از عياري تا ُلمپ نيسم! *

ّ

َ

مصاحبه با آقاي حسين شاهحسيني راجع به :شعبان جعفري و طيّب حاجرضائي
گفتوگو از :علي ابوالحسني )منذر(
درآمد

در سالهاي اخير ٬شاهد ورو ِد کتابهايي به بازار نشر هستيم که ٬در پوشش گزارش و
تحليل نو و بيطرفانه تـاريخ ٬درکـليّ ت ٬مـجموعه نـيروهاي مـبارز و ضـدّ رژيـم
ستمشاهي )اعم از ملّي و مذهبي( را به طور يکسان آماج حمله و توهين ميگيرد و
ِ
اگر مستقيم يا غير مستقيم هم به دفـاع از سـلطنت پـهلوي بـرنخيزد ــ کـه بـعض ًا
اعتبار جنبش انقالبي
برميخيزد ــ باري ٬به شيوهها و ترفندهاي گوناگون ٬اصالت و
ِ
ملت ايران در دهههاي  ٤٠و  ٥٠را مخدوش ميسازد .نمونه روشن اين امر ٬کتاب
معماي هويدا نوشته دکتر عباس ميالني است که پايان آن ٬گويي به مثابه پيام نهايي
ّ
به خواننده ٬با اين عبارت جلوهگر مـيشود :هـويدا بـيشتر عـمرش گـرفتار چـنبري

گريزناپذير بود .در يک سو مخالفان رژيم بودند و اغلب جزم انديش و انعطاف ناپذير
مينمودند .در سوي ديگر شاهي بود که در پاييزِ پدرساالريش بيش از پيش خودرأي و
خودکامه شده بود .انگار هويدا با آن خنده آرامي که بر چهرهاش نـقش بسـته بـود
ميگفت» :بر هر دو تبارتان لعنت باد« ] کذا .يعني بر تبار هردوتان لعنت[ ١.
ِ

ومپن ) (Lumpenبه معني مفتخور ٬فاسد؛ آدم بيکار و سربار جامعه به کار رفته است .وير استار
* .واژه لُ ِ
 .١معاالسف ٬آگاهيها و اطالعاتي نيز که ٬به اصطالح ٬پشتوانه چنين داوريهايي قرار دارد بسيار اندک و آلوده به
اغراض سياسي است .براي نمونه ٬متذکر ميشويم :بر آگاهان از تاريخ معاصر کشورمان کامالً روشن است که
احمد کسروي از جمله نويسندگاني بود که در عصر پهلوي اول و دوم ٬با آثاري چون شيعيگري و ٬...باورها و
عقايد اسالمي ملت ايران را بيپروا به باد حمله گرفت و بهويژه با توهينهاي وقيحانهاش به سـاحت ائـمه
اطهار عليهم السالم و شعائر و س ّن تهاي شيعي ٬خشم تمامي علما و متدينين در سراسر کشور و حتي عراق را
برانگيخت .تا آنجا که چند تن از عـالمان در شـهرهاي مـختلف ايـران )نـظير حـاج سـراج انـصاري ٬حـاج
سيد نورالدين شيرازي ٬حاج شيخ قاسم اسالمي ٬امام خميني و (...بر آثار او ر ّد يه نوشتند و حتي فدائـيان

Ñ

دست ديگر در اين زمينه ٬خاطرات آقاي شـعبان جـعفري
نمونه حاضر و َدم
ِ
ِ
است که ناشران مختلف در چاپ و نشر آن ٬به نحو عجيب و قابل ت ٔا ّملي ٬بـا هـم
بينش کشورمان
مسابقه گذاشتهاند و ان شاء اهلل براي پيشبرد و اعتالي سطح دانش و ِ
اجـتماعي مـه ّم ايـران در
مبارک است! اين کتاب به پارهاي از حوادث سـياسي ــ
ِ
خاص مـصاحبهشونده٬
دهههاي  ٢٠تا  ٥٠اشاره دارد و همه جا هم از زاويه نگاه
ّ
حوادث را گزارش و تحليل ميکند .مصاحبهکننده )خانم هما سرشار( نيز عمالً با
سؤاالت حساب شـده و جـهتدار ٬و حـتي چـيدن
ساختن برخي
اصرار بر مطرح
ِ
ِ
عکسهاي گزينش شده در کتاب ٬ميکوشد بحثها را به سمتي خاص هدايت کند ٬که
در مواردي حتي با مقاومت شعبان روبهرو ميشود! براي نمونه ٬در کتاب ٬تصاوير
متعددي از شعبان با آيتاهلل کاشاني و فدائيان اسالم به چشم مـيخورد کـه طـبع ًا
وجود ارتباط بين او و آنان را القا ميکند ٬و اين در حالي است کـه کـتاب از درج

 Øاسالم که دست به قتل کسروي گشودند تأييد بزرگاني از حوزه نجف )همچون حاج سيد ابوالحسن اصفهاني٬
حاج آقا حسين قمي ٬عالمه اميني صاحب الغدير( و علماي نـامدار پـايتخت ــ هـمچون شـيخ مـحمدعلي
شاهآبادي )استاد امام خميني( ٬شـيخ مـحمدحسن طـالقاني ٬سـيد ابـوالقـاسم کـاشاني و مـير سـيد مـحمد
بهبهاني ــ را در اين کار به همراه داشتند .از همين رو ٬زماني هم که کسروي به دست ياران نواب صفوي ترور
شد و رژيم آنها را دستگير کرد و درصدد مجازاتشان برآمد ٬تلگر افهاي زيادي به حمايت از ضاربان کسروي
به تهران مخابره شد که از آن ميان ميتوان به تلگراف هيئت علميه کربال و شخص آيت اهلل حاج آقا حسين
قمي ٬مرجع بزرگ تشيع ٬اشاره کرد )نشريه آيين اسالم ٬س  ٬٣ش  ٬٣١ص  ١٢و ...تلگرافها را آورده است(.
در چنان اوضاع و احوالي ٬نواب صفوي به هر شهري ميرفت مورد استقبال شديد علما و محافل ديني قرار
ميگرفت )ر.ک :جريانها و سازمانهاي مذهبي ـ سياسي ايران  ٬سالهاي ١٣٢٠ـ .١٣٥٧رسول جعفريان .چاپ .٣
تهران ٬پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي .١٣٨١ ٬صص ١٠٤ـ ١٠٧و صفحات ديگر(.
حال ببينيم آقاي ميالني چه نوشتهاند؟ ايشان ٬با اشاره به تبليغات وسيع حزب توده در سالهاي پس از
شهريور بيست در کشورمان ٬مينويسند» :در آن روزها بخش مهمي از روحانيون نيز خواستار قر ائتي تازه از
اسالم بودند .جنبههاي خرد ستيز و منسوخ باورهاي تشيع را بايد وانهاد .آنها کيش گريه پرستي و سنت سينه
له م از
زني و سوداي معجزه را از جنبههاي منسوخ اسالم ميدانستند .بسياري از اين انديشهها تحت نفوذ و مُ َ
آراي متفکر و مورخ عرفي مسلک مشهور ٬احمد کسروي بود .اما در همان سالها ٬روحاني نسبت ًا گمنامي به
رويارويي با اين قرائت جديد بر خاست .نامش روحاهلل خميني و هدفش دفاع از ارزشهاي سنتي تشيع بود«!
) معماي هويدا .چ  .٢تهران ٬نشر اختران .١٣٨٠ ٬ص  .(٩٨به ر استي که آگاهي از تاريخ و امانت در نقل آن ٬در
اظهارات فوق ٬موج ميزند! معلوم نيست که اين ٬به اصطالح» ٬بخش مهمي از روحانيون« کـه »خـواسـتار
قر ائتي تازه از اسالم« و معتقد بودند که »جنبههاي خرد ستيز و منسوخ باورهاي تشيع« يعني سوگواري در
عزاي ساالر شهيدان عليه السالم و تأثير توسل به ايشان در شفاي بيماران و» ...را بايد وانهاد«! چه کساني
بودهاند و چرا عباس ميالني ٬براي اثـبات ادعـاي عـجيب خـويش )الهـامگيري بسـياري از عـلما از افکـار
نام حتي يک تن از آنان را ذکر نميکند؟!
کسروي!( ِ

تصاويري که همو با امثال شهيد دکتر فاطمي دارد خالي است!٢
احساس خواننده
ِ
چـيدمان خـاص و يکـجانبه
روند حساب شده بـحثها و
هوشمند کتاب از
دقيق و
ِ
ِ
ِ
اصـلي خـاطرات شـعبان جـعفري
نـاشران
تــصاوير ٬بـهطور طـبيعي آن است کـه
ِ
ِ
تاريخي ملت ما ٬درکل ٬چهرهاي نامطلوب داشته
ميخواستهاند او را )که در حافظه
ِ
هـمدست شـخصيتها و
و مصداقي از »لُ م َپ نيسم« به شمار ميآيد( به نـحوي يـار و
ِ
مذهبي مبارز جا بزنند! اين در حالي است که کتاب بر عناصر مبارز ملّي
گروههاي
ِ
ً
نيز رحم نميکند .مثًال شعبان ٬مرحوم دکتر فاطمي را تلويحا مرتبط بـا انگـلستان
دانسته! و مصاحبهکننده هم با ذکر گفتهاي از سيا ) (SIAاين باره ٬و رد نکردن آن٬
عمالً به القاي اين فکر در ذهن خواننده کـمک مـيرساند ٣٬در حـالي کـه سـخن
دکتر مصدق مبني بر آنکه پيشنهاد ملي شدن صـنعت نـفت ٬ابـتکار فـاطمي بـوده
مشهور آفاق ٬و دستخط دکتر در اين باره نيز موجود است.
لعان دلسـوز بـه
باور ما ٬چنانچه محتواي اينگونه آثار ٬توسط آگاهان و مطّ ِ
به ِ
اسالم و ايران ٬سريع ًا و دقيق ًا به نحوي عالمانه بررسي و نقد نشود ٬بيم آن ميرود که
ِ
آشنايي مستقيم با آن دوران سرد و سياه ندارد و طبع ًا از
ذهن نسل نوخاسته )که
ِ
در ِ
مبارزان را ِه استقالل و آزادي در طول آن سالها بر خود هموار ساختند
رنج گراني که
ِ
بيخبر است( چهرهاي وارونه و تحريف شده از پيشينه تاريخ و فرهنگ اين مرز و
گسست« ناميموني که بين نسل حاضر با نسلهاي
بوم نقش بندد و فاجعه »انقطاع و
ِ
پيشين احساس ميشود زيادتر و عميقتر گردد .در واقع ٬اين خطر ــ که معاالسف٬
بارقههاي سوزانش هر روز شتاب و گستره بيشتري به خود ميگيرد ــ از جمله آالم
و آفتهايي است که رفع آن ٬يک عزم و ه ّم ت مـلّي مـيطلبد؛ و نـبايد هـيچ يک از
شدن چهره رقيب به
گروهها و جناحهاي دلبسته به اسالم و ايران ٬به توهّم »ملکوک
ِ
ِ
دست دشمن« ٬در برابر اين هجمه حساب شده سکـوت ورزد يـا خـداي نـاکـرده
ِ
همدلي نشان دهد؛ چنانکه گفتيم ٬اينگونه آثار ٬به اشکال گوناگون ٬همه گروهها و
شخصيتهاي سهيم در جنبش ضدّ استبدادي ملت ايران در عصر پهلوي را ملکوک ميخواهد.
سخن يکي از
پاي
لزوم نقد و
بررسي آثاري از اين دست ٬ما را بر آن داشت که ِ
ِ
ِ
ِ
شخصيتهاي مبارز و پر اطالع تاريخ معاصر ــ آقاي حسين شاه حسيني ــ بنشينيم و
ِ
ناگفتههاي تاريخ را از زبان او ٬که در نوع رويدادهاي کشورمان )از دوران نـهضت
ِ
ملّي کردن صنعت نفت گرفته تا قـيام اسـالمي مـلت ايـران در دهـههاي ٤٠ـ(٥٠
حضور ف ّع ال داشته است ٬بشنويم .گفتني است که خالصهاي از اين مصاحبه قبالً
مـفص ل آن پـيش روي شـما قـرار دارد کـه
در روزنامه جام جم درج شده و ايـنک
ّ
ميخوانيد:
 .٢از جاي جاي خاطرات شعبان و توضيحات مصاحبهکننده برميآيد که شعبان با دکتر فاطمي و دوسـتان وي
عکسهاي متعددي دارد که در جرايد آن روزگار درج شده است؛ ولي در کتاب ٬اثري از آنها مشهود نيست!
 .٣خاطرات شعبان ....ص .١٧٩

جناب آقاي شاهحسيني ٬ضمن تشکر از قبول زحمتي که براي مصاحبه با ما فرمودهايـد٬
مستحضريد که اخير ًا کتابي به عنوان خاطرات شعبان جعفري انتشار يافته است که به صورت
دار« سـؤاالت
سؤال و جواب تهيه شـده و بـه نـظر مـيرسد صـرفنظر از
سـير »جـهت ِ
ِ
»القاء ايدئولوژي« خالي نيست( پاسخهاي شـعبان نـيز
جاي از
جاي
مصاحبهکننده )که
ِ
ْ
ْ
٤
مصداق تحريف يا انکار واقعيت است .آقاي جعفري در اين کتاب به دفاع از پيشينه
بعض ًا
ِ
خويش پرداخته و بدينمنظور ٬ايرادها و انتقاداتي را به مخالفان رژيم پـهلوي ٬از جـمله
مرحوم ط ّي ب حاج رضايي ٬وارد ساخته است که بعض ًا در جرايد کشور پاسخهايي به وي
دادهاند .فيالمثل آقاي عبدخدايي ٬در اشاره کوتاه شعبان به خود او ٬سه مـورد تـحريف
آشکار يافته و بيان داشته است٥.
در ذهن مردم ما ٬شعبان جعفري و طيب حاج رضايي ٬دو چهره کامالً متضاد دارنـد:
پشتيبان مظالم آن محسوب ميشود )و
ّاولي عنصري وابسته به رژيم ستمشاهي ٬و شريک و
ِ
ِ
باور ملّي مُ هر ت ٔا ييد ميزند و در مواردي ٬حتي او را
اتفاق ًا خاطرات شعبان نيز بر
ِ
صدق اين ِ
در دفاع از سلطنت پهلوي ٬کاسه داغتر از آش ــ يعني ژنرالهاي رژيم ــ مينُماياند( و دومي
ــ طيّ ب را ميگويم ــ شخصيتي است که هرچند پيشينهاي مطلوب ندارد ٬امـا فـرجـامي
شکوهمند يافته و شايسته ستايش است .تقاضا ميکنيم در باره شخصيت و منش اين دو
تن ٬و تفاوتها و تضادهاي فاحشي که با هم داشتهاند برايمان توضيح دهيد و اگر صـالح
بدانيد پايه سخن را هم فراتر از شخص اين دو گرفته ٬به مناسبت بحث ٬به نکات اساسي
زير بپردازيم:
اصطالح داشها و بزنبهادرهاي قديم ٬که در محالت تهران و
منفي( به
نقش )مثبت و
ْ
ِ .١
ِ
شهرستانها يافت ميشدند و براي خود مقام و موقعيت و مرام خاص داشتند و در جنبشها و
نقشهاي گاه تعيينکنندهاي بر عهده ميگرفتند .حـاال مـا
حوادث سياسي و اجتماعي روز
ِ
ناظر حوادث و مسائل آن بودهايد.
نظرمان عمدت ًا به تهران است که شما دهها سال حاضر و ِ
به نظر ميرسد اين امر ٬به لحاظ جامعهشناختي ٬واقع ًا يک موضوع قابل بررسي و جالب
باشد.
نقش او در جريانات پيش و پس از کودتاي ٢٨
 .٢بينش و عملکرد شعبان جعفري و ِ
مرداد که ٬در مجموع ٬او را در موضع هوادار سرسخت شـاه و ابـزار وي بـراي سـرکوب
ِ
 .٤مواردي از نادرستي اظهارات شعبان را خود هما سرشار ٬با استناد به مندرجات جرايد وقت ٬آشکار ساخته
است ٬مثل اينکه شعبان به غلط مدعي ميشود در جريان محاکمه او به جرم حمله به خانه دکتر مصدق در
نهم اسفند  ٬١٣٣١دادگاه حکم اعدامش را صادر کرد) .ر.ک ٬خاطرات شعبان ....صص ١٥١ـ ١٥٣و (.١٥٧
 .٥روزنامه يالثارات ٬س  ٬٩ش  ١٦ ٬١٨٨مرداد  ٬١٣٨١ص .٧

اللهيار

صالح ] ٤٥١٨-٢٠٢ش[

مـعرفي کـرده است .و
مخالفان ديکتاتوري نشانده؛ يا ٬دستکم ٬اينگونه به مـلت ايـران ّ
باالخره:
يادآور
منش ط ّي ب ٬که رفتارش ــ بهويژه در دوران آخر عمر ــ به نوعي
 .٣شخصيت و ِ
ِ
غالب مردم ٬او را شهيد راه حمايت از قيام اسالمي ملّ ت
جوانمردان و ع ّياران قديم است و
ِ
ايران بر ضدّ استبداد وابسته پهلوي قلمداد ميکنند؛ چه ٬من فکر ميکنم در بحث از شعبان
جعفري نميتوان از بحث راجع به مرحوم ط ّي ب غافل شد .چون ٬او ًال ط ّي ب هم به هر حال
پيشينه زياد مثبتي ندارد و او هم در مدتي طوالني از عمر خود ــ همچون شعبان جعفري ــ
ازآلودگي به پارهاي از س ّي ئات و مفاسد اخالقي ٬ابزار سرکوب رژيم در کودتاي ٢٨
گذشته
ِ
مرداد بوده است؛ اما خوشبختانه در سالهاي آخر عمر ٬برخالف شعبان ٬ما شاهد يک نوع
مقام او را يکباره از عـنصري
توبه و اصالح مواضع ناشايست گذشته در طيّ ب هستيم که ِ
حامي دستگاه ديکتاتوري ٬به يک قهرمان ملّي ارتقا ميبخشد.
ِ
اگر مايل باشيد ٬درباره اين سه موضوع .١) :وضعيت داشها و لوطيها و عياران قديم و
نقش مؤثر اجتماعي و احيان ًا سياسي آنها در جامعه ايران؛  .٢شخصيت و نـقش شـعبان
جعفري معروف به بيمخ ٬در سالهاي پيش و پس از کودتاي  ٢٨مرداد؛  .٣وضعيت مرحوم
شگفت او( تـوضيح بـدهيد و
رفتاري
طيّ ب حاج رضايي پيش و پس از تحول روحي و
ِ
ِ

اختيار نسل پژوهنده و مشتاق کنوني بگذاريد.
اطالعات ناب و نوي را که داريد در
ِ

متنوع و بسيار گستردهاي است که در يک فرصت محدود٬
آنچه گفتيد ٬موضوعات ّ
امکان پرداختن کامل به آنها وجود ندارد و طبع ًا بايد خيلي فشرده سخن گفت .باشد٬
در حدود ظرفيت وقت نکاتي را به عرض ميرسانم .نخست بايد توجه داشت کـه:
عـي ارها و پـاتوقدارهـا و ورزشکـارها و
بررسي وضـع و نـقش مشـديها و لوطـيها و ّ
پيرمردها...

و فِ تيان.

بله ٬و جوانمردان در گذشته تاريخ ايران ٬کامالً نشان ميدهد که همگي ٬در مجموع٬
در خدمت روحانيت بودهاند و روحانيت محل هم آنها را هميشه زير پـوشش خـود
ميگرفته است.

جالب است که ما در فرهنگها و تمدنهاي قبل از دوران جديد نـيز ٬شـخصيتهايي چـون
ساموراييهاي ژاپني و شواليههاي اروپايي را داشتهايم که ٬به سـبک خـود ٬بـه اصـطالح٬
داراي آيين جوانمردي و پهلواني بودهاند.

همين طور است.

از ميان اسامياي که ذکر کرديد ٬واژه »پاتوقدارها« کمي براي ما و نسل حاضر ناآشناست؛
لطف ًا درباره آن توضيحي بدهيد.

از زمان صفويه به بعد در ايران )اين بحث را من با مرحوم شريعتي هـم داشـتم( در
هريک از محالت شهر ٬افرادي به عنوان پاتوقدار حضور داشتهاند که مورد احـترام
تر محل را داشتهاند.
همگان بوده و حالت بزرگ ِ

کسوتي محل را.
و پيش
ِ

نه .پيشکسوت ٬در يک رشته و يک صنف ٬جلودار بوده؛ ولي پاتوقدار در بين همه
مردم شاخص بوده است .پاتوقدار ٬با پشتوانه اين نفوذ و اعتبار مستقل مـردمي ٬در
تمام کارها دخالت ميکرده و نقش داشته است .از شـوهر دادن دخـترها و زن دادن
پسرها و بزرگ کردن يتيمها بگيريد تا اجراي وصيتها و ّ
حل اختالفات خـانوادگـي و
صنفي و رفع نزاعهاي شخصي و گروهي و نـيز بـرگزاري مـقدّ مات تشـييع و تـدفين
اموات و تشکيل مجالس عروسي و دفع ستم زورگويان و متجاوزان به حقوق اجتماع و
ِ
ِ
نشاندن ظالمان بر جاي خود و درگيري با رباخورها و ...ــ همه ايـنها ٬بـا ايـن آقـاي
پاتوقدار بوده است؛ مثالً ٬شما ببينيد يکي از محالت تهران منطقه پامنار بـوده و در
آنجا شخصي به نام آقاعزيز پامناري وجود داشته که پاتوقدار بـوده و وقـتي پـرونده

زندگياش را ورق ميزنيم ٬مشاهده ميکنيم در َم جاعه )قحطي( مشهور تهران ٬چنين
نقشهايي را برعهده داشته و به خوبي هم از پس آنها بر آمده است.
ظاهر ًا ما در تاريخ معاصر ٬با سه مورد قحطي مشهور روبهرو ميشويم :قحطي يا َم ـجاعه
اول ٬زماني است که در اواخر قرن  ١٣هجري قمري ناصرالدينشاه به سفر کربال رفته بود و
شعر معروف »شا ِه کج کُ ال  /رفته کربال /نون شده گرون  /مَ ني يک قرون« بر سر زبانها افتاد.
قحطي دوم و سوم هم ٬به ترتيب ٬در جنگهاي اول و دوم جهاني رخ داد که ذکر آن کمابيش
در تواريخ آمده است .داستان آقا عزيز پامناري مربوط به کدام يک از اين دورانهاست؟

گويا مربوط به دوران قحطي جنگ جهاني اول است .اصالً علت اينکه به آنجا پامنار
ميگويند ظاهر ًا همين است که در آن محله مسجدي کوچک بوده که مناري داشـته
است و شخص پاتوقدار هر روز صبح ٬مثل يک مجتهد ٬ميآمده پاي آن مينشسته و
به رتق و فتق امور محل ميپرداخته است .يکي ميخواست دکانش را عوض بکند٬
ديگري ميخواست دکانش را بفروشد ٬سومي ميخواست دکان بخرد ٬و ...ــ هـمه
اين کارها آنجا انجام ميگرفت .بعد ٬اگر کسي سواد نداشت پاتوقدار به او ميگفته :برو
به آقاي فالن )روحاني محل( بگو ايشان مرا فرستادهاند .آن فرد نزد روحاني مزبور
رف اينکه پاتوقدار مـحل سـفارش کـرده بـود ٬خـواسـته او را
ميرفته و او هم به ِص ِ
بر ميآورد و دستخط الزم را مينوشت.
توجه کنيد که روحانيون ٬لزوم ًا  ٬در ّ
محل سکونت و تبليغ خود به دنيا نيامده و پدر
آشنايي الزم را با افراد محل ندارند .آنان از
اهل آنجا نيستند ٬و بنابراين ٬هميشه
ِ
بر پدر ِ
زادگاه خود به نجف يا ساير مر اکز علمي ـ ديني ميروند و مدتي نزد استادان آنـجا
درس ميخوانند ٬سپس براي تبليغ دين و اجراي احکام اسالم به محلّ ي ميروند يـا
آنها را مي َب َر ند ٬لذا چنين نيست که همواره آن شـناخت و آگـاهي الزم را نسـبت بـه
تک ساکنان محل و مسائل و مشکالت فردي و اجتماعي آنان داشته باشد؛ ولي
تک ِ
پاتوقدار که آباء و اجدادش از ديرباز در اين محل ساکن بودهاند با همه مردم و مسائل
آنها دقيق ًا آشناست و راجع به وضعيت و خصوصيت افراد ٬اطالع کافي داشته و در
کارهاي مختلف نظر ميداده و نظرش هم مقبول و محترم بوده است؛ مثالً ٬کسي از
دنيا ميرفت ٬صبح به پاتوقدار خبر ميدادنـد و او اخـالق ًا و شـرع ًا )و بـنابر هـمان٬
»م شديگري«( خود را موظف ميديد که مردم محل را خبر کـند و ٬بـه
به
ْ
اصطالح َ ٬
تناسب ش ٔان متوفّ ٰي و اقتضاي وقت ٬از او تجليل نمايد .کسي ميخواست مِ لک بخرد
ِ
يا بفروشد ٬کسي ميخواست دخترش را شوهر بدهد ٬ديگري از مکه يا کربال برگشته
بود و بايد مراسمي در حدّ ش ٔان و مرتبتش برگزار ميشد ...در همه اين امور ٬شخص
پاتوقدار به دليل اطالعاتي که از مـحل و سـاکـنان آن داشت دخـالت مـيکرد و ٬در

دست روحانيت را داشت و روحانيت محل هم بـه سـبب اعـتماد و
مواردي ٬حکم
ِ
ِ
درستي او داشت طبع ًا از وي حمايت مينمود؛ مثالً در زمان
و
امانت
اعتقادي که به
ِ
آقاعزيز پامناري قحطي دوم )در جنگ جهاني اول( اتفاق افتاده و يکي از پيرمردهاي
تهران ٬حاج محمدحسين ٬پيش از آنکه دامنه قحطي و جنگ گسترش يابد عزم سفر به
مکه نموده است .آن موقع هواپيماي مسافري نبود و سفرها حداکثر با کشتي انجام
ميگرفت .از طريق شمال ايران ميرفتند و پنج شش ماه طول مي کشيد تا برميگشتند.
خوب ٬مردم کار و زندگي و تجارت داشتند و بانک هم به صورت رايج امروزي در کار
نبود ...لذا پيش از شروع ٬فرض ًا  ٬مسافرت چند ماهه به مکه يا جاهاي دور ٬ميآمدند
اداره امور اهل و عيال و حفظ اموال و داراييهاي خود را به پاتوقدار محل ميسپردند:
»آقاي پاتوقدار ٬من ميخواهم به مکه بروم .قربان شما! بـعد از خـدا ٬هـمه چـيز را
ميسپرم به دستتان ٬هر جور صالح ميدانيد مواظبت و سرپرستي بـفرماييد« .روي
هم را ميبوسيدند و پاتوقدار ميگفت» :برو ٬خيالت راحت باشد«! هـمين ٬و ديگـر
هيچ! نـه کـاغذي مـينوشتند ٬نـه شـاهدي مـيگرفتند؛ چـه ٬او خـودش را مـوظّ ف
زندگي آن مسافر بيتاهلل را رسيدگي کند.
ميدانست که تمام
ِ
حس اسي٬
حاال قحطي اتفاق افتاده و همه مردم گرسنهاند .در چنين اوضاع خطير و ّ
سر رسيدگي به امور
آقاعزيز پامناري دامن ّ
هم ت به کمر زده و تمام زندگي خود را بر ِ
اهل و عيال و اموال حاج محمدحسين ٬مسافر مکه ٬ميگذارد .حتي تاريخ مينويسد:
صرف خانواده او ميکند! اواخر هر شب ٬توي
مسي را که در خانه داشته ميفروشد و
ِ
تاريکي ٬زماني که چشمها خفتهاند ٬از خانه خارج ميشود ٬عبا را روي عمامه شـير
در خانه حاج آقا را ميزند .در دل شب ٬نان و گوشت و نخود و
شکرياش ميکشد و ِ
در خانه آنها
لوبيا و امثال آن ٬به اندازه خرج فرداي زن و بچه حاجي ٬بر ميدارد و به ِ
ميبرد و تحويل ميدهد .چرا؟! تا آنها در وانفساي قحطي و خشکسـالي و جـنگ و
آشوب ٬گرسنه نمانند! به گونهاي که چندي بعد ٬که حاج محمدحسين از سفر مکه
برميگردد ٬ميبيند اوه! مَ جاعه آمده و قحطي بيداد کرده و همه چيز را به هم ريخته
فرزندان آقاعزيز هم از گرسنگي مرده و همسر او را بردهاند سر
است ٬حتي همسر و
ِ
زندگي حاج آقا و خانواده او تا پايان قحطي به خوبي اداره و
قبر آقا دفن کردهاند؛ ولي
ِ
تأمين شده است!
پيوند
اينها ٬گروه يا طبقهاي بودند که در خدمت روحاني محل قرار داشتند و در
ِ
حمايت جدّ ِي آن ٬گره از مشکل مردم ميگشودند .و اين
استوار با روحانيت و تحت
ِ
رسم ٬همينطور جاري بوده و ادامه يافته تا آرام آرام به عصر مشروطيت رسيده است
و پس از آن ٬معاالسف ٬در نتيجه برنامههايي که بهتدريج در کشور مـا پـياده شـد و

همبستگي اسـتبداد داخـلي و اسـتعمار خـارجـي در عـصر پـهلوي ٬بـنياد فـرهنگ٬
شيعي اين ديار را سست کرد ٬کمرنگ شده است.
کهن اسالمي و
اعتقادات و سنّ تهاي ِ
ِ
شما وقتي که جنبش مشـروطيت يـا جـنبشهاي پـيش از آن را بـررسي مـيکنيد٬
ميبينيد ٬مثالً ٬تمام آنهايي که براي تحصيل عدالتخانه و مشروطيت در مجامع حضور
مـتن مـردم بـه
اصطالح ٬
مييافتند ٬به
ْ
ِ
جماعت خانها و سـلطنهها و دولههـا نـبودند؛ ِ
جلوداري پاتوقدارها و روحانيون بودند .اينها بدون اجازه شخصيتهاي بـزرگ مـحل
ِ
ــکه در رأس آنها باز روحانيت محل بوده ــ کـاري را انـجام نـميدادنـد .يـعني اگـر
ميديدند روحانيت محل ــ که خود زير پوشش روحانيت کل و علماي بزرگ شـهر
قرار داشت ــ موردي را تأييد ميکند راه ميافتادند و حمايت ميکردند .براي نمونه٬
زماني که در تهران شايع شد که رژيم رضاخاني درصدد است براي پيشبرد اغراض و
مقاصد شومش دست به ترور آيتاهلل مدرس بزند ٬شما ميبينيد پاتوقدارها و رؤسا و
بزرگترهاي صنف قهوهچي و سنگتراش )که پاتوقشان در قهوهخانه سـنگتراشـهاي
بازار ٬قهوهخانه اميرکبير روبهروي مسجد سراج الملک و قهوهخانه آيينه جـلو بـازار
روحـانيت
قرار داشت( ميآيند ٬به سبب اعتقاد ديـني و بسـتگي اجـتماعيشان بـه
ِ
وارسـته و مـجاهد ٬شـبها در کـوچه مـيرزا مـحمود وزيـر )مـحل اقـامت مـدرس در
سرچشمه تهران( به نوبت کشيک ميدهند تا مبادا کسي آقا )يعني شهيد مـدرس( را
ترور بکند! حتي اين مسئله را خود آقا نميدانست ولي اينها ٬بر مبناي اعتقاد ديني و
مذهبيشان ٬به اين عمل اقدام ميکنند.
خفقان
حساس ديگر از تاريخ معاصر ٬يعني سالهاي
حاال توجه شما را به يک برهه
ِ
ِ
پس از کودتاي  ٢٨مرداد  ٬١٣٣٢جلب ميکنم:
در جريان انتخابات دوره هجدهم تهران آقاي شـعبان جـعفري )تـحت حـمايت
سپهبد زاهدي( به محله دروازه شميران تهران ميآيد تا در امر انتخابات دخالت بکند.
پاتوقدار محل ٬که آقاي
مجر د آنکه سر و کلّ ه شعبان و دار و دستهاش پيدا ميشود٬
ِ
به ّ
عبداهلل کُ رمي است ٬راه را بر شعبان ميبندد و با توپ و تشر به او ميگويد که» :آقا ٬در
ّ
محل من و اين کارها«؟! در اينجا نيز عبداهلل کُ رمي در حـقيقت از نـظر آيتاهلل حـاج
سيد رضا زنجاني تبعيت مـيکند؛ چـون او بـه عـبداهلل کـرمي گـفته مـانع دخـالت و
صـرافت
خرابکاري شعبان جعفري در انتخابات بشود وگرنه خو ِد عبداهلل شخص ًا به
ِ
ِ
چنين کاري ٬که براي او خالي از مخاطره هم نبود ٬نميافتاد .عبداهلل کرمي مجذوب
مخالف دولت شده و نتيجت ًا ميآيد جلو
تدبير حاج سيد رضا زنجاني و جناح
اخالق و
ِ
ِ
ِ
آقاي شعبان جعفري را با تمام قدرتش ميگيرد و به او حمله ميکند و شعبان هم با دار

ميرود٦.

و دستهاش فرار ميکند و از محل بيرون
اين آثاري است که »بزرگي« يا »پيشکسوتي« يا هرچه ميشود اسمش را گذاشت٬
سابق در محالت تهران داشته و داشها و پاتوقدارها اين کارها را ميکردند و خيلي هم
قوي و از روي اعتقاد ميکردند؛ مردم و روحانيت هم به آنها اعـتماد داشـتند .هـمه
قيامهايي که در ايران شده به نوعي پاي اين جماعت در کار است.
حتي در انقالب اسالمي اخير ٬وقتي ريشـههاي تـاريخي آن را بـررسي مـيکنيد
ميبينيد که از قيام  ١٥خرداد نش ٔا ت گرفته است .قيام  ١٥خرداد را نيز که نگاه ميکنيد
حرکتش از باالي شهر شروع نشده ٬بلکه از جنوب شهر شروع شده است .آن وقت٬
جنوب شهر پاتوق کيست؟ پاتوقدارهـا! حـتي خـو ِد پـيروزي انـقالب در بـهمن ٬٥٧
ِ
فعاليت مساجد است که باز پاتوقدارها ٬در مساجد حضور جدّ ي دارند .يعني
مرهون
ِ
ِ
ايــن مسـئله »پـاتوقداري«» ٬بـزرگتري«» ٬بـزرگمنشي«» ٬عـيّ اري« و »لوطـيگري«٬
ريشههاي عميق تاريخي و فرهنگي در اين کشور دارد .هنوز هم کمابيش اين اثرات را
دارد؛ چون اينها طبقهاي هستند کمتوقع و پرکار و ٬عالوه بر اين ٬معتقد به يک رشته
مباني اخالقي؛ چون خوشبختانه مباني اخالقياي که از اسالم و تشيع نش ٔات ميگيرد
در کشور ما چندان دست نخورده و اين موضوع را ميتوان از هاله قُ دسياي که هنوز
»قاموس « مردم ما ــ عمدت ًا طبقات پايين ــ وجود دارد دريافت:
فر اگر ِد اين کلمات در
ِ
قول شـرف ٬بـه شـرافـتم قسـم! هـنوز هـم شـما مـيبينيد کـه
مردانگي ٬لوطيگريِ ٬
ميگويند :مگر تو »قول« ندادي که به ما اين پول را بدهي؟! پس »شرف«ت کجا رفته؟!
در حياط ٬سر برهنه و بيحجاب در را باز
دم ِ
تو ديگر »مرد« نيستي! يا :خانمت آمده ِ
اصول
کردهِ ٬ا  !...تو مگر »مردي و مردانگي« نداري؟!! يعني در زندگي خود ٬اينها را
ِ
ضروري و حياتي به شمار ميآورند .آن وقت ٬به محل هم که ميآيي ميبيني آقاي
فالن که فرض ًا پاتوقدار محل است وقتي از دور ميآيد ٬يکدفعه همه ميگويند» :آقا
آمد ٬آقا آمد«! چرا؟ چون بچهها خبر دادهاند به هم که» :آقا ٬آقاي فالن آمد«!
ا ۤالن ايّام فاطميّ ه)ع( است؛ شما به محالت تـهران ــ خـصوص ًا مـحالت اصـيل و
قديمي ــ که ميرويد ميبينيد کمابيش آن پاتوقداره راه افـتاده مـردم را جـمع کـرده
 .٦خود شعبان با اشاره به دعوايش با عبداهلل کرمي ميگويد» :من با اين عبداهلل کرمي مبارزه ميکردم؛ چون او
طرفدار مصدق و جبهه ملي بود و من طرفدار شاه بودم ...دم مسجد فخرالدوله ايشونو ] = عبداهلل

کرمي را[

زديم زخميش کرديم ٬نميگيم نزديم .سر همينم با من کينه داشت که اومد باشگاه منو گـرفت ديگـه! ...اول
انقالب اين ميره باشگاه رو ميگيره .همون موقع بازرگان و سنجابي و فروهر ميرن افتتاحش ميکنن به نام
باشگاه ملي) «...خاطرات شعبان جعفري ٬همان ٬صص ١٨٦ـ ١٨٧و نيز ر.ک :تصاوير صـفحات ٢٠٠ـ٢٠٣
همان کتاب و همچنين پشت جلد کتاب که روشنتر بوده و از مجله اليف گرفته است(.

است؛ بعد رفته به حاج آقا روحاني محل گفته که :ما ميخواهيم هيئت بگذاريم .ايشان
هم گفته :بسيارخوب! و برنامه گرفتهاند .در نتيجه ميبينيم وقتي که اين دو نـيرو )=
روحانيت و پاتوقدار( با هم جمع ميشود ــ چون مرام پاتوقدار از اخالق و از مردانگي
مروج آن است ــ کارها و
نشأت گرفته که روحاني به حسب وظيفه و ش ٔان تبليغي خودّ ٬
خدمات مهم را با موفّ قيت و سرعت پيش ميبرند.
طي ب حاج رضايي ٬تا آن روزي که با شاه ارتباط و هـمکاري داشـته٬
شما ببينيد ّ
خطري ندارد؛ ولي آن روز که ميآيد در کنار آيت اهلل خميني ــ پيشواي ديني و مرجع
تقليد مردم ــ قرار ميگيرد وضع کامالً تغيير ميکند .مرحوم حاج اسماعيل رضايي ٬که
طي ب در جريان قيام  ١٥خرداد توسط رژيم پهلوي دستگير شد و بـه
همراه مرحوم ّ
شهادت رسيد ٬سوابق و خدمات بسيار زيادي دارد که کمتر کسي از چگونگي و ابعاد
وسيع آن مطلع است .او کسي است که همه هستياش را در اين راه داده و بعد هـم
پايش ايستاده و از طبقات محروم و از بار فروشهاي محروم اين جامعه هم بوده است.
او با احمد برقي کارهاي عا ّم المنفعه و خدمات بسيار مهمي براي مردم کـردهانـد :از
جمله ٬در جنوبيترين نقطههاي تهران )منطقه تير دوقولوي تهران ٬شترخوان ٬واقع در
شهباز جنوبي سـابق و  ١٧شـهريور جـنوبي فـعلي ٬زيـر درمـانگاه سـپهر ٬آنـجا کـه
کوچههاي باريک دو متري وجود دارد( خانههايي درست کردند ٬سپس زنهايي را که
دچار بحران شده بودند آوردند به شوهر رساندند و مجموع ًا در آنجا اسکان دادند.
پيش از آن ٬آنجا يک منطقه کاروانسرا بود در قديم ٬کاروانهاي بزرگ از نقاط مختلف
گرمسير و ورامين ٬به پايتخت گندم ميآوردند .زماني که بارهاي گندم را از روي دوش
شترها پايين آورده و در انبار روي هم ميچيدند ٬نوبت آن ميرسيد کـه شـترها بـه
خواب و خوراک و استراحت پردازند و براي بـازگشت و کـار مـجدد آمـاده شـوند.
بدينمنظور طبع ًا نياز به محلي بود که به عنوان استراحتگاه شتران از آن استفاده شود.
جايي که گفتم ٬مرکز اسکان همين شترها بود که اسمش را هـم بـه هـمين مـناسبت
شترخوان گذاشته بودند و داستان اصغرقاتل و اينها در اينگونه جاها رخ داده بود.
عي ارها و
براي انجام دادن خدمت بزرگي که در باال از آن ياد کرديم سه چهار نفر از ّ
جوانمردهاي ميدان بار تهران جمع شدند .مثل هميشه و همه جا ٬در اينجا نيز نَف َِس
روحاني خَ دوم و متنفذ ٬افراد را هدايت ميکرد :آنها تحت تأثير و نظر مرحوم
گرم يک
ِ
ِ
آيتاهلل آقاسيد مهدي اللهزاري مشهور قرار داشتند ٬روحانياي که بيانش در محافل
مذهبي ٬مثل بيان مرحوم آ شيخ رضاي سراج ٬گرم و مؤثر بـود و مـيتوانست طـبقه
بازاري و ميداني را خوب جذب کند .جالب است برايتان بگويم که من پاي منبر يکي
تمام تکيهاش به ايـن
از اين آقايان بودم که ديدم خيلي راحت سر منبر گفت :اسالمِ ٬

لوطيها و مشديهاست؛ اگر ميخواهيد ائمه اطهار عـليهمالسـالم دسـتتان را بگـيرند
نظير حـضرت
لوطي بشويد و مشدي! حتي افزود :علت
ِ
ارزشمندي بـينظير يـا کـم ِ
ابوالفضل العباس عليهالسالم در صحراي کربال هم ٬فقط لوطيگري و مشديگري او
بوده که با وجود تمامي سختيها و مشکالت روز عاشورا ٬نسبت به برادرش و امام و
رهبرش ٬تا آخر وفادار ماند و حتي امان نامه يـزيد را نـپذيرفت و لذا او را نـاجي و
بابالحوائج قلمداد کردند .روحانيون پارسا و زبردست ٬با گفتارها و رفتارهاي ّ
جذ اب
خويش توده مردم را که برخوردار از تعصبات و عـواطـف مـذهبي هسـتند ٬جـذب
ميکردند .آقاسيد مهدي اللهزاري هم توانست هيآت مذهبياي را نظير انصارالعباس
)عليهالسالم( و غيره در تهران و اطراف آن تأسيس کند که حاج اسماعيل رضايي يکي
از اعضاي ثابت آن بود .پدر اين آقاي دکتر حداد عادل ٬حاج آقا رضاي حداد )که ا ۤالن
خيابان ص ّف اري ٬در حوالي ميدان خراسان تهران را بـه نـام او گـذاشـتهانـد( يکـي از
مريدان حاج اسماعيل بود و حاج محمد رزاقي هم يکي ديگر .و همه هم از بچههاي
پايين شهر بودند .حاج اسماعيل هميشه در سخنانش به دوستان ميگفت :شما ٬اين
پول را ميخواهيد چه کار؟! مشدي هستيد ٬لوطي هستيد ٬زندگي هم ميکنيد ٬خيلي
خوب هم زندگي ميکنيد ٬بياييد پولهايتان را خرج مردم و محرومان کنيد!
روزهاي جمعه هم که ميشد با هم ميرفتند ــ و من هـم در خـدمتشان بـودم ــ
گاوداري بزرگي که آقاسيد مهدي اللهزاري در زير حضرت
ابنبابويه يا باغ صفائيه يا
ِ
عبدالعظيم عليهالسالم داشت .آنجا همگي مينشستند و ناهار ميخوردند و حـرف
ميزدند .آقاسيد مهدي کامالً با مردم قاطي بود و به همين دليل هم حرفش خيلي اثر
داشت.
باري ٬مرحوم حاج اسماعيل با کمک عدهاي از ياران خودش در ميدان بار ٬آمدند
در منطقه شترخوان زميني تهيه کردند و  ٣٠٠خانه دو اتاقه با آشپزخـانه و تـوالت و
حمام ساختند که هنوز هم هست .همزمان با اين امر ٬زنـهايي را کـه آلوده بـودند از
سطح شهر جمع کردند و به ارشاد و هدايت آنها پرداختند .بـدينگونه کـه ٬گـروهي
متشکل از چند نفر مرد تشکيل شده بود که يکيشان هم مـن بـودم .ايـنها مـيرفتند
زنهايي را که به دليل فقر يا نداشتن شوهر دچار بحران مالي شده و تدريج ًا به فساد
کشيده شده بودند ٬تکتک شناسايي ميکردند و مـيآوردند بـه دست چـند خـانم
متدين ميسپردند تا آنهارا نصيحت و ارشاد کنند و از آلودگيها توبه دهند.
شما چگونه با حاج اسماعيل آشنا شديد؟

علت آشنايي و رفاقت من با حاج اسماعيل به اين صورت بود که من با حاج حسن
پاتوق کار و
ملّ ي ٬صاحب چلوکبابي ملّ ي واقع در سر چشمه تهران ٬خيلي رفيق بودم.
ِ

فعاليت سياسي من در آنجا بود و به همين دليل هـم اسـم آنـجا را گـذاشـته بـوديم
چلوکباب »ملّ ي« .وگرنه اسم او حسن نادرخاني بود .حاج حسن مکه رفته بود و اينها
اصطالح حملهدارشان شده بود ــ از طريق حاج حسن من با
را به حج برده بود ــ به
ْ
دوستانش ــ از جمله :حاج اسماعيل ـ رفيق شدم و آنها از بيان و رفتار من خوششان
ميآمد و در بعضي از مواقع با من در اينگونه امور مشورت ميکردند .در مورد همين
خانهها گفتم :آقا ٬کار خيلي خوبي است .گفتند :آقاسيد مهدي به ما گفته» :برويد اين
کارها را بکنيد! عوض اينکه به يک عده پول بدهيد و احيان ًا گداپروري کنيد ٬برويد اين
خدمت را انجام بدهيد«! ما هم رفتيم اينجا را خريديم .با همان حالت مشديگري و
 ٣٠٢يا  ٣٠٣خانه دو اتاقه ساختند که چنانکه گفتم ٬ا ۤالن هم آنها وجود دارد .گـروه
مزبور ٬به موازات گردآوري و ارشاد زنها ٬به سراغ يک عـده کـارگر مـيرفت کـه از
شهرستان آمده و در ميدان بار کار ميکردند .اين کارگرها صبح به ميدان ميآمدند و تا
اصطالح  ٬زير چوب قپان بودند و از هر قپانداري ٬يکي دو تومان ميگرفتند.
غروب به
ْ
شب که ميشد  ٨٠تا  ١٠٠تومان پول گير آورده بودند .آن وقت راه ميافتادند در شهر
عي اشي مي کردند .حاج اسماعيل و ياران وي آمدند و قرار شد آن زنها را براي اينها
و ّ
تک کـارگرها
طي ب خيلي به ما کمک کرد ــ
سراغ تک ِ
بگيريم ــ در اينجا هم مرحوم ّ
ِ
رفتيم از طرف زنها از آنها خواستگاري کرديم .به آنها ميگفتيم» :اين ٬خانهات؛ اين
هم ٬شغلت؛ برو و در ميدان کار بکن .اما حواست جمع باشد؛ اگر فردا صبح سر کار
نيامدي يا رفـتي در خـيابانها پـرسه زدي يـا در قـهوهخانههاي تـهران پـيدايت شـد٬
آقاسيد مهدي فردا شب از کار برکنارت ميکند و خـانهات را هـم بـهت نـميدهد«!
طي ب بود ٬که» :اگر فردا صبح يا شب دنبال اين حـرفها
پشتوانه
اجرايي تهديدها نيز ّ
ِ
رفتيد با آقا طيّب طرفيد«!
تماس با زنها را دو تن از خانمهاي بزرگ تهران ٬که تحصيلکرده و بسيار وزيـن و
سنگين و متديّن بودند و آقاسيد مهدي آنها را معرفي کـرده بـود ٬انـجام مـيدادنـد.
يکيشان پشت مسجد سپهساالر بود و ديگري در ميدان شاپور زندگي ميکرد .زماني
که زنهاي آلوده شناسايي ميشدند ٬از خانمهاي يادشده وقت قبلي ميگرفتيم و زنها
را به حضور آنان ميفرستاديم .خانمها هم مينشستند خيلي قشنگ و صادقانه با آنها
حرف ميزدند و نصيحت ميکردند .مدتي کار نظارت و ارشاد در مورد زنها ادامه پيدا
مي کرد .بعد ٬زماني که اطمينان مييافتيم اصالح شدهاند ٬آنـها را بـه عـقد کـارگرها
در ميآورديم .برنامه عروسي را نيز به صورت دسته جمعي ــ يک گروه  ١٠٠نفره ــ
طي ب ميگفت :ما ميرويم آنجا فقط ميخنديم :مش رجب
برگزار ميکرديم ٬که خو ِد ّ
امشب زن گرفته!

تقريب ًا دو سال و نيم بيشتر طول نکشيد که خانهها براي سکونت آماده شد؛ زنها به
عقد شوهران در آمدند .البته در خالل کار ٬حاج اسماعيل رضايي دستگير شد و بـه
شهادت رسيد؛ اما کار متوقف نشد ٬چون دو نفر به اسامي حاج احمد برقي و حاج
رضا کاشاني با ايشان همکاري داشتند و کارها را سرپرستي کردند .سرانجام ٬قرار شد
که تک تک اين خانهها را به آنها بدهند ٬منتها از حقوق افراد خُ ردخُ رد کم کنند .سند
خانهها هم تفکيک شد :سه دانگ براي زن و سه دانگ براي مرد!
کار ارشادي و تبليغي انجام ميگرفت؟
چقدر براي زنها ِ

تقريب ًا يک ماه در مورد زنها کار ارشادي صورت ميگرفت و در اين مدت ٬اگر پولي٬
چيزي ميخواستند به آنها ميدادند تا زندگي جديدشان پا بگيرد و از آن چهارچوب
قبلي در بيايد ٬و عجيب هم اين برنامه در آنها تـ ٔا ثير سـازنده و مـثبت داشت! حـتي
اعمال گذشته خود نادم
تحول روحياي پيدا کرده و از
ِ
چند تاي آنها که من ديدم ٬چنان ّ
و پشيمان شده بودند که ميگفتند :ما ديگر لباسهاي گذشتهمان را نميپوشيم؛ چون
مال آن موقع است و پليد است! ما همه زندگي را بايد بدهيم تا مثل ايـن
اينها ديگر ِ
بشويم که دوباره از مادر متولد شدهايم!

عميق آنها بود ٬که چون کار براي خدا بود اين اثر را
روحي
و اين ٬نشاندهنده تغيير و تحول
ِ
ِ
در آنها گذاشته بود.

بله! به نحوي شده بود که وقتي در بعضي از مواقع ٬بعضيها را آنجا ميفرستاديم به ما
خاص روحاني و معنوي در آن خانه پيدا شده بود .ايـنها ٬از
ميگفتند :آقا ٬حالتهاي ّ
اعمال و رفتار سابق خودشان شرمنده بودند و ميگفتند :دعا کنيد ٬خدا از ما بگذرد!
روحي شديد در آقاي شاه حسيني( .به اين نحو بودند .لذا هنوز هم که٬
)ت ٔاثّر و انقالب
ِ
پس از سـالها ٬هـر وقت آن جـريانات در ذهـنم زنـده مـيشود خـيلي بـراي خـودم
تکاندهنده و خاطرهانگيز است .بعضي از مواقع که خيلي کسل ميشوم ــ صادقانه به
شما عرض ميکنم ــ بلند ميشوم و به آن محله ميروم .خانوادهام نميدانند براي چه
به آنجا ميروم؟! پسرم ميپرسد کجا ميروي؟ ميگويم :ميخواهم بـروم سـري بـه
آنجا بزنم .ميگويد :بابا ٬اينجاها يک چيزهايي هست که تو ميرويها !...مـيروم و
داخل کوچهها قدم ميزنم ٬از اين کوچه به آن کوچه ميروم و دوباره برميگردم ٬و در
آن هنگام خاطرهها برايم زنده ميشود و آرامش روحي پيدا ميکنم و بعد نيم ساعتي
هم در مسجد سلمان مينشينم و به خانه برميگردم!
يادم هست زماني که آن خانهها ساخته ميشد ٬گاهي سر ب ّن ايي حاضر ميشديم؛
ميديديم آهن يا مـصالح ديگـر کـم دارنـد ٬زود مـيرفتيم بـازار پـيش ٬مـثالً ٬حـاج

طيب حاج رضايي هنگام ميل گرفتن در يکي از زور خانههاي

تهران] ١٢٤-٢٢٤٢ط[

محمدحسين آهنفروش؛ ميگفتيم :حاجي  ١٠٠شاخه آهن بده! ميگفت :براي چي
ميخواهي؟ ميگفتيم :بابا ٬ولمون کن ٬حاجي ٬چرا اين قدر سـؤال مـيکني؟! خُ ب٬
يک کار خيري است ٬براي آن ميخواهيم .آهن را ميگرفتيم و ميآورديم .يا آجر و
گچ الزم داشتند ٬همين طور از اين و آن ميگرفتيم و به بنّ ا ميرسانديم ٬تا کار ساختمان
معنوي
مؤس س آن هم مرحوم حاج اسماعيل رضايي با هدايت
خانهها انجام شد ٬و ّ
ِ
آقاسيد مهدي اللهزاري بود .خدايشان بيامرزد!
خدمت ديگري از خدمات مه ّم حاجي يادتان هست؟

ديني آن
بله ٬يکي از خدمات حاجي ٬که خيلي هم مهم بوده و نشان از غيرت و ّ
حميت ِ
مرد دارد ٬اين است :اولين باري که در زمان شـاه ٬مـردم تـهران در مـقابل کـارخـانه
پپسيکوال )متعلق به بهائيها( برنامه گذاشتند و به مناسبت تولد امام زمـان عـجل اهلل
فرجه در نيمه شعبان ٬از ميدان  ٢٤اسفند )انقالب فعلي( تا آخر پپسيکوال را چراغاني
تمام هزينه چراغاني و جشن را )بنابه تـبليغ و تـوصيه آقـاسيد مـهدي( حـاج
کردند ِ
اسماعيل رضايي داد.

ماجرا دقيق ًا مربوط به چه زماني است؟

مال قبل از سال  ١٣٤٠است .زماني که مـراجـع
تاريخ دقيقش را درياد ندارم؛ قصهِ ٬
تقليد خريد و فروش و مصرف پپسيکوال را ــ به علت وابستگي آن به فرقه ضالّ ه ٬و
صرف بخشي از درآمد آن در راه مبارزه با اعتقادات مذهبي شيعيان ــ تحريم کردند٬
ِ
هم ت به کمر زد و با آن کسوت و مشديگري به راه افتاد و يک
حاج اسماعيل دامن ّ
تظاهرات باشکوه مذهبي برضد بهائيها را سامان داد .حاج اسماعيل در بناي مسجد
صاحب الزمان )عج( نيز که آنجا ساختهاند نقش اساسي داشت.
حاج اسماعيل رضايي ٬برادر طيّ ب بود؟

طي ب نداشت .فقط هر دو بارفروش بودند و
نه ٬حاج اسماعيل رضايي هيچ نسبتي با ّ
در  ١٥خرداد هم دستگاه هردو را به جرم رابطه با آيتاهلل خميني و شرکت در قيام ٬با
هم گرفت و به زندان انداخت .حاج اسماعيل البته با آيتاهلل خميني ارتباط داشت و
ارادت ميورزيد؛ اما در اين حد که مثالً هيئتهاي مؤتلفه با مرحوم امام ارتباط داشتند
نبود .من فکر ميکنم عـلت اصـلي دسـتگيري او هـمان مـقابله بـا بـهائيها در قـضيه
پپسيکوال و ت ٔا سيس مسجد صاحبالزمان )عج( بود .حاج اسماعيل ٬چنانکه اشـاره
کردم ٬در بناي مسجد صاحبالزمان )عج( واقع در خيابان آزادي فعلي نقش اول را
داشت .در طول بناي آن مسجد ٬او حتي يک روز هم نميگذاشت کار تعطيل شود.
مثالً يک روز ميگفتيم آقا گچ .ميرفتيم کاميون گچ را مثالً از حاج محمدتقي طالبي
بگيريم .ايشان گچ حاضر نداشت و مثالً ميگفت دو روز ديگر ميدهيم .ما قضيه را به
حاج اسماعيل منتقل ميکرديم؛ خيلي ناراحت ميشدِ » :ا بـابا ٬بـيخود بـه او گـفتيد!
همين ا ۤال ن ميگويم حاج حسين عارفي فالن مقدار گچ بدهد بياورند ٬پـولش را هـم
هم ت حاج اسماعيل ٬به اين نحو ٬آن مسـجد
خودم ميدهم .بيخود به او گفتيد!« با ّ
ضرب االجلي ساخته شد.

يعني بناي آن مسجد ٬يک حرکت حساب شده سريع اعتقادي بود که به انگيزه دفاع از دين
ِ
و روحانيت ٬در برابر بهائيها و رژيم ٬که از آنها حمايت ميکرد ٬انجام شد؟

بله ٬همين طور است .آن وقت ٬آن شب نيمه شعباني که برنامه چراغاني خيابان آزادي
انجام شد ٬باور بفرماييد از سر مـيدان  ٢٤اسـفند )مـيدان انـقالب کـنوني( تـا جـلو
ساختمان پپسيکوال ٬دو طرف خيابان ملت ايستاده بود و از آن سر تـا ايـنجا حـجله
گذاشته بودند و بعد مسجد را افتتاح کردند و آقاي خوانساري )فرزند بزرگ مرحوم
آيتاهلل سيد محمدتقي خوانساري( را بردند آنجا نماز بخواند .در آن شب ٬شايد بالغ
بر سه خروار شکر شربت درست شده بود و سراسر خيابان تغار شکر گذاشته بودند
و بچهها به همه ميدادند .اين امر ٬منش ٔا کينه دستگاه به حاج اسماعيل رضايي شده

بود .نميتوانستند بگويند هزينه اينها را از کـجا آوردهاي؟ خـوب ٬بـار فـروش است
آورده و بعد هم مورد اطمينان يک عدهاي قرار دارد و آنها به او کمک کردهاند .ارتباط
حاج اسماعيل در بين روحانيت ٬عمدت ًا با مرحوم اللهزاري بود .او و يارانش ٬جلسات
سي اري شبهاي جمعه با آقاي سيد مهدي اللهزاري داشتند که من هم بودم٦٠- ٥٠ .
ّ
نفر بوديم؛ هر شب جمعه ٬خانه يکي از افراد ميرفتيم دعاي کميل مـيخوانـديم و
گريه ميکرديم .دعا که تمام ميشد راهمان را ميکشيديم و ميرفتيم .يا صبح جمعه٬
سحرگاهان به ابنبابويه ميرفتيم .نخست در حمام بابويه ٬که خـزينه داشت ٬غسـل
مشرف ميشديم و
جمعه ميکرديم و از آنجا به حرم حضرت عبدالعظيم عليه السالم َّ
زيارت ميکرديم ٬بعد هم به خانه بر ميگشتيم .ايادي دستگاه ٬ظاهر ًا بيش از هرچيز٬
به علت نقشي که او برضد بهائيها در چراغاني و بناي مسجد صاحب الزمان )عـج(
داشت از شخص وي انتقام گرفتند.
حاال اگر اجازه بدهيد کمي هم از مرحوم طيب و علل تغيير حال او صحبت کنيم.

طي ب حاج رضايي و تحول شگفت او گفتني بسيار است ٬که اولين بار
درباره مرحوم ّ
آن را فاش ميسازم.
طي ب حاج رضايي ٬سالها بعد از کودتاي  ٢٨مرداد ٬يعني تقريب ًا بعد از عقد قرارداد
ّ
کنسرسيوم و برنامههاي کابينه دکتر اميني و اين حرفها بود که يواشيواش از رفتاري که
قبالً داشت زده شد و به راهي ديگر افتاد .وگرنه در خانه  ٬١٤٣همين طيّب با رفيقش
دم در ٬به باد
قاسم سماورساز ريختند ّ
ملي ون و مبارزين را کتک زدند و خود من را هم ِ
کتک گرفتند!
دوران نخست وزيري اميني )سال  (٣٩زماني بود که فضاي سياسي ايران تقريب ًا
باز شده و کشور داشت از آن خفقان  ٢٨مرداد بيرون ميآمد و جبهه مـلّ ي فـعاليت
مجدّ د خود را آغاز کرده بود .در آن زمان ٬ما آمديم خانه  ١٤٣واقـع در سـر دروازه
شميران را گرفتيم و کلوپ جبهه ملي را به راه انداختيم و شروع بـه فـعاليت کـرديم.
بهمحض آنکه جبهه آنجا را مرکز فعاليت قرار داد دستگاه شروع به توطئه کرد و در اثر
تحريکاتي که فتحاهلل فرود ٬شهردار تهران ٬نمود درصـدد بـرآمـدند مـا را يک کـتک
حسابي بزنند .ما باغ امينالدوله را از جمعيت پر کرده بوديم و آقاي مهندس حسيبي
باالي چهارپايه در حال سخنراني بود که ٬چشمتان روز بد نبيند ٬ناگهان اينها ريختند
توي باغ .آقاي مهندس ٬وسط سخنراني ٬خيلي آرام و متين گفتند» :راه دهيد بگذاريد
دم در شروع کردند به فحش دادن و کتک
آقايان هم استفاده کنند«! که آنها از همان ِ
زدن ٬که شرکتکنندگان ميتينگ کتک خوبي خوردند و آنـها هـم ٬پس از کـتک زدن
افراد ٬راهشان را کشيدند و رفتند.

معذرت ميخواهم ٬در اين قضيه شعبان هم با مهاجمين بود؟

طي ب بود .باري ٬در اين اوضاع و احوال ٬روزي آيتاهلل حاج سيد رضا زنجاني ٬که
نهّ ٬
با نهضت مقاومت همکاري داشت ٬مرا خواست و گفت :آقاي شاهحسيني! گفتم :بله.
گفت :برو به اين رفقايت بگو کار سياسي کردن در چنين جامعهاي کـه دولت بـراي
به هم زدن و پر اکندن اجتماعات ٬از التها و فاحشهها و چاقوکشها استفاده ميکند ٬تنها
جوان تحصيلکرده فکلي يـا کـاسب و بـازاري مـتين و مـتديّن از پـيش
با يک مشت
ِ
نميرود؛ يک مشت بزنبهادر و داشمشدي که بتوانند جلو التها و آدمکشها بايستند و
در صورت لزوم دست به چاقو نيز بشوند ٬ميخواهد! من ٬از طريقي ٬دارم روي طيّب
طيب بود و آن
و رفيقش قاسم سماورساز کار ميکنم) .قاسم سماورساز هم از عوامل ّ
روز همراه او براي کتک زدن ما آمده بود( .گفتم :آقا ٬شأن شما نيست با اينها ارتباط
داشته باشيد! گفت :به شما چه؟! کار من است!
يواش يواش کار به جايي رسيد که از آن به بعد ما که ميتينگ ميداديم ٬ديگر اينها هيچ
مزاحمتي برايمان ايجاد نميکردند!

البد در اينجا نيز ٬براي اصالح ط ّي ب و يارانش ٬حضرت عالي از طريق همان حاج اسماعيل
و اينها اقدام کرديد؟

طي ب را آورد و به او باج داد
بله ديگر ٬من در جريان بودم! کار به جايي رسيد که رژيم ّ
طيب دادند و
تا به وضع اول برگردد .امتياز خريد و فروش هندوانههاي قُ ُرق را تمام ًا به ّ
در قبال آن  ١/٥ميليون تومان پول ــ که آن روز رقم بسيار هنگفتي ميشد ــ از او چک
گرفتند .بعد يکمرتبه چک او را به اجرا گذاشتند.

چه کسي اين کار را کرد؟

بنياد شاهنشاهي )همان که بعد از انقالب ٬بنياد علوي نام گرفت( اين کـار را کـرد و
خالصه ٬طيّ ب را تحت عنوان چک بالمحل ٢٤ ٬ساعته به زندان بردند.

اين مربوط به چه زماني است؟

اين ماجرا در فاصله کتک خوردن ما در خانه  ١٤٣و برگزاري ميتينگ جالليه رخ داد.
همچنين يک ميليون تومان هم از قاسم سماورساز چک گرفته و در شمال به او  ٢٤باغ
پرتغال )که متعلق به بنياد شاهنشاهي بود( اجاره داده بودند .جالب است بدانيد اينها
هنوز بارها را نچيده بودند ٬اما نميدانم طبق قانون چک و ٬...چه مستمسکي درست
طي بي که زندان نرفته و
کرده بودند که آن دو را دستگير کرده و به زندان انداخته بودندّ .
اگر رفته به خاطر چاقوکشي و اينها رفته بود ٬اين حادثه برايش خيلي سـنگين بـود.
پيغامها از اين طرف و آن طرف شروع شد .يک آقايي بود به نام حسن کالنتري که به

حسن هفت رنگ شهرت داشت .عناصري که در ميدان راه آهن تهران بودند مثل اکبر
جزو
جگرکي ٬خسرو ٬حسين رمضان يخي ٬هفت کچلون ٬غالم حمامي و غيره ٬که ِ
طي ب بودند و هرگاه او اراده ميکرد راه مي افتادند ٬به وسيله دسته حسن
دار و دسته ّ
کالنتري به ما پيغام دادند که طيب به زندان افتاده؛ يک کاري بکنيد! من پيغامها را به
اطالع آقاي حاج سيد رضا زنجاني رساندم و ايشـان گـفت :بـاشد ٬مـن يک فکـري
ميکنم!
آن زمان ٬دادستان تهران آقاي احمد صدر حاج سيد جـوادي بـود کـه از رفـقاي
مهندس بازرگان و حسيبي و ديگران بود .آقاي حاج سيد رضا زنجاني يک روز فرستاد
سراغ احمد صدر حاج سيد جوادي و وقتي آمد به وي گـفت :مـيتوانـي يک کـاري
بکني ٬سيد؟ گفت :چه کاري؟ گفت :طيّ ب و رفيقش را از دست اينها نجات بده ٬تـا
بفهمند که دستگاه به آنها وفادار نيست و اگر پايش بيفتد حتي آنها را ميکشد .بفهمند
اين را ٬چون نميفهمند .حسن کالنتري هم نشسته بود که آقاي زنجاني اين حرفها را
زد .ده روز بعد ٬من در سرچشمه نشسته بودم که حاج سيد جوادي به من تلفن زد و
گفت :فالني ٬شما بيا دادسرا ٬امروز هر دوتاي اينها را آزاد ميکنم .گفتم :چطوري؟!
گفت :چکار داري؟ برو به آقا بگو ٬بفرستند دم در زندان دادگستري ٬اينها امروز آزاد
ميشوند! گفتم :کي برود؟ گفت :خانوادههاي اينها بروند .ما آمديم به آقا گفتيم .آقا هم
به حسن کالنتري خبر داد .ساعت چهار بعداز ظهر هـر دوي ايـنها آزاد شـدند و از
زندان دادگستري بيرون آمدند .اينکه آزادي آنها با چه ترفندي ٬و بـه چـه عـنوانـي٬
صورت گرفت؟ من چيزي نميدانم .احتمال ميدهم چون رقم چک ٬به پول آن روز٬
ِ
خيلي زياد بود شايد دستگاه قضايي به نحوي در اصالت آن ترديد کرده و مثالً امضاي
آن را مشکوک شمرده بود؛ و خوب ٬اين در توان قوه قضايي و دادستان آن هست که
بگويد من احتمال ميدهم چک درست نباشد....
باري ٬ما ساعت چهار به منزل آقاي زنجاني رفتيم و ساعت پنج بعداز ظهر طيّب و
دوستش قاسم سماورساز ٬هر دو با هم ٬وارد خانه آقاي زنجاني شدند .خيلي جالب
بوسيدن در و ديوار کرده و بعد هم به دست و پاي
بود :از در که وارد شدند ٬شروع به
ِ
آقاي زنجاني افتادند و او را بوسيدند .آقا گفتند» :نه! هيچ اين کارها الزم نيست؛ برويد
آدم شويد«! و افزود» :بدانيد که اگر پايش بيفتد اينها ــ براي پيشبرد اهدافشان ــ جان
طي ب گريه کرد و گفت» :آقا ٬قربون جدّ ت برم! خيلي خر شدم!
شما را هم ميگيرند«! ّ
خيلي نفهميدم! خيال ميکردم اينها به ما رحم ميکنند .حاال ديدم نه! اگر پاش بيفتد ما
را هم ميکشند« .آقا گفت» :کاش فقط ميکشتندت .خير ٬بحث کشتن تـنها نـيست؛
بيآبرو و بيحيثيتت ميکنند«! طيب گفت» :آره! من از ديروز تا ا ۤالن همش فکر ميکنم

که اگر مرا آزاد کردند آيا من ديگر توي ميدان آبرو و اعتبار قبلي را نزد مردم دارم يا
ميگويند طيب چکش برگشت خورد؟! نوکرتم آقا! هرچي تو بگـي مـيشنوم! تـمام
رفقام هم در اختيار تو هستند«! آقا گفت» :نه! من دنبال اين کارها نيستم ٬اما هرچه به
تو ميگويم بشنو و دربارهاش فکر کن! اگر درست بود انجام بده .فقط مواظب باش
مج اني نري«! مرحوم زنجاني خيلي خوش محضر بود ٬يک شوخي هم با طيب
جه ّن ِم ّ
کرد و رسانْد که او ًال بايد راهت را آگاهانه انتخاب کني و ثاني ًا پاي رنجها و مشقتهايش
بايستي .طيب هم گفت» :چشم آقا ٬چشم«! آخر سر هم دوتايي دست آقا را بوسيدند
و رفتند.
 ١٢يا  ١٣روز بعد از آن تاريخ ٬باز يک روز صبح حسن کالنتري به من تلفن زد و
طي ب پيش اللهيار صالح بروند و با تو
گفت :کاشيهاي ميدان آمدهاند و ميخواهند با ّ
هم بروند! ــ حاال اين قضيه در وقتي است که ميانه جبهه ملي با دکتر اميني نخست
وزير به هم خورده و دامنه نزاع باال گرفته و ميتينگ جالليه هم در پيش است ــ گفتم:
اين عمل صحيح نيست و خطرناک است .گفت :نميدانم ٬بارفروشهاي کاشان آمدهاند
طي ب هم با آنها همراه است) .اللهيار صالح کاشي
و از من چنين در خواستي کردهاند و ّ
بود ٬بارفروشها هم کاشي بودند و حسن کالنتري هم رئيس تمام آنها بـود کـه بـه او
ميگفتند حسن هفت رنگ؛ چون با همه ــ از اسداهلل علم گـرفته تـا مـيرسيد مـحمد
بهبهاني و ديگران ــ ارتباط داشت و گرم ميگرفت .مثالً خانه آقاي بهبهاني که ميرفت
دم در مينشست و هرکس ميآمد با صداي بلند ميگفت :آقاي فالن تشريف آوردند.
خاص ي بود و در شهرداري تهران هـم سـوابـق بسـيار زيـادي
در مجموع ٬يک جور ّ
داشت(.
پس اسم »هفت رنگ« ٬چندان هم بيتناسب نبوده است!

گفتم :باشد .يک روز صبح ما به آقاي صالح تلفن کرديم و قضيه را گفتيم .به مـجرد
اينکه به آقاي صالح گفتيم طيّ ب ميخواهد به ديدار شما بيايد ٬گفت :طيّب کيه؟! من
هم قصه را برايش توضيح دادم و نام سه چهار نفر از کاشيها را بردم .گفت :خوب ٬آنها
طيب
را ميشناسم ٬بيايند .پس فردا من سرچشمه بودم که سه تا ماشين سواري آمد و ّ
طيب
و حسن هفت رنگ هم توي ماشين بودند .با هم به خانه آقاي صالح رفتيم و آنجا ّ
دوباره شروع به اظهار ندامت از کارها و عمليات گذشته کرد» :آقا ٬من نفهميدم ٬خر
بودم ٬ما را ببخشيد ...اين قدر ٬اينها ما را گول زدند ٬اين قدر اينها از ما بهره بردند که
حيف من که وقتي پسر شاه به دنيا آمد جشن گرفتم و چنين و چنان کردم!«...
نگو...
ِ
شرح زيادي از قضاياي گذشته داد که آقاي صالح آن روز گفت :چه خوب بود من نوار
داشتم و سخنان اينها را ضبط ميکردم تا معلوم شود دستگاه به وسيله اين گونه افراد

چه بالهايي سر مردم ميآورد ٬چه کارهايي از اينها ميخواهد و اينها هم چه کارهايي
برايش ميکنند؟ در پايان ٬همگي بر خاستند دست صالح را بوسيدند و تکتک عرض
ادب کردند و رفتند .صالح ٬آن زمان رئيس شوراي مرکزي جبهه ملي بود و شاه هم
نسبت ًا به او خوشبين بود؛ زيرا دمکراتهاي آمريکا به صالح عالقه داشتند و رضاخان
هم از کار صالح ــ که زماني معاون وزير دارايي بود ــ خيلي اظهار رضايت ميکرده و
در آستانه رفتنش از ايران ٬سفارش صالح و يزدانپناه را به محمدرضا کرده بود.
اين ماجرا گذشت .چندي بعد ما ميتينگ جالليه را برگزار کرديم و بعد از آن هم
کنگره جبهه ملي را تشکيل داديم و عدهاي )از جمله :من( عضو شورا شديم .فرداي
شبي که کنگره برگزار شد ٬ما را گرفتند و به زندان بردند .اول بهمن به زندان افتاديم و
تا خرداد ماه زندانمان طول کشيد .خرداد ) ٤٢زمان نخست وزيري َعلَ م( طيّب را نيز
گرفتند و حاال دارند تمام مسائل قيام  ١٥خرداد را روي سر اينها ميشکنند .در زندان
زندانبان قزل قلعه که از بس ما را گرفته و به زندان
که بودم ٬يک روز استوار ساقي ــ
ِ
انداخته بودند با ما آشنا و رفيق شده بود ــ به من گفت :شاهحسيني ٬بيا دفتر ٬با تـو
امروز کاري دارم .رفتم ديدم زماني و قابلي نيز ٬که از بازجوها بودند ٬آنجا جمعاند.
طي ب با حاج سيد رضازنجاني ارتباط داشته
ساقي گفت :شاهحسيني؟ گفتم :بله .گفتّ :
طي ب را نميشناسي؟! بعد رو کرد به آنها و
طيب کيه؟ گفتَ :ا ي !...تو ّ
است؟! گفتمّ :
طـي ب و هـيچ کس ديگـر را
گفت :مادر فـالنها ٬ايـن زرنگتـر از شـماهاست! ايـنّ ٬
نميشناسد! شما برويد بيرون .من بايد با شاه حسيني رفيق بشوم ٬بعد يک گـيالس
عرق خورده مست مست بشوم و سپس به او بگويم :خدا و دين و مذهب ٬او هم به من
بگويد :تو نه خدا داري ٬نه دين ٬نه مذهب! بعد من که خـنديدم بـه ايـن مـي گـويم
با ٔال خره تو طيّ ب را مي شناسي يا نه؟ گفتم :چه بخوري ٬چه نـخوري ٬مـن طـيّب را
نميشناسم .فقط اسمش را توي روزنامهها خواندهام! گفت :تو و شيباني را در مسئله
 ١٥خرداد قاطي کرده و گفتهاند شما دو نفر رابط جبهه ملي بوديد و با طـيّب حـاج
رضايي و حاج اسماعيل رضايي ارتباط داشتهايد و تو آنها را به خانه حاج سيد رضا
زنجاني و اللهيار صالح بردهاي و آنها رفتهاند آشوب  ١٥خرداد را درست کـردهانـد
ــ من تازه فهميدم حاج اسماعيل رضايي را هم گرفتهاند ــ گفتم :اين حرفها چـيست
طي ب برنامه ريزي کنم؟! گفت :حاال
ميزنيد؟ آخر من درحدّ ي هستم که بتوانم براي ّ
يک خورده مراقب باش! بعد رفتم توي فکر.
صبح روز بعد ٬ديديم امر ِبر زندان آمد فرياد زد :شاه حسيني و شيباني! بعد هم به
ما دستبند زدند و نمره انداختند و مـا تـعجب کـرديم کـه ِا  ٬...قـبالً ايـن بـرنامهها را
نداشتيم! باري ٬ما را از زندان قزل قلعه بـيرون آوردنـد داخـل يک مـاشين روبسـته

جادادند و با اسکورت به شهرباني کل کشور بردند .در راه ٬مـن بـه شـيباني چـيزي
نگفتم .آنجا ما را از پلهها باال بردند ــ حاال توي راهرو ٬همه ما را با وضع عجيبي که
داريم نگاه ميکنند ــ و وارد اتاق بازجويي کردند؛ پيش سرهنگ مجيدي يا توکلي نام.
مفص ل کردند .ما هم که راجع به نقش
آنجا شروع به سؤالهاي پي در پي و سين جيم ّ
طي ب و حاج اسماعيل در قيام  ١٥خرداد چيزي نميدانستيم .عصر ٬ما دو نفر را بـه
ّ
زندان کميته مشترک انفرادي بردند .تا سه روز بازجويي ادامه داشت و روز چهارم ما
بـيشتر
را دوباره دست بند زدند و بـعد از ظـهر بـه زنـدان قـزل قـلعه بـازگردانـدند.
ِ
حول مسئله طيّ ب و حاج اسماعيل و رفتن آنها به خانه
بازجوييها ٬در اين چند روز٬
ِ
زنجاني و صالح بود و من هم در پاسخ به بازجوها ٬همه مسائل را روي حاج اسماعيل
رضايي و مکه رفتن وي بردم .ضمن ًا گفتم :من کارم کشاورزي است و بار به ميدان نزد
طي ب ميبردم .اينها را اين طوري مي شناسم و درحدّ ي نيستم که در چنين مجالسي با
ّ
طي ب دستور بدهم که بيا و نيا! خالصه ٬اتهامات را تمام ًا انکـار
اينها باشم و مثالً به ّ
کردم.
در پايان ٬ما را به قزل قلعه برگرداندند و دستبندهاي ما را باز کردند .در آنجا بچهها
ما را نگاه کردند و خنديدند .شب ٬راديوي داخل زندان قزل قلعه ٬مصاحبه مطبوعاتي
با پاکروان )رئيس ساواک( را پخش کرد .در مصاحبه مزبور از پاکروان سؤال شد :آيا
جبهه ملي يا نهضت آزادي در آشوب  ١٥خرداد نقش داشتهاند يا نه؟ و ايشان اظهار
داشت :هيچ کدام ــ نه جبهه ملي و نه نهضت آزادي ــ در  ١٥خرداد نقش نداشتهاند.
سؤال شد :آيا افرادي را در ربـط بـا قـضاياي  ١٥خـرداد از طـريق ايـن دو دسـتگير
کردهايد؟ گفت :نه ٬هيچ کس را نگرفتهايم .مصاحبه را که شنيديم خيالمان راحت شد
و فهميديم آنهايي را که آزاد کردهاند به اين دليل بوده است .بعد مشخص شد که خانه
زنجاني و صالح تمام ًا تحت کنترل است و راپرتچيها ٬بهطور دقيق ٬اخبار آن خانه را به
دستگاه خبر داده بودهاند؛ حتي تعداد افرادي را که به منزل ايشان آمده بودند ٬گزارش
کرده بودند .از ميان اسامي ٬تنها اسم حسن کالنتري و طيّ ب و قاسم سماورساز و من
گزارش شده بود ولي اسم کاشيها را نداده بودند .حاال آيا خود حسن کالنتري ٬زير
فشار ٬آن اخبار را لو داده بود يا کس ديگري ٬معلوم نيست )ان شاءاهلل که کار آقـاي
کالنتري نبود( .البته من بعد ًا به زنجاني گفتم :محتمل است خود حسن کالنتري ــ در
گزارشهايي که به علم ميدهد ــ ما را لو داده باشد .ايشان گفت :آقا عيبي ندارد ٬ما که
کار زشتي نکرديم .باالخره من آخوند هستم و آنها آمده بودند مسائل شرعي از من
بپرسند! صالح هم يک آدم سياسي و کاشي است و آنها رفته بودند پهلويش .تو چه...
بودي که آمدي اين وسط؟! حاال تو بايد تکليفت را معلوم بکني!

ارشادي مـرحـوم
از اين جهت ٬من اعتقادم بر اين است که از تاريخ تماس و کار
ِ
زنجاني در مورد طيب و يارانش ٬طيّ ب از دست رژيم خارج شده بود و رژيم هم به
دليل آن حمايتي که او و حاج اسماعيل از اسالم و تشيع و تـظاهرات مـذهبي کـرده
بودند به اين شکل انتقام گرفت و آنها را ٬پس از دستگيري و شکنجه ٬به قتل رساند؛
وگرنه من ميدانم آن بندگان خدا در قيام  ١٥خرداد به آن صورت نقشي نداشتند و
خصوص ًا حاج اسماعيل رضايي شب  ١٥واقعه اصالً در خانهاش نشسته بود و خبر از
طي ب هم که روز  ١٥خـرداد
جايي نداشت .خودش هم در زندان همين را ميگفتّ .
ريزي قبلي بر ضدّ رژيم و اين حرفها نبود .آنها که
دسته درآورده بود؛ درصدد برنامه
ِ
براي قيام ٬برنامهريزي کرده بودند ٬بيشتر متعلق به هيئتهاي مؤتلفه بـودند و هـمانها
بودند که مردم ــ از جمله سينهزنهاي دسته طيّ ب ــ را وارد اين گردونه کـردند و در
پيشبرد قيام نقش اساسي ايفا کردند .حتي من بعيد نميدانم که در آن اوضاع و احوال٬
برخي نفوذيهاي دستگاه هم براي دادن بـهانه بـه رژيـم ٬جـهت تشـديد خشـونت و
سرکوب ٬در صفوف مردم خود را جازده و کارهايي کرده باشند...
طي ب ٬به هيچوجه منالوجـوه ٬آدم سـياسي نـبود .او يک آدمـي بـود کـه در اثـر
ّ
تعصبات ديني و مذهبي وارد صحنه ميشد .ارتباطي هم با آيت اهلل خميني نداشت.
حتي حاج اسماعيل رضايي ارتباطش با امام محدود بود؛ در اين حد که ٬مثالً ٬تعدادي
فرش خريده بود براي حسينيهاي که آقاي خميني دستورداده بود .آقاي الهوتي به او
گفته بود :آقا ٬دستورداده اين فرشها را براي يکي از حسينيههاي تهران خريدار کن؛
وگرنه او به آن صورت با مرحوم امام مرتبط نبود و ٬چناکه گفتم ٬عـمدت ًا بـا آقـاسيد
مهدي اللهزاري ارتباط و همکاري داشت که او هم با آيت اهلل حکيم و مراجع ديگر
مربوط بود.
پس اينکه معروف است بعد از شهادت طيّ ب و ياران وي آيت اهلل حکيم دستورداده بـود
چهل سال برايشان نماز و روزه و اينها بگيرند ٬بيجهت نيست!

مهم ي داشت که در پروندهاش بايد موجود باشد و حاکي از روح بلند
طيب وصيتنامه ّ
ّ
و باعظمت اوست .در آن وصيتنامه مينويسد :هرکس از من طلبکار است و پس از
مرگ من آمد و مدّ عي شد به او بدهيد و هرکس هم به من بدهکار است ٬اگر داد ٬داد
و اگر نداد من حاللش ميکنم! اين نوع برخورد ٬عادي نيست و فقط ناشي از همان
طي ب را در زندان ديدم .چون در بـازجـوييها
مرام لوطيگري و مشديگري است .من ّ
شناختن اينها را انکار نکرده بودم .البته شيباني نميشناخت ٬ولي من مـيشناختم و
آشنايي خود را انکار هم نکردم .به اين حساب ٬دستگاه مرا  ٤٨ساعت با طيّب و ٤٨
ساعت هم با حاج اسماعيل يکجا زندان کرد .چون ميخواست ببيند برخورد ما با هم

طيب بود و
چگونه است و چه ميگوييم؟ يک شخص سومي هم آنجا بود که پهلوي ّ
من او را نميشناختم و احتما ًال م ٔا موريت داشت راپرت حرفها را به دسـتگاه بـدهد.
خالصه ٬من و طيّ ب با هم سالم عليک و احوالپرسي کرديم .بعد او خيلي راحت! به
من گفت :شما ٬آقا را ميبيني؟ )مقصودش آيت اهلل حاج سيد رضا زنجاني بود( .گفتم:
شايد ببينم .گفت :سالم ما را بهش برسان .خيلي مرد است! خيلي مرد است! و اسم آقا را
نياورد.
فاميلي »شاه حسـيني« داشت( از سـوي دسـتگاه٬
اين زمان ٬خواهرزاده من )که
ِ
رئيس اتحاديه ميادين شده بود .طيّ ب در زندان از من پرسيد :اين شاهحسيني که ا ۤالن
رئيس ميدانيها شده کيست؟ گفتم :او جزو رفقاي اول آقاي فريدون مهدوي است که
وزير بازرگاني کابينه بود .جزء آنها بوده و ا ۤالن رئيس ميدان شده است .گفت» :پسر
بدي نيست ٬ولي مشديگري سرش نميشود«! و ديگر چيزي در ايـن بـاره نگـفت.
طي ب در مجموع به من گفت که بهار مست ٧امروز اينجا آمـد و بـه مـن گـفت :ايـنها
ّ
ميخواهند ترا اذيت کنند .طيب افزود :ما تا حاال بحق  ١٠دفعه بايد کشته ميشديم؛
طيب وکيل
طيب بود .براي ّ
اما اين دفعه داريم بناحق کشته ميشويم! بهار مست وکيل ّ
تسخيري گذاشته بودند و او بهارمست را ــ که زماني با دکتر مصدق کـار مـيکرد ــ
وکيل خود ساخته بود .گفت ١٠ :دفعه بايد ما را ميکشتند و نکشتند ٬ولي اين دفعه
بناحق داريم کشته ميشويم .بعد گفت :حل ميشود! خـدا مـيگذرد و خـدا خـيلي
باگذشت است!
حاج اسماعيل که کالًّ مسئلهاش با طيّ ب فرق ميکرد .وقتي من را نزد او بردند گفت :تو
آمدي؟ حاال چلوکبابي را کي اداره مي کند؟ بعد گفتم :حاج حسن و ديگران هستند.
من که آنجا کاري ندارم! گفت :باغت را داري؟ نداري؟ و کمي راجع به اين امور با هم
حرف زديم.
آيا حاج اسماعيل روي سياست ٬اين حرفها را به شما در زندان ميزد؟

نه ٬او اصالً همين طوري بود .مطلب را خيلي ساده تل ّق ي ميکرد و اصالً باور نميکرد
که او را بکشند!

زمان شاه در اواخر دهه  ٤٠از طلبه مطلعي در مدرسه خيرات خان مشهد شنيدم که ميگفت:
در کشتار و ضرب و شتمي که نوروز ) ١٣٤٢در روز شهادت امام صادق عليه السالم( از
طلبهها در مدرسه فيضيه شد ٬دستگاه ٬ايجاد آشوب و حمله به طالب در فيضيه را ٬نخست
 .٧سرتيپ بهارمست وکيل آيتاهلل طالقاني در محاکمات بود .درباره او ر.ک ٬شرح حال رجال سياسي و نظامي
معاصر ايران ٬باقر عاقلي٣٢٨/١ ٬ـ.٣٢٩

از ط ّي ب خواسته بود و چون ط ّي ب زير بار اين ننگ نرفت انجام دادن اين جنايت به دار و
دسته شعبان بيمُخ واگذار شد .فرد مزبور مدّ عي بود که آن روز در مدرسه فيضيه ٬نوچههاي
شعبان البهالي م ٔاموران رژيم ديده ميشدند و در حمله وحشيانه به طالب شرکت داشتند.
به گفته مرحوم شهيد عراقي :خود طيب هم در گفت وگوهايي که با وي در آستانه  ١٥خرداد
 ٤٢داشته تصريح نموده که در جريان حمله به فيضيه دستگاه به سراغ ماآمد و پيشنهاد اين
کار را داد ولي ما نپذيرفتيم و رد کرديم٨.

اين مطلب را من نشنيده بودم.

مطلب ديگر که من باز آن را در همان زمان طاغوت شنيدم و بسيار شايع بود ٬اين است که
ميگفتند :پس از دستگيري طيب در قضيه  ١٥خرداد ٬دستگاه اصرار داشت که او اعتراف
حاصل اين تباني
کند از آيتاهلل خميني پول گرفته تا شهر را به آشوب بکشد و  ١٥خرداد
ِ
بوده است .پيداست که اين اعتراف ٬در آن موقعيت ٬براي وجهه قيام و شخصيت مرحوم
امام خيلي بد بود و در اذهان اثر منفي داشت .ولي مرحوم طيّ ب ــ با وجود فشار و تهديد
رژيم ــ به هيچ روي زير بار اين کار نرفت .حتي گفته بودند :تو در کودتاي  ٢٨مرداد به
اعليحضرت خدمت کردي؛ خوب ٬ميآمدي و در اينجا هم به ايشان خدمت مي کردي ٬و
او پاسح داده بود :بله ٬من برضد دکتر مصدق آن کارها را کردم و ا ۤال ن هم شايسته است به
جرم خالفکاريهاي گذشتهام مجازات شوم .اما اينجا من با آيتاهلل خميني طرفم که نائب
امام حسين عليه السالم است و من بر ضدّ فرزند زهرا عليها السالم کاري نـميکنم! گـفته
مستحق کشته
ّ
بودند :ميکُ شيمت! گفته بود :من ٬بابت جرائمي که در طول عمرم انجام دادهام
شدن هستم ٬ولي اين کار را نميکنم! نيز در همان تابستان  ٤٢بين مردم شايع بود که طيب
را شکنجه زياد داده و حتي ناخنهايش را کشيدهاند؛ اما با وجود اين ٬شکنجه و اعدام را
مذهبي آن بر زبان نراند...
زيان قيام و رهبر
تحمل کرد و چيزي به ِ
ِ

عيّ ارها و مشديها و لوطيها و پاتوقدارها ٬به آن چيزي که ميگويند پايبند هستند و در
راه دفاع از شرف و عقيده خود ٬تا پاي دار هم پيش ميروند .اجـازه بـدهيد خـاطره
بسيار جالب و عبرت انگيزي را برايتان نقل ميکنم ٬که براي آشنايي با شـخصيت و
منش مرحوم طيّ ب هم خيلي راهگشا است:

شعبان جعفري و طيب حاج رضايي پس از کودتا

ميدانيد کودتاي  ٢٨مرداد که صورت گرفتَ ٬دوري بلند از شکنجه و آزار هواداران
نهضت ملي ٬به گونههاي مختلف ٬آغاز شد که ملت ما تا مدتها گرفتار مصائب آن بود .در
 .٨ر.ک :ناگفتهها ٬خاطرات مهدي عراقي .تهران ٬انتشارات رسا .١٣٧٠ ٬صص ١٨٢ـ.١٧٥

چي تهران ٬مشهدي اسماعيل کريمآبادي است ٬که
اين زمان ٬رئيس اتحاديه صنف قهوه ِ
از معتمدين بازار تهران ميباشد و خود و پسرش )ابراهيم کـريمآبادي ٬مـدير روزنـامه
اصناف( جزو طرفداران دکتر مصدقانـد .از نـظر سـران رژيـم کـودتا ٬طـرفداران دکـتر
مصدق ٬هر کجا بودند ٬بايد منکوب ميشدند و طبع ًا مشـهدي اسـماعيل نـيز بـايد از
رياست اتحاديه و صنف برکنار ميگرديد .بنابراين ٬اتاق اصـناف دسـتور داد انـتخابات
صنف قهوهچي تکرار شود .بدين منظور ٬دستگاه عدهاي را به سرپرستي شعبان جعفري
راه انداخت و اعالم کرد حدود ٬مثالً ٢٠ ٬روز ديگر در اتحاديه صنف قهوهچي انتخابات
صنفي برگزار خواهد شد ــ داستان را خود مرحوم ابراهيم کريمآبادي براي من نقل کرد
ــ اينک مشهدي اسماعيل فوت کرده و پسرش ابراهيم رئـيس اتـحاديه صـنف شـده و
حاج آقا علي هم نائب رئيس او گرديده و حاج نصراهلل رئيس قهوهخانه آيينه هـم نـايب
رئيس ديگر شده است .همه آنها هم جزو طرفداران دکتر مصدق محسوب ميشوند و
سابقه حمايت از نهضت مـلي دارنـد .خـيلي راحت ٬چـند روز ديگـر انـتخابات انـجام
ميشود و تمام قهوهچيها بايد بيايند ر ٔا ي بدهند و شعبان جعفري هم کانديداي رياست
صنف قهوهچي شده است )چون او يک قهوهخانه داشت( و براي اين کار دار و دستهاش
را تجهيز کرده و شهرباني و اتاق اصناف و سران حکومت ٬همگي ٬از او حمايت ميکنند.
متقابالً ضدّ ابراهيم کريم آبادي و ياران او مغضوب دستگاه هستند و رژيم تصميم جدّ ي
دارد که وي را از رياست صنف کنار بگذارد .زمان گذشت تا روز انتخابات فـرارسـيد.
اتحاديه صنف قهوهچي در کوچهاي در ميدان بهارستان تهران انجام ميگرفت .ظهر روز
انتخابات ٬ساعت  ١٢خبر دادند که ساعت چهار بعد از ظهر امروز کار ر ٔا يگيري انجام
ميگيرد .حاال صندليهاي بسيار زيادي در حياط دفتر صنف قهوهچي چـيده و اعـضاي
اصطالح انتخابات صنف زير نـظر آنـها بـرگزار
هيئت نظارت نيز مشخص شدهاند تا به
ْ
طي ب حاج رضايي به ابراهيم کريم آبادي تلفن ميزند )ببخشيد٬
شود .در اين اثنا ٬مرحوم ّ
طي ب عرض مي کنم( :ابرام آقا! امروز ٬انتخابات هست؟ ميگويد :بله.
با همان جمالت ّ
ميپرسد :مگه شما ٬مش اسماعيل ٬کانديد نيستي؟! ميگويد :بله ٬ما هستيم ٬ولي خوب
يک عــدهاي راه افــتادهانـد! مـيپرسد :کـي راه افـتاده؟! مـيگويد :آخـر ٬يک عـدهاي
ميخواهند ما نباشيم! مـيگويد :خـيلي خُ ب ٬ر ٔا يگـيري چـه سـاعتي انـجام مـيگيرد؟
ميگويد :چهار بعداز ظهر .ميگويد :خيلي خوب ٬و پس از خداحافظي ٬تـلفن را قـطع
ميکند .حاج ابراهيم گوشي را زمين ميگذارد و مـيروند در خـيابان شـاه آبـاد پـهلوي
ابوالقاسم اخالقي ناهار ميخورند و حاج ابراهيم آن روز خيلي کسل است و مـيروند
پهلوي فرح بخش و ساعت  ٣بعد از ظهر هم ميآيند توي اتحاديه که از نزديک ببينند
اوضاع چطور ميشود .کريمآبادي نقل ميکرد :من يقين داشـتم بـا ايـن تـمهيدات ٬بـه

ک اتحاديه را تحويل ايـادي رژيـم
دوس ِ
رياست صنف انتخاب نميشوم و بايد دستک َّ
بدهم! زماني که به اتحاديه برگشتيم ديديم يواش يواش تيپهاي مختلف آمدند و صندليها
پر شد .ناگهان گفتند :آقاي شعبان جعفري آمد! و دنبال اين خبر ٬شعبان بـا عـدهاي از
اوباش دور و برش وارد اتحاديه شدند .آنها به کسي اعتنا نکرده درحاليکه جواب سالم
ِ
يک عده را داده و جواب سالم يک عده را ندادند روي صندلي نشستند .ايـنک ديگـر
مسلَّ م مينمود که کريم آبادي قافيه را باخته است .هنوز شايد صندلي شعبان و يارانش
گرم نشده بود ٬که گفتند :طيّ ب دارد ميآيد! طيّ ب هم با ده پانزده نفر از نوچه هايش وارد
مجلس شد و رفت نشست و سپس با غيظ به يکـي از رفـقايش گـفت :رضـا ٬بـدو اون
چارپايه را از ابرام آقا بگير بيار ببينم!
طي ب باالي آن رفت و با چند فحش رکيک به شعبان و دار و
رضا چارپايه را آورد و ّ
دسته او گفت... :ها و...ها آمدهاند اينجا که چي؟! ما همه کارمان دست مشديها است٬
دست لوطيهاست ٬دست آنهايي است که بابا و ننهشان را ميشناسيم! دست اوناست که
 ...و  ...نيستند .اختيار صنف قهوهچي را که يک عمر مـاها در دست داشـتهايـم ٬حـاال
بدهيم دست ...و  ...و ...؟! اگر  ٢٨مرداد است ما بوديم؛ اگر فحش به مصدق است ما
داديم .همه اين کارها را ما کرديم؛ حرفي هم نداريم .ولي ديگه اتحاديه صنفمان را کـه
نميدهيم دست اونا )و باز تکرار کرد (:اينجا مال مشديها و لوطيهاست ٬نه هر بيسروپا و
 ...شدهاي! بعد رو به دار و دسته شعبان کرده و گفت :بلند شيد مـادر !...حـتي داد زد:
مش اسماعيل! گفتند :مش اسماعيل پارسال فوت کرد .گفت :کدام يک از مشديها اينجا
قربان حاج آقا علي .حاجي ٬تو زنده هستي؟ از آن
هستند؟ گفتند :حاجآقا علي .گفتَ :ا !
ِ
دور بلند شد و آمد جلو برابر حاج آقا علي پيرمرد  ٧٠ساله داراي محاسن سفيد ٬و گفت:
حاجي نوکرتم ٬نوکرتم ٬همه ما نوکرتيم! اينها ... ٬خـوردند آمـدند ايـنجا! حـاجي چـرا
راهشان دادي اينجا؟ مگه ما مرده بوديم؟ حاجي ٬هرموقع خـواسـتي ٬ايـن کـوچيکت
اينجاست! بگو بياد اينجا تا تکليف اينا رو معلوم کنه.
تک اينها ٬حتي شعبان ٬ديدند هوا پس است و بلند شدند رفتند .بـعد هـم
آقا ٬تک ِ
طي ب نشست و گفت :حاال بياييد رأي بدهيم! و خالصه ٬همه کساني که آمده بودند به
ّ
ابراهيم کريمآبادي ر ٔا ي دادند! بعد بلند شد گفت :اختيار خودمان ٬اختيار زنمان ٬اختيار
بچههامان ٬دست شماست! تو اين مملکت هرکاري ميکنند بکنند ٬اين را که ميتوانيم
دست کسي نميدهيم .اين ماجرا که احتما ًال اواخر کابينه زاهدي رخ داد )زمانش دقيق ًا
خاطرم نيست( ٬بخوبي نشان ميدهد که لوطيگري و مشديگري از اول در ذات مرحوم
طيب بوده است.
ّ

کانديد طيّ ب ٬حاج ابراهيم بود؟
فرموديد
ِ

سن کار هم در اين بود که اصًال بنيادگذار
بله .کانديد ٬حاج ابراهيم کريمآبادي بود و ُح ِ
صنف قهوهچي اسماعيل کريمآبادي )پدر حاج ابراهيم( بود و اتـاق اصـناف کـه آن
موقع آمد شعبان را راه انداخت .رژيم در نظر داشت شعبان را رئيس اتحاديه صنف
طي ب هم نميگفت :من بايد رئيس صنف شوم و شعبان نشود؛ نه ٬اصالً
قهوهچي کندّ .
حرفش چيز ديگري بود .او ميگفت :اصًال اختيار همه چيز ما دست مشـديهاست٬
دست لوطيهاست .اينجا خانه ماست و مقدرات ما يک عمر دست لوطيها بوده و ما در
اينجا سهم داريم ٬و اصالً تو ــ شعبان ــ کي هستي؟ بلند شو برو بيرون! شعبان هم
هيچ عکس العملي نشان نداد و البته اگر ايستادگي ميکرد بدانيد کتک هم ميخورد!
چون شعبان ٬اهل بزن بهادر و اين حرفها نبود .چهار تا چاقو کش دور و برش داشت که
کش او بودند و حمالت را انجام ميدادند .خودش اصًال ميترسيد و
به
ْ
اصطالح تيغ ِ
دم مسـجد
دل و جرئت زد و خـورد را نـداشت .هـرکس مـيگويد شـعبان جـعفري ِ
اولي
فخرالدوله کتک خورد ٬اشتباه ميکند ٬او کتک نخورده بود؛ چون با همان
ِ
يورش ِ
عبداهلل کُ رمي گذاشت دررفت! شخص ًا جربزه کتک کاري را نداشت.

از خصوصيات مرحوم طيّ ب که معروف است و من هم در کوچکي شاهد بودم )چون ما در
خيابان باغ فردوس واقع در جنوب شهر تهران ٬حدّ فاصل بين چهارراه مولوي و دروازه
غار ٬پايين دبيرستان فرخي ٬که مبد ٔا رفت و برگشت دسته طيب بود ٬مينشستيم( اين بود
اصطالح خيلي »حسين چي« بـود و ارادت بسـياري بـه
که گذشته از لوطيگري ذاتي ٬به
ْ
ساحت حضرت سيد الشهداء و ائمه اطهار سالم اهلل عليهم اجمعين نشان ميداد.

بله ٬اعتقاد مذهبياش بسيار قوي بود .به دليل همان مشديگري و لوطيگري و عيّ اري٬
براي امام حسين و پرچمدار نهضت وي :حضرت ابوالفضل عباس عليهماالسالم ٬يک
خاص ي قائل بود .احتمال داشت يک کار ناپسند اخالقي بکند
پيشکسوتي و حرمت ّ
ولي با تمام اين تفاسير ٬باز اعتقاد داشت به اينکه امام حسين عليهالسالم لوطي است
)ببخشيد( همانطور که عرض کردم ٬در منطق مردم ما ٬مثالً ابوالفضل عباس)ع( در
فتوت و جوانمردي است و ا ۤالن هم
ميان اولياء اهلل از مشديها و لوطيها است؛ مظهر ّ
خيليها بر اين باور هستند و از اين منظر به حضرت عباس يا امام حسين و اميرالمؤمنين
عليهمالسالم اهميت ويژهاي ميدهند .شما وقتي به زورخانه ميرويد ٬خوب تعداد
امامان معصوم )ع( زياد است؛ اما اينها عمدت ًا ميگويند :علي )ع( .به همين نمط ٬نام و
ياد امام حسين و ابوالفضل عباس عليهماالسالم بيشتر از ديگر ائمه نظير امام حسـن
عليهالسالم به چشم ميخورد ٬با آنکه ائمه همه نور واحد هستند .چون آنچه از موالي
متقيان ٬ساالر شهيدان و پرچمدار رشيد کربال در ذهن خويش دارند نُماد بـارزي از

اصــول مـردانگـي است کـه مـادرشان بـه آنـها يـاد داده است .پـدر و مـادرشان آن
مشديگري ٬آن فتوت ٬آن انسانيت را از طريق زندگي اين شخصيتها به او آموخته و
اين تعاليم با آن نمادها در جانش عجين شده است؛ وگرنه ائمه معصومين )ع( همه
وجود کامل هستند و هيچ کدام از حيث صفات عالي انساني ٬کمبودي ندارند.
اما در عين حال ٬خو ِد ائمه طاهرين عليهم السالم نيز فرمودهاند که :کشتي امام حسين )ع(
سرع از ديگران است.
َا َ
وسع و َا َ

بله ٬درست است.

ضمن ًا ٬اينکه معروف است مرحـوم طـ ّي ب ايـام عـاشورا دسـته در مـيآورد ٬بـايد گـفت:
مال خو ِد طيّ ب نبود ٬بلکه دستههاي مختلف از نقاط گوناگون
در حقيقت ٬آن دسته باشکوه ِ
گردميآمدند و ط ّي ب نقش جمع آوري و سرپرستي آنها را بر عهده داشت؛ و من که آن زمان
در محله باغ فردوس )واقع در نزديکي چهارراه مولوي مينشستم و شاهد رفت و آمد دسته
طي ب و ياران او )حسين رمضان يخي و (...بودم ٬ميشنيدم و اين را مثل يک حماسهاي هم
ّ
پس از شهادت مرحوم ط ّي ب نقل ميکردند که :يک روز افسري مزاحم دسته سينه زني شده
ِ
بود و طيّ ب محکم خوابانده بود توي گوش او!

طي ب و نقش او در راه اندازي آن ٬بايد بگويم :سايرين ميآمدند تحت
در مورد دسته ّ
آن کسوتي که ايشان داشت و آن پاتوقدارياي که ايشان داشت .ميگفتند :وقتي قرار
است شب هفت بگيريم ٬بزرگترها بايد بگيرند .حاال بزرگترها کي هستند؟ يکيش
طـي ب حـاج رضـايي وقـتي در شب هـفت امـام حسـين )ع( دسـته راه
طـيب استّ .
ّ
ميانداخت و از بار حرکت ميکرد و سر راه دستهها به او ميپيوستند )البته ارتش هم
به او کمک مي کرد ٬امکاناتي مثل موزيک و اينها ميداد( .پاتوقدارهايي کـه عـرض
طي ب آمده و در محل پاتوق
کردم در محالت مختلف بودند ٬اخالق ًا ميگفتند دسته ّ
خودشان ميايستادند و اسفند دود ميکردند و از دسته او استقبال ميکردند.

زنـان شـاه ديـن ٬خـوشامدين
مکر ِر همان شـعار رايـج و مـعروف کـه» :سـينه
و
ِ
بازگويي ّ
ِ
خوشامدين«!

يادم ميآيد يک روز جلو مسجد سراجالملک تهران )کـه در خـيابان امـيرکبير واقـع
است( ايستاده بوديم ٬که دسته طيّ ب از راه رسيد .آن زمان همين حاجآقا علي قهوهچي
که عرض کردم رئيس صنف قهوهچي شده بود .او از پاتوقدارهاي قديم بود که حتي
زمستان هم گيوه ميپوشيد و يک اعتقاداتي داشت روي همان روش خودش ٬و بـه
چيز
قول خود :عاشق تفکر مردانگي دکتر مصدق هم بود .ميگفتند :حاجي تو از چه ِ
دکتر مصدق خوشت ميآيد؟ ميگفت :او مرد است؛ چـون يک تـنه در بـرابـر شـاه

ايستاده و »نه« ميگويد! نيز براي ما نقل ميکرد که زمان رضاشاه چگونه با م ٔا موران
درگير شده است» :موقع کشف حجاب ٬همسرم را ــ به جرم پوشيدن چادر و روسري
ــ گرفتند ببرند کالنتري در توپخانه .تا خواسـتند بـبرند کـالنتري ٬رفـتم آنـجا پـيش
سرهنگ سيد مـصطفيخان راسـخ و گـفتم :مـادر ٬...ايـن زن مـن است؛ بـراي چـي
ميبريد؟! گفت :حاجي ٬اين حرفها چيست که ميزني؟ حکومت ديگر عوض شده و
اوضاع فرق کرده است! گفتم :هر  ...شدهاي ميخواهد باشد يا نباشد ٬من نميگذارم
و چند تا چيز ديگر هم به او گفتم! گفت :بيا اين زنت ٬دستش را بگير ٬بردار و برو«!
ببينيد ٬اينها اين جور آدمهايي بودند .باري ٬حاج آقا علي جلو مسجد سراج الملک
ناظر آمد و رفت دستههاي عزادار بود و يک دستمال هـم مـتعلق بـه او در
ايستادهِ ٬
دست من قرار داشت که مقدار زيادي اسکناس  ١٠٠توماني و  ٥٠توماني توي آن بود
که آن را به عزاداران بذل ميکرد .زماني که دسته طيّ ب ــ سينهزنان و نوحهخوانان ــ از
راه رسيد ٬حاجي دست در دستمال ميکرد و همينطور اسکناسها را بيرون ميآورد و
توي دهان کساني که عالمتها را حمل ميکردند ميگذاشت .گفتم :حاجي براي چي؟
گفت» :نميداني ٬اينها خيلي مشدياند! کسي که بلند ميشود از آخر شهر به نام امام
مستحق بيش از
حسين)ع( و در هيئت عزادار آن حضرت راه ميافتد و تا اينجا ميآيد٬
ِّ
بابت امام حسين)ع( به اينها پول ميدهم؛ به شخص اينها کاري ندارم.
اينهاست .من ِ
پاي حساب من با امام حسين)ع( است! خو ِد امام حسين)ع( هـم مـيدهد ٬مـن
اين ِ
کارهاي نيستم!« دستمال دست من بود و حاجي همين طور پشت سرهم دست ميکرد
و اسکناسها را به اين و آن ميداد) .آنجا ديدم که امام حسين عـليهالسـالم و بـرنامه
عزاداري او ٬چقدر دلها را به هم نزديک مـيکند!( ايـن کـار او هـم فـقط روي مـرام
مشديگري و لوطيگري بود .حاال چه بسا شايد آن شب حاجي خودش چيزي نداشت
بخورد ٬ولي ميگفت :من هر چه دارم از آقا حسين بن علي)ع( است و اين برنامهها٬
مظاهر کار آقا است...
شعائر و
ِ
گشاي محالت بودند ٬و احساس احـترام و مسـئوليتي کـه
اينها در گذشته مشکل
ِ
مردم در محلهشان نسبت به بزرگترها و پيشکسوتها داشتند واقع ًا يک نقطه بسـيار
مثبت و راهگشـا بـود .زمـاني کـه رئـيس سـازمان تـربيت بـدني بـودم ٬يک روز بـه
سنت معمول ورزش باستاني ٬زيـر َس ـر َد ِم
زورخانهاي رفتم و آنجا ديدم ٬به خالف
ِ
مرشد ٬دوتا جوان ايستادهاند .مرشد را صدا کردم و گـفتم :چـطور شـده جـوانـها را
آوردهاي زيـر سـر دم نگـه داشـتي؟! گـفت :آقـا ٬مگـر انـقالب نشـده است؟ گـفتم:

نفهميدم؟! انقالب شده يعني چه؟! زير َس ر َد م ٩٬جاي ويژه پيرمردهاست .گفت :آقا٬
فرهنگ زورخانه
اين چه حرفهايي است که ميزني؟! گفتم :مگه تو حاليت نيست؟ اين
ِ
سي د مقدّ م بر اوست .گفت :ميدانـم آقـا! رضـا )بـه
سي د هم هست ّ
است و تازه اگر ّ
حساب ٬مدير زورخانه( به من گفت :نه ٬ديگه اين حرفها همه تمام شد! گفتم :نه! همه
آن حرفها به اعتبار خود باقي است! بايد سيّ دها جايشان مشخص باشد ٬روي دست
سي دها کسي نبايد بچرخد ٬پيرمردها و پيشکسوتها نيز احترام دارنـد و يـادت بـاشد
ّ
براي پيرمردهايي که صاحب کسوت هستند صلوات بفرستي ٬زنگ بزني ٬و اين امور
را رعايت کني ٬که اگر نکني ٬ديگر چيزي نميماند! بعد هم خندهام گرفت ٬گفتم :و
يک مشت شعرهاي ...بخوانيد .اينجا شما داريد مدح علي ميخوانيد .اينجا مردانگي
يادميدهدواين آثارورزش باستاني٬همين مشديگريهاولوطيگريها رابارميآورد .اگرخوب
عمل بشودخيلي آثارنيکويي دارد؛ اگر بد عمل بشودمجلس فساد و مرکز فساد است...
اصطالح بيمزه و معني ميشود.
الاقل خاصيتش را از دست ميدهد و به
ْ

عي اران نگاه ميکنيد ميبينيد ما در همين
به همين دليل ٬شما وقتي در تاريخ زندگي ّ
تهران عيّ ارهاي بسيار زيادي داشتهايم که اصالً اختيار شهر را در دست داشتند.

و در ساير شهرستانها هم .مث ً
ال در زنجان فردي به نام »نائب آقا« بود که يکي از داشهاي
جرم دفاع از مرحوم
زنجان و بسيار آدم خوب و َخدومي بود و حتي در قضيه مشروطه به
ِ
آخوند مالّ قربانعلي اعدام شد .يفرم ارمني او را اعدام کرد و وقتي هم که ميخواستند وي را
دار بزنند دست و پايش را حنا بسته بود که آقاي دکتر نورالدين حسيني مجتهدي ميگفت:
در زنجان او پيش مردم ــ که اغلب مريد و مقلّد مالّ قربانعلي بـودند ــ بـه صـورت يک
اصطالح يک اسطوره در آمده بود و ميگفت :وقتي ميخواستند اعدامش
قهرمان ملّي و به
ْ
کنند پاي دار گفته بود :مردم ٬من هيچ جرمي ندارم و فقط جـرمم ايـن است کـه آخـوند
مالّ قربانعلي راکول گرفتم و از چنگ اينها نجات دادم .من براي دفاع از او باالي دار ميروم
و هيچ ناراحت هم نيستم! .حاال در مورد شعبان جعفري ٬هم عکسهايي که در اين کتاب
آمده ٬هم اقارير خودش ٬و هم اظهاراتي که آقاي محمدمهدي عبدخدايي و ديگران راجع به
او و محتواي خاطرات او کردهاند مجموع ًا نشان مـيدهد کـه شـعبان يک وقـتي در دم و
اصطالح سران نهضت ملي گوشه و کنار يک سر و گوشي به آب ميداده است
دستگاه به
ْ
)هم دکتر مصدق و هم آيتاهلل کاشاني( .آن وقت عکسهاي شعبان با آيتاهلل کاشاني در اين
کتاب آمده ولي عکسهاي ديگري که وي با دکتر فاطمي و ديگران دارد )و کاشف از وجود
نوعي ارتباط بين او و آنها ميباشد( نيامده است .بعد هم شاه؛ همانطور که مرحوم آيتاهلل
 .٩سردم ٬محل نشستن مرشد است.

زنجاني روي شخص طيّ ب کار کرد و او را به صراط مستقيم هدايت کرد .ظاهر ًا شعبان آن
جوهره ط ّي ب را نداشته است .داستان جالب برخـور ِد او و شـعبان در انـتخابات صـنف
قهوهچي را فرموديد ٬انصاف ًا نشـان مـيدهد طـيّ ب ــ گـذشته از لوطـيگري ــ در اعـماق
مسائل )از
وجودش از جوهره يک شخصيت استوار بهرهمند بوده که در هنگام لزوم ٬سر
ِ
نظر او( اساسي ٬سفت ميايستاده و با ارباب قدرت به جد در ميافتاده است .اصو ًال آدمهاي
سر پيچها و بزنگاههاي مه ّم زندگي ٬نوع ًا از مال و جان ميگذرند و
باشخصيت و پرجوهرِ ٬
طرف حق را انتخاب ميکنند؛ اما آنها که جوهره و جربزه الزم را ندارند در کوران حوادث٬
ثبات و استواري خود را از دست ميدهند و همچون خار و خس ٬در مسير باد به حرکت
در ميآيند.
مرحوم ط ّي ب را شناختيم؛ گويا نوبت آن رسيده که حضرت عـالي راجـع بـه شـعبان
جعفري و سوابق وي نيز توضيح بدهيد.

خدمت شما عرض کنم ٬اگر سابقه ت ٔا سيس باشگاه شعبان جعفري را بـررسي کـنيد
ميبينيد که هنگام احداث اين باشگاهّ ٬
شمالي پـارک شـهر(
محل آن )واقع در ضلع
ِ
جزو زمين سنگلج بوده و زمين سنگلج نيز تعلق به شهرداري داشته است .اين زمين
در اختيار سازمان برنامه گذاشته شد و اين سازمان در زمان دکتر مصدق ٬که رياست
تربيت بدني ايران با آقاي دکتر جناب بود ٬آمد در اينجا سرمايهگـذاري کـرد .شـما
سازي آنجا ٬غير از سبک معمول بـاشگاه سـازي در جـاهاي
ميدانيد سبک باشگاه
ِ
اصـطالح  ٬يک بـاشگاه ورزشـي
ديگر است .زمان دکتر مصدق ٬دولت درايـنجا ٬بـه
ْ
مدرن ساخت تا سنت ورزش باستاني در ايران را حمايت و تقويت کند .اين کار زماني
صورت ميگيرد که امثال آقايان دکتر شايگان و مهندس احمد رضوي رياست دارند و
آيتاهلل کاشاني در کشور قدرت و نفوذ دارد .شعبان هم ٬مثل ساير ورزشکاران که از
سر انتخاب
علما و روحانيون تبعيت ميکردند ٬به دنبال آقاي کاشاني آمده است؛ و ّ
آقاي کاشاني از سوي شعبان نيز آن است که وي جايي در دستگاه مير سـيد مـحمد
بهبهاني ندارد .چون مرحوم بهبهاني دور و ِبر خود عدهاي نظير همان حسن کالنتري
را داشت و کاشاني نداشت .گرد کاشاني يک عده جوان و يک عده هم تازه به دوران
رسيده بودند که يکي از آنها همين شعبان بود .حاال حکـومت بـا حـمايت مـرحـوم
کاشاني به دست دکتر مصدق افتاده و براي تقويت ورزش باستاني باشگاهي درست
کردهاند و نياز به کسي دارند که مديريت ورزشي اينجا را در اختيار گيرد و اداره کند.
مديريت
چه کسي عهده دار اين ِس َم ت گردد؟ بنا به توصيه آقاي کاشاني ٬آقاي رضوي
ِ
باشگاه را به شعبان جعفري واگذار ميکند ٬که هم باستانيکار و هم صورت ًا هـوادار
کاشاني و مصدق و نهضت ملي است .در مراسم افتتاح باشگاه هم ٬آقايان مهندس

رضوي و دکتر شايگان و ديگران حضور دارند ٬چون باشگاه قبل از سي تير ت ٔا سيس
شده و در آن زمان هنوز اختالفات بعدي رخ نداده است و اعضاي جبهه ملي و دکتر
مصدق و آيتاهلل کاشاني خيلي با هم قاطي هستند.
با افتتاح باشگاه و مديريت شعبان از سوي دولت بر آن ٬وي يواش يواش در ميان
ورزشکاران سري پيدا ميکند و به موازات آن پايش به تـدريج بـه صـحنه سـياست
کشيده ميشود .تعلّق شعبان ٬در اين ميان ٬البته بيشتر به آيت اهلل کاشاني است تا دکتر
مصدق .چون او و يارانش ــ به س ّن ت رايج جامعه ما ــ به تبعيت از گرايشهاي معمول
ديني و مذهبي ٬در طول سال به طورمستمر در محافل مذهبي شرکت ميکنند و بـا
علما ــ که مرحوم کاشاني از برجسـتگان آنـان بـود ــ ارتـباط دارنـد و اظـهار ارادت
ميکنند .عالوه بر اين ٬آقاي کاشاني در منزل خود بهطور مداوم مجلس دارد و هرشب
پاتوق آنهايي کـه طـرفدار کـاشاني هسـتند در مـنزل ايشـان است .پس از سـي تـير٬
مع االسف ٬آرام آرام اخـتالف نـظرهايي بـين سـران نـهضت درمـي گـيرد و تشـديد
اختالف به تدريج آقاي کاشاني را از ديگران جدا ميکند .با جدايي کاشاني ٬شـعبان
هم که به داليل يادشده جذب دستگاه وي شده است به جناح مقابل کشيده ميشود و
در برابر مصدق موضع ميگيرد .اين روند کلّ ِي ماجرا است.
درباره علت اختالف کـاشاني بـا دکـتر مـصدق و انگـيزه و عـلت آن ٬تـحليلهاي
گوناگون و حتي متضادي مطرح شده است .من نميتوانم پارهاي از ايـن تـحليلهاي
وصي پدرم بود و ٬بنابراين ٬از نـزديک بـا او
بدبينانه را بپذيرم؛ چون مرحوم کاشاني
ّ
ارتباط داشتم و به کارش واقف بودم .به اعتقاد من ٬موضع سياسي کاشاني ــ در دوران
اختالف با دکتر مصدق ــ نسبت به اصول و اهداف نهضت ملي ٬عوض نشده بود و او
طالب پيشرفت نهضت بود .چيزي که هست ٬او مـيپنداشت مـيتوانـد بـه
همچنان
ِ
دست اينهايي که با او هستند ٬طرحهايي را پياده کند که با آنها منافع ملّ ي بيشتر تأمين
ميشود؛ ولي خوب ٬در اين راه ٬برخي از اطرافيان وي کارهايي کردند که ٬سرانجام و
سير اوضاع به زيان نهضت و همه تمام شد...
در نتيجهِ ٬
تحريکات حزب توده و دربار هم٬
افراط پارهاي از اعضاي جناح مقابل ٬و
البته تندروي و
ِ
ِ
کردن اوضاع ٬بيت ٔا ثير نبود.
در تيره
ِ

مرحوم کاشاني در کودتاي  ٢٨مرداد ٬خودش به هيچ وجه کمک به کودتاچيها نکرد و
هرکس چنين ادعايي کند درست نيست .ولي در عين حال به دليل اينکه افرادي نظير
دکتر بقايي و حائري زاده و حسين مکي تدريج ًا با شاه مرتبط شده بودند ــ و در اين
امر هيچ شکي نيست ــ و يواش يواش بين ايادي آنها با پارهاي از همتايان آنها در بين
اطرافيان آقاي کاشاني برقرار شده بود که دو طرف )يعني کساني از قبيل امير بور يعني

امير زرينکيا ٬احمد عشقي و همين شعبان جعفري و (...با هم گره خورده و مجموع ًا
جناح واحدي را نشان ميدادند ٬آن مسائل پيش آمد و برخي امور بـه پـاي کـاشاني
نوشته شد؛ وا ّال آقاي کاشاني هرگز نـميآمد دسـتور دهـد فـيالمـثل آقـاي شـعبان
جعفري اين کارها را بکند ٬چون شأن وي فراتر از اينها بود؛ ولي به دليل اينکه کاشاني
يک شخصيت مذهبي بوده ٬و از آنجا که شمس قناتآبادي عنوان مـذهبي داشـته٬
يعني اينها عناصري بودند که از موضع مذهب آمده بودند و جامعه براي آنها اعتبار
ديني قائل بود ٬اين قدر که شعبان جعفري مـيتوانسـته در ارتـباط بـا آقـاي شـمس
قناتآبادي باشد ٬با مهندس رضوي و حسيبي و امثال آنها نميتوانسته مرتبط باشد.
او ٬در طول سال ٬به مناسبتهاي مذهبي نظير ايام فـاطميه)ع( و غـيره ٬در خـانيآباد
مجلس روضه داشت .آن وقت شعبان جعفري شب عدهاي را از زورخانه باخود راه
جـاذبيت و ايـن
ميانداخت و ٬مثل مردم ديگر ٬در آن مجالس شرکت ميکرد .ايـن
ّ
نزديکي موجب شد که يواش يواش شعبان در اختيار جناح منتسب به مرحوم کاشاني
قرار بگيرد و طبع ًا در جريانات و کشمکشهاي سياسي در مقابل رقيبان و مخالفان اين
جناح ٬از او بهرهبرداري شود .طيّ ب نيز در بعداز ظهر  ٢٨مرداد به دستور همان حسن
کالنتري ــ که در دستگاه ميرسيد محمد بهبهاني بود ــ به صحنه آمد و هيچ ربطي به
کاشاني نداشت.
راجع به نقش طيب در کودتاي  ٢٨مرداد توضيح بيشتري بدهيد.

ببينيد ٬طيّ ب در  ٢٨مرداد نقش اصلي را در اجراي سناريو کودتا بر عهده نداشت .او
را اساس ًا بعد از ظهر  ٢٨مرداد ٬يعني بعد از پيروزي کودتا ٬به صحنه کشاندند .التهايي
که از جنوب شهر راه افتادند و کار را پيش بردند ٬اسداهلل رشيديان و اينها سامان داده
طي ب ــ از ترس و مالحظه ارباب زينالعابدين که آن وقت رئيس ميدان بار
بودند .خود ّ
بود ــ به آن صورت در متن قضايا وارد نشد .چون اعتقاد ارباب به طور کلّ ي اين بود که
موج هي نيستند .نه اينکه لزوم ًا طرفدار دکتر مصدق باشد؛
دار و دسته شاه ٬آدمهاي َّ
نه ٬اساس ًا با شاه و دستگاه او ميانهاي نداشت .مثالً حاج خان خداد )پدر اين فاضل
خداداد که اخير ًا به جرم اختالس از بانک در جمهوري اسالمي اعـدام شـد( سـالها
رئيس ميدان بود .اينها شخصيتهايي بودند که زير بار هرکسي نميرفتند .ميگفتند اين
دار و دسته شاه ما را ميچاپند و دلشان ميخواست هميشه به يک شکلي از زير بار
طي ب هم نهايت احترام را براي ارباب قائل بود و ٬به همين
تحکّمات دستگاه بگريزندّ .
وصي او ارباب زينالعابدين شد که به وي حاج ارباب ميگفتند .با توجه به اين
جهت٬
ّ
طي ب ــ مثل شعبان ــ در  ٢٨مرداد نقش مؤثر را نداشت.
سوابقّ ٬

فرودگاه مهرآباد فضلالله ز اهدي ٬اردشير زاهدي ـ شعبان

جعفري ] ١١٤-١٢٠ز[

جالب است که خود شعبان هم در خاطراتش تصريح دارد» :روز  ٢٨مرداد ...اصالً طيب
دستش تو کار نبود«١٠ .

شعبان را از مدتها قبل از  ٢٨مرداد ٬يواش يواش از ميانه تظاهراتـي کـه بـراي دکـتر
مصدق ميشد ٬به سمت خود کشيده و به صحنه آورده بودند .اوج کارش هم در ٢٨
مرداد بروز يافت .عامل اصلي هم در اين کار شمس قناتآبادي بود ٬همان که بعد ًا در
مجلس شوراي نوزدهم لباس روحانيت را کنار گذاشت و ريشها را هم تراشيد و رفت؛

 .١٠خاطرات شعبان ....همان ٬ص .١٦٣

و بعد شد حقوق بگير آستان قدس رضوي )عليه السالم( که توليت آن در آن زمان با
شاه بود!
و چنانکه ميگويند حتي با مادر شاه )تاج الملوک( ازدواج کرد!

بله!

قاعدت ًا شعبان در جريان کودتاي  ٢٨مرداد به رهبري فضل اهلل زاهدي و حوادث بعد از آن٬
با دستگاه پهلوي خيلي چفت شد.

بله خيلي نزديک و قاطي شد و ارتباطشان به حدي رسيد که ديگر جلوتر از سايرين
حرکت ميکرد و نيازي به ديگران نداشت!
سي ات و ــ بلکه بايد
از
وابستگي او به دستگاه ظلم که بگذريم ٬بيگمان ٬يکي از ّ
ِ
نابخشودني شعبان جعفري صدماتي بود که وي به
بگويم ــ يکي از خيانتهاي بزرگ و
ِ
مـتين
ورزش محجوب و
واالي ورزش باستاني ايران زد و
معنويت اصيل و
فرهنگ
ِ
ِ
ِ
ِ
باستاني را به يک رشته مفاسد و بدعتها آلوده کرد .اولين بار که اصـالً تـوي ورزش
باستاني ٬زن رفت ٬شعبان جعفري برداشت به باشگاهش برد .هنرپيشههاي خارجي
را که به ايران آمده بودند به باشگاه خود برد و توي گود ٬با آن وضع مستهجن ٬روي
کول ورزشکارها گذاشت!  ١١اين در حالي است که طبق سنن ورزش باستاني اصو ًال
زن نبايد ــ آن هم به آن صورت ــ داخل زورخـانه بشـود؛ چـون لبـاس ورزشکـاران
باستاني در اصل لُ نگ ميباشد و هر چند زير آن شُ رت ميپوشند اما باالتنه آنها لُ خت
است و ُح جب و حياي اسالمي و ايراني اقتضا نميکند که زن جماعت وارد زورخانه
شود .شعبان اين سنّ ت کهن را شکست و رقاصهها را برد روي شانه ورزشکارها قرار
مـحيط پـاک و
ساختن
ملوث
ِ
داد و عکس گرفت! اين يکي از گامهايي بود که او در ّ
ِ
نـابودي سـ ّن تهاي اصـيل مـلّ ي و اسـالمي آن بـرداشت.
مــقدّ ِس ورزش بـاستاني ٬و
ِ

 .١١باشگاه جعفري هميشه پر از مهمانان خارجي و به قول خود او» :مرکز توريستي بود« ) خـاطرات شـعبان....
صص  ٢٣٥و  (٢١٧و اين کار درآمد خوبي هم براي او داشت )ص  .(٢١٨گاه زنگ ميزدند ميخواهيم دختر
شايسته جهان را به باشگاه بياوريم و شعبان هم زمينه را براي انجام اين کار فراهم ميکرد )همان :ص .(٢٣٥
تصاوير گوناگوني از حضور زنهاي هنرپيشه يا رقاص خارجي در کتاب خاطرات شـعبان آمـده است .بـراي
نمونه ٬ر.ک :عکس جينالولو بريجيدا با شعبان در باشگاه ٬ارديبهشت ) ٤٢همان ٬ص  ٬(٢٦٥گروه خوانندگان
زن آلماني )ص  (٢٦٨و گروه رقص ژاپني )ص  .(٢٧٤او همچنين به دعوت خودش از سپهبد زاهدي و بختيار
و مهوش پس از  ٢٨مرداد تصريح دارد )ص  .(١٧٣شعبان در خاطرات خود به ضديت روحانيون با خودش
به علت راه دادن زنها و هنرپيشهها و خوانندگاني مثل گوگوش به باشگاه خود اعتراف دارد و با لحني هتاکانه
از منتقدين ياد ميکند )صص ٢٢٦ـ.(٢٢٥

عالوه بر اين ٬شعبان عمالً از دستگاه تکدّ ي ميکرد و ٬در اين زمينه ٬نامههاي زيادي
از او موجود است که به سران رژيم نوشته و مدام به بهانه انجام يک رشته مراسم پول
گرفته است؛ مثًال ٬به عنوان اينکه سنت ورزشي ايران را در خارج به کشورهايي نظير
ايتاليا و آلمان نشان بدهند ٬يک مشتي را جمع ميکرد با سينههاي برجسته و رخت و
لباس و شام و نهار در سفارتخانه ٬و آنها هم هرکاري دلشان ميخواست ميکردند.
درست است که ا ۤالن همه چيز را گردن سايرين ميگذارند؛ ولي ٬خدمت شما عرض
کنم ٬که او ضربات جبران ناپذيري به معنويت و فرهنگ ورزش باستاني زد .من پس از
پيروزي انقالب ٬در زمان رياست تربيت بدني ٬به سهم خود خيلي کوشيدم مفاسدي
را که امثال او ايجاد کرده بودند برطرف کنم و در اين راه الحمدلله ٬به کمک دوستان٬
بيتوفيق هم نبوديم؛ ولي هيچگاه وضعيّ ت مطلوب گذشته کامالً احيا و تجديد نشد.
اعتقاد بنده شخص ًا اين است که ورزش باستاني بايد دقيق ًا به همان رسوم و سنتهاي
ضرب آالت موسيقي
پيشين خود باقي بماند .حتي آن شعري را که ميخوانند نبايد با
ِ
همراه باشد» .يا علي«يي را که ميگويد »يا علي«اي است .وقتي که دارد ميخواند اگر
از حضرت ابوالفضل ميگويد ٬ديگر نبايد تنبک و اينها برايش بزنند .همچنين آن کسي
که به زورخانه ميآيد اگر کسوت دارد بـايد بـه کسـوتش احـترام بگـذارنـد .ورزش
باستاني ٨٠ ٬درصدش اخالق است و  ٢٠درصدش پرورش جسم و عضالت .اينها را
ما زمان مسئوليتمان کمي کـوشش کـرديم احـيا کـنيم و مـوفقيتهايي هـم داشـتيم ٬و
نميدانم ا ۤالن هم اين اهتمام وجود دارد يا نه؟
شما خودتان هم از نزديک با شعبان برخورد داشتهايد؟

آري ٬سالها پيش از پيروزي انقالب ٬تقريب ًا سالهاي ٤٥ـ ٬٤٦به عنوان جشن چـهارم
آبان قرارشد تمام قهرمانهاي ملّ ي در ورزش از جلو شـاه رژه بـروند .آن زمـان ٬مـن
ورزشي خيلي خوبي به نام بوستان ورزش داشتم که روبهروي امجديه قـرار
باشگاه
ِ
داشت و اعضاي تيم واليبال و بسکتبال آنجا همه قهرمان ملّ ي شده بودند؛ عناصري
بسيار باسواد و باتحصيالت و ...که تفکرشان نيز تفکر ملّ ي و وطنخواهانه بود .البـته
سن و وضع
خو ِد من هم يک روزي قهرمان ملّ ي بسکتبال بودم ولي در آن سالها ديگر ّ
و موقعيت من اقتضا نميکرد ر ٔا س ًا وارد مسابقات شوم .در آن تاريخ ٬رئيس فدراسيون
بسکتبال کشور آقاي مصطفي سليمي و رئيس تربيت بدني آقاي ايزد پناه بود .آن سال
بخشنامه کردند که حتم ًا بايد قهرمانان ملي همراه رئيس باشگاهشان روز چهارم آبان
از برابر شاه رژه بروند .رسم چنين بود که ٬ورزشکاراني که ميخواستند رژه بـروند
نخست به بوستان ورزش روبهروي امجديه ميآمدند و در آنجا گرمکن ميگرفتند و
ناهار ميخوردند و آماده ميشدند تا وقتي که شاه آمد و به جايگاه رفت آنها بيرون

بيايند و از برابرش رژه بروند .خوب ٬شعبان هم با دار و دستهاش به بوستان ورزش
آمد و در آنجا بود که ما با وي برخورد پيدا کرديم .ماجرا هم از اينجا شروع شد که ما
به او اعتراض کرديم :اين کارها چيست که ميکني و آبروي ورزش را مـيبري؟! تـو
ورزشکارها را لخت ميکني به خيابانها ميکشاني و آنها هم يک مشت دخـتر را بـه
تماشا ميآورند و کف ميزنند و هورا ميکشند !...ايـن کـارها غـلط است و آبـروي
ورزش و ورزشکاري را از بين ميبرد .گفت» :هان! من مي دانم تـو از طـرفدارهـاي
فالني هستي« يعني دکتر مصدق! و يک مقدار از اين حـرفها گـفت .گـفتم :بـله ٬مـن
هستم ٬هيچ چـيزي هـم نـدارد ٬حکـومت هـم مـيدانـد ٬زنـدانش را هـم رفـتهام و
مردانگيش را هم دارم که پايش بايستم؛ ولي من ميدانم تو اگر يک روزي ازت بپرسند
جرئتش را هم نميکني! و چيزهاي ديگر هم به او گفتم .گفت :ميدهم بزنندت! گفتم:
مگر کار ديگري هم از تو بر ميآيد؟! سازمان اطالعات و امنيت هم همين را ميگفت.
تو به جاويد پورت مينازي؟! )جاويدپور يک سرهنگ ارتشي بود که ٬از سوي رژيم٬
محافظ شعبان بود( .به سرهنگ جاويدپور بگو :يادت رفته در ميدان بهارستان ٬مـن
ِ
دست به سبيلت گذاشتم .عبداهلل کُ رمي اهانتي کرد ٬تو گفتي :ولم کنيد ٬مرا نکشيد٬
بگذاريد برم! حاال ديگر شماها اين شديد؟! گفت :نه ٬حاال ما کاري نداريم .بگـذار
نوبت ما بشود! گفتم :تو هنوز ميخواهي نوبتت بشود؟! نوبتت مگر بهتر از اين هم
ميشود؟!
من تصميم داشتم تيم ما از برابر شاه رژه نرود و دنبال بهانه ميگشتم که قضيه به
نوعي منتفي شود ٬که يکدفعه گفتند :شاه آمد و به جايگاه رفت و ورزشکارها همه
بايد با صداي موزيک حرکت کنند و رژه بـروند .خـوب ٬در بـدَْ ِو امـر ٬ورزشکـاران
باستاني با پيشکسوتهاي خود به رژه پرداختند و بعد هم تيمهاي ديگر ٬روي حروف
تهج ي ٬به دنبال آنها راه افتادند .ما هم گرمکنها را گرفته بوديم ٬که يکـدفعه ٢٠ ٬تـا
ّ
ورزشکار و بازيکن تيم من گُ م شدند و ديگر پيدايشان نشد!
ِ

البد آقايان ٬به اشاره شما گم شده بودند ديگر؟!

در پشت بوستان ورزش گذشته و بيرون
بله ٬گم شدند و ديگر کسي نرفت .همگي از ِ
رفته بودند .حاال شاه در جايگاه خود نشسته و رئيس فدراسيون زير جايگاه قرار دارد
و هر فدر اسيوني که ميآيد آنها را باد ميکنند؛ ولي هرچه صبر ميکنند ميبينند تيم
بسکتبال و واليبال نيامد! دويده بود اين سمت و آن سمت ٬ديده بود کسي نيست و...
خالصه ٬حسابي بور شده بودند .من به خـانه خـود رفـتم ــ آن مـوقع مـا در کـوچه
ميرز ا محمود وزير مينشستيم ــ و منتظر پيشامدها نشستم .سه روز بعد ديدم آقـاي
ـر ضي« داده کـه يکـي از عـناصر اخـاللگر بـه نـام حسـين
سليمي
ِ
گزارش »شَ َر ِف َع ْ

شاه حسيني ٬که سوابقي هم در ورزش داشته ولي حاال جزو گروههاي منحرف است٬
جمعي از ورزشکاران را تحريک کرد و نگذاشت تيم بسکتبال و همچنين واليبال ايران
در رژه شرکت کنند .از پيشگاه اعليحضرت همايوني خواستارم دستور دهند که ورود
گزارش »شرف عرضي« را براي تربيت
ايشان را به تمام مر اکز ورزشي ممنوع سازند!
ِ
بدني فرستاد و تربيت بدني هم پشت سر اين امر ٬با غيظ و خشم نامهاي خطاب به من
نوشت و داد علي الهي به خانه ما آورد .در نامه نوشته بودند که :اعليحضرت ديگر
نميگذارد توي زمينهاي ورزشي بيايي! گفتم :خوب ٬حاال به کارهامان ميرسيم! و اين
مقدمه سبب شد که ديگر من باال نرفتم .چون اگر ميرفتم اذيتم ميکردند؛ هم من و
هم تيمم را .ضمن ًا در بوستان ورزش يک نفر به نام حسين جبارزاده با ما کار ميکرد که
عملي باشگاه بود و از قهرمانهاي مـمتاز و خـيلي مـنظّ م و مـنضبط مـحسوب
مرب ِي
ّ
ِ
ميشد .جبارزاده هم مثل ما از حضور در ميادين ورزشي محروم شد ٬اما خوشبختانه
دو سال بعد ٬او را از محروميت درآوردند و اجازه دادند برود و بچهها را تمرين دهد و
مسابقات را اداره کند؛ ولي به هر حال ٬من ديگر نـرفتم و نـرفتم ٬تـا دو روز بـعد از
پيروزي انقالب ٬که مسئوليت تربيت بدني از سوي دولت موقت به ما واگذار شد...
حسين ورزش) !«...خنده بلند آقاي
و به قول بعضي از مجالت آن وقت ٬شُ ديد »شاه سلطان
ِ
شاه حسيني( .در جريان روابط و همکارياي که شما با مرحوم حاج اسماعيل حاج رضايي
و ياران وي داشتيد مرحوم آيت اهلل حاج شيخ حسين لنکراني هم در جريان بودند؟

لنکراني با خو ِد من روابط داشت .من قضايا را کم و بيش به عرض ايشان ميرساندم و
در مواردي از ايشان رهنمود مـيگرفتم .آقـاي لنکـرانـي نسـبت بـه آقـا سـيد مـهدي
اللهزاري خوش بين بود و ميگفت :اينها عراقي هسـتند؛ ولي در عـين حـال آدمـهاي
سالمي هستند )و من نميدانستم مفهوم عراقي چيست؟( و متشرع و متدين هستند و
به تشيع پايبندند .خيلي بر اين امر تکيه ميکرد و ايشان خيلي از کارها را ميگفت تند
نرويد و کند نرويد....
مرحوم حاج اسماعيل ٬به ر استي ٬شخص عجيبي بود؛ ميتوان گفت يک عارف
بود .آدمي بود که همه هستياش را در راه خدمت به دين و ملت خرج کـرد و هـيچ
توقعي هم نداشت .ما در کارها و فعاليتهاي سياسي هم ٬همين نوع افراد را داريم .در
نهضت مقاومت ملي ٬شخصي به نـام آقـاي عـباس رادنـيا فـعاليت داشت کـه جـزو
بنيادگذاران نهضت مقاومت ملّ ي بود .اصالً هـيچ کـدام از ايـنها کـه نـامشان بـر سـر
زبانهاست نبودند ٬حتي آقاي مهندس بازرگان هم نبود؛ ولي در عين حال اسم آقاي
عباس رادنيا اصالً در آن حد مـطرح نـيست .عـباس رادنـيا )مـثل بـرادرش عـبداهلل(
دامداري بسيار وسيعي داشت و در خيابان فرهنگ ٬راست راستي خدمتگز ِار نيروهاي مبارز

بود .آن قدر در راهنهضت زحمت کشيد که حد ندارد؛ولي هيچ اسمي از اونيست!
فرموديد راجع پاتوقداري ٬با دکتر شريعتي بحثي داشتهايد .واکنش او دربرابر اين بحثها چه
بود؟

دکتر به پاتوق داري اعتقاد داشت؛ منتها ميگفت :اگر فرهنگ صحيحي بر اين نيروها
مستولي نباشد ٬تحت تأثير قرار ميگيرند و انحراف پيدا ميکنند .اين فرهنگ ٬بسيار
خوب است .يادم هست يک بار با او راجع به »دکة القضاء« اميرالمؤمنين علي عـليه
کار خيلي خوبي است ٬ولي بايد ببينيم ميشود اين کار را
السالم حرف ميزدم .گفتِ :
فکر بسيار خوبي است؛ اما در اوضاع و احوال کنوني ٬آيا ميشود اين
کرد يا نه؟ فکرِ ٬
شيوه را پياده کرد که يک نفر بيايد و بنشيند و تمام اختالفها و کشمکشها را بررسي و
حل و فصل کند؟ آن موقع ٬مشکالت مردم ٬دامنه محدودي داشت ولي حاال حوزه و
دامنهاش زياد است.

اصـطالح
طـريق بـه
مــن فکـر مـيکنم هـمين ا ۤال ن هـم خـيلي از مسـائل را مـيتوان از
ْ
ِ
» کدخدا منشي« و »ريش سفيدي« حل کرد .خدا بيامرزد مرحوم جالل آل احمد را که بر اين
امر تأ کيد ميورزيد و نميدانم کجا ديدم که يکي از روشنفکران به وي ايراد گرفته بود که او
در جهان و جامعه مدرن امروزي ٬به عنوان نظامي براي ّ
حل مشکالت و مسائل کشور ٬به
»کدخدامنشي قديم« ميانديشد! در هند هم پارهاي از روشنفکران از مـهاتما گـاندي
مدل
ِ
ِ
ّ
شهرنشيني امروز ٬نقطه ثقل اداره کشور و حل مشکالت آن را
انتقاد ميکردند که در غوغاي
ِ
آبادي روستاهاي بيشمار آن جست و جو ميکند! کدخدامنشي ٬يک راه ّ
حل کلّي
در احيا و
ِ
براي ّ
حل و فصل مسائل و مشکالت خانواده و اجتماع است و اسالم هم ت ٔا کيد دارد که مثالً
زن و مرد ٬هنگام درگيري و کشمکش با يکديگر ٬پيش از رجوع به محکمه و قاضي )يعني
کشاندن اختالف به محيط بيرون و کشاندن پاي عناصر بيگانه به مسائل خانوادگي( سعي
اصـطالح بـزرگترها و
ميانجيگري دو تن از به
کنند اختالف ميان خود را با وساطت و
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
پيشکسوتهاي بستگان حل کنندَ :و ابْعَ ثوا َح َکم ًا من َاهله و َح َکم ًا من اهلها.
زبان روز سخن بگوييم ٬بايد خاطرنشان سازيم که امروز هـمه دم از
اگر بخواهيم به ِ
تـقويت
ويژگي عمده جامعه مدني ٬تشکيل و
»جامعه مدني« ميزنند .بسيار خوب ٬اتفاق ًا
ِ
ِ
دوش خود
مر اکز ٬مجامع ٬انجمنها و نهادهايي است که مستقل از دولت عمل ميکنند و بر ِ
عامل خشک ٬هي
ملت قراردارند .اينکه دولت بيايد به شکل يک کارفرماي بزرگ و آمر و
ِ
در کارها و برنامهها دخالت و تحکّم کند درست نيست .بايد حتي االمکان خـود مـردم٬
برنامههايشان را در بين خود و به دست خود ٬سامان دهند و پيش ببرند و دولت هـم در
حدود اقتضائات و شرايط کمک دهد .و خوب ٬ايـن مسـئله پـاتوقداري )بـا آن پـيشينه

درخشان و کارنامه پربار و مؤثر( که فرموديد ٬من دقيق ًا در ذهنم مسئله جامعه مدني مطرح
دار کدخدامنشي و ريش سفيدي و بزرگتري ـ کوچکتري٬
شد و بايد گفت سنّت ريشه ِ
اساس همين جامعه مدني به سبک و سياق بومي )شرقي ٬ايراني ٬اسالمي( است؛ منتها بايد
ِ
راهکارهاي خاص و مناسب آن در وضعيت کنوني بررسي و تعيين شود و اوضاع اجتماعي
فرهنگي بومي کشور ما در حال حاضر دقيق ًا ملحوظ گردد .هرچند بحث در
و سياسي و
ِ
اين باره اندکي به درازا کشيد ٬اما اجازه بدهيد همين جا مطلبي را اضافه کنم ما اکنون در
قاضي مجتهدروبهرو هستيم و اين مشکلي است که نظام جمهوري
دستگاه قضايي با کمبو ِد
ِ
اسالمي در طول دو دهه پس از انقالب همواره گرفتار آن بوده است؛ لذا ٬به مرور ٬شرايط
سخت قاضي در اسالم را پايين آورده و بعض ًا گفتهاند که الزم نيست حتم ًا قاضي ٬مجتهد
مجتهد »مطلق« و آشنا به تمامت فقه( باشد ٬بلکه همين که بـه مسـائل و احکـام
)آن هم
ِ
قضايي ــ ولو از روي رساله توضيحالمسائل ــ آگاه باشد کافي است .و اين در حالي است
که اسالم و ائمه اهل البيت عليهم السالم ٬به مسند قضاوت ٬بها و اهم ّي ت بسـيار زيـادي
مسـندنشينان قـضاء را
ميدهند و پيامبر اکرم صلي اهلل عليه و آله در آن حديث مـعروف٬
ِ
استثناي
وصي او؛ و در غير اين صورت» ٬شقي« ميشمارد .و نيز به
به ترتيب ٬پيامبر خدا و
ِ
ّ
قاضي عا ِلم به موازين شرع ٬که در مسند قضاء حکمي عالمانه صادر ميکند ٬ساير انـواع
ِ
گرفتار آتش دوزخ
کند(
مي
عدل
به
حکم
ــ
بختي
الله
و
ناآگاهانه
ــ
که
را
آن
)حتي
قاضيان
ِ
معرفي مينمايد؛ ولي خوب ٬دستگاه قضايي جمهوري اسالمي ٬به عـلت کـمبود قـضات
آورد و در موارد زيادي ٬به کمتر از اين حد
مجتهد ٬ناچار ميشود سطح
توقع خود را پايين َ
ِ
ِ
اکتفا کند.
دور کشورمان )در همين عصر قـاجار( مـراجـعه
خوب ٬ما وقتي به گذشته نه چندان ِ
ميکنيم ميبينيم که تا اوايل دوران پهلوي ٬در تهران و ديگر شهرهاي کشورمان ٬تعداد قابل
مالحظهاي محکمه و محضر شرع داشتيم که ُسکّان آن در اختيار فقيهان بزرگي بود که ٬به
من پارسايي و وارستگي و ستم ستيزي ٬از نفوذ و محبوبيت زيادي بين طـبقات مـردم
ُي ِ
برخوردار بودند و در کنار تدريس و ِا فتاء ٬روزانه ساعاتي را به ّ
حل و فصل خـصومات٬
ثبت و تنسيق معامالت و ...اختصاص ميدادند و پارهاي از آنانُ ٬چ ـنان بـه پـارسايي و
پاکدستي شُ هره بودند که حق ًا بـينظير و حـيرتانگـيز است؛ از آن جـمله است آيتاهلل
حاجآقا احمد مجتهد ٬فقي ِه پرنفو ِذ خطه کرمان در عصر قاجار ٬که  ٤٠سال ٬بـا درايت و
پارسايي ٬بر گليمي کهنه قضاوت کرد و آن چنان از قبول عا ّمه بهرهمند بود که به قول جناب
باستاني پاريزي :زنهاي کرمان به »گِليمو حاج آقا احمد« قسم ميخوردند!
ضات فـقيه در
بسيار خوب ٬آيا نميتوان با رجوع به اين سابقه و احياي آن ٬کمبو ِد ُق
ِ
کشور را جبران کرد؟ روزي خدمت آيت اهللالعظمي صافي گلپايگاني بودم .فرمودند :من در

فقيهان بـزرگ و ذينـفوذ در
شوراي نگهبان که بودم ٬پيشنهاد دادم بياييد سنّت قضاوت
ِ
شهرها را زنده کنيد تا از طريق مراجع عظام تقليد و ديگر بزرگان حـوزه و کشـور ٬آنـها
احکام صادر شده از
ف صالح ٬به اين مهم بپردازند و نظام نيز
تشويق شوند که ٬همچون َسلَ ِ
ِ
سوي ايشان را به رسميت بشناسد و الزم الرعايه اعالم کند .بدين وسـيله ٬بـخشي قـابل
مالحظه از کمبود قضات فقيه در کشور رفع خواهد شد.
بودن پارهاي شيوهها و روشها ــ که لزوم ًا به معناي »کهنگي« و
خواستم بگويم از »کهن«
ِ
حفظ گوهر و اصول آنها ٬راهکارها و
»فرسودگي« آنها نيست ــ نبايد ترسيد و ميتوان با
ِ
مشکالت ُخ رد و کالن امروز دست و پا کرد.
حتي راهبردهاي تازهاي براي حل و فصل
ِ

مسئله ايـن است کـه مـا جـامعه خـودمان را ــ چـنانکه بـايد ــ نـميشناسيم؛ آنگـاه
ميخواهيم قضاوت کنيم و مشکالت را هم )از باال و بيرون( حل نماييم؛ ولي آن کسي
که پاتوقدار بوده جامعه و ّ
محل خودش را خوب ميشناخته است .گاه مـيبينيم کـه
مشکل مردم يک محل را افرا ِد ِّ
محل ديگر نميتوانند حل کنند؛ چون پيچيدگيها
حتي
ِ
و ظرايفي دارد که ٬جز خبرههاي همان محل ٬کسي بدان آگاه نيست .براي نمونه :پدر
من ٬مرحوم آشيخ زينالعابدين شاهحسيني ٬که در سرچشمه تهران مينشست ٬اصالت ًا
اهالي مازندران بود و از اوضاع آن محل آگاهي دقيق داشت و مردم آن سامان هم به
از
ِ
تر محل ٬اعتقاد و اعتماد کامل داشتند .لذا مردمي که در دهات ُازگُ ال
او ٬به عنوان بزرگ ِ
ميزيستند ّ
حل و فصل اختالفات خود را نزد پدرم در تهران ميآوردند و بـه ايشـان
ـرف ايـنکه مـيگفت :آقـا ٬حـاج شـعبان عـلي داراي ايـن
ميگفتند .پدرم هم ٬بـه ِص ِ
خصوصيات روحي است؛ آشيخ علياکبر ناطق )که نياي هـمين آقـاي نـاطق نـوري
مـعم م بـود ايـن
ميشود( چنين است؛ و آشيخ محمدصادق شـاهحسيني کـه او هـم
ّ
خصوصيت را دارد ٬چنان کنيد ٬چنين کنيد ٬همه قبول ميکردند .او خصوصيت افراد
را ميشناخت و بر مبناي آن حکم يا عمل ميکرد و مردم هم ميپذيرفتند .حتي يادم
موري ت داده بودند در مورد اختالف بين حاج محتشمالسلطنه
هست زماني به پدرم م ٔا ّ
معروف )که چند دوره رئيس مجلس شورا بود( و دامادش )که او هم وکيل مجلس
بود( داوري و َح کَميت کند؛ چون هر دو اصالت ًا مازندراني بودند داماد محتشمالسلطنه
در بازارچه آسيد ابراهيم مطب داشت و شاه هم خيلي به او عـالقهمند بـود و زمـان
رضاشاه غالب ًا او وکيل مازندران ميشد .آن دو با هم اختالف پيداکردند و ّ
حل و فصل
اين اختالف به پدر ما واگذار شد .پدر ما نشست و در حالي که طرفين دعوا خود وکيل
و رئيس مجلس بودند ٬در مورد يک مرتع نظرداد و با اظهار نظر او ٬قضيه تمام شد و
کار اصالً به دادگستري نکشيد .آن موقع ٬اينها ارزش داشت .بـه بـزرگترها احـترام
ميگذاشتند و اين سنت مت ٔا سفانه ا ۤالن در جامعه ما از بين رفته يا کمرنگ شده است.

حاال ديگر يک پسر حرف پدر را نميپذيرد يا کمتر مـيشنود .فـرهنگ مـا را دارنـد
پسر حرف پدر و خراهرزاده حرف
عوض ميکنند .در آن فرهنگ بومي که ما داشتيمْ ٬
دايي را قبول داشت ٬و روي هم رفته همگان به حرف بزرگتر از خود )به عنوان اينکه
تجربه و پختگي بيشتري دارند( حرمت مينهادند.
سن و سال آنان دارد ٬مدّ نظر
در واقع» ٬تجربه و
پختگي« افراد ٬که نوع ًا نسبت مستقيمي با ّ
ِ
بود و به آن بها داده ميشد.

بله ٬ولي حاال دختره خودش بدون اذن پدر ازدواج ميکند! اصالً ديگـر بـزرگتر را
قبول نميکند .بعد هم که کار خراب ميشود )کار به طالق و طالقکشي ميکشد يا
سر يک کسي بشکنند!
طرف ٬کالهبردار از آب درميآيد( سعي ميکنند کاسه کوزه را ِ
مقص ر واقعي ٬خود ما هستيم که آن فرهنگ و مناسبات اخالقي و اجتماعياي را
نهّ ٬
که سابق ًا پدران ما داشتند از دست داديم و آن چيزي را هم که بايد به جاي آن از غرب
ميگرفتيم نگرفتيم و فقط پُ ز و شعارش را داديم! در نتيجه ٬همين طور مثل يک کـاه
روي آب مانده و همراه امواج ٬اين سو و آن سو رانده ميشويم!

رفتن خودش
به قول معروف ٬نظير آن کالغ شدهايم که خواست راه رفتن کبک را بياموزد راه ِ
را هم از ياد برد!

آره! نه راست راستي دنبال »فرهنگ غرب« رفتيم که بگـوييم» :آقـا ٬دخـتر يـا پسـر
شانزده سالش است و هرکاري کرد کرد؛ برود ديگر! در دوران کودکيشان هيچ وقت
مِ هر و عاطفه الزم را نسبت به آنها مبذول نداشتيم و حتي بر آسيبها و ناراحـتيهايش
توجه نکرديم و خالصه ٬آن گونه که بايد ٬دلسوزي و سرپرستياش نکرديم و ٬خوب٬
حاال هم ميخواهد برود ٬برود!« نه ٬ما هرگز چنين بيعاطفه نبوده و نيستيم کـه بـه
موجبات نقص و انحراف فرزندانمان و خطراتي که آنها را تـهديد مـيکند
سادگي از
ِ
چشم بپوشيم .کودک که بود ٬زماني که سـر سـفره مـينشستيم اول غـذا را بـراي او
ميريختيم و اگر داغ بود فوت ميکرديم که نسوزد و هي نگاه ميکرديم ببينيم چطور
ميخورد ٬چطور ميآشامد ٬چطور ميخندد ٬چطور راه ميرود و چطور بزرگ مـي
شود؟ همه دقتها و رعايتها را ميکرديم .خوب ٬اين مواظبتها و محبتها بـين مـن و او
اصطالح ولش
ايجاد عاطفه ميکند .در نتيجه ٬حاال که بزرگ شده ٬ديگر نميتوانم به
ْ
فـرهنگ
کنم؟ نه ٬نميشود! بعد ميآيم دلسوزانه دخـالت مـيکنم و آن وقت چـون
ِ
حرمت به بزرگترها ضعيف شده زود ميگويند :چرا ٬بابا در کـار پسـر يـا دخـترش
دخالت ميکند! البته بايد از تحکّم به جوانان پرهيز کرد و حرف آنها را شنيد و به درد
دلسوزي بزرگترها را هم بايد ارج نهاد و از آن براي
دلشان واقف شد؛ ّام ا تجربه و
ِ

زندگي خود استفاده کرد .فراموش نکنيم که جوانان هم يک روز پير
بهبود و پيشرفت
ِ
ميشوند و آن وقت با آنها هم همين معامله دردناک صورت خواهد گرفت!
در گذشته ٬حرمت تجربهدارها و ريشسفيدها حفظ ميشد ٬مثالً ٬بنده ــ با تمام
اينکه در حال حاضر مـريضم ــ هـنوز هـم روي اطـالعات مـخصوصي کـه از دام و
دامداري و مراتع اطراف تهران و دامداران و اين گونه امـور دارم ٬شـاهسونها تـقريب ًا
دامهاي داشتي و
روزي پنج شش مورد از اختالفاتشان درباره مسائل دامداري )چه
ِ
غير داشتي( را کم و بيش به من ارجـاع مـيدهند و از مـن نـظرخـواهـي
چه
ِ
دامهاي ِ
ميکنند .آنها پيش از اينکه دعوا کنند و کار به ژاندارم و کالنتري و دادگاه برسد ٬نزد
من ميآيند و مينشينيم و دعوا را با کدخدامنشي به يک شکلي حل ميکنيم؛ حل هم
ميشود ولي ٬خوب ٬يواش يواش.
بنده عقيده دارم ا ۤال ن در سطح جامعه ما ٬حتي در عرصه سياست ٬اگر به جاي برخوردهاي
مخرب و حذفي با افراد و گروههاي رقيب ٬شيوه کـدخدامـنشي بـراي ّ
حـل مشکـالت و
ّ
اختالفات معمول گردد ــ يعني عـناصر پـخته و مـعتدل احـزاب و گـروهها ٬وسـاطت و
پادرمياني کنند ــ بسياري از مسائل به سادگي حل ميشود و از بحرانها پيشگيري ميگردد.
ميدانيم که ٬گروهها ٬احزاب و سازمانها همگي عناصر تندروي در بين خـود دارنـد کـه٬
اصطالح ٬کاتوليکتر از پاپ عمل ميکنند و نوع ًا آشـوبها و بـحرانآفـرينيها زيـر سـر
به
ْ
آنهاست و اينها عمالً مک ّم ِل عناصر تندرو در جناح مقابل هم هستند ٬يعني آنها بدون اينها
کاري از پيش نميبرند و اينها نيز بدون آنها محلّي از اعراب ندارند و مجبورند تير توي هوا
هماهنگي عملي ٬جوري
»پيمان نانوشته« و
شليک کنند! گويي ِمن حيث المجموع در يک
ِ
ِ
عمل ميکنند که آشوب ايجاد شود!
متقابالً در هر گروه و حزب و سازماني چند تا آدم نسبت ًا پخته و معتدل وجود دارد .اين
مشترک
عناصر معتدل اگر با يکديگر تماس بگيرند ٬برادرانه گفت وگو کنند و بر پايه وجو ِه
ِ
اسـاس يک
کالن ملّي و اسـالمي(
فکري و سياسي )که عمده آن حفظ و پيشبر ِد مصالح
ِ
ِ
ِ
استوار درازمدت را در سياست داخلي و خارجي بگذارند ٬بسياري از نيروهايي
همکاري
ِ
ِ
واقـعي
مصالح
و
منافع
طريق
در
و
شود
مي
آزاد
گردد٬
مي
هم
با
بيهوده
درگيري
صرف
که
ِ
ِ
ِ
عناصر فر ا ـ جناحي ٬بسيار مهم و مـغتنم
کشور به جريان ميافتد؛ که در اينجا نيز نقش
ِ
است ٬يعني عناصر دلسوزي که در عين استقالل از گروهها و احزاب مختلف ٬با آنها ارتباط
حسنه و پدرانه دارند و ميتوانند در صورت لزوم ٬بين عـناصر پـخته گـروهها ارتـباط و
وساطت دلسوزانه شخصيتهاي فر ا ـ جناحي ٬و
همبستگي برقرار کنند .من فکر ميکنم با
ِ
معتدل گروهها بسياري از بحرانها مثل آب خوردن حل ميشود و
همکاري عناصر
اتحاد و
ِ
ِ
طبع ًا هزينههاي سنگيني که حوادث بحرانزا بر جيب و جسم و جان ملت تحميل ميکند٬

براي پيشبرد طرحهاي اساسي و اصالحات زيربنايي ذخيره ميشود.
ميادين آتش و خون در دهههاي  ٤٠و  ٥٠عبور نکرده و
معاالسف ٬نسل جواني که از
ِ
ستيز بيهوده گـروههاي
ناظر جنگ و
ارج اين انقالب را ٬چنانکه بايد ٬نميداند و همواره
ِ
ِ
انقالب با هم بوده و به قول ظريفي ٬ميبيند عمالً »اجماع مرکّب« وجود دارد بر اينکه همه
شمرد و آن جناح هم
انقالبيون بَدَ ند! )چون اين جناح در تبليغات خود آن جناح را بد مي َ
اين يکي را!( چه بسا از گذشته و پيشينه فرهنگ و تمدنش بيزار ميشود و ديگر گوش به
مدل فکر و زنـدگي را يکسـره در مـيان خـارجـيها
حرف هيچ يک از خوديها نميدهد و ِ
جست و جو ميکند ٬که مت ٔا سفانه آثار آن را ٬بهطورروزافزون ٬در کشور ميبينيم .در مقابل٬
عي آن ٬بيايند قضايا را بهطور کدخدامنشانه )البته با
اگر جناحهاي منسوب به انقالب يا مدّ ِ
امروزي آن( حل کنند ٬بسياري از مشکالت به آساني و سرعت قابل
مناسب
راهکارهاي
ِ
ِ
ِ
حل است.

ببينيد ٬ما در تمام ايران ٬دست باال ١٥٠ ٬حرفه داريم که زير پوشش شهرداري قرار
دارد .البته هزارها حرفه داريم ٬ولي آنها که زير پوشش شهرداري است )مثل صنف
سلماني ٬عطاري ٬بقالي ٬نانوايي ٬لوازم ماشينفروشي و (...تعدادشان همين حـدود
است .زمان دکتر مصدق آمدند گفتند :آقا ٬بياييم براي ّ
حل مسائل مـختلف اصـناف
)نظير ماليات و (...و تشکيل اتحاديههاي صحيح ٬انتخابات برگزار کنيم؛ يعني ٬راستي
ر استي ٬خود اصناف بيايند و پنج نفر را انتخاب بکنند و آراء اين پنج نفر در مر اکز و
وزارتخانههاي مربوط معتبر باشد .براي نمونه ٬هر نظري راجع به مـاليات مـيدهند
وزارت دارايي آن را قبول کند يا هر نظري راجع به عوارض شهرداري و معابر و غيره
ميدهند شهرداري بپذيرد .در واقع ٬آراء اينها بـاالتر از آرائـي بـاشد کـه دادگسـتري
قوه اجرايي ميخواهد .گفتند
ميدهد .بعد ٬اين مسئله مطرح شد که ٬خوب ٬اين کار ّ
قو ه اجرايي هم براي اين کار ايجاد کنيد که وقتي رؤساي منتخب اصناف٬
بياييد يک ّ
در دايره اختيارات و مسئوليتهاي خود ٬حکمي دادند )مثالً دربـاره تـخليه يک بـاب
قهوهخانه يا حمام ٬که مثالً يک کارگري رفته آنجا و ايجاد ناراحـتي کـرده( مـ ٔا موران
بـروند و حکـم را اجـرا کـنند .ايـن طـرح ٬آن زمـان ٬يک مـقدار انـجام شـد و حـتي
سرلشکرضرغام )رئيس وقت دارايي( و نفيسي )شهردار اسبق تهران( نـظر رؤسـاي
اصناف درباره ماليات را قبول کردند و مدتي بر اساس آن عمل کردند ٬اما بعد ًا ايـن
قرار به هم خورد .چرا؟ چون انتخاب مسئوالن غلط است؛ يعني کساني بدون داشتن
پختگي فکري و موقعيت اجتماعي الزم ٬ميآيند در مسند رياست يا در مقام صاحب
کسوت قرار ميگيرند؛ در صورتي که کسوتها و رياستها با رأي نيست ٬با اعتبار است.
به مرجعيّ ت ميماند ٬کـه مـرحـوم آيت اهلل حـاج شـيخ حسـين لنکـرانـي مـيفرمود:

مرجعيت در شيعه ٬نه »انتصابي« است که شاه يا رئيس جمهور کسي را به اين ِس َمت
طي يک انتخابات
بگمارند؛ نه »انتخابي« است که مردم کوچه و بازار جمع شوند و ّ
منطقهاي يا سراسري به کسي به عنوان مجتهد اعلم ر ٔا ي بـدهند وديگـران مُـل َزم بـه
اطاعت از اکثريت آراء باشند؛ بلکه »اختياري« است يعني خبرگان روحانيت تشخيص
ميدهند که مثالً آيتاهلل بروجردي يا حکيم ٬اين کتابها را خوانـده ٬ايـن اسـتادان را
ديده ٬اين آثار علمي و سوابق عملي را دارد و در فهم و اسـتنباط شـرعي و زهـد و
پارسايي عمليَ ٬اعلَ م و َاورع و َا تقاي از ديگران است .مـتعاقب بـرگزاري انـتخابات
ِ
صحيح و آزاد ٬يک اتحاديه تشکيل بشود و افراد آن اتحاديه بررسي کنند و تشخيص
دهند که آقاي فالن داراي اين صالحيت است و کار را به وي بسپارند) .منتها ٬اين کار
يک مقدار رشد اجتماعي ميطلبد .البته اختيار »مطلق« نميشود به کسـي داد؛ ولي
واگذاري اختيار نسبي بهتر از ساير شيوههاست (.آن آدم هم بنشيند و مسائل را حل
کند ٬وگرنه مشکالت روز به روز در تزايد خواهد بود .ا ۤالن اکثر اين دکّهها اجارهاي
است و همه سر شش ماه بعد با هم دعوا دارند و با اين دعواها ٬روز به روز پروندههاي
دادگستري بيشتر و قطورتر ميشود .آپارتمان سازي خيلي خوب است ولي آمـدند
اجاره دادهاند و سال ديگر که مست ٔا جر ميخواهد بلند شود ٬ميگويد :آقا ٬پـول مـرا
بدهيد! اين هم حساب ميکند که ساختمان رنگ ميخواهد و تعميرات دارد ...دبّ ه در
ميآورد و خالصه دعوا ميشود .ولي اگر آمدند يک هيئتي براي اين کار گذاشتند و
بين مردم هم يک اعتماد و اعتقادي بود ٬يک صداقت و دوسـتياي وجـود داشت٬
مشکالت را ميشد حل کرد و خوب هم ميشد حل کرد .قربان ٬قانون ٬در عين آنکه
وجــودش در جـامعه بسـيار ارزشـمند و مـغتنم است ٬ولي نـميتوانـد آن طـور کـه
رويـه کـدخدامـنشي هـم
کدخدا منشي مسائل را حل ميکند مشکالت را حل کـندّ .
زماني موفق به حل مسائل و مشکالت ميشود که دارندگان اين کسوت و سمت او ًال
اخالق ًا و عمالً سوابق خوبي داشته باشند ٬متدين و نيکاعتقاد باشند ٬راست بگويند
و درست بروند؛ ثاني ًا براي دستيابي به جاه و مال در اين راه قدم نگذارند و قربة الي اهلل
بخواهند کار کنند و فداکاري نمايند ٬چون اين گونه کارها در کنار حقوق گرفتن و هديه
گرفتن درست در نميآيد .اين کارها کارهاي خدايي است و کارهاي خدايي را يا بايد
آدم واردش نشود و يا اگر وارد شد کاري کند که رضايت خداونـد جـلب شـود .آن
ميشود يک جامعه اسالمي ٬وگرنه با اين قوانين و برخوردهاي خشکي که به اسم آنها
ميشود ٬روزبه روز وضع بدتر ميشود.
به هر حال ٬با بحثهايي که شد ٬بايد گفت عياران و فِ تيان و امثال مرحوم ط ّي ب قاعدت ًا براي

خود شخصيت و منشي داشتهاند و به قول معروف ٬الت و لوت و اين حرفها نبودهاند ٬که
)مثل شعبان جعفري و قماش او( با حکومتهاي َجور بسازند و طوق بندگي آنهارا به گردن
افکنند.

نخير ٬اصو ًال تعبير الت و لوت را عوام الناس بـه کـار مـيبرند .درست آن است کـه
بگوييم :اينها نيرويي هستند که دربارهشان بررسي نشده و تشخيص آنها تا اندازهاي
دشوار است و دقت بيشتري ميطلبد.

اگر دقت شود ٬ميبينيم عوامالناس هم بنابر شناختي که دارند بـه ايـنها الت نـميگويند؛
مفهوم مثبت دارد .صادق هدايت قصه مشهوري به نام »داش
ميگويند »داش« ٬و داش يک
ِ
آکُل« دارد که شايد از جهاتي بهترين قصهاش باشد .در آنجا هم داش آکل ٬يک شخصيت
راد و جوانمرد است .موضوع قصه که فيلم آن هم ساخته شد اين است که يک بنده خدايي
وصي خود را همين داش آکل تعيين
فوت مي کند و دختري از او ميماند و پيش از مرگ
ّ
ميکند .او ميميرد و داش آکل پاشنه گيوه را ور ميکشد و مو به مو مفاد وصيتنامه را با امانت
و دقت الزم انجام ميدهد .در اين ميان عاشق دختر ميشود ولي چون تعرض به وي نوعي
خيانت به شخص متوفي محسوب ميشده عشق آتشين دختر را در دل نگه ميدارد و تنها
طوطيي که شاهد نالههاي عاشقانه او در خلوت بوده سوز و گداز او را ضبط ميکند .بعد هم
زبان مردم )که اموال متوفي را حيف و ميل
که کار عمل به وصيت تمام ميشود ازاندو ِه زخم ِ
کرده( و بهويژه داغ عشقي که از دختر در دل داشت قالب تهي ميکند و ميميرد و پس از
مرگ وي ٬دخترک از واگويه حرفهاي او در کالم طوطي ٬نخست بار به عشق پاک و سوزان
آن جوانمرد نسبت به خود پي ميبرد! اينها همان داشهاي محل بودند و داشهاي مـحل٬
حرمتي خاص ٬بهويژه براي زنان و کودکان و بزرگساالن قائل بودند ٬به گرفتن حق مظلوم از
ظالم اهتمام داشتند ٬و احترام دين و شعائر مذهبي را نگه ميداشتند .فيلمي کـه سـيماي
جمهوري اسالمي ايران با عنوان »شب دهم« در دهه محرم  /نوروز امسال ) ١٣٨١شمسي(
پخش کرد ٬قهرمانان فيلم...

بله» ٬حيدر« و »ياور«...

که در فيلم بازي ميکردند نُمادي از همين داش مشديگري در تاريخ معاصر بود که عشق به
امام حسين عليهالسالم و نفرت از ظلم حکومت را تو ٔا مان به نمايش ميگذاشت و مردم هم
استقبال بينظير يا کمنظيري )نزديک به  %٩٠مردم( از آن بـه عـمل آوردنـد .عـلت ايـن
استقبال باشکوه نيز آشنايي و پيوندي بود که مردم ما هنوز در عمق وجود خود نسبت به
فرهنگ عيّاري و جوانمردي و پهلواني حس ميکنند.

سياسي بعضيها
اين ايستادگي تا پاي جان براي حفظ شرف و اعتقادات کجا و آن تَلَ ُّو ِن
ِ

کجا که :صبح بلند ميشود مـيرود در کـالسها يـا کـلوپهاي سـياسي ايـن مـملکت
مينشيند يک حرفي ميزند و بعد عصر ميآيد خدمت آقا يک چيز ديگر ميگويد و
فردا صبح باز يک کار ديگر ميکند!...
برگرديم به شعبان جعفري و خاطرات منتشر شده )و در واقع ٬دفاعيات( او .من يادم هست
که شعبان اين اواخر )در زمان رژيم سابق( سرهنگ افتخاري هـم شـده بـود» :سـرهنگ
جعفري«! منتها ٬مردم ما عمدت ًا او را به همان اسم مشهور و عالَ مگيرش» :شعبان بـي ُمخ«
ميشناسند؛ تا جايي که خودش هم در خاطراتش تعريف ميکند زماني که به اسرائيل رفته
بوده و در آنجا با يک ايراني روبهرو ميشود .فرد ايراني مزبور که شعبان را از روي قيافه
نميشناخته ميگويد :ما در ايران فقط يک شعبان بيمخي را مـيشناختيم !...کـه شـعبان
ميگويد من ديدم اوضاع خوب نيست و لذا وسط صحبتهايش به بهانه اينکه کـار دارم و
عجله دارم ٬زدم به چاک و در رفتم! و بعد طرف فهميده بود که من همان شعبان جعفري
هستم و با من دوست شد! ١٢
به هر روي ٬شعبان در خاطرات خود ٬شايد در اثر حقارت و حسادت فروخفتهاي که
نسبت به ط ّي ب داشته ٬برخورد موذيانهاي با او دارد .از يک سو ٬درگيري ط ّي ب با رژيم را
ناشي از مسئله فروش موز و اينها ميشمارد ٬که خوب ٬شما توضيحات راهگشايي درباره
طـي ب را٬
واقعي
علت
طـي ب بـا شـاه داديـد .از سـوي ديگـر ٬کـوشش مـيکند ّ
درگيري ّ
ِ
ِ
گير خود نشان دهد و ميگويد من به گردن ط ّي ب حق دارم و برضد او و
به
ْ
اصطالح ٬نمک ِ
يارانش نزد فرمانداري نظامي و رئيس شهرباني )اويسي و نصيري( حرف نزدم و حتي از
يارانش که بـاشگاه مـرا در  ١٥خـرداد آتش زده بـودند وسـاطت کـردم و طـ ّي ب از مـن
تشکرکرد . ...آيا ٬به راستي ٬طيّ ب براي شعبان بهايي قائل بود؟

طي ب عار بود که به شعبان رو بزند و براي وي هيچ بهايي قائل نبود٬
خير ٬اصالً براي ّ
طي ب با شعبان در اتحاديه صنف قهوهچي را برايتان توضيح
هيچ! ماجراي برخورد تند ّ
دادم .اصالً عارش ميآمد او را همرديف شعبان قر اردهند! خدمت شما عرض کـنم
عام ه کساني که دسـتي در ورزش داشـتند و شـعبان را هـم
طي ب ٬اصو ًال ّ
که ٬نه تنها ّ
آشکار او به شاه و دستگاه فـاسد پـهلوي مـطّ لع بـودند٬
ميشناختند و از وابستگي
ِ
اعتقاد داشتند که شعبان را اصالً نبايد به گود راه داد .مي گفتند او آلوده است و به درد
عام ه به آنهايي هم که با
گو ِد ورزش نميخورد .اصالً بيخود ميگويد ورزشکارم! افکار ّ

 .١٢درباره رمز مشهور شدن شعبان جعفري از کودکي به شعبان »بيمخ« ٬ر.ک :خاطرات شعبان ....صص ٣٨ـ .٣٥
به گفته او :مردم فکر ميکردند اصالً نام خانوادگيش »بيمخ« است! حتي خود شعبان نيز ٬تلويح ًا ٬و در اصل٬
خود را »شعبان بيمخ« ميداند! )همان ٬ص .(٩٠

شعبان دمخور بودند و همراه او آن نمايشهاي مضحک )از قبيل تملّق به شاه و کول
گرفتن هنرپيشهها و (...را انجام ميدادند هيچ بهايي نميداد .مي گفت» :آقا ٬اينها يک
مشت اوباش يا سو ِء استفاده چي و بـهرهبردار هسـتنند کـه آبـروي ورزش را از بـين
ميبرند .اينها مردانگي ندارند« .يک روز کسي به حاج جوا ِد حاج حسـن در مـيدان
سبزي بياحترامي کرد .بعد آقايي آمد به او گفت» :چرا او را نزدي؟ تو که ميتوانستي
بزنيش« .گفت» :اگر ميزدمش ٬بزرگ ميشد! ميرفت ميگفت من از حـاج جـواد٬
کتک خوردم«! شعبان و نوچههايش هم در اين حد بودند؛ کسي به آنها بها نميداد .اگر
مدارايي هم ميکردند به دليل اين بود که از آزار و انتقام دستگاه ٬که از شعبان پشتيباني
طي ب ــ پيش از توبه و تـنب ِه کـلّ ياش ــ جـلو او
ميکرد ٬ميترسيدند .و اگر ميبينيد ّ
ميايستاد به اين دليل بود که همان قدرتي را که از شعبان حمايت ميکرد ٬به نحوي
پشت سر خود ميديد مضاف ًا اينکه مردم هم حامي او بودند .لذا دليلي براي ترس و
مداراي با شعبان نميديد و اگر پايش ميافتاد ٬بيپروا ٬آبروي او را ميريخت.
قول يک عدهاي ٬شعبان وقتي به بعضي زورخانههاي پايين شهر ميرفت اصالً
به ِ
به او احترام نميگذاشتند که لنگ بگذارنـد جـلوش تـا لخت بشـود .زمـاني کـه مـن
گزارشهاي تربيت بدني را ميخواندم به چيزهاي عجيبي بـر خـوردم .بـعضي اصـالً
نميگذاشتند ورزش باستاني رونق پيدا کند بـه هـواي هـمين ايـن! چـون در ورزش
باستاني رسم است در ماه مبارک رمضان ٬بعد از اينکه افطار و سحري و اينها صرف
ميشد ٬از اين محل به آن محل به ديدن هم ميرفتند .در اين بين ٬اصالً سراغ باشگاه
جعفريه نميرفتند ٬به هيچ وجه من الوجوه! جاي ديگر ميرفتند ولي آنجا نميرفتند.
ميگفتند :آنجايي که مديرش زنهاي نـامحرم را بـرده لخت روي دوش ورزشکـارها
نشانده اصالً ورزشخانه نيست!
حتي ورزشکاران و بازيکنهاي رشتههاي جديد مثل واليبال و بسکتبال هم اين سنخ کارها
را انجام نميدادند .يعني از ديدگاه جامعه ٬آن ورزشکار و بازيکن تـيم مـلي ٬هـالهاي از
ِق داست و ُح جب و حيا گرد صورتش وجود داشت و از او هرگز انتظارآلودگي و اين حرفها
نميرفت .يعني اگر يک بازيکن تيم ملي مثالً با فاحشهها رابطه برقرار ميکرد ٬جامعه او را
پس ميزد و متقابالً امثال تختي ٬با صفا و پاکي و وارستگي خاصي کـه داشـتند ٬مـورد
استقبال شديد قرار ميگرفتند.

قربان ٬من صريح به شما بگويم ٬ما تيم بسکتبال را از اينجا برديم خوزستان .شب عيد
بود و قرار بود با تيم آبادان مسابقه بدهند .يک آقايي ٬که قهرمان ملي بسکتبال بود و
خيلي هم خوب بازي ميکرد بيرون رفـته بـود و شب ديـر آمـد .مـن در آسـايشگاه
خوابيده بودم .حسين جبارزاده ٬که با من همکاري ميکرد ٬گفت :شاهحسيني ٬فالني

آمد .گفتم :بلند شو ٬چمدانش را بده دستش همين شبانه برود! گفت :شاه حسيني! من
جرئت نميکنم .گفتم :نه ٬تو اين کار را بکن ٬من هم ٬اگر ديدي بحراني پـيش آمـد٬
هستم .بلند شد ساعت يک نصف شب چمدانش را به دستش داد و فرستاد بـرود.
چرا؟ چون شب دير آمده بود! سر ساعت  ١٠همه بايد در آسايشگاه ميبودند و او
سر وقت نيامده بود .حتي در رشته بوکس بچهها جلو هم لخت نميشدند .بايد از هم
جدا ميشدند و دور از هم لباسشان را درميآوردند و لباس ورزشي ميپوشيدند ٬بعد
ميآمدند به زمين ورزش .اين قيود و احترامات در ورزشهاي فرنگي هـم بـود .يک
مقداري اينها اذيت کردند و متأسفانه آن اخالق و آن معنويت و آن دانش و آن سنتها و
ارزشها را از بين بردند .مگر ورزش باستاني رقص بوده که بيايند از ريتمهاي رقص آور
استفاده کنند؛ شعرها را اين طوري با آهنگهاي کذايـي بـخوانـند؟! ورزش بـاستاني
گرفتن موال علي موال علي ...با حالتهاي رقصآور ٬بچگانه
اشعاري دارد؛ خواندن و دم
ِ
است! زورخانه ٬اشعار حماسي دارد و بعدهم ضرب ميگيرند ٬اما نه با اين ريتمهايي
که مثالً َم َه ستي خوانده و من هم مثل او بخوانم! نه! شعرهاي ورزش باستاني ٬در واقع
از سنخ همان اشـعاري است کـه در جـنگهاي صـدر اسـالم مـيخوانـدند و هـلهله
ِ
ميکشيدند و براي رزم با دشمن افراد را تهييج و ترغيب ميکرد؛ منتها آنجا به عربي
ميخواندند و اينجا به فارسي .هرکدام از اين حرکات که در ورزش باستاني وجـود
دارد ٬يک فلسفهاي داشته که عمدت ًا براي پرورش جسم و روح بوده و هست؛ مـثالً
اينکه ميگويد» :ميل« بگيرد ٬براي آن است که آن موقع گُـرز بـوده و مـيخواسـتند
بازوان فرد قوي باشد .يا اگر ميگفتند» :آقا ٬شما بايد حتم ًا بروي سنگ بگيري« براي
آن است که سنگ گرفتن يک حرکت ورزشي است که انجام ميدهند تا هم نَف َِس افراد
زياد شود و هم گردش در کمر او خوب بشود و هم بتواند خوب زره بپوشد .چرخ زدن
نيز براي اين بود که هنگام حرکت سريع به چپ و ر است ٬دچار سرگيجه نشوند. ...
همه اينها فلسفه و فرهنگي خاص و دقيق داشته ٬و فرهنگش فرهنگ رقـص و آواز
نبوده است .سالم ميدهد ميچرخد! اينها بازي است که در ميآورند .آن احترامات٬
و آن اخالق و رفتارش محال بود اجازه دهد يک کوچکتر جلوتر از بزرگتر راه برود.
اصطالح ٬
يا کسي که ميخواست وارد گود بشود حتم ًا بايد صورتش مو درآورده و به
ْ
ريش داشته باشد .اگر موي صـورتش درنـيامده بـود تـوي گـود راهش نـميدادنـد؛
رعايت همين
من
ِ
ميگفتند :نه ٬اين هنوز وقتش نشده که باال تنهاش را کسي ببيند .و به ُي ِ
تبر ک ميجستند و از آن طـلب شـفا
سنتها بود که
ِ
خاک گود را برميداشتند و به آن ّ
ميکردند .در گذشته چنين بوده و حاال برداشتهاند به اين صورتها درآوردهانـد .ايـن
تفض ل بکند تا برطرف شود و ما يـواش
مشکالتي است که ما داريم و بايد خداوند ّ

يواش برگرديم حقيقت را ببينيم .سابق بر اين ٬در عالَ م ورزش ــ چه در کشتي و چه در
ِ
ورزشهاي ديگر ــ اول ٬اخالق حکومت ميکرد ٬بعد چيزهاي ديگر در مدّ نظر بود .و
ما بايد بکوشيم آن اصل را در همه ابعاد زندگي احيا و تقويت کنيم.
از شما بابت وقتي که براي مصاحبه در اختيار ما گذاشتيد بسيار متشکريم.

من هم از شما بسيار متشکرم و برايتان در راه کشف حقايق تاريخي ٬از خداوند طلب
توفيق ميکنم.

