـت؛ خداونـد، والیـت فقیه، 
اتحـاد و ایثارگری های شـهدا و جانبـازان. اینها بود 
کـه انقـاب را بـه ثمـر رسـاند و اکنـون وظیفـه ما 
ایـن اسـت کـه عطـر شـهدا را در جامعـه پراکنـده 
کنیـم. خانـواده شـهید روزی از دنیـا می رونـد امـا 
چیـزی کـه از شـهید باقـی می مانـد آثـار شـهید 
زمانی کـه  شـود.  حفـظ  بایـد  آثـار  ایـن  و  اسـت 
حضـرت سـجاد)ع( از اسـارت یزیـد آزاد می شـود، 
از  خواسـته ای  آیـا  می گویـد  ایشـان  بـه  یزیـد 
امـوال  می فرماینـد؛  امـام  سـجاد)ع(  داریـد؟  مـن 
مـا را در کربـا بـه غـارت برده انـد! آنهـا را بـه مـا 
امـوال شـما  برگردانیـد! یزیـد می گوید"نمی دانـم 
کجاسـت امـا دسـتور می دهـم پولـش را بـه شـما 
پرداخـت کننـد!" حضـرت می فرماینـد، مـن پـول 
نمی خواهـم، آثـارش را می خواهم.  مـن آن پیراهنی 
را می خواهـم کـه مـادرم بـرای حسـین )ع( دوختـه 
بـود و برایـم آثـار شـهدا مهـم اسـت. آثـار شـهدا 
دال بـر ایثـار، فـداکاری و گذشـت اسـت. ایـن آثار 
بایـد حفـظ شـود چـه آثـار نوشـتاری و چـه آثـار 
البسـه. مـن در مـوزه شـهدا آثار بسـیاری از شـهدا 
را جمـع آوری کـردم. لباس هـای پـاره  پـاره شـهید 
در  کـه  نـواب  شـهید  دسـت خط  یـا  زین الدیـن، 
زندان نوشـته بودنـد. این آثار در جامعـه تأثیرگذار 
اسـت. آثـار شـهدا بایـد حفـظ شـود و یـاد شـهدا 

گرامـی داشـته شـود. 

  بـه نظـر شـما رمز پيـروزی حضـرت امام 
خمينی)ره( در مسـير مبارزه با طاغوت چيست؟

امام حسـین)ع( بـرای مبـارزه بـا ظلـم قیـام کـرد. 
امریـکا با هم دسـتی شـاه ملعـون در حـال نابودی 
اسـام بود. پدرش رضاشـاه سـعی داشـت تا اسام 
را از بیـن ببـرد امـا موفق نبـود و محمدرضا پهلوی 
سـعی داشـت تـا مأموریـت ناتمام پـدر را بـه اتمام 
برسـاند. حضـرت امـام قیـام کـرد و پیـروز شـد. 
رمـز پیـروزی پیامبـر1ـ قصد قربـت 2ـ اخاص3ـ 
مقاومـت 4ـ اجـرای فرامیـن خداونـد بـود. یکـی 
از عواملـی کـه در پیـروزی انقـاب امـام را یـاری 
کـرد، خدا باوری ایشـان بـود. حضرت امـام با تمام 
وجـود، خداونـد را بـاور داشـت. زمانـی که شـهید 
بهشـتی به شـهادت می رسـند عده ای از مسـئولین 

بنياد شهيـد نهـادی است كه خادم 
در  مديركل.  نه  می خواهد،  خدمت گذار   و 
مسيرخدمت به خانواده شهدا بايد پاشنه 
كفش را كشيد و دوندگی كرد. بايد با تمام 
به جای  و  بود  وجود در خدمت خانواده ها 
رياست، نوكری خانواده شهدا را انجام داد.

  مرحوم آيت اهلل بروجردی در كنار علمای وقت
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در محضرحضـرت امـام رسـیده و جهـت رسـاندن 
خبـر شـهادت بهشـتی مکـث می کننـد! حضـرت 
امـام متوجـه موضوع شـده و می فرماینـد که  »چه 

شـده  اسـت؟ چـرا حرفـی نمی زنید؟
می خواهیـد بگویید بهشـتی رفت! بهشـتی رفت ولی 
خدای بهشـتی که نرفت، بروید و به مسـائل کشـور 
بهشـتی شـخصیت  اینکـه  بـا  کنیـد«.  رسـیدگی 
بزرگـی بـوده و وزنـه ای بـود بـرای نظـام و همانند 
ملـت بـود بـرای امـام، اما حضـرت امـام خدا باوری 
فراوانی داشـت. زمانی که شـهید رجایی به شهادت 
می رسـند حضـرت  امـام می فرمایند» بکشـید ما را! 

ملـت مـا بیدارتر می شـوند«. 
یـا زمانی که خرمشـهر فتح می شـود حضـرت امام 
می فرمایند»خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد«. این هـا 

رمـز پیـروزی حضـرت امام خمینـی)ره( بود. 

 در مسـير انقالب،حضـرت امام خمينی)ره( 
چگونه توانسـت مـردم را بـا روحانيت همراه 

؟  كند
مـردم کشـور مـا متدیـن و دینـدار هسـتند. شـیعه 
بـودن، اهـل عـزاداری، عاشـورا و حضور در مسـجد 
از ویژگی هـای مـردم کشـورمان اسـت. ایـن مـردم 
زمانـی کـه می بیننـد یـک روحانـی قیـام می کند و 
برای سـربلندی کشـور تاش می کنـد، همراهی اش 
می کننـد چـون از حضـرت امـام خلـوص دیده انـد 
و شـاهد ایـن بـوده انـد کـه بـا نیـت پـاک و کمک 
بـه مـردم قیام کرده اسـت. امـام ساده زیسـت بود و 
مـردم این ساده زیسـتی ایشـان را دوسـت داشـتند. 
مـردم، خـادم می خواهنـد و حضـرت امـام خـادم 
آن هـا بـود. حضـرت امام بـه مردم می گفـت که من 
خدمتگذار شـما هسـتم. مـردم، خلـوص را در رفتار 
و کـردار حضـرت امـام دیدنـد و عاشـقش شـدند. 
مسـئولین باید خادم مردم باشـند و مسئولین نباید 
از اعتمـاد مـردم سـو اسـتفاده کننـد. امـام مردمی 
بـود و مردمـی بودنـش باعث جذب مردم به سـمت 

ایشـان شد. 

 آيا شما در روند مبارزات انقالب بوديد؟ 
در مبـارزات انقـاب در قم حضور داشـتم و چندین 
بـار توسـط سـاواک دسـتگیر شـدم. در مبـارزات 
انقـاب بـه سـخنرانی در مسـاجد مشـغول بـودم و 
در آن ایـام شـدیدا سـاواک پیگیـر بـود و نظـارت 
می کـرد بـر محتـوای سـخنرانی ها و من هم سـعی 
می کـردم در خـال صحبت هایم مردم را نسـبت به 
انقـاب آگاه کنـم. خاطـرم اسـت مسـجدی بود در 
قـم که بـرای سـخنرانی بـه ایـن مسـجد می رفتم. 

در مراسـم شـب سـوم شـعار مرگ بر شـاه شـروع 
شـد و اوضـاع به هـم ریخـت و مـن به کمـک مردم 
توانسـتم از دسـت سـاواک بگریزم. صبح فردا مردم 
بـه مـن گفتند کمـی سـخنرانی هایتان را محدود تر 
کنیـد ممکـن اسـت دسـتگیر شـوید! گفتـم مـن 
وظیفـه ام را انجـام می دهـم. من هم قطـره ای بودم 
در ایـن اقیانـوس و بـه وظیفه خـودم عمل می کنم. 
حضـرت امام هم گفتنـد ما وظیفه داریـم و باید آن 
را انجـام دهیم. در سـال های مبـارزات علیه طاغوت 
در شـهرهای مختلـف حاضر می شـدم و در پوشـش 
سـخنان مذهبـی اقـدام بـه آگاهـی مـردم می کردم 
و سـعی مـی کـردم تا مردم را نسـبت مسـائل روز و 
اهـداف انقاب و اهداف حضـرت امام خمینی)ره( آگاه 

کنم. در شـهردماوند توسـط سـاواک دسـتگیر شدم 
و توانسـتم با هوشـیاری از دسـت آنها بگریزم. مدتی 
در ایزد شـهر کنونی به سـخنرانی مشـغول بودم که 

توسـط سـاواک ایزد شـهر نیز دسـتگیر شدم.

 با شهيد صدوق چگونه آشنا شده ايد؟
یکـی  در  آبشـار.  محلـه  بنـام  دارد  محلـه ای  قـم 
آن  در  بـودم  مسـتاجر  محلـه  ایـن  در  منـازل  از 
محلـه افـراد و علمـای زیـادی زندگـی می کردنـد 
از جملـه مرحـوم خلخالـی. شـهید صـدوق نیـز در 
آن محلـه زندگـی می کـرد و همسـایه مان بـود. بـا 
شـهید صـدق چندیـن سـال همسـایه بودیـم و در 
کاس آیـت اهلل بروجـردی در کنـار شـهید صـدوق 
حضـور داشـتم. خاطـره ای از شـهید صـدوق بـه 
یـاد دارم کـه برایتـان بازگـو می کنـم. در آن ایـام 
هرمنـزل  نبـود  منـازل  در  لوله کشـی  آب  چـون 
می گذاشـتند  تلمبـه ای  و  داشـت  انبـار  آب  یـک 
انبـار آب می کشـیدند. موتور خانـه ای در  از آب  و 
محلـه بـود کـه بـه  صـورت نوبتـی آب را در محلـه 
یـک  نوبـت  15 روز  هـر  شـاید  می کـرد.  تقسـیم 
محلـه بـود. در محلـه ای کـه بودیـم چـون علمـای 

زیـادی آنجـا زندگـی می کردنـد ماموریـن بعضـی 
وقت هـا اذیـت می کردنـد و آب را دیـر بـه محلـه 
مـا منتقـل می کردنـد. یـک بـار آب بـر روی محله 
ما بسـته شـد! شـهید صدوق و تعدادی از ساکنین 
محلـه و من جملـه مـن هـم آن جـا بـودم، گفتیم: 

چـرا آب نمی آیـد! شـاید موتورخانـه خـراب شـده 
اسـت؟ زمانـی کـه بـه محـل موتورخانـه رسـیدیم 
دیدیـم موتورخانه سـالم اسـت امـا نوبـت محله ما 
را بـه محلـه دیگـری به نـام انتظام که منـازل افراد 
طاغوتـی آنجـا بـود، داده اند! شـهید صـدوق گفت: 

چـرا آب را بـه محلـه مـا نداده ایـد؟
بحـث بین مـردم و مامورین شـدت گرفت رفتند از 
کانتـری افسـر آوردنـد. افسـر که آمد دید شـهید 
صدوق ایسـتاده اسـت. روحانی که ظاهرش نشـان 
برگشـتند  ایشـان  اسـت.  نترسـی  آدم  می دهـد 

گفتنـد: جناب افسـر!
آب امشـب از نظـر سـهمیه نوبـت محلـه ماسـت و 
مـا تشـنه ایم و آب انبارهایمـان خالـی اسـت مدتی 

اسـت کـه آب بـه طـرف محله مـا نیامده اسـت!
اسـت !  انتظـام  محلـه  بـرای  آب  خیـر  افسـر گفت: 
شـهید صـدوق بـرای بـار دوم گفتـه اش را تکـرار 
کـرد. بـار سـوم دیگـر تحملـش تمـام شـد. افسـر 
نکـرد.  رعایـت  را  ادب  و  کـرد  بی احترامـی  هـم 
جملـه ای گفـت که شـهید صـدوق دیگر نتوانسـت 
تحمـل کنـد. افسـر داشـت زور می گفـت. ایشـان 
بـا کمـال شـجاعت گفت: جناب افسـر سـه بـار به 

در سال های مبـارزات عليـه طاغوت 
در شهرهای مختلف حاضر می شدم و در 
آگاهی  به  اقدام  مذهبی  سخنان  پوشش 
مردم می كردم و سعی می كردم تا مردم را 
نسبت مسائل روز و اهداف انقالب و اهداف 

حضرت امام خمينی)ره( آگاه كنم.

  تصويری از آيت اهلل بروجردی كه با درشكه به محل سخنرانی می آمدند
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شـما گفتـم آب نوبـت ماسـت امـا شـما توجهـی 
نمی کنیـد و بـه روحانیـت بی احترامـی می کنیـد. 
ایشـان دسـتش را بـرد عقـب محکـم زد زیر گوش 
افسـر و سـپس گفـت: بـه تـو گفتـم مـا تشـنه ایم 
بـه جـای اینکـه مشـکل را حـل کنـی بـه روحانیت 
توهیـن می کنـی! پـس آب را بـه محلـه خودمـان 
بردیـم. شـهید صـدوق بـا غیرت و شـجاع بـود. یک 
روحانـی واقعـاً بـه تمـام معنـا بـود. تمـام حرکاتش 
یـک روحانـی عالـی بـود. عالـم عامـل بـود کـه هم 
حـرف مـی زد و هـم عمـل می کـرد. فردی نبـود که 
سـاکت و آرام بنشـیند، فردی بود که احسـاس کرده 
بـود بـه وظیفـه اش بایـد عمـل کنـد. چنـد سـال با 
شـهید صدوق همسـایه بودیم و زمانی کـه به زندان 
رفتنـد از محلـه آبشـار جـا به جـا شـدیم و بعد خبر 

شـهادت ایشان را شـنیدیم.

  ارتبـاط شـهيد صـدوق بـا علمـای آن 
ايـام چگونـه بود؟

ایشـان از شـاگردان تیزهـوش آیـت اهلل بروجـردی 
بـود. خاطـرم اسـت آیـت اهلل بروجـردی به وسـیله 
یـک درشـکه می آمـد، پیـاده می شـد و بـه بـاالی 
بعضی هـا  ایشـان،  کاس  در  می رفـت.  منبـر 
اشـکال می کردنـد البتـه بعضی هـا اشـکال واقعـی 
نمی کردنـد ولـی بعضی هـا واقعاً اشـکال می کردند.

در درس آیـت اهلل بروجـردی همـراه ایشـان حضور 
و  باسـوادتر  بسـیار  شـهید صدوق  امـا  داشـتم 
عالم تـر بـود. مـا خیلـی از سـواالتمان را از ایشـان 
می پرسـیدیم و شـهید  صدوق با حوصلـه بـه تمامی 
سـواالتمان پاسـخ مـی داد. خاطـرم اسـت شـهید 
صـدوق در کاس آیـت اهلل بروجردی خیلی اشـکال 
و  می پرسـید  سـوال  مـدام  شـهید صدوق  کـرد. 
قـدرت  مـی داد.  پاسـخ  نیـز  بروجـردی  آیـت اهلل 
شـنوایی آیـت اهلل بروجـردی بـه علت کهولت سـن 

کـم بـود و دسـتش را کنار گوشـش می گذاشـت تا 
سـوال را شـنیده و پاسـخ دهد. آنقدر اشکال گرفت 
کـه آیـت اهلل بروجـردی خسـته شـد! بـه شـوخی 
بـه شـهید صـدوق فرمـود: آقـای صـدوق! »نفریـن 
می کنـم کـه ان شـااهلل رئیس بشـوی«. مـن آن ایام 
متوجـه نشـدم و بعدهـا کـه خـودم ریاسـت چنـد 
مسـئولیت را برعهده گرفتم شـاهد بـودم که چقدر 
ریاسـت و مدیریـت مشـکل اسـت. شـهید صـدوق، 
بـرای اسـام احسـاس وظیفـه می کـرد و مـدام در 

حـال حرکـت و تـاش بـرای حفـظ اسـام بود. 

   از محتـــوای سخنـــرانی های شـهيد 
برايمان بگــوييد؟ 

بـود.  اسـام  از  صـدوق  شـهید  سـخنان  بیشـتر 
می گفتنـد ای  مـردم! حواسـتان را جمـع کنید که 
شـاه خودش تنهـا نیسـت، آمریکا و رژیم اشـغالگر 
قـدس بـرای شـاه برنامه ریزی می کنند و هدفشـان 
از بیـن بـردن اسـام اسـت. اعـام می کـرد کـه 
یهـود بـا اسـام مخالف اسـت و اینها دارند شـاه را 
تحریـک می کننـد تا بـه اهدافشـان برسـند، مردم 
بـه پـا خیزیـد تا عاشـورا مجـدد تکـرار نشـود و از 

اسـام دفاع کنیـد. می گفـت، ای مـردم اکنون که 
حضـرت امام به پا خواسـته از این فرصت اسـتفاده 
کنیـد و امـام را تنهـا نگذاریـد تـا امـام بـه اهـداف 

مقـدس خودش برسـد. 

  و سخن پايانی؟
امام خمینـی )ره( ذخیـره الهـی بـر روی زمیـن بـود 
و پـس از خانـدان اهـل بیـت عصمت و طهـارت)ع( 

شـخصیتی ماننـد آن بزرگـوار نداریـم.
و  سـالک  عـارف  یـک  عنـوان  بـه  امام خمینـی )ره( 
مجاهـد فی سـبیل اهلل و عبـد صالـح خدا به اسـام 
و شـیعه قـدرت بخشـید و ملـت ایـران را در دنیـا 
مقتـدر کـرد. انقابـی کـه بـا تفکـر و اندیشـه این 
بـزرگ مـرد تاریـخ بشـریت در عصـر حاضـر بنـا 
نهـاده شـد بـه عنـوان سـرآمد حکومت هـا، جهـان 
را بـه حیـرت وا داشـت. امـام خمینـی )ره( بنیانگذار 
حاکمیتـی اسـت که قطـع وابسـتگی بـه بیگانگان 
اجتماعـی  و  سیاسـی  اقتصـادی،  خودکفایـی  و 
مهمتریـن دسـتاورد آن بوده اسـت. تابعیت محض 
و فرمانبـرداری از منویـات ولـی فقیـه مهمتریـن 
شـاخصه خـط امـام اسـت زیـرا امـام)ره( بـر جایگاه 
محـوری والیـت فقیـه همـواره تاکیـد داشـتند و 
لـذا پیـروان واقعـی خط امـام)ره( بایـد همـواره این 
شـاخصه محـوری را به عنوان رمـز اقتدار و عظمت 
کشـور پشـتیبانی کننـد. عظمت و قدرت سیاسـی 
امـام خمینـی)ره( و نیـز نائـب بر حقش مقـام معظم 
رهبـری بـه حدی اسـت کـه رهنمودها و سـخنان 
جهانـی  معـادالت  تمامـی  در  رهبـری  و  امـام 
تاثیرگـذار اسـت. ایـن ملـت بـا امـام و آرمان هـای 
شـهدای واالمقـام پیمـان بسـته اند کـه همـواره از 
دسـتاوردهای نظـام، محافظت کـرده و از ولی فقیه 
بـه عنوان یـک نعمت الهـی پشـتیبانی کنند. ملت 
در خـط امـام و رهبری همواره ثابـت کرده اند هیچ 
اراده ای نمی توانـد در دفـاع از آرمان هـای انقـاب 
و نظـام خللـی ایجاد کنـد. حرکت امـام خمینی )ره( 
مبـدا خیزش هـای عظیم اسـامی اسـت و رهبران 
ایـن انقاب هـا سـعی دارنـد تـا بـا الگوگیـری از 
شـخصیت امام خمینـی )ره( اهـداف انقـاب عظیـم 

ایـران را دنبـال کنند. 
تجلـی  راحـل)ره(  امـام  پر تالـو  و  نورانـی  اندیشـه 
واقعـی سـیره و سـلوک انقاب اسـامی و مدیریت 
در نظـام اسـامی اسـت. اگـر بـه سـیره و حکمـت 
امـام در مسـائل مختلـف رجوع کنیـم در همه این 
مکتـب رهنمود هـای روشـنگرانه و حقیقـت نورانی 

را مشـاهده خواهیـم کرد.

بيشتر سخنان شهيد صدوق از اسالم 
بود. می گفتند ای مردم! حواستان را جمع 
كنيد كه شاه خودش تنها نيست، آمريكا و 
برنامه ريزی  رژيم اشغالگر قدس برای شاه 
اسالم  بردن  بين  از  هدفشان  و  ميكنند 
اسالم  با  يهـود  كه  می كرد  اعالم  است. 
مخالف است و اينها دارند شاه را تحريــك 
می كننــد تا به اهدافشان برسند، مردم به 
پا خيزيد تا عاشورا مجدد تكرار نشود و از 

اسالم دفاع كنيد. 

از راست به چپ؛ حجت االسالم مقدسی)امام جمعه سابق محالت( ـ حجت االسالم ناطق نوری ـ خواجه پيری )استاندار وقت مركزی( ـ    
حجت االسالم آهنگران)فرمانده وقت سپاه اراک(
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احمدرضا سخايی در سال 1323 در روستای تيكن به دنيا آمده است. در كودكی در كالس هايی كه شهيد صدوق برای آموزش قرآن 
برای كودكان و نوجوانان برگزار می كرده است شركت داشته و خاطرات زيادی از آن ايام در ذهن دارد. به گفته خودشان، ياد و خاطره 
شهيد صدوق هميشه در ذهن ايشان باقی مانده و شهيد صدوق را موجب خير و بركت در منطقه گلپايگان و كشور می داند. در 

گفت وگويی كه با آقای احمدرضا سخايی انجام داده ايم مطالب جديدی از شهيد صدوق برايمان بازگو می كند.

گفت وگو با احمدرضا سخایی )از بستگان شهید(

شهید صدوق از عالی ترین شهدای انقالب است

درآمد
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  لطفـا از نحـوه آشـنايی خـود با شـهيد 
بگوييد؟ برايمـان  صـدوق 

مـن در روسـتای محل تولد شـهید صـدوق به دنیا 
آمـده ام. از کودکـی شـهید را می شـناختم. شـهید 
برگـزار  قـرآن  آمـوزش  کاس  برایمـان  صـدوق 
می کـرد. اگـر شـهید صـدوق نبودنـد مـا قـرآن را 
نمی آموختیـم و سـواد خواندن و نوشـتن را نیز فرا 
نمی گرفتیـم. شـهید صـدوق، مخالف شـاه بودند و 
بـه مـردم اعـام می کـرد کـه رژیـم شـاه در حـال 
نابودی اسـام اسـت و شـاه در صدد این اسـت که 
مـردم را بـه بـت پرسـتی سـوق دهـد. این شـهید 
بزرگـوار اگـر نبودنـد، مـا اسـام را بـه ایـن حـد 

نمی شـناختیم. 

  از محتـوای سـخنرانی های شـهيد چـه 
مطالبـی در ذهـن شـما باقی مانده اسـت؟

می آمدنـد،  کـه  مـا  روسـتای  بـه  شـهید صـدوق 
را  شـعر  ایـن  همیشـه  سخنرانی شـان  از  قبـل 
ورق  کـه  عزیـزان  اسـت  می خواندند»عنقریـب 
برگـردد؛ عالـم هسـتی ما، عالـم دیگر گـردد«. این 
داشـت.  گفتـن  بـرای  زیـادی  حرف هـای  شـعر 

شـهید صدوق اولیـن اسـتارت نهضـت امام خمینـی 
را روشـن کرد و خیلی بی پروا این کار را انجام داد. 
آن ایـام که خیلـی از علمای زمان می ترسـیدند در 
برابـر شـاه بایسـتند اما ایشـان آگاهانه مـردم را به 
روشـنگری دعـوت می کـرد و در منبرهایـش مردم 
را آگاه می کرد و اشـاره داشـت که شـاه زیر سـلطه 
اسـتکبار اسـت و می گفـت اگر کسـی در برابر ظلم 

شـاه سـکوت کند خیانت کرده اسـت. 
بـا این کـه افـرادی شـاید بودنـد در بیـن مـردم و 
شـاید خبرهـا را بـه رژیـم می بردنـد و ایشـان هـم 
مطلـع بود اما پـروا نداشـت و آرام آرام حرف هایش 

می زد. را 

  سـخنرانی های ايشـان تا چه انـدازه در 
آگاهـی مردم نقش داشـت؟

همـه مردم در مسـاجد و منبرهای ایشـان، نسـبت 
به ظلم شـاه کامًا آگاه شـدیم. ایشـان ما را نسبت 
بـه مسـائل روز دنیـا آگاه می کـرد و حتـی بعـد از 
پیـروزی انقاب هم، شـهدای زیـادی از افرادی که 
در پـای منبرهـای ایشـان حضـور داشـتند شـهید 
شـدند و بعدهـا در مبـارزات انقـاب نیز شـاگردان 

ایشـان، بعدها فعـال بودند.

  آيـا شـما از ارتبـاط شـهيد بـا حضرت 
امـام خمينـی)ره( مطلـع بوديد؟ 

بعـد از رحلـت آیـت اهلل بروجـردی، حضـرت امـام 
را بـه مـا معرفـی کـرد و هرکجـا کـه می رفتنـد از 
حضـرت امام خمینـی می گفـت کـه مرجـع بـزرگ 
تشـیع هسـتند و فـرد شـجاع و مبـارزی اسـت. بـه 
مـا می گفـت که از ایشـان تقلید کنید و بسـیاری از 
مـردم از حضـرت امام تقلیـد می کردند. رسـاله های 
حضـرت امـام را مـی آورد و به مـردم می رسـاند. در 
شـهر گلپایـگان سـخنرانی می کـرد و بـه شـهرهای 
دیگـر هـم رفت و آمد داشـت و فعالیت ایشـان بعد از 
رحلـت آیت اهلل بروجردی بسـیار زیاد شـد. از ارتباط 
خـودش با حضـرت امام خمینـی )ره( برای مـا تعریف 
می کـرد و مـا شـیفته فردی شـدیم که اصـًا ندیده 
بودیـم و وقتـی حضـرت امـام را دیدیـم و انقـاب 
پیروز شـد گفتیم خـدا رحمت کند شـما را آیت اهلل 

صـدوق چقدر زیبا بـرای ما حضرت امـام را توصیف 
کـردی و جوانـان را شـیفته ایشـان کردید. 

  بـه نظر شـما اگر شـهيد صدوق شـهيد 
نمی شـدند به چه مرتبـه ای در دنيای اسـالم 

می رسـيدند؟
ایشـان اگر شـهید نمی شـدند اکنون یکی از بازوان 
توانمنـد و قـوی بـرای والیت فقیه بـود و یاری بود 
بـرای رهبـری. شـهید صدوق بسـیار مظلـوم بـود و 
عالـی تریـن شـهید انقاب بـود که نتـرس بودنش 
آگاهانـه  را  راهـش  البتـه  شـد.  شـهادتش  باعـث 
ایـن  در  کـه  گامـی  می دانسـت  و  کـرد  انتخـاب 
مسـیر برداشـته موجـب شـهادتش می شـود ولـی 
عبـور از ایـن مسـیر خطرنـاک را الزم می دانسـت 

ولـو بـه قیمـت جانش.
تمـام کارهای شـهید صـدوق برای رضـای خداوند 
بـود. مـن ندیـدم ایشـان بـرای منافع خـودش کار 
کنـد و منافـع مـردم برایـش اولویت بـود. ما لحظه 
مـا  منطقـه  بـه  ایشـان  کـه  می کردیـم  شـماری 
بیاینـد و چهـره ایشـان را که می دیدیم خوشـحال 
صحبـت  برایمـان  داشـتیم  دوسـت  و  می شـدیم 
نمی شـدند  شـهید  صـدوق  شـهید  اگـر  کننـد. 
حتمـاً یکـی از علمـای تـراز اول و از مراجـع تقلید 
را  امام حسـین)ع(  راه  ایشـان  ولـی  بودنـد  کشـور 
رفـت و شـهادت را انتخـاب کـرد و بـا مطالـب و 
روشـنگری اش راه انقـاب را در پیـش گرفـت. آن 
کـه  افـرادی  داشـتیم  کمتـر  انقـاب  در  سـال ها 
این چنیـن جلـوی شـاه بایسـتند امـا ایشـان ایـن 

کمبودهـا را بـا حضـور خـود جبـران کـرد. 

از  سـال  گذشـت  60  از  بعـد    اكنـون 
شـهادت ايشـان، مردم چگونه از ايشـان ياد 

؟ می كننـد
مـردم همیشـه به نیکـی از او یاد می کننـد. اخاق 
ایشـان بسـیار خوب بـود و مـردم را تکریم می کرد.

شـهید صـدوق اقدامـات بسـیار مهمی بـرای مردم 
انجـام داد. زمانـی هـم کـه از گلپایـگان بـه اراک 
رفـت آنجـا هـم مایه خیـر و برکـت برای آنهـا بود. 
زمانـی هـم که به قم رفـت برای اهالی قـم فعالیت 
می کـرد و بـه شـهرهای مختلـف و مناطـق محروم 
رفت و آمـد داشـت و با سـن کم، خدمـات ارزنده ای 
داشـتند. اکنـون کـه ارگان هـای مختلـف در حـال 
معرفـی شـهید هسـتند، شـهید صدوق زنده شـده 
اسـت و حـق شـهید تاکنـون ادا نشـده و بایـد کار 
بیشـتری انجـام شـود. شـهید صـدوق چـون حرف 
حـق را می گفـت و بـه ایـن خاطـر مردم دوسـتش 

داشتند.

 ما شيفته فردی شديم كه اصالً نديده 
بوديم و وقتی حضرت امام را ديديم و انقالب 
را  پيروز شد گفتيم خدا رحمت كند شما 
آيت اهلل صدوق چقدر زيبا برای ما حضرت 
را شيفته  و جوانان  توصيف كردی  را  امام 

ايشان كرديد. 

   باغ منگتوـ   محلی كه تيمسار بختيار)اولين رئيس ساواک( قصد داشت آنجا را تصرف كند
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حاج جواد طبرزدی از كودكی سخنرانی های شهيد صدوق را به ياد دارد و برايمان از محتوای اين سخنرانی ها می گويد. جواد طبرزدی 
با توجه به مسئوليتی كه بعد از پيروزی انقالب اسالمی داشته، می توانست به اسناد محرمانه ساواک دسترسی داشته و پيگيری باشد. 
تالش گسترده ای انجام داده است تا شايد بتواند نشانی از نحوه شهادت و يا محل دفن شهيد بيابد اما متاسفانه هيچ نشانی از اين 
شهيد بزرگوار نيافته و تاكيد دارد كه شهيد صدوق به علت فعاليت گسترده و ارتباط با حضرت امام خمينی)ره( و به دليل ترس رژيم 
ستم شاهی از اين شهيد، حذف فيزيكی شده است. در ادامه متن گفت وگوی ماهنامه "شاهدياران" با حاج جواد طبرزدی را می خوانيد.

گفت وگو با حاج جواد طبرزدی  

بصیرت شهید صدوق، موجب شهادتش شد

درآمد



35
www.navideshahed.com
یادمان شهید  آیت اهلل صدوق/ شماره 177-176/ مهر و آبان 1399

www.navideshahed.com

 لطفا در ابتـدای گفت وگـو، ضمن معرفی 
خود اگر مطلبی اسـت بيـان بفرماييد؟

امـام  فتـوح حضـرت  پـر  روح  بـر  درود  و  سـام 
همـه  پـاک  روح  بـر  درود  و  سـام  خمینـی )ره( و 
شـهیدان مخصوصـاً شـهید بی نـام، شـهید صدوق.

شـهر  در   1323 متولـد  هسـتم  طبـرزدی  جـواد 
گلپایـگان. ضمـن تقدیـر و تشـکر از بنیـاد شـهید، 
امیـدوارم در راهـی کـه انتخـاب کـرده  و اهدافـی 
کـه دنبـال می کنیـد موفـق باشـید. مـن بـه ایـن 
شـهید بزرگـوار احسـاس دیـن می کنـم و حضرت 
امـام خمینـی)ره( فرمودند که شـهدا و خانـواده آنها 
بـر گـردن مـا حـق دارنـد و مـا هـر چـه داریـم از 
وجـود ایـن عزیـزان اسـت. عزیزانی که خـون خود 
را نثـار کردنـد و خانواده هایـی که تحمـل کردند تا 

انقـاب پـا  برجـا بماند. 

 چـه مطالبـی از شـهيد صـدوق در ذهن 
داريـد تـا بـرای خواننـدگان ماهنامـه بيان 

؟ كنيد
نوجـوان کـه بـودم شـهید  صـدوق در قـم سـاکن 
بـود اما بـه روسـتای زادگاهـش رفت و آمد داشـت. 
ایشـان عـاوه بـر روسـتای خودشـان در مناطـق 
اطـراف نیـز قابـل احتـرام بـود و مـردم بـه ایشـان 
محبـت داشـته و دوسـتش داشـتند. خاطرم اسـت 
سـخنرانی هایش در مسـجد بسـیار پرحـرارت بود. 
آن ایـام، مـردم در ناآگاهـی بودند و شـهید صدوق 
سـعی داشـت مـردم را نسـبت بـه حـوادث زمـان 
آگاه کنـد. سـخنرانی های شـهید صـدوق بـا دیگـر 
علمـا تفاوت داشـت یعنـی عاوه بـر خواندن روضه 
نسـبت بـه مسـائل فرهنگـی، اجتماعـی، اخاقی و 
آموزشـی صحبـت می کـرد. ایشـان سـعی داشـت 
وارد می شـدند  علمـا کمتـر  مباحثـی کـه  تـا در 
ورود پیـدا کـرده و مباحث سیاسـی را بـرای مردم 
بازگـو کند. همیشـه تاکید داشـت که اجـازه دهید 
فرزندانتـان ادامـه تحصیـل دهنـد و به افـرادی که 
از نظـر مالـی برایشـان ایـن امـکان میسـر نبـود 

کمـک می کـرد. 
شـهید صـدوق فردی عـادی نبـود، اعجوبـه ای بود 
در میـان علمـا. اکنـون نیـز نتوانسـته ام شـخصیت 
شـهید صـدوق را در ذهنـم درک کنـم. فـردی که 
در آن ایـام اسـتبداد فداکارانـه تـاش می کـرد و 
اقدامـات فرهنگی و اجتماعی داشـت بـه نیازمندان 
کمـک می کرد. در حـوزه علمیه تدریـس و تحصیل 
می کـرد، بـه زادگاهـش می آمـد و سـعی در کمک 
بـه مـردم داشـت همـه ایـن فعالیت هـا  در سـن 
30 سـالگی حـدودا انجـام مـی داد. در همـان سـن 
و  می رفـت  کشـور  مختلـف  شـهرهای  بـه  کـم 
سـعی در آگاهـی مـردم داشـت. آن زمـان وسـایل 
وضعیـت  از  مـردم  و  نبـود  فراهـم  ارتباط جمعـی 
بـا  صـدوق  شـهید  امـا  بودنـد  بی اطـاع  کشـور 
سـفر به ایـن شـهرها و در پوشـش سـخنرانی های 
مذهبـی سـعی در مطـرح کـردن وضعیـت کشـور 
آیـت اهلل  بـا  طرفـی  از  صـدوق  شـهید  داشـت. 
بروجـردی ارتبـاط داشـت و مـورد مهـر و محبـت 
ایشـان بـود و  از طرفـی بـا شـهید حـاج مصطفـی 
خمینـی)ره( ارتبـاط  داشـت و در کاس هـای درس 
آیـت اهلل خمینـی)ره( شـرکت می کـرد. در آن زمـان 
بـا حضـرت امـام ارتبـاط داشـت و فعالیت هایـی را  
علیـه رژیـم ستم شـاهی بـا هـم انجـام می دادنـد 
و سـعی داشـتند تـا جرقه هـای انقـاب را روشـن 
کننـد. تنهـا به سـخنرانی مذهبی بسـنده نمی کرد 
و سـعی در روشـنگری مـردم داشـت. بـه دسـت 
آوردن ایـن آگاهـی در آن ایـام اسـتبداد نیـاز بـه 
شـهید  هـوش  و  اسـت  داشـته  ویـژ ه ای  بصیـرت 
صـدوق و علـم ایشـان در حدی بود کـه در آن ایام 
خفقـان بـه این میـزان از بصیرت دسـت یافته بود. 
شـهید صـدوق در کنـار حضرت امام خمینـی)ره( به 

ایـن میـزان از بصیـرت رسـیده بـود.
 آيـا خاطره ای از ايشـان در ذهـن داريد 

كنيد؟ بيـان 
 خاطـرم اسـت همسـر ایشـان در منزلشـان برنـج 
پختـه بودنـد و آن ایّـام برنـج در منـزل هر کسـی 

نبـود و شـهید صدوق تأکید داشـت کـه چون بوی 
برنـج در محلـه پیچیـده اسـت مقـداری از آن در 
بین همسـایگان پخش شـود. همسرشـهید صدوق 
در بشـقاب هایی برنـج می ریخـت و مـن در بیـن 
همسـایگان پخش می کـردم. چهره مهربان شـهید 

صـدوق را هیـچ گاه فرامـوش نمی کنـم. 

پيگيـری  و  دسـتگيری  نحـوه  از  آيـا   
خانـواده جهت آزادی ايشـان خاطـره ای در 

ذهـن داريـد؟
شـهید صدوق فردی شـجاع و جسـور بود. حرفش 
را واضـح و بـدون تـرس می گفـت و همیشـه بـه 
مبـارزه با ظلـم تاکید داشـت. خاطرم اسـت زمانی 
کـه دسـتگیر شـده بودنـد، برادر ایشـان جلسـه ای 
در منـزل مـا گذاشـته بودنـد و برخـی از بسـتگان 
نیـز در آن جلسـه حاضـر بودند تا نسـبت به آزادی 
ایشـان تصمیم گیـری شـود. بـرادر ایشـان گفتنـد 
منتقـل  تهـران  بـه  و  کـه محمدصـادق دسـتگیر 
شـده است. اشـاره داشـتند که بعد از پیگیری های 
ایشـان را ماقـات کنـد  تـا  فـراوان موفـق شـده 
و گفتنـد کـه پاهـای شـهید را بـه تخـت بسـته 
بودنـد و تمـام صـورت و بـدن شـهید کبـود بـود و 

شـکنجه های فراوانـی شـده بـود. 
برادرشـان می گفتنـد در پاسـخ اعتـراض مـن بـه 
شـکنجه های آنهـا، بـه دروغ بـه مـن اعـام کردند 
کـه ایشـان دچـار اختـاالت روانی شـده و بـه این 
برادرشـان  بسـته ایم.  را  پایـش  و  دسـت  جهـت 
باعـث  تاکیـد داشـتند کـه شـکنجه های مخـوف 
شـده بـود کـه محمدصـادق حتـی تـوان صحبـت 

کـردن نداشـته باشـد. 

 آيـا بعـد از شـهادت ايشـان بـه ديـدار 
خانـواده شـان رفتيـد؟

در سـال 1342 در یکی از سـفرها کـه همراه پدرم 
بـودم و در حـال برگشـت از تهـران بـه گلپایـگان 
بودیـم، پـدرم گفت که در شـهر قم پیاده  شـویم و 

در  سخنـرانی هايش  اسـت  خاطـرم 
مسجد بسيار پرحرارت بود. آن ايام، مردم 
سعی  صدوق  شهيد  و  بودند  ناآگاهی  در 
داشت مردم را نسبت به حوادث زمان آگاه 
با ديگر  كند. سخنرانی های شهيد صدوق 
علما تفاوت داشت يعنی عالوه بر خواندن 
روضه نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی، 

اخالقی و آموزشی صحبت می كرد.

  تصويری از آيت اهلل محمدصادق صدوق در كنار شهيدان؛ نواب صفوی، آيت اهلل غفاری، آيت اهلل مصطفی خمينی و سيد محسن روحانی در سطح شهر مقدس قم
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بـه دیـدار خانواده شـهید صـدوق برویم. بـه منزل 
ایشـان رفتیـم و دیـداری با خانواده شـان داشـتیم.
شـهید  داشـتند، حقـوق  بسـیار سـختی  زندگـی 
صـدوق را قطـع کـرده بودند و مادرشـان به وصیت 
شـهید صـدوق عمـل کـرده بـود و فرزندانـش در 
حـال تحصیل بودند. همسـر شـهید بسـیار زحمت 
کشـید و بـا تمـام تـوان توانسـت فرزنـدان را بـه 
کـرده ای  تحصیـل  افـراد  و  کـرده  تربیـت  خوبـی 

تحویـل جامعـه دهـد. 

و  اسـناد  يافتـن  پيگيـر  مدتـی  شـما   
مداركی از نحوه به شـهادت رسـيدن شـهيد 
صـدوق بوده ايد، لطفـا ازنتايج ايـن تالش ها 

بگوييد؟ برايمـان 
بعـد از پیروزی انقاب اسـامی با توجـه به وضعیت 
شـغلی که داشـتم و می توانسـتم به اسـناد ساواک 
دسترسـی پیـدا کنـم در بین اسـناد برجـای مانده 
از سـاواک به دنبال نشـانی از شـهید بودم تا شـاید 

بتوانـم محل دفن ایشـان را بیابم.
پیگیـری و تـاش زیـادی انجـام شـد و ماه هـا بـه 
دنبـال نشـانی از ایشـان بـودم اما در کمـال تعجب 

هیـچ نشـانی از شـهید نیافتم.

  بـه نظر شـما چرا هيـچ اثری از شـهيد 
صدوق در اسـناد سـاواک موجـود نبود؟

وقتـی فـردی در جامعـه قابـل احتـرام و شـناخته 
شـده باشـد و ایـن فـرد بـا حکومت وقـت مخالفت 
کنــد به طـوری  کـه مخـــالفت او بتوانـــد بـرای 
حکومـت آسـیب برسـاند معمـوال ایـن افـراد را در 
مـوارد خیلـی اضطـراری حـذف فیزیکـی می کنند 
تـا هیـچ نشـانی از شـهید برجـای نمانـد. بـا توجه 
بـه تجربیاتـی کـه به دسـت آورده ام، شـهید صدوق 
از افـراد مورد اعتمـاد آیت اهلل بروجـردی و حضرت 
امـام خمینـی)ره( بـوده اسـت و رژیـم طاغـوت بـا 
مخابـره  برایشـان  جاسـوس ها  کـه  گزارش هایـی 
کرده انـد دریافتـه بودنـد کـه آیـت اهلل صـدوق فرد 
بسـیار خطرناکـی بـرای آینـده حکومـت طاغـوت 
اسـت و تصمیـم بـه حـذف فیزیکـی شـهید گرفته 
بودنـد. زمانـی کـه طاغوت بـا چنین فـردی رو به رو 
اسـت ابتـدا با وعـده دادن بـه فرد سـعی در جذب 
اقـدام  کنـد  مخالفـت  فـرد  اگـر  امـا  او می کننـد 
او می کننـد. درصورتـی کـه فـرد  بـه دسـتگیری 
مورد نظـر برای طاغوت بسـیار خطرناک تشـخیص 
داده شـود اقـدام بـه حـذف فیزیکی فـرد می کنند. 
شـهید صـدوق هـدف بلنـدی در ذهـن داشـته و 
هدفش اسـام بوده اسـت. اکنون خواسـت خداوند 
بـوده کـه نسـبت بـه معرفـی شـهید اقدام  شـود و 

ایـن اقدامـات در جامعه تأثیـرات زیادی بـه همراه 
داشـته و اثـرات و بـرکات فراوانـی دارد. 

بایـد از شـهید صـدوق درس بگیریـم کـه چگونـه 
و  داده  ثمـر  تاش هـا  ایـن  و  کشـیدند  زحمـت 
جمهـوری اسـامی شـکل گرفته اسـت. اکنون این 
امنیـت، پیشـرفت و اسـتقال را مرهـون زحمـات 

ایـن شـهیدان هسـتیم. 

شـكنجه  راه  ستم شـاهی  رژيـم  چـرا   
مـردم را در پيـش گرفتـه بـود؟

 رهبـران بـه دو شـیوه می تواننـد در بیـن مـردم 
حکومـت کننـد. یـا باید با مردم باشـند و یـا مردم 
را سـرکوب کننـد تـا بتواننـد بـه حکومـت خـود 
ادامـه دهنـد. حکومـت شـاه، مردمی نبـود و مردم 
در ایـن حکومـت و تصمیمـات حکومـت، نقشـی 
نداشـتند و بـه همیـن دلیـل شـاه ملعـون چـون 
بـا سـرکوب، سـعی  نداشـت  را  حمایـت مردمـی 
در حکومـت داشـت. امـا حضـرت امـام خمینـی)ره( 
یـک نظـام جمهـوری بـه راه انداختـه و مـردم را 
در تصمیمـات نظـام شـریک کردند و بـرای همین 
اسـت کـه وقتـی مشـکل و یا دسیسـه ای از سـوی 
دشـمن متوجـه نظـام می شـود مـردم حضـور پیدا 

کـرده و نقشـه دشـمنان را خنثـی می کننـد. 

  بـه نظـر شـما چـرا شـهيد صـدوق به 
سـمت شـهادت سـوق پيـدا كـرد؟

بصیـرت شـهید صـدوق موجـب شـهادتش شـد. 
همـه مـا دارای اسـتعداد ذاتـی هسـتیم و همـه 
مـردم دارای فطـرت پـاک هسـتند. ایشـان دارای 
خصوصیـات خاصـی بوده اسـت و ایشـان نیـز این 
خصوصیـات را در درون خـود پـرورش داد و بـه 
ایـن میـزان از بصیـرت و آینده نگـری رسـید. بـه 
خاطـر ایـن بـود کـه خداونـد را دوسـت داشـت و 
همـه کارهایـش بـرای خداونـد بـود و خداونـد راه 
صحیـح را بـر رویش گشـود. شـهید صـدوق آینده 
را در درونـش دیـد و گام در مبـارزه گذاشـت و 
راه شـهادت را در پیـش گرفـت. خدمـات ایشـان 
عاوه بـر هـوش و ذکاوت، دارای ایمانـی قـوی بود.
 وقتی فردی ایمان و ترس از خداوند داشـته باشـد، 
خداونـد نیـز او را بنـده نیـک خـود قـرار می دهـد. 
شـهید صـدوق از جوانـی بصیـرت داشـته و سـعی 
می کـرد کـه مـردم را همراهـی کنـد و تاریکی های 
جامعـه را کنـار می زد تـا واقعیت را مـردم بدانند و 
آگاهشـان کنـد. پیـروزی انقاب در یـک روز اتفاق 
نیافتـاده اسـت. خون هـای زیـادی در ایـن مسـیر 
تقدیـم شـده تا بـه پیروزی برسـیم. شـهید صدوق 
اسـطوره بوده اسـت اگر ایشـان شـهید نمی شـدند 
افـراد شـاخص می شـد کـه می توانسـت  از  یکـی 
بـرای حضـرت امام، یـار با اعتمادی باشـد. شـهید 
صـدوق از نظـر بصیـرت و درایت در زمـان خودش 
میـزان  کـه  بـود  فـداکاری  فـرد  بـود.  بی همتـا 
ایثـارش قابـل وصـف نیسـت چـون جـان خـود را 

فـدای اسـام کرد.

وقتی فردی در جامعه قابل احترام و 
با حكومت  فرد  اين  و  باشد  شناخته شده 
وقت مخالفت كند به طوری  كه مخالفت او 
بتواند برای حكومت آسيب برساند معموال 
اين افراد را در موارد خيلی اضطراری حذف 
از شهيد  نشانی  تا هيچ  فيزيكی می كنند 

نماند. برجای 

   تصويری از پرونده تشكيل شده توسط ساواک)آيت اهلل طالقانی(
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حاج حسين عليشاهی متولد 1316 در شهرستان گلپايگان است. در زمان شهادت عمويش آيت اهلل محمدصادق صدوق، 24 سال سن 
داشته و خاطرات بسياری از شهيد صدوق در ذهن دارد. حسين عليشاهی بيشتر مواقع در كنار پدرشان )مرحوم علی عليشاهی(كه 
بزرگتر از شهيد صدوق بوده حضور داشته و باتوجه به ارتباط بسيار نزديك و صميمی پدرش با شهيد صدوق، در تعدادی از جلسات 
خصوصی شهيد صدوق با علمای آن ايام حضور داشته و از زوايای پنهان اقدامات شهيد صدوق در مبارزاتش عليه رژيم ستم شاهی 
به صورت  با پهلوی  راه مبارزه  از جلسات شهيد صدوق در  ايام خفقان دوران ستم شاهی، بسياری  به  باتوجه  پرده برداری می كند. 
محرمانه بوده و شهيد صدوق هيچ گاه ازمحتوای آن جلسات و معرفی اشخاص، مطلبی به زبان نياورده است. حسين عليشاهی در برخی 
از اين جلسات خصوصی، همراه شهيد صدوق بوده و محتوای آن جلسات را برايمان بازگو می كند. بيان اين مطالب كمك بسياری به 
ماهنامه "شاهد ياران" داشت تا بتواند ابعاد زندگی و مبارزاتی شهيد صدوق را بيش از پيش گشوده و در اختيار خوانندگان قرار دهد.

گفت و گو با حاج حسین علیشاهی ) برادرزاده شهید محمد صادق صدوق گلپایگانی(

سخنان شهید صدوق همانند  سخنان
 حضـرت امـام خمینـی)ره( بود

درآمد
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نقـش  از  لطفـا  گفت وگـو  ابتـدای  در   
شـهيد صـدوق در مبـارزات برعليـه رژيـم 

بگوييـد؟ برايمـان  سـتم شـاهی 
شـهید صدوق اقدامـات بسـیار زیـادی علیـه رژیـم 
شـاه داشـته اسـت کـه در آن ایام در نـوع خود کم 
نظیر اسـت. شـاید بسـیاری از دوسـتان و بسـتگان 
شـهید صـدوق تصـور می کننـد کـه ارتباط شـهید 
صـدوق بـا حضرت امـام خمینـی)ره( کـه در آن ایام 
شـناخته شـده ترین فرد در مسـیر مبارزه با پهلوی 
بـود یـک ارتباط بسـیار سـاده بـوده اسـت. من در 
ایـن گفت وگـو ابعـاد بیشـتری از ایـن ارتبـاط را 
بـرای شـما بیـان خواهـم کـرد. ذکـر چنـد نکتـه 
ضـروری اسـت. ابتـدا ایـن کـه آن ایـام مبـارزات 
شـکل منسـجمی نداشـت و مانند بعد از سـال 42 
نبـود. مبـارزات شـکل نگرفته بـود امـا اقداماتی به 
صـورت پراکنـده انجام می شـد و بیشـتر به صورت 
انفـرادی بـود تـا گروهـی. به عنـوان مثـال شـهید 
نـواب صفـوی در مبـارزه بـا ظلم و سـتم شـاه وارد 
عمـل گردیـد و متاسـفانه بـا دسـتان محمدرضای 
خونخـوار اعـدام شـد. حضـرت امام خمینـی)ره( در 
حـال مبـارزه بـود امـا مبـارزه ای که حضـرت امام 
در پیـش گرفتـه بـود متکـی بـه فـرد یـا گروهـی 
اتـکا و  بـا  نبـود چـون حضـرت امـام خمینـی)ره( 
تـوکل بـه خداونـد گام در مسـیری گذاشـته بـود 
کـه تمـام اقدامـات و فعالیت هایـش بـرای رضـای 
خداونـد بـود و ایـن چنیـن شـد کـه حضـرت امام 
خمینـی)ره( توانسـت آحـاد مـردم را با خـود همراه 
کنـد و رژیم بی بند و بار پهلوی را سـرنگون سـازد. 
تعـدادی از شـاگردان حضـرت امام خمینـی که در 
حـوزه علمیه شـیفته حضـرت امام بودند با ایشـان 
همـراه شـدند و ایـن افـراد گـروه تشـکیل ندادنـد 
بلکـه دل بـه حضـرت امـام سـپردند تـا راه مبارزه 
را فـرا گیرنـد و بـا توکل بـه خداوند، رژیـم را نابود 
سـازند. یکـی از افـرادی که با حضرت امـام خمینی 
بـه واسـطه حضـور در کاس هـای ایشـان در حوزه 
علمیـه همراه حضرت امام شـد شـهید صـدوق بود. 
در ابتـدا ارتبـاط شـهید صـدوق در خصوص مسـائل 
و مباحـث علمـی بـود و در ایـن مسـیر آشـنایی بـا 
شـهید سـید مصطفی خمینی)ره( نیـز در ارتباط بود. 
ایـن آشـنایی، آرام آرام تبدیـل بـه صمیمیـت شـد 
و شـهید صـدوق تبدیـل بـه یکـی از یـاران حضرت 
امام شـدند. این مسـائل را در گفت و شـنود شـهید 
صـدوق بـا پدرم که خـود شـاهد آن بـودم در ذهن 

داشـتم کـه خدمت شـما عـرض کردم.

ارتبـاط  نـوع  ايـن  از  خاطـره ای  آيـا   
شـهيد صـدوق بـا حضـرت امام خمينـی)ره( 

در ذهنتان اسـت بـرای خواننـدگان ماهنامه 
بيـان بفرماييـد؟

پـدرم ماننـد سـایر فرزنـدان حـاج شـیخ فـرج اهلل، 
فـرد متدینـی بـود. خاطـرم اسـت کاروانی از شـهر 
حضـرت  مطهـر  مرقـد  زیـارت  جهـت  گلپایـگان 
امـام حسـین)ع( عـازم کربـا بـود. قـرار بـود من به 
همـراه پـدر و مـادرم بـا ایـن کاروان بـه این سـفر 
عـازم شـویم. اتفاقـی افتـاد کـه باعـث شـد از این 
کاروان جاماندیـم و قصـد سـفر به صـورت انفرادی 
را داشـتیم تا شـاید در کربـا بتوانیم بـه این گروه 
ملحـق شـویم.به شـهر قـم رفتیـم تـا از آنجـا عازم 
سـفر شـویم. جهـت خداحافظـی بـه منزل شـهید 
صـدوق رفتیـم و زمانـی کـه ایشـان مطلـع شـدند 
عـازم ایـن سـفر هسـتیم از پـدرم درخواسـت کرد 
تـا چندسـاعتی منتظـر بمانیم تـا برگردنـد. بعد از 
بازگشـت ایشـان، شـاهد بودیـم که 3 خانم مسـن 
بـه همـراه آقایـی کـه ایشـان هـم مسـن بودنـد 
همـراه شـهید صـدوق هسـتند. از پدرم خواسـتند 
کـه آن آقـا و 3خانم مسـن را با خودشـان به کربا 
ببرنـد و سـفارش کردنـد کـه این عزیزان نزد شـما 

بـه امانـت هسـتند از آنهـا مراقبـت کنیـد و بعد از 
زیـارت بازگردید. هیـچ گاه فرامـوش نمی کنم آقای 
مسـنی کـه در بیـن آن تعـداد افـراد بود به شـهید 
صـدوق گفتنـد »مـن در خـواب دیـده ام از ایـن 
سـفر  به سـامت باز نخواهم گشـت« و دو بار این 
موضـوع را تکـرار کردنـد. شـهید صدوق به ایشـان 
گفتند ان شـااهلل سـالم بروید و سـالم هـم برگردید 
و بـه شـوخی گفتنـد اگر هم سـالم بازنگشـتید در 
کنـار حضـرت امـام حسـین)ع( خواهید مانـد و چه 

سـعادتی باالتـر از این.
سـفارش ایـن افـراد را مکـررا بـه پـدرم داشـتند. 
در مسـیری کـه بـرای سـوار شـدن به اتوبـوس در 
پیـش داشـتیم، شـهید صـدوق بـه راننـده گفـت 
لحظـه ای توقف کند چـون کاری دارد انجام داده و 
بازگـردد. از اتوبـوس پیـاده شـد و چنـد دقیقه بعد 
بـا بسـته ای کـه در زیـر لباسـش مخفی کـرده بود 
بازگشـت. پـدرم منـزل حضـرت امام خمینـی)ره( را 
می شـناخت و به شـهید صـدوق گفت منـزل حاج 
آقـا روح اهلل کاری داشـتید؟ شـهید صـدوق گفتند 
بلـه نامـه به همـراه بسـته ای از طـرف حاج آقا روح 
اهلل تحویـل گرفتـم و ماموریت حساسـی اسـت که 
بایـد برایمـان انجـام دهیـد. بسـته را بـه یکـی از 
خانم هایـی کـه همراهمـان بـود داد و سفارشـات 
الزم را داشـت و محلـی کـه بایـد بسـته را تحویـل 
دهـد را نیـز گفـت. پـدرم خواسـت که بسـته را به 
او بسـپارد امـا شـهید صدوق گفـت در مـرز هنـگام 
خـروج از ایران شـما را تفتیش بدنـی خواهند کرد 
و امـکان دارد ایـن بسـته را پیـدا کنند امـا خانم ها 
را تفتیـش نخواهنـد کرد که این چنین نیز شـد در 

در  صدوق  شهيد  ارتباط  ابتدا  در   
بود و در  خصوص مسائل و مباحث علمی 
اين مسير آشنايی با شهيد سيد مصطفی 
ارتباط بود. اين آشنايی،  خمينی)ره( نيز در 
آرام آرام تبديل به صميميت شد و شهيد 
صدوق تبديل به يكی از ياران حضرت امام 

شدند. 

   متن پيام تقدر و تشكر بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان به حضور  خانواده شهيد آيت  اهلل صدوق در پاسداشت مقام واالی شهيد صدوق
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مـرز قصر شـیرین پـدرم را به طرز عجیبـی تفتیش 
بدنـی کردند و اگر آن بسـته پیش پـدرم بود حتما 
پیـدا می کردنـد. بـه پـدرم گفتنـد ماموریـت شـما 
ایـن اسـت کـه مراقـب خانم ها باشـید و حواسـتان 

باشـد که ایـن بسـته را پیـدا نکنند.

  مطلع شـديد كـه محتوای نامه و بسـته 
چـه بود؟

از محتـوای مهـر و موم شـده بسـته اطاعـی ندارم 
امـا زمانـی کـه بـه شـهر نجـف رسـیدیم یکـی از 
خانم هـا که بسـته پیشـش بـود به یکـی از علمایی 
کـه اطـاع نـدارم کـه چه کسـی بـود تحویـل داد 
و بازگشـت.ما می توانسـتیم در کربـا بـه کاروانـی 
کـه از آن، جـا مانده بودیـم ملحق شـویم اما چون 
شـهید صـدوق تاکید داشـتند تـا افرادی کـه برای 
انجـام ماموریـت همراه مـا بودند را صحیح و سـالم 
بـه قـم برگردانیـم بـه همین دلیـل ترجیـح دادیم 
تـا ماموریتـی که ایشـان به ما سـپرده بودنـد را به 
اتمـام برسـانیم. خاطرم اسـت آن آقای مسـنی که 
همراهمـان بـود در همـان سـفر همانگونـه کـه در 
خـواب دیـده بود بـه رحمـت خدارفتنـد و او را در 
صحـن حضـرت امام حسـین )ع( بـه خاک سـپردیم 
و بـه قم بازگشـتیم. شـهید صـدوق از پدرم تشـکر 
کردنـد و خـدارا شـکر کردنـد کـه ایـن ماموریـت 
بـا موفقیـت انجـام شـد و سـپس عـازم گلپایـگان 

شدیم.

  از نحـوه رفتـار و ارتباط شـهيد صدوق 
با مادرشـان چـه خاطـره ای داريد؟

احتـرام  مادرشـان  بـه  بســـیار  شـهید  صـــدوق 
می گذاشـتند. زمانـی کـه مادرشـان را می دیدنـد 
به گونـه ای رفتـار می کردنـد کـه انـگار سال هاسـت 
ایشـان را ندیده انـد. بـه مـا تاکیـد داشـتند کـه به 
پـدر و مادرتـان احتـرام بگذارید و از آنهـا بخواهید 
کـه دعایتـان کننـد تـا عاقبـت بـه خیـر شـوید.
مـادر شـهید صـدوق بسـیار بـه ایشـان عاقه منـد 
بـود طـوری کـه بعـد از شهادتشـان بیمـار شـد و 
مـا شـاهد بودیـم کـه مادر شـهید صـدوق بعـد از 
شـهادت فرزنـدش، دیگـر از ته دل نخندیـد. زمانی 
بـرای  بـود  اسـیر  قصـر  زنـدان  در  فرزنـدش  کـه 
ماقـات و یافتـن راهـی جهـت ماقـات بـا ایشـان 
زمیـن خوردنـد و چنـد دندانـش شکسـت کـه بـه 
یاد آوردن آن ایام برایم سـخت اسـت. مادر شـهید 
صـدوق کـه اسمشـان ام لیـا بـود بعـد از شـهادت 
فرزنـدش مـدام افـرادی که باعث شـهادت ایشـان 
شـده بودنـد را نفریـن می کرد و هیـچ گاه تا آخرین 

لحظـه زندگـی، فرزند شـهیدش را فرامـوش نکرد.

اطـالع  ايشـان  دسـتگيری  نحـوه  از   
داريـد؟

نحوه دسـتگیری ایشـان را به چشـم خـودم ندیده 
بـودم امـا از دیگـران شـنیده ام. خاطـره ای از نحوه 
انتقـال شـهید صـدوق بـه زنـدان قصـر دارم کـه 
برایتـان بازگـو می کنـم. زمانـی کـه شـهید صدوق 
از زنـدان قـم بـه زنـدان قصر در حـال انتقـال بود، 
پـدرم و به همـراه بـرادرش مطلع شـده بودند.گویا 
در زمـان انتقـال ایشـان که توسـط چندیـن مامور 
شـاه انجـام می شـده اسـت در مسـیر جهـت رفـع 
خسـتگی در کنـار قهوه خانـه ای توقـف می کننـد. 
در داخـل قهـوه خانـه مامـوری که مسـئول انتقال 
ایشـان بـه زندان قصر بود درجه سـرهنگی داشـته 
اسـت و همیـن مسـئول انتقـال ایشـان بـه زنـدان 
قصـر از حضـرت امام خمینـی)ره( بدگویـی می کنـد. 
شـهید صدوق، سـینی پر از چای داغ را با ضربه ای 
بـه صـورت ایـن مامور می ریـزد که باعث سـوختن 
جزیـی مامور می شـود و درگیـری در آن قهوه خانه 
تـرک  را  قهوه خانـه  سـپس  و  می افتـد  اتفـاق 
می کننـد. زمانی کـه پـدرم بـه قهوه خانـه می رسـد 
بخـار ناشـی از ریختـن چـای بـر زمیـن مشـخص 
بـوده و صاحـب قهوه خانـه که پدرم را می شـناخته 
می گویـد  و  می دهـد  توضیـح  برایـش  را  اتفـاق 
شـهید صدوق بـا دسـتان بسـته جلـوی بدگویی از 
حاج آقـا روح اهلل را گرفـت. تـاش زیادی انجام شـد 
تـا ایشـان را از زنـدان آزاد کنند اما موفـق نبوده و 
در ماقاتـی کـه بـا ایشـان در زندان قصر داشـتند 
شـاهد شـکنجه های فراوانی بر جسم ایشـان بودند. 
به طوری کـه تـوان صحبـت نداشـته و بسـیار الغـر 
انـدام شـده بودنـد و آنجـا بـود کـه شـهید صدوق 
گفتـه بودنـد مـن از این زنـدان آزاد نخواهم شـد و 

مـرا از بیـن خواهنـد برد.

  شـهيد صـدوق چگونه مواضع ضد شـاه 
را در جلسـات بيـان می كرد؟

خاطـرم اسـت بـه اتفاق پـدرم به قـم رفتـه بودیم. 
بـه همـراه شـهید صدوق در مسـجدی کـه آیت  اهلل 
بروجردی سـخنرانی داشـت رفتیم. جمعیت زیادی 
از طـاب و مـردم حاضر بودنـد و آیت اهلل بروجردی 
در حـال سـخنرانی بـود. مـن بـا گوش هـای خودم 
شـنیدم و آن سـخنان و صداها هنوز در ذهنم باقی 
مانـده اسـت کـه شـهید صدوق بـا صدایـی بلند به 
آیـت اهلل بروجـردی اعتـراض داشـتند و گفتنـد که 
»یعنـی مـا بایـد بـه سـگ آمریکایی ها هـم احترام 

شهيد  صــدوق بســيار به مادرشان 
مادرشان  كه  زمانی  می گذاشتند.  احترام 
كه  می كردند  رفتار  به گونه ای  می ديدند  را 
انگار سال هاست ايشان را نديده اند. به ما 
تاكيد داشتند كه به پدر و مادرتان احترام 
بگذاريد و از آنها بخواهيد كه دعايتان كنند 
تا عاقبت به خير شويد.مادر شهيد صدوق 
بسيار به ايشان عالقه مند بود طوری كه بعد 
از شهادتشان بيمار شد و ما شاهد بوديم كه 
مادر شهيد صدوق بعد از شهادت فرزندش، 

ديگر از ته دل نخنديد.

  نام شهيد آيت اهلل صدوق در بين اسامی شاگردان آيت اهلل بروجردی
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بگذاریـم!« دیـدم که طـاب و روحانیـون با تعجب 
و تـرس همدیگـر را نـگاه می کنند. سـپس شـهید 
ایـن  صـدوق مجـدد گفـت که»آقـا چـرا جلـوی 
شـاه کافـر را نمی گیریـد!«. همـه ترسـیده بودنـد 
کـه شـهید صدوق را هـم اکنـون دسـتگیر خواهند 
کرد.چندیـن بـار در جلسـات ایشـان و حتـی در 
همـراه  بـه  بروجـردی  آیـت اهلل  درس  کاس هـای 
شـهید حاضـر بودم و شـاهد بـودم در کنـار مباحث 
علمـی و اعام اشـکال از آیت اهلل، نسـبت بـه ظلم و 
سـتم شـاه اعتـراض داشـتند و ایـن خصوصیـات از 
شـهید صدوق چهره ای مبارز و شـجاع سـاخته بود. 
از  پـدرم  کردنـد  فـوت  کـه  بروجـردی  آیـت اهلل 
شـهید صـدوق پرسـیدند کـه اکنـون از چه کسـی 
تقلیـد کنیـم! شـهید صـدوق گفتند کـه از حاج آقا 
روح اهلل و رسـاله ایشـان را بـه پـدرم دادنـد و اعام 
داشـتند کـه حاج آقا روح اهلل جانشـین ارزشـمندی 
بعـد از رحلـت بروجـردی هسـتند. شـهید صـدوق 
شـجاعت ویـژه ای داشـت. شـجاعتی کـه در بیـن 
علمـای آن ایـام کـم سـابقه بـود.  هـر انقابـی 
هزینـه دارد و خـون شـهدایی مثـل صـدوق هزینه 
ایـن انقـاب اسـت که اتفـاق افتاده اسـت. زحمات 
ایشـان و امثـال ایشـان اسـت کـه امـروزه مـا در 
کشـور اسـامی زندگـی می کنیـم. عمـوی بزرگـم 
دسـتگیر  صـدوق  شـهید  وقتـی  می کـرد  نقـل 
می شـد و جهـت آزادی ایشـان پیگیـر می شـدیم 
شـهید صدوق می گفتنـد کـه نگـران نباشـید چون 
مـن در مسـیری قرار گرفتـه ام که برگشـتی وجود 
نـدارد و ایـن عقیده من اسـت که من حتماً شـهید 
خواهم شـد. شـهید صدوق سعی داشـته تا اینگونه 
اذهـان را آمـاده کنـد. شـهید صـدوق در راهی گام 
نهـاد کـه باعـث شـد در رونـد شـکل گیری انقاب 

باشـد. موثر 

  ميـزان عالقـه مـردم به شـهيد صدوق 
بود؟ چگونـه 

زمانی کـه بـه گلپایـگان می آمدنـد جمعیت بسـیار 
زیـادی به مسـجد می آمد. مـردم عاقه منـد بودند 
تا سـخنرانی ایشـان را گوش دهنـد. مطالب خاص 
و ویـژه ای می گفـت. مطالـب و سـخنرانی شـهید 
صـدوق تکـراری نبـود و همیشـه مطالـب جدیدی 
بـرای گفتن داشـت. مطالبـی که ایشـان می گفتند 
شـاید خیلی هـا متوجـه نبودنـد امـا همیـن افـراد 
بعـد از چنـد سـال متوجه سـخنان شـهید صدوق 
می شـدند و اطمینـان داشـتند کـه شـهید صدوق 
جلوتـر از زمـان خـودش حرکـت می کـرد. امـروزه 
اگـر مـردم تصمیمـی می خواهنـد بگیرنـد بـه یـاد 
و  می افتنـد  ایشـان  مدیریـت  و  ایشـان  اقدامـات 
هنـوز هم اقدامات ایشـان در دل مردم باقی اسـت.

 از اتفاقات بعد از شـهادت شـهيد صدوق 
برايمـان بگوييـد؟

بعـد از شـهادت ایشـان هیچکـس جـرأت نداشـت 
مراسـمی برگـزار کند. پـدر و عمویم تـاش زیادی 
داشـتند تـا بتواننـد پیکر ایشـان را تحویـل بگیرند 
از ایشـان بـه  امـا موفـق نبودنـد و هیـچ نشـانی 
خانـواده اش ندادنـد. حتـی محـل دفـن ایشـان را 
نیـز به مـا نگفتند. ترس زیادی از شـهادت ایشـان 
داشـتند و بـه خوبـی از میـزان محبوبیـت شـهید 
صـدوق آگاه بودنـد. اجـازه برگـزاری مراسـم داده 
نشـد و ماموریـن زیـادی بـه صـورت شـبانه روزی 
محـل زندگـی شـهید صـدوق را تحت نظر داشـتند 
تـا مراسـمی برگـزار نشـود. در زادگاه ایشـان نیـز 
ایـن تدابیـر شـدید امنیتـی حاکـم بـود. رژیـم، به 
خوبـی می دانسـت کـه برگـزاری مراسـم بـا توجـه 
بـه محبوبیـت بسـیار زیـاد ایشـان موجب شـورش 

و اعتـراض عظیمـی علیـه رژیم ستم شـاهی خواهد 
شـد و از قیـام مـردم ترس داشـتند. 

  و سخن پايانی؟
امـام   حضـرت  شـاگردان  از  ایشـان  کـه  اوایـل 
و  بـود  مطلـع  کسـی  کمتـر  بودنـد  خمینـی  )ره( 
خیلی هـا فکـر می کردنـد کـه ایشـان از شـاگردان 
معمولـی حضـرت امـام هسـتند اما بعد از گذشـت 
مدتی، ارتباط شـهید با حضرت امام بیشـتر شـد و 
روحیـات حضـرت امام در وجود ایشـان ظاهر شـد. 
هـر چقـدر کـه می گذشـت روحیـه شـهید صدوق 
روحیـات  و  می شـد  مبارزتـر  و  می کـرد  تغییـر 
نمایان تـر  ایشـان  چهـره  در  شـاه  علیـه  مبـارزه 
می شـد. سـخنرانی هایش تندتـر و افـکار و عقایـد 

می کـرد. بیـان  شـجاعانه تر  را  خـودش 
شـهید  صـدوق مریـد حضـرت امـام شـده بـود و 
حیف که زود شـهید شـد واال می توانسـت در کنار 
حضـرت امام تاش کند و به ایشـان یاری برسـاند. 
اوضـاع کشـور و ظلم ستم شـاهی، شـهید صدوق را 
آزار مـی داد. وجـود شـهید صـدوق موجـب خیر و 
برکـت در کشـورمان بـود و زحمـات زیـادی بـرای 
مـردم کشـید. شـهید صدوق فـرد عالمی بـود. بعد 
کـه  انقـاب  ایـام  در  و  از شـهادت شـهید صدوق 
سـخنان حضـرت امام خمینی را می شـنیدم تعجب 
می کـردم که حرف هایـی که حضرت امـام می زنند 
از جنـس حرف هایـی بـود که شـهید صـدوق چند 
سـال قبـل مـی زد. مـردم در قـم احتـرام ویـژه ای 
برایـش قائـل بودنـد. شـهید صـدوق گلپایـگان را 
زنـده کـرد و خـون شـهید صـدوق موجـب شـد تا 
شـود.  شـهیدپرور  و  عالم خیـز  گلپایـگان  منطقـه 
شـهید صـدوق موجب شـد تـا روحیه شـهادت در 
بیـن مـردم منطقه تداوم داشـته باشـد و مظلومانه 

و گمنـام بـه دیـدار حق شـتافت.

وقتی شهيـد صدوق دستگير می شد 
و جهـت آزادی ايشـان پيگيــر می شديم 
نباشيد  نگران  كه  می گفتند  شهيد صدوق 
چون من در مسيـری قرار گــرفته ام كه 
من  عقيده  ايــن  و  ندارد  وجود  برگشتی 
است كه مـن حتمـاً شهـيد خواهم شد. 
شهيد صدوق سعی داشته تا اينگونه اذهان 

را آماده كند.

   محله آبشار)مسجد حضرت زهرا)س((ـ  محل زندگی و مبارزاتی شهيد صدوق
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گفت وگو با سرهنگ پاسدار محمد اسماعیل علیشاهی )فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرستان گلپایگان(

شهید صدوق از بصیرت ویژه  ای  برخوردار بود

سرهنگ پاسدار محمداسماعيل عليشاهی از بستگان شهيد صدوق می باشد. در سال 1364 زمانی كه 14 ساله بوده، به جبهه رفته 
برايمان می گويد. سرهنگ  از خاطرات جنگ و همرزمان شهيدش  امام حسين )ع( حضور داشته است. در بين گفت وگو  و در لشكر 
عليشاهی از پايه گذاران برگزاری كنگره ها و مراسم بزرگداشت برای شهدا بوده و كنگره های زيادی در اين شهرستان برگزار كرده و 
آن را موجب خير و بركت در جامعه می داند. عليشاهی همچنين در كنگره شهيد صدوق به عنوان دبير اين كنگره فعاليت داشته است. 
در اين گفت وگو از ديدار دست اندركاران برگزاری اين كنگره با مقام معظم رهبری برايمان مطالبی را ارائه می دهد. در ادامه، گفت وگوی 

ماهنامه »شاهدياران« با سرهنگ پاسدار محمداسماعيل عليشاهی را می خوانيد.

درآمد



www.navideshahed.com
42

یادمان شهید  آیت اهلل صدوق/ شماره 177-176/ مهر و آبان 1399

 شـما از پيشـگامان در برگـزاری كنگـره و 
شهرسـتان  سـطح  در  شـهدا  بزرگداشـت 
بوده ايـد، لطفـا از نقـش خـود در برگـزاری 
كنگـره شـهيد صـدوق برايمـان بگوييـد؟

امـا زمانـی  بازنشسـته شـده ام  مـن در سـال 95 
بسـیار  اجراهـای  داشـتم،  حضـور  سـپاه  در  کـه 
شهرسـتان  شـهدای  کنگـره  برگـزاری  در  خوبـی 
داشـتم. در ابتـدای سـال 1396 دوسـتان بـه مـن 
پیشـنهاد دادنـد تـا کنگـره شـهید آیـت اهلل صدوق 
را در شهرسـتان گلپایـگان برگـزار کنـم. پیشـنهاد 
بسـیار خوبـی بـود و از همـان ابتدای سـال با فراق 
بـال بیشـتری موضـوع را دنبـال کـردم. جمعـی از 
دوسـتان و مسئولین شهرسـتان را پای کار آوردیم. 
افـرادی کـه می شـناختیم و بسـیاری از آنها تجربه 
برگـزاری  تـوان  و  فرهنگـی  تـوان  فرهنگـی،  کار 
کنگـره را داشـتند کنـار همدیگـر جمـع کـرده و 
محوریـت کار را بـه امام جمعـه وقـت شهرسـتان 
گلپایـگان سـپردیم. متأسـفانه در سـال 96 شـاهد 
ایـن بودیـم 3 امام جمعـه در شهرسـتان گلپایگان 
تغییـر کردنـد. ابتـدا جنـاب آقـای حجت االسـام 
اسـماعیلی عزیـز و بعـد از ایشـان حجت االسـام 
عاءالدینـی بودنـد که ایشـان هم اسـتقبال کردند 
از پیشـنهاد برگـزاری کنگـره. البتـه ایـن مطلب را 
بایـد اضافه کنم کـه این کنگره از طرف مسـئولین 
پیگیری هـای  و  اصفهـان  اسـتان  شـهید  بنیـاد 

خانـواده ایشـان انجـام شـده بود.
 مـن در زمانـی کـه فرمانـده سـپاه گلپایـگان بودم 
شهرسـتان  ایـن  در  را  شـهدا  کنگـره  برگـزاری 

به صـورت رویـه درآورده بـودم کـه هـر سـال یـک 
کنگـره برگـزار شـود. در همه شـهرها سـپاه متولی 
برگـزاری کنگره شهداسـت، البته یکـی از متولیان 
را  کار  محوریـت  کنگـره،  برنامه ریـزی  در  اسـت. 
سـپردیم بـه امام جمعـه محترم شهرسـتان، دبیری 
کنگـره بـه بنده محول شـد و ایـن رویه شـد تا در 
شهرسـتان گلپایـگان هـر سـال یک کنگـره برگزار 
شـود امـا تفـاوت کنگـره 96 بـا کنگره هـای دیگـر 
ایـن بـود که محوریت آن مجتهد بی نشـان، شـهید 
آیـت اهلل صـدوق بـود و از 372 شـهید شهرسـتان 
نیـز در کنـار ایـن شـهید بزرگـوار تجلیل می شـد.

حـاج آقـا عاءالدینـی کـه به عنـوان امـام جمعـه 
از  بودنـد  شـده  انتخـاب  گلپایـگان  شهرسـتان 
برگـزاری ایـن کنگره اسـتقبال کـرده و با اشـتیاق 
زیـادی کار را انجـام می دادنـد. قرار بـود در یکی از 
روزهـای هفتـه جلسـه ای برگـزار کنیم که ایشـان 
تمـاس گرفتنـد و بـه مـن اطـاع دادنـد کـه بایـد 

از سـمت امام جمعـه شهرسـتان خداحافظـی کرده 
باشـیم!  بعـدی  انتخابـی  جمعـه  امـام  منتظـر  و 
شـوکه شـدم کـه بـا ایـن شـرایط شـاید کنگـره 
برگـزار نشـود و ناامید شـده بـودم. در نابـاوری ما، 
ایشـان هـم رفتنـد. بعـد از ایشـان حجت االسـام 
و المسـلمین  طهماسـبی سـید بزرگـوار به عنـوان 
هـم  شـاید  آوردنـد،  تشـریف  جدیـد  اما م جمعـه 
حکمـت ایـن بـود کـه ایشـان به عنـوان امام جمعه 
شهرسـتان تشـریف بیاورنـد تا ما در رکاب ایشـان، 
موضـوع را دنبـال کنیـم. بـه دیـدار امـام جمعـه 
جدیدحجت االسـام طهماسـبی رفتیـم و توضیـح 
داده و اظهـار نگرانـی کردیـم از تأخیـر به وجـود 
آمـده در برگـزاری کنگـره. کسـب تکلیـف کردیـم 
کـه این مسـیر را چـه کنیم؟ ایشـان گفتند شـاید 
بهتـر اسـت برگـزاری ایـن کنگـره بـه سـال1397 
موکـول شـود و باالخـره بـا تاش هـای ایشـان و 
مسـئولین توانسـتیم در سـال1396 ایـن کنگره را 

کنیم. اجـرا 

 بـه  عنـوان دبيربرگـزاری ايـن كنگـره 
ديـدار  مقدمـات  چگونـه  كـه  بفرماييـد 
دسـت اندركاران ايـن كنگـره با مقـام معظم 

رهبـری فراهـم شـد؟
در بیـن تاش هـا برای برگـزاری این کنگـره، یکی 
از دوسـتان خبـر دادنـد که سـریع به حـوزه علمیه 
امام خمینـی )ره( گلپایـگان بـروم. تولیـت ایـن حوزه 
علمیـه بـا حضـرت آیـت اهلل محمـدی گلپایگانـی 
رئیـس دفتـر مقام معظـم رهبـری اسـت. زمانی که 

من در سال 95 بازنشسته شده ام اما 
زمانی كه در سپاه حضور داشتم، اجراهای 
شهدای  كنگره  برگزاری  در  خوبی  بسيار 
 1396 سال  ابتدای  در  داشتم.  شهرستان 
شهيد  كنگره  تا  كردند  پيشنهاد  دوستان 
آيت اهلل صدوق را بنده در شهرستان برگزار 
كنم. پيشنهاد بسيار خوبی بود و از همان 
ابتدای سال با فراق بال بيشتری موضوع را 

كردم.  دنبال 

   سخنرانی سرهنگ عليشاهی در ديدار دست اندركاران كنگره شهيد آيت اهلل صدوق در محضر مقام معظم رهبری



43
www.navideshahed.com
یادمان شهید  آیت اهلل صدوق/ شماره 177-176/ مهر و آبان 1399

www.navideshahed.com

بـه حـوزه رسـیدم، فرمانده وقت سـپاه شهرسـتان 
محمـدی  آیـت اهلل   حضـرت  کنـار  در  گلپایـگان 
گلپایگانـی حضـور داشـتند. با ایشـان احوالپرسـی 
ایـن کنگـره صحبت هایـی  و در خصـوص  کردیـم 
شـد و ایشـان دسـتور دادنـد کـه ایـن کنگـره باید 
در سـال 1396 و بـا تمـام تـوان اجـرا شـود. مـن 
در همیـن جلسـه، درخواسـت کتبـی بـرای دیـدار 
دسـت اندرکاران کنگـره بـا مقـام معظـم رهبـری 
را ارائـه دادم و مقـرر شـد بـه همـراه 6 نفـر بـه 
حضـور مقـام معظـم رهبری برسـیم. البته سـپس 
ایـن تعـداد بیشـتر شـد و بـه همـراه مسـئولین و 
علمـای شهرسـتان بـه دیدار مقـام معظـم رهبری 

شـدیم.  شـرف یاب 

  در ايـن ديـدار چـه صحبت هايی مطرح 
؟ شد

حضرت آقـا  خدمـت  بـه   1396 دهـه  فجـر  ایـام 
سـال 1396.  بهمن مـاه  روز 16   رسـیدیم، 

برنامه هـای کنگـره کـه قـرار بـود انجام شـود را به 
اطـاع ایشـان رسـانده و اقداماتـی که انجام شـده 
اسـت را به محضر ایشـان اعام کردیـم. مطالبی بر 
زبـان بنـده جـاری شـد و 15 دقیقه بنـده صحبت 
کـردم و برنامه ها را به اطاع ایشـان رسـاندم. البته 
قبـل از مـن، حضـرت آیـت اهلل فاضـل گلپایگانـی 
توضیحاتـی ارائـه دادند و از خدمات شـهید مطالبی 
را فرمودند. حجت االسـام والمسـلمین طهماسـبی 
امـام جمعـه وقـت شهرسـتان نیـز سـخنانی ارائـه 
داشـتند. همچنیـن فرصتـی پیـش آمـد تـا مفاخر 

و شـهدای شهرسـتان را معرفـی کنیم. 

  حضرت آقـا چه نكاتی، پيرامون شـهيد 
صدوق ارائه داشـتند؟

حضرت آقـا نکات بسـیار ارزشـمندی را ارائه کردند. 
از خدمـات علمـای گلپایـگان و مـردم گلپایگان به 
انقـاب مطالبـی فرمودند و اشـاره داشـتند نسـبت 
علمـای  بـه  نسـبت  عمیقـی  اینکـه شـناخت  بـه 
گلپایـگان دارنـد امـا شـهید صـدوق واقعـاً مجتهد 
خوشـحال  و  خرسـند  بسـیار  و  اسـت  بی نشـان 
ایـن  بزرگـوار  شـهید  ایـن  زادگاه  در  کـه  شـدند 
کنگره در حال انجام اسـت. ایشـان اشـاره داشـتند 
نسـبت به شـناختی کـه از علمای گلپایـگان دارند 
و اظهـار داشـتند کـه علمـای گلپایگان بـرای تمام 
دنیای اسـام شـناخته شـده هسـتند. مقـام معظم 
رهبـری بـه مـا دلگرمی دادنـد و عنـوان کردند که 
ایـن کار ارزشـمندی را کـه در حـال انجـام داریـد 
پیگیـر باشـد و به انجام برسـانید. البته در گذشـته 

چنـد نوبـت بـه خدمت ایشـان رسـیده بـودم ولی 
ایـن دیـدار، دیـداری بسـیار صمیمـی و دلچسـب 

بود.  برایـم 

  هدف از برگزاری اين كنگره چه بود؟
معرفـی شـهید صـدوق در گلپایگان از اهـداف کار 
بـود. ایـن کـه تجلیلی شـده باشـد از شـهیدی که 
واقعـاً مثـل مادرمـان حضـرت فاطمـه زهـرا )س( که 
غریبانـه شـهید شـدند و بـه خـاک سـپرده شـدند 
و واقعـاً بی نشـان هسـتند. شـاید خـود شـهید از 
خداونـد ایـن چنین خواسـته بودند کـه این چنین 
شـهید شـوند و ایـن چنیـن گمنـام باشـند، امـا 
وظیفـه مـا ایجـاب می کنـد که شـهدا را بـه مردم 
معرفـی کنیم و همیشـه این در دسـتور کار ما بود. 
مـن همیشـه گفتـه ام که شـهدا خودشـان انتخاب 

می کردنـد کـه چگونـه و در کجـا شـهید شـوند.
مـن بارهـا دیـده ام کـه شـهدا خودشـان انتخـاب 
می کننـد کـه چگونـه شـهید شـوند وحقیقتـا نوع 
تعییـن  خودشـان  را  شـهادت  زمـان  و  شـهادت 

می کردنـد. شـهید صـدوق قطعـاً خـودش انتخـاب 
کـرده بـود کـه چگونـه شـهید شـود. همیـن طور 
مثـل مادرمـان حضـرت فاطمـه زهـرا )س( بی نشـان 
شـهید شـود و آثاری از ایشـان نباشـد. ولی وظیفه 
مـا ایجـاب می کنـد که شـهدا را بـه مـردم معرفی 
کنیـم. همانگونـه کـه حضـرت آقـا فرمودند»زنـده 
نگه داشـتن یـاد شـهدا کمتـر از شـهادت نیسـت«.

معرفـی شـهدا بـه مـردم کار ارزشـمندی اسـت و 
هـر چقـدر در ایـن راه تـاش کنیـم اجـر آن را در 

دید.  قیامـت خواهیـم 

 شـخصيت شـهيد صدوق را چگونه برای 
خواننـدگان ماهنامـه ياران بازگـو می كنيد؟

شـهید صـدوق از اقـوام بنـده بودنـد. البتـه من به 
یـاد نـدارم چـون مـن در آن ایـام بـه دنیـا نیامـده 
بـودم، امـا برایمـان صحبـت شـده و مـا همیشـه 
از  خاطـرات شـهید را دنبـال می کردیـم. همیشـه 
مجاهدت هایـش، از خدمات اجتماعـی اش به مردم، 
مبارزاتـی  و  فرهنگـی  شـجاعانه  فعالیت هـای  از 
مطالـب  ستم شـاهی  حکومـت  زمـان  در  شـهید 
و  شـهید  روشـنگری  از  بودیـم.  شـنیده  زیـادی 
امام خمینـی)ره(  حضـرت  بـه  ایشـان  وافـر  عاقـه 
مطالـب زیـادی برایمـان نقـل شـده بـود و زمانـی 
که سـن مان بیشـتر شـد حس کنجکاوی در درون 
ما باعث شـد تـا در خصوص شـهید بزرگوار بیشـتر 

تحقیـق و مطالعـه کنیـم.

  استقبال مردم از كنگره چگونه بود؟
کنگـره شـهید صـدوق بسـیار مردمی برگزار شـد. 
ناچیـزی  بسـیار  کمـک  نهادهـا  و  دولتـی  ادارات 

 حضرت آقا نكات بسيار ارزشمندی را 
ارائه كردند. از خدمات علمای گلپايگان و 
مردم گلپايگان به انقالب مطالبی فرمودند 
اينكه شناخت  به  نسبت  داشتند  اشاره  و 
عميقی نسبت به علمای گلپايگان دارند اما 
شهيد صدوق واقعاً مجتهد بی نشان است 
و بسيار خرسند و خوشحال شدند كه در 
زادگاه اين شهيد بزرگوار اين كنگره در حال 

انجام است.



www.navideshahed.com
44

یادمان شهید  آیت اهلل صدوق/ شماره 177-176/ مهر و آبان 1399

داشـتند. ایـن هـم جـزو اهـداف مـا اسـت کـه در 
بیشـتر  مردمـی  حمایـت  از  برنامه هایـی  چنیـن 
بهـره  کمتـر  دولتـی  منابـع  از  و  کنیـم  اسـتفاده 
بگیریـم. اسـتقبال بی نظیـری از ایـن کنگـره شـد.
مـکان مقدسـی کـه انتخـاب شـده بـود )آسـتانه 
مقـدس ناصر بن علـی( در گلپایگان که امـام زادگان 
قابـل تعظیـم درگلپایـگان هسـتند مـکان بسـیار 
بزرگـی اسـت کـه مملـو از جمعیـت بـود. پوشـش 
خبری گسـترده ای در سـطح کشـور صـورت گرفت 

و مـردم هـم اسـتقبال بی نظیـری داشـتند.

 به نظر شـما برگزاری چنيـن كنگره هايی 
چه تاثيراتی در جامعه خواهد داشـت؟

اولیـن آثـار این کنگره هـا همین عمل بـه فرمایش 
رهبـری اسـت کـه فرموده اند»یـاد شـهدا را بایـد 
زنـده نگه داشـت«. ایـن موثرتریـن و اولیـن پیامد 
برگـزاری ایـن کنگره هـا و یادواره هـای شهداسـت. 
خیلی هـا هسـتند کـه نسـل جدیـد انقاب بـوده و 

شـاید اصـًا شـهید را ندیـده و درک نکرده انـد. 
مطمئـن  شـوند.  معرفـی  بایـد  افـراد  ایـن  لـذا 
هسـتم برگـزاری یـک کنگـره بـدون حاشـیه های 
سیاسـی، اثراتـش حداقـل به مـدت 6   ماه در سـطح 
شهرسـتان باقـی خواهـد مانـد. در رفتـار و گفتمان 
مـردم اثـرات زیـادی دارد.  خیلی ها شـهید صدوق را 
نمی شـناختند و خیلی هـا بـه مـن می گفتنـد ایـن 
شـهید تـا االن کجا بوده اسـت! یعنـی آنقدر گمنام 
و مظلـوم بودنـد. معرفـی چنین شـهدای بزرگواری 

پـاداش اخـروی عظیمـی خواهد داشـت.

 شـهادت شـهيد صـدوق، چـه بركاتـی 
بعـد از انقـالب بـرای منطقـه گلپايـگان بـه 

همـراه داشـته اسـت؟ 
روسـتای تیکن به نسـبت جمعیت خود، بیشـترین 
شـهدا را دارد. 26 شـهید در یـک جمعیـت 500 
تعـداد شـهید  ایـن  در کل کشـور  شـاید  نفـری! 
برابـر   3 روسـتا  ایـن  امـا  باشـد،  نداشـته  وجـود 
سـهم اش شـهید داده اسـت. این نشـان از آگاهی و 
بصیـرت مردم دارد. شـهید صدوق از همین روسـتا 
بـوده اسـت. از یـک خانـواده بسـیار مذهبـی بوده 
اسـت. تمـام خصوصیـات خـوب در وجـود شـهید 
صـدوق تجمیع بـود. ایشـان اکنون می توانسـت به 
عنـوان مرجـع تقلید بسـیار بزرگ باشـد، امـا برای 
انقـاب و نهضت حضـرت امام خمینـی)ره( جانش را 

کرد. تقدیـم 
 

  اگر مطلب پايانی است بيان بفرماييد؟
مـا تنهـا بـرای شـهید صدوق کـم نگذاشـتیم برای 

بقیـه شـهدا هـم کـم گذاشـتیم. مـا بایـد پیرامون 
زندگـی، آثار و اهداف شـهدایمان کتاب بنویسـیم.
خـود مـن هـم در زمـان مسـئولیتم بـا ایـن کـه 
سـعی می کـردم امـا بـاز هـم کـم گذاشـته ام برای 
معرفـی شـهدا. نسـل آینـده از چه کسـی و چگونه 
از شـهدا بشـنود! شـهید صـدوق را ما نباید سـینه 
بـه سـینه بشـنویم کـه مرجعـی بـوده کـه جـزو 
اولیـن شـهید نهضـت امام خمینـی)ره( بـوده اسـت، 
مجاهدت کرده و شـهید شـده اسـت. بایـد اینها را 
مکتـوب کنیم تـا آینـدگان آن را مطالعـه کنند. از 
بنیـاد شـهید تشـکر می کنم کـه در مسـیر آگاهی 
بخشـی و روشـنگری و بصیرت افزایـی معنـوی قدم 
بر می دارد. تشـکر بسـیار ویژه ای از فرزندان شـهید 
دارم کـه مصرانـه پیگیـر شـدند و زحمـات زیـادی 
کشـیدند در بـه حرکـت درآوردن افـراد و جامعـه 
بـرای انجـام ایـن اقـدام مهـم. از همـه مسـئولین 
امام جمعـه ای کـه  از جملـه سـه  تشـکر می کنـم 
بـرای مـردم زحمـات زیادی کشـیدند. افـرادی که 
خالصانـه و صادقانـه آمدنـد. البتـه در زمانـی کـه 
بنـده فرمانده سـپاه بودم در سـال1394 یادواره ای 
روحانیـون  و  طلبـه   و  صـدوق  شـهید  مخصـوص 
شـهید گلپایگان برگزار شـده، که از آن هم بسـیار 

اسـتقبال خوبی شـد. 
ولـی نبایـد بـه ایـن اقدامـات بسـنده کـرد. آن هـا 
در خـط مقـدم جهـاد بودنـد و اکنـون مـا بایـد در 
خـط مقـدم یـاد شـهدا و یـاد جهاد گران باشـیم تا 

خطشـان کور نشـود. 

اولين آثار اين كنگره ها همين عمل به 
فرمــايش رهبــری است كه فرموده اند 
اين  داشت«.  نگه  زنده  بايد  را  شهدا  »ياد 
موثــرترين و اوليــن پيامد برگزاری اين 
كنگره ها و يادواره های شهداست. خيلی ها 
هستند كه نسل جديد انقالب بوده و شايد 
اصالً شهيــد را نديده و درک نكرده اند. لذا 

اين ها بايد معرفی شوند. 

   سخنرانی سرهنگ عليشاهی در كنگره شهيد صدوق
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  لطفًا خودتـان را به طـور اجمالی معرفی 
نماييد؟

شـهید  اول  فرزنـد  صـدوق  محمد باقـر  اینجانـب 
شـیخ محمد صـادق صـدوق، متولـد قـم در محلـه 
آبشـار رو بـه روی مدرسـه علمیـه شـهید حقانی در 
سـال 1329 هسـتم. دکتـرای محیـط زیسـت دارم 
و حـدود 32 سـال اسـت کـه در سـازمان محیـط 
هـم  حاضـر  حـال   در  می کنـم.  خدمـت  زیسـت 
مسـئولیت معاونـت محیط زیسـت طبیعـی و تنوع 

زیسـتی سـازمان را عهـده دار هسـتم.

  از زمان شـهادت پـدر و روز واقعه چيزی 
به خاطـر داريد؟

قصـر  زنـدان  در  ایشـان  شـهادت  جزئیـات  از   
موقـع  آن  ایشـان  نـدارم.  به خاطـر  زیـادی  چیـز 
ممنوع الماقـات بودنـد و نمی گذاشـتند کسـی بـا 
ایشـان دیـدار داشـته باشـد. یکبـار قبـل از اعـزام 
ایشـان از قـم بـه تهـران بـه بنـده و مـادرم اجـازه 
ماقـات دادنـد کـه تنهـا در زنـدان تـازه تاسـیس 
شـهربانی قم که هنوز افتتاح نشـده بـود، در حبس 
بودنـد. مدتـی کـه در زنـدان انفـرادی بودنـد برای 

ایشـان غـذا می بـردم و تحویـل پاسـبان مـی دادم. 
یـک روز کـه توانسـتم ایشـان را از نزدیـک ببینـم، 
بـه مـن گفـت: غذایـی را کـه از منـزل مـی آوری 
را بـه ایـن پاسـبان های زنـدان نـده. گفتـم، چـرا؟ 
گفـت: نمی دانـم چـه چیـزی داخـل آن می ریزنـد 

کـه تمـام بدنـم می لرزد و تـا صبح درد می کشـم و 
خوابـم نمی بـرد. در آن روز کـه از نزدیـک دیدمش، 
از  را  دسـت ها  و  بسـته  پشـت  از  را  دسـت هایش 
پشـت بـه پاهایـش گـره زده بودنـد. نمی توانسـت 
و  دسـت  روی  را  کبـودی  آثـار  بایسـتد.  پـا  روی 
پایـش مشـاهده کـردم. ظاهـراً کتکـش زده بودند. 
بـرای مـن کـه آن موقـع نوجوانـی بیـش نبـودم، 
دیـدن ایـن صحنه هـا خیلـی سـخت بـود. تـا چند 

می دیـدم. بـد  شـب خواب هـای 

  آيـا پيگيـری جهـت شناسـايی جنازه و 
مـزار مطهـر پدرتان هم شـديد؟

در تاریخ 1340/8/6 توسـط مسـئولین دادگسـتری 
قـم اعـام شـد کـه ایشـان در زنـدان قصـر فـوت 
کرده انـد؛ امـا جنازهـای تحویل مـا ندادند. دسـتور 
داده بودنـد جنـازه به قـم منتقل نشـود و در تهران 
مخفیانـه دفن شـود. حتـی اجازه برگـزاری مجلس 
ختـم و عزاداری هـم ندادند. فقط خانـواده، مجلس 
مختصـری را در خانـه برگـزار کـرد کـه تعـدادی از 
دوسـتان پدرمـان در آن شـرکت نمودنـد که برخی 
از آنـان هم اکنـون از مراجع و اسـاتید حوزه علمیه 

روایت مرحوم دکتر محمدباقر صدوق، فرزند ارشد شهید 
آیت اهلل محمدصادق صدوق گلپایگانی ازپدر شهیدش 

شهيد آيت اهلل صدوق در تاريخ 4 آبان سال 1340  در سن 37  سالگی در زير شكنجه عّمال طاغوت به شهادت رسيدند. مرحوم دكتر محمد باقر صدوق، فرزند 
ارشد شهيد آيت اهلل محمد صادق صدوق بودند كه از ابتدای انقالب در پست های مديريتی مختلف و حساس در كشور خدمت كرد و بارها به عنوان مدير نمونه 
شناخته شدند. ايشان مدرک كارشناسی شيمی خود را از دانشگاه تبريز اخذ كرد. فوق ليسانس مهندسی محيط زيست، كارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی 
و دكترای علوم محيط زيست از ديگر مدارج تحصيلی بود كه اين چهره طی كرد. مرحوم دكتر محمدباقرصدوق مدتی به عنوان معاون محيط طبيعی و 
تنوع زيستی سازمان محيط زيست بودند. دكتر يكی از خوشنام ترين مديران حوزه محيط زيست محسوب می شدند. ايشان در سمت های مديركل محيط 
زيست  استان های مركزی، هرمزگان، خراسان و تهران نيز به خدمت مشغول بوده اند. از اقدامات ايشان می توان به تأسيس گشت هوايی محيط زيست تهران، 
توقف عمليات راه سازی و آسفالت جاده دماوند، سعی در نجات غار »نخجير« در استان مركزی، نجات پارک ملی »سرخه حصار« و مضروب شدن ايشان در 
اين واقعه از ياد نرفتنی است. دكتر صدوق به دليل عارضه قلبی در تاريخ 22 فروردين 1395 دار فانی را وداع گفت. با توجه به خدمات ارزنده ای كه ايشان در 
جهت اهداف محيط زيست كشور انجام داده بود و با عنايت به ادای احترام به روح پاک ايشان در صدد برآمديم تا گفت وگويی كه ايشان در زمان حيات خود 

با نشريه قافله نور انجام داده بود و در آنجا از پدر شهيدش گفته بود را برای خوانندگان ماهنامه ياران تكرار كنيم. 

درآمد

پدرم از شاگردان ممتاز حضرت
امــام خمینــی)ره(    بـود

  مرحوم دكتر محمدباقر صدوق از چهره های ماندگار محيط زيست كشور
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قم هسـتند.
و 41  سـال های 40  همـان  ایشـان  مـزار  مـورد  در 
از طریـق مختلـف پیگیـری کردیـم؛ امـا بـه جایی 
ایشـان  می گفتنـد  زنـدان  مسـئولین  نرسـیدیم. 
از  هـم  آنهـا  کـه  دیگـر  نفـر  همـراه چنـد  بـه  را 
مبارزیـن سیاسـی بودنـد، در قبرسـتان مسـگر آباد 
تهـران بی نـام و نشـان دفـن نموده انـد؛ امـا دقیقـاً 
نمی گفتنـد در کجـا دفـن شـده اند. شـاید از ایـن 
می ترسـیدند کـه مـا و خانواده هـای دیگـر زندانیان 

نبـش قبـر کنیـم و جنازه هـا را بـا خـود ببریـم.

  نـام چند تن از دوسـتان پدرتان كه االن 
در قيد حيات هسـتند را برايمان بگوييد.

گـرگان  جمعـه  )امـام  گرگانـی  محسـن  آیـت اهلل 
صافـی  آیـت اهلل  کشـور(،  عالـی  دیـوان  رئیـس  و 
گلپایگانـی، آیـت اهلل وحید خراسـانی، آیت اهلل نوری 
همدانـی، آیـت اهلل جنتـی، آیـت اهلل مؤمـن، آیت اهلل 
سـبحانی، آیـت اهلل سـتوده اراکـی، حجت االسـام 

والمسـلمین رسـولی اراکـی و ....

 ارتباط پدرتـان با امام خمينـی )ره( چگونه 
بود؟

ایشـان از شـاگردان ممتـاز امـام بـود. بعـد از فـوت 
آیـت اهلل العظمی بروجردی، از نقاط مختلف کشـور 
از ایشـان در مـورد اعلمیت مراجع سـؤال می کردند 

کـه بعد از ایشـان از چه کسـی تقلیـد کنند؟
پدرم می گفت: فقط حاج آقا روح اهلل خمینی.

بارها خودم از زبان ایشان این سخن را شنیدم.
در زمانـی کـه کسـی جـرأت نـام بـردن اسـم امـام 
خمینـی را نداشـت، ایشـان شـجاعانه رسـاله های 
امـام را به صـورت مخفـی بیـن شـاگردانش و مردم 
توزیـع می کردنـد و می گفتنـد از ایشـان اعلم تـر و 

شـجاع تر بـرای مرجعیـت نداریـم.

  ويژگی بارز پدرتان را در چه می بينيد؟
پـدرم فردی شـاخص بود. ایشـان زیر بـار حرف زور 
نمی رفـت. بسـیار شـجاع و نتـرس بـود. مـردم دار، 
خانـواده دوسـت و مهربـان بـود. از همـه مهم تـر 
باسـواد و عالـم بـود. از فرزنـدان و دانشـمندان آن 
زمـان بـود. یکـی از افـراد منحصـر بـه فـردی بـود 
کـه در درس آیـت اهلل العظمـی بروجـردی اشـکال 
کتابخانـه  بـود.  معظم لـه  توجـه  مـورد  و  می کـرد 
شخصی ایشـان در منزل به سبب داشـتن کتاب های 
نفیـس و ارزشـمند علمـی کـه خـود تهیـه کـرده 
از پدرشـان بـه  از آنهـا را هـم  بودنـد و مقـداری 
ارث بـرده بودنـد، در اختیـار شـاگردان خـود قـرار 
همیشـه  مـا  خانـۀ  همیـن  به خاطـر  و  می دادنـد 
شـلوغ بود. در آن زمان با آن سـن کم مورد حسـد 

بسـیاری از روحانـی نماهـای طاغوتـی بـود کـه هر 
روز برایـش پاپوشـی درسـت می کردنـد.

  چرا پدرتان اينقدر گمنام هستند؟
ایشـان اهل تبلیغ و جار و جنجال نبودند. در حوزۀ 
علمیـه قم همه او را می شـناختند و افـرادی که در 
حـال حاضـر از زمان آیت اهلل العظمـی بروجردی در 
قیـد حیـات هسـتند، ایشـان را می شناسـند و بـه 
نیکی از ایشـان نـام می برند. اما در گمنامی ایشـان 
در سـال های بعـد از انقـاب شـاید مقصـر اصلی ما 

بودیـم که اقـدام کمی انجـام دادیم.

  اگـر خاطـره جالبـی از پدرتـان داريـد 
كنيد. بيـان  برايمـان 

در آن زمـان آب قـم لوله کشـی نشـده بـود و در 
محلـۀ مـا در کوچـۀ آبشـار یـک چـاه آبـی وجـود 
داشـت که مربوط به شـهرداری بـود. آب به صورت 
نوبتـی از طریـق جـوی بـه خانه های مـردم هدایت 

می شـد و مـردم هم حـوض و آب انبارهـای خود را 
پـر می کردنـد. مسـئول چـاه آب، مردی بـود به نام 
»مش کریـم« کـه لـج کـرده بـود و آب را بـه کوچۀ 
مـا نمـی داد. آب حوض مـردم هم تمام شـده بود و 
یـا لجن گرفته و سـبز شـده بـود و بو مـی داد. پدرم 
در مسـافرت بـود. وقتـی آمـد از اوضاع مطلع شـد. 
رفـت سـر موتـور خانـه چـاه آب. بـا کمـک مـردم 
موتور خانـه را روشـن کـرد. بعـد در موتور خانـه را 
قفـل کـرد و کلیـد آن را گذاشـت داخـل جیبـش. 
سـر و صدای زیادی شـد. از شـهرداری آمدند؛ ولی 
کاری نتوانسـتند بکننـد. معـاون شـهربانی وقـت، 
»سـرهنگ جـوادی« بـود. بـا پـدرم صحبـت کرد؛ 
امـا پـدر راضی نشـد. چـون مردم بـا ایشـان بودند، 
مأمـوران نتوانسـتند ایشـان را دسـتگیر کننـد. پدر 
توانسـت بـا کمـک مـردم آب انبارهـا و حوض های 
مـردم را پـر از آب کنـد. آن روز بـرای مـردم یـک 
روز بـه یـاد ماندنـی بـود. همـه اهـل محـل جشـن 

بودند.  گرفتـه 

  از سمت راست به ترتيب: سيد محمدحسين ابطحی اراكیـ  محمدباقر صدوقـ  شهيد محمدصادق صدوق
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انقالب اسالمی ايران را اگر از دريچه انصاف بنگريم، با اغلب انقالب هايی كه اسمی و رسمی برای خود دارند، فرق می كند و اين تفاوت، 
برآمده از جان و دل مردمی است كه قرن ها زير يوغ ظالمان، استخوان خرد كرده اما سر خم نكردند.

انقالب اسالمی با همه ابعاد مادی و معنوی و همه تاثيرات سياسی، اجتماعی و فرهنگی خود، كه مسير تاريخ را از بيراهه ها و كج راهه ها 
به سمت صراط مستقيم، كه همانا مسير آمادگی برای ظهور حضرت مهدی )عج( است، تغيير داد.يكی از بزرگترين وقايع مظلوم عالم 
است كه مورد بی مهری ها و كم توجهی ها قرار می گيرد؛ اما چرا علی رغم همه اين ناماليمات كه از داخل و خارج زخمی عميق بر روح و 

جان انقالب و انقالبيون می زند، هنوز به هنگام خروش، چون پتكی بر سر باطل و اهلش فرود می آيد؟
آری! اگر به ديده دل بنگريم، چهارچوب و استخوان بندی انقالب اسالمی را كه روح اسالم و حق در آن دميده شده است، با خون كسانی 
محكم و ماندگار شده كه هر چه بر مظلوميتش افزون شود، اقتدارش دوچندان می شود. شهدای انقالب اسالمی به سبب وقوع جنگ 
تحميلی به سرعت در محاق رفتند و كمتر كسی از زجرها و دالوری های آنان در زير شكنجه های طاقت فرسای رژيم پهلوی ياد می كند 
و اغلب مورد غفلت اند. غفلتی كه نمونه آن را می توان درگمنامی شهدای انقالب اسالمی كه شكنجه های فراوانی شدند، ديد. شهيد 
محمدصادق صدوق از عالمان مجاهدی است كه از پيشگامان نهضت خمينی بوده و كمتر در بين مردم شناخته شده است.در ادامه 

گفت وگوی ماهنامه »شاهدياران« با فرزند شهيد آيت اهلل صدوق را می خوانيد.

گفت و گو با بتول صدوق  )فرزند شهیدآیت اهلل محمدصادق صدوق گلپایگانی(

شجـاعـت، مهربانی و مـردم داری از
 بارزتریـن خصوصیات اخالقی پدرم بود

درآمد
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 لطفـا خودتـان را بـرای خواننـدگان 
كنيد؟ معرفی  ماهنامه 

بتـول صـدوق، فرزنـد دوم شـهید آیـت اهلل محمـد 
صـادق صـدوق گلپایگانـی متولـد 1331 در شـهر 
قم و آموزگار بازنشسـته هسـتم. در زمان شـهادت 

پـدرم 9 سـاله بودم.

 از نحوه شهادت پدرتان برايمان بگوييد؟
پـدرم، سـال 1340 توسـط نیروهـای امنیتی رژیم 
ملعـون پهلـوی دسـتگیر و زندانـی شـد. مدتـی در 
زنـدان قـم بـود و بعـد از آن بـه زندان قصـر تهران 
منتقـل شـد. خاطـرم اسـت چندین مامور سـاواک 
بـه منـزل مـا مراجعـه کردند و به شـدت بـه درب 
می کوبیدنـد! مـادرم بـه پـدرم گفـت کـه مامورین 
هسـتند و ماموریـن از بـاالی دیـوار بـه منـزل مـا 
ریختنـد و پـدرم را دسـتگیر کردنـد. آن ایـام 9 
سـاله بـودم که بعـد از دسـتگیری پدرم بـه همراه 
مـادر و بـرادر بزرگتـرم بـه ماقـات ایشـان رفتیـم 
که شـدیدا توسـط رژیم ستم شـاهی شـکنجه شده 

بـود و در همیـن ماقـات وصیتـش را بـه مـادرم 
گفـت و آن ایـن بـود کـه اجـازه دهـد فرزندانـش 

کنند.  تحصیـل 

  چـرا رژيـم، مخالـف پدرتـان بـود و از 
طـرف آنهـا دسـتگيرو شـكنجه شـد؟

روح اهلل  حاج آقـا  تنهـا  کـه  بـود  معتقـد  پـدرم 
خمینـی )ره( بایـد پیش نماز مسـجد اعظم قم باشـد 
بروجـردی )ره(  آیت اهلل العظمـی  جانشـین  ایشـان  و 
قبـول  و  زیـادی داشـت  ولـی مخالفیـن  هسـتند 
نمی کردنـد کـه حاج آقـا روح اهلل خمینـی )ره( پیـش 
نمـاز باشـد و ایـن مخالفت ها بـا او ادامه داشـت تا 

اینکـه منجـر بـه بازداشـت و شـهادتش شـد.
مـا هـم سـعی در ادامـه مبـارزات پـدرم داشـتیم  
بـه  پـدرم  دوسـتان  از  فـردی  اسـت  خاطـرم  و 
دفتـر  رئیـس  بعدهـا  کـه  آل طـه  آیـت اهلل  نـام 
حضـرت امام خمینـی)ره( شـدند. ایشـان بـه علـت 
فعالیت هـای مبارزاتـی اش تحت نظـر سـاواک قـرار 
داشـت و وظیفه شـان چـاپ و توزیـع اعامیه هایی 
بـود کـه از نجف بـه ایران می رسـید و ایـن وظیفه 
برعهـده ایشـان بود. اما چون منزل ایشـان شـدیدا 
مـا  منـزل  بـه  را  اعامیه هـا  بـود،  کنتـرل  تحـت 
می آوردنـد و بـه کمک آیـت اهلل رضوانی کـه بعدها 
از فقهـای شـورای نگهبـان شـدند، بسـته بندی و 

می گردیـد. توزیـع 

 آيـا بـرای يافتـن نشـانی از محـل دفن 
ايشـان پيگيـری كرده ايـد؟

بلـه. پیگیری هـای گسـترده ای انجـام شـد چـه در 
قبـل از انقـاب و چـه در بعـد از انقـاب. مـادرم و 
عمـوی بزرگـم چندیـن بـار پیگیـری کردنـد ولـی 

چـون پـدرم، زندانـی سیاسـی و ممنوع الماقـات 
رژیـم  نکردیـم.  پیـدا  او  از  اثـری  هیـچ  بـود، 
بـه  پـدرم  جنـازه  تحویـل  از  حتـی  ستم شـاهی، 
خانـواده تـرس داشـت و ایـن کار را بـرای رژیـم 
پـدرم  چـون  می دیـد،  خطرنـاک  شـاهی  سـتم 
ایشـان  عـزاداری  مجلـس  و  بـود  شـاخصی  فـرد 
می توانسـت ضربـه مهلکـی بر بدنه رژیـم وارد کند.

 بعـد از شـهادت پدرتـان، مسـئولين به 
ديـدار خانـواده شـما آمدند؟ 

خیـر، بعـد از شـهادت پـدرم کسـی از مسـئولین 
قبـل و بعـد از انقـاب به دیـدار ما نیامدنـد و تنها 
آیـت اهلل مرعشـی نجفی تا قبل از وفاتشـان چندین 
بـار بـه دیـدار خانواده مـا آمدنـد. خطبه عقد من و 

همسـرم را هم ایشـان جـاری کردند.

 حامـی شـما در سـال های نبـود پدرتان 
بود؟ كـه 

خانـواده مـا 3 پسـر و 2 دختـر اسـت کـه در زمان 
شـهادت پـدرم همـه کـودک بودیـم و تنهـا حامی 
ایـن سـال ها مرحـوم  و پشـتیبان مـا در تمامـی 
همـه  و  ازدواج  تحصیـل،  بـرای  و  بـود  مادرمـان 

مقاطـع زندگـی مـا زحمـات زیـادی کشـید.

 از بارزتريـن خصوصيـت اخالقی پدرتان 
برايمـان بگوييد؟

شـجاعت ، مهــربانـــی و مـــردم داری از بارزترین 
معظـم  مقـام  بـود.  پـدرم  اخاقـی  خصوصیـات 
رهبـری، هـم طـی پیامـی بـه کنگره بزرگداشـت 
آن شـهید، بـه ایـن خصوصیـت اخاقی او اشـاره 

ند. د کر

 جـای خالـی پدرتـان را تـا چـه انـدازه 
كرديـد؟ احسـاس  درزندگيتـان 

پـدرم  و  بـودم  از روزی کـه کودکـی هشت سـاله 
شـهید شـد تـا بـه امـروز، هـر لحظـه جـای خالی 

پـدرم را احسـاس کـردم.

 و سخن پايانی؟
در پایـان تقاضـا دارم که با خانواده شـهدا، ایثارگران 
و جانبـازان کـه یـادگاران ایـن عزیـزان هسـتند با 
احتـرام و تکریـم بیشـتری برخـورد شـود. ضمناً  با 
توجـه بـه عنایتـی کـه حاج آقـا شـهیدی نماینـده 
محتـرم ولی فقیه در بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
نسـبت به پدر شـهیدم داشـته اند، صمیمانه تشـکر 

می کنـم.

پدرم معتقد بود كه تنها حاج آقا روح اهلل 
خمينی )ره( بايد پيش نماز مسجد اعظم قم 
آيت اهلل العظمی  جانشين  ايشان  و  باشد 
زيادی  مخالفين  ولی  هستند  بروجردی )ره( 
داشت و قبول نمی كردند كه حاج آقا روح اهلل 
خمينی )ره( پيش نماز باشد و اين مخالفت ها 
با او ادامه داشت تا اينكه منجر به بازداشت 

و شهادتش شد.

  بتول صدوق در كنار برادرش محسن صدوقـ  فرزندان شهيد صدوق
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ايثارگری ، جانفشانی و رشادت های رزمندگان اسالم و شهدای انقالب اسالمی ستودنی است. شهدايی كه دست از دنيا كشيده و برای 
مبارزه با ظلم به پاخواسته و به درجه رفيع شهادت نائل آمدند. امروزه اگر پدری به شهادت می رسد مسئولين و علمای كشور و آحاد 
مردم به دلجويی از فرزندان شهيد شتافته و سعی در دلجويی از فرزندان و همسر شهيد دارند. اما شهادت در ايامی كه كلمه شهيد 
مفهومی نداشته و رژيم شاهنشاهی با وقاحت تمام از كلمه »خرابكار« به جای شهيد استفاده می كرده كار دشواری بود. شناخت مسير 
و به فرموده مقام معظم رهبری بصيرت زمانه می خواسته تا راه را از بيراهه تشخيص داد. شاه، منكر اسالم نبوده بلكه سعی داشته تا 
اسالم امريكايی را به عنوان اسالم حقيقی در بين مردم معرفی كند و از اين طريق اسالم را در كشور از بين ببرد. برخی از علما در 
شناخت اين مسير ناكام بودند اما برخی ديگر با بصيرت مثال زدنی راه را يافته و در اين مسير گام برداشته اند. شهيد محمدصادق 
صدوق يكی از شهدايی است كه با بصيرت مثال زدنی راه صحيح را يافته و در آن گام بر می دارد. فرزندان شهيد صدوق، بعد از شهادت 
پدر با سختی ها و ناماليمات زيادی دست به گريبان می شوند. محمدرضا صدوق فرزند شهيد محمدصادق صدوق است. متولد 1338 
و در زمان شهادت پدرش 2 سال سن داشته است. ايشان نسبت به معرفی پدر شهيدش اقدام كرده و گام در مسيری دشوار گذاشته 
است. آقای محمدرضا صدوق در مسير معرفی پدر شهيدش به محضر مقام معظم رهبری نيز رسيده و تالش فراوانی در اين راه از خود 

به نمايش گذاشته است. در ادامه گفت وگويی با ايشان و خانم فاطمه شاه محمدی انجام داده ايم كه در ادامه می خوانيد.

گفت وگو با محمدرضا صدوق )فرزند شهیدآیت اهلل محمدصادق صدوق گلپایگانی(

پدرم، مظلوم ترین شهید نهضت امام خمینی)ره( است

درآمد
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  شـهيد صدوق در چه خانـواده ای متولد 
و تربيت شـد؟

پـدر شـهید، حاج شـیخ فـرج اهلل تیکنـی از بزرگان 
منطقـه بودنـد. ایشـان عالـم بزرگـی بودنـد و بـه 
مسـائل فقه آشـنایی داشتند. پدر شـهید در کمک 
بـه مـردم دریـغ نمی کـرد و از افـراد مـورد اعتماد 
مـردم بـود و از دوسـتان صمیمـی پـدر آیـت اهلل 
معظـم  مقـام  دفتـر  رئیـس  گلپایگانـی  محمـدی 

رهبـری بودنـد و بـا ایشـان رفت و آمـد داشـتند. 

 آيـا نـام خانوادگـی شـهيد بعدهـا بـه 
صـدوق تغييـر يافتـه اسـت؟

نـام خانوادگـی شـهید صـدوق در ابتـدا علیشـاهی 
بـوده اسـت و عموهای من همه به اسـم علیشـاهی 
هسـتند. پـدرم زمانـی کـه به قـم مراجعـه می کند 
و جـزو شـاگردان آیـت اهلل بروجـردی می شـود بـه 
دلیـل صداقتش و با پیشـنهاد آیـت اهلل بروجردی به 
صـدوق تغییـر نـام می دهد و به این اسـم شـناخته 
می شـود. در حکم هایـی کـه از علمـا دریافـت کرده 
بـه ایـن نـام بیـان شـده اسـت. در حـوزه علمیه به 
ایـن صورت مرسـوم بوده اسـت که محـل زندگی و 
تولد در پسـوند اسمشـان می آمده اسـت که ایشـان 
بـه نـام محمـد صـادق صـدوق گلپایگانـی معـروف 

بوده اسـت.

ايـن   چـرا معرفـی شـهيد صـدوق تـا 
افتـاده اسـت؟ تاخيـر  بـه  انـدازه 

بعضی  هـا از مـا سـوال می کننـد کـه چـرا دیـر بـه 
خیلی هـا  کردیـد!  اقـدام  صـدوق  شـهید  معرفـی 
می گفتنـد کـه شـما باید از اوایـل انقاب اقـدام به 
معرفـی شـهید صـدوق می کردیـد. خاطـرم اسـت 
مـا فرزنـدان شـهید صدوق بـه منزل بسـتگان و یا 

علمایـی کـه از دوسـتان شـهید بودنـد می رفتیم و 
یـا در مجلسـی شـرکت داشـتیم، به افـرادی که ما 
را نمی شـناختند معرفـی می شـدیم  کـه فرزنـدان 
می گفتنـد  جـواب  در  هسـتیم  صـدوق  شـهید 
خداونـد رحمتشـان کنـد فـرد بسـیار فاضلـی بود. 
از  و  می کننـد  تعریـف  ایشـان  از  همـه  دیدیـم 

خوبی هـا و علـم ایشـان می گوینـد.
شـهادت  زمـان  در  کـه  بزرگتـرم  بـرادر  بـه  مـن 
پدرمـان  از  خیلـی  گفتـم؛  بودنـد،  پدر13سـاله 
تعریـف مـی کننـد و شـما که پـدر را دیـده بودید 
ایشـان چگونـه فـردی بودنـد؟ بـرادرم  می گفتنـد 
کـه پدرمـان راهـی را بـرای رضـای خداونـد رفتـه 
و اگـر اقـدام بـه معرفـی اش کنیـم شـاید پدرمـان 
راضـی نباشـد و ایشـان دوسـت داشـته کـه گمنام 
باشـد و گمنام شـهید شـود و برادرم خیلـی تمایل 
بـه معرفی ایشـان نداشـتند. علمای بزرگـی در آن 
ایـام در همسـایگی شـهید  صدوق در قـم در محله 
پـل آهن چی زندگـی می کردنـد از جملـه؛ آیت اهلل 
جنتـی، آیت اهلل خلخالـی، آیت اهلل شـبیری زنجانی 
بـار  یـک  می شـناختند.  را  ایشـان  علمـا  همـه  و 
فـردی بـه ما گفت چـرا به دنبـال پرونده شـهادت 
پدرتـان نمی رویـد و ایشـان را در جامعـه معرفـی 

نمی کنیـد! 

ایـن سـخنان باعث شـد تـا تصمیم بـه معرفی پدر 
شـهیدمان بگیریـم. در همان ایام، خوابی از شـهید 
دیـدم که درخواسـت داشـت کـه اکنون زمـان این 

اسـت کـه مـرا در جامعه بـه مردم معرفـی کنید.
ایـن بـه مـا انـرژی داد و باعـث شـد تـا بـه دنبـال 

معرفـی شـهید صـدوق برویـم. 
ما انتظار داشـتیم که بعد از پیروزی انقاب اسـامی 
حـوزه علمیـه در مسـیر معرفـی پـدرم پیـش قدم 
شـوند امـا ایـن اتفـاق نیفتـاد و بـا اینکـه علمـای 
متاسـفانه  امـا  می شـناختند  را  ایشـان  زیـادی 
اقدامـی از سـوی مسـئولین صـورت نگرفـت. پدرم 
بسـیار در بیـن مـردم محبـوب بـود و نیـاز بـود تا 
اقدامـی در جهـت معرفـی این شـهید انجام شـود. 
یکی از دالیلی که باعث شـد من شـیفته و مشـتاق 
ایـن باشـم که پـدرم را در جامعه معرفـی کنم، این 
بـود کـه مردم از ایشـان بـه نیکی یـاد می کردند و 
وقتـی جلوتـر می رفتیـم و گفت وگوهایـی بـا مردم 
و دوسـتان ایشـان داشـتیم به این نتیجه رسـیدیم 
کـه چقدر ایشـان فـرد مظلومی بودنـد. یک چنین 
شـخصیتی بـا این همـه پتانسـیل و مبـارزه و ایثار 
اینگونـه گمنـام باشـد واقعـا جای تعجب داشـت. 

برعليـه  كـه  فـردی  فرزنـدان  زندگـی   
شـاه برخواسـته و در ايـن مسـير جانـش را 
ايـام طاغـوت  آن  در  اسـت  داده  از دسـت 
چگونـه بود؟چـه مشـكالتی بـرای شـما به 

همـراه داشـت؟
می رفتیـم  مدرسـه  کـه  وقتـی  انقـاب  از  قبـل 
بـه مـا نـگاه دیگـری داشـتند و از مـا بـه عنـوان 
فرزنـدان یـک فـرد خرابـکار کـه بـر علیـه رژیـم 
و  مـا  بیـن  فرقـی  و  می نگریسـتند  بـوده  شـاه 
دیگـران قائـل بودنـد. از مادرمـان علت ایـن نگاه ها 

نام خانوادگـی شهيـد صـدوق در ابتدا 
عليشاهی بـوده است و عموهای من همه به 
اسم عليشاهی هستنـد. پدرم زمـانی كه به 
قم مراجعه می كند و جزو شاگردان آيت اهلل 
بروجردی می شـود به دليـل صداقتش و با 
پيشنهاد آيت اهلل بروجردی به صدوق تغيير 

نام می دهد و به اين اسم شناخته می شود.

  ديدار محمدرضا صدوق، فرزند شهيد صدوق با رئيس سابق بنياد شهيد )حجت االسالم والمسلمين سيد محمدعلی شهيدی( وحجت االسالم والمسلمين كاويانی )معاون فرهنگی بنياد شهيد و امور ايثارگران(
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را می پرسـیدیم، امـا ایشـان چیـزی نمی گفتنـد و 
بعدهـا متوجـه شـدیم بـرای اینکـه در مدرسـه و 
جامعـه دچار مشـکل نشـویم و بتوانیم بـه تحصیل 
بپـردازم چیـزی بـه مـا نمی گفتنـد. خاطرم اسـت 
مدرسـه ای بـود در قـم  بنـام رزاق پور کـه بچه های 
درس خـوان آنجا حضور داشـتند. من درسـم خوب 
بـود و مـادرم مـرا برای ثبت نـام به آن مدرسـه برد 
ولـی از ثبت نـام من سـرباز زدنـد و در پاسـخ علت 

آن گفتنـد کـه پدرتـان ضدشـاه بـوده اسـت. 
حتـی حـوزه علمیـه در آن ایـام، شـهریه و حقوقی 
کـه البتـه کـم هم بـود را بـه خانـواده مـا پرداخت 
نمی کردنـد و قطـع کـرده بـود. پدرمـان اماکـی 
مادرمـان  کـه  بـود  رسـیده  ارث  بـه  پدرشـان  از 
کم کـم ایـن زمین هـا را فروخـت و خـرج تحصیـل 
فرزندانـش کـرد. مادرمـان خیلـی سـختی کشـید 
و در جهـت تحصیـل و تربیـت مـا بسـیار کوشـید. 
مراقـب تربیـت مـا بـود کـه بـه وصیـت پـدر عمل 
کـرده و اجـازه دهـد تـا فرزندانش تحصیـل کنند. 
پـدرم می توانسـت در همـان حـوزه، درس را ادامه 
دهـد و اکنـون جـزو یکـی از مراجـع بـزرگ بود و 
وزنـه ای بـود در علـم و حـوزه، اما ایشـان اعتقاد به 
ایـن داشـت کـه ظلم بایـد از بیـن بـرود و آینده را 
می دیـد و بـا اینکـه می دانسـت کـه شـاید بـرای 
فرزندانـش مشـکل ایجـاد شـود اما تصمیم داشـت 
بـه هدفـش برسـد. خواهـرم در دانشـگاه پزشـگی 
کنـد  ثبت نـام  ندادنـد  اجـازه  امـا  شـد  پذیرفتـه 
چـون پـدرش علیـه رژیم شـاه بـود. بـرادرم نیز در 
دانشـگاه تبریـز پذیرفتـه شـد امـا بـه او هـم اجازه 
ثبت نـام نمی دادنـد و ایشـان بـه سـختی توانسـت 

ثبـت نـام کند.

معرفـی  جهـت  پيگيری هـا  درميـان   
شـهيدصدوق، خدمـت مقام معظـم رهبری نيز 
رسـيده ايد. عكس العمل حضرت آقـا در خصوص 

شـهيد صـدوق چگونـه بود؟
در مسـیر پیگیری  هـای معرفـی پـدر شـهیدم در 
جامعـه، در خصـوص برگزاری کنگره شـهید صدوق 
به محضـر مقام معظم رهبری رسـیدیم. حضرت آقا 
شـهید را نمی شـناختند و آیت اهلل فاضـل گلپایگانی 
صحبت هایـی در مـورد شـهید داشـتند. مـن هـم 
در خصـوص معرفـی ایـن شـهید صحبـت کـردم و 
از اقداماتـی کـه بـرای معرفـی شـهید انجـام داده 
بودیـم خدمـت ایشـان عـرض کـردم. مقـام معظم 
رهبـری زمانی کـه صحبت های حاضریـن در جمع 
را شـنیدند گفتند شـهید صدوق شـخصیت بزرگی 
بـوده اسـت و فرمودنـد که این شـهید تنهـا متعلق 

به شـما نیسـت بلکه متعلـق به تمام جامعه اسـت. 
فرمودنـد، بایـد جهـت معرفـی ایـن شـهید تـاش 
در خصـوص  تـا  دادنـد  دسـتور  و  شـود  بیشـتری 
شـهید صـدوق و معرفی ایشـان به مـردم و جوانان 
کار شـود. ایشـان هـم چنیـن فرمودنـد در جهـت 
معرفـی ایشـان ابتـدا بایـد بنیـاد شـهید دسـت به 
کار شـود و سـپس شـما فعالیـت کنیـد. بعـد از 
والمسـلمین شـهیدی  آن خدمـت حجت االسـام 
رسـیدیم و ایشـان نیـز حمایت هـای زیـادی انجام 

دادنـد کـه بسـیار کارگشـا بود. 

  چـرا تعـدادی از روحانيـون طاغوتی در 
حـوزه علميـه آن زمـان، سـعی داشـتند تا 

پدرتـان را از ميـان بردارند؟
سـاواک در حـوزه علمیـه نفـوذ داشـت و افـرادی 
گـزارش اتفاقات حـوزه را به آنها مخابـره می کردند. 
روحانیـون  از  تعـدادی  گذشـته  چندسـال  حتـی 
مـن  بـه  بودنـد  پـدر  از دوسـتان  کـه  علمایـی  و 

می گفتنـد کـه عـده ای از روحانیـون طاغوتی تمام 
اقدامات و سـخنرانی های پدرتـان را به صورت روزانه 
بـه سـاواک گـزارش می دادند. دوسـتان پـدرم نقل 
کرده انـد کـه زمانـی کـه شـهید صـدوق بـا صدای 
بلنـد بـه آیـت اهلل بروجـردی اعتـراض می کنـد که 
چـرا جلـوی ظلـم شـاه را نمی گیرید! این سـخنان 
صـدوق  شـهید  بـود.  شـده  مخابـره  سـاواک  بـه 
محبـوب آیـت اهلل بروجـردی بـوده اسـت و عده ای 
نزدیـک  ایشـان  بـه  پدرمـان  می کردنـد  سـعی 
نشـود و در ایـن راه از هیـچ کاری فروگـذار نبودند 
حتـی در دیـدن آیـت اهلل بروجـردی هـم سـنگ 
می انداختنـد و مانع دیدار ایشـان می شـدند. وقتی 
فـردی محبـوب و عزیـز می شـود، عـده ای سـعی 

می کننـد محبوبیـت ایشـان را از بیـن ببرنـد. 

  چه سخنی با اين افراد داريد؟
افرادی که موجب دسـتگیری پدرم شـدند که حتی 
برخـی از آنهـا در بعـد از انقـاب جـزو مسـئولین 
کشـوری بودنـد ولی اکنـون در قیدحیات نیسـتند 
و هیـچ یـادی از آنهـا در جامعـه نیسـت و بـه کلی 
فرامـوش شـده اند، اما شـهید صدوق اکنـون بعد از 
گذشـت 60 سـال در  بین مردم معرفی شـده اسـت 
و در بیـن مـردم بـه نیکـی از ایشـان یـاد می کنند. 
در ابتـدا خودمـان نسـبت به معرفی شـهید صدوق 
اقـدام می کردیـم امـا اکنـون سـازمان ها و مراکـز 
فرهنگـی و حـوزه علمیـه خودشـان پیـش قـدم 
شـده اند و نسـبت بـه معرفـی و برگـزاری برنامـه 
جهـت معرفـی شـهید صدوق اقدام می کننـد. بدون 
اینکـه مـا مطلـع باشـیم در صـدا و سـیما برنامـه 

 مقــام معظـم رهبـری زمــانی كه 
صحبت های حاضـرين در جمـع را شنيدند 
گفتند شهيد صـدوق شخصيـت بزرگــی 
بوده اسـت و فـرمودند كه اين شهيد تنها 
متعلق به شما نيست بلكه متعلق به تمام 
جامعه است. فرمودند، بايــد جهت معرفی 
اين شهيد تالش بيشتری شـود و دستـور 
دادند كه در خصوص شهيد صدوق و معرفی 

ايشان به مردم و جوانان كار شود.

  محمدرضا صدوق نفر دوم از سمت راست در كنار مرحوم دكتر محمدباقر صدوق نفر سوم از سمت راست و محسن صدوق از سمت چپ نفر دوم 
به همراه جوانان مبارز محله آبشار قم  در روز ورود حضرت امام خمينی)ره( به كشور)12 بهمن 1357(.
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اجـرا می شـود و یـا در سـایر مراکـز اقداماتـی در 
صـدوق،  شـهید  می شـود.  انجـام  خصـوص  ایـن  
پتانسـیل باالیـی داشـته و کارهـای بسـیاری کـه 
ایشـان بـه صـورت خودجـوش انجـام داده اسـت 
موجـب شـده تـا ایشـان در بیـن افـراد محبـوب 
باشـد. ایـن خواسـت خداوند بوده اسـت کـه بعد از 
گذشـت سـال های طوالنـی نـام شـهید زنده شـود 
و نـام افـرادی که در اسـارت ایشـان نقش داشـتند 

شـود. محو 

 پدرتان چند بار توسـط سـاواک دستگير 
بود؟ شده 

شـهید صدوق بـه خاطر صحبت ها و سـخنرانی های 
تنـدی که داشـت بـه روایتی حـدود هشـت بار در 
زمـان حیات آیت  اهلل بروجردی دسـتگیر شـده بود 
و چنـد بـار نیز حکـم به تبعید ایشـان صادر شـده 
بـود اما در تمـام دفعات آیـت اهلل بروجـردی زمینه 
آزادی ایشـان را فراهـم می کـرد. شـهید صـدوق از 
شـاگردان تیزهوش آیـت اهلل بروجردی بـود. یکی از 
دوسـتان پـدر کـه ایشـان نیـز از شـاگردان آیت اهلل 
روزی  کـه  می کردنـد  تعریـف  بودنـد  بروجـردی 
شـاگردان آیت اهلل بروجردی در کاس درس ایشـان 
را احاطـه کـرده بودنـد و سـئوال می پرسـیدند کـه 
آیـت  اهلل بروجـردی خسـته می شـوند و می گوینـد 
مگـر صدوق نیسـت ! برویـد سـواالتتان را از صدوق 
بپرسـید کـه به ایشـان اطـاع می دهند کـه صدوق 
بازداشـت اسـت و معظم له سـریع درخواست آزادی 
ایشـان را از رژیم درخواسـت کرده و آزاد می شـوند.

 در خصـوص يافتـن نشـانی از محل دفن 
پيكـر پدرتـان چـه اقداماتی انجـام داديد؟

بسـتگان  از  تعـدادی  شهادتشـان،  ابتـدای  در   
از  بعـد  در  نشـدند.  موفـق  امـا  کردنـد  پیگیـری 

پیـروزی انقـاب نیـز جسـتجوهای فراوانـی انجـام 
دادیـم امـا هیـچ نشـانی نیافتیـم. در پیگیری هایی 
کـه برخـی از بسـتگان بعد از شـهادت پـدرم انجام 
داده بودنـد رژیم شـاه گفتـه بودند که پیکر شـهید 
صـدوق را در منطقـه مسـگرآباد دفـن کرده انـد و 
مـا نیـز بـه مسـگرآباد مراجعـه کردیـم امـا چیزی 
نیافتیـم. خواسـت خـدا بوده اسـت که پـدرم عاوه 
بـر اینکـه به عنـوان اولیـن شـهید نهضـت حضـرت 
اولیـن شـهید  بـه عنـوان  باشـد  امـام خمینـی)ره( 

گمنـام نیـز نـام بگیرد.

  علت دسـتگيری ايشـان بعـد از رحلت 
آيـت اهلل بروجـردی چه بوده اسـت؟

 بعـد از اینکـه آیت  اهلل بروجردی مرحوم می شـوند، 
پـدرم در مسـجد اعظـم قـم حاضر شـده تـا جهت 
سـخنرانی باالی منبر برود. ایشـان متوجه می شوند 
کـه هر فردی عکسـی از عالمی را در دیوار مسـجد 
نصـب کـرده و از آن عالـم حمایـت کـرده و اعـام 
می کننـد کـه بعد از آیـت  اهلل بروجردی بایـد از این 
عالـم به عنـوان رئیـس حـوزه علمیه حمایت شـود. 
شـهید صـدوق تمـام عکس هـا را پـاره کـرده و بـه 
بـاالی منبـر می رونـد و اعـام می کننـد کـه مردم 
از حـاج آقـا روح  اهلل خمینـی پیـروی کنیـد و تنهـا 
ایشـان می تواننـد در حـوزه علمیـه بـه خوبی عمل 
کننـد. بعـد از اینکـه منبـر ایشـان تمـام می شـود 
رژیـم شـاه در صـدد دسـتگیری ایشـان بوده اند اما 
بـه کمـک مـردم فـرار می کنـد و دو روز بعـد در 

منـزل دسـتگیرش می کنند.

 از نحوه دسـتگيری ايشـان چـه مطالبی 
در ذهنتـان باقی اسـت؟

چندیـن نفـر از مامـوران شـاه جهـت دسـتگیری 
پـدرم بـه حیـاط منـزل مـا حملـه کردنـد. مـادرم 

نبینیـم همـه  را  ایـن صحنه هـا  مـا  اینکـه  بـرای 
مـا را بـه زیرزمیـن بـرد. صـدای شکسـتن شیشـه 
آمـد و پـدرم بـا ماموریـن درگیـر شـد و باالخـره 
ایشـان را دسـتگیر کردنـد و به همراه خـود بردند. 
تعـدادی از کتاب هـای ایشـان را بـا خـود بردنـد و 
برخـی از آنهـا را در حیـاط بـه آتـش کشـیدند. در 
ماقاتـی کـه مـادرم با پـدرم داشـته گفته بـود که 
مـن دیگـر آزاد نخواهـم شـد چـون حامـی خـودم 
)آیـت اهلل بروجردی( را از دسـت داده ام. چند روزی 
در شـهربانی قـم در اسـارت بودنـد. بـرادر بزرگترم 
غـذا از منـزل برایـش می برده کـه پـدرم گفته بود 
برایـم غـذا نیاوریـد چـون نمی دانم چـه چیزی در 
غذاهـا می ریزنـد کـه تـا صبـح نمی توانـم بخوابم و 
موجـب تـب و لـرزم می شـود و بـه ایـن ترتیب نیز 

شـکنجه اش می دادنـد.

 علـت شـكنجه ها چـه بـوده اسـت؟ آيا 
در صـــدد بودند فرد يا گـــروه خـــاصی 

را معرفی كنــد؟
آن ایـام مبـارزات شـکل نگرفتـه نبـود و گروه هـا 
تشـکیل نشـده بود که مثًا شـکنجه کنند تا اسـم 
و مشـخصات سـایر اعضـای گروه هـا را بگویند این 
مسـائل هنـوز مطـرح نبـود. بیشـتر بـه ایـن خاطر 
شـکنجه می دادنـد کـه اوال فـرد از کار خـود اظهار 
پشـیمانی کند و ایـن اظهار پشـیمانی را در حضور 
از شـاه  اعـام طرفـداری  اعـام کنـد و  سـایرین 
کنـد و دومـاً باعـث عبـرت خـود فـرد و سـایرین 
باشـد کـه بـا ایـن شـکنجه های وحشـیانه سـعی 
داشـتند ایجـاد رعـب و وحشـت کنند تا از شـروع 
انقـاب جلوگیـری کنند. امـا نمی دانسـتند همین 
شـکنجه ها سـبب خواهد شـد که مـردم علیه ظلم 
آنهـا به پـا خیزنـد و انتقـام ایـن خون هـا را از آنهـا 

بگیرند. 

برخی از بستگان بعد از شهادت پدرم 
انجام داده بودند رژيم شاه گفته بودند كه 
پيكر شهيد صدوق را در منطقه مسگرآباد 
دفن كرده اند و ما نيز به مسگرآباد مراجعه 
كرديم اما چيزی نيافتيم. خواست خدا بوده 
است كه پدرم عالوه بر اينكه به عنوان اولين 
شهيد نهضت خمينی باشد به عنوان اولين 

شهيد گمنام نيز نام بگيرد.

   به ترتيب از چپ: مهندس حاج حسن خامنه ای برادر مقام معظم رهبریـ  محمدرضا صدوقـ  دكتر محمدباقرصدوقـ  مهندس باقری مديركل 
وقت صنايع و معادن استان خراسانـ  سال 1368
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البتـه حضرت امام شـناخته شـده بودنـد و حمایت 
از حضـرت امـام را بسـیار خطرنـاک می دیدنـد و 
افـرادی کـه از حضرت امـام حمایـت می کردند که 
می تـوان از آنهـا بـه بـازوان حضـرت امام خمینـی 
تشـبیه کـرد قطـع کردند، افـرادی همچـون پدرم.
آسـیبی  نمی توانسـتند  امـام  حضـرت  بـه  چـون 
برسـانند بـه علـت ترس از مـردم، به همیـن خاطر 

بـازوان ایشـان را خواسـتند قطـع کننـد.
شـهید صدوق راه را شـناخته بود. ایشـان سـال 40 
راه را شـناخته بودنـد و می آمدنـد به مـردم معرفی 
می کردنـد. دوسـتان ایشـان می گوینـد کـه سـال 
40 بـه مسـجد می آمدنـد و رسـاله حضـرت امـام 
حضـرت  خیلی هـا  شـاید  ایـام  آن  می آوردنـد  را 
امـام را نمی شـناختند. افـرادی هـم کـه ایشـان را 
می شـناختند جـرأت نمی کردند اسـم حضرت امام 
را بیاورنـد ولی ایشـان رساله هایشـان را می آورند و 
می گوینـد کـه ایشـان حاج آقا  روح  اهلل هسـتند و در 

آینـده بیشـتر از ایشـان خواهید شـنید.
دسـتگیری ایشـان اوایل شـکل گیری سـاواک بوده 
اسـت و تیمـور بختیـار نیـز اولیـن رئیـس سـاواک 
سـاواک بـوده اسـت کـه درگیری ایشـان بـا تیمور 
بختیـار در منطقـه زادگاهـش نیـز باعث شـده بود 

کـه شکنجه هایشـان چندیـن برابر شـود.

شـناخت  از  بعـد  مـردم  عكس العمـل   
اسـت؟ چگونـه  پدرتـان 

 ایشـان فرد بسـیار با سـواد و باهوشـی بوده است و 
پیشـرفت زیادی داشـته طوری که توانسـته بود راه 
چندیـن سـاله را در مـدت زمان کوتاهـی طی کند. 
بـا معرفـی ایشـان، مـردم از خدمـات پدرم بیشـتر 
آشـنا شـدند و تعجـب می کننـد از میـزان خدمات 
و فعالیت هایـش. اقدامـات مهمـی در حـوزه علمیه 
انجام داده بود. در اراک، در شـهرهای شـمال کشور 
و بـا ایـن همـه دغدغه سـعی می کـرد هر سـال به 
محـل زادگاهـش مراجعـه کند و در کارهـای مردم 
روسـتا بـه آنهـا کمـک کنـد. معرفـی خدمـات و 
فعالیت هـای ایـن چنینـی شـهید، باعـث می شـود 

مـردم از بیـان زندگی ایشـان اسـتقبال کنند. 

 آيا شهيد را در خواب ديده ايد؟
در ایامـی کـه در حـال جمع آوری خاطرات شـهید 
بـودم و در ایـن مسـیر بـه بن بسـت می خـوردم و 
از پـدرم گلـه می کـردم، همـان شـب خـواب پـدر 
را می دیـدم و در کمـال تعجـب شـاهد ایـن بـودم 
کـه گـره کار گشـوده می شـد. این هـا برایـم انگیزه 

می شـد تـا گام هایـم را بلندتـر بـردارم.  

 آيا پدرتان وصيت نامه داشتند؟
فرصـت نکردنـد تـا وصیـت کننـد. البته شـاید در 
زنـدان نوشـته بودنـد امـا هیچ نشـانی از ایشـان به 
مـا ندادنـد و وصیتی هم به دسـت ما نرسـیده بود. 

 چه خاطره ای از پدرتان توسـط دوسـتان 
ايشان نقل شـده كه برايتان بيشـتر جذابيت 

است؟ داشته 
پـدرم،  خاطـرات  و جمـع آوری  معرفـی  رونـد  در 
نـزد یکـی از مسـؤلین و علمـای حاضـر رفتـم کـه 
پـدرم  بـا  سـال   3 ایشـان  نمی بـرم.  را  اسمشـان 
هـم حجـره بودنـد. زمانـی کـه بـا ایشـان دیـدار 
داشـتم نگفتـم کـه پسرشـان هسـتم و گفتـم کـه 
جهـت خاطرات شـهید صـدوق مزاحمتان شـده ام. 
بـه مـن گفتنـد کـه بـا شـهید صـدوق هـم حجره 
بوده انـد و زمانـی کـه متوجه شـدند من پسرشـان 
هسـتم همـه را از اتـاق بیـرون کردنـد و مـرا در 
آغـوش گرفتـه و چنـد دقیقـه ای گریـه می کردند. 
گفتنـد خاطـره ای از پدرتـان بـه ذهنـم آمـد کـه 
ایـن خاطـره هیچ وقـت از ذهنـم بیـرون نمـی رود. 
تعریـف کردنـد که مـاه رمضان بـود و ما بـه همراه 
پدرتـان در حـوزه علمیـه اراک بودیـم. نزدیـک به 
افطـار بـود کـه دو نفـر از هـم کاسـی ها آمدنـد و 
پرسـش و پاسـخ شـد و این دیـدار طوالنی گشـت 
طـوری کـه نزدیـک بـه افطار رسـید و بـرای افطار 
دعوتشـان کردیم. غـذای زیادی نداشـتیم، افطاری 
محقـری فراهـم کردیـم و سـفره انداختیـم و آقای 
صـدوق هـم از ایـن دو نفـر پذیرایـی کـرد. بعـد از 
صـرف افطـار و رفتـن آن دو میهمـان، صـدای بـه 
هـم خـوردن قاشـق و لیـوان شـنیدم ، بلـه صـدای 
هـم زدن قاشـق در لیـوان بـود! صدای قاشـقی که 
اکنون بعد از60 سـال هنوز در گوشـم اسـت که به 

اسـتکان می خـورد! دیـدم دارد چـای شـیرین هم 
می زنـد و آنجـا متوجـه شـدیم که صـدوق غذایش 
را داده اسـت بـه آن دو نفـر میهمـان و خـودش 
هـم سـر سـفره نیامده بـوده . ایـن عالم بزرگـوار به 
مـن گفتنـد که شـما برای یـک چنین شـخصیتی 
می خواهیـد فعالیـت کنیـد. یـا کار نکنیـد یـا اگـر 
می خواهیـد کار کنیـد خـوب معرفـی اش کنیـد. 

 آيا شـهيد صـدوق در قـم، مـزار يادبود 
دارند؟

در زادگاه ایشـان مـزار یادبـودی سـاخته شـده تـا 
ایشـان در  تـا عاشـقان و دوسـتان  باشـد  محلـی 
آنجـا حاضـر شـده و فاتحـه ای برایش بخواننـد. اما 
در شـهر قـم در وادی السـام مـزار یادبـودی در 
حـال احـداث اسـت در کنـار مـزار شـهید آیت اهلل 
سـعیدی کـه بیـش از 70 درصـد کار انجام شـده و 

در حـال اتمـام اسـت. 

 تشـكيل پرونده شـهادت پدرتان در چه 
انجام شد؟ سـالی 

مـردم ما را برای معرفی شـهید تشـویق می کردند. 
این اشـتیاق را که از طرف دوسـتان ایشـان دیدیم 
تشـویق شـدیم و گام در ایـن مسـیر گذاشـتیم. از 

 در زادگاه ايشان مزار يادبودی ساخته 
شده تا محلی باشد تا عاشقان و دوستان 
ايشان در آنجا حاضر شده و فاتحه ای برايش 
بخوانند. اما در شهر قم در وادی السالم مزار 
يادبودی در حال احداث است در كنار مزار 
شهيد آيت اهلل سعيدی كه بيش از 70 درصد 

كار انجام شده و در حال اتمام است. 

   محمدرضا صدوق در كنار جمعی از مسئولين حاضر در كنگره شهيد صدوق گلپايگانی
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مـا می خواسـتند تـا پیگیر پرونده شـهادت ایشـان 
شـویم. از سـال 77 بـه دنبـال ایـن کار بودیـم و در 
سـال 1380 نامـه ای بـه بنیـاد شـهید نوشـتیم و 
درخواسـت بررسـی پرونده ایشـان را کردیم. اسناد 
را تحویـل دادیـم و شـهود را معرفی کردیم نسـبت 
بـه اینکـه ایشـان شـهید شـده اند. از سـازمان ها و 
واحدهـای مختلف اسـتعام شـد و تاریخ شـهادت 
ایشـان در 4 آبان سـال 1340 در زنـدان قصر تهران 

ثبت شـد. 

  تاييد شـهادت ايشـان در بنياد شـهيد، 
چـه واكنش هايـی را به همراه داشـت؟

در خصـوص معرفی و ثبت شـهادت ایشـان در ابتدا 
کـم کاری خودمـان بـود و در ادامـه کسـی مـا را 
تشـویق و راهنمایـی نمی کـرد. ایـن کار مـا باعـث 
شـد که شـبهه در بیـن برخی از مـردم از بین برود 
می گفتند اگر ایشـان شـهید شـده اسـت چرا اعام 
نمی شـود! و اگر هم شـهید نیسـت پـس جنازه اش 
کجاسـت! امـا اکنـون خیالمـان راحت اسـت که تا 
حـدودی ایشـان را معرفـی کرده ایـم. خـود شـهید 
در ایـن راه کارگشـا بـود. بارهـا دیـده ام کـه پـدرم 
دسـت مرا گرفته و راه را به من نشـان داده اسـت. 
نمی دانسـتم فـان فـردی از پـدرم اطاعـات دارد 
و ناخواسـته و اتفاقـی می رسـیدیم بـه آن فـرد و 

خاطـرات پـدر را برایـم بازگـو می کرد.
و چیـزی  بودنـد  محافظـه کار  کـه  هـم  بعضی هـا 
آمدنـد  شـد  برطـرف  شـبهه  وقتـی  نمی گفتنـد 
و صحبـت کردنـد و از خاطـرات پدرمـان گفتنـد 
مدیـران بنیاد شـهید کمـک فراوانی به ما داشـتند.
حتـی بنیـاد شـهید پیشـنهاد داد که منزل شـهید 
صـدوق را خریـداری کننـد و تبدیل به مـوزه کنند 
امـا مـن گفتـم راضـی نیسـتم از بیت المـال چنین 

مبلغـی پرداخـت شـود.  بعـد از برگـزاری کنگـره 
نیـز برخوردهای مردم متفاوت شـد و مردم تشـکر 
می کردنـد و می گفتنـد کار بزرگـی انجـام داده ایـد 
چـون ایشـان اولیـن شـهید نهضـت امـام خمینـی 

بودند. 

 در جهـت ثبـت خاطرات ايشـان چگونه 
از اسـامی دوسـتان ايشـان مطلع گشتيد؟

اسـامی  کـه  دارنـد  کتابـی  بروجـردی  آیـت اهلل  
شـاگردانش در آن ثبـت شـده اسـت و اسـم پـدرم 
نیـز در بیـن این اسـامی اسـت. این کتـاب را تهیه 
کردیـم و شـاگردانی کـه همزمـان در سـالی کـه 
پـدرم در کنـار آیـت اهلل بروجـردی بود را جسـتجو 
کردیـم و افـرادی کـه در قیـد حیات بودنـد را پیدا 
کرده و به حضورشـان رسـیدیم. افرادی که شـهید 
را می شـناختند خوشـحال شـدند و همه می گویند 
که شـهید صـدوق را خداونـد زنده کـرد. این اقدام 

کمـک زیـادی کـرد در جهت شـناخت ایشـان.
مثـا یکـی از دوستانشـان تعریـف می کردنـد کـه 
صحبت هـای صـدوق بسـیار تنـد بـود و مـا هـم 
خواسـتیم کـه ایشـان را از قـم خـارج کنیـم تـا 
دسـتگیر نشـوند ولـی موافقت نکردنـد و 3 روز بعد 
دسـتگیرش کردنـد. امیدوارم توانسـته باشـیم دین 

خودمـان را بـه ایشـان ادا کـرده باشـیم.

   در پايـان اگـر مطلبی بـرای خوانندگان 
ماهنامه "شـاهد  يـاران" داريد بيـان كنيد؟

هنـوز مـن کسـی را ندیـده ام کـه از پـدرم بدگویی 
کنـد. همه از شـجاعت ایشـان می گوینـد. مردم دار 
بـود و به مـردم کمـک می کـرد. ارتباط ویـژه ای با 
خداوند داشـت و دوسـتان ایشـان روایـت می کنند 
کـه روضه هـای بسـیار سـوزناکی می خوانـده کـه 
نمی شـد فـردی در مسـجد باشـد و بـا روضه هـای 
می خواهـد  شـهید  خـود  نکنـد.  گریـه  ایشـان 
کـه اکنـون در جامعـه معرفـی شـود. آن ایـام کـه 
ایشـان شـهید شـدند تاریکـی بـود و مـردم خوبی 
و بـدی را به درسـتی تشـخیص نمی دادند. ایشـان 
می دانسـت شـهید می شـود ولـی می خواسـت کـه 
کشـته شـود ولـی راه صحیـح را بـه مـردم نشـان 
دهـد. توجـه ویـژه به مـردم داشـت و مهمان  نوازی 
عجیبـی داشـت بـا اینکـه مبـارز بودند ولی بسـیار 
مردمـی بودنـد.  هنـوز بعد از گذشـت 60 سـال از 
شـهادت ایشـان مردم به نیکی از او یـاد می کنند و 
ایـن برایـم بسـیار عجیب اسـت که با گذشـت این 
همـه سـال مـردم فرامـوش نکرده انـد و از اخاق و 
رفتـار شـهید صـدوق خاطره هایـی در ذهـن دارند 
و بـه نیکـی از او یـاد می کنند. پـدرم راز ماندگاری 
عجیبـی دارد کـه هنـوز پی بـه آن نبـرده ام. فردی 
کـه ایـن چنیـن خدمـات فی سـبیل اهلل  داشـته و 
ایـن چنیـن گمنـام شـهید می شـود و بعـد از 60 
سـال در جامعـه معرفـی می شـود. مـا پدرمـان را 
متعلـق بـه تمـام ایـران می دانیـم و خوشـحالیم از 

اینکـه یـک چهـره ملی شـده اند.

آيت اهلل بروجردی كتابی دارند كه اسامی 
شاگردانش در آن ثبت شده است و اسم پدرم 
نيز در بين اين اسامی است. اين كتاب را تهيه 
كرديم و شاگردانی كه همزمان در سالی كه 
پدرم در كنار آيت اهلل بروجردی بود را جستجو 
كرديم و افرادی كه در قيد حيات بودند را پيدا 

كرده و به حضورشان رسيديم. 

  تصويری از سخنرانی حضرت آيت اهلل بروجردی در شهر مقدس قم
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در چنـد سـالی کـه در منزل ایشـان به همسـرش 
کمـک می کـردم بـه جـز خوبـی و نیکی از ایشـان 
و  همسـر  بـا  رفتـارش  نـدارم.  ذهـن  در  چیـزی 
فرزنـدان خـوب بـود و در کارهـای منـزل کمـک 
تدریـس  و  تحصیـل  مشـغول  همیشـه  می کـرد. 
بـود. شـاگردانش بـه منزل شـان می آمدنـد و اتاقی 
مخصـوص تدریـس داشـتند که جلساتشـان در آن 
اتـاق برگـزار می شـد. بارهـا دیـده بـودم کـه براي 
بـه  دادن  درس  و  سـخنراني  و  کـردن  صحبـت 
شـاگردانش اصـًا کتـاب بر نمي داشـت و مطالب را 
از حفـظ مي گفـت. فـرد با محبـت و قدردانـی بود. 
بارهـا از مـن حالیـت مي طلبیـد و مي گفـت اگـر 
کـم و کسـري هسـت مـرا حال کـن، تـو زحمات 
زیـادی مي کشـي تـا بچه هاي مـرا بـزرگ مي کني. 
مزاحمت هـای سـاواک و اراذل و اوبـاش چند سـال 
بـود کـه ادامه داشـت. در چند سـالی کـه در منزل 
ایشـان حضور داشـتم، بیرون کـه می رفت تهدیدش 
می کردنـد. بـرای نماز خواندن کـه می رفت جلویش 

را می گرفتند و مزاحمش می شـدند و شـهید صدوق 
بـرای همسرشـان از این مزاحمت هـا می گفتند. 

آیت اهلل بروجردی را خیلی دوسـت داشـت و ایشـان 
شـهید  داشـتند.  دوسـت  را  صـدوق  شـهید  نیـز 
صـدوق، دشـمن زیـاد داشـت و در محلـه افـرادی 
کـه نمی شـناختیم تهدیـدش می کردنـد. روزی که 
بـرای دسـتگیری ایشـان آمدنـد بـه سـرعت پله ها 
را بـاال رفتـم کـه افتـادم و پایـم شکسـت. بعـد از 
دسـتگیری ایشـان، همسرشـان دلواپـس و نگـران 
بودنـد و خیلـی زحمـت کشـیدند و پیگیـر شـدند 
تـا بتواننـد آزادش کننـد امـا موفـق نشـدند. مـن 
بـه همـراه همسـرش بـراي ماقـات بـه زنـدان قم 
رفتیـم کـه گفتنـد دیگـر آزادش نخواهنـد کـرد. 

کسـاني کـه منبرهـاي او را به یـاد دارنـد مي دانند 
مسـجد  در  او  مثـل  هیچ فـردی  صـدوق  از  بعـد 
چنیـن روضه هایی نخوانده اسـت. ایشـان توانسـته 
بـود مردم را نسـبت به ظلـم شـاه آگاه کنند. براي 
مـردم از خیانت هـاي شـاه و پسـرش مي گفـت و 

شـهید صدوق مرد شـجاعي بود. ایشـان در روسـتا 
از حضـرت امام خمینـی)ره( می گفتند و از شـجاعت 
ایشـان بـه مـردم اشـاره داشـتند. مـردم آن ایـام 
بـا حضـرت امـام آشـنا نبودنـد و بعـد از گذشـت 
چندیـن سـال و آمـدن حضـرت امام خمینـی)ره( و 
پیـروزی انقـاب همـه افـرادی که شـهید صدوق را 
می شـناختند اذعـان می کردنـد کـه چندین سـال 
پیـش چگونه شـهید صدوق توانسـته بـود حضرت 
امـام را بشناسـد و این گونـه آینـده نگرانـه صحبت 
کنـد. همـه مردم به شـهید صـدوق عاقـه خاصي 
داشـتند و برخـورد شـهید صـدوق به گونـه اي بـود 
کـه محبتـش بـه دل همـه افتـاده بود. شـاید براي 
ایـن بـود کـه مي دانسـت مي خواهد شـهید شـود. 
در آن زمـان کـه خبـر شـهادتش به روسـتا رسـید 
همـه مـردم ناراحـت بودند و گریـه مي کردند حتي 
بچه هایـي که بـا او آشـنایي نداشـتند مي گفتند ما 

از پـدر و مادرمـان خوبي هـاي او را شـنیده ایم.

فاطمه شاه محمدی:
سخنرانی های روشنگرانه شیخ صدوق در بین مردم با تهدید رژیم ستم شاهی متوقف نشد

خانم فاطمه شاه محمدی متولد 1331 است و در 11 سالگی جهت كمك به همسر شهيد صدوق در انجام كارهای منزل و نگهداری از فرزندان ايشان مشغول به 
فعاليت بوده است.خانم فاطمه شاه محمدی از جلسات شهيد صدوق در منزل و تهديدات رژيم شاه خاطراتی برايمان بازگو می كند.
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خانم اقدس صدوق متولد 1334 و در زمان شهادت پدر 6 ساله بوده است. خانم صدوق از دلتنگی های خود در نبود پدر برايمان 
می گويد كه چگونه صحنه های دلخراش دستگيری و شكنجه پدر شهيدش بعد از گذشت سال ها از يادش نرفته است. فرزند سوم 
شهيد صدوق از مسئولينی می گويد كه چگونه بعد از پيروزی انقالب به ديدار خانواده ايشان نيامده و آنها را در تالطم زندگی تنها 
گذاشته اند اما با شروع جنگ تحميلی دعای خير برای برادر و همسرش كه به جبهه رفته بودند خوانده و آنها را روانه جبهه كرده تا 
نهضت امام خمينی باقی بماند. اقدس صدوق از ايامی برايمان می گويد كه نبود پدر را بيشتر احساس كرده و دلتنگ پدر بوده است. 
در كنار گفت وگويی كه با ايشان انجام داده ايم با همسر ايشان محمدعلی هادی، فردی كه شهيد صدوق را ازنزديك می شناخت و از 
شاگردان ايشان بوده به گفت وگو پرداخته ايم تا از خدمات اجتماعی، فرهنگی و مبارزاتی شهيد صدوق برايمان نكاتی را يادآوری كند. 
در ديدار صميمی با خانواده اين شهيد بزرگوار، هم صحبت شديم با نوه شهيد صدوق و فرزند خانم اقدس صدوق كه جوان ترين شهردار 
كشور بوده و با سن كم، سمت های زيادی داشته و حيف مان آمد با ايشان به گفت وگو ننشينيم و چند لحظه ای با ايشان كه از نخبگان 

كشور نيز هستند گفت وگو نكنيم. در ادامه گفت وگوی »شاهد ياران« با خانواده خانم اقدس صدوق را می خوانيد.

گفت وگو با اقدس صدوق )فرزند شهیدآیت اهلل محمدصادق صدوق گلپایگانی(

راه شهید  صدوق را ادامه خواهم داد

درآمد
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  در ابتـدا لطفـا خودتـان را معرفی كنيد؟ 
فرزند چندم شـهيد صدوق هسـتيد؟

در ابتـدا الزم می دانـم تشـکر ویژه ای داشـته باشـم 
از حجت االسـام والمسـلمین حاج آقـا شـهیدی و 
مدیـران بنیـاد شـهید کـه در صـدد معرفـی پـدر 
تاش هـای  و  برداشـته  بلنـدی  گام هـای  شـهیدم 
بسـیاری صـرف داشـته اند. اقـدس صدوق هسـتم، 
فرزند سـوم شـهید صدوق. آموزگار بـوده ام و مدتی 

اسـت که بازنشسـته شـده ام.

  در زمـان شـهادت پدر، چندسـال سـن 
؟ شتيد ا د

زمانی که پدرم شـهید شـدند 6 سـاله بودم. خاطرم 
اسـت زمانـی که بـه همـراه بـرادرم بـرای خرید به 
بیـرون از منـزل رفتـه بودیـم در زمـان بازگشـت 
دیدیـم کـه چندیـن مامـور در منـزل ما هسـتند و 
بـه دلیـل تـرس از آنهـا از درب دیگـری وارد منزل 
شـدیم. مـادرم مضطرب بودنـد و ما را بـه زیرزمین 
بـرد. ماموریـن وارد اتـاق پـدرم شـدند و شیشـه ها 
را شکسـته و باعـث زخمـی شـدن پـدرم شـدند. 
مأموریـن دسـت های پـدرم را بسـتند و از منـزل 

بردند. بیـرون 

  از آخريـن ديـدار خـود با پـدر، برايمان 
بگوييد؟

بعـد از گذشـت چنـد روز از دسـتگیری پـدرم، بـه 
همـراه بـرادر، مـادر و خواهـرم بـرای ماقـات بـا 
ایشـان بـه زنـدان قـم رفتیم.صحنه دلخراشـی بود. 
دسـت و پـای پـدرم را بسـته بودند و آثار شـکنجه 
در صـورت و بدن ایشـان مشـخص بـود. این صحنه 

را هیچ وقـت فرامـوش نمی کنـم و زمانـی کـه بـه 
یـاد ایـن صحنـه می افتم اشـک در چشـمانم حلقه 
مـادرم  بـه  پـدرم  دیدارمـان  آخریـن  در  می زنـد. 
گفتنـد کـه مـن دیگـر آزاد نخواهـم شـد و ایـن 
دسـتگیری بـا دفعـات گذشـته تفـاوت دارد و ایـن 
آخریـن  بـاری اسـت که شـما را می بینم. بـه مادرم 
گفتنـد وصیتـی به شـما دارم که اجـازه دهید تمام 
فرزندانـم ادامـه تحصیـل دهند و افراد باسـوادی در 
جامعه باشـند. این سـخن ایشـان همیشـه در ذهن 
مـن باقـی اسـت. آن ایام بـه دختـران اجـازه ادامه 
تحصیـل نمی دادنـد، امـا پـدرم می گفت کـه دختر 
و پسـر برایـم تفاوتـی نـدارد و همـه فرزندانـم باید 

درس بخواننـد و بـه مقـام باالیی برسـند. 

  آيـا در زنـدان قصر تهران نيـز به مالقات 
ايشان رفتيد؟

 یکـی از بسـتگان مـا مأمـور شـهربانی بـود کـه 
توانسـته بـود یک بـار پـدرم را از نزدیـک در زندان 
قصـر تهـران ماقات کنـد. به مـادرم توصیـه کرده 
فراوانـی  بـود چـون شـهید صـدوق شـکنجه های 
یـا  و  نرویـد  ماقاتـش  بـرای  اسـت  بهتـر  شـده، 
فرزنـدان را بـا خـود همـراه نبریـد تا ایـن صحنه ها 

را نبیننـد و موجـب ناراحتـی آن هـا نشـود. 

 آيا بعد از شـهادت ايشان،دوسـتان شهيد 
و مسـئولين به ديدار خانواده شـما آمدند؟

بعد از شهادتشـان خانواده ما بسیار متحمل سختی 
شـد. تا زمانی کـه رژیم ستم شـاهی برجامعه حاکم 
بـود و افرادی کـه همراه رژیم ستم شـاهی بودند در 
محلـه از مـا بدگویـی می کردند و موجـب دلخوری 

مـا می شـدند. در مدرسـه بـه چشـم فرزنـدان یک 
خرابـکار بـه مـا نـگاه می کردنـد. افرادی هـم بودند 
کـه مخالـف رژیـم شـاه بودنـد امـا می ترسـیدند به 

دیـدن مـا بیایند یـا با ما ارتباط داشـته باشـند.
افـرادی نیـز بودنـد کـه بـه مـا و شـهادت پدرمـان 
مـا  منـزل  بـه  کـه  افـرادی  می کردنـد.  افتخـار 
بلنـد گریـه کننـد و  می آمدنـد می ترسـیدند کـه 
صحبـت و اظهار نظـری کننـد. افـرادی کـه بـرای 
دیـدار بـه منزلمـان می آمدنـد، معموال شـبانه و به 
دور از چشـم ماموریـن می آمدنـد. روحانیونـی کـه 
بـه منـزل مـا می آمدند بسـیار احتیـاط می کردند و 
بعضـاً لباس روحانیت را از تنشـان خـارج می کردند 

تا شناسـایی نشـوند.  

 آيا مسـئولين بعد از پيـروزی انقالب نيز 
به ديدار خانواده شـهيد صـدوق آمدند؟

بعـد از پیـروزی انقـاب، بـا ایـن کـه پـدرم شـهید 
شـاخص هسـتند، متأسـفانه هیچ کدام از مسئولین 
بـه منـزل مـا نیامدنـد در این سـال های اخیـر بود 
کـه بـا تـاش خانـواده خودمـان، مسـئولین نیـز 
درصـدد شـدند تـا شـهید صدوق را معرفـی کننـد.
مـن با اینکـه پدرم را در راه مبارزه با ظلم از دسـت 
داده بـودم و در نبـود پـدر سـختی های زیـادی را 
متحمـل شـده بـودم امـا با شـروع جنـگ تحمیلی 
زمانـی کـه همسـرم و برادرم بـرای رفتن بـه جبهه 
آماده می شـدند دعای خیر پشـت سرشـان خواندم 
و آمـاده بـودم تـا مجـدد بـرای بقـای راه شـهید 

صـدوق و سـایر شـهدای انقـاب جانفشـانی کنم.

 از سختی های زندگی در نبود پدر بگوييد؟
تمام زندگیمان در نبود پدر همراه با سختی بود. 

مادرمـان بسـیار فـداکار بـود و تمـام تـوان خـود را 
بـرای تربیـت و تحصیـل ما صرف کرد. مـادرم جای 

دست و پای پدرم را بسته بودند و آثار 
شكنجه در صورت و بدن ايشان مشخص 
بود. اين صحنه را هيچ وقت فراموش نمی كنم 
می افتم  صحنه  اين  ياد  به  كه  زمانی  و 
اشك در چشمانم حلقه می زند. در آخرين 
ديدارمان پدرم به مادرم گفتند كه من ديگر 
آزاد نخواهم شد و اين دستگيری با دفعات 
گذشته تفاوت دارد و اين آخرين باری است 

كه شما را می بينم. 

  تجليل از فرزندعالم شهيد آيت اهلل صدوق گلپايگانی توسط حجت االسالم و المسلمين سيدمحمدعلی شهيدی در پنجمين كنگره روز شهيد



www.navideshahed.com
58

یادمان شهید  آیت اهلل صدوق/ شماره 177-176/ مهر و آبان 1399

پـدر را برایمـان پر کـرده بـود. اجازه داد تـا فرزندان 
تحصیـل کننـد بـا ایـن کـه حقوقـی نداشـت امـا 
توانسـت همـه فرزنـدان را تحصیل کرده بـار بیاورد 

و تحویـل جامعـه دهد. 

 چـرا از شـهيد صدوق بـه عنـوان اولين 
شـهيد نهضـت امام خمينـی)ره( نـام می برند؟     
پـدرم فردی شـجاع و بـا تقوا بـود. مردم دوسـتش 
داشـتند چـون جان خودش را برای مردم گذاشـت.
از شـاگردان و یـاران حضرت امام بـود. آن ایام افراد 
زیـادی حضـرت امام خمینـی را نمی شـناختند امـا 
پـدرم از یـاران ایشـان بـود و عاوه بر حضـرت امام 
بـا شـهید مصطفی خمینـی)ره( نیـز در ارتبـاط بـود. 
همیشـه می گفـت ) البتـه به نقـل قول های مـادرم( 
کـه بـه فرزندانم بگوییـد از آیـت اهلل خمینی پیروی 

. کنند
توصیـه می کـرده تـا رسـاله ایشـان را بخوانیـم و 

اشـاره داشـته کـه از همـه علمـا اعلم تـر اسـت.
 چـون پـدرم از طرفـداران حضـرت امام خمینـی)ره( 
بـوده اسـت و در راه پیـروی و کمـک بـه مبـارزات 
شـدند  شـهید  امام خمینـی  رهبـری حضـرت  بـه 
بـه همیـن دلیـل بنـام اولیـن شـهید نهضـت  امـام 

خمینـی نـام گرفته انـد.

  از دلتنگی های خود در نبود پدر بگوييد؟
 در آن ایام، نمی دانسـتیم کلمه شـهید چیسـت اما 
زمانی کـه بیـرون می رفتـم و می دیـدم کـه پـدری 
دسـت دختـرش را گرفتـه خیلی ناراحت می شـدم 
و بـا خـود می گفتـم کـه چـرا مـا نباید پدر داشـته 
باشـیم و دسـت در دسـت پـدر بیـرون رویـم. یک 
روز از مـادرم پرسـیدم کـه پدرمـان چگونـه از دنیا 
رفـت؟ مـادرم می گفـت مشـکلی برایـش پیش آمد 
و از دنیـا رفـت و بـه مـا نمی گفت که شـهید شـده 
اسـت به خاطـر این که شـاید در جایـی بازگو کنیم 
و برایمـان مشکل سـاز شـود. در مدرسـه از ماجرای 
تـرس  چـون  نمی گفتیـم  چیـزی  پـدر   شـهادت 
داشـتیم برایمان ایجاد مشـکل شـود. برادر بزرگترم 
در دانشـگاه تبریـز پذیرفتـه شـد ولی بـه علت این 
کـه پـدرم بـر علیه رژیـم ستم شـاهی مبـارزه کرده 
بـود اجـازه ندادنـد در دانشـگاه تبریز حاضر شـود و 

بـه سـختی در دانشـگاه پذیرفته شـد.
با گذشـت زمـان، زمانی که 10 سـاله بـودم ماجرای 
شـهادت پـدر را برایمـان بازگـو کـرد وقتـی کـه 
بسـیار  شـدم  متوجـه  را  پـدر  شـهادت  ماجـرای 

ناراحـت شـدم. اکنون بعد از گذشـت سـال ها هنوز 
هـم احسـاس می کنـم کـه کمبـودی در زندگـی ام 

دارم، چـون دختـر عاقـه زیـادی بـه پـدر دارد. 

  در چـه مرحله ای از زندگـی، نبود پدر را 
بيشتر احسـاس كرديد؟

دختـر عاقـه زیـادی بـه پـدر دارد و زمانـی کـه 
می خواسـتم ازدواج کنـم جـای خالی پـدر را بیش 

از پیـش احسـاس کـردم. 
همیشـه جـای خالـی پـدرم را احسـاس می کـردم. 
از کودکـی بـا یـاد پـدر زندگـی می کـردم بعضـی 
وقت هـا فکـر می کـردم کـه پـدرم کنـار اسـت و با 
پـدرم حـرف مـی زدم. زمانی کـه پـدرم زنـده بودند 
مـرا بیـرون می بـرد و بـا مـن بسـیار مهربـان بـود. 
برایـم قصه می گفـت و آواز می خوانـد. هنوز صدای 
الالیی هایـش در گوشـم باقـی  مانـده اسـت. پـدرم 

بسـیار مهربـان بود.

 پدرتان را چگونه بـرای فرزندانتان معرفی 
كرده ايد؟

فرزندانـم همیشـه از مـن سـئوال می کردنـد کـه از 
پدربزرگمان برایمان بگویید. وقتی برایشـان صحبت 
می کـردم کـه ایشـان فـردی با تقـوا، عالـم، نترس و 
شـجاع بـود و همراه حضـرت امام خمینـی  )ره( بودند 
لـذت می برند و نسـبت به ایشـان افتخـار می کنند. 

  اگـر اكنون شـهيد را ببينيـد چه حرفی 
بـه ايشـان می گوييد؟

 اگـر اکنـون پـدرم را ببینـم می گویـم کـه افتخـار 
می کنـم کـه پـدرم هسـتی و موجـب افتخـار مـا 
شـهید  راه  می دهیـم.  ادامـه  را  راهـت  و  هسـتید 

صـدوق را الگـوی زندگـی ام قـرار داده ام.

 در پايان اگر سخنی است بيان بفرماييد؟
نـام شـهید را کـه می آورم احسـاس می کنـم برکت 
وارد زندگـی ام می شـود و حضور شـهید را همیشـه 
در زندگـی ام احسـاس می کنم. چندیـن بار خوابش 
را دیـده ام. ان شـاهلل همه شـهدا از ما راضی باشـند.

 درخواسـت مـا ایـن اسـت که مسـئولین، از شـهدا 
اقدامـات  ایـن  و خانـواده شـهدا تجلیـل کننـد و 
دلگرمی ماســـت. همـــه شـــهدا محترم هستند 
امـا شـهید صـدوق جـزو شـهدایی بـود کـه در اوج 

خفقـان مبـارزه بـا شـاه به شـهادت رسـید. 

هميشه می گفــت بـــه فــرزندانم 
بگوييد از آيــت اهلل خميـنی پيروی كنند. 
توصيه مـی كرده تا رساله ايشان را بخوانيم 
اعلم تر  علما  از همه  كه  اشاره داشــته  و 
اسـت. چـــون پدرم از طرفداران حضرت 
امام خمينی)ره( بوده است و در راه پيروی و 
كمك به مبــارزات به رهبــری حضــرت 
امام خمينی شهيــد شـدند به همين دليل 
بنام اولين شهيــد نهضت امام  خمينی نام 

گرفته اند.
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حاج محمدعلی هادی )داماد شهید(
اقدامات شهید صدوق، راه انقالب را هموار و موجب تقویت روحیه مردم می شد

  تـالش برای كسـب علم، مبـارزه با ظلم 
و هموارسـازی راه انقالب

 شـهید صـدوق به عنـوان فـردی؛ اسـامی، انقابی 
و پیـش رو و به عنـوان گره گشـای همـه امـور مردم 
از قدیم االیـام مطـرح بوده اسـت. شـهید صدوق در 
حـوزه علمیـه درس خوانـده و تدریس کـرده اما آن 
چیـزی که ایشـان را معروف و مشـهور کـرده چهره 

خدمت رسـانی ایشـان بوده اسـت. 
هـر شـخصی کـه گرفتاری داشـت به ایشـان رجوع 
می کردنـد.  حـل  مکـرر  را  مشـکات  و  می کـرد 
کارگشـا  بیشـتر  اجتماعـی  اختافـات  در  حتـی 
بودنـد و در همـه زمینه هـا حضـور مثبتـی داشـت. 
فـردی خـادم و سـخنران بـوده اسـت کـه همـه به 
ایشـان پنـاه می آوردنـد. اقدامـات شـهید نشـان از 
ایـن دارد کـه شـهید صـدوق درک کـرده بـود کـه 
دنیـا در حـال تحول و دگرگونی اسـت و به تناسـب 
ایـن دگرگونـی، بـا علـم و عمـل سـعی در تجهیـز 
خـود در ایـن مسـیر را داشـته اسـت. طـی همیـن 
مسـیر موجب نمونه شـدن ایشـان می شـود. شهید 
صـدوق فردی بوده کـه درس های علمـی را تحلیل 
 کـرده و با تفاسـیر آیات قـرآن، شکسـت پذیر بودن 
شـاه را برهمـگان اعام کرده اسـت. شـهید صدوق 
می دانسـته اقدامـات و سـخنان ایشـان علیـه ظلـم 

بـه گـوش خیلی هـا می رسـد و تکـرار ایـن جمات 
سـبب خواهد شـد تـا آثار مثبتـی به همراه داشـته 
باشـد. در ادامـه مـردم شـاهد بودنـد که رژیم شـاه 
شکسـت پذیر اسـت و اقدامـات شـهید صـدوق راه 
انقـاب را همـوار می کـرد و موجب روحیـه گرفتن 
مـردم می شـد. اقدامـات شـهید صـدوق در زمـان 
ایـن  امـروزه  بـود. شـاید  ارزشـمند  خـود، بسـیار 
بسـیار  زمـان  آن  در  امـا  نباشـد  بـزرگ  اقدامـات 
ارزشـمند بـود. اقدامـات ایشـان مثا بیـرون کردن 
در  ایسـتادگی  و  درگیـری  یـا  و  بختیـار  تیمسـار 
برابـر ماموریـن و شـجاعت ایشـان در مسـیر مبارزه 
بـا ظلـم، حاکـی از ایـن اسـت کـه شـهید صـدوق 
درصـدد بـوده تا ابهت رژیم شـاه را بشـکند و مردم 
از دیـدن اقدامـات ایشـان روحیـه بگیرنـد. شـهید 
صـدوق می دانسـت که رژیم شـاه سـرنگون خواهد 
شـد امـا این را نیز به خوبی می دانسـته کـه باید در 
ایـن مسـیر خون هایـی ریخته شـود تا ایـن خون ها 

موجـب سـرنگونی شـاه گردد. 

  ياور حضرت امام خمينی)ره(
حمایـت و معرفـی حضـرت امام خمینی)ره( نشـان از 
ایـن واقعیـت دارد کـه ایشـان می دانسـت حضـرت 
امـام )ره( تـوان و ایمان ایسـتادگی در برابر ظلم شـاه 

را دارد و بـرای همیـن از حضـرت امـام )ره( حمایـت 
می کــرد و از همـــراهان و مریــدان حضـرت  امام 
خمینـی )ره( شـده بـود. شـاید خیلی ها حضـرت امام 
را نمی شـناختند اما بصیرت شـهید صـدوق موجب 
شـده بـود تـا سـرنگونی رژیـم شـاه را پیش بینـی 

  . کند

  حضور در سخنرانی های شهيد 
تـا 12سـالگی در منبرهـای ایشـان حاضـر بـودم. 
منبـرهایشان با محتوای پیشرفت و آگاهی اجتماعی 
و هـم چنیـن در خصـوص مسـائل دینی بود. سـعی 
داشـت نسـبت به نقشـه هایی که دشـمنان داشـتند 
تـا اسـام حقیقـی را از بین ببرند و اسـام امریکایی 
را جایگزیـن آن کننـد برمـا کـرده و مـردم را از آن 
آگاه کنـد. خاطـرم اسـت ایشـان اشـاره می کردنـد، 
اقداماتی که از طرف شـاه انجام می شـود سـبب این 
اسـت کـه آثـار اسـام را از بیـن ببرند. در شـهرهای 
مختلـف حاضـر می شـدند و اعام می کردنـد که ای 
مـردم آگاه باشـید کـه می خواهنـد ریشـه اسـام را 
از بیـن ببرنـد. شـهید صدوق اشـاره داشـت کـه اگر 
دیدیـد حتی یـک فرد روحانی، سـعی در سـازگاری 
شـما بـا شـاه را دارد، بدانید که مخالفت کـردن با او 

وظیفه شـرعی شماسـت. 
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  شهيد صدوق و تربيت نيروهای انقالبی
منطقـه مـا جزو مناطقی اسـت که بیشـترین تعداد 
شـهید را نسـبت به سـایر مناطـق دارد. این روحیه 
جهـاد و شـهادت حاصـل تاش های شـهید صدوق 
اسـت که جوانـان را آمـوزش داد تا تسـلیم خداوند 
باشـند، نـه تسـلیم حاکمـان ظالـم. از تاش هـای 
دیگـر ایشـان در منطقـه ایـن بـود کـه نسـبت بـه 
سـوادآموزی اهالـی اقـدام کـرد و ایـن امـر باعـث 
شـد کـه اکنـون فـرد بی سـواد در روسـتا نداریـم 
و اکثـر اهالـی از حافظـان قـرآن هسـتند و ایـن به 
دلیـل آموزش هـای شـهید اسـت. ایـن چنین شـد 
کـه مـردم انقابـی رشـد کردنـد و زمانـی کـه پیام 
انقـاب را شـنیدند بـرای حفـظ نظـام و اسـام بـه 
جبهه هـا شـتافتند. از آثـار کارهای ایشـان می توان 

بـه پـرورش افـراد اسـامی و انقابـی اشـاره کرد.

  كمك به نيازمندان
شـهید صـدوق در کمـک بـه مسـتمندان پیشـگام 
بـود و سـعی می کـرد یـا خـودش یـا افـراد خّیـر 

دیگـری را بـرای اقـدام کار خیـر بسـیج کنـد. 
در مدتی که در شـهر اراک حضور داشـته، خدمات 
و کمک هـای زیـادی برای مردم انجام داده اسـت. 

کسـانی کـه در شـهر اراک ایشـان را می شـناختند 
اشـاره داشـتند کـه شـهید صـدوق روزهـا طلبـه و 
شـب ها، امدادگـری بـود کـه بـه نیازمنـدان کمک 

می کـرد. 

  تبليغ اسالم در سطح كشور
مناطـق  بـه  دیـن  تبلیـغ  جهـت  شـهید صدوق 
متعددی از کشـور سـفر کرده بود؛ از جمله مناطقی 
در شیراز، مناطقــی در شمـــال کشـــور و استان 
مازنـدران و شهرسـتان نـور. چندین سـال پیش به 
شـهر نـور رفتـم و در مسـجدی کـه شـهید صدوق 
منبـر می رفــت حاضـر شــدم. در صـدد بـودم تـا 
اطاعاتـی از حضـور ایشـان در ایـن شـهر بیابـم. با 
تعـدادی از قدیمی هـای آن مسـجد بـه گفت وگـو 
نشسـتم و حضـور ایـن شـهید را یـادآوری کـردم. 

تعـدادی از ایـن افـراد خاطرشـان بـود که شـیخی 
کـه بسـیار انقابـی و شـجاع بودنـد به مسـجد نور 
می آمدنـد و سـخنرانی داشـتند. خاطرشـان بود که 
شـهید صدوق بـه آنهـا می گفـت کـه آقایـان بدانید 
مخصوصـاً  خارجی هـا  دسـتور  بـا  شـاه  ایـن  کـه 
انگلیـس و آمریـکا و بـا راهنمایـی صهیونیسـت ها 

کارشـان  مهمتریـن  این هـا  کـه  آمدنـد  روی کار 
اسام سـتیزی و نابودی اسـام اسـت. شـما هوشیار 
باشـید و هـر کجـا دیدید کـه این اقدامـات در حال 

انجـام اسـت در برابـرش ایسـتادگی کنیـد.

  اهتزاز پرچم اسالم
بیـدار  همـه  شـود،  همه گیـر  بیـداری  زمانی کـه 
می شـوند و همـه متوجـه می شـوند. یکبار سـئوال 
شـد کـه ایشـان چـه کار مهمـی انجـام داده اند که 

ایـن چنیـن در بیـن مـردم مهـم شـده اسـت؟! 
گفتـم در شـرایطی کـه هنـوز مبـارزات آغاز نشـده 
بـود، ایشـان بـا اسـتفاده از نبـوغ خود ایـن آگاهی 
را پیـدا کـرده بـود کـه در آن تاریکـی و ظلمـت، 
پرچـم اسـام را برافراشـت و شـروع به مبـارزه کرد 
و بـه عنـوان اولیـن شـهید نهضـت امام خمینـی )ره( 
بروجـردی  آیـت اهلل  رحلـت  از  بعـد  گرفـت.  نـام 
مبارزاتش را ادامه داد و در معرفی جانشـین ایشـان 
حضـرت امام خمینـی)ره( بـه مـردم در مسـجد اعظم 
قـم، دسـتگیر شـد. شـهید صـدوق آگاهانـه گام در 
مبـارزه نهـاد. اگـر ایشـان شـهید نمی شـدند یاری 
مؤثـر برای حضـرت امام می شـد اما شـهید صدوق 
ماموریتـش روشـنگری بـرای مردم و همـوار کردن 
مسـیر انقـاب بـود و مأموریـت شـهید صـدوق بـا 

اهـدای خونـش بـه پایان رسـید.

  وظيفه دوستان و همراهان شهيد
همـه مـا در قبـال شـهدا مسـئولیت داریـم و همه 
بایـد از آرمان های شـهدا دفـاع کنیم و رهـروی راه 
شـهدا باشـیم. مـا مـردم کشـور بـه شـهدا مدیـون 
هسـتیم و ایـن قـدرت نظـام از خون شـهدا نشـأت 

می گیـرد. 
شـهید صدوق متعلـق بـه یک خانـواده و یک شـهر 
و منطقـه نبـوده اسـت. شـهید صـدوق یـک چهره 
مبـارز و ملـی بـود. تفاوتـی بیـن شـهدا نیسـت اما 
نـوع شـهادت و زمـان شـهادت مهم اسـت. شـهید 
صـدوق در زمـان خفقـان راه را شـناخت و گام در 
مسـیر شـهادت نهاد. مسـیری کـه خیلی هـا در آن 
راه را گـم کردنـد و بـه مقصـد نرسـیدند. شـهید 
صـدوق زمانـی کـه کلمـه شـهید در کشـور گمنام 
بـود شـهید شـد. در برابـر شـاه سـتمگر ایسـتاد و 
مسـیر  امـا  می دیـد  شـهادت  را  مسـیرش  آینـده 
دورتـر را کـه پیـروزی بـود را هـم دیده بـود و تمام 
مـردم، همراهان و بسـتگان باید نسـبت بـه معرفی 
خدمات ملی شـهید صـدوق در جامعه اقـدام کنیم 

تـا چراغـی باشـد بـرای مـردم در مسـیر زندگی.

شهيد صـدوق در كمك به مستمندان 
خودش  يا  می كرد  سعی  و  بود  پيشگام 
كار  اقدام  برای  را  ديگـری  خيـر  افراد  يا 
خير بسيج كند. در مدتی كه در شهر اراک 
كمـك های  و  خـدمات  داشته،  حضور 
زيادی برای مردم انجام داده است. كسانی 
می شناختند  را  ايشان  اراک  شهر  در  كه 
اشاره داشتند كه شهيد صدوق روزها طلبه 
نيازمندان  به  كه  بود  امدادگری  شب ها،  و 

می كرد.  كمك 

   مزار يادبود شهيد آيت  اهلل صدوق گلپايگانی در گلزار شهدای زادگاهش
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  بازگويـی خاطـرات پدربـزرگ از زبـان 
علما

 در گلپایـگان رشـد یافتـه ام و بـا علمـای گلپایگان 
در ارتبـاط بـوده ام. تعداد زیـادی از علمای تراز اول 
کشـور در گلپایـگان حاضر هسـتند که بیشـتر آنها 
بـا شـهید صدوق در ارتبـاط بوده اند. نقـل قول های 
زیادی از شـهید صـدوق برایمان داشـتند و چیزی 
کـه بـرای مـا بسـیار افتخار آفریـن بـود این اسـت 
کـه ایشـان در ایـام خفقـان توانسـته بـود راه خود 
را پیـدا کـرده و از یـاران حضـرت امـام خمینـی)ره( 
شـود.در بیان علمـای گلپایگان کـه برایمان مطرح 
می شـد، صراحـت بیان شـهید صـدوق بـود. در هر 
شـرایطی در دفـاع از حقـوق مـردم پیش قـدم بود. 
دوسـتان ایشـان عنـوان می کردند که ما از ایشـان 
آموخته ایـم تـا در بیـان حـرف حق نبایـد گرفتگی 
زبـان داشـته باشـیم چون دفـاع از حقوق مـردم را 

بـدون ترس ادامـه می داد. 

  شهيد صدوق، الگوی زندگی
زندگـی مبارزاتـی شـهید صـدوق برایمـان نتیجـه 
مهمـی بـه همـراه دارد. اکنـون کـه مـا می دانیـم 
شـهید صـدوق چه فـداکاری و از خودگذشـتگی در 
زندگی خود داشـته و جانش را برای اسـام و انقاب 
تقدیم کرده اسـت. وظیفه ما بسـیار سـنگین است، 
مـا نبایـد بـه خودمان اجـازه دهیـم که هـر اقدامی 
را انجـام دهیم. اگر مسـئولیتی در شـغل داریم باید 

حساسـیت ویـژه ای داشـته باشـیم چون نوه شـهید 
صـدوق هسـتیم و اجـازه انجـام هـر کار و رفتـاری 
را نداریـم. هـر کـدام از مـا اگـر در مسـئولیتی قرار 
می گیریـم بایـد خودمـان را بـا الگوهـای منطبق با 
فرهنـگ ایثـار تطبیق دهیـم. پدر بزرگمـان در یک 
شـرایط خفقـان رژیـم پهلوی بـرای دفـاع از حقوق 
مـردم تـاش و مبـارزه کـرده و به شـهادت رسـیده 
اسـت. اکنـون کـه مـا مسـئولیت داریـم و شـرایط 
اداری را در اختیـار داریـم و شـاید بتوانیـم چندیـن 
برابـر ایشـان اثر گـذاری داشـته باشـیم بایـد تاش 

کنیـم و راه ایشـان را ادامـه دهیم. 

  گمنامی شهيد
بخشـی از مظلومیـت ایـن شـهید بـه ایـن جهـت 
اســت کــه ایشــان از پیش قـــراوالن مبـارزات و 
نهضـت حضرت امام خمینـی بود. مبـارزات آن ایام 
بـه طـور جـدی آغـاز نشـده بـود و بعد از شـهادت 
ایشـان چون مزارشـان نهـان بود و رژیم شـاه هیچ 
اثـری از ایشـان بـه خانـواده تحویـل نـداده بـود 
بـه ایـن موضـوع پرداختـه نشـد. بعـد از پیـروزی 
انقـاب، کشـور متأثـر از فضـای جنـگ و شـهدای 
مبـارزات  دوران  شـهدای  و  بـود  مقـدس  دفـاع 
رژیم شـاه، شـاید بـه انـدازه کافـی پرداخته نشـد و 
اکنـون ایـن فعالیـت آغـاز شـده کـه می توانـد در 
مـورد ایـن شـهید در جامعـه و اثرگـذاری آن در 

جامعـه اقـدام می شـود.

  بصيرت شهيد
شـهید صـدوق بـا علمـای تـراز اول زمان خودشـان 
در ارتبـاط بـوده اسـت و روحیه افرادی مثل شـهید 
از  متأثـر   ... و  بروجـردی  آیـت اهلل  صفـوی،  نـواب 
اخـاق و رفتـار و روحیـه انقابـی کـه تـن بـه ظلم 
نـدادن ایـن افـراد بوده ضمـن این که شـهید صدوق 
در سـنین جوانـی بـه درجه هایـی از اجتهاد رسـید 
کـه تعجب بسـیاری از علمای آن زمـان را به همراه 
داشـت. ورود عمقـی شـهید صـدوق بـه کتاب هـای 
دینـی ایـن تأثیـرات را در روحیه ایشـان داشـت که 
شـاید سـه دهـه زودتـر از سـن واقعـی خـودش به 
ایـن بلوغ فکری رسـیده بود و شـجاعتی که داشـت 
باعـث می شـد کـه وقایـع زمـان خـودش را تحلیل 

کنـد و بـه جامعه منتقـل کند. 

 تكريم خانواده شهدا در زمان مسئوليت
 مـن در زمـان مسـئولیت خود، بـه خانواده شـهدا 
می کـردم  سـعی  و  بـودم  قائـل  زیـادی  اهمیـت 
خدماتـی بـه ایـن عزیـزان ارائـه دهـم. در زمانـی 
کـه فرمانـدار بـودم سـعی کـرده ام که گلزار شـهدا 
سـفارش  عزیـزان  همـه  بـه  و  کنـم  بازسـازی  را 
می کـردم کـه شـهدا را معرفـی کننـد و خانـواده 

شـهدا را تکریـم کننـد. 

دکتر امیرهادی
شهید صدوق، جلوتر از زمان خودش حرکت می کرد

دكتر امير هادی، نوه روحانی مبارز، شهيد آيت اهلل محمد صادق صدوق گلپايگانی است. متولد 1361 و جوان ترين شهردار كشور نام گرفته است و زمانی كه 24 ساله 
بوده به عنوان شهردار خنداب معرفی شده است. مدتی فرماندار شهرستان فريدن بوده است. معاون فرماندار گلپايگان و فعاليت در وزارت نيرو از ديگر سوابق 

ايشان است. امير هادی جزو نخبگان كشور بوده و اكنون در سازمان برنامه و بودجه مشغول به فعاليت می باشد. 



www.navideshahed.com
62

یادمان شهید  آیت اهلل صدوق/ شماره 177-176/ مهر و آبان 1399

محسن صدوق 59 سال سن دارد و فرزند آخر شهيد محمد صادق صدوق است. محسن در زمان شهادت پدر يك ساله بوده و خاطره ای 
از پدر شهيدش ندارد. محسن در تمام ايام زندگی دلتنگ پدر بوده و هميشه جای خالی پدر را در زندگی احساس كرده است. زمانی 
كه مردم به رهبری حضرت امام خمينی)ره( در خيابان ها به تظاهرات پرداخته بودند به علت كينه ای كه از شاه داشته به خيل معترضين 
می پيوندد و در مبارزات انقالب تالش فراوانی از خود به نمايش می گذارد. زمانی كه جنگ تحميلی آغاز می شود با اينكه مادرشان 
وابسته به محسن بوده، در سال 61 به جبهه اعزام شده و در عمليات بيت المقدس به درجه رفيع جانبازی نائل می گردد. محسن صدوق 
به عنوان دبيرآموزش و پرورش مشغول به تدريس بوده و اكنون بازنشسته شده است. گفت وگوی »شاهد ياران« با محسن صدوق را 

در ادامه می خوانيد. 

گفت وگو با جانباز سرافراز، محسن صدوق )فرزند شهید صدوق(

سرانجام اقدامات پدرم، قیام مردم علیه طاغوت شد

درآمد
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  سـال های نبـود پـدر، برايتـان چگونـه 
گذشت؟

بـه نظرمـن، پدر رکـن خانواده اسـت. تـا زمانی که 
کـودک بـودم، متوجه نبـود پدرمان نبـودم و معنی 
پـدر را نمی دانسـتم. امـا زمانـی کـه بزرگتـر شـدم 
وقتـی پـدر و فرزنـدی از کنـارم عبـور می کردنـد 
افسـوس  و  فرا می گرفـت  غصـه  را  وجـودم  تمـام 

می خـوردم کـه چـرا پـدرم همراهـم نیسـت. 

  پـدر شـما زمـان رژيـم ستم شـاهی به 
از  شـهادت رسـيده اسـت و شـما بخشـی 
زندگـی و تحصيـل را در سـال هايی كه رژيم 
طاغـوت برجامعه حاكـم بوده ادامـه داده ايد، 
از مشـكالت تحصيـل و حضـور در جامعه در 

ايـام طاغـوت بفرماييد؟
ایـن سـوال همیشـه در ذهـن ما بـود کـه واقعا چرا 
پدرمـان از دنیـا رفته اسـت. مـادرم در این خصوص 
چیـزی بـه مـا نمی گفـت و ایـن سـوال در ذهن ما 
باقی مانـده بـود. بعضـی وقت هـا پیـش می آمـد که 
فـردی از کنارمـان عبور می کرد و به مـا نگاه خوبی 

نداشـتند و از ایـن نگاه هـا متعجب می شـدیم. 
بعضـی وقت هـا حرف هایـی کـه نبایـد می زدنـد را 
می گفتنـد! مثـا می گفتنـد این هـا فرزنـدان همان 
فـرد خرابـکاری اسـت که علیه شـاه به پا خواسـت 
و زندانـی شـد!. البتـه بودند افـرادی که دوسـت دار 
انقـاب و مذهـب بودنـد و مـارا تکریـم می کردنـد 
ولـی چـون رژیـم طاغـوت در جامعـه حاکـم بـود، 
بیشـتر بـه مـا نـگاه فرزنـدان خـراب کار داشـتند تا 

فرزنـدان یک مجتهد. خاطرم اسـت حدود 9 سـالم 
بـود و در حـال بـازی در کوچه بـودم. چند نفرخانم 
از کنـارم رد شـدند و گفتنـد ایـن فرزنـد همـان 
خراب کار اسـت که شـاه دسـتگیرش کرد و کشـته 
شـد. مـن خیلی ناراحت شـدم و رفتم پیـش مادرم 
و بـه مـادرم گفتـم ایـن خانم هـا اینطـوری گفتنـد 
موضـوع چیسـت؟! مـادرم بـه مـن گفـت چیـزی 
نیسـت تـو در ایـن مسـائل دخالـت نکن چـون اگر 
پیگیـر شـوی برایت مشـکل پیش می آیـد. باالخره 
در 9 سـالگی متوجـه شـدم کـه چگونـه پـدرم را 
از دسـت داده ام. تـا زمانـی کـه انقـاب نشـده بـود 
منتظـر بـودم کـه شـاید شـهادت پـدرم واقعیـت 
نداشـته باشـد و او برگـردد. انقـاب کـه پیروز شـد 
مطمئـن شـدم که پـدرم از دنیـا رفته اسـت. پدرم 
قابـل توصیف نیسـت خیلـی بی باک و شـجاع بوده 
اسـت. ایـن از شـجاعت شـهید اسـت کـه توانسـته 
بـود رو بـه روی رژیـم شـاه بایسـتد و ایثـار ایشـان 

قابـل توصیف نیسـت.

سـال ها  ايـن  در  زندگـی  مشـكالت  از   
بگوييـد؟

زندگـی بسـیار سـختی داشـتیم اما مادری داشـتم 
کـه بسـیار شـجاع و فـداکار بـود و بـار سـنگین 
زندگـی را بـردوش کشـید و همـه توان خـودش را 
بـه کار گرفـت تـا تحصیـل کنیـم و بتوانیـم زندگی 
خوبـی داشـته باشـیم. اکنـون کـه فکـر می کنـم 
مـادری  چنیـن  کـه  می بالـم  خـودم  بـه  بسـیار 
داشـته ام. مـدام بـه مـا می گفـت درس بخوانیـد، 
پدرتـان وصیت کرده اسـت تـا شـما درس بخوانید 
و اجـازه نمـی داد کار کنیـم. سـختی های زیـادی 
کشـیدیم. در مدرسـه هم مشـکاتی داشـتیم مثا 
بـه مـا می گفتند که بزرگترت کجاسـت؟ چه شـده 
اسـت کـه پدرتـان از دنیا رفته اسـت! حتـی برخی 

اوقـات مـرا در مدرسـه ثبت نـام نمی کردنـد. 

  بـه نظـر شـما علـت اصلی دسـتگيری 
پدرتـان چـه بوده اسـت؟

متأسـفانه روحانیون طاغوتـی در حوزه های علیمیه 
زیـاد بودنـد و شـاه بـرای اینکـه رفتـار روحانیون را 
بیـن  در  نفـوذی  به عنـوان  افـرادی  کنـد  کنتـرل 
و  اقدامـات  شـرح  و  داشـتند  حضـور  روحانیـون 
سـخنان روحانیـون را بـه شـاه مخابـره می کردنـد.
 پدرمـان از ایـن روحانیـون طاغوتـی خیلـی ضربـه 
خـورده بـود حتـی وصیتی کـه بـه مادرمـان کرده 
بـود ایـن بـود کـه گفتـه بـود اجـازه بـده بچه هـا 
درس بخواننـد و تحصیـل کننـد ولی اجـازه ندهید 
کـه روحانـی شـوند. مـادرم می گفـت افـرادی در 
لبـاس روحانیـت بـوده و بـا پـدرت رفیـق بودند اما 
در پشـت سـر گـزارش شـهید صدوق را به سـاواک 

می دادنـد. 

  بـا توجـه بـه كينـه ای كـه از شـاه ملعون 
داشـتيد در مبارزات انقالب چگونه ظاهر شديد؟

سـال آخـر تحصیلـم در مقطـع دبیرسـتان مصادف 
بـود بـا مبـارزات انقـاب. خاطـرم اسـت بـه همراه 
دوسـتان و همکاسـی هایم جمـع می شـدیم و در 
هسـته مرکـزی تظاهـرات در قـم حاضر شـده و به 
سـردادن شـعار علیـه طاغوت مشـغول می شـدیم. 
در ایـن مـدت در بیـن مـردم و در کنـار مـردم بـه 
تظاهـرات می پرداختیـم. کینـه عمیقـی نسـبت به 
شـاه ملعون داشـتم. شـاه باعث شـده بود که بدون 
پـدر، بـزرگ شـوم و حسـرت پـدر داشـتن در دلم 
بمانـد. شـاه باعـث شـده بـود کـه مـادرم در بزرگ 
کـردن مـا به سـختی بیفتـد. شـاه باعث شـده بود 
کـه پـدرم را شـکنجه کننـد و شـهید کننـد حتـی 
ملعـون حاضـر نشـده بـود پیکـر ایشـان را کـه  5 
فرزنـد چشـم انتظار به بازگشـت پدر داشـت تحویل 

 تــا زمانـــی كــه كــودک بـودم، 
متـوجه نبود پدرمان نبودم و معنی پدر را 
شدم  بزرگتر  كـه  زمانی  اما  نمی دانستم. 
وقتی پدر و فرزندی از كنارم عبور می كردند 
تمام وجودم را غصه فرا می گرفت و افسوس 

می خوردم كه چرا پدرم همراهم نيست. 

   بازتاب فرمايشات مقام معظم رهبری در ديدار با  دست اندركاران كنگره شهيد آيت اهلل محمدصادق صدوق گلپايگانی
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دهـد تـا الاقل ما مزاری از ایشـان داشـته باشـیم و 
سـر بر روی مـزارش بگذاریم و گریـه کنیم. انقاب 
اسـامی بغـض مـا بـود بر سـر شـاه هر مشـتی که 
گـره می کـردم در برابـر شـاه، فریـادی بـود بر ظلم 
آنهـا، فریـادی بـود از ته دل کـه دیدیـد ظلم هایتان 
سـرانجام نداشـت، مـا همـان کودکانـی بودیـم که 
حضـرت امام خمینـی )ره( فرمـوده بودنـد کـه یـاران 
کـودکان  همـان  مـا  هسـتند،  گهـواره  در  مـن 
گهـواره ای بودیـم که اکنون روی پاهایمان ایسـتاده 
می زدیـم،  اسـتکبار  قامـت  بـر  فریـاد  و  بودیـم 
تظاهـرات علیـه شـاه سـرانجام اقدامات پـدرم بود. 
شـهید صـدوق در زمانی که مبارزات شـروع نشـده 
بـود آینـده را می دیـد. مـن زمانی کـه در تظاهرات 
بـودم و مشـت های گـره کـرده خـودم را بـر روی 
شـاه ملعون فـرود مـی آوردم احسـاس می کردم که 

پـدرم کنارم ایسـتاده اسـت.
پـدری کـه ندیـده بـودم امـا بـا خاطراتـش زندگی 
می کـردم. شـادمان بودیـم و بـه دنبـال انتقـام از 
و  می کردیـم  پخـش  را  اعامیه هـا  پـدر.  قاتلیـن 
فرمایشـات حضـرت امـام چقدر بوی سـخنان پدرم 
را مـی داد. امـام بـوی پـدر را مـی داد، امـام را مثـل 
پـدرم دوسـت داشـتم چـون پدرمـان بـا حضـرت 
امـام مأنـوس بـود و اکنـون بـه پـا خواسـته بـود تا 
انتقـام ظلم هـای ظالمیـن را بگیـرد. شـب و روز در 

تظاهـرات بودیـم. 

  بعـد از پيـروزی انقـالب بـه چـه كاری 
مشـغول بوديـد؟

بعـد از پیـروزی انقـاب در دانشـگاه تربیت معلـم 
اراک پذیرفتـه شـدم و جهـت ادامـه تحصیـل بـه 
شـهر اراک رفتـم. زمانـی کـه جنـگ آغـاز شـد و 
حضـرت امـام دسـتور دادنـد تـا جبهـه را پـر کنید 

مـن نیـز بـه جبهـه رفتم. 

  چه شد كه به جنگ رفتيد؟
زمانی کـه جنـگ شـروع شـد سـال آخـر دانشـگاه 
بـودم. بـه همـراه چنـد نفـر از دوسـتانم در اراک 
بـدون این کـه به خانـواده ام اطاع بدهـم به جنگ 
اعـزام شـدم. شـرایط خاصـی بـود، امـام را همـه 
دوسـت داشـتند و طـی سـخنرانی دسـتور دادنـد 
کـه خرمشـهر را آزاد کنیـد. ایـن سـخنرانی را کـه 
شـنیدم بـه همراه چنـد نفر، هم قسـم شـدیم و در 
سـال 61 به جبهه رفتم و در لشـکر امیرالمومنین)ع( 
حضــور داشتم. در عملـــیات های بیـت المقدس و 
خیبر حضور داشـتم. تــا سـال 63 در جبهه حضور 
داشـتم و در عملیـات خیبـر بـه علـت مـوج انفجار، 

شـدم.  مجروح 

رفيـع  درجـه  بـه  عمليـات  كـدام  در    
آمديـد؟ نائـل  جانبـازی 

در عملیــات بیت المقـــدس در حــــال انتـــقال 

تسـلیحات بـه خـط مقـدم بودیم کـه مـورد اصابت 
چندیـن موشـک قـرار گرفتیـم کـه چنـد نفرمـان 
شـهید شـدند و مـن به علـت موج انفجار به شـدت 
مجـروح شـدم. مـرا بـه بیمارسـتان مشـهد اعـزام 
اسـتان  محیط زیسـت  کل  مدیـر  بـرادرم  کردنـد. 
خراسـان رضوی بـود کـه بـا شـماره تلفنـی کـه در 
جیبـم بـود بـه خانـواده ام اطـاع دادنـد تـا جهـت 

رسـیدگی بـه وضعیتـم بـه بیمارسـتان بیاینـد. 
سـال ها بـه دنبال تکمیـل پرونده جانبـازی مراجعه 
نکـرده بـودم امـا در سـال 88 قیمـت داروهایی که 
مصـرف می کردم افزایـش پیدا کرد و بـرای تکمیل 

پرونـده به بنیاد شـهید مراجعـه کردم. 

  فرزنـد شـهيد صـدوق بودن چه حسـی 
دارد؟ 

یـک لحظـه بـا پدر بـودن و در آغوش پـدر بودن به 
ایـن 58 سـال عمـر مـی ارزد. حاضـرم کل دارایی ام 

را بدهـم تـا یـک لحظه پـدرم را ببینم.

  اكنــون كــه مــردم شـهيد صدوق را 
شـناخته اند چـه واكنـش و برخوردی با شـما 

دارند؟ 
برخـورد مـردم بسـیار خوب اسـت و حـس بسـیار 
خوبـی اسـت. سـختی هایی کـه در کودکـی دیده ام 
کمـی کمرنگ  تـر شـده اسـت، مخصوصـا برخـورد 

افـرادی کـه پـدرم را از نزدیـک می شـناختند.
همیشـه پـدرم باعـث افتخـارم بوده اسـت بـا اینکه 
در کنـارم نبـوده اسـت ولـی ابتدا بـه مـادرم و بعد 
بـه پـدرم افتخار می کنم چـون بار سـنگین زندگی 
بـه دوش مـادرم بـوده اسـت و همپای پـدرم، مادر 

نیـز فداکاری داشـت.

  و سخن پايانی؟ 
خدا نگهدار انقاب و رهبر انقاب باشد. 

نقطـه  ایـن  بـه  داده ایـم کـه  بسـیاری  خون هـای 
باشـد در  سـرافراز رسـیده ایم و دشـمن مطمئـن 
گذاشـت.   نخواهیـم  تنهـا  را  رهبرمـان  راه،  نیمـه 

امـام را همـه دوست داشتند و طی 
سخنرانی دستور دادند كه خرمشهر را آزاد 
كنيد. اين سخنرانی را كه شنيدم به همراه 
در سـال 61  و  قسم شديم  هم  نفر،  چند 
به جبهه رفتم و در لشكر اميرالمومنين)ع( 

داشتم. حضـور 

   تصويری از محل زندگی شهيد صدوق روبه روی حرم حضرت معصومه)س(
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حجت االسالم عليرضا صدوق، نوه شهيد آيت اهلل محمد صادق صدوق گلپايگانی است. از 23 سالگی تدريس را در حوزه علميه قم آغاز 
كرد و به عنوان يكی از جوان ترين اساتيد حوزه شناخته شد. مدتی معاون پژوهش حوزه علميه آيت اهلل حائری يزدی بود و هم اكنون 
به عنوان كارشناس و مديراجرايی در دفتر مطالعات اسالمی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه مركز ملی فضای مجازی مشغول فعاليت 

است.در ادامه، گفت وگوی"شاهد ياران" با حجت االسالم عليرضا صدوق را می خوانيد.

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین علیرضا صدوق )نوه شهید صدوق(

شهید صدوق، مرزی بین خود و مردم قائل نمی شد

درآمد
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  لطفا خودتان را معرفی كنيد؟
علیرضـا صـدوق، متولـد 1373در شـهر قـم و نـوه 
آیت اهلل صدوق گلپایگانی هسـتم. درسـطح 3 حوزه 
علمیـه قـم مشـغول بـه تحصیـل بـوده و به عنـوان 
کارشـناس و مدیر اجرایی در دفتر مطالعات اسـامی 
و ارتباطـات حـوزوی پژوهشـگاه مرکز ملـی فضای 

مجـازی مشـغول فعالیت هسـتم.

  پدرتـان چگونـه پدربزرگ را برای شـما 
می كردند؟  توصيـف 

پـدرم چـون در زمـان شـهادت پدرشـان، کم سـن 
و سـال بودنـد بـه همیـن جهـت خاطـرات زیـادی 
از ایشـان در ذهـن پـدرم نبـود امـا آشـنایی مـن با 
پدربـزرگ شـهیدم زمانـی بـود کـه در سـال 1380 
پـدرم فعالیتـی را آغـاز کـرد تـا خاطرات دوسـتان 
و همراهـان شـهید را جمـع آوری کرده و نسـبت به 
معرفـی ایشـان در جامعـه اقـدام نمایـد. بـه همین 
دلیـل، مـن هـم به کمـک پـدرم آمـدم و خاطراتی 
ایشـان  از  پدربزرگـم  همراهـان  و  دوسـتان  کـه 
نقـل می کردنـد را پیـاده کـرده و بـه دسـت نویس 
تبدیـل می کـردم. یعنی پدرم واسـطه آشـنایی من 
بـا پدربـزرگ شـهیدم شـد کـه بیـش از 50 سـال 
پیـش به شـهادت رسـیده بـود و ما کمتر از ایشـان 
باعـث  ایـن مصاحبه هـا  پیاده سـازی  می شـنیدیم. 
شـد تـا ذهنـم بـا خاطره هایـی که ایـن بـزرگان از 
شـهید صـدوق داشـتند درگیـر شـود و ایـن کمک 
زیـادی بـه من کرد تا پدربزرگ را بیشـتر بشناسـم. 

  ايـن نوشـته ها چگونـه بـه شـما كمك 
كـرد تـا پدر بـزرگ را بيشـتر بشناسـيد؟

البتـه  از ایشـان نشـنیده بـودم.   مطالـب زیـادی 
مطالبـی را بسـتگان تعریـف می کردنـد ولـی ذهنم 
درگیرنشـده بود تا نسـبت به شـناخت ایشان اقدام 
می کـردم،  پیـاده  را  گفت وگوهـا  زمانی کـه  کنـم. 
زندگـی و شـخصیت ایشـان برایـم جذاب تر شـد و 
بـه نوعـی شـیفته ایشـان شـدم. شـخصیت ایشـان 
بسـیار گمنام بود و ما شـناختی جز یک اسـم و در 
نهایـت یک عکـس، چیـزی نداشـتیم امـا بازگویی 
ایـن خاطـرات باعـث شـد کـه به مـرور شـخصیت 
ایشـان مطـرح شـود و هرچه جلوتـر می رفتیم ابعاد 
علمـی، جهـادی و انقابـی ایشـان بیشـتر مطـرح 

می شـد.

  از دلتنگی هـای پدرتـان در نبود شـهيد 
بگوييد؟ برايمـان  صدوق 

در زمان شـهادت آیـت اهلل صدوق، پدرم سـن کمی 
داشـتند و تقریبـا تمام عمر از موهبتـی پدری عالم 

و فرهیختـه هـم چـون شـهید صـدوق بی نصیـب 
بودنـد. پـدرم همیشـه از مظلومیـت پدربزرگمـان 
مسـیر  پـدرش  اسـت  معتقـد  و  گفتـه  مـا  بـرای 

زندگـی ا ش را تغییـر داده اسـت.

  آيا شـناخت شـهيد صـدوق در روحانی 
شـدن شـما تاثير داشت؟ 

واقعیـت این اسـت کـه مـن از نوجوانی بـه حوزه و 
روحانیت عاقه داشـتم و دوسـت داشـتم تا در این 
مسـیر قدم بگـذارم. آن اوایل هم خیلـی پدر بزرگم 
را نمی شـناختم. امـا بعدها که با شـخصیت ایشـان 
بیشـتر آشـنا شدم احسـاس کردم من هم باید مثل 
ایشـان باشـم؛ حقایـق را آن طـور که هسـت بفهمم 
و جـرات گفتـن آنها را داشـته باشـم. شـهید صدوق 
در دوره ای کـه همه بـه دنبال زندگـی روزمره خود 
بودنـد تـاش کـرد تـا از بنـد روزمرگـی خـاص 
شـود و کاری کند کارسـتان؛ ایشـان بـا همه وجود 
دوسـت داشـت دنیا را بـه جایی بهتر بـرای زندگی 
تبدیل کند؛ دوسـت داشـت جهـان را دگرگون کند 
و ظلـم را سـرنگون نمایـد؛ دوسـت داشـت انقـاب 
کنـد. بـا جـرات می توانـم بگویـم کـه ایـن ویژگـی 
شـهید صدوق مثـل خـون در رگ هـای مـن جـاری 
اسـت. واقعا احسـاس می کنم با دعاهای ایشـان در 

این مسـیر قـرار گرفته ام.

  راز محبوبيت شـهيد در بين دوسـتان و 
آشـنايان چيست؟ 

ایشـان بسـیار مردمـی بـود. طبیعتا بعد از گذشـت 
50 سـال خاطـرات از ذهـن انسـان پـاک می شـود 
مخصوصـا اینکه دوسـتان و همراهان ایشـان بعد از 
50 سـال به سـن کهنسالی رسـیده بودند و در سن 
کهنسـالی ممکـن اسـت خاطـرات در ذهـن باقـی 
نمانـد. امـا برایـم جالـب بود کـه این افراد در سـن 
کهنسـالی خاطـرات زیادی ازشـهید صدوق در ذهن 
داشـتند و ایـن نشـان از ایـن مسـاله دارد که چون 
شـهید صدوق مردمـی بـود بـه همیـن دلیـل باعث 

شـده بـود تـا در ذهن مـردم باقـی بماند.
شـهید صدوق، مـرزی بیـن خـودش و مـردم قائـل 
نمی شـد و هـر اتفاقـی کـه می افتـاد سـعی می کرد 

ورود پیـدا کـرده و مشـکلی از مـردم حـل کند. 
می دانستند. پناهگاه  یک  مانند  را  ایشان  مردم، 
پناهگاه  یک  مردم  برای  اما  بود  جوان  اینکه  با 
مشکات  را  مردم  مشکات  و  بود  گره گشا  بود. 
است.  ایشان  محبوبیت  راز  این  می دانست.  خود 
»االنسان  می فرمایند:  علی )علیه السام(  امیرالمومنین 
کسی  می بینند  وقتی  آدم ها  یعنی  عبید االحسان« 

در زمان شهادت آيت  اهلل صدوق، پدرم 
سن كمی داشتند و تقـريبا تمـام عمر از 
موهبتی پدری عالـم و فرهيختـه همچون 
شهيد صدوق بی نصيب بودند. پدرم هميشه 
از مظلوميت پدربزرگمـان برای ما گفتـه و 
معتقد است پدرش مسيـر زنـدگی اش را 

تغيير داده است.

  مراسم ملبس شدن حجت االسالم عليرضا صدوق به لباس روحانيت توسط آيت اهلل اعرافی امام جمعه شهر مقدس قم و مدير حوزه های علميه كشور
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به آنها خوبی می کند و از جان و دل برایشان مایه 
می گذارد بنده  او می شوند و با همه وجود به او عشق 
می ورزند. شهید صدوق چنین جایگاهی بین مردم 

منطقه خودش پیدا کرده بود. 
به عنـوان واقعـی مرجـع بود یعنـی مردم به ایشـان 
رجـوع می کردند و گره گشـای مشکات شـان بود و 
ایـن محبوبیت برایـش ایجاد کرده بـود و همچنین 
در جنبه هـای فرهنگـی و اجتماعـی فعالیت ویژه ای 

داشت.

  معرفـی شـهيد صـدوق چـه آثـاری در 
داشـت؟ خواهد  جامعـه 

وقتـی شـهید یک سـری قابلیت هایـی دارد و شـاهد 
ایـن هسـتیم کـه قابلیت هایـش ظهور پیـدا نکرده، 
شـاید برایتـان جذابیت داشـته باشـد که بـه دنبال 
شنـــاخت آن شهــید گام برداشـــته و بـه پیـش 
برویـد. معرفـی ایـن افـراد می توانـد نقطـه عطفـی 
باشـد چـون ایشـان جزو شـهدای شـاخص بودند و 
فعالیت هـای خاصـی داشـتند کـه کمتر کسـی این 
کارهـا را انجـام داده اسـت و این یک وظیفه اسـت. 
نـه بـه خاطـر این که مـا جـزو خانواده اش هسـتیم 
اسـت کـه در  ایـن کـه شـهیدی  به عنـوان  بلکـه 
یـک برهـه از مبـارزات، اقدامـات ارزشـمندی انجام 
داده اسـت کـه مـا اکنـون از ثمـرات آن اسـتفاده 
می کنیـم. بـا معرفـی ایـن شـخصیت، نسـل جوان 
می توانـد این شـخصیت را  بشناسـند و شـاهد این 
باشـد کـه چگونه افـرادی سـنگ بنای ایـن انقاب 
را گذاشـتند و خودشـان را از بیـن بردنـد تـا ایـن 

انقـاب بـه ثمر بنشـیند.

شـهيد  بصيـرت  خفقـان،  ايـام  آن    در 
صـدوق را چگونـه می توانيد توصيـف كنيد؟
مـردان  هنـر  »شـهادت  فرمودنـد:  امام خمینـی 
خداسـت«. ایـن یعنـی هـر شـهید یـک هنرمنـد 
اسـت. امـا هنـر او چیسـت؟ بـه اعتقـاد مـن هنـر 
شـهید ایـن اسـت کـه اوال نسـبت بـه سـایر افـراد 
بهتـر و دقیق تـر شـرایط جامعـه را درک می کنـد 
و ثانیـا جـرات اقـدام و عمل بر اسـاس فهـم خود را 
دارد. ایـن هنـر شـهید اسـت. اولـی همـان بصیرت 
اسـت و دومی همان شـجاعت. شـهید صدوق هر دو 
را در حد اعا داشـت. در شـرایطی که عموم طاب 
و روحانیـون سـرگرم درس و بحث شـان بودنـد و با 
سـودای اجتهـاد روز را شـب می کردنـد، یک طلبه 
جـوان و عالـم پیـدا می شـود و حاضـر می شـود بـا 
همـه وجـودش در مقابـل دنیـای کفر بایسـتد. این 
یعنـی بصیـرت؛ یعنی چشـم باطـن داشـتن. یعنی 
چیـزی را ببینـی که دیگـران نمی بینند. بـه اعتقاد 
مـن یـک بخـش ایـن قضیه بـه نبـوغ ذاتی ایشـان 
برمی گشـت و بخـش دیگـر بـه ارتباطی که بـا امام 
گرفتـه بودنـد. من احسـاس می کنم ارتباط ایشـان 
اسـتاد و شـاگرد  رابطـه  از  فراتـر  امام خمینـی  بـا 
بـود؛ رابطـه ایشـان رابطه مـراد و مرید بود. شـهید 
صـدوق مریـد امـام شـده بـود و بـا همـه وجـود به 
هدف و راه امام اعتقاد داشـت. ایشـان امام را خیلی 
خـوب شـناخته بـود؛ اگر خمینـی کبیر بـرای همه 
حـاج آقـا روح اهلل بـود برای شـهید صـدوق حقیقتا 

بود. امـام 

   پيـام زندگی شـهيد صدوق بـرای مردم 
؟ چيست

شـناخت  و  زمـان  شـناخت  ایشـان  اصلـی  پیـام 
دو قطبی هـای زمـان و شـناخت جبهه حـق و باطل 
اسـت. ایـن شـناخت زمـان، بسـیار مهـم اسـت و 
اکنـون بـه شـناخت دو قطبی هـا نیـاز داریـم و این 
اقـدام ایشـان می توانـد درسـی باشـد بـرای همـه 
مـردم. شـهید صـدوق، رفـاه، موقعیـت اجتماعی و 
آینـده خودشـان را فـدای آینده اسـام می کند که 

مـا جامعـه روحانیـت بایـد از آن درس بگیریـم. 
ایشـان آینـده خـود را فدا کـرد تا به هدفش برسـد 
و آن اسـام بـود. حتی حاضر شـد از جـان خودش 
بگـذرد و گمنـام شـهید شـود تـا به هدفش برسـد. 
ایـن میـزان از ایثـار بسـیار سـخت اسـت و شـهید 

صـدوق اخـاص ویژه ای داشـته اسـت. 

  به عنـوان يـك روحانـی دهـه هفتـادی، 
نظرتـان نسـبت بـه تفـاوت روحانيـون زمان 
پدربزرگ تـان بــا روحـــانيون عصـر حاضر 

؟  چيسـت
هـر عصـری اقتضائـات خـودش را دارد. در عصـری 
ایشـان در حوزه هـای  امثـال  و  کـه شـهید صدوق 
علمیـه درس می خواندنـد جامعـه به گونـه ای دیگر 
بـود و االن تقریبـا همه چیـز تغییـر کـرده اسـت. 
ارتباطـات شـکل محـدودی داشـته  در آن زمـان 
و روحانیـون بیشـتر به صـورت مسـتقیم بـا مـردم 
ارتبـاط می گرفتند امـا االن قضیه کمـی فرق کرده 
اسـت. گسـترش رسـانه های جمعـی و اجتماعی در 
دوره  مـا کار را بـرای روحانیـون جوانی مثل من هم 
سـخت کرده و هم آسـان. سـختی کار از آن جهت 
اسـت کـه مردم بـا حجم عظیمـی از اطاعات سـر 
و کار دارنـد و ذهنشـان بـا مسـائل زیـادی درگیـر 
شـده اسـت. کانال های فکـری متعدد شـده و مردم 
روزانـه با افکار مسـموم زیادی مواجه هسـتند. خب 
طبیعتـا ایـن مسـئله کار مـا روحانیـون را سـخت 
و  تکنولـوژی  پیشـرفت  دیگـر  سـوی  از  می کنـد. 
رسـانه های ارتباط جمعـی ایـن فرصـت را در اختیار 
مـا قـرار داده اسـت کـه بتوانیـم افکار اسـامی را با 
سـرعت باالتر و در حجم وسـیع تری منتشـر کنیم. 
امـروز روحانیـت بـرای موفقیت در رسـالت تاریخی 
خـود، بایـد از ابزارهای جدیـد انتقال فکر اسـتفاده 
کنـد و با روشـنگری همچـون شـهید صدوق جهان 

را بـرای انقابـی بزرگ تـر آمـاده کند.

و  طالب  عمــوم  كه  شــرايطی  در 
روحانيون سرگرم درس و بحث شان بودند 
و با سودای اجتهاد روز را شب می كردند، 
پيـدا می شود  عـالم  و  يك طلبه جـوان 
و حاضر می شود با همه وجودش در مقابل 
دنيای كفـر بايستد. اين يعنـی بصيـرت؛ 
يعنی چشـم باطن داشتن. يعنی چيزی را 
ببينی كه ديگران نمی بينند. به اعتقاد من 
يك بخش اين قضيه به نبوغ ذاتی ايشان 
برمی گشت و بخش ديگـر به ارتبـاطی كه 
با امام گرفته بودند. من احسـاس می كنم 
ارتباط ايشان با امام خمينی فراتر از رابطه 
استاد و شاگرد بود؛ رابطه ايشان رابطه مراد 

و مريد بود.



شهید به روایت  دوستان و همراهان

   آيت اهلل محمدعلی رسولی اراكی                         حاج ابوالفضل عليشاهی                                     حاج نصراهلل هادی

    حجت االسالم محمدحسين ابطحی اراكی                 حجت االسالم محمدرضا سامی                   حجت االسالم محمدرضا فياضی       

                       حاج عباس سامی                            حجت االسالم محمدجواد رهنمائی                          حاج محمدتقی هادی
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بنـده از طریـق مرحوم آیـت اهلل صدر با آقاي شـیخ 
صدوق آشـنا شدم. شـهید صدوق در مدرسه فیضیه 
قـم بـه حجـره مـا می آمـد و بـه همـراه دوسـتان 
کنـار هـم جمـع مي شـدیم. شـهید صدوق  دیگـر 
جـزو افـرادي بـود کـه نظـرات سـازنده ای مـي داد. 
ایشـان حالـت به  خصوصـی داشـتند و داراي جذبـه 
فراوانـي بـود کـه باعـث می شـد افـراد را مجـذوب 
خـودش کنـد. طلبـه اي نبـود کـه عمـر خـود را به 
بطالـت بگذرانـد. همیشـه در حـال مطالعـه و یـا 

بود.  تدریـس 
جـزو افـرادي بود که سـعی می کرد طلبه هـا را دور 
خـود جمـع کـرده و تدریـس کنـد. شـهید صدوق 
در مباحـث،  اهـل علـم و اهـل مباحثـه بـود و در 
علـوم دینی بحث هاي مفصلی داشـت. ایشـان مورد 
عنایـت آیـت اهلل العظمي بروجـردي بود. سـال ها از 
شـاگردان آیـت اهلل بروجردی بـود و در کاس درس 
ایـن  و  می کـرد  بحـث  و  اشـکال  اعـام  ایشـان، 
تیزهوشـی ایشـان مـورد توجـه اسـتاد بـود. آقـاي 
شـیخ صـدوق بـا صـداي رسـا در مباحـث مطـرح 
شـده اشـکال می گرفت و مرحوم آیت اهلل بروجردي 
چـون قـدرت شنوایی شـان ضعیف بود دستشـان را  
می گرفتنـد کنـار گوششـان و پاسـخ شـهید صدوق 
را مي دادنـد. زمانـی که براي شـهید توطئـه کردند 
و دسـتگیر شـد، خاطرم اسـت عده اي از شـاگردان 
ایشـان را بـه صورت همزمان دسـتگیر کـرده بودند 
از جملـه مرحوم آقا شـیخ حسـن قاضـي زاده که از 
بسـتگان مـا بـود و ایشـان هـم در قـم معـروف بود 
بـه مسـئله گو و از افـراد فاضـل آن زمان بـود که از 
نجـف آمـده بـود. بعـد از چنـد روزي شـیخ حسـن 
قاضي زاده و دیگران آزاد شـدند اما از شـهیدصدوق 
خبـري نشـد و ایشـان را بـه زنـدان قصـر تهـران 

منتقـل کردنـد. تفـاوت ایشـان بـا دیگران ایـن بود 
کـه فـرد بـا جوشـش بـود. شـیخ صدوق ایـام مـاه 
رمضـان یـا ماه محـرم در اطـراف محمود آبـاد منبر 
احتـرام  و  داشـت  زیـادی  طرفـداران  و  مي رفـت 
ویـژه ای در آن مناطـق برایشـان قائـل بودند. چون 
آمـل و محمودآباد روسـتاهای زیادی داشـت طاب 
و شـاگردانش را هـم بـا خـود همـراه می کـرد تا در 
آن مناطـق تبلیـغ دیـن کننـد. در حـوزه علمیـه 
طلبه هـا روي او حسـاب مي کردند. البتـه عده اي از 
دنیـا رفته انـد و عده اي هم که هسـتند از شـاگردان 
مخصـوص شـیخ صـدوق بودنـد. فن بیـان باالیـی 
داشـت و زیر بـار حـرف زور نمي رفـت. در کنـار این 
خصوصیـات فرد بسـیار پر انـرژي بود. البتـه عده اي 
هـم نمي توانسـتند موفقیت هـا و پیشـرفت های او 
را ببیننـد کـه مـورد حسـد آنهـا قـرار داشـت کـه 
در هـر دورانـي متاسـفانه ایـن افـراد وجـود دارنـد. 
شـهید صدوق گاهـي بـا تنـدي، گاهـي بـا نرمـي با 
آنهـا برخـورد مي کرد تا سـرانجام دسـتگیر شـد. از 
افـراد باشـخصیت و بـا وزنـه علمي بود کـه خداوند 
حسـین بن علي  اربابـش  بـا  و  کنـد  رحمـت اش 
محشـورش کنـد. عاقه منـد بـه اهـل بیـت بـود. 
ارادت بـه اولیـاء خـدا داشـت و روي حسـاب تقـوا 
و فضیلـت اش، در کاس درسـش و یـا گاهـی در 
جلسـات خصوصی که داشـتیم طلبه ها را سـفارش 
مي کـرد کـه تقـوا را شـعار خـود کننـد. سـفارش 
می کردنـد اگـر مي خواهیـد علمتـان اثـر کنـد اگـر 
مي خواهیـد حرفتـان در مـردم اثـر داشـته باشـد 
مواظـب باشـید با خـدا رابطه تـان را قـوي کنید، با 
اولیـا خـدا محمد آل محمد رابطه داشـته باشـید که 
ایـن رابطـه براي عـزت دنیا و اولیاء شـما اثـر دارد. 
شـهید صـدوق در درس آیـت اهلل العظمـي محقـق 

دامـاد،  محقـق  آیـت اهلل  مي کـرد.  شـرکت  دامـاد 
افـرادي  کمتـر  کـه  داشـت  محتوایـی  پـر  درس 
کننـد  درک  را  ایشـان  حرف هـاي  مي توانسـتند 
کـه معـروف بـود بـه درس امیـري. شـهید صـدوق 
و افـرادي کـه در این دروس شـرکت داشـتند افراد 
بـا فضیلتـي بودند کـه مي توانسـتند مبانـي اصولي 
و فقهـي را درک کنند و موجب می شـد تا سـرمایه 

علمي شـان قـوي باشـد. 
شـهید صدوق در درس آیـت اهلل خمینـي)ره( کـه در 
مسـجد سلماسـي بـود شـرکت مي کـرد. قبـل از 
اینکـه شـهید صـدوق را دسـتگیر کننـد مـا همراه 
آیـت اهلل سـبحاني  و  بـا حاج آقـا مصطفي خمینـي 
معمـوالً هـر روز همـراه بـا شـهید صدوق و بـزرگان 
حـوزه در درس حاج آقـا روح اهلل خمینـي شـرکت 
مي کردیـم و آن مسـجد تـا دم در پُر مي شـد. درس 
پر جمعیت تریـن  از  خمینـي  روح اهلل  حـاج  اصـول 
درس هـاي حـوزه علمیـه قـم بـود و شـهید صدوق 
هـم از افـرادي بـود کـه در درس اصـول حضـرت 

مي کـرد.  شـرکت  امام خمینـی 

آیت اهلل حاج محمد علي رسولي اراکي
 محقـق و دانشمـند  اسالمي) از دوستان شهید( 

شهيــــد صـدوق در درس آيت اهلل 
خمينـي)ره( كه در مسـجد سلـماسي بود 
اينـكه شهيد  از  شـركت مي كـرد. قبـل 
صدوق را دستگير كنند ما همراه با حاج آقا 
مصطفي خميني و آيت اهلل سبحاني معموالً 
هر روز همراه با شهيد صدوق و بزرگان حوزه 
شركت  خميني  روح اهلل  حاج آقا  درس  در 
مي كرديم و آن مسجد تا دم در پُر مي شد.

شهیـد آیت اهلل صـدوق، داراي 
جذبه فراواني بودکه باعث می شد
 افراد را مجـذوب خــود کنـد
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از اولیـن سـالی کـه بـا شـهید صـدوق از اراک وارد 
حـوزه علمیـه قـم شـده بودیـم و بعـد از امتحـان 
سـطح در درس خـارج فقـه آیـت اهلل بروجـردي به 
همـراه ایشـان در ایـن کاس ها شـرکت مي کردیم. 
بیـش از 10 سـال بـا شـهید صـدوق رفـت و آمـد 
داشـتیم. اکثـر روزهـا همـراه هـم بودیـم و زمانـي 
از  مي  کردنـد  تدریـس  بروجـردي  آیـت اهلل  کـه 
شـاگردان ایشـان که در درس ایشـان اعام اشـکال 
مي کردنـد؛ آیت اهلل حـاج علي صافـي، آیت اهلل حاج 
لطـف اهلل صافـي، آیت اهلل حـاج آقا سـید محمد باقر 
موحـدي ابطحـي اصفهاني و مرحوم شـهید صدوق 
بودنـد. این هـا همـه از مستشـکلین درس آیـت اهلل 
بروجـردي بودنـد کـه در آن زمان آقـاي بروجردي 
بـه اینهـا توجـه خاصـي داشـت و مرحـوم شـهید 
صـدوق از کسـاني بـود کـه محـل وثـوق آیـت اهلل 
بروجـردي بـود. از بهتریـن دلیـل و مـدرک هـم 
می تـوان بـه اجـازه امـور حسـبیه اي کـه آیـت اهلل 
بروجـردی بـه شـهید صـدوق داده بود اشـاره کرد. 
آیـت اهلل بروجـردي مرجعـي نبـود که به هـر فردی 
اجـازه امـور حسـبیه دهـد. مگـر اینکـه صددرصـد 
مورد اعتماد و وثوق ایشـان باشـد و یکـي از افرادي 
کـه از ایشـان اجـازه امـور حسـبیه گرفـت مرحوم 

شـهید صـدوق بود. 
آیـت اهلل بروجـردي توجه خاصي نسـبت به ایشـان 
نتـرس،  شـجاع،  فـردی  صـدوق  شـهید  داشـت. 
با غیـرت، با همـت و از هـر جهـت شایسـته بـود و 

در حـوزه فـرد معروفـی بـود و ایشـان را بـه  خوبي 
از  قبـل  4 سـال  حـدوداً  ایشـان  مي شـناختند. 
شـهادت کفایـه تدریـس مي کردند. سـطح کفایه را 
از کتـاب اصـول و کتـب مشـکله اسـت و در واقع از 
مدرسـین بنـام آن موقـع بشـمار مي آمدنـد. بنـده 
بعد از شـهادت ایشـان خیلي متأثر شـدم. خاطرات 
بسـیاری بـا ایشـان داشـتم. فـرد بسـیار مهربـان و 

مهمـان نـوازی بود. 
مبـارک  مـاه  ایـام  در  سـال   13 حـدود  ایشـان 
رمضـان ، مـاه محـرم، مـاه صفـر و ایـام اربعیـن در 
محمودآبـاد آمـل تبلیـغ دیـن مي کردنـد و در آن 
و  منبـر  صاحـب  یـک  به عنـوان  ایشـان  منطقـه 
سـخنران معـروف مطرح بـود. علمـاي آن روز آمل 
ایشـان را بـه خوبـي مي شـناختند. در سـال 1339 
بنـده بـه همـراه  شـهید صدوق در مـاه رمضـان در 
کا  سـیاه  بنـام  محمودآبـاد  روسـتاهاي  از  یکـي 
حضـور داشـتم و در روسـتایی نزدیـک بـه محـل 
حضـور ایشـان بـودم و در آن ایـام با هـم رفت و آمد 
داشـتیم. از هـر جهـت فرد شایسـته ای بـود، یعني 
عالمـي بـود عامل. نـه عالـم تنها به آنچـه مي گفت 
معتقـد بـود و عمل مي کـرد و تبلیغاتش هم بسـیار 
مؤثـر بـود. در درس اصول حضرت امام هم شـرکت 
داشـت کـه در مسـجد سلماسـي برگزار می شـد. از 
کسـاني کـه در درس اصـول حضـرت امام شـرکت 
مي کـرد مرحوم شـهید صدوق هم بـود و همچنین 
در درس اصـول آیـت اهلل محقـق داماد هم شـرکت 

مي کـرد و از شـاگردان آیـت اهلل محقـق دامـاد نیـز 
بـود. در آن زمـان آیـت اهلل گلپایگانـي در منزلشـان 
تدریـس مي کـرد و در درس ایشـان هـم شـرکت 
مي کـرد. زمـان دسـتگیري ایشـان، بنـده بـه منزل 
ایشـان رفتـم و به خانـواده اش گفتم نگران نباشـید 
او را بـه زودي آزاد مي کننـد امـا اینطـور نشـد و او 
چـون حامـي اصلـي خود یعنـي آیـت اهلل بروجردي 
را از دسـت داده بـود پشـتوانه ای نداشـت کـه از او 
حمایـت کنـد و او را به زنــدان قصر تهـران برده و 

شهیـــدش کـــردند. 

حجت االسالم و المسلمین
 سید محمد حسین ابطحي اراکي )از دوستان و همراهان شهید(

كه  نبود  مرجعي  بروجردي  آيت اهلل   
به هر فردی اجازه امور حسبيه دهد. مگر 
اينكه صددرصد مورد اعتماد و وثوق ايشان 
از ايشان اجازه  افرادي كه  از  باشد و يكي 
مرحوم شهيد صدوق  گرفت  امور حسبيه 
بود. آيت اهلل بروجردي توجه خاصي نسبت 
فردی  صدوق  شهيد  داشت.  ايشان  به 
هر  از  و  با همت  با غيرت،  نترس،  شجاع، 
جهت شايسته بود و در حوزه فرد معروفی 
بود و ايشان را به خوبي مي شناختند. ايشان 
حدوداً 4 سال قبل از شهادت كفايه تدريس 
مي كردند. سطح كفايه را از كتاب اصول و 
از مدرسين  واقع  كتب مشكله است و در 

بنام آن موقع بشمار مي آمدند.

شهید صدوق، عالمی بود عامل
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حاج محمدتقي هادي ) از دوستان شهید(

بـا خانـواده آیـت اهلل صدوق اهـل یک محـل بودیم. 
رفت و آمـد زیـادي داشـتیم کامـًا ایشـان و خانواده 
پـدرم  بـا  شـهید صدوق  مي شـناختیم.  را  ایشـان 
خیلـي دوسـت بـود هر زمان کـه مي آمـد گلپایگان 
و روسـتاي تیکـن اولیـن جایـي کـه مي آمـد منزل 
مـا بـود. بـا پدرم بسـیار صمیمـی بـود طوریکه بعد 

از فـوت پـدرم ایشـان وصي بنـده بود. 
زمانـی که آیـت اهلل العظمي بروجـردي رحلت کرد، 
ایشـان بـه گلپایـگان آمـد، پدرم از ایشـان پرسـید 
آیـا معلـوم اسـت کـه جانشـین آیـت اهلل بروجردي 
علمـای  از  نفـر  او هـم چنـد  اسـت؟  چـه کسـي 
وقـت را معرفـي مي کنـد امـا خیلـي دقیـق دسـت 

مي گذاشـتند روي حاج آقـا روح اهلل خمینـي. تأکید 
داشـتند کـه بعـد از آیـت اهلل بروجـردي، حاج آقـا 
ایمـان  اسـت.  ایشـان  جانشـین  خمینـي  روح اهلل 
داشـت بـه اینکـه بهتریـن مرجـع ایشـان اسـت و 
فـردی کـه در حـوزه نفـوذ دارد و مي توانـد حوزه ها 
را بـه خوبـی مدیریـت کنـد و اعلم تـر و شـجاع تر 
از دیگـران مي باشـد.  زمانـی کـه شـهید صدوق در 
زنـدان به شـهادت رسـید رژیم طاغوت جنـازه او را 
هـم تحویل خانـواده نداده و اجازه برگزاری مراسـم 
ختـم و سـوگواري هم ندادند. بعد از شهادتشـان به 
همـراه بسـتگان شـهید جهـت یافتن اثـری از پیکر 
ایشـان تـاش کردیـم و از دوسـتان شـهید صدوق 

و هـم حجره اي هایـش شـخصي بـود بنـام آقـاي 
علمیـه  حـوزه  مدیـر  کـه  ملبوبـي  حجت االسـام 
قـم در آن زمـان بـود و کسـي بـود کـه خیلـي از 
نزدیـک بـا آقاي صدوق آشـنایي داشـت. از ایشـان 
سـئوال کردیـم آقاي ملبوبي گفتنـد از طرف بعضي 
افراد و از روی حسـادت، تهمت هایي به ایشـان زده 
شـد تـا بتواننـد او را دسـتگیر کننـد. چون شـهید 
صـدوق از شـاگردان ممتـاز آیت اهلل بروجـردی و از 
افـراد نزدیـک و مـورد اعتمادشـان بـود طوریکه که 
بـا حضـرت آیت اهلل بروجـردی رفت و آمد داشـت لذا 
افـرادي بودنـد کـه از ایـن میزان پیشـرفت ایشـان 

نگـران بودنـد و مقدمـات شـهادتش را چیدنـد. 

حجت االسالم و المسلمین شیخ مرتضي محمدي  ) از دوستان شهید(

شهید آیت اهلل صدوق، فرد شاخصی در حوزه علمیه قم بوده اند
بـودم  نوجـوان  کـه  زمانـی  در  را  صـدوق  شـهید 
می شـناختم. شـهید صـدوق پیش نماز مسـجد بود 
و منبـر می رفـت. سـخنراني هاي پرشـوری داشـت.

حـرارت  بـا  بسـیار  مي کـرد  کـه صحبـت  زمانـی 
در  هنـوز  صدایـش  مي کنـم  فکـر  کـه  االن  بـود 
گوشـم مانـده اسـت. مـردم را نصحیـت و موعظـه 
مي کـرد. مـردم را هدایـت و ارشـاد مي کـرد. فردي 
مهمان نـواز بـود. اگر فـردی جهت زیارت از روسـتا 
بـه قـم مي رفـت و یـا در قـم کاري داشـت، اجـازه 
نمـي داد کـه مسـافرخانه برونـد مي بردشـان منزل 
خـودش و پذیرایـي مي کـرد و همراهـي مي کـرد و 

اگـر کاري داشـت کارهایشـان را انجـام مـي داد.
 مـن بـراي درمـان بـه همـراه پـدرم بـه قـم رفتـه 
بودم شـهید صـدوق اجازه نـداد که در مسـافرخانه 
بمانیـم و مـا را بـه منزلشـان دعـوت کـرد و چنـد 
روز در منزلشـان ماندیـم. شـهید صدوق مـرا بـرای 
ویزیـت پیـش پزشـک بـرد و  هماهنگي هـاي الزم 
را خـود ایشـان انجـام داد. بـا  تمـام گرفتاري هایي 
کـه خـودش در حـوزه داشـت و درس مـي داد آنجا 
را رهـا مي کـرد و بـه مـا کمـک کـرد. در مدتی که 
کـه  بودیـم مي دیدیـم  مهمـان  ایشـان  منـزل  در 
منـزل ایشـان محـل رفت و آمـد طـاب بـود. اتاقي 

مخصـوص بـرای برگـزاری کاس هـا و دیدارهایش 
در منـزل بـود. زمانـي هـم کـه در قم جهـت درس 
دوره هایـش  هـم  و  دوسـتان  از  رفتـم  حـوزه  بـه 
فـرد شـاخصی در حـوزه  ایشـان  مي شـنیدم کـه 
علمیـه قم بـوده مخصوصـاً در درس مرحوم آیت اهلل 
بروجـردي و فـرد سرشناسـي بوده اسـت. بسـیار با 
اسـتعداد و خـوش ذوق بـوده، فـرد بـا سـواد و از 
مستشـکلین درس مرحـوم آیـت اهلل بروجـردي بود 
و معظم لـه هـم شـخصاً بـه ایشـان توجـه ویـژه ای 

است.  داشـته 

شهید صدوق اعتـقاد داشت که حضرت 
امام خمینی اعلم تر از دیگر علمای زمان 

خود می باشد
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بنـده بـه خاطـر دارم زماني کـه این مکان) مسـجد 
روسـتای تیکـن( یک مسـجد قدیمي سـقف طاقي 
بـود شـهید صـدوق در اینجـا منبر مي رفـت و براي 
را  مـردم  و  مي خوانـد  روضـه   و  سـخنراني  مـردم 
دعـوت بـه امر به معـروف و نهـي از منکـر مي کرد.

روزی در فصل آخر تابسـتان که ایشـان در مسـجد 
منبـر رفتـه بـود، بـاران شـدیدي مي آمـد کـه آب 
در کوچـه و نهرهـاي روسـتا بـه راه افتـاد. ناگهـان 
بلنـد شـد کـه  بیـرون مسـجد  از  فـردی  صـداي 
فریـاد مـي زد کمـک! آب، زمیـن هـاي کشـاورزي 
و همـه محصـوالت مـا را بـا خـود بـرده و سـیل 
باعـث تخریـب شـدید قنـات آبـادي شـده و گل و 
الي قنـات را پـر کـرده و دیگـر بعیـد اسـت آب از 
آن بیـرون بیایـد. شـهید صـدوق زمانـی کـه از این 
اتفـاق مطلـع شـد روضـه را نیمـه تمام گذاشـت و 
از منبـر پاییـن آمـد و بـه همـراه مـردم در همـان 
بـاران شـدید و هواي نسـبتاً سـرد، به قنـات آبادي 
رفـت و هـر کـس هم بیلي برداشـته بـود که کمک 
کنـد. البتـه در همـان روز، کاري صـورت نگرفـت. 
سـیل و بـاران شـدید، اجـازه نمـي داد کـه مـردم 
بـه قنـات آبـادي نزدیـک شـوند. بعـد از چنـد روز 
کـه هـوا بهتر شـد و سـیل هم فرو نشسـت شـهید 
صـدوق بـا مـردم بـه سـر قنـات آبـادي رفتنـد. در 
عـده اي  مي گفـت.  چیـزي  کـس  هـر  موقـع  آن 
مي گفتنـد کـه کاري نمي شـود کـرد بایـد از اینجـا 
برویـم چـون دیگر آبي نیسـت که کشـاورزي کنیم 
قنـات خـراب شـده و آبـي از آن بیـرون نمي آیـد تا 
محصـوالت کشـاورزي مان را آبیـاری کنیم. خاصه 

اینکـه اکثـر مـردم ناامیـد شـده بودنـد تـا اینکـه 
شـهید صـدوق بـا مهربانـي از مـردم خواسـت کـه 
ناامیـدي را کنارگذاشـته و بـه خداوند پنـاه ببرند و 
ایشـان خیلـي جـدي و امیدوارانه مـردم را دلداري 
مـي داد و مي گفـت مـا در حـال امتحـان هسـتیم 
باید بکوشـیم از این امتحان سـربلند بیـرون بیاییم 
و قنـات را از ایـن حالـت مخروبـه خـارج کـرده و 
ترمیـم اش کنیـم. شـهید صـدوق اولین فـردی بود 
کـه لبـاس خود )عمامـه و عبأ( را از تـن درآورد و با 
لبـاس معمولـي وارد قنات آبادي شـد. مـردم وقتي 
روحانـي آبادیشـان را دیدنـد کـه چگونـه در حـال 
فعالیـت در قنات اسـت تحریک شـده و گـروه گروه 
شـروع کردنـد بـه کمـک کـردن و بعد از چنـد روز 

فعالیـت و همکاري و تشـویق و دلداري هاي شـهید 
صـدوق، قنـات الیروبـي شـد و آب بسـیار زاللي از 

آن جـاري گشـت.
از  شـخصي  بروجـردي  آیـت اهلل  رحلـت  از  بعـد 
مسـجد  در  رفتنـد  قـم  علمیـه  روحانیـون حـوزه 
اعظـم کـه بـه جـاي معظم لـه نمـاز بخواند. شـهید 
صـدوق بـه او اجـازه نمي دهـد و مي گویـد اینجـا 
جـاي شـما نیسـت کـه نمـاز بخوانـي، ایـن محـل 
جـاي  نـه  اسـت  خمینـي  روح اهلل  حاج آقـا  جـاي 
شـما. ایـن جریـان گذشـت تـا اینکـه بعدهـا براي 
شـهید صـدوق توطئـه کردنـد تا دسـتگیرش کنند 
و بـه شـهادت برسـانند. شـهید صـدوق در زنـدان 
قصـر تهـران ممنوع الماقـات بـود و نمي گذاشـتند 
کـه کسـي او را ببینـد. در آن زمـان اگـر کسـي نام 
شـهید صـدوق را در جایـي مي آورد یا مي خواسـت 
او را ماقـات کنـد او را هـم دسـتگیر مي کردنـد. 
بعد از شـهادت ایشـان، جنـازه او را تحویل خانواده 
خبـري  او  از  هـم  کسـي  و  ندادنـد  بسـتگانش  و 
نداشـت حتي برادر خـودم که در آن زمان پاسـبان 
شـهرباني بـود همـراه با بـرادر بزرگ شـهید صدوق 
جهـت پیگیـري پرونـده بـه تهـران رفتند تا شـاید 
مـدرک و سـرنخي از او بدسـت آورنـد امـا مأمورین 
بـا  و  کننـد  بازداشـت  هـم  را  آنهـا  مي خواسـتند 

واسـطه دیگـران دسـتگیر نشـده بودنـد. 
بعـد از رحلـت آیـت اهلل بروجـردي، مردم از شـهید 
صـدوق سـئوال مي کردنـد کـه از چه کسـي تقلید 
کنیـم او بـا شـجاعتی کـه داشـت مي  فرمودند فقط 
حاج آقـا روح اهلل خمینـي و مي گفـت بـراي مـن از 

حاج نصراهلل هادي ) از دوستان شهید(

بعد از رحلت آيت اهلل بروجردي شخصي 
از روحانيون حوزه علميه قم رفتند در مسجد 
اعظم كه به جاي معظم له نماز بخواند. شهيد 
صدوق به او اجازه نمي دهد و مي گويد اينجا 
جاي شما نيست كه نماز بخواني اين محل 
جاي حاج آقا روح اهلل خميني است نه جاي 
شما. اين جريان گذشت تا اينكه بعدها براي 
شهيد صدوق توطئه كردند تا دستگيرش 
كنند و به شهادت برسانند. شهيد صدوق 
بود  ممنوع المالقات  تهران  قصر  زندان  در 
و نمي گذاشتند كه كسي او را ببيند در آن 
زمان اگر كسي نام شهيد صدوق را در جايي 
مي آورد يا مي خواست او را مالقات كند او را 

هم دستگير مي كردند. 

شهید صدوق یکي از دالور مردان
 نهضـت امـام خمینـي)ره( بـود
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آفتـاب روشـن تر اسـت کـه امام خمینـي اعلم تـر و 
شـجاع تـر از دیگران اسـت.

اگـر شـجاعت و معرفت شـهید صدوق نبـود چطور 
مـردم موفـق مي شـدند تا تیمـور بختیار ظالـم را از 
صحـراي روسـتاي تیکن بیرون کننـد. چطور موفق 
مي شـدند تـا قنـات را الیروبـي کننـد. اگـر شـهید 
صـدوق شـجاعت نداشـت چطـور مي آمدنـد به آن 
فـرد روحانـي مي گفتنـد اینجا شـما نمي تواني نماز 
بخوانـي اینجـا جـاي آقاي خمیني اسـت نـه جاي 
فـرد دیگـر. از شـجاعت و توانایـي خدادادي شـهید 
صـدوق بـود کـه مـا در ایـن آبـادي بـا سـربلندي 
زندگـي مي کنیم. اسـمش کـه مي آید همـه برایش 
صلـوات و رحمـت مي فرسـتند. شـیر بود در بیشـه 
و مـا نمي دانسـتیم و خبر نداشـتیم. دلیـر مرد بود، 
دلیـر روسـتاي تیکن بود،دلیـر همه گلپایـگان بود. 
اکنـون در گلپایـگان اسـمش را کـه مي آورید مردم 
دعایـش مي کننـد و از شـجاعتش حـرف مي زننـد. 
اگـر کاري در روسـتا پیـش مي آمـد نمي گفـت من 
طلبـه ام، خـودش پیش قـدم در اجـراي آن کار بود. 
لباس هایـش را در مي آورد )عمامه و عباء( و شـروع 
بـه کار مي کـرد. اگـر مي دید مـن در حیـاط منزلم 
کار مي کنـم و خسـته شـده ام و یـا تنهـا هسـتم او 

هـم مي آمـد و بـا مـن شـروع بـه کار مي کـرد. بـه 
منـزل اهالی روسـتا سـر مـي زد تا ببیند اگر کسـي 
کمکـي مي خواهـد کمکـش کنـد. آدم بـا غیـرت و 

بسـیار شـجاعي بود. 
طـوري سـخنراني مي کـرد و به گونـه اي سـر منبـر 
عصبانـي مي شـد کـه هـر لحظـه امـکان داشـت از 
منبـر بـه پاییـن بیفتـد. بـه خاطـر کارهـاي مـردم 
سـري  یـک  مـردم  کـه  چـرا  مي شـد.  عصبانـي 
کارهایـي را بایـد انجـام مي دادنـد ولـي بعضي هـا 
از انجـام آن سـرباز مي زدنـد. مثـل جریـان الیروبي 
قنـات روسـتا کـه تـا ایشـان دسـت بـه کار نشـد 
کسـي کاري نکـرد. شـهید صـدوق اگـر اکنـون در 
قیـد حیـات بود شـاید این آبـادي از شـهر هم بهتر 
مي شـد. در واقـع بایـد گفـت اولیـن شـهید نهضت 
و  گلپایـگان، خوانسـار  مناطـق  در  امام خمینـي )ره( 

اطـراف گلپایـگان شـهید صـدوق مي باشـد.
البتـه شـاید باشـند شـهدایي دیگـر، ولـي بـه مقام 
ایشـان نمي رسـند. کارهایي که ایشـان کرده اسـت 
هیچکـدام از آن شـهدا نکرده انـد. مثًا به یـاد دارم 
و خـود دیـده ام کـه روزي شـهید صـدوق در کنـار 
نهـر آب، وضـو مي گرفت تا بیاید در مسـجد روسـتا 
نمـاز جماعـت بخوانـد. پسـر بچـه اي را دیـد که از 

بـاالي آبـادي مي آیـد کـه پابرهنه اسـت! همین که 
نمـاز را بـه اتمـام رسـاند بـه شـهر گلپایـگان رفت 
و بعدازظهـر کـه برگشـت دیـدم یـک جفـت گیوه 
بـراي آن پسـربچه تهیـه کـرده و در خانه پسـربچه 
بـه پـدرش هدیـه کـرد و گفت ایـن را پاي پسـرت 
کـن کـه پـا برهنـه راه نـرود کـه یک موقـع چیزي 
پایـش را ببـرد و او زخمـي شـود و مـن خـودم این 
لبـاس  اگـر کودکـي  بـه چشـم خـود دیـده ام.  را 
مناسـبی نداشـت برایـش پیراهـن و لبـاس تهیـه 
او مي خواسـت نهضـت  مي کـرد و هدیـه مـی داد . 

امام خمینـي)ره( دوام پیـدا کنـد کـه پیـدا کـرد.
امثـال شـهید صدوق ها بودنـد کـه شـهید شـدند تا 
مـا بتوانیـم راحـت زندگـي  کنیـم. براي خودشـان 
شـهید نشـده اند براي دین اسـام شـهید شـده اند، 
علیه السـام  امام حسـین  قـرآن شـهید شـده اند.  بـراي 
فرمودنـد: اگـر دیـن اسـام بـا ریختـه شـدن خون 
مـن و تـو مي مانـد پـس اي شمشـیرها هـر چـه 
زودتـر فـرود آییـد. شـهید صـدوق یکـي از دالور 
خداونـد  بـود.  خمینـي)ره(  امـام  نهضـت  مـردان 
رحمتـش کنـد و بـا انبیـاء محشـورش نمایـد، مرد 

شـجاع و دوسـت داشـتني بـود. 

معرفت شهيد صدوق  و  اگر شجاعت 
نبود چطور مردم موفق مي شدند تا تيمور 
بختيار ظالم را از صحراي روستاي تيـكن 
بيرون كنند. چطور موفـق مي شـدند تا قنات 
را اليروبي كنند. اگر شهيد صدوق شجاعت 
نداشت چطور مي آمدند به آن فرد روحاني 
مي گفتند اينجا شما نمي تواني نماز بخواني 
اينجا جاي آقاي خميني است نه جاي فرد 
ديگر. از شجاعت و توانايي خدادادي شهيد 
صدوق بود كه ما در اين آبادي با سربلندي 
زندگي مي كنيـم. اسمـش كــه مـي آيد 
همه برايش صــلوات و رحمت مي فرستند. 
شير بود در بيشه و مـا نمي دانستيم و خبر 
روستاي  دلير  بود،  مرد  دليـر  نداشتيم. 
تيكن بود،دلير همـه گلپايگان بود. اكنون 
در گلپايگان اسمش را كه مي آوريد مردم 
حرف  شجاعتش  از  و  مي كنـند  دعايش 

مي زنند. 
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در آن ایـام بـه شـدت بیمـار شـدم و جهت مـداوا به 
همـراه شـخصي به نام تهـوري به قم رفتـم اما چون 
جایي را نداشـتیم و کمتر کسـي را مي شـناختیم از 
آقای تهوری خواسـتم که شـیخ صـدوق را پیدا کند 
تـا بـه مـا کمک کنـد. آقـاي تهـوري شـهید صدوق 
را پیـدا کـرد و شـهید صـدوق کارهایـش را رها کرد 
و مـرا بـه بیمارسـتان بـرد. درمطـب، پزشـک مـرا 
معاینـه کـرد و دسـتوراتي داد.خاطـرم اسـت وقتـي 
بـا شـهید صدوق وارد مطـب شـدیم پزشـک دسـت 
پاچـه شـد. خیلي به شـهید صدوق احترام گذاشـت 

و ایشـان را مي شـناخت.
 مي دانسـت کـه شـیخ صـدوق همیشـه پشـت سـر 
آیـت اهلل بروجـردي نماز به جـاي مـي آورد و آیت اهلل 
بروجـردي هـم احترام خاصي به ایشـان قائل اسـت . 
شـهید صدوق از شـاگردان ممتاز آیـت اهلل بروجردي 
بـود و معظم لـه اگـر کاري داشـت به شـهید صدوق 

مي گفـت تـا انجـام دهد. 
در آن ایـام بعضـي از روحانیـون، طاغوتـي بودنـد و 
نمي توانسـتند ببینند که شـهید صـدوق مورد لطف 
آقـا باشـد به همین خاطـر برایش دسیسـه کردند تا 
شـهید صـدوق را از سـرراه بردارنـد. بـه همین دلیل 
زمانـی کـه شـهید صـدوق بیمار بـود و جهـت مداوا 
بـه بیمارسـتانی در تهـران رفتـه بـود می خواسـتند 
کاری کننـد تـا مخفیانـه توسـط عوامل طاغـوت در 
بیمارسـتان شـیخ صـدوق را از بیـن ببرنـد. زمانـی 
کـه آیـت اهلل بروجـردي سـراغ شـهید صـدوق را از 
دوسـتانش گرفـت آنها گفتند شـهید صـدوق بیمار 
شـده و او را جهـت معالجـه بـه تهـران فرسـتاده اند. 
آیـت اهلل بروجردي به بیمارسـتانی که شـهید صدوق 

در آن بسـتري بـود تمـاس گرفـت و احـوال او را از 
پزشکان پرسـید و به مسـئولین بیمارستان سفارش 
کـرد کـه بـه وضعیـت او بیشـتر رسـیدگی کننـد و 
همیـن باعث شـد تا عوامـل طاغوت نتوانند آسـیبی 
بـه وی برسـانند. چند روزي از او بـا احترام نگهداري 
کردنـد و بعـد مرخصـش نمودنـد. افـراد طاغوتـي و 
روحاني نماهـاي شـاهي وقتـي دیدنـد دوباره شـهید 
صـدوق آمـد و بـاز آیـت اهلل بروجـردي از او تمجیـد 
مي کنـد صبـر کردنـد تا اینکـه آیت اهلل بروجـردي از 

دنیـا رفت. 
بـراي  مجـدد  بروجـردی  آیـت اهلل  رحلـت  از  بعـد 
ایشـان توطئـه کردنـد و زمانـی کـه افـراد طاغوتـي 
مي خواسـتند فـردی را بـه جـاي آیـت اهلل بروجردي 
جهـت اقامـه نمـاز جماعـت در مسـجد اعظـم قـم 
قراردهنـد اما شـهید صدوق با شـجاعت زیـاد از این 
کار آنهـا ممانعـت کرده و با صداي بلند و رسـا گفت 
اگـر کسـي مي بایسـت جانشـین آیـت اهلل بروجردي 
شـود و در ایـن محل)مسـجد اعظـم قـم( امامـت 
نمـاز جماعـت را برعهـده داشـته باشـد آن شـخص 
حاج آقـا روح اهلل خمیني اسـت کـه از دیگـران اعلم تر 
و شـجاع تر مي باشـد و ایشـان اسـت کـه مي توانـد 
حوزه هـاي علمیـه را سـرو سـامان دهـد. بعـد از این 
صحبـت او را دسـتگیر کردنـد و بـه زنـدان بردنـد 
چـون حامـي خـود یعنـي آیـت اهلل بروجـردي را از 
دسـت داده بـود. خـود شـهید بارهـا بـه دوسـتان 
و بسـتگان در زنـدان گفتـه بـود مـن دیگـر از ایـن 
زنـدان بیـرون نخواهـم آمد بلکه مرا خواهند کشـت. 
همینطور هم شـد و بعد از اینکه به شـهادت رسـید 
جنـازه او را هـم تحویل بسـتگان و فرزندانش ندادند 
و اجـازه برگزاري مراسـم ختم و سـوگواري هم داده 
نشـد. بـه یاد دارم مجلـس کوچکي در منزل ایشـان 
کـوي حرم نمـا برگـزار شـد کـه افـراد کمي هـم در 
آن شـرکت کردنـد چون مي ترسـیدند که دسـتگیر 
شـوند مـن هم به همراه برادر شـهید صـدوق و چند 
نفـر از افـراد روسـتاي زادگاهمـان در آن مجلـس 
شـرکت کـرده بودیم. خاطرم اسـت شـهید صدوق و 

بـرادر بزرگ ایشـان آمدنـد مزرعه اي که ما داشـتیم.
آیـت اهلل  اگـر  پرسـید  صـدوق  شـهید  از  بـرادرم 
بروجـردي از دنیا بروند چه کسـي بعداً جاي ایشـان 
را مي گیـرد؟ شـهید صـدوق بـا شـجاعت گفت یک 
نفـر بنـام حاج آقا روح اهلل خمیني اسـت ولي شـما او 
را کمتـر مي شناسـید ولي در چهـره اش پیدابود که 
فـردی کـه از او اسـم مـی بـرد فرد شـجاعي باشـد. 
در آن ایـام فـردی بنـام تیمـور بختیار کـه آن زمان 
رئیـس سـاواک بـود آمـد حومـه گلپایـگان و چنـد 
عـدد چـاه حفـر کرد، کم کـم طمع کرد تـا باغي که 
مـا داشـتیم و بـراي همـه مردم روسـتا بود بنـام باغ 
منگتـو را تصاحـب کند. می خواسـتند آنجـا را به نام 
خـود به ثبت برسـانند. بیابان ها را قرق کـرده و آنجا 
را کـه متعلـق بـه اهالـي روسـتاي تیکـن بـود را به 
افـراد دیگـر فروختنـد و چادرهاي زیـادي بپا کردند 
و دیگـر نمي گذاشـتند دامـداران آبـادي بـه آنجـا 
جهـت چرانـدن گوسفندانشـان برونـد. مـردم آبادي 
همین کـه مطلـع شـدند تیمـور بختیـار آمـده آنجـا 
را قـرق کـرده بـه دسـتور شـهید صـدوق ریختند و 
چادرهـاي آنهـا را آتـش زدند. مردمي کـه این کارها 
را انجـام داده بودنـد مثـل خـود من همراه با شـهید 
صـدوق به روسـتا برگشـتیم. بعضـي از مردم روسـتا 
ترسـیده بودنـد و مي گفتنـد روسـتایمان را بـا خاک 
یکسـان خواهنـد کـرد و خیلي مي ترسـیدند تا آنکه 
روز بعـد از طـرف مأمورین دولتي آمدنـد و عده اي از 
اهالـی آبـادي را دسـتگیر کـرده و بـا خود بـه زندان 
گلپایـگان بردنـد. بـا پیگیري هاي شـهید صـدوق از 
طریـق آیـت اهلل بروجردي افرادی که دسـتگیر شـده 

بودنـد را آزاد کردند.
در زمـان آیـت اهلل بروجردي آنان جـرأت عرض اندام 
نداشـتند و مي ترسـیدند کـه آیت اهلل خبردار شـود و 
از شـاه بخواهـد کـه آنهـا را مجـازات کنـد. همه این 
کارهـا کـه انجام شـد از شـجاعت و نترسـي شـاگرد 
عزیـز آیـت اهلل بروجـردي بـود. اگـر شـهید صـدوق 
آن روز نبـود خیلي هـا را زندانـی یا شـاید هـم اعدام 

مي کردنـد. 

حاج عباس سامي ) از اهالی روستاي تیکن گلپایگان(

شهید صدوق فرد فعال و بسیار دانایي بود

در آن ايام بعضي از روحانيون، طاغوتي 
بودند و نمـي توانسـتند ببينند كه شهـيد 
صدوق مورد لطـف آقا باشد به همين خاطر 
برايش دسيسه كردند تا شهيد صدوق را از 

سر راه بردارند.
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بـا مرحـوم  ابتـداي تحصیـل مقدماتـي حـوزه  در 
آیـت اهلل حـاج شـیخ محمدصـادق صـدوق افتخـار 
آشـنایي بـا ایشـان را داشـتم. ایشـان بعـد از رحلت 
پدرشـان جهـت تحصیل به اسـفرنجان آمـده بودند 
محمدمهـدي  میـرزا  شـیخ  حـاج  مرحـوم  نـزد  و 
بزرگـوار  پـدر  اسـفرنجاني  گلپایگانـي  محمـدي 
گلپایگانـي  محمـدي  المسـلمین  و  حجت االسـام 
)رئیـس دفتـر مقـام  معظم رهبـری( بودند و شـهید 
صدوق در اسـفرنجان اسـکان داشـت. مـن به همراه 
شـهید صـدوق جهـت کسـب علـم نـزد فـردی بـه 
نـام حاج شـیخ علـي افتخاري کـه از علمـاي بزرگ 
گلپایـگان آن زمـان بـود می رفتیـم. شـیخ صـدوق 
از همـان زمـان در چهـره اش نورانیـت برجسـته ای 
بـود. از همـان ایـام معلـوم بود کـه ایشـان در آینده 
شـخصیت علمي برجسـته ای می شـود. جدیتش در 
درس و برخـوردش بـا اسـتاد، آینـده اي درخشـان 
را از ایشـان نشـان مـي داد. بعدهـا کـه جهـت ادامه 
تحصیـل به حوزه علمیه اراک رفتم، روزی خواسـتم 
جهـت دیدارشـان کـه قبـل از مـا بـه حـوزه علمیه 
اراک رفتـه بود و در مدرسـه سـپهداري اراک اقامت 
داشـت بـروم، مـا در مدرسـه علمیـه حـاج محمـد 
ابراهیـم بودیـم. بعـد از اینکـه مـا بـه دیدن ایشـان 
در حـوزه علمیـه رفتیـم دیدیم که حجـره اي دارد و 
مـا را دعـوت کـرد کـه در آنجـا بمانیم. یادم هسـت 
یـک جفـت کفش نـو بـراي خـودش خریده بـود و 
بـه مـن گفـت کـه کفش هـا را خیلـي دوسـت دارم 
ولـي این هـا را مي خواهـم بـه شـما هدیـه دهـم و 
آن هـا را بـه بنده هدیـه کرد. مدتـي در حوزه علمیه 
اراک بـه کسـب علـم مشـغول شـد و بعـد از آنجـا 

مشـرف بـه حوزه علمیه قم شـدند. در حـوزه علمیه 
از شـاگردان ممتاز و برجسـته و از متشـکلین درس 
بـود. یـک چهـره روشـن در حـوزه علمیـه قـم بود. 
ایشـان در حوزه هـاي علمیـه اراک و قـم شـخصیت 
شـناخته شـده اي بـود و مـا هـم افتخـار مي کردیم 
کـه ایشـان در زمانـی کـه مکتـب مي رفتیـم مدتی 
باهـم بودیـم. مـن خیلي بـه ایشـان ارادت داشـتم. 
بـه هـر حـال بـزرگ زاده بـود، عالـم زاده بـود، با تقوا 
بـود، با هـوش بـود، یـک ذکاوت مخصـوص داشـت، 
در بیـن چنـد نفري کـه بودیـم و مي رفتیم مکتب و 
بعـد حوزه علمیه مرحوم شـیخ صـدوق نابغه بودند. 
ایشـان مقام علمي باالتري از دیگران داشـتند. عالم 
مجاهـدي بودنـد، عالـم مبـارزي بود، عالـم موجهي 

بـود، شـناخته شـده بود. 
ایشـان همیشـه حـرف حـق را مـي زد. کاري هـم 
نداشـت که این چه کسـي اسـت. آنچـه را که وظیفه 
شـرعي خود مي دانسـت مي گفـت حاال مي خواسـت 

مرجـع باشـد یا فـردی دیگـر. حرف هایـش منطقي 
ماننـد  مرجعـي  یـک  بـا  کـه  نبـود  چیـزي  بـود 
آیـت اهلل العظمـي بروجـردي)ره( یـا آیـت اهلل العظمي 
گلپایگانـي)ره( یـا آیـت اهلل العظمي حجـت)ره( و دیگر 
علمـاي آن زمـان صحبـت مي کرد ارزشـي نداشـته 
بـود کـه آن هـا هـم گـوش  باشـد یعنـي طـوري 
مي کردنـد بـه صحبت هایـش و بـا آن هـا مباحثـه 
مي کـرد و مـورد قبـول آن هـا بود. دشـمنان به جرم 
حـرف حـق زدن او را از بین بردند ولـي آن ها حرف 
حقشـان را زدنـد و بـه مقامي کـه باید مي رسـیدند 
رسـیدند. حـال نمي دانـم کـه فـردا دشـمنان آن  ها 
چگونـه مي خواهنـد جـواب دهنـد. مرحـوم صدوق 
یـک مرد عـادي نبـود نابغه بود. درسـت اسـت یک 
نفـر بودنـد ولـي گاهـي اوقـات موقعیت هـزار نفر را 

یـک نفـر دارد و او آن موقعیـت را داشـت.
بـه عقیـده مـن شـهید صـدوق از همان لحظـه اول 
کـه از دنیـا رفـت آنجا بـا امام باقـر)ع( و امام صـادق)ع( 
محشـور شـد و معلـوم اسـت کـه ایـن گـروه یکـي 
از  شـفعاء مـا هسـتند. اول انبیـاء بعـد علمـا و بعـد 
شـهداء اول پیغمبرهـا شـفاعت مي کننـد بعـد علما 
و بعـد شـهداء و ایشـان از همـان گروهـي اسـت که 
امیـد اسـت فـردا از شـفعای مـا باشـد حـاال بلکـه 
ان شـاء اهلل آن جـا یـادي از ما هم بشـود و اسـمي از 
مـا ببرند. خداوند ان شـاء اهلل ایشـان را بـا محمد و آل 
محمـد علیهم السـام محشـور نماید و ما را هـم از برکات 
وجـود مرحـوم صـدوق و امثـال صـدوق بـه مـا هم 

دهد.  توفیـق 

حجت االسـالم و المسلمیـن حاج شـیخ 
محمدجواد رهنمائي  ) از علماي گلپایگان و هم کالس شهید صدوق (

 شهيد صدوق از همان لحظه اول كه 
از دنيا رفت آنجا با امام باقر)ع( و امام صادق)ع( 
محشور شد و معلوم است كه اين گروه يكي 
از شفعاء ما هستند. اول انبياء بعد علما و بعد 
شهداء اول پيغمبرها شفاعت مي كنند بعد 
علما و بعد شهداء و ايشان از همان گروهي 
است كه اميد است فردا از شعفاي ما باشد 
حاال بلكه ان شاء اهلل آنجا يك يادي از ما هم 

بشود و اسمي از ما ببرند.

شهید صدوق فردی عادي 
نبـود، او یک نابغـه بود
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بنـده اهـل گلپایـگان و بیش از یک سـال در کوچه 
حـرم نمـای قم با شـیخ صـدوق همسـایه بـودم. با 
ایشـان در دروس آیت اهلل بروجردی شـرکت داشتم. 
آشـنایی مـن بـا شـهید صـدوق بدیـن صـورت بود 
کـه روزی در مدرسـه فیضیـه قـم نشسـته بودیم و 
شـهید صدوق مطلبـي را عنوان کـرد و من جوابش 
را دادم و او هـم قبـول کـرد. بعـد از آن یـک نفر از 
دوسـتان به مـن گفـت او را مي شناسـي؟ گفتم نه! 

او گفـت ایشـان اهـل گلپایـگان اسـت. گفتـم او را 
ندیـده بودم! او گفت: قبًا حـوزه علمیه اراک درس 
مي خوانـده اسـت و بعـد آمـده در قـم از آن به بعد 
مـا با هم آشـنا شـدیم. پشـتکار شـهید صـدوق در 
کسـب علم مورد توجـه حضرت آیـت اهلل بروجردی 
بـود و بحـث و صحبت هـاي شـهید صـدوق اکثـراً 
راهگشـا بود و ما از دوسـتان و ارادتمندانش بودیم. 
شـهید صدوق جرأت و شـجاعت خاصی داشـت که 

در حیـن درس صحبـت مي کـرد و در واقـع یکـي 
از مستشـکلین درس آیت اهلل العظمـي بروجردي)ره( 
و دیگـر علمـاي آن زمـان بـود. آیـت اهلل العظمـي 
بروجـردي)ره( طلبـــه هایي که بــه درس اشـــکال 
مي کردنـد را تشــویق مي کـرد. مــا هـم درسـمان 
خـوب بـود ولـي آن شجــاعت و آن هنــر را کـه 
او داشــت را نداشـتیم تـا صحبـت کنیم و اشـکال 

بپرسیم. 

شـهید صـدوق در قم سـاکن بـود و خانـواده پدري 
مـن بـا آنهـا رفت و آمد داشـت. خاطرم اسـت زماني 
کـه جهـت زیـارت بـه قـم رفتـه بودیـم در منـزل 
ایشـان بودیم. شـهید صـدوق به بنده پیشـنهاد داد 
تـا بـه همـراه او در کاس درس آیـت اهلل بروجردي 
بـه مدرسـه فیضیه حاضر شـویم. من هم مشـتاقانه 
پذیرفتـم و بـه همـراه ایشـان بـه مدرسـه فیضیه و 
درس آیـت اهلل بروجـردي رفتیـم. شـهید صـدوق از 
در کاس آیـت اهلل بروجـردي کـه وارد شـد اکثـر 
طـاب بـه احترام شـهید صدوق جلوي ایشـان بلند 
شـدند و او را تـا پـاي منبر درس آیـت اهلل بروجردي 

بدرقـه کردنـد. می دیـدم زمانـي کـه شـهید صدوق 
معظم لـه  مي کـرد  اشـکال  بروجـردي  آیـت اهلل  از 
درسـت  صـدوق  آقـاي  مي گفـت  و  مي پذیرفـت 
مي گویـد و حـق بـا آقـاي صـدوق اسـت. در زمـان 
شهادتشـان بـه همـراه بـرادر بزرگترشـان بـه قـم 
رفتیـم تـا پیکـر ایشـان را تحویـل بگیریم امـا به ما 
گفتنـد ایشـان در زنـدان قصـر به شـهادت رسـیده 
اسـت. بعـد از مراجعـه ما به پزشـک قانونـي تهران 
در آنجـا بـه مـا گفتند شـیخ صـدوق 5 روز قبل در 
زندان کشـته شـده اسـت. ما درخواسـت کردیم که 
جنـازه ایشـان را تحویـل دهنـد امـا بـه مـا گفتنـد 

جنازه ایشـان دفن شـده اسـت. از آنها خواسـتیم تا 
نشـانی محل دفنشـان را بدهنـد اما برخورد بسـیار 
بـدی بـا مـا داشـتند و هیـچ اثـری از پیکـر و محل 
دفنشـان بـه مـا ندادند. بسـیار فـرد با خـدا و فعالی 
بـود. بـه امـورات مـردم رسـیدگی می کـرد و هیـچ 
انتظـاري از کسـي نداشـت و در کارهایـش فقـط 
خـدا را در نظـر مي گرفـت. مـرد مهربـان و فعالـي 
بـود خیلـي هـم عالم و بـا سـواد بود. شـهید صدوق 

سـخنران  قـوي و پرشـوري بود. 

حاج ابوالفضل علیشاهي ) از دوستان شهید(

حجت االسالم و المسلمین محمدرضا فیاضي ) از دوستان شهید(

شهید صدوق در کارهایش فقط 
خـداوند را در نظـر داشـت

سخنان  شهید صدوق راهگشا بود
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شـهید  صــدوق یکـــي از روحانیـــون ارزشـمند 
کشـورمان اسـت. برای توصیـف ابعاد شـخصیتی و 
مبارزاتـی شـهید صدوق بایـد چنـد نکته را بررسـی 
فـرد  یـک  اصلـی  وظیفـه  بایـد  ابتـدا  در  کنیـم. 
روحانـی را مـورد کنـکاش قراردهیـم کـه یـک فرد 
روحانـی چـه وظایفـی برعهـده دارد؟ آیـا وظیفـه 
یـک روحانـی تنها ارشـاد در خصوص مسـائل دینی 
اسـت! یا وظایف و اهداف دیگـری دارد. وظیفه یک 
روحانـی عاوه بـر ارشـاد و هدایـت انسـان ها بـرای 
دینـداری و عمل به دسـتورات خداونـد و راهنمایی 
انسـان ها در انجـام تکالیـف دینـی و انسـانی خـود، 
وظیفـه دیگـری نیـز برعهده دارنـد که یکـی از آن 
ایسـتادگی و مبـارزه در برابر ظلم اسـت. روحانیون 
بایـد نسـبت بـه ظلـم اعتـراض کننـد و مـردم را 
جهـت مبـارزه بـا ظالـم یـاری نماینـد. اگـر فردی 
روحانـی، ظلـم را ببینـد و اعتـراض نکنـد روحانـی 
بـه معنای واقعی نیسـت. شـهید صدوق فـردی بوده 
کـه بـه مـردم و نیازمنـدان کمـک می کرده اسـت؛ 
الهـی عمـل می کـرده و می توانسـت  فرامیـن  بـه 
نسـبت بـه اتفاقـات زمـان خویش سـکوت کـرده و 
مسـیر حـوزه و فراگیـری علم را در پیـش بگیرد اما 
شـهید صـدوق روحانـی بـه تمـام معنا بوده اسـت. 
فـردی بـوده کـه نسـبت به ظلـم زمان ستم شـاهی 
می دانسـته  خوبـی  بـه  البتـه  و  نکـرده  سـکوت 
روشـنگری و آگاهی بخشـی بـه مـردم می توانـد بـه 
بهـای از دسـت دادن جانـش تمـام شـود. ایـن فرد 
یـک روحانـی واقعـی اسـت کـه ظلـم را می بیند و 
در جهـت از بیـن بردن آن روشـی صحیح در پیش 
می گیـرد تـا مـردم را نسـبت بـه اتفاقـات آگاه کند 
و بـه خوبـی می دانسـته کـه ایـن آگاهی بخشـی ها 
روزی بـه نتیجـه خواهـد رسـید و موجـب نابـودی 

ظلـم خواهـد شـد. اکنـون شـاهد آن هسـتیم کـه 
بعد ازگذشـت 17 سـال از شـهادت ایشـان، انقاب 
حضـرت  رهبـری  بـه  ایـران  اسـامی  شـکوهمند 
امام خمینـی)ره( بـه پیـروزی می رسـد و زحمات این 
عالـم بزرگـوار به ثمـر می نشـیند. علمای بسـیاری 
بـه ظلـم  در آگاهـی و روشـنگری مـردم نسـبت 
پادشـاهان نقش داشـته اند که شـهید صـدوق یکی 

از ایـن علمـای بزرگوار اسـت. 
آنچـه را کـه مـا از ایشـان شـنیده ایم جـزء خیـر 
و خوبـي چیـز دیگـري نیسـت. در زمینـه مسـائل 
اجتماعـي، در زمینـه مسـائل فرهنگـي و در زمینۀ 
مسـائل اخاقي دسـتاوردهای فراوانی داشـته است. 
اکنـون بعـد از گذشـت سـال ها از شـهادت ایشـان، 
شـهید صـدوق در بیـن مـردم محبـوب بـوده و از 

ایشـان بـه نیکـی یـاد می کنند.
شـهید صدوق در قـم مـورد اعتمـاد مـردم بـوده و 
زمانی کـه بـه زادگاه خویـش می آمـده بـا هزینـه 
و  روضـه  مراسـم  برگـزاری  بـه  اقـدام  شـخصی 
روضه خوانـی  بـر  عـاوه  و  می کـرده  سـخنرانی 
و سـخنرانی دینـی، مـردم را نسـبت بـه مسـائل 
کشـور آگاه سـاخته و بـه نوعـی ذهن آنهـا را آماده 
می کـرد تـا در آینـده نسـبت به ظلـم بـه پاخیزند. 
الحمـداهلل روضه هـاي بسـیار گـرم و حـاوی مطالب 
ارزشـمندي داشـته کـه مورد اسـتقبال همـه مردم 
از گذشـت حـدود  بعـد  هنـوز  و  مي گرفـت  قـرار 
شـصت سـال، خاطـرات خـوش آن ایام بـراي مردم 
منطقـه باقـي مانـده اسـت. از تاش هـا و خدمـات 
ایشـان در خصـوص مسـائل اجتماعـي در جامعـه 
مطالبـي را شـنیده ام کـه از جملـه آنها می تـوان به 
اقدامات ارزشـمند ایشـان که حتما دوسـتان ایشان 
آن خاطـرات مبـارزه و کمـک در آبادانـی منطقه را 

برایتـان شـرح داده انـد. اقدامـات ایشـات به صورت 
را  آن  اسـم  اکنـون می تـوان  کـه  بـوده  بسـیج وار 
بسـیج و یا بسـیج سـازندگی نـام نهاد. البتـه در آن 
ایـام، ایـن مسـائل نبـود ولي ایشـان به عنـوان یک 
روحانـي پیش قـدم مي شـدند تـا بـا کمـک مـردم، 

ایـن امدادهـا را بـه انجـام برسـانند. 
در ارتبـاط بـا سـوابق علمـي، خدماتـي، فکـري و 
فرهنگـي و همچنیـن روحیه ظلم سـتیزي ایشـان، 
نکات بسـیاری وجـود دارد که برایمـان خاطره انگیز 
و ارزشـمند اسـت. بـرای مـن قابـل بـاور نیسـت 
کـه فـردی بـا چنیـن ابعـاد گسـترده شـخصیتی و 
مبارزاتـی درخشـان چـرا تا این حد گمنام اسـت! و 
واقعـا  بـی انصافی اسـت که شـهید صـدوق در بین 
مـردم و جوانـان کشـورمان معرفـی نشـود و گمنام 
باقـی بمانند.مـن از حـوزه علمیـه قـم و همچنیـن 
بنیـاد شـهید درخواسـت دارم تا نسـبت بـه معرفی 
شـهید صـدوق در جامعه فعالیت بیشـتری داشـته 
باشـند و مطمئـن باشـید که ایـن اقدامـات موجب 
خواهد شـد تـا نهال انقـاب اسـامی قدرتمندتر از 

قبل شـود.

حجت االسالم و المسلمین محمدرضا سامي ) امام جمعه اسبق بندر امام خمینی(

شهید آیت اهلل محمدصادق صدوق، 
روحـانی مخلص به تمـام معنا بود

شهيد  صدوق در قم مورد اعتماد مردم 
بوده و زمانی كه به زادگاه خويش می آمده با 
هزينه شخصی اقدام به برگزاری مراسم روضه 
و سخنرانی می كرده و عالوه بر روضه خوانی 
و سخنرانی دينی، مردم را نسبت به مسائل 
كشور آگاه ساخته و به نوعی ذهن آنها را 
آماده می كرد تا در آينده نسبت به ظلم به 

پاخيزند.



کنگـــــره

کنگره بزرگداشت آیت اهلل صدوق
جهت بزرگداشـت شـهيد آيـت اهلل محمدصادق صـدوق گلپايگانـی، كنگره ای 
بـه همت بنيـاد شـهيد و امورايثارگران و سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی در 
تاريخ11 اسـفندماه سـال1396 در شهرسـتان گلپايگان برگـزار گرديد و مورد 
اسـتقبال گسـترده مردم قـرار گرفت. همچنيـن در اين كنگره از 372 شـهيد 
ايـن شهرسـتان نيز تجليل بـه عمل آمد. شـايان ذكر اسـت دسـت اندركاران 
برگـزاری ايـن كنگـره عظيـم، ديـداری بـا مقـام معظم رهبـری داشــته اند. 
جهـت آگاهی از ايـن كنگـره، صفحاتی را به شـرح برگزاری كنگـره اختصاص 

داده ايم.
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بسم اهلل الّرحمن الّرحیم. همـان طـــور کـــه آقایـان 
ذکـر کردنـد، شـهر گلپایـگان و منطقـه  گلپایـگان 
یـک منطقـه  عالِم خیـزی اسـت و علمـای بزرگـی 
در این 150  سـال اخیـر از ایـن شـهر برخاسـتند که 
تـا امـروز هـم بحمـداهلل از بـزرگان آنها کسـانی در 
حوزه هـای علمّیـه هسـتند؛ لکـن رنـگ شـهادت و 
زینـت شـهادت چیزی اسـت فراتر از ایـن حرف ها، 
و بحمـداهلل آن طـوری کـه از بیانات آقایان اسـتفاده 
شـد، شهــر گلپــایگان شهــدای برجستــه ای هم 
داشـته، از جملـه همین شـهید مرحوم صـدوق که 
بنـده، یعنـی از ایشـان سـابقه  ذهنـی نـدارم؛ لکـن 
ایـن خصوصّیاتـی کـه شـما گفتیـد، خصوصّیـات 
برجسـته ای اســت: اّوالً خصـــوصّیت خدمــت به 
مـردم؛ ثانیـاً خصوصّیت مقابله و مواجهه  با دسـتگاه 
طاغـوت و از همـه باالتـر خصوصّیـت شـهادت در 
راه خـدا. ایشـان در ایـن راه جانشـان را از دسـت 
داده انـد و بـه شـهادت رســیده اند؛ ایـن خیلـی بـا 
ارزش و باعظمـت اسـت. خداوند ان شـاءاهلل درجات 
ایشـان را عالـی کنـد و ایشـان را بـا اولیائشـان، بـا 
شـهدای صـدر اسـام، بـا شـهدای کربا ان شـاءاهلل 
محشـور کنـد. شـهدای دیگـر هـم کـه در میـدان 
نبـرد بـا دشـمن، چـه در دفـاع مقـّدس و چـه در 
غیـر از آن بـه شـهادت رسـیده اند، همـه  ایـن رتبه  
واالی شهادت را دارا هستند. در امر شــهادت آنچه 
مهـم اسـت این اسـت که کسـی آمـاده شـود جان 
خـودش را کـف دسـتش بگیـرد بـرای بـذل در راه 
خـدا؛ ایثارگـران ما، رزمنـدگان ما، فـداکاران ما که 

جانشـان را کـف دستشـان گرفتنـد و رفتنـد، همه  
اینهـا ایـن فضیلـت را دارنـد، منتهـا گاهـی خدای 
متعـال نسـبت به کسـانی تفّضـل ویـژه ای می کند 
و پـاداش آنهـا را کـه شـهادت اسـت بـه آنهـا نقـد 
می دهـد، بنابراین ارزششـان و اعتبارشـان می شـود 
چنـد برابـر؛ بـرای خاطـر اینکـه از خـدای متعـال 
پـاداش ایـن مجاهـدت را به صـورت نقـد گرفتنـد:

اِنَّ اهللَ اشـَترْیّ ِمنَ الُمؤِمنیـَن اَنُفَسـُهم َو اَموالَُهـم بِـَانَّ 
َة یُقاتِلـوَن فی َسـبیلِ اهللِ فَیَقتُلـوَن َو یُقتَلـوَن  لَُهـُم الَجنَـّ
َوعــًدا َعَلیـِه َحقًّـا فِی التَّوریّـِة َو ااِلنجیــِل َو الُقرآن،  
یعنـی خـدای متعـال جانشـان را، ایـن متـاع را از 
این هـا قبـول کـرد و در مقابـل، بهشـت را بـه آنهـا 
داد؛ باالتریـن معاملـه ایـن اسـت، باالتریـن سـود 
ایـن اسـت. جـان مـا همـان سـرمایه ای اسـت کـه 
به هرحـال خواهـی نخواهـی از بیـن خواهـد رفـت؛ 
یعنـی هیچ کـس نیسـت کـه ایـن جـان  و عمـر را 
کـه باارزش تریـن سـرمایه  انسـانی او اسـت، بتوانـد 
نگـه دارد؛ یـک مّدتـی هسـت؛ بعـد، از مـا گرفتـه 
خواهـد شـد. به شـکل های مختلفی گرفتـه خواهد 
شـد؛ یـک نفـری مثـًا تصـادف می کنـد در بیابان 
یـا خیابـان و بـا تصـادف از بیـن مـی رود؛ یکـی بـا 
بیمـاری از بیـن مـی رود؛ ]اّمـا[ یکـی ایـن جـان را 
بـا خـدا معاملـه می کنـد؛ این جـاِن از بیـن رفتنی 
در  انقـاب  از  پیـش  بنـده  می کنـد.  معاملـه  را 
سـخنرانی ها مکـّرر ایـن را می گفتـم کـه شـهادت 
مرگ تاجرانه اسـت، مرگ حسـابگرانه اسـت؛ کسی 
کـه در راه خـدا شـهید می شـود، در واقـع بهتریـن 

حسـابگری را دارد می کنـد، چـون ایـن ]جـان[ که 
ماندنی نیسـت؛ مثـل تعبیر معـروف »روغن ریخته، 
ریختـه  روغـِن  ایـن  اسـت. خـب  امامـزاده«  نـذر 
اسـت دیگـر، اینکـه ماندنی نیسـت؛ ایـن را آدم نذر 
امامـزاده بکند، خیلـی باارزش اسـت، خیلی زرنگی 
می خواهـد؛ ایـن زرنگـی را شـهدای ما داشـتند که 
توانسـتند ایـن جـاِن از بیـن رفتنـی را بـا خـدای 
متعـال معاملـه کننـد و خـدای متعال بـا این لحن 
بـا این هـا حـرف بزنـد: اِنَّ اهللَ اشـترّی ِمـَن الُمؤِمنیَن 
اَنُفَسـُهم؛ پـروردگارا! مـا  که هسـتیم که تـو جان ما 
را بخـری؟ ایـن جـان مـال تـو اسـت، متعلّـق به تو 
اسـت، اصـًا مـا کـه اختیـاری در مـورد آن نداریم؛ 
ببینیـد چقـدر خـدای متعـال ارزش قائل می شـود 
برای ایـن مجاهد فی سـبیل اهلّل؛ ِمَن الُمؤِمنیَن اَنُفَسـُهم 
اهللِ  فی َسـبیِل  یُقاتِلـوَن  َة  الَجنَـّ لَُهـُم  بِـَانَّ  اَموالَُهـم  َو 
فَیَقتُلـوَن َو یُقتَلـون؛ ایـن اسـت؛ خدای متعـال برای 
شـهدای مـا این را قرار داده اسـت؛ ایـن ارزش را ما 
خیلـی بایـد گرامـی بداریـم و شـما هـم کـه حاال، 
هـم از ایـن روحانی شـهیِد عزیـز ، شـهید صدوق و 
هـم از بقّیه  شـهدای شـهرتان دارید دفـاع می کنید 
تکریـم می کنیـد،  را  آنهـا  و  و حمایـت می کنیـد 
تعظیـم می کنیـد، ایـن کار بسـیار خوبـی اسـت. 
امیدواریـم ان شـاءاهلل خـدای متعـال به شـماها اجر 
بدهـد و ان شـاءاهلل آینـده  شـهر گلپایـگان هم مثل 
گذشـته  آن، سرشـار از علـم و معنویّـت و فداکاری 

شد. با
منبع: پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

بیانات کامل مقام معظم رهبری
 در دیـدار با دست اندرکاران کنگره روحانی شهید محمدصادق
 صدوق گلپایگانی  و 3۷۲ شهید  شهرستان گلپایگان)16بهمن ماه 1396(
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372شـهید واالمقـام، سـتاره های پرفروغ و درخشـان شهرسـتان گلپایگان کـه مایه عـزت و افتخار ملت 
ایـران هسـتند. در میـان این شـهدا، روحانی برجسـته و عالم بزرگوار شـهید صدوق، روحانـی با انگیزه ای 
کـه در دوران اختنـاق رضاخانـی در مقابـل طاغـوت قـد برافراشـت و عالمـی خدمتگـزار و پرتـاش بود. 
پیـروزي انقـاب اسـامي، دفـاع مقـدس و تـداوم انقاب، نتیجه ایسـتادگي ملت ایـران با روحیـه ایثار و 
شـهادت در مقابـل نظـام سـلطه و سـتمگران به عنوان یک پیام و دسـتور قرآني اسـت. امـروز همه باید با 
میثـاق بـا شـهدا و رهبـري معظم انقـاب، براي حفـظ ارزش هاي دیني، حجـاب و عفـاف، رفع معضات 

در جامعـه و شکسـت توطئه دشـمنان گام برداریم.
شـهرگلپایگان از گذشـته و حـال در پـرورش عالمان دیني نظیر آیت اهلل سـید جمال الدیـن گلپایگاني)ره(، 
آیـت اهلل سـید محمدرضا گلپایگانـي)ره(، آیـت  اهلل حـاج شـیخ علـي صافـي گلپایگانـي )ره( و مرجـع بزرگوار 
تقلیـد عصـر حاضـر آیت اهلل شـیخ لطف اهلل صافـي گلپایگاني اسـت. علما همواره مشـعل پـر فروغي براي 

هدایـت جامعه اسـامي و ترویج ایثار وشـهادت هسـتند.

سخنرانی حجت االسالم والمسلمین، سید علی طهماسبی امام جمعه وقت شهرستان گلپایگان 

در گرامیداشت یاد و خاطره شهیـد آیـت اهلل صـدوق و 3۷۲ شهـید شهرستان گلپایـگان:

شهید صدوق از پیش قراوالن ایثار و شهادت است

سخنرانی حجت االسالم والمسلمین، سید محمدحسن ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران 

در گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت اهلل صـدوق و 3۷۲ شهیـد شهرستان گلپایگان:

شهید آیت اهلل صدوق، عالمی خدمتگزار  و  پرتالش بود

روحانیـت ماننـد شـهید صدوق همـواره بـراي حمایت دین 
از پیـش قـراوالن ایثـار و شـهادت هسـتند و آمار شـهداي 
روحانـي در انقـاب اسـامي و دفـاع مقدس 14 برابر سـایر 

اقشـار جامعه اسـت.
شـهدا و خانـواده معظـم شـهدا چشـم و چراغ ملـت بزرگ 
ایـران هسـتند و انقـاب اسـامي بـا خـون شـهدا آبیـاري 
شـده و اکنـون در آسـتانه چهلمیـن سـالگرد خـود قـرار 
دارد. اگـر بخواهیـم نظـام اسـامي پایـدار بماند همـه باید 
بـا پیـروي از رهبري، راه شـهدا را ادامه دهیـم و همواره در 

صحنه هـاي مختلـف یاري گـر انقـاب اسـامي باشـیم.
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  بـا خانواده شـهيد صدوق چگونه آشـنا 
شـده ايد؟ 

خانـواده محترم شـهید صـدوق برای پیگیـری امور 
کنگـره شـهید بـه بنیـاد شـهید اسـتان اصفهـان 
مراجعـه کردنـد. خاطـرم اسـت فرزند ایشـان به ما 
مراجعـه کردنـد و باهـم بـه گفت وگـو پرداختیـم. 

مـن تعجب کردم و از ایشـان پرسـیدم چـرا اکنون 
بعـد از گذشـت سـال های طوالنـی از شهادتشـان 
مراجعـه کرده ایـد!؟ فرزنـد ایشـان پاسـخ دادند که 
احسـاس می کردیـم شـهید بـرای رضـای خداونـد 
فعالیـت می کـرده و نخواسـتیم نسـبت بـه معرفـی 
ایشـان اقـدام کنیـم و همانطـور کـه شـهید گمنام 
بـه فعالیـت پرداختـه بودند ترجیح دادیـم تا گمنام 
باقـی بماننـد امـا یکـی از فرزنـدان ایشـان خـواب 
شـهید را دیـده و شـهیدصدوق درخواسـت داشـته 
کـه اکنـون زمـان این اسـت که یـادی از من شـود 
و خـود شـهید درخواسـت کـرده بودند کـه معرفی 
ایشـان پیگیـری شـود. البتـه خانـواده ایشـان قبل 
از اینکـه بـه بنیـاد شـهید اسـتان اصفهـان مراجعه 
تهـران  امورایثارگـران  و  بنیـاد شـهید  بـه  کننـد، 
و  ایشـان  معرفـی  پیگیـری  و  داشـتند  مراجعـه 
همچنیـن برگـزاری کنگـره بـرای بزرگداشـت این 

شـهید واالمقـام بـه اسـتان اصفهـان محول شـد و 
بر اسـاس مأموریتـی که در بنیاد شـهید داشـتیم و 
پیگیری فرزندان شـهید، کنگره بزرگداشـت شـهید 

را بـرای اجـرا برنامه ریـزی کردیـم. 

  لطفا از گمنامی شهيد برای بگوييد؟
 شـهید صـدوق واقعـاً گمنـام هسـتند و هنـوز هم 
متأسـفانه خیلـی از مـردم حتـی علمـا ایشـان را 
نمی شناسـند. من خاطرم اسـت اوایـل در خصوص 
ایـن شـهید بزرگـوار بـا امام جمعه وقت شهرسـتان 
گلپایـگان صحبت کردم، ایشـان نسـبت به شـهید 
صـدوق شـناخت نداشـتند. شـهید  صـدوق قبـل 
از قیـام تاریخـی 15 خـرداد سـال 1342 بـه فیـض 
شـهادت نائل شـدند لذا ما در دسـته بندی شهدای 
بزرگوارمـان از قیـام 15 خـرداد تا پیـروزی انقاب 
57 دسـته بندی کرده ایـم. بعـد از آن نیـز شـهدای 
دفاع مقدس را طبقه بندی کرده و سـپس شـهدای 
تـرور و مدافعـان حرم، اما متأسـفانه برای شـهدایی 
کـه قبـل از نهضـت امام خمینـی شـهید شـدند و 
نسـبت بـه معرفـی حضرت امـام نیز نقش داشـتند 

کمتر کار شـده اسـت. 

  برگـزاری كنگره شـهيد صـدوق چگونه 
انجام شـد؟

بر اسـاس برنامه ریـزی کـه در شهرسـتان گلپایگان 
انجام داده بودیم با محوریت امام جمعه شهرسـتان 
و فرمانداری شهرسـتان، جلسـاتی ترتیب داده شـد 
کـه خوشـبختانه همـه مسـئولین در برنامه ریـزی 
دخیـل بودنـد به ویـژه خـود فرزنـدان شـهید. در 
ادامه، سـایر شـهدای شهرسـتان هم دخیل شـدند 
و یـک کنگـره بسـیار عظیـم انجـام شـد. تصاویـر 
شـهدای بزرگوارمـان نیـز قبـل از کنگره در سـطح 
شهرسـتان نصب شـد و اسـتقبال بسـیار خوبی در 
محـل برگـزاری ایـن کنگـره کـه در امامـزاده ایـن 
شهرسـتان بـود صـورت گرفـت. عاوه بـر حضـور 
گسـترده مردم، مسـئولین زیادی نیـز حاضر بودند 
از جملـه آیـت اهلل محمـدی گلپایگانـی رییس دفتر 

مقـام معظـم رهبری. 

  شـخصيت شـهيد صـدوق را درمدتـی 
كـه برای معرفی ايشــان فعاليت داشتيــد، 

چگـــونه ديــديد؟ 
کنگـره شـهدا فرصتی اسـت بـرای ترویـج فرهنگ 
ایثـار و شـهادت در سـطح کشـور. تجلیـل از مقـام 

سيدعلی قريشی سال های متمادی به عنوان 
معاون فرهنگی و پژوهـشی در بنيـاد شهيد 
استان اصفهان مشغول به فعاليت بوده است 
و اكنون بازنشسته شده و در دانشگاه مشغول 
به تدريس می باشـد. در ايـام برگزاری كنگره 
شهيد محمدصادق صـدوق، آقــای قريشی 
زحمات بسياری در برگزاری هرچه باشكوه تر 
نمايش گذاشته است.  به  از خود  اين كنگره 
و  كنگره  اين  برگزاری  نحوه  از  اطالع  جهت 
اتفاقـات آن، با آقـای قـريشـی به گفت وگو 

نشسته ايم.

گفت وگو با سید علی قریشی )معاون اسبق فرهنگی و پژوهشی بنیاد شهید استان اصفهان(

شهید آیت اهلل صـدوق گلپایــگانی از اولیـن شهـدای 
روحانیت بوده و نماد زرینی بر پیشانی حوزه علمیه قم است

درآمد
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شـهدا و ایثارگـران و خانواده هـای ایـن عزیـزان بـه 
معنـای حمایـت از حقـوق ایـن افـراد اسـت که در 
دفـاع از حقوق مظلومین شـهید شـده انـد و احیای 
ارزش هـای شـهدا کار بسـیار ارزشـمندی اسـت و 
ایـن اقدامـات را از افتخـارات خودمـان می دانیـم و 
در تاریـخ هـم ثابت شـده اسـت که همـواره صدای 
رسـای شهدا شـنیده می شـود. همانطور که خداوند 
شـهدا را زنـده اعـام می کنـد و در آیه 169 سـوره 
آل عمـران می فرمایـد که»آنـان در راه خـدا کشـته 
می شـوند مـرده مپنداریـد بلکه زنده انـد و به حیات 
ابدی شـده اند و در نـزد خداونـد روزی می خورند«.  
از علــت هایی کـه یـادواره و کنــگره های  یکــی 
شـهدا برگـزار می شـود بـه عبارتـی قدرشناسـی و 
سپاسـگذاری از مقـام شـهیدان و ترویـج قدردانـی 
از کسـانی اسـت کـه بـه مـردم خدمـت می کنند و 
هـر آن چـه ما داریم بـه نظرم از مجاهدت شـهیدان 
و جامعـه بـزرگ ایثارگران اسـت. اکنـون بیش از 4 
دهـه از نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی گذشـته 
اسـت و مـا مطمئـن هسـتیم کـه اگـر از فرهنـگ 
ایثـار و شـهادت فاصلـه گرفتـه و بیگانـه شـویم، 
بسـیار مسـائل ناگـواری اتفـاق خواهـد افتـاد. بـا 
برگـزاری چنیـن کنگره هایی برای پاسداشـت مقام 
شـهیدان، می توانیـم راه پویایـی جامعـه را تضمین 
کـرده و ظرفیتـی که به جامعه باید بخشـیده شـود 

ببخشیم. را 

  نظـر شـما نسـبت بـه معرفـی شـهيد 
صـدوق بعـد از گذشـت سـاليان طوالنـی از 

شهادتشــان چيسـت؟
اگر خون شـهدای ما نبود، شـجره طیبه را سـیراب 
نمی کــرد. خوشبختــانه اکنــون می بینیــم کــه 
شـهدایمان ماننــد چراغی هسـتند بـرای آیندگان 
و شـهدا مکتـب توحیـدی هسـتند کـه در جامعـه 
اثرگـذار هسـتند. زیباسـت کـه شـهید صـدوق بعد 
از حدود50 سـال گمنامـی، یادواره ای برای ایشـان 

برگزار می شـود و این یک اقدام الهی اسـت. ایشـان 
قبـل از سـال 42 شـهید می شـوند و حتـی خیلـی 
از مردم شـهر گلپایگان نیز ایشـان را نمی شناسـند 
چـون پیکـرش را تحویل ندادند. شـهدا مثل شـمع 
می سـوزند و تاریکی هـای زندگانـی بشـر را روشـن 
می کننـد. نسـل کنونی مـا و جوانان باید این شـهدا 
بشناسـند و آشـنا شوند و راه را گم نکنند و از مسیر 
ایثـار و فـداکاری جدا نشـوند. این خانـواده بزرگوار 
هنـوز هـم شهیدشـان گمنام اسـت و حـوزه علمیه 
در بخش هـای پژوهـش و مطالعـات باید نسـبت به 
شناسـایی و معرفـی ایـن شـهید بایـد تـاش کنند 
و بـه نسـل جوانـان معرفـی اش کننـد کـه در آن 
زمـان کـه حقیقتـاً دشـوار بوده اسـت که از اسـام 
و مرجعیـت صحبـت شـود، امـا چنیـن شـخصیتی 
در حـوزه علمیـه و در منبـر بایسـتد و مرجعیـت 
حضـرت امـام خمینـی )ره( را مطرح کنـد. اکنون در 
انقـاب، انقابـی شـدن خیلـی دشـوار نیسـت، آن 
موقـع که خفقان بود و اگر کسـی اسـمی از اسـام 
شـدیدی  برخـورد  می کـرد  مطـرح  مرجعیـت  و 
می کردند واقعاً شـجاعت داشـته اسـت کـه در برابر 
ظلـم می ایسـتد و این اقـدام، اقدام انقابـی واقعی 
اسـت. ایشـان فردی شـهادت طلب بوده و جسارت 
زیـادی داشـته که مـا بایـد از او یاد کنیم و ایشـان 
را در جامعـه معرفـی کنیم. حوزه علمیه مسـئولیت 
بسـیار سـنگینی بـر دوش دارد، همـه مـا می دانیم 
جـان انسـان ها روزی از بیـن خواهـد رفـت، شـهدا 
جـان خـود را بـا خداونـد معاملـه کردنـد و در ازای 
آن پـاداش بهشـت را می گیرنـد. شـهید صـدوق از 

شـهدای شـاخص اسـتان اصفهان و کشـور است. 
ایشـان از اولیـن شـهدای روحانیت که نمـاد زرینی 
شـهید  و  بودنـد  قـم  علمیـه  حـوزه  پیشـانی  بـر 
شـدند و بـه نظـر می رسـد مـا در معرفـی شـهدای 
بزرگوارمـان کمتـر کار کرده ایـم و نیـاز بـه اقدامات 
حسـاب شـده ای داریـم کـه بـا روش هـای علمـی 
بتوانیم به خوبی شـهدا و راه این شـهدا را به نسـل 

جـوان معرفـی کنیم.

  به نظر شـما چه اتفاقی در درون شـهيد 
صـدوق افتاد كه باعث شـد تا شـهادت را در 

گيــرد؟ آغوش 
شـهید صـدوق از شـاگردان آیـت اهلل بروجـردی)ره( 
و حضـرت امام خمینـی)ره( بـوده و آن ایـام طـاب 
علـوم دینـی با ریاضت خاصی مشـغول بـه تحصیل 
بودند. شـخصیت شـهید صـدوق با توجـه به هوش 
و اسـتعدادی کـه داشـتند و تشـخیصی کـه دادنـد 
ایـن بود که حـوزه بعد از رحلت آیـت اهلل بروجردی 
و  دارد  توانمنـدی  مرجعیـت  و  رهبـری  بـه  نیـاز 
تشـخیص می دهنـد که حضـرت امام از همـه بهتر 
اسـت و تکلیـف خودشـان می بیننـد کـه حضـرت 
امـام را بـه مردم معرفـی کنند و به محـض ارتحال 
آیــت اهلل بروجــردی، ایــشان فعالیــت خودشـان 
را آغـاز می کننـد و در کنـار همـه مشـکاتی کـه 
بـوده ایـن اقـدام را انجـام می دهنـد و بـا ایـن کـه 
می دانسـتند ایــن کارهــا موجــب دستــگیری و 
شـهادتش خواهد شـد ایـن خطر را به جـان خریده 
و تکلیـف خودشـان را ادا می کنند. آیـت اهلل صدوق 
گلپایگانـی کـه از عالمان برجسـته منطقه گلپایگان 
و حـوزه علمیـه بـوده اسـت بایـد حـوزه علمیه قم 
تـاش کنـد تـا ایـن شـهید بزرگـوار را به مـردم و 

جامعـه معرفـی کند. 

  و سخن پايانی؟
همـه مسـئولین و آحاد جامعـه به عنـوان وام داران 
انقـاب و شـهدا، مسـئولیت سـنگینی را بر عهـده 
داریـم و ایـن مهـم جـز بـا بازشناسـی اندیشـه ها و 
وصایـای شـهدا و مخصوصـاً اندیشـه حضـرت امـام 
امکان پذیـر نیسـت. به نظـرم در گام دوم انقـاب بـا 
توجـه بـه اینکـه در ایـن مـدت فـراز و نشـیب های 
زیــادی را پشت ســر گذاشتــه ایم، جوانـان بسـیار 
مسـتعد و خوش سـیمایی را از دسـت داده ایم. گام 
دوم انقـاب فرصتـی اسـت کـه بـا نگاه به گذشـته 
مسـیر آینده را به درسـتی انتخاب کنیم و در سـایه 
رهبـری خردمندانـه مقـام معظم رهبـری، قله های 
پیشـرفت و خدمـت صادقانـه و بی منـت را به مردم 
اهـدا کنیـم و کاری کنیـم کـه حـاوت و شـیرینی 

زندگـی را مـردم بـه خوبـی لمـس کنند. 

  دكتر قريشی در كنگره شهيد آيت اهلل محمدصادق صدوق گلپايگانی حضوری پررنگ داشت

آيت اهلل صدوق گلپايگانی كه از عالمان 
علميه  حوزه  و  گلپايگان  منطقه  برجسته 
بوده است بايد حوزه علميه قم تالش كند 
و جامعه  به مردم  را  بزرگوار  اين شهيد  تا 

كند.  معرفی 
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کنگـره   بزرگـداشت 

شهیـد آیـت اهلل محمدصادق صدوق گلپایگانی
 به روایت  تصـویر

  سخنرانی آيت اهلل فاضل گلپايگانی در ديدار دست اندركاران برگزاری شهيد آيت اهلل صدوق در حضور مقام معظم رهبری  سخنرانی مقام معظم رهبری در ديدار با دست اندركاران برگزاری كنگره شهيد صدوق

  سخنرانی آيت اهلل محمدی گلپايگانی در پنجمين كنگره روز بزرگداشت شهيد صدوق  استقبال گستره مردم از كنگره شهيد آيت اهلل محمدصادق صدوق گلپايگانی
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  حضور مردم و مسئولين در  كنگره شهيد آيت اهلل صدوق

  نمايی از حاضرين در ديدار دست اندركاران برگزاری كنگره شهيد صدوق با مقام معظم رهبری

 استقبال گسترده آحاد مردم از كنگره شهيد آيت اهلل صدوق و 372 شهيد شهرستان گلپايگان

 حضور دكتر زالی وزير اسبق كشاورزیـ  حجت االسالم طهماسبی نماينده ولی فقيه  و امام جمعه گلپايگانـ  حاج ابوالفضل 
عليشاهی )پدر دو شهيد از بستگان شهيد آيت اهلل صدوق گلپايگانی(

  تصويری از كنگره شهيد آيت اهلل محمدصادق صدوق در گلپايگان
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از طرف بزرگ مرجع عالیقدر  جهان تشییع  حضـرت آيت اهلل العظمی
 سيــدابوالقاســم خــوئی)ره( و حضـــرت آيت اهلل العظمی
 سيدعبـدالهادی حسينـی شيـرازی)ره( به شهيــد واالمقـام 
حجت االسالم والمسلمين شيخ محمدصادق صدوق گلپايگانی  

جهت اداره امورحسبيه و دريافت وجوه شرعی 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـدهلل رب العالمیـن و صلـی اهلل علی خیر خلقـه محمد و عترتـه الطاهرین 
لمعصومین ا

و بعـد جناب مسـتطاب مـاذ األنام ثقۀ االسـام آقای آقا شـیخ محمد صادق 
صـدوق اراکـی "دامـت تأئیداتـه" از قبـل احقر در تصـدی امور حسـبیه الّتی 
ـرعی أو الَمـأذوِن ِمـن قَِبلِه،  ال یَجـوُز الّتَصـّدی و التَّعـرُُّض لَهـا إاّل لِلحاِکـِم الشَّ
مـأذون و مجـاز می باشـند و همچنیـن مأذونند در أخذ وجوه شـرعیه از قبیل 
َزَکـوات و مظالـم و نـذورات مطلقـه و َصـرف آن ها در مـوارد مقّرره شـرعیه و 
کذلـک مجازنـد کـه بـه مقـدار تتمیـم معـاش اقتصـادی خـود از سـهم امام 
علیه السـام أرواُحنـا فِـداه أخذ و َصـرف نمایند و اُوصیـِه داَم تَوفیُقـه بُِمازَمِۀ 
َعـوات و  التَّقـوی و ُسـلوِک َسـبیِل اإلحتیـاط و أن ال یَنسـانی ِمـن صالِـح الدَّ

ـاُم َعلَیـه و َعلـی سـائِِر إخوانِنا المؤمنیـن و َرحَمـُۀ اهللِ و بََرکاتُه. السَّ

فی 5 شهر رجب سنه 1377 ]برابر با[ 33 ه ]شمسی[

االقل عبدالهادی الحسينی الشيرازی

اجازه نامه مرحوم آيت اهلل العظمی 
سيد ابوالقاسم موسوی خوئی )ره(

بسم اهلل الرحمن الرحيم

وجـوه شـرعیه مزبـوره را کـه أخـذ می نمایند بـه نحو مقـرر در متـن، از قَِبل 
احقـر نیـز مجازنـد که صـرف نمایند.

أبوالقاسم الموسوی الخوئی

حکم علمـا و مراجـع وقت به حضـرت 
آیت اهلل محمـدصادق  صدوق گلپایگانی
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اجـازه نامـه مرحـوم آيت اهلل العظمی بروجــردی )ره(
 كه از شهيد حجـت االسالم صدوق با عنوان پشتوانه و

 ستون روحانيت و عالمان دينی ياد كرده اند:

بسمه تعالی
مخفـی نمانـد کـه جناب مسـتطاب عمـاد األعام آقـای آقا شـیخ محمد صـادق صدوق 
دامـت إفاضاتـه از جانـب حقیـر مجازنـد در تصـدی امـور حسـبیه کـه در عصـر غیبـت 
منـوط بـه نظـر فقیـه اسـت و در أخـذ وجـوه شـرعیه و صـرف آن در مـوارد مقـرره در 
شـرع و نیـز مجازنـد در أخذ سـهم مبـارک امام علیه السـام که در صـورت احتیاج، یک 
ثلـث را در مخـارج اقتصـادی خودشـان و امـوری کـه موجب تقویت اسـام اسـت صرف 
نماینـد و دو ثلـث را بـرای اقامـه حوزه هـای مهمـه علمیـه بـه حقیـر برسـانند و اُوصیه 
ـاُم علیـه و علی إخواننـا المؤمنین  بِِرعایَـِۀ اإلحتیـاط کمـا هو المأمـول ِمن جنابِه. و السَّ

و رحمـۀ اهلل و برکاتـه.
غّره ذيحجه 1378

اجـــازه نامه مرحوم آيت اهلل العظمی سيد محمدرضا موسوی گلپايگانی )ره( كه با 
عبـارات سنگين و ارزشمند از شهيد حجت االسالم صدوق تجليل كرده و ايشان 
را فـردی ملتزم و پايبند به شرع و ترويج كننده احكام و مورد اعتمـاد اسـالم 
دانسته كه در مقام علمی از مرتبه واالئی برخوردار و به زيور تقوی و پرهيزگاری 
آراسـته است. آيت اهلل العظمی گلپايگانی ايشان را مورد اعتمـاد شخـص خود 
دانسته و از عموم مردم خواسته اند كه وجود ايشان را قدر دانسته و از اندوخته 

علمی و عملی ايشان كسب فيض كنند:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمـد هلل رب العالمیـن و الصلـوۀ و السـام علی خیر خلقـه محمد و آلـه الطاهرین و بعد 
جنـاب مسـتطاب شـریعتمدار مروج األحـکام و ثقۀ االسـام آقای آقا شـیخ محمد صادق 
صـدوق دامـت برکاتـه مدتی عمر شـریف خـود را صـرف در تحصیل علوم دینیـه نمودند 
و بحمـداهلل بـه مقـام شـامخی از علـم نائـل و بـه زیور تقـوی ُمَحلّـی و محل وثـوق حقیر 
هسـتند لـذا از طـرف احقـر مـأذون می باشـند در امـور حسـبیه که منـوط بـه إذن فقیه 
جامـع الشـرائط اسـت عمومـاً و بالخصوص در گرفتـن مظالم عباد و زکوۀ و سـهم مبارک 
امـام علیـه السـام به مقدار کسـری معیشـت خـود و زائد آن را بـه مراجع ایصـال نماید و 
در هـر حـال احتیـاط را ملحـوظ فرماینـد و امید اسـت مؤمنین، وجود شـریف ایشـان را 
قدردانـی نمـوده از فیوضات شـان بهره منـد شـوند. زاد اهلل توفیقاتـه و السـام علیه و علی 

إخوانـی المؤمنین و رحمـۀ اهلل و برکاته.
21 رجب سنه 1377

محمدرضا الموسوی الگلپايگانی
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نقــش روحانیـــت در شکــل گیری و پیـــروزی 
انقاب اسـامی را می تـوان در چنـد بخش بررسـی 

. د کر
بسـیج  و  سـازماندهی  در  روحانیـت  نقـش  اول: 

مخالـف؛ نیروهـای 
دوم: نقش روحــانیت در تبیین و ترویج ایدئولوژی 

انقاب اســامی؛

سوم: روحانیت و شیوه های مبارزه؛
چهـارم: نقـش روحانــیت در همبسـتگی میـان 

نیروهـای مخـــالف.
  نقش روحانيت در سـازماندهی و بسـيج 

توده هـا
1ـ از طريق مساجد:

امـام )ره( در یکـی از مصاحبه هـای خویـش دربـاره 

نقش روحانیت و مسـجد در بسـیج انقابـی توده ها 
روحانیـت  مراحـل،  تمـام  »در  می گوینـد:  چنیـن 
نقـش اول )را( داشـت... همه اینها بودنـد لکن آنکه 
ملـت را بسـیج کـرد، آن روحانیـون بودنـد، یعنـی 
هـر محلـه ای کـه یـک مسـجد یـا چهار مسـجدی 
دارد، چهـار تـا روحانـی دارد مـردم بـه آن اعتقـاد 
دارنـد... اگـر ایـن روحانیـت را از این نهضـت از اول 

 بررسی نقش روحانیت در شکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی 

درآمد
 روحانيون مبارز شيعه به دليل توانايی در استفاده از عوامل انسانی )فردی و گروهی، عينی و واقعی، ذهنی و انديشه ای، سازمانی و تشكيالتی( و نيز عوامل 
الهی )امدادهای الهی(، برای ايجاد تحول در ايران زمان پهلوی، باالترين نقش را در پيروزی انقالب اسالمی ايران داشته اند. روحانيت مبارز شيعه به رهبری امام 
خمينی)ره( با توصيف و تبيين شرايط عينی نابسامان و نامطلوب حاكم بر دولت و جامعه در زمان رژيم پهلوی و با طرح و ترويج مكتب جايگزين برای ايدئولوژی 
شاهنشاهی، يعنی اسالم واليی، پذيرش رهبری انقالب، كادرسازی، تربيت نيروهای انقالبی و مانند آن ها، اساسی ترين تشكيالتی بوده است كه توان به جنبش 
درآوردن قشرها و توده های مردم برای سرنگونی نظام شاهنشاهی پهلوی را داشته است. آنان با بهره گيری از تشكيالت عظيم روحانيت، روحيۀ انقالبی را در 
سراسر كشور گسترش دادند و با بسيج قشرهای گوناگون مردم و بهره گيری از امدادهای الهی، نظام طاغوتی و كهنسال شاهنشاهی را ساقط كردند. در ادامه 

به بررسی روند شكل گيری انقالب اسالمی و نقش روحانيت در اين پيروزی الهی می پردازيم.
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مسجد در انقالب اسالمی، عمده ترين 
مكان شروع تظاهرات و راهپيمايی ها بود. 
عمده ترين  كه  جمعيت  تجمع  واقع  در 
عامل شكل گيری توده هاست، عنصر اصلی 
نظام  عليه  تودهای  اعتراضات  شكل گيری 
فردی  فعاليت های  و  تحركات  بوده،  حاكم 
مخالفت آميز بالفاصله و با كمترين هزينه از 
سوی نظام سياسی مستقر سركوب می شود

برمی داشـتیم، اصـًا نهضتـی نمی شـد، مـردم بـه 
فـرد دیگـری گـوش نمی دادنـد...«.

مشـاهده می شـود که به نقش مسـاجد و روحانیون 
اقـرار  هـم  مخالفـان  حتـی  توده هـا،  بسـیج  در 
و  اطاعـات  وزیـر  همایـون،  داریـوش  می کردنـد. 
»مـن  بـود:  گفتـه  آمـوزگار،  کابینـه  جهانگـردی 
احتمـاالً بایـد بگویـم اوایـل حکومـت آمـوزگار کـه 
خـودم در آن حکومـت بـودم، در جلسـه ای اظهـار 
نگرانـی کـردم! کـه چـه خبـر اسـت کـه ایـن همه 
مسـجد دارد در همـه ایـران بـاز می شـود... بـه هـر 
حـال از میانه هـای سـال 1356 پیدا بـود که نیروی 
مذهبـی دارد قـدرت می گیـرد. نیکـی کـدی هـم 
بـه ایـن نکتـه توجـه داشـته و می گویـد: »طبقـه 
طبقـه  دانشـجویان  تحصیلکرده هـا،  از  وسـیعی 
سیاسـی جدیـد و تهیدسـتان شـهری تحـت تأثیـر 
و سـازماندهی مسـاجد سـتون فقرات سیاست نوین 

مردمـی را فراهـم سـاختند«.
اینگونـه جاذبه هـا در واقـع تحـت تأثیـر روحانیـون 
بـه  جوانـان  کـه  می گرفـت  صـورت  برجسـته ای 
آنهـا اعتقـاد و اعتمـاد داشـتند. بـرای مثـال دکتـر 
محمـد مفتـح، در مسـجد امیرالمؤمنیـن امیرآبـاد، 

واقـع در بین دانشـگاه تهران و خوابگاه دانشـجویان 
نمـاز می گـذارد کـه ایـن فرصـت مناسـبی بـرای 

دانشـجویان بـود.
امریـکا  سـفارت  وابسـتگان  از  اسـتمپل،  جـان 
موضـوع  ایـن  دربـاره  خـود  کتـاب  در  ایـران،  در 
می نویسـد: »یک جنبه مهم رشـد حرکـت انقابی، 
مشـارکت دایمـی و فزاینـده سـازمان های شـیعی 
مذهـب ایرانیـان در جنبـش توده اسـت. در کشـور 
35 میلیونـی ایـران تقریبـاً 80 تا 90هزار مسـجد و 
180 تـا 200هـزار روحانی وجود دارند. سـریع ترین 
و مطمئن تریـن راه برای رسـاندن پیام از شـهری به 

رهبـران شـهر دیگر، از طریق شـبکه مسـجد انجام 
می گرفـت کـه توسـط روحانیـون رده باال، سـازمان 

می یافـت«.
مـکان  عمده تریـن  اسـامی،  انقـاب  در  مسـجد 
واقـع  در  بـود.  راهپیمایی هـا  و  تظاهـرات  شـروع 
تجمـع جمعیـت کـه عمده ترین عامل شـکل گیری 
توده هاسـت، عنصـر اصلـی شـکل گیری اعتراضـات 
و  تحـرکات  بـوده،  حاکـم  نظـام  علیـه  تودهـای 
بـا  و  بافاصلـه  مخالفت آمیـز  فـردی  فعالیت هـای 
کمتریـن هزینـه از سـوی نظـام سیاسـی مسـتقر 
سـرکوب می شـود؛ امـا هنگامـی کـه تعـداد زیادی 
بـه  خیابان هـا  در  سیل آسـا  به طـور  جمعیـت،  از 
حرکـت درآیند، سـرکوب یا کنترل آنهـا برای نظام 
مسـتقر هزینه باالیـی دارد. به طور معمـول، در اکثر 
باشـگاه ها  نظیـر  عمومـی  مکان هـای  انقاب هـا، 
در انقـاب فرانسـه و یـا شـبکه های مخفـی حزبـی 
عامـل تجمـع افـراد هسـتند. امـا نکته شـایان توجه 
در انقـاب اسـامی آن اسـت کـه مسـاجد به طـور 
کامًا آشـکار همیـن کار ویژه را در انقاب اسـامی 

ایفـا نمودند. ایـران 
مسـاجد همچنیـن عامـل مهمی در تکثیر و ارسـال 
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پیـام رهبـران انقـاب بـه پیـروان در اقصـی نقـاط 
سـخنرانی های  و  موعظه هـا  نـوار  بودنـد.  کشـور 
ایشـان در  اقامـت  از محـل  امام خمینـی  حضـرت 
مقـدس  شـهر  بـه  مسـجد  شـبکه  توسـط  عـراق 
قـم، محـل سـکونت حضـرت امام خمینـی قبـل از 
تبعیـد بـرده می شـد. نوارهـا از قـم بـه شـهرهای 
دیگـر ارسـال می گردیـد. ایـن نوارهـا و جزوه هـا در 

می گشـت. مـردم  دست به دسـت  مسـاجد 

2ـ از طريق اطالع رسانی و آگاه كردن مردم :
مقدمه هر بسـیج سیاسـی، شـبکه های اطاع رسانی 
بـرای سـازماندهی نیروهـای انقابی اسـت. شـبکه 
انجـام  مهـم  و  ویـژه  کار  نیـز چنـد  اطاع رسـانی 

می دهـد:
1ـ پیام هـا و رهنمودهـای رهبـر انقاب را به سـایر 

رهبـران در نقـاط مختلف کشـور منتقـل می کند؛
2ـ رهبـری را از میزان منابـع و حمایت های مردمی 

می کند؛ آگاه 
3ـ میـان افـراد انقابـی، بـرای تجمـع و یـا اقـدام 

مشـترک، ارتبـاط برقـرار می کنـد؛
4ـ پیام هـا و سـخنرانی های هدایت کننـده رهبران 

را بـه توده هـای پراکنده می رسـاند.
بـدون وجـود سـازمان ها و افـراد اطاع رسـان، بیـن 
نیروهـای مخالـف و رهبـران آنهـا، هماهنگـی برای 
اقدامـات انقابـی به وجـود نیامده باشـد، در نتیجه 
به دسـت  انفـرادی  بـه صـورت  پراکنـده  نیروهـای 
بسـیج  هـر  در  می شـوند.  سـرکوب  حاکـم  رژیـم 
سیاسـی، نهادهـا و افـراد خاصی ایـن کار ویژه مهم 
را انجـام می دهنـد؛ در انقاب اسـامی روحانیون به 
واسـطه جایـگاه و ابزارهایـی که در اختیار داشـتند 
از عوامـل اصلـی پیام رسـانی محسـوب می شـدند و 
چـون رهبری انقاب اسـامی در خـارج از مرزهای 
راه  تنهـا  بنابرایـن  داشـته،  قـرار  کشـور  سیاسـی 
برقـراری رابطـه میان رهبـری و انقابیـون از طریق 

شـبکه اطاع رسـانی بـود.

اعامیـه، اطاعیـه و پیـام که غالبـاً به گونه نوشـتار 
یـا صوتـی تهیـه می شـدند، عمده تریـن ابزارهـای 
اطاع رسـانی در انقـاب اسـامی بودنـد. روحانیون 
تکثیرکننـده  و  تهیه کننـده  گـروه  عمده تریـن 
اعامیه هـا و اطاعیه هـای انقـاب اسـامی بودنـد.
روش هـای متعـدد اطاع رسـانی در جریـان بسـیج 

تـوده ای عبـارت بودند از:
الـف ـ  اطالعيـه: در مـواردی ماننـد دعـوت بـه 
سـخنرانی یـا دعوت بـه تجمع و یا برگزاری مراسـم 
خـاص، اطاعیـه ماننـد ابـزار خبررسـانی اسـتفاده 
می شـد. همچنیـن اگـر روحانیـون قصـد می کردند 
دربـاره موضوعـی خـاص، نظـر خـود را بـه عمـوم 
مـردم یـا بـه دولـت اعـام نماینـد، بـه ایـن منظور 
اطاعیه هـای  می نمودنـد.  اسـتفاده  اطاعیـه  از 
مراجـع، علمـا و روحانیـون مختلف درباره مسـایلی 
ماننـد مخالفـت بـا تبعیـد امـام، مخالفـت بـا حـق 
رأی زنـان و... از ایـن دسـته بود. در واقـع روحانیون 
بـا صـدور اطاعیـه، نظـر خـود را بـه عمـوم مـردم 
ابـاغ می کردنـد و آنهـا را علیـه یـا لـه موضوعی بر 

می انگیختنـد.
ب ـ اعالميه هـا: به طـور معمـول سـخنرانی ها و 
پیام هـای رهبـری انقـاب و سـایر رهبـران دربـاره 
مسـایل انقـاب و مبـارزه بـود کـه اغلـب برخـاف 
اطاعیه هـا، به صـورت مخفی چاپ، تکثیـر و توزیع 
می شـد و گرچـه عامـل توزیـع آن اغلـب نوجوانـان 
و جوانـان بودنـد، گرداننـده اصلـی تهیـه و توزیـع، 

روحانیـون مخالـف بودند.
ج ـ تلگراف هـا: در مناسـبت های مختلف مذهبی 
و غیر مذهبـی، برخـی پیام هـای روحانیـون به مردم 
از طریـق تلگراف هایـی کـه بعـداً متـن آن بـرای 
عمـوم منتشـر می شـد، منتقـل می گردیـد. بـرای 
نمونـه اگـر یکی از علمـا قصد اعام حمایـت از امام 
را داشـت، در تلگرافـی به ایشـان و طـرح موضوعی 
خـاص، نظیر تبریک یا تسـلیت به مناسـبت ایام به 
خصـوص، این مسـئله را به اطاع عموم می رسـاند.
د ـ نـوار كاسـت: سـخنرانی های امـام و سـایر 
فعـاالن انقـاب از طریـق نوارهای کاسـت، در عراق 
و یـا در داخـل تهیه و تکثیر شـده، در اختیار عموم 

در انقالب اسالمی روحانيون به واسطه 
جايگاه و ابزارهايی كه در اختيار داشتند از 
عوامل اصلی پيام رسانی محسوب می شدند 
و چون رهبری انقالب اسالمی در خارج از 
مرزهای سياسی كشور قرار داشته، بنابراين 
و  رهبری  ميان  رابطه  برقراری  راه  تنها 
انقالبيون از طريق شبكه اطالع رسانی بود.



www.navideshahed.com
90

یادمان شهید  آیت اهلل صدوق/ شماره 177-176/ مهر و آبان 1399

قـرار می گرفـت و حتـی بسـیاری از اعامیه هـا از 
روی نوارهـا نگاشـته می شـد.

از  انقـاب،  اطاع رسـانی  از  ح ـ راديـو: بخشـی 
ایرانیـان  اختیـار  در  کـه  رادیویـی  شـبکه  طریـق 
مخالـف در عـراق بـود، انجام می شـد و بخشـی نیز 
از طریـق خبرگزاری هـای خارجـی پخـش می شـد.

 
3. روحانيت و پخش اعالميه ها :

اگرچـه در تهیه و صـدور اعامیـه، روحانیون درجه 
نموده انـد،  ایفـا  را  نقـش  بیش تریـن  دوم  و  اول 
در پخـش و توزیـع آنهـا طلبه هـای جـوان نقـش 

داشـتند. مهم تـری 

 4. از طريق مراسم مذهبی و عزاداری:
از جملـه عوامـل دیگری کـه روحانیت برای بسـیج 
سیاسـی در انقـاب اسـامی از آن به طور گسـترده 

اسـتفاده نمـود، مراسـم گوناگـون مذهبـی از قبیل 
دهـه اول محـرم و اعیـاد مذهبـی بودنـد. اسـتفاده 
از مراسـم مذهبـی دارای دو ویژگـی خـاص بود که 
روحانیـون می توانسـتند بـه منظـور مبـارزه، از آنها 

کنند: اسـتفاده 
اوالً: پوشـش مراسـم مذهبـی بـرای فعالیت هـای 
سیاسـی از یـک طرف عامـل مخفی سـازی فعالیت 
بـود و از طـرف دیگر برخورد مأمـوران رژیم را با آن 
تقریبـاً غیر ممکـن می کـرد؛ زیرا رژیـم کم تر چنین 
جرئتـی به خود مـی داد که با مراسـم مذهبی مردم 
 مخالفـت کنـد و یـا بخواهـد جلـوی آن را بگیـرد.

ثانيـاً: در هـر مراسـم مذهبـی، مردم بـدون دعوت 
و بـرای اجـرای مراسـم، در مسـاجد و تکایـا و یـا 
اماکـن مقـدس دیگـر حضـور می یافتنـد و خـود به 
خـود جمعیت عظیمـی بدون سـازماندهی قبلی در 
یک جـا تجمع می کردنـد و این فرصـت خوبی برای 
برانگیختـن توده هـا و اقدامـات انقابـی نظیر پخش 
اعامیـه و... بـود. در بسـیاری از شـیوه های انقابی، 
تجمـع مردمی کـه مخالـف اقدامات رژیم هسـتند، 
از مشـکل ترین کارهای بسـیج اسـت؛ اما در انقاب 
اسـامی مراسـم مذهبـی بـا کم تریـن هزینـه، این 

فرصـت را در اختیـار انقابیون قـرار می داد.
ثالثـاً: بـه دلیـل اعتقـاد اکثریـت مـردم ایـران بـه 
مذهـب تشـیع و ویژگی خاصی که مراسـم عاشـورا 
و تاسـوعا و دهـه اول محـرم در ایـن مذهـب دارد، 
امـکان بهتـری بـرای مبـارزه در ایـران فراهـم بود؛ 
زیـرا مراسـم ایـن ماه هـم از لحاظ الگـوی فرهنگی 

بـرای مبـارزه و هـم از نظـر الگـوی عملـی مبـارزه، 
بسـیار اهمیـت دارد. خصوصـاً مراسـم عاشـورا کـه 
غالبـاً هیئت هـای مذهبی در شـهرهای بـزرگ گرد 

می آیند. هـم 
روحانیـت عـاوه بـر اسـتفاده از مراسـم عـزاداری و 
ایـام اهلل، همچنیـن از مراسـم مذهبـی دیگـری نظیر 
مراسـم چهلم و هفتم شـهدا نیز حداکثر بهره برداری 

می نمودند.  را 

5. روحانيـت و فعاليـت انقالبـی در خـارج از 
كشور :

به طـور سـنتی،  روحانیـون شـیعه در ایـام خاصـی 
نظیـر محـرم و صفـر و یـا مـاه مبـارک رمضـان از 
طـرف مراجـع قـم یا نجـف بـرای وعـظ و تبلیغ به 
کشـورهای هـم جـوار یا دورتر فرسـتاده می شـدند. 
قـم، کار  مبـارزات سیاسـی روحانیـون  بـا شـروع 
ویـژه جدیـدی بـرای وعاظـی کـه عـازم خـارج از 
فعالیت هـای  حسـن  شـد.  ایجـاد  بودنـد،  کشـور 
از کشـور روحانیـون آن بـود کـه فشـار و  خـارج 
و  بـود  کمتـر  کشـورها  ایـن  در  دولتـی  مراقبـت 
وجـود  فعالیـت  بـرای  بیشـتری  امـکان  بنابرایـن 
داشـت کشـورهای عربـی همسـایه، نظیـر کویـت، 
عـراق و کشـورهای ضد اسـراییلی منطقـه خاورمیانه، 
در  را  ایـران  ضد رژیمـی  فعالیت هـای  عمده تریـن 
خـود جـای داده بودنـد. انقـاب اسـامی، عـاوه 
ضد امپریالیسـتی  بعـدی  ضد اسـتبدادی،  بعـد  بـر 
و ضـد صهیونیسـتی نیـز داشـت و اغلـب مبـارزان 
ایـران بـا مبارزان عـرب منطقه، علیه رژیم اشـغالگر 
قـدس دارای آرمان مشـترکی بودنـد و اردوگاه های 
مهم تریـن  از  لبنـان  و  اردن  در مصـر،  فلسـطینی 

بـود. ایرانـی  چریک هـای  آمـوزش  پایگاه هـای 
روحانیـت ایـران بـا آگاهـی از امکانـات موجـود در 
خارج از کشـور و در پوشـش تبلیغ دینی، اسـتفاده 
فراوانـی از ایـن موضـوع نمـود. خصوصـاً کـه عراق، 
مرکـز روحانیت تشـیع و حوزه علمیه نجـف، پایگاه 
رهبـری انقـاب نیـز بـود و ایـن امـکان رابطـه بـا 
 رهبـری را بـرای سـایر روحانیـون آسـان تر می کرد.
بـه ایـن ترتیـب ماحظـه می شـود کـه روحانیـت، 
مبــارزه را در چــارچوب مرزهــای ملــی خاصـه 
نمی کـرد و از هـر فرصتی و در هـر جایی که امکانی 

بـرای مبـارزه می یافـت، تـاش می نمود.
  

ترويـج  و  تبييـن  در  روحانيـت  نقـش   
ايدئولوژی هـا: اسـالمی  انقـالب  ايدئولـوژی 

 ابـزار اصلـی بسیج سیاسـی در انقاب هـا این گونـه 

 به دليل اعتقاد اكثريت مردم ايران به 
مراسم  كه  خاصی  ويژگی  و  تشيع  مذهب 
عاشورا و تاسوعا و دهه اول محرم در اين 
مذهب دارد، امكان بهتری برای مبارزه در 
ايران فراهم بود؛ زيرا مراسم اين ماه هم از 
لحاظ الگوی فرهنگی برای مبارزه و هم از 
نظر الگوی عملی مبارزه، بسيار اهميت دارد. 
خصوصاً مراسم عاشورا كه غالباً هيئت های 
مذهبی در شهرهای بزرگ گرد هم می آيند.

  تصويری از مسجد سلماسی محلی كه شهيد صدوق به همراه شهيد سيدمصطفی خمينی در سخنرانی های حضرت امام خمينی)ره( شركت می كرد
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مطـرح می شـوند: ایدئولوژی هـا همـراه با به دسـت 
دادن توضیحـی از واقعیـات اجتماعـی، حـاوی یک 
رشـته عقاید سیاسـی نیز هسـتند که بهترین شکل 
ممکـن سـازماندهی اجتماعـی را بـه تفصیل شـرح 
می دهنـد و همراه نقشـه ای از واقعیـات، تصویری از 

جامعـه  ای مطلوب هـم در برابـر می نهند. 
بدین ترتیـب بـرای انقابیـون برنامـه عمـل و آرمان 

شـهر ترسـیم می کنند.
انقـاب اسـامی نیـز ماننـد هـر انقـاب دیگـری 
دارای ایدئولـوژی فراگیـر در حکـم الگـوی مبـارزه 
بـود و ایـن ایدئولوژی بیـش از هر عامـل دیگری بر 
مذهب تشـیع اسـتوار بود. شـیعیان هم قـادر بودند 
وضعیـت  خـود،  پیام هـای  و  دسـتورها  به وسـیله 
موجـود را بـا  عنـوان دوران حکومـت غصبـی امـام 
معصـوم، وضعیت نامطلـوب جلوه دهنـد و هم قادر 
بودنـد بـا الگوهایـی نظیر مبـارزات امامـان معصوم، 
امام حسـین  علیه الّسـام  شـیوه مبـارزه را بـه  خصوصـاً 
پیروان بیاموزند. در نهایت به وسـیله این ایدئولوژی، 
وضعیتـی آرمانی از حکومت فقیه جامع الشـرایط به 

نیابـت از امـام معصـوم عرضـه می گردید.
بـه هـر حـال، ایدئولـوژی انقاب اسـامی ایـران از 
یـک سـو، در بردارنده طرد و نفـی ارزش های حاکم 
بـر جامعـه گذشـته ایـران، به ویـژه از نظـر فرهنگی 
و اخاقـی بـود و از سـوی دیگـر، در بردارنـده ایـده 
و آرمان تأسـیس سـامان سیاسـی جدیـد مبتنی بر 
ارزش هـا و اصـول اسـامی بودکـه توسـط رهبـران 

انقـاب اسـامی تدوین شـد.

  روحانيت و شيوه های مبارزه:
از  مبـارزه،  شـیوه  لحـاظ  از  اسـامی  انقـاب  در 
چندیـن روش اسـتفاده شـد کـه عمده تریـن آنهـا 
اسـتفاده از روش هـای تـوده ای بـر اسـاس سـنت 
اعتـراض مذهبـی بـود. حضـور توده هـای مـردم به 
نشـانه اعتـراض در خیابان هـا از جملـه روش هـای 
جدیـد در پیـروزی انقاب بـود که البتـه به صورت 
مراسـم خـاص مذهبی آغاز شـده، در نهایت شـکل 
سیاسـی بـه خـود می گرفـت و از این نظـر منحصر 
به فرد تلقی می گردید. اسـتفاده از مراسـم عاشـورا، 
تاسـوعا، چهلـم شـهدای هـر شـهر و... از جمله این 
نمازهـای  برگـزاری  همچنیـن  بودنـد.  شـیوه ها 
جماعـت در خیابان هـا، ماننـد نمـاز عیـد فطـر از 
جملـه ایـن فرصت هـا بـرای تجمـع اعتراض آمیـز 

بود. مـردم 

1. روحانيون و مبارزه مسلحانه
از جملـه روحانیونـی کـه از روش های مسـلحانه در 
کنـار سـایر روش هـا اسـتفاده می نمودنـد می تـوان 
شـهید محمد  و  اندرزگـو  سـید علی  شـهید  بـه 

منتظـری اشـاره نمـود کـه بـه دلیـل مخفـی بودن 
نحـوه  از  نیـز  زیـادی  اطاعـات  فعالیت هایشـان 

عملکـرد آنهـا وجـود نـدارد؛
ایـن نکتـه نیـز بایـد مدنظـر قـرار گیرد کـه گرچه 
مبـارزات  در  کمتـر  مسـتقیم  به طـور  روحانیـون 
مسـلحانه شـرکت می کردنـد؛  الهام بخـش فکـری و 
ایدئولوژیکـی و نیـز مشـوق و گاهـی کمک کننـده 

مالـی بـه آنهـا بودند.

 2. روحانيون و شيوه های مسالمت آميز مبارزه
مخالفت مسـالمت آمیز به صـورت مقاومت منفی،  از 
عمده تریـن روش های مبارزاتی روحانیون محسـوب 
می شـد. روش هایی نظیـر اعتصاب، تعطیـل نمودن 
نمـاز  جماعـت، تعطیـل نمـودن دروس حـوزوی و 

تعطیلـی بازارهـا از جملـه مهم ترین شـیوه ها بود.
بـه عنـوان مثالـی دیگر می تـوان از شـهید محاتی 
نـام بـرد که در خاطرات خود بـه اعتصاب روحانیون 
در دانشـگاه تهـران اشـاره می کننـد. همچنیـن از 
مبـارزه،  در  روش هـای شـهید صدوقی  عمده تریـن 
مجلـس  و  جماعـت  نمـاز  کـردن  تعطیـل  شـیوه 
روضـه، همـراه درخواسـت تعطیلی بـازار و اصناف و 
از خانـه بیـرون نیامـدن و حتی گاه، تأکیـد بر آن با 
مشـخص کـردن سـاعات خاصـی و اسـتفاده از این 
شـیوه در بسـیاری از بزرگداشـت ها و چهلم هـا بود. 
شـهید صدوقـی،  با تأکیـد بر عدم درگیـری مردم با 
مأمـوران و بیـان روش هایـی نظیر عدم شـعار دادن 
و عـدم خـروج از خانه ها، این نوع مبـارزه را »جنگ 

سـرد« مردم علیـه رژیـم می خواند.
هنگامـی کـه رژیـم، در سـال 1344، قرآن هایـی را 
بـه چاپ رسـانید و بـرای عوام فریبـی، آنهـا را برای 
روحانیـون شـهرهای دیگـر فرسـتاد تـا بـرای خود 
کسـب مشـروعیت کنـد، روحانیـت بـرای مقاومت 
منفـی و مخالفـت با چـاپ دولتی و دربـاری قرآن و 
عدم اسـتقبال از مراسـم اهدای آن، حتی االمکان از 
پذیرفتـن آن سـرباز زدنـد و یا این کـه آن را پس از 
تحویـل بافاصلـه به مجامع مذهبـی هدیه کردند و 
برخـی از علمـا نیز بـه بهانه  های مختلف از شـهرها 
خارج شـدند تا مجبور به شـرکت در مراسـم نشوند 
و برخـی نیـز بـه دعوت رژیـم بی توجهـی نمودند. 

حضرت امام  خمینی)ره( در سـخنرانی ها و رهنمودهای 
خشـونت آمیز  غیــر  روش هـــای  بـــر   مختلــف، 
خبرنـگار  بـا  مصاحبـه  در  امـام )ره(  تأکید کرده انـد. 
از ایشـان سـؤال نمـود: »در مراحـل  فیـگارو کـه 
اولیـه، مبارزه علیه رژیم شـاه اعتصابـات و تظاهرات 
نسـبتاً مسـالمت آمیز داشـته اسـت و علیـه ارتش و 

از  ايران  اسالمی  انقالب  ايدئولوژی 
يك سو، در بردارنده طرد و نفی ارزش های 
از  به ويژه  ايران،  گذشته  جامعه  بر  حاكم 
سوی  از  و  بود  اخالقی  و  فرهنگی  نظر 
تأسيس  آرمان  و  ايده  بردارنده  در  ديگر، 
سامان سياسی جديد مبتنی بر ارزش ها و 
اصول اسالمی بودكه توسط رهبران انقالب 

شد. تدوين  اسالمی 
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پلیـس بـه هیچ وجه اسـلحه و سـنگ بـه کار نرفته 
اسـت. آیـا شـما فکـر نمی کنیـد کـه اکنـون زمـان 
ایـن روش نیسـت؟ و به طـور دیگـری آیا نمی شـود 
عمل کرد، مثًا به مبارزه مسـلحانه متوسـل شـد؟« 

امـام قاطعانـه پاسـخ می دهند:

»حتـی پـس از روز جمعـه در تهـران کـه آن همـه 
کشـتار بـه جـا گذاشـت، ما همان شـکل مبـارزه را 
حفـظ کردیـم. همان طور کـه دنیا می دانـد، قیام ما 
بـا وجـود ضربه هایی که خـورده اسـت، هرگز درهم 
شکسـته نشـده و آن قیام با همان روش ادامه دارد؛ 
ولـی از مـن پرسـیده اند آیا وقـت تغییـر روش و رو 
آوردن بـه مبـارزه مسـلحانه بـه جهت پاسـخ دادن 
بـه قدرت ارتـش که شـاه آن را به کار گرفته اسـت، 
نرسـیده اسـت؟ من گفته ام »نـه«. معذالـک امروزه 
در ایـن مـورد از خـود می پرسـم کـه نمی تـوان تـا 
بی نهایـت سـینه های عریـان را جلـوی لولـه تفنگ 
قـرار داد. تاکنـون من رهنمودهای خـود را مبنی بر 
مسـالمت آمیز بـودن عمل مـان بـود تغییر نـداده ام؛ 

ولـی شـاید مجبور شـوم ایـن کار را بکنم.«

  نقـش روحانيـت در هـم بسـتگی ميان 
نيروهـای مخالف

ائتـاف مردمـی نیروهـای مخالـف، مهم ترین عامل 
پیـروزی انقاب اسـامی محسـوب می شـود. یرواند 
در  مخالـف  گروه هـای  نقـش  دربـاره  آبراهامیـان، 
انقـاب اسـامی معتقـد اسـت: در حالی کـه طبقه 
بـه  خـود  کشـوری  سـازمان  بـا  سـنتی  متوسـط 
مخالفـان کمـک می کـرد، طبقـه متوسـط جدیـد، 
و  زد  دامـن  آن  آتـش  بـر  زد،  را  انقـاب  جرقـه 
آخریـن ضربه هـا را فـرود آورد. حقوقدانان، قضات و 
روشـنفکران، نامه های سرگشـاده نوشـتند و انجمن 
حقـوق بشـر پدیـد آوردنـد. دانشـجویان، تظاهرات 
خیابانـی را شـروع کردنـد. کارگـران یقـه سـفید، 
و  ادارات  کارمنـدان  بانک هـا،  کارمنـدان  به ویـژه 
مأمـوران اقتصـاد را فلـج کردنـد... ؛ اما بـا این حال 
سـتون فقـرات نهضـت )آیـت اهلل( خمینـی، طبقـه 
متوسـط سـنتی،  به خصـوص بازاریـان و روحانیـت 
بـود. بنابرایـن از نظر آبراهامیان، روحانیت با بسـیج 
و همـکاری سـایر گروه هـای جامعه موفق به بسـیج 

سیاسـی علیـه رژیم شـد.
چنـان کـه از چند نمونـه پیام های امام )ره( مشـخص 
اسـت، ایشـان در هـر فرصـت تأکیـد می کنـد کـه 
بـا هـم دوسـت  و  بگذاریـد  را کنـار  »مخالفت هـا 
باشـید. همـه بـا هـم، هـم قـدم باشـید... مـا همـه 

بایـد دسـت به هم دهیـم...« و حتی االمـکان تمامی 
نیروهـای انقابـی را دعـوت بـه مبـارزه و همـکاری 
می کنـد. نقـش وحـدت بخـش و تمرکز دهنـده این 
پیام هـا در بسـیج توده هـا بسـیار تعیین کننـده بود 
و امـکان ائتافـی فراگیـر، میـان مخالفیـن متعـدد 

رژیـم را فراهـم نمود.
انقاب اسـامی ایـران با اراده و خواسـت روحانیون 
مبـارز شـیعه، بـه رهبری امـام خمینـی)ره( که نقش 
کنندگـی  بسـیج  و  گـری  هدایـت  گامـی،  پیـش 
توده هـا را برعهده داشـته اسـت و با نصـرت الهی به 
پیـروزی رسـید. مـردم کـه از ظلم شـاه و اسـتعمار 
بـه سـتوه آمـده بودنـد با تکیـه به رهبـری حضرت 
امـام خمینـی)ره( قیامی همه جانبه علیه شـاه ملعون 
داشـتند و در کنـار روحانیـون دسـت بـه مبـارزه با 
اسـتبداد زدنـد. آنان با عزمی راسـخ تحولی بنیادین 
در دولـت و جامعـه را طلـب کردنـد و بـا مبـارزه ای 
قاطـع علیـه رژیـم طاغوتـی پهلـوی بـرای تحقـق 
شـهادت،  شـکنجه،  زنـدان،  اسـامی،  ارزش هـای 
تبعیـد و انـواع محرومیت هـا را بـه جـان خریدنـد؛ 
یعنـی اگـر ارادۀ روحانیـت انقابـی و مبارز شـیعه، 
بـه رهبـری امـام خمینـی)ره( بـرای ایجـاد انقـاب 
نبـود، انقابـی در ایـن برهـه از تاریـخ ایـران تحقق 

نمی یافـت.
منبع: صدا و سيمای خراسان شمالی

انقالب اسالمی ايران با اراده و خواست 
روحانيون مبــارز شيـعه، به رهبـری امام 
خمينی)ره( كه نقش پيش گامی، هدايت گری 
و بسيج كنندگی توده ها را برعهده داشته 

است و با نصرت الهی به پيروزی رسيد.


