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پیام رهبر معظم انقالب
پیام رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

از طلبگی تا نمایندگی ولی فقیه
والیتمداری و مردم داری؛ ویژگی بارز آیت اهلل احسا ن بخش/ گفت وگو با آیت اهلل فالحتی )امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه در گیالن(

گیالن به همت حاج آقا احسان بخش سرافراز شد/ گفت وگو با حجت االسالم میرابوطالب حجازی )رئیس ستاد اقامه نماز استان گیالن(
منبرش سازنده، کوبنده و انسان ساز بود /گفت وگو با حجت االسالم محمدرضا شفیعی )مسئول دفتر آیت اهلل احسا ن بخش(

آیت اهلل فصل الخطاب بود/گفت وگو با سیدمحمدحسین قدیری اصلی )شاگرد و داماد آیت اهلل احسا ن بخش(
محوریت آیت اهلل احسا ن بخش در اعزام بی سابقه ترین کمک های مردمی به جبهه های جنگ/گفت وگو با حاج احمد عسگری )مسئول ستاد 

جذب کمک های مردمی استان گیالن(
در چند قدمی ترور /گفت وگو با شهرام همتی )از محافظین آیت اهلل احسا ن بخش(

احسا ن بخش؛ مردی از جنس مبارزه/ گفت وگو با مهدی جهان دیده )مسئول دفتر فرماندهی سپاه قدس گیالن(
پرشورترین روحانی گیالن/ آیت اهلل احسان بخش به روایت محمدحسن اصغرنیا )از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری(

به یاد حاج احمدآقا/به قلم صادق  احسان بخش
انتخاب رهبری به روایت آیت اهلل احسا ن بخش

من؛ صادق احسان بخش
همراه با سردار قلی پور تا فرماندهی حفاظت از آیت اهلل احسان بخش/گفت وگو با ناصر بابایی )فرمانده یگان حفاظت شخصیت های استان گیالن(

آیت اهلل احسان بخش به روایت تصویر
از پاک سازی جنگل ها تا حضور در تیم حفاظتی آیت اهلل احسان بخش/گفت وگو با محمدتقوازاده فرمانده گردان مهندسی رزمی لشگر ۲۵کربال

در قلب مردم/به قلم مهران جوافشان؛ از محافظین آیت اهلل احسان بخش
خطابه های آتشین و افشاگرایانه/گفت وگوبا محمدحسن سمیعی )نماینده آیت اهلل فالحتی در امور مساجد استان گیالن(

به یاد آیت اهلل
صندوق حاوی اسناد ساواک را به منزل آیت اهلل احسان بخش بردیم/ گفت وگو با سردار نادر امیرگل )جانشین لشگر قدس گیالن(

آیت اهلل احسان بخش در گیالن یک محور و قطب بود/ گفت وگو با سردار آقازاده )نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسالمی(
چینی چیان؛ نخستین مسجد رشت که مرجعیت حضرت امام را اعالم کرد

من و پدرم حبیب/ نیره احسان بخش
گیالن همراه انقالب/ جستاری بر کتاب خاطرات صادق؛ اثر آیت اهلل احسان بخش

ماهنامه شاهد یاران

صاحب امتیاز:
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مدیر مسئول: محمدحسن کاویانی راد
 سردبیر: رحیم نریمانی
مدیر اجرایی: سیده فاطمه رضایی
دبیر تحریریه: حسین علی پور
صفحه آرا: بهروز باقری
هماهنگی تولید: سیده مرضیه افروزه
امور فنی: علیرضا قاسمی
ناظر فنی چاپ: یوسف قدیانی
چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

نشاني:
تهران، خیابان آیت اهلل طالقاني، 

خیابان ملک الشعراي بهار )شمالي(
شماره 3، مجالت شاهد

امور مشترکین: محمدرضا اصغری
صندوق پستي: 4348- 1۵87۵

تلفن: 888۲3۵84  - 8883۵108
دورنگار: 888۲843۵

Email:  yaran@navideshahed.com
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www.issar.ir
شاهد یاران از پژوهش هاي محققان در باره موضوعات

نشریه استقبال مي كند.
شاهد یاران در تلخیص و اصالح آثار ارسالي آزاد است.

آثار ارسالي مسترد نمي شود.
نقل مطالب شاهدیاران با ذكر مأخذ بالمانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نیست.
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پيام رهبر معظم انقالب 
به مناسبت درگذشت

آیت اهلل احسان بخش
بـسم اهلل الـرحمن الـرحيم

درگـذشت عالم خدمتگزار و پرتالش, مرحوم حجت االسالم والـمسلمين آقـاى احـسانبخش رحـمه 
اهلل عـليه مـوجب تـاسف و تـاثر اينجانب گـرديد.اين روحـانى بزرگوار و پرتوان محور مجاهدتها و 
تالش هاى مردم غيور و مـومن رشـت و اسـتان گـيالن و منشا خدمات فراوانى در سراسر آن منطقه 

بود و تحرك شبانه روزى و خستگى ناپذير او, نمونه اى كم نظير محسوب مى شد.
از  گيالن  دالور  رزمندگان  از  او  دريغ  بى  پشتيبانى  و  مـقدس  دفـاع  هاى  جـبهه  در  او  حـضور 
او در رشت و ساير شهرهاى  آثار ماندگار  پرافتخار است و  يادگارهاى فراموش نشدنى آن دوران 

گيالن, موجب نام نيك هميشگى اوست.
فـقدان ايـن روحانى خدوم, براى مردم و جامعه ى روحانيت استان, ضايعه بزرگى محسوب مى شود.
روحـانيون  به  به خصوص  گيالن  استان  عزيز  مردم  به عموم  را  بار  تاسف  اين حادثه ى  اينجانب 
مـحترم و ارادتـمندان آن مـرحوم و بـاالخص بـه خـانواده ى گرامى, فـرزندان و بازماندگان مكرم 

ايشان, تسليت عرض مى كنم و علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت مى نمايم.

عروج آيات: احسان بخش، محمدى گيالنى، امينيان و آيت اهلل العظمى بهجت فومنى)ره( در سال هاى 
اخير ضايعه اسفناكى براى گيالنيان و ايرانيان بوده و بى شك بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبرى 
وظايف ساير علماى برجسته اين ديار را براى نشر و اشاعه آموزه هاى اسالمى بيش از گذشته سنگين 

كرده است.
دوستان و نزديكان وى نقل مى كنند: »معظم له براثر عوارض ناشى از ترور كليه هايش از كار افتاده بود 
و هفته اى پنج بار دياليز مى شد، بارها در جمع دوستان خود فرموده بود: من رفتنى ام و آرزويى ندارم 
اال اين كه دلم مى خواهد مقام معظم رهبرى را در استان گيالن زيارت كنم. اين تنها آرزوى من است.« 
خداوند آرزوى ديرينه اين مريد وفادار را برآورده ساخت و مقام معظم رهبرى در ارديبهشت ماه سال 
1380 شمسى به ديدار مردم گيالن رفت و يك سال و اندى بعد از تشريف فرمايى معظم له، با قلبى 
آرام و مطمئن در شب 14 خردادماه سال 1380 شمسى در سالگرد رحلت استاد و مرادش امام خمينى 
)ره( به ملكوت اعلى پيوست، در پى رحلت اين عالم ربانى سه روز در استان گيالن عزاى عمومى 

اعالم شد.
مقام معظم رهبرى و سران سه قوه و شخصيت هاى كشورى و لشكرى پيام هاى تسليت صادر كردند 
و پيكر پاك اين روحانى خدوم و خستگى ناپذير با تشيع جنازه كم نظير مردم استان و با نماز آيت اهلل 

محمدى گيالنى در جوار مصلى بزرگ امام خمينى )ره( رشت به خاك سپرده شد. 

والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته
سيدعلى خامنه اى

80/3/14
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صادق ؛ مبارز و پرافتخار

هدايت كننـده  و  مرجـع  نقـش  شـك  بـدون 
روحانيـت در سـاختار سياسـي و اجتماعي ايران  
به خصـوص در شـكل گيرى، پيشـبرد و پيـروزي 
ناديـده  نمى تـوان  را  ايـران  اسـالمي  انقـالب 

گرفـت. 
سـرآغاز نهضـت مردمـي ايـران عليـه حكومـت 
اليحـه  دنبـال  بـه   1340 سـال  از  شاهنشـاهي 
رهبـري  بـه  واليتـي  و  ايالتـي  انجمن هـاى 
حضـرت امـام خمينـي )ره( نشـان دهنده  عظمت 
جايـگاه علمـاء و نخبـگان روحانـي در بين عوام 

و خـواص اسـت. 
نهضـت  راهبـري  و  هدايـت  خمينـى)ره(  امـام 
اسـالمي را بـه عهـده گرفـت و ايـن هدايـت را 
تثبيـت  و   1357 اسـالمي  انقـالب  پيـروزي  بـا 
در  نمـود.  تكميـل  اسـالمي  جمهـوري  نظـام 
گيـالن  در  اسـالمى  انقـالب  رسـيدن  ثمـر  بـه 
سـيد  آيـات  هماننـد:  بزرگـى  شـخصيت هاى 
ضيابـرى،  محمـود  سـيد  بحرالعلـوم،  حسـن 
مرحـوم الهوتـى، شـهيد ربانـى املشـى، مرحوم 
دكتـر ضيايـى و برخى از شـخصيت هاى ديگرى 
محفوظـى،  گيالنـى،  محمـدى  آيـات  چـون: 
قربانـى، احسـان بخش و ... نقـش مؤثـرى ايفـا 
نمودنـد. مبارزات سياسـى آيت اهلل احسـان بخش 
از سـال 1329 شمسـى آغـاز شـد و تـا پيروزى 
انقـالب تـداوم يافـت. در دهـه 40  عازم  رشـت 
شـد در حالـى  كـه  دسـت خطى  از حضـرت امام 
)ره( بـه همـراه داشـت  كـه  معـرف  نمايندگـى  
ايشـان  و تصـدى  امـور حسـبيه  بـود. ايشـان بـه  
پرداخـت  و  تدريـس  در حـوزه  علميـه  رشـت  
زمانـى كـه بـه  سرپرسـتى  امـور طـالب  رشـت  
منصـوب  شـد تنهـا بـه  تدريـس  اكتفا نكـرد و به 
ترويـج  انديشـه هاى  بلنـد حضـرت  امـام  خمينى  
)ره ( نيـز مى پرداخـت . در مسـجد »چينى  چيـان« 
داشـت   عهـده   بـه   را  جماعـت   امامـت   رشـت  

خـود  رفتـار  حسـن   و  آگاهانـه   بينـش   بـا  و 
جوانـان   به ويـژه   مـردم ،  از  بسـيارى   گروه هـاى  
را بـا افـكار و ارزش هـاى  اجتماعـى  و مبارزاتى  
اسـالم  آشـنا سـاخت . آيـت اهلل احسـان بخش  از 
ايـن  فرصت هـاى  كم نظيـر حداكثـر اسـتفاده  را 
بـرد و بـه  رشـد آموخته هـاى  عقيدتـى ، فقهـى ، 
اسـتان   سراسـر  در  مـردم   سياسـى   و  اخالقـى  
اهتمـام  ورزيـد. در ضمـن  ايـن  آگاهـى  بخشـى ، 
رسـاله ى  حضرت  امام  را در سـطح  اسـتان  پخش  
مى نمـود  چنيـن اقداماتـى موجـب گرديـد در 
سـال هاى  1341 و 1342 چنديـن  بار به  سـازمان  
اطالعـات  و امنيـت  احضـار و سـرانجام  از سـال  
مبـارزات   بـه   او   گرديـد.  المنبـر  ممنـوع    1344
خـود در قالـب  سـخنرانى هاى  افشـاگرانه  ادامـه  
 داد و سـخنرانى هاى  پرشـورش  در دوران  تبعيـد 
حضـرت امام   در افشـاى  خيانت هـا و انحرافات  
شـاه  بـراى  روشـنگرى  مردم  گيـالن  بسـيار مؤثر 
بـود. مـردم نيـز پرشـور در مجالـس او شـركت 
مى نمودنـد. مبـارزات وى در آگاهـى بخشـيدن 
مـدارس  در  فرهنگيـان  و  آمـوزان  دانـش   بـه 
ديـن و دانـش  و آشـنا سـاختن آنـان بـا افـكار 
و اعالميه هـاى حضـرت امـام، منجـر گرديـد تـا 
مـدارس ديـن و دانش به عنـوان كانـون مبارزات 
مطـرح  شـهر  سـطح  در  مردمـى  تظاهـرات  و 
احسـان بخش  آيـت اهلل  دعـوت  بـه  بنـا  گـردد. 
پذيرفـت.  صـورت  گسـترده اى  اعتصاب هـاى 
مبـارزات سياسـى در سـطح عمـوم مـردم كـه با 
سـخنرانى هاى افشـاگرانه ايشـان از مظالـم رژيم 
در مسـجد چينى چيان رشـت كه محـل برگزارى 
نمـاز جماعـت بـود، بارهـا منجر بـه احضار وى 
پيشـاپيش  در  احسـان بخش  آيـت اهلل  گرديـد. 
راهپيمايى هـا، حضـورى جـدى و فعال داشـت. 
پـس  از پيـروزى  انقـالب ، آيت اهلل احسـان بخش  
بـا حكـم  امـام  سرپرسـتى  كميته هـاى  رشـت  را 
بـر عهـده  گرفـت. ايشـان  در ايـن  سـمت  تالش  
پيگيـرى  بـراى  مهار نابسـامانى ها به  كاربسـت  و 
مانـع  هرگونـه  تعـرض  بـه  حيثيت و امـوال  مردم  
انقـالب   اوايـل   درآشـفتگى ها و دگرگونى هـاى  
شـد. به رغـم فـراز و نشـيب هاى روزهـاى اوايل 
انقـالب و هجمه هاى فـراوان عليـه او ، همچون 
يـك سـرباز واليت توانسـت فعاليت هـاى  دينى ، 
سياسـى  ، اجتماعـى و وظايف محولـه را به نحو 
احسـن انجـام دهـد. پايـدارى و واليـت مدارى 

اعتبارشـان  و  محبوبيـت  فزونـى  سـبب  ايشـان 
به خصـوص در نـزد مردم اسـتان گيـالن  گرديد 
و بـه هميـن سـبب در اوليـن  دوره ى  انتخابـات  
مجلـس  خبـرگان  رهبـرى  بـه  نمايندگـى  اسـتان  
برگزيـده  شـد.  مجموعـه اقدامـات ايـن سـرباز 
واليـت موجـب گرديـد كـه او نيز هماننـد ديگر 
يـاران انقالب اسـالمى كـه توسـط منافقين ترور 
شـدند؛ در 26 فرورديـن سـال 61 هنـگام اقامـه  
نماز در مسـجد كاسه فروشـان رشـت مورد سوء 
 قصـد قـرار بگيـرد كـه البتـه ايـن تـرور نافرجام 
بـود و منجـر بـه جانبـازى ايشـان شـد. آيـت اهلل 
احسـان بخش تمامـي طـول عمـر خـود را درراه 
ترويـج ديـن و نشـر فرهنـگ معـارف اسـالمي 
سـپري كرد و منشـأ خدمـات ارزنـده اى در حل 
مشـكالت مـردم و كمك رسـانى بـه آن هـا بـود 
و در دوران دفـاع مقـدس بـا ارسـال كمك هـاى 
فعـال  و حضـور  بى نظيـر  پشـتيبانى  و  مردمـى 
در جبهه هـاى جنـگ مايـه دلگرمـي رزمنـدگان 
اسـالم شـد. اقدامـات ارزنده ايشـان به خصوص 
در دوران دفـاع مقـدس بى نظيـر بـود؛  بـه تعبير 
مقـام معظـم رهبـري كـه فرمودنـد: »حضـور او 
در جبهه هـاى دفـاع مقـدس و پشـتيباني بى دريغ 
يادگارهـاي  از  گيـالن  دالور  رزمنـدگان  از  او 
فراموش نشـدنى آن دوران پرافتخار اسـت و آثار 
مانـدگار او در رشـت و سـاير شـهرهاي گيـالن 

موجـب نـام نيك هميشـگي اوسـت«. 
ايـن عالـم مبارز را مى تـوان  از چهره هاى علمى، 
سياسـى و فرهنگـى كم نظيـرى دانسـت كـه در 
گيالن و سـطح كشـور، سـال ها خوش درخشـيد 

و آثـار شايسـته اى از خـود بر جـاى نهاد. 
مـردم گيـالن هيچ گاه يـاد و خاطره ايـن روحانى 
را  انقـالب  و  امـام  واقعـى  مدافـع  و  فـداكار 
فرامـوش نخواهنـد كـرد. به راسـتى كه او صادق؛ 

مبـارز و پرافتخـار بـود.

حجت االسـالم والمسـلمین سـید محمد علی 
شـهیدی محالتی

نماینـده ولـی فقیـه، معـاون رئیـس جمهور و 
رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران
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از طلبگی
تا نمایندگی ولی فقيه

حوزه علميه اين گونه مى نويسد:
اميد  كه  شد  بيمارى سختى  يك  به  مبتال  »پدرم 
نجات و شفاى آن نمى رفت، ولى وى با توسل، 
از اين بيمارى هولناك نجات يافت. در شهريور 
زيارت  به  ماه   4 مدت  به  شمسى   1323 سال 
عتبات عاليات مشرف شد و پس از ورود به نجف 
سيد  حاج  آيت اهلل  حضرت  زيارت  به  اشرف، 
شيعيان  تقليد  مرجع  بزرگ،  اصفهانى  ابوالحسن 
آن  با  شرعى  وجوهات  پرداخت  و ضمن  رفت 
بزرگوار مالقات نمود و اين برخورد روحانى و 
عميق  بس  جاذبه اى  و  كشش  داراى  كه  معنوى 
او  در  را  عجيبى  دگرگونى  و  انقالب  يك  بود، 
باعث شد. به  طورى  كه پس از ورود به ايران، مرا 
به خواندن درس طلبگى تشويق نمود و من هم 

درآمد
آیت اهلل شـیخ صادق احسـان بخش 
نماینـده امـام )ره( و مقـام معظـم 
رهبـری در اسـتان گیـالن و امـام 
 جمعـه شهرسـتان رشـت بـود که 
اجتماعـی،  خدمـات  بـر  عـالوه 
فرهنگی، علمی و سیاسـی، نشـان 
مـدال 70 درصـدی جانبـازی را بـا 
کمـال افتخار بر سـینه داشـت. وی 
از دهـه 40 فعالیت هـای مذهبـی و 
سیاسـی خـود را در اسـتان گیالن 
»شـهر رشـت« آغاز و پـس از فراز 
خدمـات  و  فـراوان  نشـیب های  و 
ارزنـده، در سـال 1380 رحلت نمود. 
شـاهد یاران مروری خواهد داشـت 

گـذرا بـر زندگانی ایشـان.

را )كه دو نفر اخير بعدها توسط عمال رضاخان 
عمامه شان را برداشتند و آنان را به روستا تبعيد 
تا ظهر  اين روضه  نمودند(، دعوت مى كردند و 
آنان  بود.  ناهار  صرف  با  همراه  و  داشت  ادامه 
بر روضه خوانى، احكام و مسائل روزمره  عالوه 

را به اهل خانواده مان تعليم مى دادند.« 
وى قرآن و خواندن و نوشتن را در مكتب خانه 
شيخ عزت اهلل به خوبى فراگرفت، و توانست دوره 
آن  و  برساند.  اتمام  به  شهر  تولم  در  را  ابتدايى 
گاه براى ادامه تحصيل رهسپار شهرستان رشت 

گرديد.

تحصیل علوم اسالمی
به  ورود  چگونگى  درباره  احسان بخش،  آيت اهلل 

دهستان  در  احسان بخش  صادق  شيخ  آيت اهلل 
»ليفشاگرد« از توابع »تولمات«، در 17 كيلومترى 
غرب شهرستان رشت، در ميان خانواده اى متدين 

و كشاورز ديده به جهان گشود.
پدرش مردى متدين، شب زنده دار و عالقه مند به 
دامدارى،  امر كشاورزى و  بود كه در  روحانيت 
پرورش كرم ابريشم و تا حدودى سماكى فعاليت 
مى كرد. آيت اهلل احسان بخش درباره اوصاف پدر 
بزرگوارش چنين مى نويسد: »يكى از كسانى كه 
در شكل گيرى و رشد شخصيت علمى و اخالقى 
من نقش مؤثر داشت، والد بزرگوارم بود. او يك 
و  خواندن  سواد  حدودى  تا  بود.  روستايى  مرد 
آموخته  به خوبى  را  قرآن  و  دعا  داشت.  نوشتن 
بود. به روحانيت عقيده اى بس وافر داشت. قرآن 
و زيارت عاشورا را در هر روز صبح با صداى 
كه شب ها  بود  مقيد  و  مى خواند  گيرا  و  جذاب 
با اهل خانواده در منزل، نماز جماعت بر پا كند 
بلند  با صداى  با تشويق وادار ساخت كه  و مرا 
بگويم و در دوران خفقان  اذان  و رسا هر شب 
رضاخانى صبح هاى چهارشنبه هر هفته در منزل، 
مجلس روضه خوانى منعقد مى ساخت و سه نفر 
نام هاى شيخ محمدعلى  به  بهترين روحانيون  از 
مصباح  على  سيد  و  كلده اى  تولمى، شيخ جواد 

آیت اهلل احسان بخش در جوانی - 1344

جستاری بر زندگی آیت اهلل احسان بخش
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ازجملـه  احسـان بخش  آیـت اهلل 
دانش آموختـگان برجسـته حوزوی 
تکمیـل  بـر  عـالوه  کـه  اسـت 
معلومـات حـوزوی بـرای فراگیری 
دانـش جدید وارد دانشـگاه گردید. 

با عالقه مندى آن را پذيرفتم. آن گاه پدرم مرا به 
آيت اهلل  مهدويه رشت، خدمت حضرت  مدرسه 
معرفى  رحمه اهلل  رودبارى  مهدى  سيد  حاج 
نمود و من در همان روز كه روز چهارشنبه 14 
جمادى الثانى 1324 شمسى بود، مشغول تحصيل 

مقدمات علوم دينى شدم.«
عالقه و هوش سرشار و استعداد ذاتى و حافظه 
نزد  را  مقدماتى  مراحل  كه  شد  باعث  او  قوى 
برجسته ترين اساتيد آن روز كه همگى شايستگى 
مرجعيت و تدريس دروس خارج فقه و اصول را 
در حوزه هاى بزرگى چون نجف داشتند و هركدام 
از استوانه هاى علمى و معنوى به شمار مى آمدند، 
از:  عبارت اند  ايشان  اساتيد  آموخت.  به خوبى 
حضرات آيات شيخ على علم الهدى، سيد حسن 
بحرالعلوم، شيخ محمدكاظم صادقى، سيد مهدى 
 ... و  خورگامى  وحيد  محمد  شيخ  رودبارى، 
نزد  در  را  »درس ها  مى نويسد:  اين  باره  در  وى 
اساتيد نامبرده رشت كه امروز در تعجب هستم 
كه اين شخصيت ها چگونه اين كتاب هاى ابتدايى 

)مقدمات( را تدريس مى كردند، فراگرفتم.

خاطره ای از آیت اهلل بهجت
ستودن  ضمن  احسان بخش  آيت اهلل  حضرت 
موقعيت علمى و معنوى و سياسى اساتيد برجسته 
خويش در حوزه علميه رشت، خاطره جالبى را 
از آيت اهلل بهجت نقل مى نمايند: »در سال 1325 
بركاته  دامت  بهجت  آيت اهلل  حضرت  شمسى، 

گيالن  به  ارحام  صله  براى  اشرف  نجف  از  كه 
نمودند،  اقامت  فومن  در  را  ماهى  چند  و  آمده 
مدرسه  وارد  و  آورده  تشريف  رشت  به  روزى 
مهدويه گرديد، در حالى  كه بنده با مرحوم شيخ 
عنايت نصرالهى شرح جامى را مباحثه مى كرديم. 
ايشان از ما پرسيدند كه اين كتاب را در نزد چه 
كسى مى خوانيد؟ ما گفتيم: در نزد آيت اهلل شيخ 

محمدكاظم صادقى!
شايستگى  كه  كسى  گفت:  و  داد  تكان  سرى 
دارد، حال  را  مرجعيت  لياقت  و  تدريس خارج 
اين  قدر  براى شما شرح جامى مى گويد.  امروز 

نعمت بزرگ الهى را داشته باشيد.

ورود به حوزه علمیه قم
تحصيل  سال  سه  از  پس  احسان بخش  حاج آقا 
و به اتمام رساندن مقدمات علوم دينى در سال 
1327 شمسى وارد حوزه علميه قم شد و دروس 
شهيد  مثل  اساتيدى  نزد  را  عالى  و  متوسطه 
مهدى  شيخ  نجفى،  مرعشى  الكانى،  صدوقى، 
مازندرانى، بتولى گيالنى، فقيهى گيالنى، سلطانى 
طباطبايى،  عالمه  تبريزى،  مجاهدى  طباطبايى، 
اشراقى، ميرزا ابوالفضل زاهدى قمى، فكور يزدى 
و آقارضا صدر فراگرفت. در سال 1331 شمسى 
امتحانات،  در  موفقيت  و  عاليه  سطوح  اتمام  با 
آيات  حضرات  اصول  و  فقه  خارج  درس  وارد 
مرتضى  سيد  و  خمينى  امام  بروجردى،  عظام 
 1340 سال  تا  كه  گرديد  لنگرودى  مرتضوى 

شمسى ادامه داشت و با موفقيت توانست مبانى 
علمى اش را استوار سازد.

علوم دانشگاهی
دانش آموختگان  ازجمله  احسان بخش  آيت اهلل 
تكميل  بر  عالوه  كه  است  حوزوى  برجسته 
جديد  دانش  فراگيرى  براى  حوزوى  معلومات 

وارد دانشگاه گرديد. 
اتمام  از  بعد  كه  بود  معدودى  افراد  از  او 
دولتى  ادارات  جذب  دانشگاهى،  تحصيالت 
نشد. ايشان خود در اين  باره مى نويسد: »پس از 
حوزه  در  گذشته  چون  باز  دانشكده  از  فراغت 
علميه قم مشغول به تحصيل شدم. من و آيت اهلل 
دكتر سيدعبداهلل ضيائى لنگرودى رحمه اهلل روزى 
به  محضر حضرت آيت اهلل سيداحمد خوانسارى 
]مشرف[ شديم و نظر ايشان را درباره استخدام 
و جذب يك روحانى تحصيل كرده در ادارات و 
دستگاه هاى دولتى درزمانى كه تبليغات بهاييت و 
بيداد مى كرد،  الحادى در كشور  ديگر گروه هاى 
را  قرآن  شريفه  آيه  اين  ايشان  نموديم.  استفسار 

خواندند و ساكت شدند:
»والتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار« 

هود/113: »و به كسانى كه ظلم كردند تكيه نكنيد 
كه موجب مى شود تا آتش شمارا فراگيرد.«

]آن  دولتى  دستگاه هاى  در  استخدام  ايشان 
و  من  لذا  و  مى دانستند  ظالم  به  تكيه  را  زمان[ 
و  ادارات  در  استخدام  و  از جذب  ضيائى  دكتر 

دستگاه هاى دولتى منصرف شديم.« 

چند خاطره
از  ارزشمندى  خاطرات  احسان بخش  آيت اهلل 
چند  اينجا  در  كه  دارد  خويش  برجسته  اساتيد 
گفته  به  بنا  كه  او  برجسته  اساتيد  از  خاطره 
خودش در شكل گيرى و رشد شخصيت اخالقى، 

نماز بر پیکر شهدا؛ از سمت چپ: جمشید رضایی )محافظ(، آیات پورجعفر، احسان بخش و حجت االسالم سیدموسی حجتی
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اجتماعى و سياسى وى تأثيرگذار بوده است، ذيال 
نقل مى شود:

سـلطه  دربـاره  اسـتاد  آینده نگـری 
یـکا مر آ

به  قم  از  1329 شمسى  سال  »در  مى گويد:  وى 
به  علم الهدى  آيت اهلل  حضرت  استادم  ديدن 
رشت رفتم. وى از مايه علمى و سياسى خوبى 
در  طالب  تحصن  قم،  اوضاع  بود.  برخوردار 
از  جلوگيرى  در  آنان  اعتراض  و  فيضيه  مدرسه 
ملى  به  مربوط  جريانات  نيز  و  رضاخان  جنازه 
برايش  با حرارت خاصى  را  نفت  شدن صنعت 
شرح دادم و چون خودم طلبه فعالى بوده و در 
اين قضايا حضور پرشورى داشتم، دوست داشتم 
شنيدن  با  ايشان  بدانم.  را  فرزانه  عالم  اين  نظر 
حرف هايم، خنده اى كرد و گفت: پسرم! تو برو 

درس بخوان تا مال شوى! 
بعد ادامه داد و گفت: سياست انگليس در جهان 
چرچيلى  سياست  و  است  رسيده  بن بست  به 
جديد  قدرت  است.  شده  خاص  و  عام  منفور 
و  داده  شكست  را  آلمان  شوروى،  كمونيست 
بايد  است.  داده  دست   از  را  خود  توان  فرانسه 
آن  و  كند  حكومت  منطقه  در  جديدى  نيروى 
آمريكاست. آمريكا وارث انگلستان مى شود و اين 
سروصدا كه اآلن در مملكت مى شنوى، بسيارى 
از آن ها سخنگويان آمريكا هستند و من ملى شدن 

در مسـجد »چینی چیان« رشـت  
عهـده   بـه   را  جماعـت   امامـت  
و  آگاهانـه   بینـش   بـا  و  داشـت  
گروه هـای   خـود  رفتـار  حسـن  
به ویـژه   مـردم ،  از  بسـیاری  
جوانـان  را بـا افـکار و ارزش های  
اسـالم   مبارزاتـی   و  اجتماعـی  
به تدریـج   می سـاخت .  آشـنا 
آوازه   شـخصیت  ایشـان  به  دیگر 
روسـتاهای   و  بخش هـا  شـهرها، 
اسـتان  گیـالن  پیچیـد. آیـت اهلل 
احسـان بخش  از ایـن  فرصت های  
کم نظیـر حداکثر اسـتفاده  را برد 
و به  رشـد آموخته هـای  عقیدتی ، 
فقهـی ، اخالقی  و سیاسـی  مردم  
در سراسـر اسـتان  اهتمام  ورزید.

سيد مرتضى لنگرودى شركت كنى.
به  ديدم  آمدم،  لنگرودى  آقاى  درس  به  وقتى 
را  استادش  اصولى  سخنان  او  رسيده ام.  هدفم 
نقد  تفسير،  اين  با  آنگاه  و  مى كرد  تفسير  خوب 

درس هاى امام مرا جذب مى نمود.
پرنشاط  و  جنجالى  درس هاى  از  حوزه  در  من 
از  استقبال مى كردم. بعد  امام همواره  مثل درس 
در  امام  مرجعيت  مبلغ  بروجردى،  آقاى  رحلت 
آن حضرت  عنايت  مورد  بودم و همواره  گيالن 
بودم، به  طورى  كه هيچ گاه در طول عمر مبارك 
ايشان با تعيين وقت قبلى به  محضرشان شرفياب 
نمى شدم. از سال 1340 شمسى عكس حضرت 
انقالب نصب  پيروزى  تا  مدرسه ام  دفتر  در  امام 
معلمى  سياست،  و  اخالق  حيث  از  امام  بود. 

سازنده برايم بود.« 

ممنوع المنبری
در مسجد »چينى چيان« رشت  امامت  جماعت  را 
به  عهده  داشت  و با بينش  آگاهانه  و حسن  رفتار 
به ويژه  جوانان   از مردم ،  بسيارى   خود گروه هاى  
مبارزاتى   و  اجتماعى   ارزش هاى   و  افكار  با  را 
به تدريج  آوازه   شخصيت   اسالم  آشنا مى ساخت . 
روستاهاى   و  بخش ها  شهرها،  ديگر  به   ايشان  
از  احسان بخش   آيت اهلل  پيچيد.  گيالن   استان  
برد  را  استفاده   حداكثر  كم نظير  فرصت هاى   اين  
اخالقى   فقهى ،  عقيدتى ،  آموخته هاى   رشد  به   و 
اهتمام  ورزيد.  استان   و سياسى  مردم  در سراسر 

 از راست: آیات احسان بخش، فلسفی، حجت االسالم شفیعی و ... کانال آب رسانی شهرستان فومن

آمريكايى ها  آغاز ورود و سلطه  را  نفت  صنعت 
و  مى دانم.  ايران  خصوصًا  خاورميانه  منطقه  بر 
عوض  و  مشروطيت  از  تلخى  جريانات  آنگاه 
درايت،  از  من  كه   ... كردند  نقل  مسيرش  شدن 
اين  اوضاع سياسى  در  آينده نگرى  و  هوشمندى 

روحانى واالمقام در حيرتم.« 

آشنایی با حضرت امام )ره(
شاگردان  و  ارادتمندان  از  احسان بخش  آيت اهلل 
امام و نماينده ايشان در گيالن از سال  حضرت 

1340 شمسى به شمار مى رفت.
وى مى نويسد: »من شايد جزو نخستين شاگردان 
امام بودم كه از ايشان اجازه دريافت نمودم و اين 
دستخط هايى  از  جلوتر  تاريخ  حيث  از  دستخط 
باشد كه به ديگر فضال داده اند. از حضرت امام 
كمتر ديده شده است كه دستخط نمايندگى با آن 
سعه صدر و در آن روزهاى حساس به شاگردانش 
بدهد، ولى چون مرا كاماًل مى شناخت، اين شاگرد 
ساخت.  مفتخر  مبارك  دستخط  به  را  خويش 
حضرت امام در درس اصول، مبانى اصولى آقاى 
نائينى را نقد مى كردند. و ما هم از آن مبانى مطلع 
من  بر  نائينى  اصولى  دانستن حرف هاى  نبوديم. 
به  مقصود  اين  به  رسيدن  براى  لذا  بود؛  واجب 
درس ساير آقايان رفتم، ولى به نتيجه اى نرسيدم. 
تا اين كه در درس آيت اهلل خوانسارى به من گفته 
نائينى  آيت اهلل  سخنان  فهميدن  دنبال  اگر  شد: 
هستى، بايد در درس شاگرد برجسته اش، آيت اهلل 
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محرم و رمضان در مهديه رشت بود كه يك بار 
ضمن بيان اوضاع استان، فرمود: »به خاطر دارم 
شهر  اين  در  رشت،  در  من  طلبگى  اوايل  در 
خيلى  و  داشت  سكونت  مجتهد   30 از  بيش 
آن  در  مجتهد  چند  يا  يك  گيالن  روستاهاى  از 
به  وقتى  سابق  در  روحانيت  داشت.  سكونت 
بيشتر  مى شدند،  اشباع  علمى  نظر  از  كافى  حد 
آنان براى اداى تكليف الهى خويش به شهرها و 
روستاها برمى گشتند و حاال قضيه برعكس شده 
مى روند  حوزه  به  شهرها  برجسته  علماء  است، 
مردم  ما،  گيالن  مناطق  از  برخى  در  اآلن  لذا  و 
استفاده  دراويش  از  روحانى،  نداشتن  خاطر  به 
مسئوالن  و  مدرسان  و  ما  همه  خدا  به  مى كنند. 

حوزه مسئوليم!«

مدارس دین و دانش
آيت اهلل احسان بخش در قم با مدرسه دين و دانش 
آشنايى  بهشتى  دكتر  شهيد  آيت اهلل  مديريت  به 
كامل داشت. ايشان به تبعيت از اين سبك نوين، 
در سال 1340 شمسى مدرسه ابتدايى و دبيرستان 
مدرسه  كوتاهى  مدت  از  بعد  و  دانش  و  دين 
آيت اهلل  حمايت  با  را  دانش  و  دين  راهنمايى 
ضيابرى در رشت تأسيس كردند. برنامه هاى اين 
مدارس كاماًل ابتكارى بود و مورد استقبال شديد 
از  برخى  فهرست  واقع شد.  متدين رشت  مردم 

برنامه هاى خاص اين مدارس چنين است:
اين  باره  در  وى  جماعت:  نماز  اقامه  الف( 
مى نويسد: »با توجه به اوضاع بد فرهنگى آن روز 
پيدا  راه  خانه ها  به  مدارس  اين  از  نماز  رشت، 

مى كرد و خيلى ها اهل نماز شدند.« 
مدارس،  اين  در  صبحگاهى:  قرآن  تالوت  ب( 
دانش  براى  صبحگاهى  سرود  به  جاى  روز  هر 

آموزان، تالوت قرآن اجرا مى شد.

آیـت اهلل  دیگـر  فعالیت هـای  از 
اقامـت  دوران  در  احسـان بخش 
حضـرت امـام در نجـف اشـرف، 
ایجاد ارتباط بـا  مبارزان خارج از 
کشـور، طی تشـریف فرمایی های 
متعـدد بـه مکـه معظمه بـود که 
این حرکت از چشـم سـاواک دور 

. ند نما

آیت اهلل احسان بخش در جمع دانش آموزان مدرسه دین و دانش رشت - 1335

در ضمن  اين  آگاهى  بخشى ، رساله  حضرت  امام  
را در سطح  استان  پخش  مى نمود و حتى  عكس  
رژيم   حاكميت   خطرناك   شرايط   در  را  ايشان  

طاغوت  در مسجد نصب  كرد. 
به اين  خاطر در سال هاى  1341 و 1342 چندين  
بار به  سازمان  اطالعات  و امنيت  احضار شد ولى  
به  مبارزات  خود در قالب  سخنرانى هاى  افشاگرانه  
در  ايشان   پرشور  سخنرانى هاى   و  مى داد  ادامه  
و  افشاى  خيانت ها  در  امام  خمينى   تبعيد  دوران  
انحرافات  براى  روشنگرى  مردم  گيالن  بسيار مؤثر 
او  مجالس  در  بي محابا  و  پرشور  نيز  مردم  بود. 

شركت مى نمودند.
دوران   در  ايشـان   ديگـر  فعاليت هـاى   از 
اقامـت  حضـرت  امـام  در نجـف  اشـرف  ايجـاد 
طـى   كشـور،  از  خـارج   مبـارزان   بـا  ارتبـاط  
تشـريف فرمايى هاى متعـدد بـه  مكـه   معظمه  بود 
كـه  اين  حـركات  از چشـم  سـاواك  دور نماند و 

داشـت. تحـت  نظـر  را  ايشـان   به شـدت  

هجرت به رشت
كه  كسانى  براى  قم  حوزه  و  شهر  از  كندن  دل 
با همه وجود دوستش  با آن مأنوس گشته اند و 
است.  مشكل  و  دشوار  بس  كارى  مى دارند، 

آيت اهلل احسان بخش درباره چگونگى ترك حوزه 
و هجرت به رشت، اين  گونه مى نويسد: »روزى 
از درس اصول حضرت امام برگشتم كه مرحوم 
آيت اهلل ضيابرى )يكى از علماى ذى نفوذ رشت( 
تا كى مى خواهى در قم  از من پرسيد:  را ديدم. 
بخورى؟ خسته  را  هواى حوزه  آب  و  و  بمانى 
بحث  و  درس  مشغول  فعاًل  گفتم:  نشده اى؟ 
به  نسبت  هم  تو  آخه  رشت!  بيا  فرمود:  هستم. 
چه  بهتر  و  دارى  دينى  مملكت  اين  جوان هاى 
حاال كه جوان هستى، دينت را نسبت به آنان ادا 

كنى. تو شرعًا مسئولى.
از سخنان وى قدرى تكان خوردم و به خود آمدم. 
فكر  قدرى  نشست.  دلم  بر  ايشان  گرم  سخنان 
نبايد شهريه بگيريم و عمر تلف  كردم، ديدم ما 
كنيم. انتظارات و توقعات ايشان بجاست. تصميم 
گرفتم به رشت بروم و على رغم عالقه مندى من 
به حوزه و مخالفت برخى از اساتيد قم و رشت 
كه نگران آينده من بودند، در سال 1340 شمسى 

به رشت رفتم.«

طرح هجرت
يكى از سنت هاى پسنديده آيت اهلل احسان بخش، 
از ماه هاى  دعوت طالب و فضالى گيالنى قبل 
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مبارزات وی در آگاهی بخشـیدن 
بـه دانـش آمـوزان و فرهنگیـان 
و  دانـش  و  دیـن  مـدارس  در 
افـکار  بـا  آنـان  آشـنا سـاختن 
امـام،  حضـرت  اعالمیه هـای  و 
منجـر گردید تـا مـدارس دین و 
دانـش به عنـوان کانـون مبارزات 
سـطح  در  مردمـی  تظاهـرات  و 

شـهر مطـرح گـردد

آیت اهلل احسان بخش در جمع معلمان مدرسه دین و دانش رشت - 1335
در  وى  كارآمد:  و  مجرب  دبيران  جذب  ج( 
و  دين  دبيرستان  كه  »سالى  مى نويسد:  اين  باره 
دانش را افتتاح كردم، هنوز سن من به سى سال 
لذا  بودم،  اليقى  مدير  يك  محتاج  بود.  نرسيده 
ايشان  و  كردم  استدعا  تائب  سيدمحمد  آقاى  از 
قبول  مورد  كه  بود  دبيرى  تنها  او  پذيرفتند.  هم 
روزهايى  آن  خصوصًا  دانش آموزى،  اقشار  همه 
داشت،  قرار  چپ  نيروهاى  نفوذ  زير  رشت  كه 

بوده است.
از ترور در  روزى به خاطر عمل جراحى ناشى 
بيمارستان برلين آلمان، پروفسور غفارى به ديدنم 
سخن  به  تفصيل  خود  زندگى  وضع  از  و  آمد 
گفت و آن گاه از من پرسيد: آيا آقاى تائب زنده 
آشنايى  چه  تائب  آقاى  با  شما  پرسيدم:  است؟ 
رشت  دارائى  رئيس  مدتى  پدرم  گفت:  داريد؟ 
و  آموختم  ايشان  نزد  را  متوسطه  دوره  من  بود. 
امروز اگر از اخالق انسانى در آلمان چيزى برايم 

مانده باشد، آن را از آقاى تائب دارم.« 
در  مدارس  اين  در  مذهبى:  مراسم  برگزارى  د( 
تمام اعياد مذهبى، جشن و چراغانى و آذين بندى 
همراه با پذيرايى مفصل و سخنرانى برگزار مى شد 
و نيز در ايام تاسوعا و عاشوراى حسينى هر سال 
هيئت عزادارى با دسته هاى منظم و باشكوهى از 
استقبال  مى شدند.  وارد شهر رشت  مدارس  اين 
تأثيرگذار  به قدرى  آن  از  مردم و جوانان  پرشور 
مى خواستند  ساواك  و  شهربانى  بارها  كه  بود 
جلوى اين حركت عزادارى را بگيرند، اما چون 
فراگير شده بود، نمى توانستند كارى انجام دهند.

اشعار انقالبى اين هيئت در بيدارى نسل جوان و 
مردم بسيار مؤثر واقع گرديد. يك نمونه از اشعار 

آن ها اين است:
تاج  و تختت را يزيدا واژگون خواهيم كرد

كاخ تو ويران چو كاخ بيستون خواهيم كرد
شاد مى باشى كه دنيا شد به كامت اى يزيد

در همين دنيا ترا پست و زبون خواهيم كرد

مبارزات سیاسی
سال  از  احسان بخش  آيت اهلل  سياسى  مبارزات 
1329 شمسى آغاز شد و تا پيروزى انقالب تداوم 
يافت. مبارزات وى در آگاهى بخشيدن به دانش 
و  دانش  و  دين  مدارس  در  فرهنگيان  و  آموزان 
آشنا ساختن آنان با افكار و اعالميه هاى حضرت 
امام، منجر گرديد تا مدارس دين و دانش به عنوان 
كانون مبارزات و تظاهرات مردمى در سطح شهر 
مطرح گردد، به  طورى  كه تظاهرات خيابانى مردم 
آغاز  دانش  و  دين  دبيرستان  از  شهرستان رشت 
وى  مى رسيد.  پايان  به  له  معظم  سخنرانى  با  و 
ابوريحان كه اعضاى آن  ايجاد گروه فرهنگى  با 
مى دادند،  تشكيل  گيالن  خوش نام  فرهنگيان  را 
با  و  فتوكپى  شبانه  را  امام  حضرت  اعالميه هاى 
مى نمودند.  پخش  استان  سطح  در  هماهنگى 
با  كه  مردم  عموم  سطح  در  سياسى  مبارزات 
رژيم  مظالم  از  ايشان  افشاگرانه  سخنرانى هاى 
برگزارى  محل  كه  رشت  چينى چيان  مسجد  در 
نماز جماعت ايشان بود، بارها منجر به احضار، 
دستگيرى، زندانى، ممنوع المنبر و ممنوع الخروج 
دخالت  با  ايشان  گاهى  و  گرديد.  ايشان  شدن 
سخنرانى  خطرناك  عواقب  از  ضيابرى  آيت اهلل 
فعاليت ها،  مبارزات،  شرح  كه  مى يافت  نجات 
سخنرانى ها، ارتباط با امام و ساير شخصيت هاى 
انقالب، صدور اعالميه و امضاء انفرادى و جمعى، 

همراه با علماء رشت و ... در كتب اسناد انقالب 
اسالمى چاپ شده و بيش از 150 صفحه آن در 

كتاب خاطرات صادق به چاپ رسيده است.
منزل و مدارس وى بارها مورد تعرض وحشيانه 
بر  را  فراوانى  خسارات  و  گرفت  قرار  ساواك 
راهپيمايى ها،  پيشاپيش  در  او   . كرد  تحميل  او 
حضورى جدى و فعال داشت و البته در به ثمر 
بزرگى  گيالن شخصيت هاى  در  انقالب  رسيدن 
همانند: آيات سيد حسن بحرالعلوم، سيد محمود 
املشى،  ربانى  شهيد  الهوتى،  مرحوم  ضيابرى، 
شخصيت هاى  از  برخى  و  ضيايى  دكتر  مرحوم 
محفوظى،  گيالنى،  محمدى  آيات  همانند:  فعلى 

قربانى و ... نقش مؤثرى ايفا نمودند.

حضور در تحصن
روحانيون  از  نفر   70 با  احسان بخش  آيت اهلل 
گيالن به  منظور فشار بر دولت غير قانونى شاه كه 
از ورود حضرت امام به ايران ممانعت مى كرد، به 
تهران آمد و به جمع علماء و روحانيون سراسر 
كشور كه در دانشگاه تهران تحصن كرده بودند، 
پيوست و نيز در مراسم استقبال حضرت امام در 

فرودگاه حضور داشت.

مسئولیت ها و فعالیت ها، بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی

انقالب  پيروزى  از  بعد  احسان بخش  آيت اهلل 
اسالمى در تأمين امنيت شهرها و خدمت رسانى 
سازمان ها  و  ادارات  پاك سازى  استان،  مردم  به 
خنثى سازى  انقالب،  عناصر ضد  لوث وجود  از 
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از سمت راست حسن غفوری فرد، آیات احسان بخش و یکتا

به  همه جا  از  كه  منافقين  فتنه هاى  و  توطئه ها 
بودند،  آورده  رو  مازندران  و  گيالن  جنگل هاى 
گيالن  مردم  داشت.  ارزشمندى  بسيار  نقش 
هيچ گاه ياد و خاطره اين روحانى فداكار و مدافع 

واقعى امام و انقالب را فراموش نخواهند كرد.
مگر مردم شهر انزلى درزمانى كه ضد انقالب ها 
و نيروهاى چپ و ليبرال، شهر را به تصرف كامل 
خويش درآورده بودند و وحشيانه اقدام به آتش 
زدن اموال آن ها مى كردند، فراموش خواهند كرد 
يگان  همراه  به  احسان بخش  آيت اهلل  چگونه  كه 
آنان شتافت و محاصره  به كمك  نيروى دريايى 
را شكست و ضدانقالب را با خفت و خوارى از 

شهر بيرون راند.
بر  كه  تالش  سنى  و  شيعه  مسلمان  مردم  مگر 
انقالب  ضد  تفرقه انگيز  و  ناپاك  دست هاى  اثر 
فراموش  بودند،  برخاسته  ديگر  هم  با  مقابله  به 
خواهند كرد كه معظم له به ميان آنان رفت و با 
سخنرانى هاى آتشين خود، وحدت و همدلى و 
از  را  آنان  و  استوار ساخت  آنان  بين  را  برادرى 

تفرقه و درگيرى بر حذر داشت.
به  كه  را  گيالن  دانشگاه  احسان بخش،  آيت اهلل 
بود،  درآمده  منافقين  و  انقالب  ضد  تصرف 
و  استان  و  رشت  مردم  باشكوه  تظاهرات  با 
و  انصارى  برادر  شهيد،  استاندار  همكارى  با 
انقالب اسالمى، شهيد كريمى و برخى  دادستان 
از چهره هاى سرشناس روحانى استان، طى يك 
درگيرى خونين از تصرف آنان خارج ساخت و 
مراكز  تمام  شهر  خيابان هاى  به سوى  حركت  با 

تبليغى و مطبوعاتى آنان را نابود و منهدم كرد.

شمال  سرسبز  جنگل هاى  در  منافقين  كه  زمانى 
ترور  همچون  ناجوانمردانه  تحركات  به  دست 
در  انقالب  مؤثر  نيروهاى  و  سپاهى  فرزندان 
مى زدند  مازندران  غرب  حتى  و  گيالن  سراسر 
نوشته  صراحت  با  خويش  مطبوعات  در  نيز  و 
آنان  نيست  قادر  قدرتى  و  نيرو  هيچ  »كه  بودند 
را از جنگل بيرون نمايد.«، آيت اهلل احسان بخش 
به وسيله  جنگل  در  آنان  تردد  مراكز  شناسايى  با 
در  جنگلى  چوپانان  همانند:  بومى  نيروهاى 
اندك زمانى با الهام از امداد الهى و با كمك هاى 
نيروهاى فداكار نظام، آنان را از جنگل هاى شمال 
آنان  از چشمان  را  راحت  و خواب  راند  بيرون 
مفصل  بسيار  ايشان  فعاليت هاى  شرح  كه  ربود 

است.

جریان ترور
منافقين كه از سوى آيت اهلل احسان بخش لطمات 
جبران ناپذيرى را دريافت كرده بودند و به خوبى 
خطه  در  انقالب  حركت  نبض  كه  بودند  واقف 
گيالن در وجود ايشان است، درصدد انتقام جويى 
پنج شنبه  ناجوانمردانه وى را در روز  برآمدند و 
26 فروردين سال 1361 شمسى بعد از اقامه نماز 
ظهر و عصر در مسجد كاسه فروشان ترور كردند 
از  جمعى  و  گرديد  مجروح  به سختى  ايشان  كه 
خبر  گرديدند.  مجروح  نيز  مسجد  نمازگزاران 
امام گزارش شد و به دستور  به بيت  ترور فوراً 
بيمارستان  به  معالجه  براى  وى  امام،  حضرت 
شهيد مصطفى خمينى منتقل گرديد. وى تا سال 
ايران و خارج  بارها در  رحلت )1380 شمسى( 

عمل  بار   14 ترور،  از  ناشى  عوارض  خاطر  به 
جراحى گرديد. 

فعاليت  از  دست  معلوليت،  على رغم  وى 
و  آمار  به  اكتفا  و  برنداشت  شبانه روزى خويش 
ارقام مسئوالن نمى كرد. او بارها با لباس مبدل در 
نقاط گيالن حضور مى يافت و مشكالت  اقصى 
آن،  حل  براى  و  مشاهده  نزديك  از  را  مردم 

مسئوالن استان را بسيج مى كرد.

فعالیت های علمی و فرهنگی
آيت اهلل احسان بخش عالوه بر تدريس طالب در 
مدرسه رشت، اقدام به ساختن دو مدرسه علميه 
به صورت  رفاهى  امكانات  با  دخترانه  و  پسرانه 
مجزا نمود و عالوه بر آن همواره در روز، بيش از 
5 ساعت تعهد داشت كه مطالعه نمايد. مجموع 
اين مطالعات منجر به چاپ بيش از 57 اثر علمى، 
دينى و سياسى گرديد كه مهم ترين اثر چاپ شده 
ايشان »مجموعه 35 جلدى آثار الصادقين« است 
كه احاديث بيش از 360 اثر نفيس شيعه و سنى 
با 50 هزار حديث به همراه ترجمه را به  صورت 

الفبايى در بر دارد.

فهرست آثار آیت اهلل احسان بخش
1 .  ،1377   1366 دارالعلم؛  الصادقين/قم:  آثار 

ارزش  گلپايگانى  صافى  »آيت اهلل  جلد   35
اين اثر نفيس را در رديف آثار شيخ طوسى 

قلمداد فرمودند.«
انقالب اسالمى در گيالن با استفاده از مدارك . 2

و اسناد ساواك و شهربانى گيالن.
تفسير سوره احزاب و فتنه يهود.. 3

دسـت  معلولیـت،  علی رغـم  وی 
خویـش  شـبانه روزی  فعالیـت  از 
برنداشـت و اکتفا به آمـار و ارقام 
مسـئوالن نمی کـرد. او بارهـا بـا 
لباس مبـدل در اقصی نقاط گیالن 
مشـکالت  و  می یافـت  حضـور 
و  مشـاهده  نزدیـک  از  را  مـردم 
برای حل آن، مسـئوالن اسـتان را 

می کـرد. بسـیج 



یادمان شهید آیت اهلل صادق احسان بخش/ شماره 158 /آذر ماه 1397   
www.navideshahed.com

12

صادقين،  . 4 نحل/)رشت(:نشر  سوره  تفسير 
1377  566ص.

تفسير سوره يوسف )احسن القصص(. . 5
خوارج و علل پيدايش آن.. 6
سى گفتار )موعظه رمضان(.. 7
شرح حال شيخ مرتضى انصارى و شاگردان . 8

گيالنى ايشان. 
قيامت از ديدگاه قرآن و احاديث. . 9

مناسك حج. قم  . 10
نقش دين در خانواده. . 11

همچنين آيت اهلل احسان بخش كتاب هاى ديگرى 
فلسطين،  مردم  و  فلسطين  دارد:  عناوين  اين  با 
خاطرات صادق، تفسير سوره كهف، تفسير سوره 
اسراء قرآن و حديث و شخصيت هاى بزرگ گيل 

و ديلم.

تدریس
ادبيات عرب، 1326-1323 ه. ش، رشت؛

منطق، 1326-1323 ه. ش، رشت؛ 
ادبيات، مغنى اللبيب،1340-1326 ه. ش، قم؛ 

ه. ش،  مطول،1326-1340  بالغت،  و  فصاحت 
قم؛ 

ادبيات عرب، مغنى، 1340 ه. ش به بعد، رشت؛ 
فصاحت و بالغت، 1340 ه. ش به بعد، رشت؛ 

فقه، شرح لمعه، 1340-1326 ه. ش، قم؛
فقه، شرح لمعه، 1340 ه. ش به بعد، رشت؛

تفسير قرآن كريم، 1340 ه. ش به بعد، رشت.
به  مبادرت  وى  علمى،  خدمات  كنار  در  اما  و 

ساختن ده ها باب مدرسه، مسجد، كتابخانه، پل، 
فقراء  براى  منازل  دارااليتام و  جاده، پمپ بنزين، 
ايشان  باقيات الصالحات  آثار  مهم ترين  كه  نمود 
امام خمينى رحمه اهلل در  بزرگ  احداث مصالى 
زمينى به مساحت 4 هكتار در شهر رشت است 
كه ده ها باب مجتمع مسكونى، تجارى، صنعتى، 
چندين هكتار زمين مزروعى به عنوان پشتوانه اين 

اثر بزرگ وقف گرديده است.
در  مصلى  عمليات  درصد   95 كه  است  گفتنى 

زمان حيات ايشان به اتمام رسيده بود.

حضور در دفاع مقدس
معظم له مى نويسد: »در طول دفاع مقدس تقريبا 
نبود كه من در آن حضور نداشته  هيچ عملياتى 

وی  علمـی،  خدمـات  کنـار  در 
مبـادرت بـه سـاختن ده هـا باب 
مدرسـه، مسـجد، کتابخانـه، پل، 
جـاده، پمـپ  بنزیـن، داراالیتـام 
و منـازل بـرای فقـراء نمـود کـه 
باقیات الصالحات  آثـار  مهم تریـن 
ایشـان احـداث مصـالی بـزرگ 
امـام خمینـی )ره( در زمینـی به 
مسـاحت 4 هکتار در شهر رشت 
بـاب مجتمـع  ده هـا  کـه  اسـت 
صنعتـی،  تجـاری،  مسـکونی، 
زمیـن مزروعی  چندیـن هکتـار 
اثـر  ایـن  پشـتوانه  بـه  عنـوان 

بـزرگ وقـف گردیـده اسـت.
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باشم.« و حتى در برخى از موارد در خطوط مقدم 
جبهه به ديدن رزمندگان اسالم مى رفت و به آنان 
جمع آورى  در  ايشان  نقش  نيز  و  مى داد  روحيه 
بسيار  جبهه  پشت  در  مردمى  كمك هاى 
هيچ گاه  ايران  قهرمان  مردم  بود.  اهميت  حائز 
كاروان هاى بزرگ )1000، 1250، 1500 كاميون( 
كمك هاى مردمى استان گيالن به جبهه هاى جنگ 
و  راه اندازى  و  طرح  كه  برد  نخواهد  ياد  از  را 
آيت اهلل  ابتكارات  از  كاروان ها،  اين  جمع آورى 

احسان بخش بود.

آخرین آرزو
و  واليت  خط  از  هيچ گاه  احسان بخش  آيت اهلل 
به  وجود  تمام  با  و  نشد  خارج  رهبرى  و  امام 
مى ورزيد.  عشق  انقالب  و  ايمان  قافله  سردار 
معظم له  مى كنند:  نقل  وى  نزديكان  و  دوستان 
بر اثر عوارض ناشى از ترور، كليه هايش از كار 
افتاده بود و هفته اى پنج بار دياليز مى شد. بارها 
و  رفتنى ام  من  بود:  فرموده  دوستانش  جمع  در 
مقام  مى خواهد  دلم  كه  اين  اال  ندارم،  آرزويى 
معظم رهبرى را در استان گيالن زيارت كنم. اين 
ديرينه  آرزوى  خداوند  است.«  من  آرزوى  تنها 
اين مريد وفادار را برآورده ساخت و مقام معظم 
به  شمسى   1380 سال  ارديبهشت  در  رهبرى 
ديدار مردم گيالن رفت و يك سال و اندى بعد 
از تشريف فرمائى، معظم له با قلبى آرام و مطمئن 

به لقاءاهلل پيوست.

خاطره تبلیغی
وى مى نويسد: »در سال 1334 شمسى - كه بيش 
از 25 سال نداشتم - به آبكنار انزلى جهت تبليغ 
دعوت شدم. وسيله اياب و ذهاب فقط قايق بود. 
به  محض اينكه از قايق پياده شدم، مردى از اهالى 
آمد، با صداى بلند گفت: از اين بچه مرشدتر پيدا 
نكرديد؟ و با قيافه مخصوصى به من نگاه كرد و از 
من دور شد. من از اين سخن مرد خيلى ناراحت 
از  از خدا كمك خواستم. وقتى  دلم  شدم و در 
از  احسنت«  »احسنت  صداى  آمدم،  پايين  منبر 
همه مسجد بلند شد. راضى و خوشحال بودم و 

آن مرد سخت از گفته خود شرمنده شد.
داشتم  منزل فردى سكونت  در همين روستا در 
كه به من خبر دادند، سيدى آمده و دادوبيداد راه 
انداخته است. در اسرع وقت به آنجا رفتم، ديدم 
خوب،  مى گويند:  روحانى  سيد  به  روستا  اهالى 
چند سال براى ما خوانده اى، ديگر ما نياز نداريم. 
را  اين ها  وقتى  من  بخوانيد.  ديگر  جاى  برويد 
شنيدم و حال و احوال سيد را نگريستم، ناراحت 
شدم كه چرا اينجا آمدم. نكند او فكر كند آمده ام 
به  دل شكسته  و  ناراحت  بگيرم.  را  جايش  تا 
عواقب ماجرا مى انديشيدم. ناگهان فكرى به نظرم 
رسيد، فوراً خطاب به مردم گفتم: اى مردم و اى 
عاشقان امام حسين! به من بگوئيد: اين روضه از 
آن كيست؟ گفتند: حضرت سيدالشهداء. پرسيدم: 
سيد؟  اين  جد  يا  است  من  جد  سيدالشهدا  اين 
جدش  جواب  پس  گفتم:  سيد.  اين  جد  گفتند: 
نفر  دو  كفاف  كه  پولى  گفتند:  مى دهيد؟  چه  را 

اين  به  هرچه  گفتم:  نداريم.  بنمايد  را  روحانى 
سيد سال گذشته داديد، بدهيد، اگر چيزى زياد 
نيامد، من چيزى  زياد  اگر  و  بدهيد  من  به  آمد، 
از  بيش  مردم  سال  آن  نمى كنم.  مطالبه  شما  از 
سال هاى گذشته به مسجد آمدند و به بركت اين 
بيشترى  پول  من  به  هم  و  سيد  به  هم  گذشت، 
مردم  هم  و  من  هم  و  سيد  هم  داشتند.  تقديم 

راضى بودند.« 

رحلت
سرانجام اين مبلغ سخت كوش اسالم، در شب 14 
خرداد 1380 شمسى، در سالگرد رحلت استاد و 
اعلى  ملكوت  به  رحمه اهلل  خمينى  امام  مرادش 
روز   3 ربانى،  عالم  اين  رحلت  پى  در  پيوست، 
مقام  شد.  اعالم  عمومى  عزاى  گيالن  استان  در 
و شخصيت هاى  قوه  و سران سه  رهبرى  معظم 
كشورى و لشكرى پيام هاى تسليت صادر كردند 
و پيكر پاك اين روحانى خدوم و خستگى ناپذير 
نماز  با  و  استان  مردم  كم نظير  جنازه  تشيع  با 
آيت اهلل محمدى گيالنى، در جوار مصالى بزرگ 

امام خمينى رحمه اهلل رشت به خاك سپرده شد.

وصیت نامه
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سراى  در  تو  به سوى  كه  حاال  كريم  خداى  اى 
رسوا  آخرت  خاليق  پيش  مرا  مى آيم  ديگر 
مساز و چون دنيا برايم ستارى كن. خداوندا راه 
دشواراست و مدت طوالنى و حساب تو را پس 

بارهـا در جمع دوسـتانش فرموده 
آرزویـی  و  رفتنـی ام  مـن  بـود: 
نـدارم، اال ایـن که دلـم می خواهد 
مقـام معظم رهبـری را در اسـتان 
تنهـا  ایـن  کنـم.  زیـارت  گیـالن 
خداونـد  اسـت.«  مـن  آرزوی 
آرزوی دیرینـه ایـن مریـد وفادار 
را بـرآورده سـاخت و مقـام معظم 
رهبری در اردیبهشـت سال 1380 
شمسـی بـه دیـدار مـردم گیالن 
رفـت و یـک سـال و انـدی بعـد 
بـا  لـه  از تشـریف فرمائی، معظـم 
قلبـی آرام و مطمئـن بـه لقـاءاهلل 

پیوسـت.
از چپ: آیات و حجج اسالم بنی اسماعیلی، هادی حسام، سیدابوطالب پیشوایی، صادق احسان بخش، احدی، محمدجواد پیشوایی )اواخر دهه 30 

شمسی - بندر انزلی(
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دادن بسيار مشكل. اگر تو نبخشى به كه پناه برم.
خداوندا دوستان من شربت شهادت يكى پس از 
ديگرى نوشيدند. خداوندا چه مى شود اين توفيق 
زحمات  اگر  خداوندا  سازى.  من  نصيب  هم  را 
من و فعاليت هاى من در اسالم مورد رضايت تو 
قرارگرفته چه مى شود مرا هم مفتخر به شهادت 

كنى.
و  نگيريد  فاصله  روحانيت  از  مردم:  با  سخنى 
پيروى از روحانيت و رهبريت را وظيفه شرعى 
خود بدانيد و از تفرقه و جدايى بر حذر باشيد. از 
ظلم و احتكار و گران فروشى اجتناب كنيد. نسل 

جوان را به عنوان آينده انقالب تحويل بگيريد.
صادق احسان بخش

برخی احکام
حکم بقاع متبركه استان گیالن

حکم به صادق احسان بخش و سید عبداهلل ضیایی 
جهت سرپرستی بقاع متبركه گیالن

الثانی  جمادی   14  /  1358 اردیبهشت   21   زمان: 
 1399

  مکان: قم    موضوع: بقاع متبركۀ استان گیالن 
سید  ضیایی،  ـ  صادق  بخش،  احسان    مخاطب: 

عبداهلل  
  بسمه تعالى 

احسان  آقاى  االسالم  حجت  مستطابان    جنابان 
دامت    ـ  ضيايى  آقاى  االسالم  حجت  و  بخش 

  افاضاتهما 
الزم است آقايان در معيت چند تن از معتمدين 
و  به     اموال  آنان  نظارت  و  همكارى  با  و  محل 
نذورات متعلقۀ بقاع متبركۀ استان گيالن رسيدگى 
براى  را  و     آنچه  نماييد؛  آورى  جمع  و  و ضبط 
تعمير و بازسازى بقاع مزبوره الزم است به مصرف 

برسانيد، و مازاد آن را     در امور مستضعفين محلـ  
به هر نحو كه مصلحت مى دانيدـ  صرف كنيد. از 

خداى تعالى     موفقيت همگان را خواستارم. 
  روح اهلل الموسوى الخمينى 

  
حکم انتصاب آقای محمد صادق احسان بخش به 

عنوان نماینده امام در استان گیالن 
تاریخ: 8 دی 13۶1/ 13 ربیع االول 14۰3

مکان: تهران، جماران
موضوع: انتصاب نماینده در استان گیالن و اجازه 

در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: احسان بخش، محمد صادق

شناسه ارجاع: جلد 1۷ صحیفه امام خمینی )ره(، 
صفحه 198

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
على  السالم  و  والصاله  العالمين،  رب  الحمدهلل 
اعدائهم  على  لعنه اهلل  و  الطاهرين،  آله  و  محمد 

اجمعين.
آقاى  االسالم  حجت  مستطاب  جناب  بعد،  و 
دامت  احسان بخش-  صادق  محمد  شيخ  حاج 
نماينده خود  عنوان  به  بدين وسيله  را  افاضاته- 
جناب  كه  مى نمايم  منصوب  گيالن  استان  در 
آن  مردم  مذهبى  امور  به  رسيدگى  ايشان ضمن 
سامان، مجازند در تصدى امور حسبيه و آنچه در 
زمان غيبت حضرت ولى عصر- عجل اهلل تعالى 
فرجه الشريف- منوط به اذن ولى فقيه مى باشد 
»فله التصدى لما ذكر مع مراعاه االحتياط«؛ و نيز 
مباركين و صرف سهم  اخذ سهمين  مجازند در 
سادات را در محل و نصف از سهم مبارك امام- 

عليه السالم- را در موارد مقرره و ترويج شريعت 
جانب  اين  نزد  را  ديگر  نصف  ارسال  و  مقدسه 
جهت صرف در مصالح عاليه مسلمين. و السالم 
عليه و على اخواننا المومنين و رحمه اهلل و بركاته.
به تاريخ سيزدهم ربيع المولود 1403
روح اهلل الموسوى الخمينى 

حکم به آقای صادق احسان بخش جهت رسیدگی 
به كمیته های رشت و حومه

1 اردیبهشت 1358 / 23 جمادی االول 1399 
  مکان: قم 

  بسمه تعالى 
حاج  والمسلمين  االسالم  ثقه  مستطاب    جناب 

شيخ صادق احسان بخش ـ دامت     افاضاته 
كمـك  و  همـكارى  بـا  جنابعالـى  اسـت    الزم 
جنـاب مسـتطاب ثقۀ االسـالم والمسـلمين آقاى   
  حـاج سـيد عبـداهلل ضيايـى ـ دامـت افاضاتـه ـ 
در شهرسـتان رشـت و حومـه بـه كار كميتـه ها   
  رسـيدگى و تصفيه كنيد؛ و نسـبت به مشـكالت 
مالـى كـه دارنـد اقـدام نمـوده ضمنـًا آنـان را به   
  اتحـاد و يگانگـى دعـوت نمـوده، از اختـالف و 
تفرقـه برحـذر داريد. و در تمـام كارها با     علماى 
اعـالم محـل ـ دامـت افاضاتهـم ـ مشـورت و 
همـكارى داشـته باشـيد. از خـداى تعالـى     ادامـۀ 
توفيقـات همگان را خواسـتارم. والسـالم عليكم 

و رحمـۀ اهلل. 
  روح اهلل الموسوى الخمينى

خداونـدا دوسـتان مـن شـربت 
شـهادت یکـی پـس از دیگـری 
نوشـیدند. خداوندا چه می شـود 
ایـن توفیـق را هـم نصیـب مـن 
زحمـات  اگـر  خداونـدا  سـازی. 
مـن و فعالیت هـای من در اسـالم 
مـورد رضایـت تـو قرارگرفته چه 
بـه  مفتخـر  هـم  مـرا  می شـود 

شـهادت کنـی.

دیدار آیت اهلل احسان بخش با حضرت امام خمینی )ره( قبل از ماموریت به سفارت خانه های ایران در کشورهای پاکستان، هندوستان و بنگالدش - 
1359
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والیتمداری و مردم داری؛ ویژگی بارز 
آیت اهلل احسان بخش

 گفت و گوی شاهد یاران با آیت اهلل رسول فالحتی،
 امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه در گیالن

حجــت االســالم فالحتــی چهارمیــن 
نماینــده ولی فقیــه در گیــالن و امــام 
جمعــه رشــت کــه رهبــر معظــم انقــالب 
ــی در روز 14  ــدور حکم ــا ص ــالمی ب اس
فروردیــن 1397، ایشــان را بــه ایــن 
ســمت منصــوب کردنــد. در آذر 1391 طی 
ــم  ــت اهلل سیدهاش ــوی آی ــی از س حکم
حــوزه،  مدیــر  بوشــهری  حســینی 
ــالن  ــه گی ــوزه علمی ــر ح ــوان مدی به عن
انتخــاب شــدند و در دوران 8 ســاله ایــام 
ــی را  ــام مختلف ــم ای ــی ه ــگ تحمیل جن
ــی  ــه م ــه جبه ــوزوی ب ــن دروس ح بی
ــال در  ــدود 3 س ــوع ح ــت و در مجم رف
ــای  ــرد و در عملیات ه ــر ب ــه س ــه ب جبه
بســیاری شــرکت داشــت. ایشــان یکــی 
از ویژگی هــای آیــت اهلل احســان بخش 
را والیــت مداریشــان مــی داننــد و 
معتقنــد مــردم گیــالن هیــچ گاه خدمــات 
ارزنــده  آیــت اهلل شــهید احســان بخش را 

ــرد. ــد ک ــوش نخواهن فرام

آیـت اهلل احسـان بخش بعـداز پیروزی 
انقـالب اسـالمی نماینـده ولی فقیـه در 
اسـتان گیالن بودنـد. به نظـر جنابعالی 
در  گونـه  چـه  را  خـود  عمـر  ایشـان 
راه توسـعه و پیشـرفت اسـتان سـپری 

؟ ند د کر
 مـردم گيـالن هيـچ گاه خدمـات ارزنـده علمـى - 
اجتماعى و فرهنگى آيت اهلل شـهيد احسان بخش را 
فرامـوش نخواهند كـرد. واليتمـدارى و مردم دارى 
از ويژگى هـاى بـارز شـخصيتى ايـن جانباز شـهيد 
بـود كـه خاطـرات به يادماندنـى در اذهـان مـردم 
انقالبـى اسـتان باقـى گذاشـت. سـه دوره زندگـى 
ايشـان قبـل از انقالب، زمـان وقوع انقـالب و بعد 
از پيـروزى سرشـار از فعاليـت خسـتگى ناپذيرى 
اسـت كـه ثمراتـش موجـب افتخـار اسـتان شـد. 
و  فعاليـت  در  احسـان بخش  حاج آقـا  محوريـت 
مبـارزات انقالبـى عليـه رژيـم طاغـوت  بر كسـى 
پوشـيده نيسـت. بعـد از پيـروزى انقالب اسـالمى 
با سـازماندهى كميته و تشـكيل سـپاه پاسـداران و 
و  خوابيـد  قائله هـا  همـه  گروهك هـا  پاك سـازى 
اسـتان در آرامـش و در مسـير انقـالب پيش رفت. 
ايشـان به تدريـج در دل مـردم جـاى گرفتنـد تـا 
جايـى كـه مردم غيـور گيـالن تمام همـت خود را 

درآمد

در دوران دفـاع مقـدس به عرصه ظهور گذاشـتند. 
و  كمـك  درخواسـت  آيـت اهلل  كـه  زمـان  هـر 
پشـتيبانى  رزمنـدگان را داشـتند مردم به آن پاسـخ 

دادند. مثبـت 
 

بینــش سیاســی آیــت اهلل احســان بخش 
درحرکــت فکــری مــردم را چــه 

گونــه ارزیابــی می کنیــد؟ 
 از سـال 1342 مبـارزات ملـت ايـران بـه رهبـرى 
حضـرت امـام راحـل شـروع شـد و به تبـع ايـن 
حركـت بـه ديگر اسـتان ها منتقل گرديـد. حضرت 
امـام داراى يـك بينـش سياسـى اجتماعـى بودنـد. 
افـكار و انديشـه هاى حضـرت امـام وياران ايشـان 
در هميـن مسـير بـود. آيـت اهلل احسـان بخش هـم 
از شـاگردان و مريـدان حضـرت امـام بودنـد، بـر 

ايـن اسـاس بينـش سياسـى ايشـان نشـات گرفتـه 
از تفكـرات و منويـات حضـرت امام بـود. آيت اهلل 
احسـان بخش در رأس بودنـد. سـاير انقالبيـون نيز 
احسـان بخش  حاج آقـا  كردنـد.  اقتـدا  ايشـان  بـه 
را مى تـوان به عنـوان شـاخص در اسـتان در نظـر 
گرفـت. چـون تحصيـالت  دانشـگاهى و حوزوى 
داشـتند بالطبـع شـناخت كافـى و الزم نسـبت بـه 

جامعـه و بخصـوص اسـتان گيـالن داشـتند.

نقش آیت اهلل احسـان بخش در هدایت 
مـردم در پیـروزی انقـالب اسـالمی را 

چگونـه ارزیابـی می فرمایید؟
بـه  داشـت  دبيرسـتانى  ايشـان  انقـالب  از  قبـل 
نـام ديـن و دانـش. ايـن مـكان جايـى بـود كـه 
مى توانسـتند انديشـه هاى حضـرت امـام را ترويج 
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دهنـد و به تبـع آن در ميـان مـردم بسـيار گسـترش 
دهنـد. حضـور مردم و جوانـان در تظاهـرات عليه 
رژيـم پهلـوى تحت رهبرى ايشـان بود. سـخنرانى 
چينى چيـان،  مسـاجد  در  ايشـان  افشـاگرى  و 
در  ارزنـده اى  نقـش  سـوخته تكيه  به خصـوص 

آگاه سـازى مـردم و جوانـان انقالبـى داشـت.
 

جنابعالی به  عنوان یک رزمنده در جبهه 
کردید.  لمس  را  آن  و  داشتید  حضور 
مقدس  دفاع  در  احسان بخش  آیت اهلل 

چه جایگاهی داشتند؟
بايـد  ايشـان در دوران دفـاع مقـدس را  فعاليـت 
اين كـه  اول  مرحلـه  بـرد.  نـام  مرحلـه  چنـد  در 
خـود ايشـان هرازگاهـى بـه مناطق جنگـى رفته و 
از عمليـات در  بسـيارى  سركشـى مى كردنـد. در 
كنـار رزمنـدگان بـود. حضور يـك مسـئول آن هم 
در ايـن جايـگاه چه حسـى مى تواند بـه رزمندگان 
بدهـد. چـه دعاهـاى كميلـى كه بـا حضور ايشـان 
در منطقـه برگـزار نشـد. مرحله دوم مربوط اسـت 
به اقدامات ايشـان در پشـت جبهـه. در اين مرحله 
دو كار انجـام مى شـد: اول تشـويق حضـور مردمى 
ارسـال  و  تجميـع  دوم  و  جنـگ  جبهه هـاى  در 
كمك هـاى مردمـى بـه منطقـه. اگـر نبـود اعتبار و 
محبوبيـت آيـت اهلل احسـان بخش نـزد مـردم چـه 
گونـه مى شـد آن هـم كمـك و پشـتيبانى بـه عمـل 

آورد.
تالش هـاى ارزنـده آيـت اهلل شـهيد احسـان بخش 
بـراى جمـع آورى كمك هـاى مردمى و ارسـال آن 
بـه جبهه هاى حـق عليه باطل، نقطـه عطف زندگى 

سری  یک  از  احسان بخش  آقای 
ایشان  بود.  برخوردار  ویژگی هایی 
با  حضـرت امام از قبل انقــالب 
پیروزی.  بعد  تا  داشتند  ارتباط 
احسـان بخش  آیت اهلل  بالطبــع 
شناخت بیشتری نسبت به افکار و 
اندیشه های حضرت امام نسبت به 
دیگران در استان گیالن داشتند. 
که  نیست  معنا  بدان  این  البته 
یا  و  نداشتند  شناختی  دیگران 
می توان  نبودند.  انقالب  درگیر 
به  نسبت  امام  حضرت  هم  گفت 
ایشان و هم ایشان نسبت به امام 

راحل شناخت کافی داشتند.

جهـادى ايشـان اسـت. جايـگاه اجتماعـى و تعامل 
منطقى ايشـان با اقشـار مختلف مـردم باعث انجام 
چنيـن كار هاى بزرگى مى شـد كه زبانزد مسـئوالن 
در سراسـر كشـور بـود. به احتمال قـوى شـنيديد و 
خوانديـد كه ارسـال كمك هـاى مردمـى در دوران 
دفـاع مقـدس از سـوى اسـتان گيـالن بـه جبهه ها 
بعضـًا به بيـش از هـزاران كاميون مى رسـيد. همين 
آيـت اهلل احسـان بخش موجـب شـد  ويژگى هـاى 
كـه اكثـر مسـئولين و سـرداران نظامـى از او بـه 

نيكـى يـاد كنند. 

جایگاه   این  در  ولی فقیه  نمایندگان 
نقش و رسالتی دارند. بفرمایید حضرت 
به  را  احسان بخش  امام چگونه حاج آقا 

این جایگاه منصوب کردند.
ويژگى هايـى  يـك سـرى  از  احسـان بخش  آقـاى 
برخـوردار بـود. ايشـان بـا  حضـرت امـام از قبـل 
انقـالب ارتبـاط داشـتند تـا بعـد پيـروزى. به تبـع 
نسـبت  بيشـترى  احسـان بخش شـناخت  آيـت اهلل 
بـه افـكار و انديشـه هاى حضـرت امـام نسـبت به 
ديگـران در اسـتان گيـالن داشـتند. البتـه ايـن بدان 
معنـا نيسـت كـه ديگـران شـناختى نداشـتند و يـا 
درگيـر انقـالب نبودند. مى تـوان گفت هم حضرت 
امام نسـبت به ايشـان و هم ايشـان نسـبت بـه امام 
راحـل شـناخت كافـى داشـتند. بـه نظـرم حاج آقا 
كـه  بـود  شـخصيت هايى  از  يكـى  احسـان بخش 
مى توانسـت به بسـط و گسـترش انديشـه هاى امام 

بپردازد. 

ايشـان مدافـع ارزش هـاى انقـالب بودنـد. يكـى 
از كسـانى بودنـد كـه از امـام راحـل و افـكار و 
در  همـواره  و  مى كردنـد.  دفـاع  آن  انديشـه هاى 
مسـير واليـت قرار داشـتند.  همين واليـت مدارى 
موجـب گرديد  تـا در تيررس منافقيـن قرار گيرند 
و بـه درجـه جانبـازى و درنهايـت شـهادت نائـل 
شـوند. همان اوايـل انقالب گروهك هـاى مديدى 
در ايـران به خصـوص در اسـتان گيـالن فعاليـت 
جوانـان  گاه  پنـاه  احسـان بخش  آيـت اهلل  داشـتند 

بودند.  انقالبـى 
بـه كمك هميـن جوانـان انقالبى بـا گروهك هايى 
كـه راه خـود را از انقـالب اسـالمى جـدا كردنـد، 
برخـورد شـد. در همين رشـت برخـى گروهك ها 
جايـگاه داشـتند. ايشـان بـا صبـر و تحمـل كارى 
كردنـد كـه ايـن  پايگاه هـا برچيـده شـوند.        مـردم 
هيـچ گاه زحمـات و خدمـات  گيـالن  واليتمـدار 
آيـت اهلل احسـان بخش را فرامـوش نخواهنـد كرد. 
بـراى  خالصانـه  تـالش  و  عمـل  و  علـم  تلفيـق 
ارتقـاء جايـگاه نظام اسـالمى از عوامـل ماندگارى 
خاطـرات ايـن شـاگرد صديـق و وفـادار امـام در 
اذهـان عمومـى اسـت. بايـد قـدردان تالش هـاى 
علمـى و تحقيقاتـى آيـت اهلل شـهيد احسـان بخش 
بـود. كتابـى، چـون آثـار الصادقيـن از مآخـذ مهـم 
در حوزه هـاى علميـه و محافـل دانشـگاهى اسـت 
و امـروز بسـيارى از صاحب نظـران علـم و فقـه 
كشـور بـه بهره گيـرى از آثار مرحوم احسـان بخش 

مى كننـد. مباهـات 

از سمت راست نفر دوم آیت اهلل فالحتی در جمع رزمندگان
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گيالن به همت حاج آقا 
احسان بخش سرافراز شد 

گفتگو با سید ابوطالب حجازی رئیس ستاد اقامه نماز استان گیالن

ابوطالــب  میــر  حجت االســالم 
دوم  دوره  نماینــده  حجــازی، 
مجلــس شــورای اســالمی و یکــی 
ــری از  ــت اهلل ضیاب ــاگردان آی از ش
ــه  ــال های ده ــی س ــاالن سیاس فع
40 اســت کــه  بــه همــراه آیــت اهلل 
از  بســیاری  در  احســان بخش 
تجمعــات ، مجالــس مذهبــی و 
ــوی  ــم پهل ــه رژی ســخنرانی ها علی
ــد از  ــت. وی بع ــه اس ــخن گفت س
پیــروزی انقــالب اســالمی بــه 
ــالن  ــای گی ــی از علم ــراه جمع هم
و بازاریــان رشــت بــا حضــور 
امــام  حضــرت  از  جمــاران  در 
شــدن  امام جمعــه  درخواســت 
آیــت اهلل احســان بخش رادارنــد. 
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان 
گیــالن خــود تاریخ شــفاهی اســت 
کــه در گفت وگــو بــا شــاهد یــاران 
ــع  ــتری از وقای ــات بیش ــه جزیی ب
ــت اهلل  ــتان و آی ــن اس ــالب ای انق
می کنــد. اشــاره  احســان بخش 

بین شـروع فعالیت و اقدامات آیت اهلل 
احســان بخـــش، مدرســه مهدویـه و 
شـخص آیت اهلل ضیابری چـه ارتباطی 

را می تـوان برقـرار کرد؟  
بعـد از كالس هشـتم در زمـان رياسـت آيـت اهلل 
ضيابـرى بـراى طلبـه شـدن بـه مدرسـه مهدويه 
كـه در جـوار كاسـه فروشـان اسـت رفتـم. در 
مدرسـه مهدويـه بزرگان بسـيارى ماننـد آيت اهلل 
رودبـارى، خائفى، احسـان بخش، مرحوم اخوان، 

درآمد

ناطـق و ديگـران درس خواندند كـه بعدها براى 
كسـب مـدارج علمـى بـه قـم رفتـه بودنـد. قبل 
از آيـت اهلل ضيابـرى، آيـت اهلل حـاج سـيد مهدى 
رودبـارى ايـن مدرسـه را بـا همـكارى برخـى 
از بازاريـان سـاخته بـود. ايـن مدرسـه در زمـان 
سـاخته  دوبـاره  و  تخريـب  ضيابـرى  آيـت اهلل 
شـد. مثل مدرسـه كاسـه فروشـان كه تخريب و 

مجـدداً توسـط آيـت اهلل ضيابـرى بنا شـد. 
ــرى  ــارى و ضياب ــت اهلل رودب ــر آي ــون قب هم اكن

در بخشــى از ايــن مســجد قــرار دارد. در ســال 
1338 رفتيــم و طلبــه شــديم. بعــد از حــدود دو 
ســال، اواخــر ســال 39 بــه قــم رفتــم. نزديك به 
ايــام عيــد بــود كــه بــه رشــت برگشــتيم و بعــد 
از پايــان تعطيــالت در حــال رفتــن بــه قــم بودم 
كــه اعــالم شــد حضــرت آيــت اهلل بروجــردى از 
ــادى را  ــت زي ــت جمعي ــن عل ــد بدي ــا رفتن دني
ــم در حــال  ــه ســمت ق ــه ب ــدم ك در مســير دي
ــم  ــم در ق ــال ه ــد. حــدود دو س ــت بودن حرك

مانــدم. 
ــت  ــان بخش در رش ــت اهلل احس ــان آي در آن زم
ســاكن شــده بــود. حامــى ايشــان آيــت اهلل 
ــت اهلل  ــت آي ــا حماي ــد. ايشــان ب ــرى بودن ضياب
ضيابــرى و كمــك بازاريــان مســجدى ســاختند 
بــه نــام چينــى چيــان. چينــى چيــان آدم خيــرى 
بــود كــه نه تنهــا در ســاخت ايــن مســجد بلكــه 
در تأســيس آسايشــگاه معلوليــن، كمــك كــرده 
ــود.  ــرده ب ــراى ســاخت اهــداء ك ــى را ب و زمين
مســجد در اول خيابــان ســعدى قــرار داشــت. از 
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ــى درخواســت  ــام جماعت ــرى، ام ــت اهلل ضياب آي
ــى  ــا احســان بخش را معرف شــد، ايشــان حاج آق
كردنــد. در ســال هاى حــدود 1340 الــى 41 
بــود كــه بــا آيــت اهلل احســان بخش آشــنا 
ــد  ــا را در ح ــط م ــع رواب ــن مقط ــدم. در اي ش

ــود. يــك آشــنايى ب
آيـت اهلل  و  بوديـم  طلبـه  هنـوز  مـا  چـون 
احسـان بخش در سـطح باالتـرى قـرار داشـت، 
چـون 10 سـال قبـل از مـا رفتـه بـود. وقتـى ما 
آيـت اهلل سـيد  بـه همـراه  ايشـان  طلبـه شـديم 
حسـين رودبـارى و آيـت اهلل عبـداهلل خائفى جز 

امـام بـود. شـاگردان 
رفتن هـا،  منبـر  و  زمـان،  گذشـت  از  بعـد 
روابط مـان صميمى تـر شـد و برخـى مواقـع كـه 
از ايشـان دعـوت مى شـد، من هم دعـوت بودم. 
ايـن آشـنايى ادامه داشـت تـا انقـالب و بعد آن.

ــت اهلل  ــای آی ــاخص ترین فعالیت ه ش
ــد؟ ــه می دانی ــان بخش را چ احس

قبـل از انقـالب، مـا طلبـه بوديـم و در زمـان ماه 
مبـارك رمضـان بـه منبـر مى رفتيـم خصوصيـت 
ايـن مـاه بـا مـاه محـرم متفـاوت اسـت. در اين 
مـاه بعـد از نمـاز جماعـت روال اين گونه اسـت 
كـه مسـئله ايى مطـرح مى شـود و بعـدازآن منبر 

مى رونـد.
آيـت اهلل احسـان بخش در مسـجد چينـى چيـان 
و  مى بـرد  نـام  را  امـام  حضـرت  به صراحـت 
رسـاله و فتـواى حضـرت امـام را بيـان مى كـرد. 
به تبـع، مريـدان حاج آقـا احسـان بخش هـم مقلد 

حضـرت امـام بودنـد.

مگر حضرت امام رساله داشتند؟
خيـر. رسـاله هايى كه بعـد از آيـت اهلل بروجردى 
چـاپ مى شـد، برخـى علمـا در همـان رسـاله 
حاشـيه زده بودنـد. يعنـى برخى فتواهـاى ديگر 
كـه غيـر نظر آيـت اهلل بروجـردى بود در حاشـيه 
قيـد مى شـد. حضـرت امـام نيـز در ايـن رسـاله 
نمى توانسـتند  چـون  منتهـى  داشـتند.  حاشـيه 
نـام ايشـان را بيـان كننـد از كلمـه اختصـار)م( 
استفاده شـده بـود. در بيـان مسـائل برخى جرأت 
داشـتند نـام حضـرت امـام را مى بردنـد و اعالم 
مى كردنـد كـه ايـن فتـوا نظـر روح اهلل خمينـى 
اسـت. نمى دانيد كه شـنيدن نـام روح اهلل برايمان 
از  من بعـد  البتـه  داشـت.  خاصـى  شـعف  چـه 
مرحـوم آيـت اهلل بروجـردى، مقلد آيت اهلل سـيد 
عبدالهادى شـيرازى شـدم. 6 ماهى طول نكشـيد 

كـه ايشـان در نجـف از دنيا رفتند. بعد از ايشـان 
خمينـى  آيـت اهلل  مقلـد  طلبه هـا  ديگـر  ماننـد 

 . يم شد

ممنوع الخروجی  از  ساواک  اسناد  در 
علت  اشاره شده.  احسان بخش  آیت اهلل 

را می دانید؟
بـا  بودنـد،  امـام  حضـرت  مقلـد  كـه  كسـانى 
آيـت اهلل احسـان بخش ارتبـاط داشـتند و سـهم 
تبعيـد  امـام  كـه  زمـان  آن  مى دادنـد.  را  امـام 
بـا  قـم  در  احسـان بخش  آيـت اهلل  بـود،  نشـده 
ايشـان رفت وآمـد داشـت. بعـد از تبعيـد امـام 
بـه تركيـه و نجـف ارتبـاط قطـع شـد. حاج آقـا 
بـه  كـه  سـفرهايى  برخـى  در  احسـان بخش 
مكـه مى رفـت سـهم امـام را بـه مكـه مى بـرد 
از  دريكـى  مى فرسـتاد.  امـام  بـراى  ازآنجـا  و 
اسـناد سـاواك و يا شـهربانى قيدشـده اسـت كه 
آيـت اهلل احسـان بخش را بـه علت هميـن ارتباط 

كرده انـد. ممنوع الخـروج 
بـر خـود الزم مى دانـم كـه در خصـوص سـهم 
امـام نيـز خاطـره ايـى بيـان كنـم. بـا توجـه بـه 
اينكه مسـئول سـتاد اقامه نماز در گيالن هسـتيم. 
از  برخـى  اجـالس  ايـن  برگـزارى  در  هرسـال 
نماينـدگان حضـرت امام حضـور داشـتند. يكى 
از آنـان كـه جـزء شـاگردان و مديـران حضـرت 
انقـالب  از  قبـل  مى كـرد:  تعريـف  بـود  امـام  
زمانـى كـه قصد ازدواج داشـتم، رفتم نـزد امام و 

گفتـم فالنى قصـد ازدواج دارد ولى پـول ندارد. 
حضـرت امـام پولـى پرداخـت كردنـد. بعـد از 
ازدواج، حضـرت امـام گفتنـد: پولى كـه دادم را 
پـس دهيـد چـون آن پـول قـرض و بـه عبارتى 

سـهم امـام بـوده و پول شـخصى نيسـت.
حتـى در چـاپ رسـاله، حضـرت امـام شـخصًا 
نكردنـد.  پرداخـت  آن  چـاپ  بابـت  هزينـه اى 
بـه نظـرم امـام، جـزء اسـتثنائات تاريخ هسـتند. 
خيلـى از مراجـع ديگـر هـم اين طورى هسـتند. 
در رسـاله آيـت اهلل بهجـت هـم قيدشـده: » العبد 

بهجت«.  تقـى  محمـد 

آیــت اهلل احســان بخش چــه  طــور در 
ــی  ــش مردم ــرد جنب ــت و راهب هدای
ــگاه  ــش و جای ــم نق ــه رژی ــالن علی گی

پیــدا کــرد؟
در آن زمـان آيـت اهلل ضيابـرى رئيـس علمـاى 
گيـالن بودنـد. اگـر حركتـى مى شـد به پشـتوانه 

مسـجد  در  احسـان بخش  آیت اهلل 
چینـی چیـان به صراحـت حضرت 
و  رسـاله  و  می بـرد  نـام  را  امـام 
بیـان  را  امـام  حضـرت  فتـوای 
می کـرد. به تبـع، مریـدان حاج آقا 
مقلـد حضرت  هـم  احسـان بخش 

بودند. امـام 
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ايشـان بـود. ايشـان صاحـب نفـوذ بودنـد. هـم 
بازاريـان و هـم دولتى هـا روى ايشـان حسـاب 
مى كردنـد. در اواخـر، آيـت اهلل ضيابـرى بيمـار 
در   و  داشـتند  سـن  سـال   80 از  بيـش  شـدند. 
منـزل بسـترى بودنـد. حتـى نمى توانسـت براى 
نمـاز بـه مسـجد كاسـه فروشـان بـرود. آيت اهلل 
احسـان بخش را در مسـجد كاسـه فروشان جاى 

خـود قـرارداد. 
هـم  احسـان بخش  آيـت اهلل  حـاال  بنابرايـن 
حمايـت آيـت اهلل ضيابـرى را دارد و هم حمايت 
ديگـر علمـا را و هرگونه اقـدام و فعاليتى اهم از 
چـاپ اعالميـه و دعوت بـه راهپيمايى مشـخصًا 
از ناحيه ايشـان اسـت. در رشـت آقايـان آيت اهلل 
سـيد محمـود ضيابـرى و آيـت اهلل سـيد حسـن 
بحرالعلـوم از علمـاى معتبـر بودنـد كـه اتفاقـًا 
بـه نفـع امـام منبـر مى رفتنـد و هـر دو بزرگـوار 
بـه خاطـر حمايتـى كـه از امـام داشـتند در اوين 
زندانـى شـدند. ضمـن اينكـه اعتبـار ايـن آقايان 

خيلـى بـه مـا كمـك مى كرد. 
بار هـا اتفـاق مى افتـاد كه ما بازداشـت مى شـديم 
و آقـاى ضيابـرى تمـاس مى گرفتنـد و آزادمـان 
مى كردنـد. بنابرايـن نقـش آقـاى ضيابـرى خيلى 
پررنـگ بود. آقـاى ضيابرى جزء علمـاى مهاجر 
ايـن منطقه بـود. وقتى امـام خمينى را بازداشـت 
كردنـد ايشـان بـه همـراه آقـاى بحرالعلـوم بـه 

نشـانه حمايـت از ايشـان به تهـران رفتند. 
در آن زمـان فرهنگيان، كمونيسـت ها و توده اى ها 
هـم فعاليـت داشـتند. ولـى مـردم نـه آن هـا را 
مى شـناختند و نـه رغبتى بـه آن ها داشـتند. مردم 
پـاى  و  مى شـناختند  را  احسـان بخش  آيـت اهلل 
منبـر ايشـان مى رفتنـد. در گيـالن سـابقه نـدارد 

كـه غيـر از حاج آقـا احسـان بخش و روحانيـون 
آن زمـان، كسـى ديگـرى جهـت راهپيمايـى و 
تظاهـرات اطالعيـه ايى صـادر كنـد. تظاهرات و 
راهپيمايـى توسـط روحانيـون و رأس آن آيت اهلل 
احسـان بخش با پشـتوانه آيت اهلل ضيابـرى انجام 

مى گرفـت.

رشت در 23 بهمن هم آرام نبود. چرا؟
57، رشـت حالـت  بهمـن سـال  روزهـاى  كاًل 
جاده هـا  و  بريـده  درخت هـا  نداشـت.  عـادى 
بسـته مى شـد. از سـوى شـهربانى عليـه جمعيت 
شـهادت  بـه  هـم  برخـى  مى شـد.  تيرانـدازى 
مسـاجد  در  ديگـر  شـهدا  مراسـم  مى رسـيدند. 
نبـود بلكـه در تازه آبـاد برگـزار مى شـد. برخـى 
وقت هـا در ايـن مراسـم آيـت اهلل احسـان بخش 
مـن  هـم  وقت هـا  برخـى  و  داشـت  حضـور 
مى رفتـم. در يك سـخنرانى خطاب به پاسـبان ها 
گفتـم: شـما به سـوى مـردم و جوانـان تيراندازى 
نكنيـد چـون اگـر ورق برگـردد، روسـاى شـما 
فـرار مى كننـد ولـى شـما تـا كوچصفهـان هـم 
نمى توانيـد برويـد. وضع و اوضـاع دگرگون بود. 
بـراى شـهيد حاج آقا مصطفى خمينى در مسـجد 
كاسه فروشـان، سـالگرد برگزار كرديم. يك روز 
قبـل از برگـزارى مراسـم، حاج آقا احسـان بخش 
در مسـجد، بـه برگزارى مراسـم اشـاره داشـتند. 
پـس از سخنان شـان گفتـم شـهربانى جلوگيـرى 
مأمـوران  شـد.  هـم  همان طـور  كـرد.  خواهـد 

اطـراف مسـجد كاسـه فروشـان را بسـته بودنـد. 
رفتـم جلـوى مسـجد و بـر سـر مأمـوران فريـاد 
زدم كـه چـرا راه را بسـته ايد؟ بگذاريـد مـردم 
ايـن هياهـو، شـهر  ميـان  به هرحـال در  بياينـد. 
به هيچ عنـوان از امنيـت كافـى برخـوردار نبـود. 
مأمـوران بـه هركسـى كـه شـك مى كردنـد او را 
مى گرفتنـد. حتـى تصرف سـاختمان سـاواك در 

رشـت شـب 22 بهمـن اتفـاق افتـاد.  

نظـر حاج آقـا احسـان بخش در مـورد 
اعـدام سـاواکی ها چـه بـود؟ 

در حملـه بـه سـاختمان سـاواك عـده اى كشـته 
و بـه درخـت آويـزان شـده بودنـد. مخصوصـًا 
سـرهنگ لهسـايى، رئيس ساواك رشـت را اسير 
كردنـد و بعـد كشـتند. آن جنازه هـا دو روز در 

بـاالى درختـان پـارك آويـزان بود.
 سـاواكى ها بـه سـمت مـردم شـليك و آن ها هم 
دفـاع مى كردنـد. حاج آقـاى احسـان بخش ايـن 
اقـدام را مذمت  كـرد. منظور آقاى احسـان بخش 
در آن زمـان ايـن بـود كـه وقتـى مقامـات رژيم 
شـتم  و  ضـرب  مى كنيـد،  دسـتگير  را  گذشـته 
نكنيـد ونكشـيد، فقـط تحويل مراجـع قضايى و 

بدهيد. قانونـى 
را  متهـم  وقتـى  كـه  بـود  ايـن  ايشـان  نظـر    
كنيـم.  ابتـدا محاكمـه  بايـد  بازداشـت مى كنيـم 
مـا نبايـد فـورى و بـدون فـوت وقـت بـه اعدام 
و كشـتار دسـت بزنيـم. ايـن امـكان را بـه متهـم 

مـردم آیـت اهلل احسـان بخــش 
منبـر  پـای  و  می شـناختند  را 
گیـالن  در  می رفتنـد.  ایشـان 
سـابقه نـدارد کـه غیـر از حـاج 
روحانیـون  و  احسـان بخش   آقـا 
دیگــری  کســی  زمــان،  آن 
تظاهـرات  و  راهپیمایـی  جهـت 
اطالعیـه ای صادر کنـد. تظاهرات 
و راهپیمایـی توسـط روحانیون و 
احسـان بخش  آیـت اهلل  آن  رأس 
ضیابـری  آیـت اهلل  پشـتوانه  بـا 

می گرفـت. انجـام 
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حرف هـاى  آخريـن  دسـت كم  او  كـه  بدهيـم 
خـودش را بزنـد. وصيتـش را بكنـد. محـل دفن 

خـودش را اعـالم كنـد.
 علـت اينكـه عـده اى بـه آقاى احسـان بخش هم 
معتـرض بودنـد دقيقـا هميـن بـود. آن هـا معتقد 
بودنـد كه ايشـان سـازش كار اسـت و نمى گذارد 
كشـته  دم  در  مى شـوند  دسـتگير  كـه  افـرادى 

. ند شو

شما هم به همراه حاج آقا احسان بخش 
جز گروه استقبال از حضرت امام بودید 

که به رشت برگشتید. علتی داشت؟
 اعـالم شـد كـه قـرار اسـت حضـرت امـام بـه 
اتوبـوس   4 الـى   3 بياورنـد.  تشـريف  كشـور 
فراهـم كرديـم و رفتيـم بـه سـمت تهـران. يـك 
شـلوغ  رشـت  رسـيد  خبـر  كـه  مانديـم  روز 
شـد. حاج آقـا احسـان بخش گفـت: بـه رشـت 
و  باشـيد  تظاهركننـدگان  كنـار  در  و  برگرديـد 
بگوييـد كـه كمـى آرام تـر باشـند چون بـا آمدن 
رفتـم  اسـت.  تمـام  رژيـم  كار  امـام  حضـرت 
رشـت و اندكـى اوضـاع را سروسـامان داديـم. 
بـه  آيـت اهلل احسـان بخش هـم فـرداى آن روز 
رشـت آمدنـد. قـرار شـد به منظـور ورود امـام 
بـه تهـران بـه شـكل نمادين، شـهر رشـت را نيز 

پاكيـزه نماييـم. بـا حضـور حاج آقـا و  جمعيت، 
شـروع به پاك سـازى شـهركرديم. بريده درختان 
و السـتيك سوخته ها را از سطح شـهر برداشتيم. 
حاج آقـا احسـان بخش پـس از آرام شـدن شـهر 

رشـت مجـدداً بـه سـمت تهـران رفتنـد.

رشت  آرامش  انقالب  پیروزی  از  بعد 
طور دیگری به هم خورد. از آن اوضاع 

 و احوال برایمان بگویید. 
احسـان بخش  حاج آقـا  بـه  برخـى  زمـان  آن 
حاج آقـا  بـه  آقايـان  آن  سـازش كار.  مى گفتنـد 
برخـى  عمامـه  بايـد  شـما  كـه  بودنـد  گفتـه 

برداريـد. را  روحانيـون 

علت چه بود؟
روحانيـون  برخـى  به عنوان مثـال  مى گفتنـد 
قبـل از انقـالب، شـاه را دعـا كرده انـد. حاج آقـا 
احسـان بخش مى رونـد نـزد امـام و مى گويـد، بر 
مـن فشـار مى آورنـد و چنيـن درخواسـت هايى 
دارنـد. تكليـف چيسـت؟ حضـرت امـام فرمود: 
آيـا موضـوع فقـط همين اسـت؟ و آيا دستشـان 
حاج آقـا  نيسـت؟  آلـوده  كسـى  خـون  بـه 
احسـان بخش گفـت نه. حضـرت امـام فرمودند: 
اگـر چنيـن روحانيونـى را برداريـد خـأ ايجـاد 

تعـداد  بـه هميـن  توانسـتيد  مى شـود. چنانچـه 
روحانـى تربيـت و جايگزيـن كنيـد، مى توانـى 
ايـن روحانيـون را بركنـار كنـى. ايـن فرمايـش 
حضـرت امـام بيـان از دورانديشـى ايشـان بـود. 
زمـان  در  روحانيـون  هميـن  از  برخـى  بعدهـا 
جنـگ شـهيد تقديـم انقـالب كردنـد. آيـت اهلل 
احسـان بخش سياسـتش ايـن بـود كـه اسـتان در 
آرامـش و مـردم در امنيت باشـند. يكـى ديگر از 
خصلت هـاى حاج آقـا احسـان بخش ايـن بود كه 
در برخـورد بـا مخالفانـش مالطفـت و مهربانـى 
مى كـرد و چه بسـا آن شـخص را بيشـتر از مـا 
مى گفـت:  اعتراض مـان  در  مى گرفـت.  تحويـل 
شـما كـه از دوسـتانم هسـتيد و مـن بايـد بتوانم 
مخالفيـن را بـه مسـير هدايـت كنـم. برخـى از 
هميـن مخالفيـن از بـاب هميـن برخوردهـا، از 

آيـت اهلل احسـان بخش شـدند. همراهـان 

فعالیت گروهک ها چه گونه بود؟
توده اى هــا و منافقيــن در گيــالن از قــدرت 
يك زمــان  در  نبودنــد.  برخــوردار  زيــادى 
مســئول يكــى از گروهك هــا قصــد داشــت 
بــه ورزشــگاه شــهيد عضــدى رشــت بيايــد. بــه 
ــگاه  ــه ورزش ــان بخش ب ــا احس ــراه حاج آق هم
ــه  ــد ك ــما كارى كني ــت، ش ــان گف ــم. ايش رفتي
ســخنرانى برگــزار نشــود. گفــت ســيم بلندگــو 
را قطــع كنيــد. رفتيــم و ســيم را قطــع كرديــم. 
ــيم را  ــازى س ــه حج ــاد زد ك ــت دادوفري جمعي
ــورد و  ــم خ ــه ه ــه ب ــرده اســت. جلس ــع ك قط
آنچــه مدنظرشــان بــود برگــزار نشــد طرفــداران 

اسـت  قـرار  کـه  شـد  اعـالم   
حضـرت امام به کشـور تشـریف 
بیاورنـد. 3 الی 4 اتوبـوس فراهم 
سـمت  بـه  رفتیـم  و  کردیـم 
کـه  ماندیـم  روز  یـک  تهـران. 
خبر رسـید رشـت شـلوغ شـد. 
حاج آقـا احســان بخش گفــت: 
و در کنـار  برگردیـد  بـه رشـت 
تظاهرکننـدگان باشـید و بگویید 
که کمـی آرام تر باشـند چـون با 
آمـدن حضـرت امـام کار رژیـم 

تمـام اسـت.

در قم عکاسی به اسم رکس یا همان هما، عکس امام را در قالب کارت پستال عید نوروز کشیده بود و عکس خود را نیز ضمیمه این کارت پستال کرده 
و برای سروان زندی در خرم آباد که مورد بی احترامیش قرارگرفته بودم ، فرستادم. وی با دیدن این عکس پیغام داد دست از سر ما بردار اآلن یکی این 

تصویر را ببیند می گوید با شما همدست هستم.
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آن گروهــك شــروع كــرد بــه شــعار و مى گفــت 
مــرگ بــر حجــازى. مــن هــم در ميــان جميعــت 
بــودم. خــدا را شــكر كردم كــه من را نشــناختند. 
بــه همــراه جمعيــت تــا پــل عــراق رفتــم. البتــه 
ــى و  ــى مردم ــه درراهپيماي ــم ك ــن را بگوي اي
ــى  ــتند ول ــور داش ــا حض ــون، توده اى ه انقالبي

منافقيــن خيــر.
را  مـن  تظاهـرات  در  احسـان بخش  حاج آقـا 
ميـان مذهبى هـا و  تـا  بـه آخـر صـف مى بـرد 
نيايـد.  پيـش  درگيـرى  توده اى هـا  و  انقالبيـون 
توده اى هـا منطقشـان ايـن بـود كـه در صـورت 
درگيـرى و تيرانـدازى روحانيـون جلـو باشـند. 

آن هـا حتـى شـعار خودشـان را داشـتند.
پشـت  ابوالقاسـم  سـيد  محلـه  در  يك زمـان 
شـالق خانـه، خانـه ايى توسـط هميـن گروهك 
اجاره شـده بـود. در حـال گـذر بـودم كـه درب 
خانـه را زدم و گفتـم چنـد عكس امـام را به من 

بدهيـد. طـور ديگـرى نـگاه كردنـد.

قبل از اینکه حاج آقا احسان بخش امام 
پیش آمده  مسائلی  شوند  رشت   جمعه 

بود، می توان به آن اشاره کرد؟
خـدا مرحـوم الهوتـى را رحمـت كنـد. ايشـان 
مسـائل  يـك سـرى  بودنـد.  امام جمعـه رشـت 
كـه  بودنـد  گرفتـه  برخـى تصميـم  آمـد  پيـش 
آيـت اهلل امينيـان نماينـده امام و امام جمعه رشـت 
بشـوند. آن زمـان حاج آقا احسـان بخش از طرف 
حضـرت امـام مأمور سـفر بـه سـفارتخانه ايران 
در كشـورهاى؛ افغانستان؛پاكسـتان و بنـگالدش 
و  يافـت  پايـان  مأموريـت  ايـن  بودنـد.  شـده 

حاج آقـا برگشـته بودنـد.
قبـل از ايـن مأموريت در رشـت برخـى به منزل 
حاج آقـا هجـوم برده و اقـدام به شـلوغى كردند. 
بـه نظرم آن هـا مذهبـى نبودند و بيشـتر تحريك 
منافقيـن بـود. حاج آقـا به تهـران و نزد امـا رفتند 
و حضـرت امام هـم اين مأموريـت را به حاج آقا 
دادنـد. به هرحـال مأموريت  پايان يافت و ايشـان 
بـه كشـور برگشـتند. مـا هـم تمايـل داشـتيم كه 
نـه  بشـوند.  امام جمعـه  احسـان بخش  حاج آقـا 
اينكـه آيـت اهلل امينيـان را قبول نداشـتيم.  اين را 
هـم بگويـم  كه معمـوالً اين اطرافيان هسـتند كه 
باعـث چالـش ميـان افراد مى شـوند. نامـه ايى را 
خطـاب به  حضرت امام نوشـتيم. بـه همراه چند 
نفـر ازجملـه آقايـان شـفيعى، خيرخـواه، مرحوم 
نياكويـى، شـريفى، زاد پـرور )قارى قـرآن( و از 
بـازار آقايـان: گلچيـن، پدرخانـم آقـاى فتوحـى 

رفتيـم جمـاران نزد حضـرت امام. نامـه را همراه 
كتـاب انقـالب اسـالمى حاج آقـا احسـان بخش 
تقديـم حضـرت امام كرديـم. گفتيم درخواسـت 
داريـم كـه حاج آقـا احسـان بخش نماينـده شـما 
در گيـالن و امام جمعـه رشـت شـوند. حضـرت 
امـام فرمودنـد: »فكـر مى كنـم.« در حـال آمـدن 
بوديـم كـه آقـاى خيرخواه مشـتى قنـد را جهت 

تبـرك به امـام دادنـد و گرفتند.
حضـرت امـام تـا كنـار در آمدنـد و مـا را بدرقه 
كردند. روز پنجشـنبه سـاعت 9 شـب سـر سفره 
غـذا بـود كـه در تلويزيـون اعـالم شـد حكـم 
امام جمعـه  به عنـوان  احسـان بخش  آيـت اهلل 
و نماينـده امـام زده شـده اسـت. بنابرايـن فـردا 
تـا  نمـاز جمعـه خوانـده مى شـد.   مى بايسـتى 
دانشـگاه  در  جمعـه  نمـاز  مراسـم  پيش ازايـن 
جنـب ورزشـگاه بـود. به هـر ترتيبى اوليـن نماز 
جمعـه توسـط ايشـان در مسـجد »خواهـر امام« 

شـد. خوانده 

هـر  احسـان بخش  آیـت اهلل  ظاهـراً 
مسـئله ای را بـا حضـرت امـام در میان 

؟  شـتند ا می گذ
بلـه ارتبـاط ايشـان بـا حضـرت امـام مسـتحكم 
روحانى)رئيس جمهـور  آقـاى  بـود.  عالـى  و 
وقـت( دريكـى از مراسـم هاى سـالگرد ارتحـال 
آيـت اهلل احسـان بخش بـه گيالن آمـده بودند. در 
سـخنرانى گفتنـد : من در صداوسـيما مسـئوليتى 
داشـتم. رفته بـودم نزد حضرت امام تا گزارشـى 
ارائـه بدهـم. گـزارش را تحويـل و قصـد رفتـن 

داشـتم كـه حضـرت امـام گفتنـد: حـاج شـيخ 
صـادق بيرون هسـتند. ببيـن چـه كارى در حوزه 
انجـام بـده. تعجـب  صداوسـيما دارد برايشـان 
كـردم چـون حضـرت امـام به اسـم براى كسـى 
سـفارش نمى كـرد. آقـاى ناطق نـورى زمانى كه 
وزيـر كشـور بودنـد در يكـى از مراسـم  ارتحال 
آيـت اهلل احسـان بخش تعريـف مى كنـد كه قصد 
داشـتيم بـراى گيـالن اسـتاندار انتخـاب كنيم. به 
هميـن منظـور نـزد حضـرت آقـا )مقـام معظـم 
رهبـرى( رفتـم و اعـالم كـردم كه قصـد رفتن به 
گيـالن جهت تعييـن اسـتاندار را داريم. حضرت 
آقـا گفتنـد: بـا آقاى احسـان بخش مشـورت كن. 
اگـر اسـتاندار هـم نگذاشـتى مانعى نـدارد چون 
آقـاى احسـان بخش كار ده تـا اسـتاندار را انجام 

مى دهـد.
از آقاى رسـولى محالتى نقل شـده است كه آقاى 
گـزارش  ارائـه  به منظـور  زمانـى  احسـان بخش 

حاج آقا احسان بخش در تظاهرات 
من را به آخر صف می برد تا میان 
انقالبیون و توده ای ها  مذهبی ها و 
درگیـری پیش نیــاید. توده ای ها 
صورت  در  که  بود  این  منطقشان 
روحانیون  تیراندازی  و  درگیری 
جلـو باشنـد. آن ها حتـی شعـار 

خودشان را داشتند.
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آيـت اهلل  شـهيد  بودنـد.  رسـيده  امـام  خدمـت 
اشـرفى اصفهانـى كـه نماينـده امام در كرمانشـاه 
بودنـد نيـز حضـور داشـتند و به امـام مى فرمايند 
كـه نـام كرمانشـاه را بـه باختـران تغييـر داده ايم. 
آيـت اهلل احسـان بخش در گـزارش خـود شـرح 
مفصلـى از مقـدار برنـج، زيتـون و ديگر مسـائل 
اسـتان را ارائـه دادنـد. حضـرت امـام فرمودنـد: 
آيـا گـزارش مكتـوب هـم داريـد؟ كـه حاج آقـا 
حضـرت  تقديـم  را  آن  و  بلـه  كردنـد  اعـالم 
امـام كردنـد. حضـرت امـام عنايـت خاصـى بـه 
حاج آقـا احسـان بخش داشـت. بـه هميـن جهت 
ائمـه جمعـه اسـتان كـه نـزد امـام )ره( مى رفتند 
برخـى مطالـب را از طريق آيت اهلل احسـان بخش 

بـه امـام منتقـل مى كردنـد.  
آيـت اهلل احسـان بخش تنهـا در گيالن نيسـت كه 
شناخته شـده اسـت. وقتى به تهران مى روم برخى 
از بـزرگان بـا ديدنـم  از آيـت اهلل احسـان بخش 
يـاد مى كننـد. حاج آقـا احسـان بخش بـا بيشـتر 
مسـئولين و سـران مملكتـى هـم در ارتبـاط بود 
آقـاى  به عنوان مثـال  مـى زد.  را  حرفـش  هـم  و 
بودنـد  رئيس جمهـور  كـه  زمانـى  رفسـنجانى 
بـه گيـالن آمدنـد ولـى حاج آقـا احسـان بخش 
بـه اسـتقبال ايشـان نرفـت. علـت را پرسـيدم. 
گفـت: ايشـان مى آيند تا فقـط مـوردى را افتتاح 
كننـد درحالى كـه مـن مى خواهـم بـراى گيـالن 
كار انجـام بشـود. در عيـن  حـال كـه بـا آيت اهلل 
رفسـنجانى رفاقـت داشـت ولى براى سـربلندى 

گيـالن، رفاقتـش را مقدم تـر نمى دانسـت. 

بعـد از رحلـت حاج آقـا احسـان بخش 
هـم به منظـور تعییـن امام جمعه رشـت 

نزد حضـرت آقـا رفتید؟
بلـه. بعـد از ارتحـال حاج آقـاى احسـان بخش به 
همراه آقايان شـفيعى، خيرخـواه، مرحوم حجتى، 
زاهـد و چنـد نفـر ديگـر خدمـت مقـام معظـم 
رهبـرى رفتيـم. در نامه ايى درخواسـت داشـتيم 
كـه آيـت اهلل محمـدى گيالنـى به عنـوان نماينده 
حضـرت آقـا در گيالن باشـند. آقـاى گلپايگانى 
گفـت: آقـاى محمـدى نپذيرفتـه. زمـان ظهر، به 
همـراه حضـرت آقا نمـاز خوانديم. بعـد از پايان 
ايشـان بـه گيلكـى گفتند كه بنشـينيم يـك چايى 
بخوريم. سـپس از خاطراتشـان از گيـالن گفتند. 
از حـاج رحمـت چايچـى هـم پرسـيدند. ظاهراً 
آن شـخص »جـز هيئـت  امنـاى مسـجد كپـور 
چـال« قبل از انقـالب، از حضرت آقـا در گيالن 

خواسـته بـود كـه براى شـاه دعـا كند. 

زمانـى هـم كه در مجلس شـوراى اسـالمى بودم 
بـه همـراه حاج آقـا احسـان بخش نـزد حضـرت 
رفتـه  بودنـد«  رئيس جمهـور  زمـان  آن   « آقـا 
بوديـم. آن روز نيـز حـال رحمت چايچـى را از 
حاج آقـا احسـان بخش پرسـيده بودند. برسـيم به 
جلسـه خودمـان. در آن جلسـه گفتيم كـه بعد از 
رحلـت آيت اهلل احسـان بخش درخواسـت داريم 
كـه نماينده تـان را معرفى بفرماييد. ايشـان گفتند 
اگـر شـخصى هماننـد احسـان بخش را بخواهيد 
كـه نداريـم. بايد توقـع را پايين آورد. ناهار شـد 
در حـال صرف ناهـار بوديم كه آقـاى گلپايگانى 
از حاج آقـا قربانـى نـام بردنـد. كه نهايت ايشـان 

معرفى شـدند.

روند انقالب اسالمی در گیالن را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

عـده اى به  اشـتباه تصـور دارند كه اسـتان گيالن 
در پيـروزى انقـالب از ديگـر اسـتان ها عقب تـر 
بـا ديگـر  اسـت.  در حالـى  كـه  هم پـا  بـوده 
اسـتان ها و شـايد جلوتـر از خيلى اسـتان ها بود. 
البتـه نبايـد گيـالن را بـا اسـتان قم مقايسـه كرد. 
بـه  هـر حـال قـم جايـگاه مراجـع و روحانيـون 
بـوده و حـوزه علميـه در آن قرار داشـت. گيالن 
در سـكوت نبـود. ايـن خطه شـاهد تبعيدى هايى 
بـود كـه عليـه رژيـم اقداماتـى داشـتند و برخى 
هـم از ايـن اسـتان تبعيـد شـدند. مـن به عنـوان 
مبلـغ بـه شـيراز، بروجـرد، خرم آبـاد و كاشـان 
جعفـرى  محمـد  آيـت اهلل  آقايـان  يـا  مى رفتـم. 
گيالنـى، جعفـر شـجونى، زين العابديـن قربانى، 
حسـن الهوتـى و محمدمهـدى ربانـى املشـى 

به شـدت عليـه رژيـم مبـارزه مى كردنـد.
آيـت اهلل محفوظـى به رفسـنجان تبعيد مى شـوند 
و آيـت اهلل فيـض و الهوتـى هـم بسـيار زحمت 
كشـيدند. در انقـالب اسـالمى، اوليـن شـهيد بـه 
نـام سـيد يونـس رودبـارى از گيـالن اسـت. در 
زمـان محاكمـه حضـرت امـام، علمـاى مهاجـر 
بـه  ايشـان  از  حمايـت  بـراى  و  خواسـتند  بـر 
تهـران رفتنـد. از گيـالن هـم آيـت اهلل ضيابرى و 
بحرالعلـوم، جـز علماى مسـاجدى بودنـد كه به 
حمايـت از حضـرت امـام بـر خواسـتند. پس از 
لوايح شـش گانه شـاه، علمـاى گيـالن و بازاريان 
بـا حضـور در مسـجد كاسـه فروشـان تجمـع 
و جلسـاتى برگـزار كردنـد. آيـت اهلل بحرالعـوم 
سـخنرانى كردند. آيت اهلل ضيابرى هم سـخنرانى 
داشـت و اعـالم كـرد كه رژيـم قصـد دارد آئين 
مـزدك را در مملكـت اجـرا كنـد. بـا پيـروزى 

انقـالب اسـالمى، اسـتان گيـالن 8 هـزار شـهيد 
تقديـم ميهـن كـرد. در خيلـى چيزهـا، نمونه ايم. 
اوليـن شـهيد وزيـر )دفاع(، آقـاى نامجـو متعلق 
بـه گيـالن اسـت. اوليـن اسـتاندار شـهيد، آقـاى 
انصـارى هـم گيالنـى اسـت. گيـالن بـه همـت 
آينـدگان  حاج آقـا احسـان بخش سـرافراز شـد. 
بايـد بداننـد كه گيـالن در قبل انقـالب و بعد از 
آن چـه كرد. مـردم، جوانان و علمـاى گيالن چه 
نقشـى داشـتند و بايد بدانند كه انقالب اسـالمى 

به راحتـى بـه دسـت نيامده اسـت.

می تـوان مقایسـه تطبیقـی از وضعیـت 
فعلـی جامعـه بـا آن زمان داشـت؟

شـبى در مـاه مبارك رمضـان درراه منـزل بودم . 
در ميـدان شـهيد انصـارى منتظر راننده شـدم كه 
خانمـى نزديك شـد سـؤال پرسـيد و جوابش را 
دادم. بعـد از چنـد قدم دوباره برگشـت و گفت: 
مـن را ايـن طـور نبينيـد، مـن نمـاز مى خوانـم، 
هـم  قـرآن  ختـم  مـادرم  بـراى  و  دارم  روزه  
گرفتـه ام. ايـن مثـال را زدم كـه بگويـم برخالف 
و  ديـد  را  مـردم  ظاهـر  نبايـد  برخـى،  تصـور 
قضـاوت كـرد. جوان هايـى كـه اوايـل انقـالب 
بـه جبهه هـا رفتنـد همگـى مسـجدى نبودنـد. با 
آمـدن حضـرت امـام و شـروع جنـگ تحميلـى 
همـان جوانـان بافرمـان حضـرت امام بـا حضور 
در جبهه هـا از مرزهـاى كشـور دفـاع كردنـد. و 
برخـى بـه مقـام واالى شـهادت رسـيدند. يـادم 
اسـت كـه بعد از پايان مراسـم در مسـجد كاسـه 
فروشـان جميعـت بيـرون آمد و شـروع كـرد به 
گفتـن شـعار مـرگ بـر شـاه و درود بـر خمينى. 
جوانـى از من پرسـيد كه حاج آقا، آقـاى خمينى، 
روحانـى هسـتند؟ خداوند محبت حضـرت امام 

را در دل جوانـان انداخـت.

در  تنهـا  احسـان بخش  آیـت اهلل 
گیـالن نیسـت که شناخته شـده 
اسـت. وقتـی بـه تهران مـی روم 
برخـی از بـزرگان بـا دیدنـم  از 
یـاد  احسـان بخــش  آیــت اهلل 
احسـان بخش  حاج آقا  می کننـد. 
سـران  و  مسـئولین  بیشـتر  بـا 
مملکتـی هـم در ارتبـاط بـود و 

هـم حرفـش را مـی زد. 
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منبرش سازنده، 
کوبنده و انسان ساز بود

گفت وگو با حجت االسالم محمدرضا شفیعی  
مسئول دفتر آیت اهلل احسان بخش

حجت االسـالم محمدرضـا شـفیعی  
از چهره هـای خـدوم و انقالبـی در 
گیـالن اسـت و از سـال 133۵ بـا 
حاج آقا احسـان بخش آشـنا شده و 
پـس  از آن  همواره در کنارشـان بود. 
وی بعـد از پیـروزی انقالب اسـالمی 
به مـدت ۲3 سـال مسـئولیت دفتر 
حاج آقـا احسـان بخش را بـر عهده 
داشـت. سـال هایی کـه هـر کـدام 
می توانـد هـزاران صفحـه حکایـت 
و خاطـرات را پیـش روی مخاطبـان 
قـرار دهـد.  چنـد دوره نمایندگـی 
مـردم فومـن و شـفت در مجلـس 
شـورای اسـالمی نیـز از سـوابق و 
فعالیت های سیاسـی وی محسـوب 
می گـردد. از سـخنرانی علیـه نظام 
تـا دیـدار بـا  حضـرت امـام، نحوه 
چگونگـی امام جمعه شـدن حاج آقا 
احسان بخــش و مأمـــوریـت  در 
سـفارت خانه ایـران و ... بخشـی از 
دانسـته ها و خاطـرات وی از آیت اهلل 
احسـان بخش اسـت که در گفت وگو 

بـا شـاهد یـاران می خوانید. 

نحــوه ارتبــاط و آشــنایی جنابعالــی بــا 
ــود؟   ــه ب آیــت اهلل احســان بخش چگون
احسـان بخش  حاج آقـا  بـا   1335 سـال  از 
رشـت  مهدويـه  مسـجد  در  مـن  شـدم.  آشـنا 
زمـان  آن  احسـان بخش  آقـاى  بـودم.  طلبـه 
او  مى آمـد.  گيـالن  بـه  تابسـتان ها  و  بـود  قـم 
بـه  عنـوان يـك واعـظ بنـام در اسـتان مشـهور 
 بـود. مـن اهـل روسـتاى كاس احمـدان فومـن 
هسـتم. مرحـوم پـدرم حـاج ولـى اهلل شـفيعى، 
از حاج آقـا احسـان بخش دعـوت مى كـرد ايـام 
فاطميـه هرسـال به مـدت ده روز در خدمتشـان 
كوبنـده سـازنده،  بسـيار  منبـرش   باشـيم. 
بيشـتر مابعدهـا  ارتبـاط  بـود.  انسان سـاز   و 

شـد چون ايشـان در سـال 1338 به رشت  آمدند 
كردنـد.  تأسـيس  را  دانـش  و  ديـن  مدرسـه  و 
زبردسـت  منبـرى  يـك  احسـان بخش  آيـت اهلل 

ند. بود

درآمد

مــروج  اولیــن  ایشــان  می گوینــد 
حضــرت امــام )ره( در گیــالن بودنــد 

ــد. ــتری بفرمایی ــح بیش توضی
آيـت اهلل بروجـردى در سـال 1340 بـه رحمـت 
آمـده  سـاواك  پرونده هـاى  در  مى رونـد.  خـدا 
احسـان بخش  آقـاى   1340 سـال  در  اسـت، 

را در منطقـه شـفت بـراى مراسـم ختـم آقـاى 
بروجـردى دعـوت مى كننـد. آقاى احسـان بخش 
در آن مجلـس روح اهلل خمينى را اعلم فى االرض 
بحرالعلـوم   مرحـوم  گيـالن  در  مى كنـد.  اعـالم 
معتقـد بود آيت اهلل سـيدمحمود شـاهرودى اعلم 
هسـتند و آيـت اهلل ضيابـرى معتقـد بـود آيت اهلل 
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محسـن حكيـم اعلـم هسـتند. بنابرايـن حاج آقـا 
خمينـى)ره(  امـام  مـروج  اوليـن  احسـان بخش 
در گيـالن بودنـد. آقـاى احسـان بخش در همـه 
مراسـمات و مجالـس مـروج امـام خمينـى)ره( 
در  را  امـام)ره(  عكـس   1340 درسـال  بودنـد. 

مسـجد چينـى چيـان باالى منبرشـان قـرار داد و 
حتـى منزلشـان را پايـگاه انقالبيون قـرار داد. در 
اين راسـتا مبارزات سياسـى را بـدون ترس ادامه 
داد. ايـن فعاليـت در مدرسـه ديـن و دانشـى كه 
تأسـيس كـرده بودند نيـز برقرار بود. دوسـتان ما 
از جملـه حجت االسـالم باقـرى مسـئول چـاپ 
اعالميـه امـام بودنـد. از سـاعت 3 الـى 5 صبـح 

فتوكپى هـا چـاپ و پخـش مى شـد. 

موضـوع اولتیماتومـی کـه انقالبیون به 
تیمسـار سـیدی رئیـس شـهربانی وقت 

دادنـد چـه بود؟
حـدود 10 نفرى از جمله: آقايان حسـام، حاجى 
حاج آقـا  احسـان بخش،  ميرآقاموسـوى،  قـوام، 

خيرخـواه، خـودم و ... را بـه شـهربانى بردند. 
تيمسـار سـيدى، رئيـس شـهربانى وقت بـود. او 
رفتـه بـود آرايشـگاه بعـد از مدتـى آمـد. وقتـى 
گفـت:  احسـان بخش  آقـاى  بـه  خطـاب  آمـد 
مملكـت چـه مى خواهيـد؟ شـاه  ايـن  از  شـما 

اين همـه خدمـت كـرده اسـت، اشـاره  داشـت 
بـه لوايـِح شـش گانه، انقـالب سـفيد و ... آقـاى 
احسـان بخش رو كـرد به عكـس شـاه و گفـت: 
شـاه بايـد از ايـن مملكت بيـرون برود. تيمسـار 
گفـت: چـى؟ تـو مى گويى شـاه بايـد از مملكت 
بيـرون بـرود؟ آقـاى احسـان بخش گفـت: نه تنها 

مـن بلكـه همـه مـردم مى گوينـد. 
تيمسـار به سـرهنگ فقـى )رئيس پليس رشـت( 
گفـت: تـا ديـروز بـه شـما گفتـم نيم تنـه پاييـن 
تظاهركننـدگان را بزنيـد ولـى از فـردا هركسـى 
بيـرون آمـد و شـلوغ كـرد مغـز همـه را ولـو 

مى كنيـد. 
آقـاى احسـان بخش دكمـه پيراهنـش را بـاز كرد 
و گفـت: اين سـينه مـن و آن  هم تير شـما، بزنيد 
و بكشـيد. گفت: من ده فرزنـد دارم. وصيت نامه 
خداحافظـى  فرزندانـم  بـا  و  نوشـته  را  خـود 
اسـت.  تمـام  قضيـه  تيمسـار،  آقـاى  كـرده ام. 
خمينـى امـام اسـت. بسـاطتان را جمـع كنيد. در 
حـال گفت وگـو بود كه صـداى بيسـيم درآمد و 
اعـالم شـد حدود 3 هزارنفرى در مسـجد كاسـه 
فروشـان جمـع شـده اند.آنان به همراه خـود نان 
و خرمـا دارنـد و مى گوينـد تـا سـاعت ده شـب 
فرصـت داريد.اگـر آقايـان آزاد شـدند كـه هيـچ 

وگـر نـه شـهربانى را بـه آتش مى كشـيم. 
تيمسـار ناگهـان از پشـت ميـز بلند شـد. خطاب 
سـيد  مـن  جـدم  بـه  گفـت:  احسـان بخش  بـه 
هسـتم. در منـزل مـن مفاتيح الجنان و قـرآن قرار 
دارد. او راسـت مى گفت منزل او داراى دو سالن 
بـود. يـك سـالن قـرآن و مفاتيح الجنان و سـالن 
ديگـرش مشـروبات الكلى قرار داشـت. از آقاى 
احسـان بخش خواسـت جلـوى تجمع كننـدگان 
را بگيـرد. آقـاى احسـان بخش گفـت: ناراحـت 
نشـويد سـعى مى كنم آن جمعيـت را آرام كنم و 
سـپس خطاب بـه من گفت: آقاى شـفيعى برويد 
مسـجد كاسه فروشـان و بگوييد مـا در حال آزاد 
شـدن هسـتيم. جمعيت تشـريف ببرنـد. 8 صبح 

در مسـجد كاسه فروشـان منتظرشـان هستم. 
بـه مسـجد كاسه فروشـان رفتـم و پيـام را منتقل 
كـردم. از مـن پرسـيدند كـه در كالنترى به شـما 
توهيـن نشـد؟ گفتـم نـه. بديـن ترتيـب قائلـه 

بيد. خوا

ظاهــراً برخــی وقت هــا بــرای گرفتــن 
ســهم امــام همراهشــان بودید.

آيـت اهلل احسـان بخش در مسـجد چينـى چيـان 
امـام جماعـت بـود. 90 درصد اهالـى آن خيابان 

ــزد  ــم ن ــه بودی ــه رفت ــی ک زمان
ــت  ــرای صحب ــام ب ــرت ام حض
کــردن امــام  جمعــه شــدن 
ــای  ــان بخش، آق ــت اهلل احس آی
ــروب  ــان غ ــت زم ــولی گف رس
ــام  ــه ام ــد ک ــن ش ــن تلف ــه م ب
بــا شــما کار دارنــد. رفتــم 
ــرو  ــت: ب ــام گف ــان، ام خدمتش
ــان بخش را  ــای احس ــم آق حک
ــن  ــرف م ــد از ط ــد و بدهی بزنی
در رادیــو و تلویزیــون بخواننــد. 
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اسـناد مهـم مربـوط به نوشـته شـاه به جـان اف 
كنـدى بـود كه نوشـته بـود شـما ذوالفقـار على 
بوتـو را بـه من ببخشـيد. جـان اف كندى جواب 
داده بـود كـه ذوالفقـار علـى بوتـو مـرده. يعنـى 
شـما ديگـر پيگيـر نشـو. امـام وقتـى مـدارك را 
ديـد گفـت: آقـاى احسـان بخش چـه گونـه اين 

مـدارك را جمـع آورى كرديـد؟

آقای شفیعی جنابعالی به همراه جمعی 
درخواست  و  رفتید  امام  حضرت  نزد 
امام جمعه شدن حاج آقای احسان بخش 
را  دیدار  این  جزییات  داشتید.  را 

برایمان شرح دهید.
روزى حـاج احمد آقـا در تماس با ايشـان گفتند 
آقـاى  شـويد.  امام جمعـه  نمى خواهيـد  شـما 
احسـان بخش گفـت امـام مـن را مى شناسـد اگر 
صـالح بداننـد. مـا بـه همـراه )حجـت االسـالم 
حجـت  خيرخـواه،  حجت االسـالم  نياكويـى، 
االسـالم حجـازى( و از بازاريـان رشـت آقايـان: 
رضـا  حـاج  آقاهاتفـى،  كاس  حـاج  )گلچيـن، 
عظيـم زاده وحـاج گل آقـا فتوحـى( بـه همـراه 
طومـارى روز پنج شـنبه بـراى مالقات بـا امام به 
جمـاران رفتيـم. من هـم رابط اين گـروه بودم و 
شـماره تلفـن حاج احمـد آقا را بـراى هماهنگى 
گرفتـه بـودم. طى هماهنگـى به تهـران نزد حاج 
احمـد آقـا رفتيم. سـپس خدمـت امام رسـيديم. 
آن روز حاج آقـا نياكويـى چـون پيش كسـوت ما 
بودنـد سـخنگوى مـا شـدند. حاج آقـا نياكويـى 
روحانيـون،  علمـا،  گفتنـد:  امـام  بـه  خطـاب 
نسـبت   ... و  فرهنگيـان  كشـاورزان،  بازاريـان، 
آقـاى احسـان بخش عالقـه خـاص دارنـد،  بـه 
هسـتند.  جنابعالـى  مقلـد  احسـان بخش  آقـاى 
اگـر مصلحـت بدانيـد حكـم ايشـان را به عنـوان 
امام جمعـه، مرحمـت بفرماييـد. امـام تنهـا يـك 
جملـه گفـت: فكـر مى كنم. سـپس قنـدى را كه 

به  احسان بخش  آیت اهلل  وقتی 
تهران رفتند امام برایشان نوشتند 
جناب حجت االسالم احسان بخش 
به نماینـدگی از طـرف این جانب 
در  ما  به  تمامی سفـارت خانه های 
کشورهای اسالمی سربزنید و برای 

این جانب گزارشی تهیه نمایید. 

و بـازار رشـت را غالبـًا مقلـد امـام كـرده بودند. 
آن زمـان مـن يـك فولكس واگـن داشـتم.گاهى 
مى گفـت:  مـن  بـه  يك شـب  حـدود  وقت هـا 
آقـاى شـفيعى بيـا دنبالـم برويـم خانـه مقلديـن 
امـام. آن هـا قصـد دارنـد سـهم امـام را بدهنـد. 
مى خواهـم بـه مكـه بـروم و حاج آقـا مصطفـى 
را نيـز كـه قرار اسـت بـه مكـه بياينـد را ببينم تا 

سـهم امـام را بـه ايشـان بدهـم. 

ــن و  ــه دی ــه مدرس ــتید ب ــاره داش اش
ــر  ــم درگی ــه ه ــن مدرس ــش ، ای دان

بــود؟ سیاســی  فعالیت هــای 
آيـت اهلل احسـان بخش را هـم بايـد يـك چهـره 
سياسـى دانسـت و هـم يـك چهـره فرهنگـى. 
چهارصـد  حـدود  كـه  داشـت   دبيرسـتانى 
دانش آمـوز و معلـم در آن تدريـس مى كردند. به 
نظـرم يكـى از كارهـاى فرهنگى كه از سـال هاى 
40 بـه بعـد شـروع كـرد  مربـوط به ايـام محرم 
بـود. در روزهـاى تاسـوعا و عاشـورا چهارصـد 
جـوان بـه همـراه خـودش و بـا پاى برهنـه در 
و  آزادمنشـى  مباحـث  او  بودنـد.  خيابان هـا 
آزادگـى را بـه جوانـان مى آموخـت. جوانـان نيز 
طالـب بودنـد. ايـن اقـدام هرچنـد فرهنگى ولى 

اهـداف سياسـى را در برداشـت.

ــه  بعــد از پیــروزی انقــالب عــده ای ب
ــت آن  ــد عل ــوم می برن ــان هج منزلش

می دانیــد؟ را 
بـا پيـروزى انقـالب، ابتدا آقاى الهوتى و سـپس 
حاج آقـا امينيـان امـام جماعـت موقـت بودنـد. 
امام جمعـه نشـده  حاج آقـا احسـان بخش هنـوز 
بودنـد.آن زمـان يـك عـده ايـى بـه منـزل آقاى 
احسـان بخش هجـوم بردنـد و يكى از دسـتان او 
شكسـت. مادرشـان بى هوش شـدند. اين عوامل 

سـبب شـد ايشـان به تهـران بروند.

مأموریت خارج از کشور  
وقتـى آيـت اهلل احسـان بخش بـه تهـران رفتنـد 
حجت االسـالم  جنـاب  نوشـتند  برايشـان  امـام 
احسـان بخش بـه نمايندگـى از طـرف اين جانب 
كشـورهاى  در  مـا  سـفارت خانه هاى  به تمامـى 
اسـالمى سـر بزنيـد و بـراى اين جانب گزارشـى 

نماييد.  تهيـه 
بنابرايـن ايشـان بـراى مأموريـت بـه پاكسـتان، 
هندوسـتان، عربسـتان و بنـگالدش رفتند. حدود 
20 كيلـو مـدارك بـراى امـام آوردنـد. يكـى از 

بـرده بوديـم امـام آن را تبـرك كرد و برداشـتيم. 
بـراى زيـارت بـه عبدالعظيـم رفتيـم. 

پـس از زيـارت و خوردن ناهار به سـمت گيالن 
رفتيـم. سـاعت 8 به امامزاده هاشـم رسـيديم كه 
از راديـو حكـم آقاى احسـان بخش را بـه عنوان 
امامـت جمعـه و نماينـده امـام شـنيديدم. وارد 
رشـت كـه شـديم بـه آقـاى احسـان بخش گفتم 
امـام حكـم شـمارا زدنـد. به ايشـان گفتـم براى 
نمـاز فـردا جايـگاه را آمـاده مى كنـم. خدمـت 
آيـت اهلل الكانـى رفتـم و خواسـتم سـهم امـام را 
بـه مـا بدهنـد. سـپس رفتم نـزد موكـت فروش، 
نجـار و بـرق كار و سـرانجام تا 4 صبـح همه چيز 
بـراى  آمـاده شـد. صبحانـه  نمـاز  اقامـه  بـراى 
كسـانى كـه فعـال بودند نان سـنگك وكلـه پاچه 
تهيـه كردم. نمـاز صبح را هم خوانديـم. بنابراين 
اوليـن نمـاز جمعـه در مسـجد )خواهـر امـام ( 
برگـزار شـد. ايـن را هـم يـادم رفـت بگويـم. 
زمانـى كـه رفتـه بوديـم نـزد حضرت امـام براى 
صحبـت كـردن دربـاره امام جمعه شـدن آيت اهلل 
احسـان بخش، آقاى رسـولى گفت زمـان غروب 
بـه مـن تلفـن شـد كـه امـام بـا شـما كاردارنـد. 
رفتـم خدمتشـان، امام گفـت: برويـد حكم آقاى 
احسـان بخش را بزنيـد و بدهيـد از طرف من در 
راديـو و تلويزيـون بخواننـد. بـه ايشـان گفتم كه 
برخـى آقايـان نـام ديگـرى را نام برده انـد. امـام 

مجـدداً گفـت: حكـم ايشـان را بزنيد. 
 

ــس  ــه مــدت 23 ســال رئی ــی ب جنابعال
ــد  ــان بخش بودی ــت اهلل احس ــر آی دفت
از چــه زمــان ایــن پســت را گرفتیــد؟ 
و چنانچــه در ایــن مــدت  خاطــره ای 

داریــد بیــان بفرماییــد.
همـان روز كـه ايشـان حكم امام جمعه رشـت را 
گرفتنـد، همـان روز نيـز حكم رئيـس دفترى من 
زده شـد. مـن ده سـال امام جمعـه موقت ايشـان 
 هـم بـودم. قصد دارم در خصـوص ترور حاج آقا 
صحبـت كنـم. تروريسـت ها قصد داشـتند آقاى 
احسـان بخش را روز قبل تـر تـرور كننـد. منتهـا 
ديدنـد كـه مـن دارم نمـاز مى خوانـم. در روزى 
كـه نمـاز مى خوانـدم شـلوغى خاصـى بـود. بـه 
حـاج كسـايى يكـى از هيئت امناى مسـجد گفتم 

اين شـلوغى ها چيسـت؟
روز بعـد كـه تـرور شـد متوجه شـدم كـه همان 
تـرور،  روز  در  اسـت.  افتـاده  اتفـاق  وضعيـت 
صـداى انفجـارى همـه اطـراف را لرزانـد. وقتى 
آقـاى محسـن رضايـى بـه گيـالن آمـده بـود و 
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جنـازه منافقين را ديد گفـت: اگر مواد منفجره اى 
كـه تروريسـت بـه خودش بسـته منفجر مى شـد 

نصـف بـازار رشـت از بيـن مى رفـت.

به چـه علت محسـن رضایی بـه گیالن 
آمد؟

 امـام بـه ايشـان گفته بـود بيايند رشـت. يكى از 
كارهايـى كه از ايشـان خواسته شـده بـود، خريد 
اطـراف خانـه حاج آقـا احسـان بخش و اسـكان 
احسـان بخش  آقـاى  البتـه  بـود.  آن  در  برخـى 

نگذاشـت اين كار بشـود.

آقا  حاج  پای  شدن  قطع  از  کسی  چه 
احسان بخش  ممانعت کرد؟

ــه بيمارســتان  ــى ايشــان را ب ــرور وقت ــس از ت پ
ــان را  ــاى ايش ــتند پ ــد داش ــى قص ــم برخ بردي
قطــع كننــد. بــه آن هــا گفتــم اگــر قــرار اســت  
ــام  ــران انج ــد در ته ــردد باي ــع گ ــان قط پايش

ــود.  ش
ــاى  ــم آق ــا، گفت ــه حــاج احمــد آق ــگ زدم ب زن
احســان بخش را تــرور كردنــد. گفــت مــن 
نگفتــم بــه مســجد كاسه فروشــان نــرو. بعــد از 
ــاى  ــك هواپيم ــه ي ــت ك ــن گف ــه م ــه ب ده دقيق
آموزشــى اطــراف رشــت اســت. هماهنــگ 
ــه  ــران و ب ــه ته ــاى احســان بخش را ب ــردم آق ك

ــد.  ــى ببري ــى خمين ــتان مصطف بيمارس
حــدود 200 هــزار نفر اطــراف بيمارســتان بودند 

و خيلــى شــلوغ شــده بــود. در ترفنــدى حاج آقا 
را بــه فــرودگاه برديــم و ســوار هواپيمــا كرديــم. 
برخــى از مــردم  موضــوع را فهميــده بودنــد و 
ــدرى  ــلوغى به ق ــد. ش ــر بودن ــرودگاه منتظ در ف
ــد.  ــرواز كن ــت پ ــا نمى توانس ــه هواپيم ــود ك ب
بــه  هــر حــال وارد تهــران و بيمارســتان شــديم. 
ــب  ــد قل ــه گفتن ــود ك ــب ب ــاعت 2 نيمه ش س
ــت:  ــدى گف ــر مرن ــت. دكت ــتاده اس ــان ايس ايش
يــك شــوك ديگــرى بدهيــد كــه نهايــت قلــب 
ــه  ــد ك ــح ش ــاعت 5 صب ــت. س ــا برگش حاج آق
آقــاى احســان بخش از مــن خواســت كــه 
تختشــان را بــه ســمت قبلــه بگــذارم. ســاعت 6 
صبــح خانــم اعظــم طالقانــى نيــز بــه بيمارســتان 
ــا  ــا حــاج احمــد آق ــح ب ــد. ســاعت 7 صب آمدن
ــاى  ــا هماهنگــى ايشــان آق ــردم و ب ــت ك صحب

احســان بخش را بــه بخــش قلــب انقــالب 
ــد  ــا زنــگ زدن ــم. حــاج احمــد آق منتقــل كردي
بــه دكتــر مرنــدى گفتنــد كــه امــام فرمودنــد كــه 
ــه  ــيد ب ــان بخش نرس ــاى احس ــه آق ــر فريض اگ
هــر كشــورى كــه مى خواهيــد ببريــد تــا درمــان 
شــود. گفــت بــه امــام قــول مى دهيــم آنچــه در 
ــم كــرد كــه ايشــان  ــم ســعى خواهي ــوان داري ت
بماننــد. بــه مــدت 6مــاه  در تهــران مانــدم و بــه 
ــتم  ــى خواس ــاى عطاي ــم. از حاج آق رشــت نرفت
ــر  ــجد... را ب ــت مس ــام جماع ــن ام ــاى م به ج

عهــده بگيــرد. 

ــه  ــانی ب ــه کس ــتری چ ــان بس در زم
مالقــات آمدنــد؟

دو نفـر به مالقات آمده بودنـد. آيت اهلل خامنه ايى 
و آيـت اهلل صدوقـى. آيـت اهلل صدوقـى مى گفت: 
حـاج احمـد آقا بـه مـن گفتنـد منافقينـى كه در 
زنـدان هسـتند گفتنـد كار آقـاى احسـان بخش 
را تمـام كرديـم و حـاال نوبـت صدوقـى اسـت. 
وى گفـت آن هـا موظفنـد مـن را بكشـند و مـن 
هـم وظيفـه دارم بـه مـردم خدمـت كنـم. آقـاى 
احسـان بخش گفت: مـن تا مرز شـهادت رفتم و 
برگشـتم. آقـاى صدوقـى گفت: شـما حضورتان 
بـراى گيـالن و جنـگ نافع اسـت. حضـرت آقا 
نيـز آمـده بودنـد. ايشـان گفتنـد خداوند شـمارا 
بـراى اسـالم و مكتـب و دين نگه داشـته اسـت. 
بـه زودى از بيمارسـتان مرخـص مى شـويد و بـه 

خدمتتـان ادامـه خواهيد داد. 

قضیـه تقدیـم عبا به رهبـری را برایمان 
بگویید.

مقـام معظـم رهبـرى روز جانبـاز بـراى ديـدن 
جانبـازان رفتـه بودنـد.  در ايـن ديـدار بـه يكى 
از جانبـازان مى گوينـد كـه خواسـته شـما از من 
چيسـت؟ گفت عاشـق عباى شـما هسـتم. رهبر 
معظـم انقـالب عبـاى خـود را تقديـم آن جانباز 
كردند. سـاعت 14 اين تصاويـر و خبرش پخش 
شـد. يـك ربـع بعـد از آن آقـاى احسـان بخش 
بـا مـن تمـاس گرفتنـد و مـرا خواسـتند. گفـت 
برويـد بـه خدمـت آقـا دو عبـا برايشـان نگـه 
داشـتم. نوشـتند: »حضرت آقاى خامنـه اى، رهبر 
معظـم انقـالب سـالم  عليكـم، اگـر جانبـازى از 
دوش مبـارك يـك عبا را گرفـت، جانباز ديگرى 
شـما  دسـت بوس  مى كنـد.  تقديـم  را  عبـا  دو 
صـادق احسـان بخش.« غروب رسـيديم تهران و 
آن را تقديـم آقـاى گلپايگانـى كـردم تا برسـانند 

شــلوغی به قــدری بــود کــه 
هواپیمــا نمی توانســت پــرواز 
وارد  حــال  هــر  بــه   کنــد. 
ــدیم.  ــتان ش ــران و بیمارس ته
ــه  ــود ک ــب ب ــاعت ۲ نیمه ش س
ــتاده  ــان ایس ــب ایش ــد قل گفتن
ــت:  ــدی گف ــر مرن ــت. دکت اس
ــد  ــری بدهی ــوک دیگ ــک ش ی
کــه نهایــت قلــب حاج آقــا 

ــت.  برگش

از سمت راست حجت االسالم شفیعی، آیت اهلل احسان بخش و حجت االسالم امام جمارانی
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خدمـت آقـا.  ايشـان بعد از چند لحظه برگشـت 
و گفـت: آقـا گفتنـد كه آقـاى احسـان بخش چه 

قـدر مـا را رصـد مى كنـد. 

ــن  ــی بی ــاط خاص ــه و ارتب ــک عالق ی
آیــت اهلل  و  جنــگ  فرماندهــان 
ــن  ــت. ای ــود داش ــان بخش وج احس
ــد؟ ــه می دانی ــی از چ ــاط را ناش ارتب
زمانـى بـراى گرفتـن محافظ نـزد آقاى محسـن 
رضايـى رفتيـم. ايشـان گفتنـد: بگوييـد تـا يـك 
گفـت:  رضايـى  سـردار  كنـم.  فراهـم  گـردان 
كـه  احسـان بخش چه كارهايـى  آقـاى  مى دانيـد 
برايمـان نكـرده اسـت. كمك هايـى نظيـر اهداى  
بـه   ... و  كفـش  لبـاس،  برنـج،  چـوب،  الـوار 
جبهه هـاى جنگ، كـه موجب عالقه بسـيار آقاى 
محسـن رضايـى و ديگـر فرماندهـان بـه ايشـان 

بود.  شـده 
بـه نظـر من چهـار نفر فرمانـده جنگ در اسـتان 
گيـالن بودنـد. ايـن چهار نفـر عبـارت بودند از: 
اسـتاندار، فرمانـده سـپاه، وزيـر جهـاد و نماينده 
آقـاى  بودنـد.  احسـان بخش  آيـت اهلل  كـه  امـام 
بـود. هـر  ايـن مجموعـه  رئيـس  احسـان بخش 
مـن  داشـتند.  قائم مقـام  چهـار  آن هـا  از  كـدام 
قائم مقـام آقـاى احسـان بخش در جنـگ بـودم. 
آقـاى احسـان بخش در امـور مربـوط بـه جنـگ 

روز و شـب نداشـت. 
نفـوذى كـه در جمـع بازاريـان داشـت، بى نظيـر 
بـود.  بـا يـك تمـاس تلفنى، بـا توجه بـه اعتماد 
داشـتند،  ايشـان  بـه  بازاريـان  كـه  عالقـه اى  و 
ايـن  درخواسـت ها تهيـه و فراهـم مى شـد. در 
اسـتان  اسـتانى حتـى  نديـدم. هيـچ  امـور مـن 
كمـك  كاميـون   1500 باشـد  توانسـته  تهـران، 
مردمـى بـه جبهه هـا بفرسـتد، جـز اسـتان گيالن 

احسـان بخش.  حاج آقـا  سرپرسـتى  بـه 
كاال و كمك هـاى مردمـى بيـش از ايـن مقـدار 

بـود، ولـى كاميونـى نبـود كـه اعـزام شـوند.
احسـان بخش  آقـاى  تمـام شـب هاى عمليـات، 
دعـوت آقـاى محسـن رضايى بـود. رمزهايى كه 
بيـن آن هـا رد و بـدل مى شـد متوجـه مى شـديم 
كـه عملياتـى در پيش اسـت. يادم اسـت يكى از 
رمزهـا ايـن جمله بـود: امشـب عروسـى داريم، 
مهمانـى  كبوتـر مى پـرد، پس فـردا شـب،  فـردا 

داريم.  مفصلـى 
منطقـه  بـه  احسـان بخش  آقـاى  بـا  زمانـى 
هورالعظيـم رفتيـم. رفتـن ما به ايـن منطقه زمانى 
بـود كـه آقـاى شـاه آبادى بـه شـهادت رسـيد. 

حاج آقـا گفـت بايـد بـروم و او را ببينم. جلويش 
را گرفتنـد و گفتنـد: تك تيرانـدازان عراقـى آنجا 

دارند. حضـور 
احسـان بخش،  بـه همـراه حاج آقـا  زمانـى هـم 
حجتـى  آيـت اهلل  لنگـرودى،  شـمس  آيـت اهلل 
بـه مقـر خاتم االنبيـا  از روحانيـون،  تعـدادى  و 
بودنـد. حاج آقـا  آنجـا  آقـاى شـمخانى  رفتيـم. 
فـاو  بـه  ايشـان خواسـت كـه  از  احسـان بخش 

برونـد. 
آقـاى شـمخانى گفـت: آن منطقـه شـلوغ و امن 
نيسـت و توسـط هواپيماهـا بمبـاران مى شـود. 
آقـاى احسـان بخش گفـت: مـن هم بـراى همين 
بـه  گفـت:  شـمخانى  آقـاى  بـروم.  مى خواهـم 

اگـر  نيسـت. حاج آقـا گفـت:  نظـرم مصلحـت 
شـما نمى آييـد يـك سـرباز بـه مـن بدهيـد.

آقـاى شـمخانى گفـت شـما را تنهـا نمى گـذارم 
لبـاس ضـد  فـاو،  رفتيـم  و همراهتـان مى آيـم. 
فرماندهـى  اتـاق  بـه  پوشـيديم.  هـم  شـيميايى 
رفتيـم، شـام نـان و تـن ماهـى بـود. پـس  از آن 

دعـاى توسـل خوانـده شـد. 
آقـاى شـمخانى گفت: امشـب عمليات اسـت و 
قـرار اسـت درياچـه نمـك را بگيريـم. عمليات 
انجـام شـد و آقـاى شـمخانى حـدود سـاعت 3 
صبـح برگشـت. مجـدداً بـه آقـاى احسـان بخش 
فـردا  كـه شـد  بـه عملياتـى  توجـه  بـا  گفـت: 

هواپيماهـا بـراى سـركوب مى آينـد. 
آقـاى  برگرديـم.  كـه  اسـت  بهتـر  بنابرايـن 
بمانـم. اصـرار  بايـد  احسـان بخش گفـت: مـن 
آقـاى  تغييـر لحـن  باعـث  آقـاى احسـان بخش 
شـمخانى شـد. او گفت امـام فرموده كه دسـتور 
فرماندهـان را بايـد گـوش و اجـرا كـرد بنابراين 
مـن به عنـوان يـك فرمانـده از شـما مى خواهـم 
كـه محـل را ترك كنيـد و اگر نرويد سـربازها را 
صـدا مى زنم و پـس از طناب پيچ روى دوشـمان 

برمى گردانيـم.  شـمارا 
احسـان بخش  آقـاى  سـخنان،  ايـن  شـنيدن  بـا 
سـاكت شـد. هـوا در حـال روشـن شـدن بـود، 
مـا برگشـتيم. در حين برگشـتن مشـاهده كرديم 
كـه هواپيماهـا آن منطقـه را بمبـاران مى كردنـد. 
شـدت آتـش به قـدرى بـود كـه هـوا تيره شـده 

 . د بو

زمانـی بـرای گرفتـن محافظ نزد 
رفتیـم.  رضایـی  آقـای محسـن 
ایشـان گفتنـد: بگوییـد تـا یک 
سـردار  کنـم.  فراهـم  گـردان 
رضایـی گفـت: می دانیـد آقـای 
کـه  چه کارهایـی  احسـان بخش 
اسـت. کمک هایی  نکرده  برایمان 
نظیـر اهـدای  الوار چـوب، برنج، 
لبـاس، کفـش و ... بـه جبهه های 
جنـگ، کـه موجب عالقه بسـیار 
آقـای محسـن رضایـی و دیگـر 
فرماندهـان به ایشـان شـده بود. 

از سمت راست آیات زاهد، احسان بخش و حجت االسالم شفیعی و رضایی از محافظین
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چـرا ارتبـاط بیـن برخـی مسـئولین و 
آیـت اهلل احسـان بخش بعضـی اوقـات 

خـوب نبـوده اسـت؟
اوايـل انقـالب برخى ها ارتبـاط صميمانه با آقاى 
احسان بخش نداشـتند. شهيد انصارى در برهه اى 
گفـت: اى كاش مـا شـما را زودتر مى شـناختيم. 
ارتبـاط ايشـان بـا آقـاى احسـان بخش به قـدرى 
شـده بـود كـه برخـى وقت ها تا پاسـى از شـب 
مسـائل  برخـى  مـورد  در  گفت وگـو  حـال  در 
اسـتان بودنـد. مسـئوالن كه چند جلسـه بـا آقاى 
احسـان بخش نشسـت و گفت وگـو مى كردنـد، 
جـذب ايشـان مى شـدند. حاج آقـا كه ترور شـد 
يكـى از مسـئولين كه ضبط صوت هـم همراهش 
بود.بـراى مالقـات آمـده بـود. آن روز از دامادان 
حاج آقـا و مـن خواسـته شـد كـه اتـاق را تـرك 
كنيـم. آن مسـئول از او خواسـته بـود تـا آقـاى 
برگزينـد.  را  ايـى  امام جمعـه  احسـان بخش، 
حاج آقـا گفـت: آقـاى شـرفى را معرفى كـرده ام. 
آقـاى حجتـى را هـم معرفـى مى كنـم. در همـان 
زمـان عـده اى نزد امام خمينـى)ره( رفته و اعالم 
كردنـد كـه آقاى احسـان بخش ترور شـدند. امام 
فرمـود برويـد باخودآقاى احسـان بخش صحبت 
ايـن  كنيـد.  عمـل  بـود  او  نظـر  هرچـه  كنيـد. 
موضـوع را حتـى راديـو و تلويزيون اعـالم كرد. 

ــور و  ــردار قلی پ ــدار س ــن دی آخری
یادتــان  را  احســان بخش  آیــت اهلل 

ــت؟ اس
دفـاع  سـرداران  )از  قلى پـور  محمـود  حـاج 
نـزد حاج آقـا  آمـد  زمانـى  گيـالن(  در  مقـدس 
احسـان بخش و درخواست اسـتخاره كرد. ايشان 
گفتنـد: محمـود مى خواهـى بـه جبهـه بـروى؟ 
آقـاى قلى پـور گفت: بلـه. حاج آقا گفت: شـهيد 
مى خواهـم  گفـت:  قلى پـور  آقـاى  مى شـوى. 

پس از هر حادثه و اتفاقی که رخ 
و  می خواست  را  مسئوالن  می داد 
موضوع را پیگیری می کرد.  حجم 
از  احسان بخش  آیت اهلل  اطالعات 
اوضاع استان  به قدری باال بود که 
اطالعات  کل  مدیر  وقت ها  برخی 
چه  شما  حاج آقا  می گفت:  استان 

طور از همه چیز خبر دارید؟

بـروم كه شـهيد شـوم. آقاى احسـان بخش گفت: 
بـه تأخيـر بينـداز. آقـاى قلى پـور گفـت: پس از 
نمـاز صبح حركـت خواهم كرد. پـس از ده روز 

بـدن شـهيد قلى پـور را آوردنـد. 

ــج  ــروش برن ــدم ف ــذب ع ــزارش ک گ
بــه دولــت را چــه کســانی بــه حضــرت 

امــام منتقــل کردنــد؟
ــود و  ــردم ب ــق م ــان بخش عاش ــت اهلل احس آي
ــه آنــان عشــق مى ورزيــد. در تأســيس لشــكر  ب
ــين  ــاج حس ــيد. ح ــت كش ــيار زحم ــدس بس ق
ــدس  ــكر ق ــده لش ــه فرمان ــى ك ــى زمان همدان
ــه او گفــت  گيــالن شــد، آقــاى احســان بخش ب

ــد؟ ــى الزم داري ــه امكانات چ
رخ  روســتايى  در  حادثــه اى  مى شــنيد  اگــر 
داده اســت، آنجــا حضــور داشــت. پــس از هــر 
ــئوالن را  ــى داد مس ــه رخ م ــى ك ــه و اتفاق حادث
ــرد.   ــرى مى ك ــوع را پيگي ــت و موض مى خواس
از  آيــت اهلل احســان بخش  اطالعــات  حجــم 
اوضــاع اســتان  به قــدرى بــاال بــود كــه برخــى 
وقت هــا مديــر كل اطالعــات اســتان مى گفــت: 
ــر  ــز خب ــور از همه چي ــه ط ــما چ ــا ش حاج آق

ــد؟ داري
حاج آقـا گفـت: مـن همه جـا عيونـى دارم كـه به 
مـن خبـر مى دهنـد. وزيـر صنعـت وقـت آمـده 
بـود گيـالن نـزد آقـاى احسـان بخش و گفـت: 
مـن را فرسـتادند كـه برنـج گيالن را سـاماندهى 
كنـم. گفـت شـما مهنـدس كشـاورزى هسـتى؟ 
پـدر شـما وزيـر كشـاورز بـوده؟ شـما مهنـدس 
صنعتـى بـرو دنبـال كار خـودت. در يك زمـان 
آقـاى احسـان بخش در خطبه هـاى نمـاز جمعـه 
اعـالم كرد كـه انبارهاى برنج را بـا كمك نيروى 
انتظامـى و بسـيج شناسـايى و درب آن را به نفع 
مـردم بازخواهد كـرد. »برخى برنج هـا را احتكار 
مى كردنـد«. آقايـان رفتـه بودنـد نزد امـام و بيان 
داشـتند كـه آقـاى احسـان بخش اعالم كـرده كه 
فروخـت. حاج آقـا  نخواهنـد  برنـج  بـه دولـت 
خواسـت كه بـه جماران بـروم و نوار سـخنرانى 
روز جمعـه را نـزد حضـرت امـام ببـرم. نـوار را 

نـزد امام بـردم و تحويـل دادم. 

ــان بخش دارای  ــت اهلل احس ــراً آی ظاه
جســارت خاصــی هــم بودنــد.

بلـه همين طـور كـه مى فرماييـد. يـادم اسـت كه 
در خدمـت آقـاى تقـوى رئيس سياسـت گذارى 
ائمـه جمعـه بوديـم. او در صحبت هايش اشـاره 

داشـت بـه ايـن موضوع كـه چه اصـرارى وجود 
دارد كـه بـراى آقايان ائمـه جمعه، پژو يا سـمند 
در اختيـار بگذاريـم؟ بـه هركـدام يـك وانت بار 
احسـان بخش  آقـاى  حيـن  ايـن  در  مى دهيـم. 

گفـت: من حـرف دارم.
كــه آقــاى تقــوى گفــت: مــن در حــال صحبتــم. 
ــا  ــرد. حاج آق ــارى ك ــان بخش پافش ــاى احس آق
ــراى  ــما ب ــت: ش ــوى گف ــاى تق ــه آق ــاب ب خط
ــد.  ــك بخــش دار دو ماشــين در نظــر مى گيري ي
يكــى بــراى رفتــن كــوه و ديگــرى بــراى شــهر. 
بعــد بــراى امام جمعــه يــك ماشين ســوارى 
هــم در نظــر نمى گيريــد هيــچ، مى خواهيــد 
ــه  ــى ك ــه اي ــد. امام جمع ــل دهي ــار تحوي وانت ب
بــا وانت بــار بــه نمــاز جمعــه بــرود امام جمعــه 
ــان را در نظــر  نيســت. شــما چــرا حرمــت آقاي
نمى گيريــد. حضــرت آقــا در ايــن جلســه 
گفتنــد كــه ســخنان احســان بخش درســت 

اســت. 

چــرا در زمــان طلبگــی  شــهریه ایشــان 
ــع کردند؟ را قط

آقـاى احسـان بخش در زمان آيـت اهلل بروجردى 
شـهريه  بودنـد  رفتـه  مى رفـت.  هـم  دانشـگاه 
بگيـرد كـه گفتـه شـد نمى تواننـد بدهند. ايشـان 
علـت را پرسـيد كـه گفتـه شـد شـما دانشـگاه 
مى رويـد. گفـت: مگـر در دانشـگاه درس كفـر 
مى خوانم. ايشـان خطـاب به آيـت اهلل بروجردى 
شـرح واقعـه را مى نويسـند و اعـالم مى دارنـد 
كـه هـدف از رفتـن به دانشـگاه افزايش سـواد و 
علـم اسـت. در ادامـه نوشـتند كه ما يـك اربابى 
داريـم بـه نام امام حسـين)ع(. ارباب من از شـما 
آقاتر اسـت. امسـال دهـه محرم هر چـه خواندم 
و دريافـت كردم، محاسـبه كـرده و تاكنون هرچه 

شـهريه گرفتيـم را پس خواهـم داد. 
بعــد از چنــد روز گفتنــد آقــاى بروجــردى  آقاى 
احســان بخش را خواســتند. حاج آقــا رفتنــد 
نــزد آيــت اهلل بروجــردى. آقــاى بروجــردى 
گفتنــد احســن آقــاى احســان بخش. مــن از 
ــوص  ــد و در خص ــم آم ــما خوش ــجاعت ش ش
اربابمــان امــام حســين)ع(، مــن خــاك  پــاى امام 
هســتم. دســتور دادم تمــام شــهريه معوقــه شــما 
ــت دانشــگاه  ــى باب ــوق مضاعف ــد و حق را بدهن

ــم پرداخــت شــود.  ه



www.navideshahed.com

یادمان شهید آیت اهلل صادق احسان بخش/ شماره 158 /آذر ماه 1397   
www.navideshahed.com

29

آیت اهلل فصل الخطاب بود دانشی  و  دین  مدرسه  دانش آموز  شما 
بودید که مدیریت آن بر عهده آیت اهلل 
سیاسی  فعالیت  و  بود  احسان بخش 
می کردید. مجموعه فعالیت ها چه بود؟ 
و  ديـن  در مدرسـه  دبيرسـتان،  از كالس دهـم 
ايشـان  منبرهـاى  در  بـودم.  دانش آمـوز  دانـش، 
و  چينى چيـان  خورگامـى،  مسـجد  در  كـه 
كاسه فروشـان برگـزار مى شـد، حضـور داشـتم. 
يكـى از شـاگردان خـوب و زرنگ ايشـان بودم. 
وقتـى حسـن اخـالق و درس خواندنـم را ديـد 

عالقـه خاصـى بـه مـن پيـدا كـرد.
روزى حاج آقـا گفتنـد چنـد نفر از دوسـتانت كه 
مـورد اعتمـاد و انقالبى هسـتند را انتخاب كن تا 
برايشـان يـك كالس خصوصـى بگـذارم. بر اين 
اسـاس چنـد نفـر از دوسـتان را شناسـايى كردم.  
كالس هـم  هفتـه اى يـك جلسـه بعـد از پايـان 

درس برگـزار مى شـد. 
كتـاب  احسـان بخش  آيـت اهلل  كالس  ايـن  در 
حكومـت اسـالمى امـام خمينـى )ره( را برايمان 
تشـريح مى كردنـد. بـه عبارتـى شـناخت مـا از 
حضـرت امـام از آن سـال بـود. كتـاب حكومت 
اسـالمى، كتابـى بـود كـه آن زمـان خيلـى مورد 
غضـب نظـام بـود. داشـتن آن مجازات سـنگينى  

را در بـر داشـت. 
بـا ايـن كتاب همـراه بودم تـا زمانى كه در سـال 
1353 دانشـجو شـدم و بـه تهـران رفتـم. بعد از 
دانشـگاه شـب ها بـه منـزل دايـى مى رفتـم. در 

سـید محمدحسـین قدیـری اصلی 
از شـاگردان آیـت اهلل احسـان بخش  
اسـت  دانـش  و  دیـن  مدرسـه  در 
می گـردد.   وی  دامـاد  بعدهـا  کـه  
در مدرسـه دیـن و دانـش بنـا بـر 
توصیـه آیـت اهلل احسـان بخش پس 
در  از جوانـان  گروهـی  از تشـکیل 
حضـور  حاج آقـا  خصوصـی  کالس 
کتـاب  بـار  اولیـن  بـرای  و  یافتـه 
حکومـت اسـالمی حضـرت امـام را 
گفت وگـوی  در  می کننـد.  مطالعـه 
شـاهد یاران با او جزییات بیشـتری 
از اوضـاع  و احوال مبارزات  سیاسـی 

آن زمـان اطـالع می یابیـم.  

درآمد

گفت وگو با سید محمدحسین قدیری اصلی 
شاگرد و داماد آیت اهلل احسان بخش

سـال 56 انقـالب در حـال رشـد و شـكل گيرى 
بـود. تـا آن زمـان كتـاب را در زيـر جاروبرقى و 
زيـر تخـت پنهـان مى كـردم. به مـرور تظاهـرات 
بيشـتر شـد. به خصـوص تظاهـرات دانشـجويى. 
بـرادرم كـه دانشـجو بـود در تظاهرات دسـتگير 
و بـه شـهربانى منتقـل شـد. پـس از بازجويـى 
نشـانى ها از او گرفتنـد. پـس  از آن اولين خانه اى 
كه بررسـى شـد، منـزل دايى بود. لطـف خداوند 
باعـث شـد كه متوجه كتـاب نشـدند. رفتم منزل 
دايـى و بـه آن هـا گفتـم كه چنيـن كتابـى در اين 
مـكان قـرار دارد. كتـاب را به رشـت برگرداندم. 
مركزيـت مجموعـه فعاليت هـاى انقالبـى گيالن 
در رشـت بـود. برخـى فعاليت ها هم در مدرسـه 
احسـان بخش   حاج آقـا  بيـت  و  دانـش  و  ديـن 

انجـام مى شـد.
در ماه رمضان سـال 57 در مسـجد سـوخته تكيه 
مـردم بسـيارى در مراسـم حضـور داشـتند. بعد 
از پايـان منبـر تظاهـرات شـروع مى شـد. اوليـن 
راهپيمايـى كـه در تهـران شـد در قيطريه توسـط 
شـهيد مفتـح صـورت گرفـت ولـى در گيـالن 
ايـن  به واسـطه  انجـام مى گرفـت.  راهپيمايى هـا 

اقدامات، ايشـان دسـتگير شـدند. منتها حالشـان 
خـوب نبـود و به بيمارسـتان منتقل شـدند. صبح 
فردا به بيمارسـتان رفتم و دور از چشـم مأموران 
موقـع  همـان  در  بـروم.  اتاقشـان  بـه  توانسـتم 
مأمـوران رسـيدند و چنـد مشـت هـم خورديم. 
حاج آقـا گفـت چيـزى نگـو. مأمـوران بـا يـك 
لگـد مـرا از پله هـا بـه پايين پـرت كردنـد. رفتم 
بـه مسـجد كاسـه فروشـان ديـدم نمـاز جماعت 
ظهـر برقـرار اسـت. بـدون تـرس فريـاد زدم و 
اعـالم كـردم كـه حاج آقـا دستگيرشـده و اكنون 

تحت الحفـظ در بيمارسـتان اسـت. 

در حــال حاضــر مدیریــت مدرســه بــر 
عهــده کیســت؟

ــدا  ــرورش اه ــوزش  و پ ــه آم ــه را ب ــن مدرس اي
ــد.  كردن

و  دانشــجویان  عــزاداران  هیئــت 
و  دیــن  مدرســه  دانش آمــوزان 
دانــش بــه چــه منظــور شــکل گرفــت؟
مـن  بـه  احسـان بخش  آيـت اهلل   1349 سـال 
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گفتنـد كـه مى خواهـم هيئتى در مدرسـه داشـته 
باشـيم. هيئتـى بـه نـام عـزاداران دانشـجويان و 
دانش آمـوزان شهرسـتان رشـت مدرسـه ديـن و 

نش.  ا د
آن زمـان رسـم بـود كـه بـراى تأسـيس هيئـت 
اجـازه  تـا  اطالعـات  مى رفتيـم  بايـد  عـزادارى 
فعاليـت داده شـود. بنابرايـن بـه همـراه بـرادرم 
برويـد  گفتنـد  كرديـم.  درخواسـت  و  رفتيـم 
بزرگ ترهايتـان را بياوريـد. رفتيـم و بـا  دو معلم 
فقـه كـه يكـى اهـل تبريـز و ديگرى رشـت بود 
صحبـت كرديـم. كـه نشـد. رفتيـم نـزد حاج آقا 
برونـد  ايشـان  كـه  خواسـتيم  و  احسـان بخش 
تـا اجـازه را بگيرنـد. گفـت: مـن ممنـوع المنبـر 
هسـتم. در مسـجد نمى توانم سـخنرانى كنم  چه 
برسـد بـه درخواسـت. به  هـر حال ايشـان رفتند 
اطالعـات. تعهـد سـفت و سـختى گرفتـه شـد. 
بـراى برگزارى مراسـم  وسـايلى فراهـم كرديم. 
بـراى حضـور در روز تاسـوعا حـدود 300 نفـر 
از دانش آمـوزان ثبت نـام كـرده بودنـد. قرار شـد 
يـك شـال عـزا بر گـردن بگذارنـد. در حـال راه 
افتـادن بوديـم كه ديديـم چند مأمور شـهربانى با 
چند افسـر جلوى مـا را گرفتنـد. رئيس كالنترى 
آمـد و دل بچه هـا را خالـى كـرد. عـده اى رفتند 
و حـدود 50 نفـر ماندنـد. سـاعت 11/30 اجازه 
داده شـد. آن هـم بـه همراهى چند مأمـور، هيئت 
حركـت كـرد. حاج آقـا احسـان بخش، حجتـى، 
بودنـد. رفتيـم مسـجد  شـريفى جلـوى هيئـت 
كاسـه فروشـان آنجـا يـك برنامـه اجرا شـد من 
به عنـوان سـخنگوى هيئـت يـك ربع سـخنرانى 
كـردم. حاج آقـا احسـان بخش هـم يـك روضـه 
تأثيرگـذار خواندنـد. سـپس حركـت كرديـم بـه 

سـمت مدرسـه. جمعيـت درب جلـوى مدرسـه 
بـه 200 نفـر هم رسـيد. 

ظهـر عاشـورا هـم هيئت حركـت كرد رسـيديم 
بـه مسـجد كاسه فروشـان. سـخنرانى پرشـورى 
كـردم. يكـى از افسـران حملـه كـرد و گفـت: 
ايـن حرف هـا چيسـت كـه تـو مى گويـى؟ مردم 

مسـيرش را سـد كردنـد. 
بـه هر سـختى بـود خـودش را پاى منبر رسـاند 
كـه ناگهـان شـخصى بـا لهجـه تركـى تهديدش 
كـرد و جمعيـت حاضـر اهلل اكبـر سـر دادنـد. در 
گلشـن.  كاروانسـراى  سـمت  بـه  رفتيـم  ادامـه 
جمعيـت موج مـى زد. هر سـال اين برنامـه ادامه 

داشت. 
در سـال 1353 حاج آقـا احسـان بخش شـعرى را 
بـه مـا داد و گفـت: ايـن شـعر را بخـوان. متـن 
شـعر ايـن بـود: »امـروز روز جنـگ و انقـالب 
اسـت،  انـدر جهـان خـراب  اسـت، كاخ سـتم 
يزيـد.  بـر  شـد  چيـره  شـهيد  حسـين  چـون 
شـد زنـده اسـالم، شـد زنـده اسـالم« آيـت اهلل 

بـر  را  پاهايشـان  همـه  گفـت:  احسـان بخش 
زميـن بكوبند و زنده شـد اسـالم را تكـرار كنند. 
هيئـت بـا خوانـدن اين اشـعار يـك هيبتـى را به 
خـودش گرفتـه بود. در مسـير حركت به سـمت 
كاروانسـراى گلشـن، افسـرى آمد جلـو و گفت: 
سـخنگوى شـما كجاسـت؟ رفتـم جلـو. گفـت: 
آنجـا اسـتاندار، رئيـس شـهربانى، رئيـس سـتاد 
ارتـش و ... حضور دارند و شـما بايـد چهار نفر 
شـامل: شاهنشـاه آريامهـر، علياحضرت شـهبانو، 
جميـع  خانـدان  و  واليت عهـد  واالحضـرت 
سـلطنت را دعـا كنيـد، گفتم باشـد. پسـرعمويم 
گفـت راسـتى مى خواهـى دعـا كنـى؟ گفتم پس 
چـى كه دعـا نمى كنـم. رفتـم داخل كاروان سـرا 
و مشـاهده كـردم كـه همـه افـرادى كه آن افسـر 
گفتـه نشسـته اند. پايان سـخنانم منتظـر بودند كه 
مـن دعـا كنم. گفتـم پـروردگارا مخربين اسـالم، 
قـرآن، تشـيع در هـر مقـام را اگـر قابـل هدايت 
اگرنـه سرنگونشـان  هسـتند، هدايـت شـوند و 
بفرمـا. خدمت گـزاران بـه اسـالم، قرآن و تشـيع 
در هـر مقامى كه هسـتند آنـان را هدايـت بفرما.  
پـس از دعـا رفتـم پاييـن. بـه من گفتنـد خودت 
را پنهـان كـن چـون دنبالـت هسـتند. به دسـتور 

حاج آقـا رفتـم و پنهـان شـدم. 
دربـاره  مـن  سـخنرانى  هـم   1354 سـال 
خصلت هـاى حيوانـات بـود. اشـاره داشـتم بـه 
ايـن موضوع كه اگر انسـان گوشـت آن حيوانات 
را بخـورد، خصلت هـا بـه آن منتقـل مى شـود. 
مثـل خـوك كه بـا خـوردن آن خصلت هـاى آن 
حيـوان منتقـل مى شـود. در آن زمـان  متأسـفانه 
گوشـت خـوك را در قالـب سوسـيس و كالباس 
خـورد مـردم مى دادنـد. هدايت همـه برنامه ها از 
سـوى آيت اهلل احسـان بخش بود. در همين سـال 
چنـد روز بعد از عاشـورا مـن را گرفتند و بردند 
شـهربانى بخـش ضـد اطالعـات. سـرهنگى بود 
كـه به جـاى ضـرب و شـتم نصيحـت مى كـرد. 
بعـد از پيـروزى انقـالب اسـالمى مـن از او نزد 

حاج آقـا احسـان بخش دفـاع كـردم.
در شـب هاى قبـل از پيـروزى انقـالب اسـالمى 
رمضـان  مبـارك  مـاه  شـب هاى  به خصـوص 
1357 آيت اللـــه احسان بخـــش در مسجـــد 
سـوخته  تكيه، سـخنرانى داشت. بعد از سخنرانى 
انبوهـى  جميعـت  مى شـد.  شـروع  تظاهـرات 
و سـوخته تكيه جمـع  مطهـرى  خيابان هـاى  در 
مى شـدند. ايشـان هـر شـب سـخنرانى داشـتند. 
شـب آخـر، او را گرفتنـد و بعـد از ترخيـص او 
را بـه بازداشـت گاه مـوزه عبرت هـاى تاريخ  در 

حاج آقــا   13۵3 ســال  در 
احســان بخش شــعری را بــه 
ــعر را  ــن ش ــت: ای ــا داد و گف م
ــود:  ــن ب بخــوان. متــن شــعر ای
ــالب  ــگ و انق ــروز روز جن »ام
ــان  ــدر جه ــتم ان ــت، کاخ س اس
ــین  ــون حس ــت، چ ــراب اس خ
ــد.  ــر یزی ــد ب ــره ش ــهید چی ش
ــده  ــد زن ــده اســالم، ش ــد زن ش

ــالم« اس

سردار رضایی در منزل آیت اهلل احسان بخش، اسفند 1391، آقای قدیری نفر سوم  از سمت راست
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تهـران بردنـد. عكـس ايشـان در اين مـوزه قرار 
دارد. در روز عيد فطر ايشـان در بازداشت بودند. 
بعـد از آزادى در رشـت اسـتقبال خوبى شـدند. 
در زمـان بازداشـت حاج آقـا احسـان بخش، يكى 
از علمـاى بنـام در مسـجد كاسه فروشـان بـاالى 
منبـر خطـاب بـه شـاه  مى گفـت:  فـالن مديـر 
مدرسـه اگـر او را نخواهنـد پـا مى شـود مى رود، 
مملكـت  از  مى خواهنـد  جمعيـت  ميليـون   30
بيـرون بـروى پس پاشـو بـرو. جمعيـت هم صدا 

مى گفـت:  صحيـح اسـت.
تظاهـرات  محوريـت  احسـان بخش  آيـت اهلل 
بـود.  رشـت  شهرسـتان  و  گيـالن  اسـتان  در 
به راسـتى كه ايشـان گيـالن را از دسـت منافقيـن 
آقايـان  برخـى  كردنـد.  حفـظ  كمونيسـت ها  و 
هيچ كـس  كـه  مى گفتنـد  محفوظـى  ازجملـه 
ايـن  احسـان بخش  آيـت اهلل  هماننـد  نمى توانـد 
اسـتان را حفظ كنـد. صالبت موقعيت، اشـراف، 
اقتـدار، اطالعـات، نفوذ؛ از شـاخص هاى ايشـان 

. د بو

در محرم سال57، در انتهای راهپیمایی  
هیئت مدرسه دین و دانش، گروهی از 
ماجرا  داشتند  حضور  هم  کمونیست ها 

چه بود؟  
بـا  امـام خمينـى )ره( در سـال 1357  نهضـت 
محـرم هم زمان شـد. بـا جريـان انقـالب، هيئت 
از مدرسـه ديـن و دانـش شـروع شـد و رفتيم به 

سـمت تازه آبـاد. 
خيابـان  بـه  رسـيديم  و  دور شـهر گذشـتيم  از 
بيسـتون. انتهـاى هيئت جمعيتى از كمونيسـت ها 
مسـكن،  »نـان،  مى دادنـد:  شـعار  كـه  بودنـد 
بـه  نـان  تيكـه  يـك  حجـازى  آقـاى  آزادى«، 
آن هـا داد و گفـت: فعـاًل نـان را داشـته باشـيد 
تـا بعـد از پيـروزى مـا مسـكن و آزادى را بـه 
انقـالب  پيـروزى  از  بعـد  داد.  خواهيـم  شـما 
مقابـل  احسـان بخش يك تنـه  آيـت اهلل  اسـالمى 
منافقين و كمونيسـت ها ايسـتاد. بعـد از پيروزى 
انقـالب اسـالمى، شـايع شـده بـود كـه حاج آقـا 

مى كنـد.  آزاد  را  سـاواكى ها  احسـان بخش 
بـه  عنـوان  مثـال معلمـى را گفتنـد كـه سـاواكى 
اسـت. پس از بررسـى مشـخص شـد چون نمره 
نـداده. بـه او انـگ سـاواكى زدند. كمونيسـت ها 
قبـل از پيـروزى انقـالب آخـر صـف هيئت هاى 
مـا بودنـد ولـى بعـد از پيـروزى انقـالب داخل 
شـهر راه مى افتادنـد و كارهـاى خرابكارانه انجام 

مى دادنـد.

برخـی  رشـت  در  بهمـن   22 روز  در 
سـاواکی را اعـدام و مثله کـرده بودند 

شـما در صحنـه بودیـد؟ 
انقـالب  پيـروزى  روز   57 بهمـن سـال   22 در 
را  سـاواكى ها  از  عـده اى  رشـت  در  اسـالمى، 
گرفتنـد، كشـتند و برخـى را هـم مثلـه كردنـد و 
برخـى را هم اعـدام و آويزان. اصـاًل صحنه هاى 

نبود.  خوبـى 
بـه نظـرم ايـن اقدامـات كار كمونيسـت ها بـود 
چـون مسـلمان هيچ وقـت مثلـه نمى كنـد. من به 
آن هـا گفتـم مثلـه كـردن در اسـالم حرام اسـت. 
از آن هـا گفـت نكنـد تـو هـم سـاواكى  يكـى 
هسـتى؟ بعـدازآن ديـدم آقـاى مودب پـور روى 
ديـوار ايسـتاده؛  بـه ايشـان گفتـم كارى كـه اين 
مسـلمان ها  بچـه  بنـام  مى دهنـد  انجـام  آقايـان 
حاج آقـا  وقايـع  ايـن  از  بعـد  مى شـود.  تمـام 
سـاواك  محوطـه  در  را  اجسـاد  احسـان بخش 

كرد.  دفـن 
و  كشـيدند  بيـرون  را  جنازه هـا  دوبـاره  فـردا 
احسـان بخش  آويـزان كردنـد. حاج آقـا  دوبـاره 
بيـرون  در  و  كردنـد  وانـت  را سـوار  جنازه هـا 
شـهر دفن كردنـد. آيت اهلل احسـان بخش روز 23 

بهمن كميته را در منزل اسـتاندار سـابق تشـكيل 
كـه  بـود  شـده  شـايع  زمان هـا  همـان  در  داد. 
كمونيسـت ها قصـد حمله بـه محـالت را دارند. 
اسـلحه شـد. حاج آقـا  از محـالت درخواسـت 
احسـان بخش  گفـت اگـر سـالح ها توزيع شـود 
نمى تـوان آن هـا را پـس گرفـت. در خـود كميته 
اتاقـى پـر از اسـلحه بـود. حاج آقـا درخواسـت 

ــت  ــان بخش محوری ــت اهلل احس آی
گیــالن  اســتان  در  تظاهــرات 
بــود.  رشــت  شهرســتان  و 
ــالن را از  ــان گی ــتی که ایش به راس
ــت ها  ــن و کمونیس ــت منافقی دس
ــان  ــی آقای ــد. برخ ــظ کردن حف
ازجملــه محفوظــی می گفتنــد کــه 
هماننــد  نمی توانــد  هیچ کــس 
ایــن  احســان بخش  آیــت اهلل 
ــت  ــد. صالب ــظ کن ــتان را حف اس
اقتــدار،  اشــراف،  موقعیــت، 
ــاخص های  ــوذ؛ از ش ــات، نف اطالع

ــود. ــان ب ایش
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كـرد مسـئولين و بزرگان محـالت بيايند. بزرگان 
آمدنـد. از تك تـك آن هـا نشـانى و مشـخصات 
گرفتـه شـد و سـپس اسـلحه تحويـل گرديـد.

درنتيجـه سـالح ها گم نشـد. 

می گوینـد که بر تمامی مسـائل اسـتان 
احاطـه داشـتند در ایـن خصـوص چه 

نظـری دارید؟
آيـت اهلل احسـان بخش سـعى داشـت بـر تمامـى 
مسـائل اسـتان احاطـه داشـته باشـد از مسـائل 
مربـوط بـه جنـگ گرفتـه تـا مسـائل اقتصـادى 
و فرهنگـى جامعـه. يـادم اسـت كـه  از تهـران 
آمـده بودنـد تا يكـى از مسـئولين را تغيير دهند. 
سردسـته گروهـى كه آمـده بود گـزارش جامعى 
را بـه حاج آقـا احسـان بخش داد. حاج آقـا گفت: 
ايـن گـزارش را چـه كسـى بـه شـما ارائـه داده 

؟ ست ا
گفـت كارگزارهـا ارائـه كردنـد. حاج آقـا گفـت: 
ايـن گـزارش صحيـح نيسـت. هيـچ مسـئول يـا 
بـه  را  غلطـى  گـزارش  نمى توانسـت  مديـرى 
حاج آقـا بدهـد. يـا مـورد ديگـر اين كـه  وزيـر 
جهـاد كشـاورزى وقـت پيشـنهاد داده بـود كـه 
حاج آقـا  شـود.  باركشـت  دو  برنـج  گيـالن  در 
كـه  دادنـد  پاسـخ  آن  رد  در  احسـان بخش 
آب پشـت سـد جوابگـوى ايـن كار نيسـت و 
آمـارى از ميـزان مصـرف در خصـوص كشـت  
نيـز ارائـه دادنـد. همـه اقداماتـى كـه حاج آقـاى 
احسـان بخش انجـام مى دادنـد موجـب اتحـاد و 
يكدسـت شـدن مـردم و جامعه مى شـد. دشـمن 

از يكـى بودن مى ترسـيد. ايشـان فصـل الخطاب 
بـود. بنابرايـن دشـمن بـه فكـر حـذف حاج آقـا 
افتـاد. بـر اين اسـاس در 26 فروردين 1360 پس 
از سـخنرانى در ميـدان شـهردارى رشـت رفتنـد 
بـه مسـجد كاسـه فروشـان و آن حادثـه تـرور 
رخ داد. ولـى خدا خواسـت ايشـان زنـده بمانند 
تـا آثـار صادقيـن و تفاسـير قـرآن را خلـق كنند، 
مصلـى بـزرگ و برخى موقوفات توسـط ايشـان 

شود.  سـاخته 
آيـت اهلل  صادقيـن  آثـار  كتـاب  خصـوص  در 
و  صادقيـن«  آثـار  »)محيـى(  گفتنـد:  بهجـت 
آيـت اهلل مشـكينى آن اثـر را يـك معجـزه الهـى 
دانسـتند. آثـار صادقيـن يـك كتـاب مرجع شـد. 

چرا آیت اهلل احسان بخش را در جایگاه 
شهدای گمنام قراردادید؟

احتـرام و عالقه شـان بـه شـهدا زبانـزد خـاص 
تصـور  مى آمـد  شـهيدى  وقتـى  بـود.  عـام  و 
مى كـرد فرزنـد خـودش اسـت. هـر خانـواده اى 
كه درخواسـت و دعوتى براى شـهيدش داشـت 
حضـور مى يافـت و سـخنرانى مى كـرد حتى اگر 
در دورتريـن نقطـه اسـتان بـود. هميـن عالقـه 

باعـث شـد كـه او نيـز جز شـهدا باشـد. 
ايشـان بارهـا گفتـه بـود كه دوسـت دارم شـهيد 
شـوم. دوسـت دارم در دو حالـت؛ زمانـى كـه 
دربـاره امـام حسـين )ع( صحبـت مى كنـم و يـا 
در جبهـه حضـور دارم شـهيد شـوم.  بـه هميـن 
و  داشـت.   حضـور  عمليـات  در  بارهـا  دليـل 
سـرانجام براثـر جراحـات ناشـى از حادثـه ترور 

شـدند.  شهيد 
آقا دوسـت داشـت در بين شـهدا دفن شـوند. بر 
ايـن اسـاس در بين شـهداى گمنام قـرار گرفتند. 
همـواره توصيـه مى كرد نسـبت به شـهدا احترام 

خاصى داشـته باشيم.
شـهيد  هـزار  هشـت  از  نشـود  باورتـان  شـايد 
اسـتان گيـالن، بيـش از 80 درصـد از شـهدا را 
احسـان بخش  حاج آقـا  خواندنـد.  نمـاز  ايشـان 
ابتـدا در ميـدان ذهاب بر شـهدا نمـاز مى خواند، 
سـپس هر شـهيدى به شـهر خود منتقل مى شـد. 

ــان  ــا برایم ــره از حاج آق ــد خاط چن
ــد. بگویی

روزى در حـال خـارج شـدن از منـزل بـود كـه 
برگشـت و خطـاب به فرزندان گفـت: بعد از من 
سـرتان را باال بگيريد. بين مردم سـربلند خواهيد 
شـد. چـون مـن از ايـن خانـه خارج نشـدم مگر 
بـراى رضـاى خـدا. رضاى خـدا باعث مى شـود 
كـه رضـاى مـردم را داشـته باشـد. مردم ايشـان 
را دوسـت داشـتند. وقتـى براى مجلـس خبرگان 
كانديـد شـد، باالتريـن رأى را كسـب نمودنـد. 
زمانـى بـه شوشـتر رفته بودنـد و ديدنـد كه هوا 
خيلـى گـرم اسـت. بـه بچه هـا مى گويد به شـهر 
برونـد و هـر چـه هندوانـه اسـت را خريـدارى 
نماينـد، چنـد كاميـون هندوانـه خريـدارى شـد. 
سـپس بـه رزمنـدگان گفـت هـر چـه هندوانـه 
تمايـل داريـد ميـل نماييـد. در همـه هزينه هـا ، 
پـول و كمك هـاى مردمى اسـتان گيـالن بى تأثير 
نبود. آيت اهلل احسـان بخش همان عشـق و عالقه 
ايـى را كـه بـه امـام خمينـى )ره( داشـتند، همان 

حـب را نيـز به مقـام معظـم رهبرى داشـتند.

روزی در حــال خــارج شــدن 
ــت و  ــه برگش ــود ک ــزل ب از من
خطــاب بــه فرزنــدان گفــت: بعد 
ــاال بگیریــد.  از مــن ســرتان را ب
ــد  ــربلند خواهی ــردم س ــن م بی
ــه  ــن خان ــن از ای ــون م ــد. چ ش
خــارج نشــدم مگــر بــرای 
رضــای خــدا. رضــای خــدا 
ــای  ــه رض ــود ک ــث می ش باع

ــد. ــته باش ــردم را داش م
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از چـه سـالی آیت اهلل احسـان بخش را 
شـناختید و وارد فعالیت هـای مذهبـی 

و سیاسـی شدید؟
ولـى  مى شـناختم   47 سـال  از  قبـل  را  ايشـان 
ارتبـاط كارى ام از سـال 1347 آغاز شـد. در كل 
محمـود  شـيخ  آيـت اهلل  بزرگـوار  دو  به واسـطه 
عسـگرى و آيـت اهلل سـيد موسـى موسـوى بـا 

آشـنا شـدم. احسـان بخش  آيـت اهلل 
آيـت اهلل محمـود عسـگرى زمانى مسـئول حوزه 
اسـتاد  ايشـان  بودنـد.  اشـرفيه  آسـتانه  علميـه 
عبـداهلل  سـردار  خوش سـيرت،  رضـا  شـهيدان 
حاج آقـاى  گيـالن(،  قـدس  )فرمانـده  پـور 

سپاه  پیشکسوت  عسگری،  احمد  حاج 
و از نیروهای انقالب در گیالن است که 
احسان بخش  آیت اهلل  با   1347 سال  از 
آشنا و از همان سال ها شروع به فعالیت 
مذهبی و سیاسی کرد. وی مسئول ستاد 
گیالن  استان  مردمی  کمک های  جذب 
همچنین  بود.  مقدس  دفاع  دوران  در 
جانشین سابق مرکز مطالعات لجستیک 
مسئول  )ع(،  حسین  امام  دانشگاه  در 
ریاست  سپاه،  کل  لجستیک  بازرسی 
سازمان قائمین و مسئول قرارگاه اقتصاد 
مقاومتی پیامبر اعظم )ص( در گیالن و 
رئیس کانون بازنشستگان سپاه از دیگر 
مسئولیت های است که در کارنامه حاج 

احمد عسگری به ثبت رسیده است.
عسگری را می توان صندوقچه خاطرات 
دوران  در  احسان بخش  آیت اهلل  شهید 
دفاع مقدس به خصوص در زمان  تشکیل 
ستادهای پشتیبانی از جنگ در استان 

گیالن دانست. 

محوریت آیت اهلل احسان بخش در اعزام 
بی سابقه ترین کمک های مردمی به 

جبهه های جنگ
گفت وگوی شاهد یاران با حاج احمد عسگری 

مسئول ستاد جذب کمک های مردمی استان گیالن

بودنـد.   ... و  احسـان بخش 
در مسـجد )سـوخته تكيـه( كـه آيـت اهلل سـيد 
موسـى موسـوى حضـور داشـتند بـزرگ شـدم. 
عضـو مسـجد بـودم و در آن فعاليـت مى كـردم. 
بـه  توجـه  بـا  احسـان بخش  آيـت اهلل  زمـان  آن 
كارهايـى كـه در سـطح شـهر مى كـرد نيـاز بـه 
يـك سـرى جوانـان فعـال داشـت. بنابرايـن من 

نيـز بـه ايشـان معرفـى شـدم. 

در  احسان بخش  حاج آقا  فعالیت های 
سال 1347 شامل چه نوع فعالیت هایی 

می شد؟
عمـده فعاليت هـا، كارهـاى فرهنگى در مسـاجد 

درآمد

جـذب  هـم  كارهـا  از  يكـى  بـود.  محـالت  و 
جوانـان بـه مسـاجد بـود. در محـالت، كمـك 
بـه افـراد مسـتمند يكـى از كارهاى تعريف شـده 
بـود.  بـا توجـه بـه حساسـيت هايى كـه وجـود 
داشـت سـعى مى شـد بيشـتر فعاليت ها محرمانه 

 . شد با
فعاليـت و اقدامـات محـدود نبـود بنابرايـن در 
در  بوديـم.  فعاليـت  شـاهد  مختلـف  محـالت 
مسـاجد زرجـوب، چهار بـرادران و مسـجد امام 
سـه مسـجدى بودنـد كه فعاليـت جدى داشـتم.
يـادم اسـت در مسـجد چهـار بـرادران هيئتـى 
راه انداختيـم بنـام مكتـب المهـدى كـه كارهـاى 
خاصـى انجـام مى شـد كه بعدهـا سـاواك ورود 

كرد و بسـته شـد. 

گفتیــد کــه عمــده فعالیت هــای شــما 
ــرا  ــس چ ــوده پ ــی ب ــای فرهنگ کاره

ــود؟ ســاواک حســاس ب
بلـه عمـده كارهـا فرهنگـى بـود ولـى مخفيانـه 
يكـى  مى داديـم.  انجـام  نيـز  سياسـى  كارهـاى 
تمـام  بـود.  نظـام   عليـه  افشـاگرى  كارهـا  از 
جلسـاتى كـه برگـزار مى شـد از سـوى آيـت اهلل 
احسـان بخش هدايـت  شـده بـود. اين جلسـات 
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19 مـاه مبـارك رمضـان گفته شـد. 
در ايـن برهـه از زمـان ديگـر مرگ بر شـاه علنى 

مى شـد.  گفته 
حاج آقا احسـان بخش در سـال 1355، در مسجد 
گلدسـته در مـاه مبـارك رمضـان بـه مدت سـى 
شـب در ارتبـاط بـا آقـا امام حسـن مجتبـى )ع( 
سـخنرانى كردنـد.  او بحـث صلـح امـام حسـن 

)ع( را تشـريح كرد. 
علـت ايـن سـخنرانى ايـن بـود كـه در آن مقطع 
رژيـم در خصـوص برخـى ائمـه ازجملـه امـام 
رضـا )ع( و امـام حسـن مجتبـى )ع( مسـائلى 
به عنوان مثـال  مى كـرد.  مطـرح  را  انگيـز  شـبهه 
گفتـه مى شـد كه امـام رضا )ع( وليعهـدى مأمون 
را پذيرفتـه و يا امام حسـن )ع( هم بـا معاويه از 

در صلح واردشـده اسـت. 
آيـت اهلل احسـان بخش در آن سـال، قضيـه صلح 
امـام حسـن )ع( را طـورى مطرح كـرد كه باعث 

خنثى سـازى فتنه هـاى رژيم شـد. 
كاسـه  مسـجد  در   1356 سـال  در  ايشـان 
صحبـت  )ع(  رضـا  امـام  دربـاره  فروشـان 
كردنـد. حاج آقـا احسـان بخش بـا ايـن اقدامـات 
شـنيدن  بـا  مـردم  كردنـد.  آگاه سـازى  به نوعـى 
سـخنان آيـت اهلل احسـان بخش، مـدام صلـوات 
مى فرسـتادند. مـرگ بـر مأمون زمان در سـال 56 
و مـرگ بر معاويه در سـال 55، شـاخص شـعار 

مـردم در مسـاجد بـود. 

ــه   ــهربانی چ ــا ش ــاواک ی ــن س مأموری
ــتند؟ ــی داش ــس ا لعمل عک

در سـال 1355، حاج آقـا احسـان بخش را گرفتند 
و بازخواسـت شـدند. ايشـان در دفـاع از خـود 
گفتنـد كـه من جـزء تاريـخ چيز ديگـرى را بيان 
نكـردم. شـعار مـردم بـه مـن ارتباطى نـدارد. اما 
در سـال 57 در مسجد سـوخته تكيه در شب هاى 
احيـا، مـاه مبـارك رمضـان، در خصـوص قيـام 
امـام حسـين )ع( صحبـت كـرد. در ايـن زمـان 
مـردم شـروع كردنـد بـه شـعار عليـه پهلـوى و 

مـرگ بر شـاه ازاينجا شـروع شـد. 
بـود. يكـى  ايـن مسـجد  دو كالنتـرى نزديـك 
مسـگران.  راسـته  ديگـرى  و  سـيقالن  سـمت 
نيروهـاى هـر دو كالنتـرى بـه مسـجد حملـه ور 
شـدند. دراين بيـن توانسـتيم حاج آقا را از دسـت 
محل شـان  ده  بـه  را  او  دهيـم.  فـرار  مأموريـن 
انتقـال داديـم اما چنـد روز بعد سـاواك حاج آقا 

را گرفـت و بـه زنـدان بـرد. 
مدرسـه  در  احسـان بخش،  آيـت اهلل  نبـود  در 

در خانه هـا و مسـاجد برگـزار مى شـد.  به طـور 
كل كارهـاى فرهنگى در مسـاجد و  سياسـى در 
خانه هـا انجـام مى گرفـت. جمعيتـى كه بـا آن ها 
صحبـت مى شـد را بـه هفت طبقـه تقسـيم بندى 

بوديم. كـرده 
 آيـت اهلل احسـان بخش بـا دوطبقـه اول صحبـت 
و  مى رفتنـد  دوطبقـه  ايـن  سـپس  و  مى كـرد 
طـى  و  مى كردنـد  بيـان  ديگـر  طبقـات  بـراى 
ايـن سلسـله مراتب صحبت هـا در همـه مسـاجد 
كار  شـيوه  مى كرديـم  سـعى  مى شـد.  پخـش 
پنهانـى انجـام شـود و افـراد همچنـان ناشـناس 
باقى بمانند. همان طور كه اشـاره داشـتم سـاواك 
در ايـن زمينـه خيلى حسـاس بـود و البته بسـيار 
هدفمندانـه هـم عمـل مى كـرد. بـا ايـن وصـف 

كارهـا انجـام مى شـد. 

از سـاخت مسـجد چینی چیان برایمان 
بگویید.

آقـاى احسـان بخش نماينـده حضرت امـام )ره( 
بودنـد و در سـال 1337 بـر ايشـان حكـم زده  
شـده بـود. حاج آقـا بـا آمـدن بـه  گيـالن مناطق 
مختلفـى را بـراى فعاليـت در نظـر گرفتند. يكى 
پشـت  رشـت،  در  استادسـراى  مناطـق  ايـن  از 
شـهردارى بـود. علت اينكه آنجـا را انتخاب كرد 
ايـن بـود كـه ايـن منطقـه زادگاه ميـرزا كوچك 
جنگلـى اسـت. مكانـى خوش نـام كـه آدم هـاى 
مى كردنـد.  زندگـى  بـازارى  و  مومـن  معتمـد، 
منتهـا به تدريـج تبديـل بـه منطقـه فسـاد شـد. 
منطقـه اى كـه تبديـل شـد بـه مشروب فروشـى 
و ديگـر كارهـاى مبتـذل. بـه هميـن دليـل مردم 
شـدند.  خـارج  منطقـه  از  به تدريـج   بومـى 
حاج آقا احسـان بخش سـعى داشـتند كـه اصالت 
را برگرداننـد. ايشـان مسـجدى را توسـط خيـر 
بـازارى بـه نـام چينى چيـان درسـت كـرد. بـه 
چنـد  او  بودنـد.  زيركـى  آدم  حاج آقـا  نظـرم 
بـازارى از جملـه مرحـوم چينـى چيـان را جمع 
كـرد و اعـالم نمـود بـا توجـه بـه نبـود مسـجد 
در ايـن منطقـه، مسـجدى احـداث گردد. شـايد 
هـدف اوليـه سـاخت مسـجد بـود ولـى اهداف 
فعاليت هـاى فرهنگـى و  انجـام  بلندمدت شـان، 

بازگردانـدن اصالـت آن منطقـه بـود. 
يـك  و  فسـاد  خانـه  يـك   نهايـت  در 
مشروب فروشـى خريـدارى و مسـجدى بـه نـام 
آقـاى چينى چيـان )بـه نام سـرمايه گذار( سـاخته 
شـد. اطـراف ايـن مسـجد خيابانـى بـود بـه نام 
سـعدى، در ايـن خيابان بيشـتر تعميرات ماشـين 

انجـام مى گرفـت. همچنيـن يكـى از بزرگ ترين 
مركـز فـروش مشـروبات الكى نيـز در آنجا قرار 
داشـت. در ايـن محـل، يكسـرى لوطى هـا نيـز 
بودنـد. بـا فعاليـت مسـجد به مـرور حتـى ايـن 
تيـپ آدم هـا هـم جـذب مسـجد شـدند، كم كـم 
جمعيـت مسـجدى زيـاد شـد. شـب هاى جمعه 
مى گرديـد.  برگـزار  جوانـان  بـراى  جلسـاتى 
شـلوغ  به قـدرى  جلسـات  وقت هـا  برخـى 
مى شـد كـه جمعيت خـارج از مسـجد هم جمع 
سـاواك  كـه  آن   دليـل  بـه  حاج آقـا  مى شـدند. 
حسـاس نشـود فقـط مسـائل فقهـى، مذهبـى و 
احاديـث را مطـرح مى كـرد البته هدف دار. شـايد 
باورتـان نشـود به تدريـج اين منطقه، يـك منطقه 
مذهبـى شـد. در ماه محـرم يك هيئت سـينه زنى 
هيئت هـاى  بزرگ تريـن  از  كـه  انداختيـم  راه 
سـينه زنى رشـت شـد. البته دو هيئـت  بزرگ نيز 
وجـود داشـت. يـك هيئت مسـجد خواهـر امام 
بـود كه آن هـم بچه ها مـا آنجا فعاليت داشـتند و 
هيئـت ديگـر مربـوط به فـرد لوطى بـود بنام تى 
جـاى كـه بعدها اعـدام شـد. آن هـا در كردمحله 
حضـور داشـتند. البتـه پشـت هيئـت، بچه هـاى 
مـا از جملـه عـزت دوسـت ها حضـور داشـتند. 
بـه  مـرور چهـره استادسـرا بـه  كل تغييـر يافت. 
انقـالب  پيـروزى  تـا  داشـت  ادامـه  فعاليت هـا 

سالمى.  ا

شدت  زمانی  چه  از  انقالب  جرقه های 
یافت؟

انقـالب در مـاه مبـارك رمضـان سـال  شـدت 
1357 شـروع شـد. مى تـوان گفت عبـارت اولين 
مرگ بر شـاه در مسـجد سـوخته تكيه در شـب 

در ســال ۵7 در مســجد ســوخته 
ــاه  ــا، م ــب های احی ــه در ش تکی
ــوص  ــان، در خص ــارک رمض مب
قیــام امــام حســین )ع( صحبت 
کــرد. در ایــن زمــان مــردم 
شــروع کردنــد بــه شــعار علیــه 
شــاه  بــر  مــرگ  و  پهلــوی 

ــد.  ــروع ش ــا ش ازاینج
دو کالنتـری نزدیک این مسـجد 
سـیقالن  سمـــت  یکـی  بـود. 
مسـگران.  راسـته  دیگـری  و 
بـه  کالنتـری  دو  هـر  نیروهـای 

شـدند. حملـه ور  مسـجد 
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آزادگان )شـاپور( تحصـن و سـپس راهپيمايـى 
شـروع شـد. مرحـوم حجت االسـالم حسـام در 
راهپيمايـى حضـور داشـت. او سـخنرانى تنـدى 
عليـه نظـام كـرد. البتـه ايـن را هـم بگويـم تـا 
قبـل از آن نـگاه مـردم بـه ايشـان طـور ديگـرى 
بـود. كـه بعدهـا مشـخص شـد حضـور ايشـان 
در كنـار نظـام نوعـى مأموريـت از طـرف علمـا 
بـود ه اسـت. پـس از سـخنرانى به رغـم اينكـه 
بارانـى شـديدى در حـال باريـدن بود  مـردم از 
مدرسـه خـارج شـدند و در خيابان هـا شـروع به 
راهپيمايـى كردنـد. جمعيـت زيـادى در خيابـان 
آزادى  باعـث  حركت هـا  ايـن  درنهايـت  بـود. 

شـد.  احسـان بخش  حاج آقـا 

اسـالمی،  انقـالب  پیـروزی  از  بعـد 
اولیـن کارهـا و اقداماتی کـه آیت اهلل 
احسـان بخش انجـام دادنـد چـه بـود؟

بايـد اشـاره  كنـم كـه چنـد روز قبـل از پيروزى 
انقالب، ايشـان شـوراى انقـالب را راه انداختند. 
كـه  بـود  مشـورتى  شـوراى  يـك  شـورا،  ايـن 
اعضـاى آن امثالى چون، حجت االسـالم حسـام، 

آيـت اهلل موسـى حجتـى و چنـد نفر ديگـر، خود 
ايشـان و مـن نيـز حضـور داشـتيم. ايـن شـورا، 
انقـالب،  پيـروزى  از  بعـد  كـه  داشـت  وظيفـه 

برنامـه و اقدامـات را سـازمان دهى كنـد. 
در دوازدهـم بهمـن كـه امـام )ره( تشـريف فرما 
شـدند، آيـت اهلل احسـان بخش به همـراه عده اى 
از علمـا، بازاريـان و طيف هاى ديگـرى از  مردم  

بـراى پيشـواز  از امـام )ره(  بـه تهـران رفتند.
چنـد روز قبـل از 22 بهمـن، آقاى احسـان بخش 
در گيـالن بـود و سـعى داشـت تـا ناآرامى هـاى 
موجـود را بخوابانـد. ايشـان در 21 بهمـن كميته 
هـر  در  همـان شـب  انداخـت.  راه  را  انقـالب 
شهرسـتان يكسـرى شـخصيت ها را مشـخص و 
تعييـن نمـود و چنـد روز بعـد هـم آن هـا را بـه 
آيـت اهلل كنى معرفـى كرد. آيت اهلل كنى از سـوى 
امـام )ره( مسـئول كميته انقالب سراسـر كشـور 

بودند.

ــی  ــی، جنابعال ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ ب
مســئول ســتاد جــذب کمک هــای 
مردمــی در گیــالن بودیــد، چــه گونــه 

ــد؟ ــئولیت را پذیرفتی ــن مس ای
مـن بـراى انقالب يك سـرباز بـودم. هـر جا كه 
تشـخيص داده مى شـد مى رفتـم و انجـام  وظيفه 

مى كـردم. 
كارهـاى  همين طـور  و  سـپاه  بعـد  كميتـه  اول 
ديگـرى كـه محول مى شـد.  مقطعى هم مسـئول 
بسـيج اقتصـادى بـودم. وقتـى اين مسـئوليت را 
داشـتم، چنـد روز از جنـگ نگذشـته بـود كـه 
احمـد،  كـرد  صدايـم  احسـان بخش  حاج آقـا 
چـه كار كردى؟ گفتـم چـه كارى را؟ گفت تو كه 
مسـئول بسـيج اقتصادى هسـتى چـه كمك هايى 
را بـراى جبهـه تهيـه كـردى؟ ايشـان گفـت از 
مردمـى  كمك هـاى  كـه  هسـتى  مأمـور  امـروز 
تهيـه كنـى. شـدم نائـب حاج آقـا در مسـئوليت 
جمـع آورى كمك هـاى مردمـى. كمك ها به سـه 
بخـش عمده تقسـيم مى شـدند. كمك هـاى مالى 
و اقتصـادى، بخـش پشـتيبانى نيـروى انسـانى و 
تأميـن امكانـات نيـروى انسـانى در زمـان اعزام 
و بخش سـوم مربوط به پشـتيبانى مراسـم شـهدا 
،ترويـج فرهنگ ايثاروشـهادت براى مـردم و نيز 

حمايت هايـى كـه بايـد مى شـد، بـود.
بسـيج،  همـكارى  بـا  اسـتان  جـذب  سـتاد 
انجمن هـاى اسـالمى، نهادهـاى مردمـى ، ارتش 
و نيروهـاى انتظامـى، ائمـه جمعـه و جماعات و 

مى نمـود. انجام وظيفـه  سـپاه  مديريـت  بـا 
بعدهـا ايـن نهـاد تبديـل بـه سـتاد پشـتيبانى از 
جبهـه و جنـگ بـا رياسـت حضـرت امـام)ره( 
در كل كشـور و در اسـتان ها نيـز نماينده ايشـان 
در اسـتان به عنـوان مسـئول، اسـتانداران به عنوان 
معاونـت اجرايـى و سـپاه هراسـتان  هـم به عنوان 
و  ارتـش  مى كردنـد. جهـاد،  انجام وظيفـه  دبيـر 
كميتـه )نيـروى انتظامى( جزو شـوراى آن بودند.
مردمـى،  كمك هـاى  جمـع آورى  بـه  منظـور 

پیـروزی  از  قبـل  روز  چنـد 
انقـالب، ایشـان شـورای انقالب 
را راه انداختنـد. این شـورا، یک 
شـورای مشـورتی بود که اعضای 
امثالـی چون، حجت االسـالم  آن 
حسـام، آیـت اهلل موسـی حجتی 
و چنـد نفـر دیگـر، خود ایشـان 
و مـن نیـز حضـور داشـتیم. این 
شـورا، وظیفـه داشـت کـه بعـد 
و  برنامـه  انقـالب،  پیـروزی  از 
کنـد.  را سـازمان دهی  اقدامـات 

حاج احمد عسگری در جمع اعضای ستاد جذب کمک های مردمی شهرستان رشت - دهه 60
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صنـوف تشـكيل دادم و از آنـان بـراى جبهه هـا 
كمك خواسـتم. اوليـن كمك هاى مردمى شـامل 
7 كاميـون شـامل مـواد غذايـى و پوشـاك بـود. 
ايـن كمك ها از مسـجد سـوخته تكيه به سـمت 
آبـادان حركـت كـرد. ايـن مسـجد دسـت مـن 
بـود و پايـگاه اصلـى آنجا قـرار داشـت. آيت اهلل 
احسـان بخش همـراه ايـن 7 كاميـون بـه آبـادان 
رفـت و خـود ايشـان شـخصًا  توزيـع، نظـارت 
و همـكارى داشـتند. ايشـان در مراكـز پشـتيبانى 
در كنـار رزمنـدگان حضور داشـت و شـخصًا به 
توزيـع اقالم اقـدام مى نمود. مى گفـت رزمندگان 
بايـد قبـل از عمليات، غذاى گـرم بخورند و اين 
موجـب شـد كـه سـه دسـتگاه تريلـى اسـتريك 
تبديـل بـه آشـپزخانه شـود تـا مسـئوليت تأمين 
غـذاى گـرم را بـر عهـده بگيرنـد. در اين راسـتا 

گردان هـاى لجسـتيك نيـز تشـكيل شـد.
تمامـى ايـن اقدامـات كه توسـط شـهيد بزرگوار 
آيت اهلل احسـان بخش صـورت گرفـت در كتابى 
بهنـگام  مديريـت  و  كمك رسـانى  عنـوان»  بـا 

بحـران« چاپ  شـده اسـت.
بـه  مـرور تعـداد كاميون هـاى اعزامى بـه جبهه ها 
افزايـش يافـت تـا كـه رسـيد بـه 1513 كاميـون 
در سـال 1366. ايـن اعـزام يكـى از بزرگ تريـن 
اعـزام كمك هـاى مردمـى بـه جبهه ها محسـوب 
مى شـود. علـت 13 هم بـه خاطر تبرك نـام اميرا 
لمومنيـن )ع( بـود. 7 كاميـون اعزامـى اول هم به 
نيـت امـام موسـى كاظـم )ع( نام گـذارى شـده 

بـود. اعزام هـاى ديگر 113 كاميـون، 213 و 313 
كاميـون را شـامل مى شـد. حاج آقا احسـان بخش 
بـه  منظـور مشـاركت بيشـتر اسـتان گيـالن در 
جلسـات  سلسـله  مردمـى،  كمك هـاى  اهـداى 
ائمـه جمعـه را هـم برگـزار كـرد كـه به موجـب 
آن، در سراسـر اسـتان، منجر به تشكيل ستادهاى 

جمـع آورى كمك هـاى مردمى  شـد. 
اهلل  آيـت  قبيـل  از  ائمـه جمعـه  بسـزاى  نقـش 
قربانـى، آيـت اهلل امينيـان، آيـت اهلل جنيـدى در 
رودسـر، آيـت اهلل شـمس در لنگـرود و ديگـر 
؛اسـتاندار وقـت حاجـى عبدالوهـاب،  بـزرگان 
ناديـده  نبايـد  را   ... و  بخشـداران  فرمانـداران، 

گرفـت.
بـا مديريـت آيـت اهلل احسـان بخش و مذاكراتـى 
كـه حاج آقا بـا مـردم و كارخانـه داران، كارمندان 
كمك هـاى  بى سـابقه ترين  داشـتند  اصنـاف  و 
گرديـد.  ارسـال  عملياتـى  مناطـق  بـه  مردمـى 
اعـزام  بزرگ تريـن  گفتـم  كـه  همان طـور 
اكثـر  بـود.  كاميـون   1513 مردمـى  كمك هـاى 
مسـئوالن ازجملـه مرحوم هاشـمى رفسـنجانى، 
حضـرت آقـا و موسـوى اردبيلـى بـراى بازديـد 

آمـده بودنـد. 
مديريـت و محوريـت حاج آقـا احسـان بخش در 
جـذب كمك هـاى مردمـى بى نظيـر بود. ايشـان 
مـردم  بيـن  را در  اتحـاد  روحيـه  همبسـتگى و 
به قـدرى  روحيـه  ايـن  بودنـد.  نمـوده  تقويـت 
در مـردم شـكوفا شـده بـود كـه در بحـث تأمين 
نيـروى انسـانى براى جنـگ نه تنها ازنظـر تعداد، 
بـا كمبـود مواجه نمى شـديم بلكه حتى به سـاير 
ارگان هـاى نظامـى از قبيـل ارتـش نيـز نيروهاى 

مردمـى و بسـيجى اعـزام مى كرديـم.
 

کمک هـای مردمـی بـه کـدام مناطق 
اعـزام می شـد؟

نداشـت   را  اعتقـاد  ايـن  احسـان بخش  حاج آقـا 
كـه كمك هـاى مـردى فقـط بـراى لشـكر قدس 
كـه متعلـق بـه گيالن بـود بـرود. او مى گفت اين 
كمك هـا شـامل ارتشـى ها نيـز شـود. بـر ايـن 
اسـاس كاالها در بيشـتر منطقه ها توزيع مى شـد.
در توزيع كاالها هم يك سيسـتم تعريف شـده اى 
داشـتيم. بـه ايـن شـيوه كـه اشـخاص معرفـى 
مى شـدند و برايشـان حوالـه زده مى شـد كه كجا 
برونـد. بـراى هـر رده اى تعريفى وجود داشـت. 
حاج آقـا احسـان بخش رأس امـور بـود. ايشـان 
و  مى رفـت  مربوطـه   يـگان  بـه  عمليـات،  در 

مسـئوليت پشـتيبانى را بـر عهـده مى گرفـت. 
سرلشگرمحسـن رضايـى هـم عالقـه خاصـى به 

داشتند.  ايشـان 
نمى تـوان نقـش برجسـته  آيـت اهلل احسـان بخش 
ناديـده  گيـالن  قـدس  لشـكر  تشـكيل  در  را 
گرفـت. يكـى از آرزوهاى آيت اهلل احسـان بخش 
داشـتن لشـگرى مسـتقل براى رزمنـدگان گيالن 
بـود به  نحوى  كه مجوز تشـكيل لشـكر، توسـط 
از سرلشـكر محسـن رضايـى در سـال  ايشـان 

1363 گرفتـه شـد. 

از ســردار محســن رضــایی نام بردید 
ظاهراً ایشان در زمان جنگ درخواست 

چند هزار اصله برای جبهه ها داشتند؟
و  خواسـتند  را  مـن  رضايـى  محسـن  آقـاى 
درخواسـت داشـت كه برايشـان در منطقه  اصله 
)نوعـى چـوب فـرات(، بفرسـتيم. نوعـى چوب 

كـه در سـنگر سـازى اسـتفاده مى شـد. 
سـردار رضايى درخواسـت 20 هزار اصله آن هم 
ظـرف مـدت يـك مـاه داشـت. بـه گيـالن رفتم 
و ماجـرا را بـراى حاج آقـا احسـان بخش شـرح 
دادم. حاج آقـا رئيـس جنگل بانـى را صدا كرد و 
گفـت: 50 هـزار اصلـه در كمتر از يك مـاه تهيه 
شـود. رئيـس جنگل بانـى گفت تهيه ايـن مقدار 
آن هـم در طـول يـك مـاه امكان پذيـر نيسـت. 
حاج آقـا گفـت: احمـد خـودش همـه كارهـا را 
انجـام مى دهـد. كارها سـازمان دهى شـد و پايان 
كرديـم.  ارسـال  جبهه هـا  بـراى  هـزار   50 مـاه 
ايـن اصلـه بـراى مناطـق غـرب، قـرارگاه كربال، 
قـرارگاه نجـف و قـرارگاه صـراط المسـتقيم كه 

مربـوط بـه وزارت دفـاع بـود، ارسـال گرديد.
از ديگـر كارهـاى بزرگـى كـه بخواهـم نـام ببرم 
مربـوط مى شـود بـه مانـور 100 هزارنفـرى در 
مجموعـه ورزشـى آزادى. واحـد لجسـتيك كل 
سـپاه از مـا خواسـتند كـه برخـى اقـالم ماننـد 
برنـج، كلوچه، بادام و يك سـرى مـواد خوراكى 
گفـت  احسـان بخش  حاج آقـا  كنيـم.  تهيـه  را 
عـالوه بـر مـوارد قيدشـده گوشـت نيـز فراهـم 
و ارسـال گـردد. همـه امكانـات بـه چنـد برابـر 
ارسـال شـد. نيروهاى مـا به تهـران رفتند و حتى 
آشـپزى هـم كردند. اقدامـات زياد بـود. تعمير و 
سـرويس ماشـين آالت يگان هـا در دوران جنـگ 
از ديگـر كارهايـى بـود كـه در پشـت جبهه هـا 
انجـام مى گرفـت. درعين حـال برخـى نيروهـاى 
متخصـص نيـز در ايـن زمينـه بـه جبهه هـا اعزام 
ازجملـه:   مسـئولين  برخـى  حتـى  مى شـدند.  
شـهردار، بخش دار، مسـئول بازرگانى كل اسـتان 
 كـه مسـئول تأميـن اقـالم نيـز بـود به نوبـت در 
جبهه هـا حضـور داشـتند. حتـى فرماندار شـهيد 
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داشـتيم.  هم 
از ديگـر كارهـا مى تـوان به ترميـم و توليد لباس 
رزمنـدگان در مسـاجد اشـاره كـرد. خياط هايـى 
بـه همراه چرخ  خياطى شخصى شـان در مسـجد 
لبـاس  يـا ترميـم  حضـور داشـتند و در توليـد 

كمـك مى كردنـد. 
در اعـزام نيروهـا بـه جبهه هـا از مبدأ تـا مقصد، 
تمامـى كارهـا از جملـه غـذا، اسـكان و ديگـر 

امكانـات  براى شـان تهيـه و تأميـن مى شـد. 

اولیــن اعــزام نیــرو چــه زمــان انجــام 
گرفــت؟

اوليـن اعـزام نيـرو بعـد از آغـاز جنـگ تحميلى 
از مسـجد سـوخته تكيـه رشـت بـود روز اول 
مهـر سـال 1359 )البتـه رزمنـدگان خودجـوش 
و مردمـى از همـه شـهرهاى گيـالن بودنـد( بـه 
سرپرسـتى سـردار شـهيد حاج محمـود قلى پور، 
حاج آقـا احسـان بخش رزمنـدگان را تا امـام زاده 

هاشـم بدرقـه كرد. 
 

ــل  ــم در مح ــما ه ــرور ش ــان ت در زم
ــتید؟ ــور داش حض

زمـان تـرور در صحنـه حضـور داشـتم. آن روز 
تولـد حضـرت فاطمـه )س( در مسـجد كاسـه 

بود.  فروشـان 
آن زمـان، مسـئول بسـيج اقتصادى بـودم. برخى 
بازاريـان از مـن شـاكى شـده  و نـزد حاج آقـا 
بودنـد.  كـرده  شـكايت  مـن  از  احسـان بخش 
گـزارش  تـا  رفتـم  خواسـتند.  را  مـن  حاج آقـا 
بدهـم. دفتـر ايشـان بـاالى مسـجد قرار داشـت. 
بـه حاج آقـا گفتـم برخـى بازاريـان اجنـاس را 
احتـكار مى كننـد. بعـد از ارائه گزارش با ايشـان 

رفتيـم بـراى نمـاز، بعـد  از پايان،  متوجه شـدم 
قسـمت خانم ها در باالى مسـجد شـلوغ اسـت. 
بچه هـا پيگير شـدند كه علت شـلوغى چيسـت؟ 
در همـان زمـان شـخصى از حاج آقا درخواسـت 
شـخص  اسـتخاره  حيـن  در  داشـت.  اسـتخاره 
ايـن  گرفـت.  آغـوش  در  را  حاج آقـا  ديگـرى 
منافـق يـك نارنجـك دسـتش بود و بـه خودش 
بـود. شـهرام  منفجـره وصـل كـرده  مـواد  هـم 
همتـى محافـظ حاج آقـا باپاشـنه اسـلحه به سـر 
منافـق كوبيـد حاج آقـا هـم خودش را به سـمت 
جلـو كشـيد.  شـخص مزبـور بـه عقـب افتـاد. 
نارنجـك در دسـتش منفجـر شـد كـه تركش آن 
حاج آقـا احسـان بخش را گرفت. آقـاى همتى به 

سـمت منافـق شـليك كـرد و او را بـه هالكـت 
رسـاند. حاج آقـا را فـوراً به بيمارسـتان پورسـينا 
رسـانديم. از تهـران  هـم بالگـرد اعـزام شـد و 
ايشـان بـه تهـران منتقـل و در بيمارسـتان شـهيد 
رجايـى بسـترى شـد. حـاج احمـد آقا سـريع به 
بيمارسـتان آمدنـد. درزمانـى كه ايشـان بسـترى 
بودنـد  شـخصيت هايى چـون حضـرت آقـا و 
مرحـوم هاشـمى رفسـنجانى بـراى مالقـات بـه 

بيمارسـتان آمدنـد.

زمــان رحلــت آیــت اهلل احســان بخش 
ــتید؟ ــریف داش کجا تش

مـن از سـال 1368 تهـران بـودم. ايشـان زمانـى 
بـود  بسـترى  خاتم االنبيـا  بيمارسـتان  در  كـه 
بـاالى سرشـان حضـور داشـتم. بعـد از فـوت 
رفتيـم بـه سـمت گيـالن و  مـردم چـه اسـتقبال 
گذاشـتند.  تمـام  مـردم سـنگ  كردنـد.  پرشـور 
وجـود  هسـتم.  ايشـان  دل تنـگ  هنـوزم  مـن 
ايشـان سـبب آگاه سـازى مـردم شـد. حركـت و 
اهـداف حاج آقـا حـول محـور واليت فقيـه بـود. 
چـه درزمـان حضـرت امـام )ره( و چـه در زمان 

خامنـه اى.  آيـت اهلل 
در برهـه اى برخـى انگ چپ و راسـت مى زدند. 
آيـت اهلل احسـان بخش مى گفـت مـن نـه چپـم و 
نـه راسـت. مسـيرم راه امـام اسـت و امـروز هم 

در مسـير آيـت اهلل خامنه اى هسـتم. 
اگـر  مى كـرد  رهنمـود  جريانـات  برخـى  بـه 
شـهدا  بـا  نمى توانيـد  هيچ وقـت  برنگرديـد 
همـراه باشـيد. توصيـه داشـت فقط گـوش كنيد 
حضـرت آقـا چـه مى گوينـد و در همـان مسـير 
حركـت نماييـد. وجـود حاج آقـا احسـان بخش 
بـراى گيـالن يـك بركـت بود. بـه سـبب وجود 
ايشـان بود كه اسـتان گيالن توانسـت در ارسـال 
رتبه هـاى  جبهه هـا،  بـه  مردمـى  كمك هـاى 
نخسـت را كسـب كنـد. در اعـزام نيروهـا، نيـز 
وجـود ايشـان تأثيرگذار بـود. برخـى وقت ها به 
 قـدرى اعزام هـا زياد بـود كه  نيروها بـه رده هاى 
ديگـر هـم توزيع مى شـد. علـت حضـور مقتدر 
ايشـان در خبـرگان رهبـرى، محبوبيت شـان نزد 
مـردم بـود. برخـى آثارشـان ازجملـه صادقيـن 
در دانشـكده حديـث تدريـس مى شـد. آيـت اهلل 
احسـان بخش هـم شـاگردى شـهيدان مطهرى و 
مفتـح بودنـد. بـا اين اوصـاف ايشـان را مى توان 
يـك مرد علمـى، سياسـى، اقتصـادى و فرهنگى 

نست.  ا د

همیشـه  احسـان بخش  آیـت اهلل 
نـه  و  چپـم  نـه  مـن  می گفـت 
راسـت. مسـیرم راه امـام اسـت 
و امـروز هـم در مسـیر آیـت اهلل 

هسـتم.  خامنـه ای 
رهنمـود  جریانـات  برخـی  بـه 
می کرد اگـر برنگردیـد هیچ وقت 
همـراه  شـهدا  بـا  نمی توانیـد 
باشید. توصیه داشـت فقط گوش 
کنید حضـرت آقا چـه می گویند 
و در همـان مسـیر حرکت نمایید. 
احسـان بخش  حاج آقـا  وجـود 
بـرای گیـالن یـک برکـت بـود. 
بـه سـبب وجود ایشـان بـود که 
اسـتان گیالن توانسـت در ارسال 
کمک هـای مردمـی بـه جبهه ها، 
رتبه های نخسـت را کسـب کند.

بزرگ ترین کاروان اهدایی 1500 کامیونی ااعزامی از رشت به جبهه ها
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نظـرم يـا قصـد دارند حـواس مـا را پـرت كنند 
كـه از پاييـن شـما را بزننـد يا از بـاال قصد دارند 

چيـزى پـرت كنند. 
بـراى نمـاز عصـر آمدم پشـت حاج آقا ايسـتادم، 
نمـاز عصـر هـم تمـام شـد. ايشـان يك اسـلحه 
كوچـك )ويـزور( داشـت. گلنگدن آن را كشـيد 

احسـان بخش  تـرور حـاج  آقا  روز  در 
با ضارب درگیر  شما درصحنه بودید و 

شدید. ماجرا را برایمان شرح دهید.
بـه نظـرم تـرور ايشـان  هميشـه مـد نظر دشـمن 
نـام  مى گرفتنـد  كـه  را  تيمـى  خانـه  هـر  بـود. 
قـرار  تـرور  ليسـت  در  احسـان بخش  حاج آقـا 
داشـت. اوضـاع  و احـوال آن زمـان و ترورهايى 
كـه منافقيـن انجـام مى دادنـد، باعـث شـده بـود 
كـه حضرت  امـام )ره( و محسـن رضايى خيلى 
صريـح بگوينـد مواظـب آقـاى احسـان بخش و 

آيـت اهلل صدوقـى باشـيد.
فاطمـه )س(  ميـالد حضـرت  سـال 61 و روز 
بـود، مـن هـم تـازه از جبهـه برگشـته بـودم بـه 
هميـن مناسـبت، روز پنج شـنبه حاج آقـا را براى 
شـهردارى  در  تـا  مى كننـد  دعـوت  سـخنرانى 
سـخنرانى كنند. ايشـان سـر قـرار حاضر شـدند. 
زمانـى نگذشـته بـود كـه ايشـان مرا خواسـت و 
شـخصى را نشـان داد و گفـت كه فالنى اسـلحه 
بـه همـراه دارد. به وجود آن آدم مشـكوك شـده 

بودند. 
در نهايـت بـدون آن كـه سـخنرانى انجـام شـود 
برخاسـتيم و رفتيم. رئيس شهربانى و ژاندارمرى 
همـراه حاج آقـا بودنـد. حركـت كرديـم و پيـاده 
از شـهردارى بـه سـمت مسـجد كاسه فروشـان 
نـزد  دوسـتان  از  برخـى  مـكان  آن  در  رفتيـم. 
آقـاى احسـان بخش رفتـه و درخواسـت وجـه 
خريـد موتـور بـراى سـپاه داشـتند. چكـى را به 

ــرت  ــالد حض ــال 61 و روز می س
ــم  ــن ه ــود، م ــه )س( ب فاطم
ــودم  ــته ب ــه برگش ــازه از جبه ت
،روز  مناســبت  همیــن  بــه 
پنج شــنبه حاج آقــا را بــرای 
ســخنرانی دعــوت می کننــد 
تــا در شــهرداری ســخنرانی 
قــرار  ســر  ایشــان  کننــد، 
حاضــر شــدند  زمانــی نگذشــته 
بــود کــه ایشــان مــرا خواســت 
و  داد  نشــان  را  شــخصی  و 
ــه  ــلحه ب ــی اس ــه فالن ــت ک گف
ــود آن آدم   ــه وج ــراه دارد. ب هم

ــد.  ــده بودن ــکوک ش مش

زمانـی کـه آیـت اهلل احسـان بخش 
از  همتـی  شـهرام  شـد  تـرور 
در  روز   آن  کـه  بـود  محافظینـی 
محـل حادثـه  حضـور داشـت و اگر 
احسـان بخش  حاج آقـا  هوشـیاری 
و اقـدام به موقـع شـهرام همتـی در 
برخـورد و بـه هالکـت رسـاندن آن 
منافق نبود، شـاید وقایـع آن روز، به 
گونـه ای دیگـر رقم می خورد. شـرح 
واقعـه را از زبـان او در گفت وگـو بـا 

یـاران می خوانیـم.  شـاهد 

در چند قدمی ترور
گفت وگو با شهرام همتی از محافظین آیت اهلل احسان بخش

بيـاور.  مـن دادنـد و گفتنـد آن را نقـد كـن و 
در مسـجد مهدويـه نشسـتم تـا اذان ظهـر شـد 
حاج آقـا قبـاًل بـه مـا گفتـه بـود نمازگـزاران را 
در ورود بـه مسـجد بازرسـى نكنيـد چون وجهه 

نـدارد.  خوبى 
بنابرايـن مـا هم هميشـه حـدود ده دقيقـه زودتر 
بررسـى  را  اوضـاع  تـا  مى شـديم  مسـجد  وارد 
كنيـم. مـن باالى منبـر مى نشسـتم و يكـى ديگر 
از پاسـداران نيـز بيـرون، كنـار كفشـدارى قـرار 
مى گرفـت. همـان روز قـرار بـود بـراى ايشـان 
بنـزى را از منطقـه 3 سـپاه ارسـال كننـد. بـه من 
هـم گفته شـده بـود بـراى آوردن بنز همراهشـان 
باشـم ولـى مانـدم و چند تـن از بچه هـاى ديگر 
رفتنـد. بالطبـع تعدادى از نيروهاى ما كم شـدند. 
نمـاز ظهـر كه شـد متوجه شـدم، چنـد خانم در 
قسـمت بـاالى مسـجد از يك سـمت به سـمت 
ديگـر مى دونـد. ايـن كار كمـى غيـر عـادى بود. 
بعـد از سـالم نمـاز ظهـر كنـار حاج آقا ايسـتادم 
و گفتـم امـروز مـا را مى زننـد. گفـت: مگـر علم 
شـلوغ  بـاال  نفـرى  چنـد  گفتـم  دارى؟  غيـب 
مى كننـد آن هـا اصـاًل نمـاز هـم نخوانده انـد. بـه 

درآمد
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و گذاشـت در جيبـش، گفـت: شـهرام برويـم. 
گفتـم بگذاريـد مسـجد خلـوت شـود. رفتـم به 
آقـاى تجارتـى كـه عضـو هيئـت  امناى مسـجد 
بـود گفتـم چـرا در مسـجد را بـاز مى گذاريد كه 

خواهـران بـاال بروند. 
در هميـن موقـع حاج آقـا بلنـد شـد كـه بـرود، 
سـؤال  مـن  حاج آقـا  گفـت:  و  آمـد  شـخصى 
چـه  بـه  تكبيره االحـرام  گفـت:  دارم.  شـرعى 
گرفـت.  را  جوابـش  مى شـود.  اجـرا  صورتـى 
قرآنـى دسـت  اسـماعيل حايقـى  سـپس حـاج 

بگيـرد.  اسـتخاره  برايـش  تـا  داد  حاج آقـا 
ناگهـان ديـدم  كـه حاج آقـا دسـتش را از كلـت 
درآورد و برگشـت بـه سـمت قبلـه،  شـنيدم كه 
حـاج اسـماعيل حايقـى مى گويد كه فـالن، فالن 
شـده بـاالى شـانه حاج آقـا چـه مى كنـى؟ ديدم 
شـخصى روى شـانه حاج آقا نشسـته و او را بغل 
كـرده. حاج آقـا بـا دسـتش بـه ايـن شـخص زد 
و يك لحظـه او را از خـود جـدا سـاخت. ولـى 
ضـارب دوبـاره آقـاى احسـان بخش را گرفـت. 
نارنجـك را دسـتش ديدم كه روى سـينه حاج آقا 
بـود. تنهـا كارى كه توانسـتم انجام دهـم اين بود 

كـه بـا ته يـوزى بـه پشـتش بزنم. 
از حاج آقـا جـدا شـد؛ و نارنجـك را بيـن مـن و 
خـودش و حاج آقـا پرتـاب كـرد. حاج آقـا وقتى 
او را هـل داده بـود به صورت سـجده روى زمين 
قـرار گرفـت. انفجـار باعـث شـده بـود  برخـى 
سـقف  روى  حتـى  حاج آقـا  بـدن  تكه هـاى  از 

بپاشد. مسـجد 
بـا تيرانـدازى مـن منافـق بـه درك واصـل شـد. 
بيمارسـتان  بـه  را  اتفـاق حاج آقـا  ايـن  از  بعـد 
بودنـد  شـور  در  پزشـكان  برديـم.  پورسـينا 
آن هـا  كـه  گفـت  و  آمـد  رحيميـان  دكتـر  كـه 
مى خواهنـد پـاى حاج آقـا را قطع كننـد. موضوع 
را بـه حاج آقـاى شـفيعى گفتـم. بـه اتـاق عمـل 
رفتيـم و مانـع ايـن كار شـديم. آقـاى شـفيعى با 
بيـت امـام )ره( تمـاس گرفتنـد و با سـيد احمد 
آقـا صحبـت كردنـد. بالگـردى جهت انتقـال به 
مـوج  نشسـت.  پورسـينا  بيمارسـتان  در  تهـران 
جمعيـت جلـوى بيمارسـتان موجـب شـده بـود 
كـه نتوانيـم حاج آقـا را بـه بالگـرد منتقـل كنيـم.
در ادامـه يـك هواپيمـاى آموزشـى بـه دسـتور 
بيـت امـام در گيـالن نشسـت. خـدا رحمت كند 
شـهيد احمـد خرم ديـن را. او راننده آمبوالنسـى 
بـود كه حاج آقا را با آن به بيمارسـتان رسـانديم. 
مـن بـراى گمـراه كـردن جمعيـت سـوار بالگرد 
شـدم. جمعيـت تصـور مى كـرد كـه حاج آقـا نيز 
بـه بالگـرد منتقل شـده اسـت. در نهايـت حاج آقا 
را بـا آمبوالنـس  بـه فـرودگاه برديـم و ازآنجـا 
ايشـان را بـا هواپيمـا  بـه تهـران و بيمارسـتان 

مصطفـى خمينـى برديم.
كـه  صبـح  چهـار  اينكـه   تـا  بوديـم  بى قـرار 
اعـالم شـد قلـب حاج آقـا احسـان بخش ديگـر 
جواب گـو نيسـت و بعـد اعـالم شـد كـه قلـب 
ايسـت كرده اسـت. در اين  بين يكى از پزشـكان 
گفـت يك بـار ديگـر شـوك بدهيـم و دوبـاره 
شـوك داده شـد كـه بعـد از آن شـوك حاج آقـا 

برگشـت و براى 18 سـال ديگر زنـده ماندند. به 
دسـتور حضـرت  امـام، حاج آقا را به بيمارسـتان 
قلـب انتقـال دادنـد. همـان اتاقـى كـه امـام )ره( 
بسترى شـده بودنـد. دكتـر مينايـى  هـم پزشـك 
مـدت  بـه  ايشـان  بودنـد.  احسـان بخش  آقـاى 
9 مـاه بسـترى شـدند. در مرحلـه اول نوزدهـم 

شـهريور بـه رشـت رفتـه و مجـدد بازگشـتند.
حاج آقـا در طـول بسـترى خيلى زجر مى كشـيد 
ولـى يك بـار هـم اعتراضى نداشـت. ايـن اتفاق 
بـا جريانـات مربوط بـه قطب زاده مصادف شـد. 
شـنيده بـودم كـه حضرت امـام به سـيداحمد آقا 
توصيـه كـرده بـود  نكنـد كارهـاى مربـوط بـه 
قطـب زاده موجب شـود تا از آقاى احسـان بخش 
مى آمدنـد  آقـا  سـيداحمد  خـود  باشـيد.  غافـل 
را  كارهـا  و  احسـان بخش  آقـاى  ديـدن  بـراى 
پيگيـرى مى كردنـد. آيـت اهلل خامنه اى هـم كه در 
آن زمـان رئيس جمهـور بودنـد براى ديـدن آقاى 

احسـان بخش آمدنـد. 

قبــل از ایــن تــرور آیــا اتفــاق دیگری 
ــاده بود؟  هــم افت

بلـه. قبـاًل هـم قصـد تـرور حاج آقا را داشـتند.  
نقشـه اين طـورى بـود كه طـرف لبـاس روحانى 
بـه تـن داشـت و رفته بـود جلوى منـزل حاج آقا 
احسـان بخش. آن زمـان محافظيـن منـزل آقـاى 
احسـان بخش مأموريـن شـهربانى بودنـد. يـك 
روز صبـح كـه بـا اندكـى تأخيـر رسـيده بـودم 
منـزل حاج آقـا. ايشـان بـه مـن گفـت شـما دير 
رسـيديد. گفتـم چطـور؟ گفـت شـخصى لباس 

بــا تیرانــدازی مــن منافــق 
ــد از  ــد. بع ــل ش ــه درک واص ب
ایــن اتفــاق حاج آقــا را بــه 
ــم.  ــینا بردی ــتان پورس بیمارس
ــه  ــد ک ــور بودن ــکان در ش پزش
ــت  ــد و گف ــان آم ــر رحیمی دکت
ــای  ــد پ ــا می خواهن ــه آن ه ک
کننــد.  قطــع  را  حاج آقــا 
حاج آقــای  بــه  را  موضــوع 
شــفیعی گفتــم. بــه اتــاق عمــل 
رفتیــم و مانــع ایــن کار شــدیم. 
ــام  ــت ام ــا بی ــفیعی ب ــای ش آق
)ره( تمــاس گرفتنــد و بــا ســید 
ــد.  ــت کردن ــا صحب ــد آق احم
ــه  ــال ب ــت انتق ــردی جه بالگ
تهــران در بیمارســتان پورســینا 

ــت. نشس
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آقـاى احسـان بخش فرياد كشـيد كه الزم نيسـت 
كسـى را ببريـد. جالب تـر اينكه فـردا صبح دكتر 
كالنتـرى آمد و مشـاهده كـرد حفره پاى ايشـان 
بسته شـده اسـت. حاج آقـا بعـد از تـرور دو چيز 
را نـذر كـرده بود. نـذر اول اين بـود كه مصاليى 
را بـه نـام امـام خمينـى)ره( درسـت كنـد و دوم 
اينكـه تهيـه مجموعـه ايـى از احاديثـى در قالب 

كتـاب كـه از خودش بـه يـادگار بگذارد. 
زمانـى در مسـجد كاسـه فروشـان، تابلويـى زده 
شـد بنـام مسـجد امـام خمينـى، حاج آقـا گفت: 
شـهرام آن تابلـو را درآوريـد. تابلـو را برداشـتم. 
حاج آقـا گفت: مسـجدى كه وقـف و نام ديگران 
اسـت، چگونـه وقـف مى كنيـد؟ قبل از سـاخت 
مصلـى خدمـت امـام رسـيد و گفت: ما در سـال 
چنديـن نشسـت و سـخنرانى داريـم، برگـزارى 
ايـن مراسـم ها نيازمنـد يـك جايگاهـى اسـت. 
داريـد؟  فرمودنـد: چـه چيـزى الزم  )ره(  امـام 
حاج آقـا گفـت: قصـد داريـم مصاليـى بسـازيم 
كـه ده هزار متر زمين داشـته باشـد. امام موافقت 
كردنـد. آقاى احسـان بخش گفت: براى سـاخت 
بايـد هزينـه اش را بدهيـد. هزينه هـاى ميلگـرد و 
آهـن آالت آن مـكان را امـام خمينـى )ره( تقبـل 

كردند.
  

کــه  بــه صحبت هایــی  توجــه  بــا 
داشــتید نشــان می دهــد کــه حضــرت 
ــت اهلل  ــه آی ــی ب ــت خاص ــام عنای ام

داشــتند. احســان بخش 
آقـاى  مى گوييـد.  كـه  بـود  هميـن  طـور  بلـه 
امـام  از  حكمـى   ،44 سـال  از  احسـان بخش 
خمينـى )ره( بـه  عنـوان نماينـده تام االختيـار در 
بـه خمـس،  بـا كل درآمد هـاى مربـوط  رابطـه 
زكات و ... داشـتند. ايـن وجوهـات بـه طـرق 
مختلـف بـه حضـرت امـام مى رسـيد. سـاواك 
بـه  آقـاى احسـان بخش  بـود كـه  هـم فهميـده 

روحانـى بـر تـن داشـت بـه همـراه دو محافظ، 
بـه مـن گفتند مـا از طـرف آقـاى )م( آمده ايم و 
بـا شـما كار داريـم. گفتـم چنانچه نامـه اى داريد 
بدهيـد مأمـوران بياورنـد بـاال. گفتنـد بايـد نامه 
را مسـتقيم بـه شـما بدهيـم، بـه محافظيـن گفتم 
اسـلحه آقايـان را بگيرنـد. بـا گفتـن ايـن جمله، 
آن ها سـريع سوار ماشـين شـدند و رفتند. بعدها 
منافقيـن را در جنگل هـا گرفتـه  از  كـه برخـى 
بودنـد، شـخصى كـه لبـاس روحانـى را بـر تـن 
كـرده بـود جزو دستگيرشـدگان بـود، او به ترور 

حاج آقـا اعتـراف كـرد.

احسان بخش  آیت اهلل  بستری  زمان  در 
برخی  با  داشت   قصد  انقالب  دادگاه 
پزشکان برخورد کند موضوع چه بود؟ 
انفجـار ناشـى از تـرور موجـب شـده بـود روى 
پـاى حاج آقـا يـك حفـره اى بـاز شـود. پزشـك 
ايشـان هـر روز ايـن حفـره را شستشـو مـى داد. 
امـا بعـد از گذشـت 4 مـاه ايـن حفـره هنـوز پر 

نشـده بـود. يـك روز كـه پزشـك بـراى انجـام 
شستشـو وارد اتـاق شـد، بعـد از چنـد دقيقـه 
آقـاى احسـان بخش فريـاد زد: سـوختم. مـن بـه 
همـراه آقـاى شـفيعى پشـت در بوديـم. ناراحت 
و كنجـكاو شـديم كـه قضيـه چيسـت؟ از اتـاق  
بـوى خاصـى مثـل بـوى دود سـيگار مى آمـد. 
متوجه شـديم كـه  ظاهـراً دكتر اشـتباهًا به  جاى 
آب اكسـيژنه، ماده اى شـبيه به اسـيد را روى پاى 

آقـاى احسـان بخش ريختـه اسـت. 
ايـن اقدام موجـب گرديد كه تيـم دادگاه انقالب 
وارد بيمارسـتان شـود و ظاهـراً قرار شـد همه را 
دسـتگير كنند. موضـوع را به آقاى احسـان بخش 
اطـالع داديـم. ايشـان گفتنـد: بگوييـد كارى بـه 
كسـى نداشـته باشـند. مـن بـه بچه هـاى دادگاه 
انقـالب گفتـم كـه آقـاى احسـان بخش گفتنـد 
كارى بـه كسـى نداشـته باشـيد، جـواب دادنـد 
كـه ما از ايشـان دسـتور نمى گيريم. گفتم ايشـان 
بايـد شـاكى باشـد كـه نيسـت. گفتنـد او متعلق 
بـه انقالب اسـت و ما شـاكى هسـتيم. سـرانجام 

ــز  ــرور دو چی ــد از ت ــا بع حاج آق
ــذر اول  ــود. ن ــرده ب ــذر ک را ن
ــه  ــی را ب ــه مصالی ــود ک ــن ب ای
نــام امــام خمینــی )ره( درســت 
تهیــه  اینکــه  دوم  و  کنــد 
ــی در  ــی از احادیث ــه ای مجموع
قالــب کتــاب کــه از خــودش بــه 

ــذارد.  ــادگار بگ ی
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بودنـد.  گذاشـته  دانـش  و  ديـن  مدرسـه  درب 
مـا در مسـجد كاسـه فروشـان حضـور داشـتيم. 
بچه هـا گفتنـد آقـاى احسـان بخش يـك ماشـين 
اسـلحه آورده اسـت. برويـم منزل ايشـان. رفتيم 
و منتظـر بوديـم كـه حاج آقـا بياينـد، حاج آقـاى 
احسـان بخش يـك صندلـى گذاشـتند و اظهـار 
داشـت: از تهـران اطـالع دارم كه تمـام پادگان ها 
به دسـت انقالبيون افتاده اسـت شـما هـم برويد 
كالنتـرى را خلع سـالح كنيـد. اول كالنترى )1( 
را كـه در منطقـه بـازار بود خلع سـالح كرديم و 
سـپس بـه كالنتـرى )3( كـه در ميـدان صيقـالن 
بـود رفتيـم.  چنـد نفـر از نيروهـاى سـاواك و 
بـاالى  كاركنـان  برخـى  و  كالنتـرى  رئيـس 
كالنترى سـنگر درسـت كرده بودند و به سـمت 
بچه هـا تيرانـدازى مى كردنـد. دو نفـر از بچه هـا 

بهانـه رفتـن بـه مكـه، به كربـال و نجـف رفته و 
وجوهـات را تحويـل مى دهـد. بنابراين در همان 
سـال ايشـان را ممنوع الخـروج كـرده بودنـد. بـه 
 هـر حال رابطه ايشـان بـا امـام )ره( نزديك بود. 
طبـق گفتـه اطرافيـان، امـام )ره( نظـر خاصى به 
حاج آقـا احسـان بخش داشـتند. حاج آقـا از ياران 
ديريـن امـام بودنـد منتهـى در خفـا. سـاواك از 
ايـن موضـوع مطلـع بـود و همـواره مانع تراشـى 

مى كـرد و مشـكالتى را پيـش مـى آورد.

برگردیـم به دوران  قبـل از انقالب، به 
فعالیـت مبارزاتـی و سیاسـی آیـت اهلل 

احسـان بخش اشـاره ای داشـته باشید
قبـل از انقالب حاج  آقا احسـان بخش شـب هاى 
شـنبه در مسـجد چينى چيان، سـخنرانى داشـت. 
در مـاه رمضـان نيـز در مسـجد سـوخت تكيـه 
مراسـم داشـتند. بعـد از نمـاز مغـرب سـخنرانى 

شـروع مى شـد. 
كـه  كسـانى  و  انقالبـى  بچه هـاى  مجموعـه 
در  حضورشـان  داشـتند  مسـئوليت  احسـاس 
شـهريور  دوم  شـب  بـود.  دائمـى  سـخنرانى ها 
كـه مصـادف بـود بـا 19 مـاه مبـارك رمضـان 

كردنـد.  پرشـورى  سـخنرانى هاى 
كشـتار  در خصـوص  هـم  سـخنرانى  موضـوع 
دسـت جمعـى توسـط رژيـم و محكوميت شـاه 
بـود. بچه هـاى انقـالب هـم شـعار مرگ بر شـاه 
دادنـد. تظاهـرات شـكل گرفـت و جمعيت وارد 
خيابان هـا شـدند. نيروهاى كالنتـرى به جمعيت 
حمله ور شـد. همان شـب حاج آقا احسـان بخش 
را به بيمارسـتان شـريعتى )پهلوى( منتقل كردند. 
نيروهـاى ضدخرابـكارى  توسـط  نهايـت  ولـى 

دسـتگير و زندانى شـدند. 
پـس از رهايـى از زنـدان از اول مهرمـاه سـال 
57، بـه وعـاظ گفته بود چنانچه دسـتگير شـديد 
مـن هزينه هـاى زندگـى را متحمل مى شـوم. هر 
روحانى به مدت ده شـب سـخنرانى داشت. اين 
ماجـرا تا پيـروزى انقالب اسـالمى ادامـه يافت.  
اعالميه هـا هـم بعـد از تكثيـر توسـط دوسـتان 
از قسـمت بااليـى مسـجد بيـن جميعـت پخش 
مى شـد. ايـن اعالميه هـا حتـى در مدرسـه ديـن 
و دانـش توسـط آقايـان باقـرى و نصيحت گـو 
تكثيـر مى شـد. حاج آقـا بـر همـه ايـن اقدامـات 

داشـتند.  مديريت 
در ايـن بيـن مى خواهـم بـه حضـور مديـر كل 
آمـوزش  و پـرورش گيـالن  هـم در تظاهـرات 

بـه هـر زحمتی کـه بود سـاواک 
افتـاد.   بچه هـا  تصـرف  بـه 
دیگـر  در  اقدامـات  قبیـل  ایـن 
حاج آقـا  هماهنگـی  بـا  شـهرها 
می شـد. انجـام  احسـان بخش 

به  عنـوان  مثال آقایـان افتخاری 
در فومـن و قربانـی در الهیجـان 
بودنـد.  هماهنـگ  حاج آقـا  بـا 
حاج آقـا  منـزل  نیـز  مقرشـان 
بررسـی  در  بـود.  احسـان بخش 
اطالعـات  ایـن  سـاواک  اسـناد 

درج  شـده اسـت. 

اوليـن  باشـم. يـادم اسـت در  اشـاره اى داشـته 
راهپيمايـى، سـركار خانـم فـروغ پارسـا )مديـر 
كل آمـوزش  و پـرورش( نيـز به واسـطه آيـت اهلل 

يافـت.  حضـور  احسـان بخش 
ماجـرا از ايـن  قـرار بود كه شـب قبـل از 9 آبان، 
در  پارسـا  فـروغ  خانـم  و  احسـان بخش  آقـاى 
مدرسـه شـاپور )شـهيد بهشـتى( بـا هـم مباحثه 
داشـتند. ايـن خانـم ادعـا كـرد كـه دانش آموزان 
احسـان بخش  آقـاى  هسـتند.  مـن  فرزنـدان 
گفـت اگـر پـاى فرزنـد شـما زخـم شـود آن را 
رهـا مى كنـى؟ مأمـوران دولـت اين فرزنـدان را 
مى كشـند. شـما چطـور مـادرى هسـتيد كـه بـه 
فكـر بچه هـا نيسـتيد؟ خانـم فـروغ پارسـا گفت 
كـه چنين چيـزى نيسـت. آقاى احسـان بخش از 
ايـن فرصـت اسـتفاده كـرد و گفت: فـردا 9 آبان 
سـال 57 اسـت و قصد راهپيمايى داريم. چنانچه 

دوسـت داريـد شـما هـم تشـريف بياوريد. 
اوليـن راهپيمايـى شـكل گرفـت و آن خانـم نيز 
حضـور داشـت. آغاز ايـن راهپيمايى از مدرسـه 
شـهيد بهشـتى )شـاپور( بود. اتفـاق جالب ديگر 
ايـن بـود كه وقتـى رسـيديم به خيابـان كوروش 
)تختـى فعلـى(، حاج آقـا روى صندلى ايسـتاد و 
گفـت: ديگـر خيابانـى بـه نـام كـوروش وجـود 
نـدارد و مـن اين خيابـان را پهلـوان تختى اعالم 
مى كنـم. سـرانجام راهپيمايـى در پـارك شـهر به 

پايان رسـيد. 

تصرف کالنتری ها و ساواک
غـروب بيسـت ويك بهمـن يك وانتـى را جلوى 

سخنرانی آیت اهلل احسان بخش به مناسبت 22 بهمن در کارخانه لوله شمال - از راست: جمشید رضایی، شهید عباسی و حاج شهرام همتی



یادمان شهید آیت اهلل صادق احسان بخش/ شماره 158 /آذر ماه 1397   
www.navideshahed.com

42

ســعی  احســان بخش  آقــای 
می کــرد در همــه عملیات هــا 
ــالش  ــد. ت ــته باش ــور داش حض
خواســته های  همــه  داشــت 
ســپاه در جنــگ را تأمیــن و 

ــد.  ــم نمای فراه
در سـال 60 اولیـن بـاری کـه به 
سـمت بوسـتان و چزابـه رفتـه 
بـودم، در آن شـلوغی تیراندازی 
عیـدی  بچــه ها  بـه  گلــوله،  و 

مـی داد.

بـه نـام محسـن نيـك مـرام و صـادق بيابان گـرد 
شـهيد شـدند. نزديـك 4 صبـح بود كـه كالنترى 
سـقوط كـرد. در هميـن زمـان بچه هـا گفتنـد به 
سـمت سـاواك حمله كنيم. صبـح روز 22 بهمن 

بـه سـمت سـاواك حملـه كرديم. 
يكـى از درهاى سـاختمان سـاواك خيلى محكم 
بـود و بـاز نمى شـد. از داخـل هـم تيرانـدازى 
مى شـد. يكـى از بچه هـا لـودر آورد و آن قـدر 
بـه ايـن در كوبيـد تا در باز شـد. به هـر زحمتى 
بـود سـاواك بـه تصـرف بچه هـا افتاد. ايـن قبيل 
اقدامـات در ديگـر شـهرها با هماهنگـى حاج آقا 

احسـان بخش انجـام مى شـد.
بـه  عنـوان  مثـال آقايـان افتخـارى در فومـن و 
قربانـى در الهيجـان، با حاج آقـا هماهنگ بودند. 
مقرشـان نيـز منـزل حاج آقـا احسـان بخش بـود. 
در بررسـى پرونده هـاى سـاواك ايـن اطالعـات 

است.  درج  شـده 

ماجرای ورود کاله سبزها چه بود؟
حاج آقـا احسـان بخش بـا گروهى براى اسـتقبال 
از حضـرت امـام بـه تهـران رفتنـد. بـا توجـه به 
در  همراهـان  و  ايشـان  فـرودگاه  بـودن  بسـته 
دانشـگاه تهـران اعتصـاب كردنـد. 7 بهمن سـال 
57 با 28 صفر و شـهادت امام حسـن مجتبى)ع( 

بود.  مصـادف 
آقـاى فقيهـى بـا توجه به مسـئوليتى كـه از آقاى 
احسـان بخش گرفته بـود در گيالن مانـده بودند. 
در همـان زمان آقاى احمـد عطافرين را مأمورى 
به نـام مظلوم سـادات طى يك تيراندازى شـهيد 

  . مى كنند
و  شـد  عصبانـى  اتفـاق  ايـن  از  فقيهـى  آقـاى 
اعـالم كـرد فردا همـه مسـلح وارد ميدان شـوند 

تـا تكليف مـان را بـا مأمـوران مشـخص كنيـم. 
صبـح 7 بهمن تعـدادى از بچه ها جلوى مسـجد 
الكانـى جمـع شـدند. در حـال رفتـن بوديـم كه 
سـاواكى ها بـه ما حملـه كردنـد فرمانده شـان به 
نـام فقيهـى، شـروع كرد بـه تيرانـدازى. چند نفر 
از بچه هـا طـى درگيـرى در خيابـان بيسـتون، به 

رسـيدند.  شهادت 
ايـن  در  روز  هـر  بهمـن،   10 تـا  بهمـن   7 از 
بـه  مأمـوران  داشـت.  ادامـه  درگيـرى  خيابـان، 
تنـگ آمـده بودنـد. در هميـن حيـن گروهـى از 
بـراى سـركوب  كاله سـبزهاى دريايـى آمدنـد 
انقالبيـون، درگيرى هـا ادامـه داشـت تـا ايـن كه 
در بلندگـوى مسـجد كاسه فروشـان اعـالم شـد 
آيـت اهلل احسـان بخش به دسـتور )آيـت اهلل ...( و 

آيـت اهلل طالقانـى پيامـى دارنـد. 
بـه مسـجد رفتيـم. حاج آقـا احسـان بخش گفت: 
بـا توجـه بـه اينكـه قـرار اسـت فـردا 12 بهمن، 
امـام خمينـى وارد ايـران شـوند، مردم تهـران در 
حـال تميـز كردن شـهر هسـتند ما نيز فـردا اقدام 

بـه پاك سـازى خيابان هـا مى كنيـم. 
ايشـان بـا ايـن شـعار كـه امـروز روز رحمت و 
بخشـش اسـت، مـا هـم مأمـوران شـهربانى را 
مى بخشـيم. جمعيـت شـعار مـى داد )اى مأمـور 
شـهربانى تـو بـرادر مـا هسـتى( بـا ايـن شـعار 
وارد ميدان شـهردارى شـديم و از كنار شـهربانى 
گذشـتيم  و رفتيـم بـه سـمت خيابان بيسـتون و 
جمعيـت شـروع به پاك سـازى كـرد. حاج آقا در 
مسـجد كفرآبـاد سـردار جنـگل سـخنرانى كرد. 
در پايـان اعـالم داشـت كه بايد سـريع بـه تهران 
بـرود. همچنيـن توصيـه كـرد كـه ديگـر حركتى 

نشـود تـا امـام ورود كنند. 

بعد از پیروزی انقالب  چرا خواستید که 
اسلحه خود را تحویل دهید؟

كـود  شـركت  كارمنـد  انقـالب  از  قبـل  مـن 
شـيميايى اسـتان بـودم. بعـد از پيـروزى انقالب 
اسـالمى بـه مـن اعالم شـد كـه چنانچه سـركار 
نـروم اخـراج خواهـم شـد. نـزد حاج آقـا رفتـم 
تـا اسـلحه را تحويـل دهـم. حاج آقا گفـت: مگر 
شـما كارمنـدى؟ گفتم: بلـه، با مديريت شـركت 
مـن تـا  كـرد  درخواسـت  و  كردنـد   صحبـت 
كميتـه پاسـدار  به عنـوان  مـاه  يـك  مـدت   بـه 

در اختيارشـان باشـم. يـك مـاه شـد 22 سـال 
خدمـت. 

  

ــر نخســت وزیری و حمایــت  ورود دفت
ایشــان از تأســیس نیــروی دریایــی  

ــود؟ ســپاه چــه ب
رياسـت جبهـه و جنـگ در هـر اسـتان مربـوط 
بـه نماينـده ولى فقيـه و دبيـر آن هـم از نيروهاى 
سـپاه بـود. آقـاى علـى هوشـيارى، آمـده بودند 
كـه نيـروى دريايـى سـپاه را راه انـدازى كننـد. 
نيـروى  پايـگاه  قصـد داشـتند سـمت زيباكنـار 
دريايـى را تشـكيل دهند. آقاى احسـان بخش در 
ايـن كار از آقـاى هوشـيارى حمايـت كردنـد. از 
نخسـت وزيرى نـزد آقـاى احسـان بخش آمدنـد 
را  هتل هـا  و  منطقـه  ايـن  سـپاه  كـه  گفتنـد  و 
گرفتـه اسـت. آقـاى احسـان بخش گفـت: ايـن 
اقدامـات توسـط سـپاه انجام گرفتـه و مجموعـه 
كارها در راسـتاى جنگ با دشـمن اسـت. آقايان 
گفتنـد پـس هـر مـاه مبلغـى بابـت مكان هايـى 
آقـاى  نماينـد.  پرداخـت  را  تصرف شـده  كـه 
احسـان بخش پاسـخ داد: بچه هـاى سـپاه ماننـد 
پرسـتو مى ماننـد. پرسـتوها بـه هـر منزلـى كـه 
مى رونـد و النـه مى كننـد كسـى بـا آن هـا كارى 

نـدارد تـا اينكـه بروند.
مى كـرد.  حمايـت  سـپاه  از  حـال  همـه  در 
هـر  پشـتيبانى،  و  تـداركات  تأميـن  به منظـور 
عملياتـى كـه مى شـد حاج آقـا در ارتباطـى كه با 
آقايـان محسـن رضايى و على شـمخانى داشـتند 
مطلـع بودنـد. آقاى احسـان بخش سـعى مى كرد 
در همـه عمليات هـا حضور داشـته باشـد. تالش 
را  در جنـگ  سـپاه  همـه خواسـته هاى  داشـت 

تأميـن و فراهـم نمايـد. 
در سـال 60 اوليـن بـارى كـه به سـمت بوسـتان 
و چزابـه رفتـه بودم، در آن شـلوغى تيراندازى و 
گلولـه، بـه بچه ها عيـدى مى داد. تـرس در دلش 
نبـود. از ايشـان مى خواسـتند كـه بيـش  از اندازه 
جلـو نـرود. يـك روز كـه همـه خـواب بودنـد. 
صدايـم زد و گفـت: شـهرام برويـم. بـه همـراه 
چنـد محافـظ ديگـر حركـت كرديم و به سـمت 

رفتيم.  خـط 
كاميون هايـى كـه بـراى جنـگ مى رفتنـد در نوع 
خـودش بى نظيـر بـود. بزرگ تريـن جذب سـتاد 
كمك هـاى مردمـى در گيالن احـداث گرديد. در 
عمليـات كربـالى 4 كـه فصـل پاييـز و زمسـتان 
بـود. بـراى نيروها ماهى سـفيد و برنـج گرم تهيه 
 كـرده بودنـد. در والفجـر 5 كـه مصـادف شـده  
بـود بـا ناكامـى نيروهـا در عمليـات، حاج آقـا به 
آن هـا روحيـه مـى داد. دسـت از بچه هـاى سـپاه 
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آقای احسان بخش خود را در رفاه و 
آسایش مردم مسئول می دانست، 
بیمارستان  به  مراجعه  با  ایشان 
می کرد.  بررسی  را  آنجا  اوضاع 
و  آریا  بیمارستان های  تأسیس  در 
گلسار بسیار زحمت کشید. حتی 
در ساخت بزرگراه تهران و رشت 
که اآلن احداث شده نقش داشتند. 
در  احسان بخش  آقای  زمان  آن 
درخواست  بانک ها  روسای  دیدار 
این  ساخت  برای  سرمایه گذاری 

بزرگراه را کرده بودند.

و جنـگ برنمى داشـت. در تمـام مراسـم شـهدا 
حضـور داشـت. سـعى مى كـرد در تمامـى نقاط 
گيـالن حضورداشـته باشـد. درعين حال بـا تمام 
زحماتـى كـه كشـيد خـودش را مديـون انقالب 

مى دانسـت. 

جایگاه آیت اهلل احسان بخش بین مردم 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

ايـن اعتمـاد و اعتقـاد مردم به ايشـان بـود كه هر 
زمانـى درخواسـت كمك به جبهه هـاى جنگ را 
داشـتند، شـاهد سـيل بزرگى از كاال و كمك هاى 
مردمـى بوديم. ايشـان دوسـتان زيـادى در جمع 
طيفـى  و  صنـوف  هـر  در  داشـتند.  بازاريـان 
محبـوب بودند. ايشـان از هـر موقعيت و فرصتى 

بـراى جبهه هـا اسـتفاده مى كردنـد. 
آقـاى نامجـو طاليـى را كـه در سـال 1954 در 
فنالنـد گرفتـه بـود، تقديـم آقـاى احسـان بخش 
آقـاى  شـود.  رزمنـدگان  صـرف  تـا  كـرد 
احسـان بخش طـال را نـزد حضـرت آقـا بردنـد. 
آقـا گفتنـد اين طـال را در مـوزه قـرار دهيد. اين 
وفـادارى باعث شـده بود كـه مـردم داوطلبانه و 
نماينـد. تقديـم  را  كمك هايشـان  دل،  روى  از 

ايشـان در هـر كارخانـه برنج كوبى يك كيسـه اى 

گذاشـته بـود به نـام كمك بـه رزمندگان اسـالم. 
سـريع  خيلـى  كيسـه ها  ايـن  نمى كنيـد  بـاور 
پـر مى شـد و پـس از جمـع آورى بـه جبهه هـا 

مى شـد.  فرسـتاده 
آقـاى احسـان بخش هفتـه اى يـك روز را بـراى 
خانـواده شـهدا و ايثارگـران وقـت مى گذاشـتند. 
چنانچـه مشـكلى داشـتند را برطـرف مى كـرد. 
البتـه درب منـزل ايشـان بـراى همـه بـاز بـود. 
نـزد  شـب ها  برخـى  در  مديـران  و  مسـئوالن 
آقـاى احسـان بخش مى رفتنـد. حاج آقـا از همـه 
در خصـوص اوضـاع آن زمـان سـؤال مى كـرد. 
حتـى از آرايشـگر خـود مى پرسـيد چـه خبـر؟ 
مـردم چه مشـكلى دارنـد؟ يادم هسـت در زمان 
بارندگـى و محله هايـى كـه سـيل مى آمـد همراه 
ايشـان  مى رفتيـم.  سـيل زده  مناطـق  بـه  ايشـان 
شلوارشـان را بـاال مى زدنـد و بـه همـان صورت 
ورود  نانوايى هـا  در  حتـى  مى كردنـد.  ورود 
مى كـرد. مى گفـت خمير نـان را وزن كنيـد ببينيم 
چنـد گرم اسـت؟ مـوارد كم فروشـى را گوشـزد 

مى كـرد. 
حل مشـكالت مـردم يكى از دغدغه هاى ايشـان 
بود. در همه جهات ورود داشـت. در زلزله سـال 
69 از همـان روزهـاى اول بـه مناطـق زلزلـه زده 

از  را  مسـئوالن  بيشـتر  كمـك،  جهـت  رفـت. 
سراسـر كشـور وارد گيـالن كرد. معتقـد بود اين 
 يـك هنر اسـت كـه بتـوان امتيـازى از مسـئوالن 
گرفـت و بـه مـردم خدمـت كـرد. انسـان هاى 
بـزرگ كسـانى هسـتند كه منفعت شـان بـه مردم 
برسـد. برخـى مسـئولين كـه اعتنايى نداشـتند را 
صـدا مـى زد و مى گفـت: كارتان بايـد خدمت به 
مـردم باشـد. در غير اين صورت كليـه معايب را 

در نمـاز جمعـه بيـان مى كنم. 
آقـاى احسـان بخش خـود را در رفـاه و آسـايش 
مـردم مسـئول مى دانسـت، ايشـان بـا مراجعه به 
بيمارسـتان اوضـاع آنجـا را بررسـى مى كـرد. در 
بيمارسـتان هاى آريـا و گلسـار بسـيار  تأسـيس 
زحمت كشـيد. حتى در سـاخت بزرگـراه تهران 
و رشـت كـه اآلن احداث شـده نقـش داشـتند. 
آن زمـان آقـاى احسـان بخش در ديدار روسـاى 
بـراى  سـرمايه گذارى  درخواسـت  بانك هـا 
سـاخت ايـن بزرگـراه را كـرده بودنـد. درنهايت 
آقـاى صوفـى در ارديبهشـت 80 كلنـگ بزرگراه 
كمـا  در  احسـان بخش  آقـاى  درحالى كـه  زد  را 
بودنـد. حتـى در خصـوص احـداث راه آهـن و 

كتابخانـه ملـى نيـز تالش داشـتند. 

از روزهای انقالب هم خاطره دارید؟
در سـال 57 يكـى از مأموران با ماشـين جيپ به 
مـن زد. ولى توانسـتم فـرار كنم. بعـد از انقالب 
همـان شـخص بـا همـان جيـپ را گرفتنـد و به 
كميتـه آوردنـد. مـن مأمـور را ديدم و شـناختم. 
گفتـم همـان كار را بـا تـو خواهم كـرد. حاج آقا 
وقتـى موضـوع را متوجـه شـد، گفـت: تـو هـم 
مى توانـى قصاص كنـى و هم مى توانى ببخشـى. 

ولـى تأكيد داشـت كه  ببخشـم. 

بازگشـت آیـت اهلل احسـان بخش از بیمارسـتان تهـران بـه رشـت - از پاییـن مرحـوم دکتـر رحیمیـان، سـردار شـهید قلی پور، سـمت راسـت اقای 
ضمیـری و چپ اسـتاندار وقـت آقـای فرمانزاده
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تـرور آیـت اهلل احسـان بخش  از زبـان 
ماجرا پریمن/شـاهد 

پنجشـنبه 26 فرورديـن 1361 نمـاز ظهـر و عصـر 
شـد.  اقامـه  احسـان بخش  حاج آقـا  امامـت  بـه 
مـردم زيـادى آمـده بودنـد. نمـاز تمام  شـده بود و 
جمعيـت در حـال رفتـن بـه بيـرون بـود. خيلى ها 

رفتـه بودنـد وعـده اى هـم در اطرافـش بودنـد.
حاج آقـا قصـد حركـت كـرده بـود كـه يكـى از 
نمازگـزاران )اسـماعيل حدائقى( قرآنـى را آورد و 
بـه ايشـان داد كـه برايـش اسـتخاره كنـد. حاج آقـا 
قـرآن را گرفت، اسـتخاره كرد و قرآن را به دسـت 
حدائقـى داد و در حالـى كه عـده اى از نمازگزاران 
ايشـان را احاطـه كـرده بودنـد بـه حركتـش  بـه  
طـرف كفشـدارى ادامـه داد. راننـده و محافظيـن 

مسـلح در جلـوى كفشـدارى منتظـرش بودنـد. 
اوركـت  كـه  شـخصى  برداشـت  كـه  قـدم  چنـد 
آقـاى  بـه  حركـت  حـال  در  بـود  پوشـيده 
احسـان بخش نزديـك شـد. سـؤالى از چگونگـى 
»نيـت« كـرد، حاج آقـا هم  دسـت ها را تـا بناگوش 
بـرد كـه عماًل توضيـح بدهد در همين حـال در آن 
شـلوغى شـخصى بـا سـرعت بـه حاج آقـا نزديك 

شـد و حاج آقـا را در آغـوش گرفـت.  
حاج آقـا از نظـر جسـمانى آدم قـوى بـود. تـالش 
كـرد كـه او را از خـود جـدا كنـد. مـردم حاضـر 
نيـز به كمكـش آمدند كه دسـتان فشـرده آن منافق 
را از بـدن حاج آقـا احسـان بخش جـدا كننـد. بـا 
تـالش فـراوان آن منافـق جـدا و در چنـد متـرى 
پـرت شـد، ولـى نارنجكـش را پرتاب كرد. شـايد 
هـم از دسـتش در ايـن درگيـرى بـر زميـن افتاد. 
صـداى انفجـار نارنجـك و تركش هايش وحشـتى 

بـه پـا كـرد. همه به بيـرون دويدنـد. عـده اى از در 
مدرسـه »حـوزه علميـه مهدويـه« وعـده اى هـم از 

كفشدارى. 
فاصلـه  بـه  منافـق  آن  و  احسـان بخش  حاج آقـا 
كمـى روى زميـن افتادنـد، حاج آقـا رو بـه بـاال و 
آن منافـق بـه پشـت. نارنجـك كه منفجر شـد چند 
نفرحاضـر در اطـراف آقـاى احسـان بخش مجروح 
شـدند و بقيـه هـم وحشـت زده فرار كردنـد.  آمدم 
حاج آقـا را بلنـد كنم، سـنگين بـود، نتوانسـتم. البته 
»شـهرام همتـى« محافـظ حاج آقـا احسـان بخش با 
تيرانـدازى بـه آن منافـق او را بـه درك واصل كرده 

 . بود
حاج آقـا احسـان بخش را بـه بيمارسـتان پورسـينا 
بردنـد تـا اقدامـات اوليه انجـام دهند و بعـد هم با 
هواپيمـا به تهران، بيمارسـتان »حاج سـيد مصطفى 

خمينـى« منتقـل كردند.
از  ورود  هنـگام  معمـوالً  احسـان بخش  حاج آقـا 
درب مدرسـه مهدويـه  بـه داخـل مسـجد مى آمـد 
ولـى هنـگام خروج از كفشـدارى مى رفـت. در آن 
روز بـه  احتمـال  زيـاد ايـن منافـق يـك همدسـت 

است. داشـته 
در بازديـد از بـدن منافـق معلـوم شـد كـه كمرش 
پـر از تله هاى انفجـارى، 12 لـول ديناميت و چهار 
عـدد نارنجـك بـود. آيـت اهلل احسـان بخش بعد از 
حادثـه ترور تا مدت ها در بيمارسـتان بسـترى شـد 
و بعـد از آن نيـز درد و رنـج ناشـى از ايـن ترور را 
متحمـل شـد تـا در نهايـت جانباز 70 درصد شـد.

كتابـش   617 صفحـه  در  احسـان بخش  آيـت اهلل 
مـدت   طـول  در  مى نويسـد:  صـادق«  »خاطـرات 
8 مـاه بسـترى شـدن در بيمارسـتان سـيدمصطفى 

خمينـى، مراجع تقليد، آيات عظام، شـخصيت هاى 
كشـورى و لشـكرى بـه عيادتـش رفته انـد.

برخـى بـا صـدور اطالعيـه ضمـن محكـوم كردن 
ايـن عمـل جنايت كارانـه بـراى سـالمتى اش دعـا  
كرده انـد. از جملـه عيادت كننـدگان، رهبـر معظـم 
انقـالب »آيـت اهلل خامنـه اى« بودنـد كـه آن زمـان 
منصـب رياسـت جمهـورى را بـر عهـده داشـتند.

خـرداد   14 در  سـرانجام  احسـان بخش  آيـت اهلل 
رسـيد. شـهادت  بـه   1380

پزشک معالج
دكتـر محمدرضـا كالنتـر معتمـدي كسـى بـود كه 
عمـل جراحـى آيـت اهلل احسـان بخش را بـر عهده 
داشـت. وى داراى اخـذ دكتـراى پزشـكى عمومى 
تهـران، اخـذ درجـه  دانشـگاه علـوم پزشـكي  از 
تخصصـى جراحى عمومـى از امريـكا، اخذ درجه 
فـوق تخصصى جراحى عـروق و ترومـا از امريكا 

مى باشـد.

تقدیرنامه ها
تقديرنامـه بـراى درمـان مقـام معظـم رهبـرى از 
متعـدد  تقديرنامه هـاى  شـهيد؛  بنيـاد  سرپرسـت 
بـراى درمان جانبـازان انقـالب و مجروحان جنگ 
و  امـداد  مشـترك  سـتاد  سرپرسـت  از  تحميلـى 
درمـان جنـگ؛ از مسـئول بهـدارى رزمـى منطقـه 
عملياتـى والفجـر 8 و قائم مقـام بنيـاد مسـتضعفان 
و جانبـازان و فرمانـده كل سـپاه، لـوح تقدير براى 
پشـتيبانى  معاونـت  در  مؤثـر  و  ارزنـده  خدمـات 
تقديـر  لـوح  رئيس جمهـور،  از  بهداشـت  وزارت 
پزشـكى  تيم هـاى  در  ارائه شـده  خدمـات  بـراى 
دوران دفـاع مقـدس بـه دسـتور مقـام رهبـرى از 
نيروهـاى مسـلح، لـوح تقديـر  رئيـس سـتاد كل 
بـراى همـكارى با مؤسسـه تنظيم و نشـر آثـار امام 

خمينـى.

آقای پریمن محل افتادن نارنجک را در مسجد کاسه فروشان نشان می دهد.

دکتر محمدرضا کالنتر معتمدی جراح آیت اهلل احسان بخش
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احسان بخش؛
مردی از جنس مبارزه 

گفت وگو با مهدی جهان دیده 
مسئول دفتر فرماندهی سپاه قدس گیالن

استــان گيالن از جملـه استان هـايى بود كه حتـى 
استـــان  اين  در  كمونيست ها  هـم  شـاه  زمان  در 

سرمايه گذارى مى كردند.
و  نداشـتيم  مشـخصى  سـازمان  روزهـا  آن  در 
مردمـى  و  خودجـوش  به صـورت  يـا  شـعارها 
مشـخص مى شـد و يا مثـاًل از طريق اقـوام يكى از 
دوسـتانم كـه در تهـران بـود تلفنى به ما مى رسـيد 
و مـا در سـطح  رشـت آرام آرام اعـالم مى كرديـم. 
از تاريكـى هـوا اسـتفاده مى كرديـم تـا مأمـوران 
نتواننـد به ما آسـيب برسـانند. شـب ها السـتيك ها 
را آتـش مى زديـم و تا سـاعت 12 شـعار مى داديم. 
يـك نصف شـب خـواب و آسـايش را از مأموران 

رژيـم مى گرفتيـم. رشـت شـهر كوچكى بـود همه 
همديگـر را مى شـناختند و پيـدا كـردن مـا بـراى 

مأمـوران خيلـى راحـت بود.
رشـت  محـالت  همـه  در  تظاهـرات  غـروب  از 
شـروع مى شـد اوج ايـن تظاهـرات در دو خيابـان 
سـردار جنـگل كـه درگذشـته بـه نـام خيابان سـام 
بـود و خيابـان تختـى كـه همـان كـوروش سـابق 
اسـت بـود، اكثـر بچه هـا در ايـن دو منطقـه تجمع 

مهـدی جهان دیـده قبـل از انقالب 
کارمند بهـداری بود. با آغـاز انقالب 
راهپیمایی هـا  در  مـردم  همـراه 
پیـروزی  از  بعـد  داشـت.  حضـور 
انقـالب او جـزء اولین هـای کمیتـه 
انقالب اسـالمی و سـپاه پاسـداران 
در رشـت بود. وی از بدو تأسـیس تا 
پایان خدمت عضو سـپاه پاسـداران 
بـوده و در دوران دفاع مقدس نیز در 
جبهه های جنـگ حضور داشـت. او 
می گویـد مدیریـت و انعطاف پذیری 
را می تـوان  احسـان بخش  آیـت اهلل 
از ویژگی هـای بارز ایشـان نـام برد. 
ایشـان در برخـورد با برخی مسـائل 
کوچـک دیـدگاه پدرانه داشـته و با 
تعقلـی که داشـتند تعصـب را کنار 
می گذاشـت  و آن چیـز که مصلحت 
انقـالب بـود را در نظـر می گرفـت 
و همـه ی کارهایشـان را بـر همیـن 
ادامـه  در  می بردنـد.  پیـش  مبنـا 
گفت وگـوی وی با)) شـاهد یـاران(( 

می خوانیـد.  را 

درآمد

آیـت اهلل احسـان بخش در شـکل گیری 
انقـالب اسـالمی در گیـالن چه نقشـی 

داشتند؟ 
در شـكل گيرى انقـالب اسـالمى در اسـتان گيالن، 
آيـت اهلل احسـان بخش نقـش بـه سـزايى داشـت. 
ايشـان نقـش بزرگـى در بيـدارى مـردم و همـراه 
كردنـد.  ايفـا  انقـالب  مسـير  در  جوانـان  كـردن 
يكـى از داليلـى كـه باعـث جمـع شـدن جوانـان 
ادامـه  و  تشـكل ها  آمـدن  وجـود  بـه  و  انقالبـى 
شـد،  رشـت  شهرسـتان  در  انقالبيـون  مبـارزات 
افشـاگرانه  و  حـرارت  و  پرشـور  سـخنرانى هاى 
آيـت اهلل احسـان بخش  جهـت بيـدارى مـردم بود.

ایشـان نقـش بزرگـی در بیداری 
مـردم و همـراه کـردن جوانـان 
در مسـیر انقـالب ایفـا کردنـد. 
یکـی از دالیلـی که باعـث جمع 
بـه  و  انقالبـی  جوانـان  شـدن 
وجـود آمـدن تشـکل ها و ادامـه 
مبارزات انقالبیون در شهرسـتان 
سـخنرانی های  شـد،  رشـت 
افشـاگرانه  و  حـرارت  و  پرشـور 
جهـت  احسـان بخش   آیـت اهلل 

بیـداری مـردم بـود.
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مى كردنـد و بـا رژيـم اسـتبداد مبـارزه مى كردنـد.
آن زمان هـا در رشـت سـه چهارتا كالنتـرى بود كه 
هركـس را مى گرفتنـد بـه آنجا مى بردند و بشـدت 
مى زدنـد و بعـد با سـروصورت خونـى و ورم كرده 
ديگـران  بـراى  آثـارش  كـه  بيـرون  مى انداختنـد 

ايجـاد رعـب وحشـت كند.
سـماجت  كالنترى هـا  در  خيلـى  كـه  كسـانى 
يـا برخـى  بيشـترى داشـتند  مى كردنـد و طاقـت 
در  مى بردنـد  مى گرفتنـد  كـه  را  ديگـر  افـراد 
هميـن روبـروى پـارك شـهر در قسـمتى كـه اآلن 
مهمانسـراى اسـتاندارى و دانشـگاه اسـت تحويـل 
سـاواك مى دادنـد و در آنجا شـكنجه مى دادند و يا 
كميتـه ضدخرابـكارى را مى گرفتند و به شـهربانى 
كـه پاسـگاه فعلـى شـهردارى اسـت مى بردنـد و 

مى دادنـد. شـكنجه 
بـه  را  اعالميه هـا  معمـوالً  احسـان بخش  حاج آقـا 
جمع هـاى  در  مـا  و  مى دادنـد  مـا  از  نفـر  چنـد 
يـا  مسـجد  در  تـرس  بـدون  و  راحـت  خـودى، 
بيـرون توزيـع مى كرديـم. مثـاًل مى گفتنـد سـاعت 
و  مى رفتيـم  مـا  بگيريـد.  اعالميـه  بياييـد  فـالن 
بيـن دوسـتانى كـه آن هـا را مى شـناختيم تقسـيم 
به جايـى  مـا  جسـارت  كم كـم  بعـد  مى كرديـم. 
رسـيد كـه شـب ها داخل خانـه مـردم مى انداختيم. 
ايشـان در آن شـرايط حسـاس بـا توجـه بـه همـه 
موضوعاتـى كـه در جميـع جهـات، اسـتان را در 
بـر مى گرفـت، نماينـده ولى فقيـه اسـتان شـدند و 

توانسـتند مـردم را در كنـار هـم سـامان دهنـد.
سـخنرانى هاى متعـدد از زمان شـكل گيرى انقالب 
حركـت  اوج  كـه   56 سـال هاى  در  به خصـوص 

مردمى بود از مسـاجد رشـت شـروع شـد. آيت اهلل 
احسـان بخش چنـد سـخنرانى بسـيار حسـاس در 
شـهر رشـت ايـراد نمودنـد كه بـا آن سـخنرانى ها 

جرقـه انقالب زده شـد. 
در يكـى از شـب ها سـخنرانى حاج آقـا در مسـجد 
سـوخته تكيه از حساسـيت بااليـى برخـوردار بود.  
بـه هميـن دليـل مأمورهـا حملـه ور شـدند. حـال 
به ناچـار  و  شـد  منقلـب  احسـان بخش  حاج آقـا 
ايشـان را بـه بيمارسـتان منتقـل كرديـم. مـردم هم 
بـا مأموران شـهربانى درگير شـده بودنـد. خود من 
سـعى داشـتم در همـه جلسات شـان حضورداشـته 
باشـم. البتـه جـزء كسـانى بـودم كـه ايشـان به من 

عنايـت خاصى داشـت.
در اوليـن روزهاى پيروزى انقالب نيز در كنارشـان 
بوديـم. بـا تشـكيل كميتـه مركـزى بـه همـراه تنى 
چنـد از جوانـان انقالبـى، من جمله سـردار شـهيد 
حـاج محمـود قلى پـور، جـزء اوليـن گروه هايـى 
بوديـم كـه در كنار ايشـان حضور يافتيـم. از جمله 
افـرادى بـودم كـه در كميتـه انقـالب اسـالمى كـه 
رياسـتش را نيـز خـود حاج آقـا احسـان بخش بـر 

عهـده داشـت حضور داشـتم. 
ــه  ــاى كميت ــر از اعض ــد نف ــا چن ــا حاج آق بعده
رشــت را معرفــى كردنــد بــراى شــكل گيرى ســپاه 
ــا  ــودم. حاج آق ــن ب ــخاص م ــى از آن اش ــه يك ك
ــكل گيرى  ــى در ش ــخصيت مهم ــان بخش ش احس
انقــالب داشــتند. هرچــه كــه از روزهــاى انقــالب 
مى گــذرد و آن را مــرور مى كنيــم، بيشــتر بــه 

ــم.  ــى مى بري ــان پ ــت كارهاى ش عظم
متفكـر، مديـر، مدبر، تحليل گر مسـائل روز جامعه، 

نفـوذ كالم، حضـور جـدى در همـه حوزه هـا را 
مى تـوان از شـاخص هاى مهـم ايشـان نـام بـرد. به 
نظـرم فريـاد بيـدارى داشـت كه در هـر مقطعى كه 
خالفـى را مى ديـد اغمـاض نمى كـرد و آن را بيان 
مى داشـت. او آدم مطلعـى بـود. در بيشـتر حوزه ها 
از بيشـتر وقايـع اطالعـات كافـى داشـت. در فراز 

زندگـى، دائـم در حـال مطالعه و نوشـتن بودند.
را  )ره(  امـام  درايـت  زمـان،  گذشـت  بـا  اكنـون 
احسـاس مى كنيـم و متوجـه مى شـويم كـه حاج آقا 
احسـان بخش چـه عنصـر با ارزشـى بـراى انقالب 
اوايـل  همـان  در  مخالفت هايـى  هرچنـد  بودنـد. 
انقالب با ايشـان صـورت گرفت. ولـى حاال خالء 
وجـود ايشـان در همـه اسـتان  احسـاس مى شـود. 

از نقش ایشـان در تشـکیل لشـگر قدس 
گیـالن برایمـان بگویید.

يكـى از دغدغه هـاى ايشـان ايجاد لشـگر مسـتقل 
خيلـى  احسـان بخش  حاج آقـا  بـود.  گيـالن  در 
دوسـت داشـت اسـتان گيـالن يك لشـگر مسـتقل 
داشـته باشـد. به رغـم ايـن كـه در لشـگر كربـال 
مجموعـه رزمنـدگان مازنـدران و گيـالن حضـور 
داشـتند ولـى خـود رزمنـدگان گيالنـى هـم تمايل 
داشـتند فرماندهى واحدى داشـته باشـند. بسـيارى 

از عناصـر لشـگر 25 كربـال از گيـالن بودنـد.
حاج آقـا  تمايـل  و  پافشـارى  بـا  حـال  بـه  هـر 
شـخصيت ها  برخـى  بـا  مكـرر  تماس هـاى  و 
ان  نتيجـه  رضايـى،  محسـن  سـردار  به خصـوص 
شـد كه اسـتان گيالن، لشـگر مسـتقل داشـته باشد. 
بنابرايـن لشـگر قـدس با يـارى جدى و تـداركات 

شـد.  راه انـدازى  احسـان بخش  آيـت اهلل  قـوى 

محبوبیـت  آقـای احسـان بخش در بین 
بود؟ چگونـه  مردم 

يكـى از محسـنات ايشـان ايـن بـود كـه بـا همـه 
طبقـات اعـم از بازاريـان، مـردم، كشـاورزان و ... 

از  متعــدد  ســخنرانی های 
انقــالب  شــکل گیری  زمــان 
 ۵6 ســال های  در  به خصــوص 
ــود  ــی ب ــت مردم ــه اوج حرک ک
از مســاجد رشــت شــروع شــد. 
آیــت اهلل احســان بخش چنــد 
ــاس در  ــیار حس ــخنرانی بس س
ــد  ــراد نمودن ــت ای ــهر رش ش
ــه  ــخنرانی ها جرق ــا آن س ــه ب ک

ــد.  ــالب زده ش انق

جهان دیده - بزرگ ترین راهپیمایی علیه رژیم پهلوی در رشت - 1357
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ارتبـاط داشـتند. 
حاج آقـا در حـوزه سـتاد جذب كمك هـاى مردمى 
به قـدرى نفوذ داشـتند كـه به محض يك سـخنرانى 
و درخواسـت، كمك هـاى مردمـى و سـيل كاالهـا 
سـرازير مى شـد. از همـه مهم تـر اين كه در ارسـال 

كمك ها هـم حضور داشـتند. 
داشـت.  احسـان بخش صالبـت خاصـى  آيـت اهلل 
هميـن صالبـت باعـث مى شـد ارسـال كمك ها به 
جبهه هـاى جنـگ برخـى وقت هـا به هـزار كاميون 

بلكـه بيشـتر هم برسـد. 
مـن مجـرى برنامـه و مراسـم ها بـودم و بـا چشـم 
خـود اعـزام كاميون هـا را مى ديـدم. ايـن اقدامـات 
حتـى در رسـانه هاى بيگانـه نيـز بازتـاب داشـتند. 
چنيـن اقداماتـى بيانگـر تسـلط مديريـت حاج آقـا 
احسـان بخش بـود. برخى وقت ها لشـگرهاى ديگر 
هـم نيازهـاى خـود را بـه ايشـان ارجـاع مى دادند. 
بارهـا خـود سـردار رضايـى چنانچـه درخواسـتى 
داشـت تمـاس مى گرفتنـد. حاج آقـا احسـان بخش 
سـعى مى كـرد در ارسـال كمك هـا بيـش ازآنچـه 
كه درخواسـت شـده بـود ارسـال نماينـد. آيت اهلل 
احسـان بخش عـالوه بر اينكـه جريانـات اقتصادى 
را هدايـت مى كـرد جريانـات سياسـى را هـم زيـر 

داشـت.  ذره بين 
راديـو  از  مى كردنـد  سـعى  اسـتان ها  از  برخـى 
ايشـان  جمعـه  نمـاز  خطبه هـاى  تحليـل  گيـالن، 
را بشـنوند. حاج آقـا نسـبت بـه مسـائل روز نـگاه 
آينده نگـرى داشـت. ارتبـاط تنگاتنگى با مسـئولين 
فهـم  و  درك  داراى  و  داشـتند  نظـام  رده  بـاالى 

سياسـى بااليـى بودنـد. 
حاج آقـا نسـبت بـه شـهدا حـس و ارادت خاصـى 
تقديـم  از 8 هـزار شـهيدى كـه گيـالن  داشـتند. 
را  نمـاز شـهدا  از  بااليـى  درصـد  كـرد.  انقـالب 
در  هـم  احسـان بخش  آيـت اهلل  خواندنـد.  ايشـان 

تشـيع جنازه هـا و هـم در مجالـس شـهدا حضـور 
داشـت. در اعـزام نيروهـا هـم حساسـيت خودش 
را داشـت. بـه ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه وقتى 
اسـت  قـرار  شـوند،  اعـزام  مى خواهنـد  نيروهـا 
شـب را كجـا، بماننـد. چـه چيـزى قـرار اسـت 
بخورنـد، گرمايـش و سـرمايش نيروهـا چيسـت؟ 
در برگـزارى برخـى مراسـم ها هماننـد محـرم در 
منزل شـان براى اين كه سـبب انسـجام شـود عالوه 
بـر تهيـه و توزيـع غـذا، نمـاز جماعت نيـز برگزار 
مراسـم ها  ايـن  در  مسـئولين  و  مـردم  مى كـرد. 

حضـور داشـتند.

علت ترور ایشان را در چه می دانید؟
بـراى  را  او  مانـور  نفـوذ كالم و قـدرت  دشـمن 
تـرور  را  او  به ناچـار  مى ديـد  انقـالب،  هدايـت 
از  كردنـد. دشـمن فكـر مى كـرد مى توانـد يكـى 
انقـالب  بـه  و  حـذف  را  انقـالب  شـاخص هاى 

بزنـد.  ضربـه 
در زمـان تـرور مـن نـزد ايشـان نبـودم و بالفاصله 
بيمارسـتان  بـه  را  خـودم  مجروحيـت،  از  پـس 
رسـاندم. پزشـكان دور او جمـع بودنـد و در حـال 
مشـورت پزشـكى بودنـد. بحـث ايـن بـود كـه آيا 
پـاى ايشـان بايـد قطع شـود يـا خيـر؟ درعين حال 
مسـئوالن در حـال تمـاس با دفتـر امام هـم بودند. 
امـام خمينـى )ره( شـخصًا دسـتور دادنـد كـه يك 

یکی از دغدغه های ایشـان ایجاد 
لشـگر مسـتقل در گیـالن بـود. 
حاج آقـا احسـان  بخـش خیلـی 
گیـالن  اسـتان  داشـت  دوسـت 
یک لشـگر مستقل داشـته باشد. 
به رغـم ایـن کـه در لشـگر کربال 
مجموعـه رزمنـدگان مازندران و 
گیالن حضـور داشـتند ولی خود 
رزمنـدگان گیالنـی هـم تمایـل 
واحـدی  فرمانــدهی  داشتنــد 

باشند.  داشـته 

هواپيمـاى خصوصـى بـه رشـت بيايـد، درنهايـت 
حاج آقـا احسـان بخش بـه تهـران انتقـال يافـت. 

مناطـق  در  را  احسـان بخش  آیـت اهلل 
جنگـی دیـده بودیـد؟

زمانـى كـه در منطقه شوشـتر بودم ايشـان را ديدم. 
در بيشـتر عمليات هـا حضور داشـتند و همـواره با 
دسـت پر بـه مناطـق جنگـى مى رفتند. به خواسـت 
شـب  به خصـوص  جنـگ  جبهه هـاى  در  ايشـان 

عمليـات بـه رزمندگان غـذاى گرم داده شـد. 
حـاج احمـد عسـگرى مسـئول تـداركات بودند و 
غذاهـا را توزيـع مى كردند. شـب عمليـات والفجر 
9 در قـرارگاه نجـف در كنـار رزمنـدگان، دعـاى 
توسـل قرائـت مى كـرد. يـك رزمنـده پرانـرژى در 
منطقـه بودنـد. قبـل از اعزام ها سـخنرانى مى كرد و 
برخـى وقت هـا با پوشـيدن لبـاس سـپاه، در جمع 
بـه زودى  مى گفـت  و  مى كـرد  سـخنرانى  مـردم 
عمليـات شـروع خواهـد شـد و خودم نيـز خواهم 

رفـت. حرفـى را كـه مـى زد عمـل مى كرد.
 

تحلیل شما از شخصیت ایشان چیست؟
شـخصيت  يـك  داراى  احسـان بخش  حاج آقـا 
در  مديـر  يـك  مى تـوان  را  او  بـود.  چندبعـدى 
همـه زمينه هـا دانسـت. ايشـان در بعـد فرهنگـى 
هـم حـرف بـراى گفتـن داشـتند. در ايـن زمينـه 
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كسـى مماشـات نداشـت. مسـئولين از او حسـاب 
مى بردنـد. اگـر كسـى مشـكلى داشـت نزد ايشـان 
مراجعـت مى كـرد بالفاصلـه بـا تمـاس با مسـئول 

مربوطـه خواسـتار رفع مشـكل مى شـد. 
برخـى وزرا وقتى به گيـالن مى آمدند در خصوص 
برخى مسـائل صحبـت مى كردند متوجه مى شـدند 
كـه اطالعـات حاج آقـا در خصـوص آن موضـوع 
از  احسـان بخش  آيـت اهلل  اسـت.   باالتـر  بسـيار 
بودنـد،  برخـوردار  خاصـى  زكاوت  و  هـوش 
يعنـى آدمـى نبـود كـه هـر سـخنى را قبـول كنـد؛ 
تـا اطمينـان، مطالعـه و تسـلط بـر آن چيـزى كـه 
از ايشـان درخواسـت شـده بود را نداشـتند، هرگز 
وارد بحـث نمى شـدند. ايشـان اطالعـات وسـيعى 

در همـه زمينه هـا داشـتند. 

احسـان بخش  حاج آقـا  بـا  خاطـره ای 
دارید؟

در سـفرى بـه مشـهد خدمـت حاج آقـا بـودم. در 
كنـار حـرم بوديم كه ايشـان گفتنـد: بخوان.من هم 
روضـه اى خوانـدم. نمى دانيـد چـه حـال و هوايى 
داشـت.  در آن سـفر مسـئولين اسـتان، فرماندهـى 
را  ايشـان  اسـتان  امام جمعـه  و  خراسـان  لشـگر 
دعـوت كردنـد. در حال برگشـت به گيـالن بوديم 
از  يكـى  فرماندهـى  ناهـار،  بـراى  ايسـتاديم  كـه 
پاسـگاه هاى بين راهـى نيـز در رسـتوران حضـور 
داشـت. حاج آقـا حواسـش بـه سـربازهايى بود كه 
خـارج از سـالن و بـا فاصلـه چند صد متـرى از ما 
حضـور داشـتند. حواسشـان دائـم به سـربازها بود 
پـس از مدتـى گفت: به سـربازها هـم بگوييد براى 

خـوردن غـذا بيايند. 
خاطـره ديگـرم از منطقـه اسـت. در شوشـتر هـوا 
خيلـى گـرم بـود. يكى از مشـكالت بزرگ مسـئله 
تشـنگى رزمنـدگان بود و يخ حـرف اول را مى زد.  
از  بچه هـا  برخـى  كـه  بـود  گـرم  به قـدرى  هـوا 
تشـنگى گرمازده شـده و غـش مى كردنـد. حاج آقا 
ايـن موضـوع را ديـد و فرمود هر طورى شـده يخ 
تهيـه شـود. بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كه بايـد يك 
پايـگاه جانبى تأسـيس شـود تا اين گونه مشـكالت 
حـل گـردد. بـه همـه مسـئولين گيـالن آماده بـاش 
داد و اعـالم كـرد هركسـى در هـر مكانـى اسـت 
پسـتش را تـرك كنـد و بـه شوشـتر بـرود. تمـام 
مسـئولين رفتنـد شوشـتر و تشـكيل جلسـه دادند. 
نتيجـه آنكـه قـرار شـد كارخانه يخ تأسـيس شـود 
و تمـام چيزهايـى كـه الزم بـود تهيـه گرديـد. در 

فاصلـه كوتاهـى حتـى كولـر هـم نصب شـد. 

درآوردنـد،  نـگارش  بـه  را  بسـيارى  كتاب هـاى 
داشـت.  حضـور  صحنه هـا  در  و  بـود  مـردم دار 
در مراسـم شـهيد حتـى در يـك روسـتا چنانچـه 

مى شـد.  حاضـر  مى كردنـد،  دعوتـش 
مـردم روسـتا هم بـه او عالقه داشـتند. چـون خود 
او روسـتازاده بـود. بـه مسـائل كشـاورزى واقـف 
بـود. بـه همـه مسـائل اشـراف كامل داشـت. مدير 
بـودن او باعـث شـده بـود كه بيشـتر كارها سـامان 

بد.  يا
را  احسـان بخش  حاج آقـا  شـاخصه هاى  از  يكـى 
مى تـوان در خـط واليت بودن شـان دانسـت. ذوب 
محـض در واليـت بودنـد، يعنـى تمام وجودشـان 
سـهم امـام )ره( و خـط رهبـرى بـود. ايشـان ايـن 
مسـير را يـك خـط سـازش ناپذير، رهايى بخـش، 

انقالبـى و اسـالمى مى دانسـتند.
عميقـًا بـه ايـن موضـوع اعتقـاد داشـت و بـه آن 
)ره(  امـام  فدائيـان  از  حقيقتـًا  مى ورزيـد.  عشـق 
بودنـد. بـا مشـكالت جسـمى كـه داشـت دائم در 

حـال خدمـت بـه انقـالب بـود.
بعـد از رحلت امام خمينـى )ره( و انتخاب آيت اهلل 
خامنـه اى بـه رهبريـت نظـام، از اولين كسـانى بود 
كـه از تهـران زنـگ زد و خواسـت چاپخانه هـاى 
رشـت بـاز و اقـدام بـه چـاپ پوسـتر بـا نـام آقـا 
نماينـد تـا در راهمپيايى توزيع شـود. در جريانات 
سياسـى همـواره در كنـار واليـت بـود. روزى كـه 
مقـام معظـم رهبـرى بـه گيـالن آمدنـد بـا وجـود 
ايـن كه توانايى جسـمانى نداشـت، بـه  هر صورت 

بـراى ديـدن ايشـان حضـور يافتند. 
اكنـون در تمامـى صنـوف از حاج آقا احسـان بخش 

بـه نيكـى يـاد مى شـود. فقـدان وجـود ايشـان در 
حـوزه مديريـت انقـالب كاماًل  محسـوس اسـت. 
ايشـان در شـرايطى بودنـد كـه خيلـى حساسـيت 
و  انقـالب  منافقيـن،  جريانـات  داشـت.  وجـود 
جنـگ كـه بـا درايـت توانسـتند همـه را هدايت و 
رهبـرى كنند. عشـق وافـر مردم موجـب گرديد در 

انتخابـات مجلـس خبـرگان نفـر اول شـوند. 

پشت  در  را  مسائل  برخی  اینکه  علت 
تریبون نماز جمعه مطرح می کردند چه 

بود؟
خطبه هـاى نمـاز جمعـه ايشـان نشـان مى دهـد كه 
هـر جـا سـتمى را مى ديد آرام نمى نشسـت. شـايد 
دليـل ناراحتـى برخى مسـئولين اين بود كه ايشـان 
رك صحبـت مى كردنـد. بـه  عنـوان  مثـال وقتى در 
كنـار اسـتاندار بـود و متوجـه شـد نقصـى در كار 
اداره اى وجـود دارد، هشـدار مـى داد.  تشـكيالت 
اگـر بـه هشـدار توجـه مى شـد كـه هيـچ وگـر نه 
در خطبه هـاى نمـاز جمعـه مطـرح مى كـرد. او بـا 

از راست: آیت اهلل احسان بخش، جهان دیده وآیت اهلل امینیان در کانون بسیج سپاه رشت - مراسم ازدواج سردار شهید محمود قلی پور

می کردند  سعی  استان ها  از  برخی 
خطبه های  تحلیل  گیالن،  رادیو  از 
نمـاز جمعـه ایشـان را بشنـوند. 
روز  به مسـائل  نسبـت  حاج  آقـا 
نگاه آینـده نگری داشـت. ارتبـاط 
رده باالی  مسئولین  با  تنگاتنگی 
نظـام داشتنـد و دارای درک فهم 

سیاسی باالیی بودند. 
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تحصیالت دانشگاهی
حاج آقـا احسـان بخش تصميـم گرفتند به دانشـگاه 
برونـد و بـراى ايـن كـه امتحـان بدهنـد و قبـول 
بشـوند بايـد انگليسـى را فـرا مى گرفـت. بنابرايـن 
فـرا   رودبـارى  آيـت اهلل  نـزد  را  انگليسـى  زبـان 

گرفتنـد كـه آن زمـان در مسـجد صفـى بودنـد. 

حضور در جلسات دکتر بهشتی
دكتـر بهشـتى وقتـى از آلمـان آمـد جلسـه اى بـا 

مى كـرد. برگـزار  قـرآن  مكتـب  عنـوان 
زمانـى كـه تهـران بـودم در جلسـات دكتر بهشـتى 
حضـور داشـتم. ايـن جلسـات پنجشنبه شـب ها و 

فعالیت مذهبی و سیاسی
تاجـر بودنـد.  اصـل و نسـب خانـواده مـا اكثـراً 
از گيـالن برنـج و از خوزسـتان شـكر صـادرات 
مى كردنـد. تجـار مذهبـى ارتباط تنگاتنگـى با علما 
داشـتند. يـك عـرق مذهبـى در وجـود ما بـود. آن 
زمـان آيـت اهلل احـدى در مسـجد چهـار بـرادران 
رشـت بـود. مسـجدى كـه مـن هـم در آن فعاليت 
مى كـردم. در مراسـم هايى مثـل عيـد فطـر تكبيـر 

مى گفتـم.
بـا آمـدن حكومـت پهلـوى، فضـا طـورى بـود كه 
حتـى مى گفتنـد افـرادى چـون ميـرزا كوچك خان 
بـه شـرق نزديك ترنـد تـا بـه اسـالم. طـورى القاء 
مى كردنـد كـه وانمود كننـد چنين شـخصيت هايى 
مذهبـى نيسـتند. البتـه ناگفتـه نماند كـه گروه هايى 
مثـل كمونيسـت ها نيـز فعاليـت داشـتند. در سـال 
1349 صبح هـاى جمعـه بعـد از سـاعت 5 صبـح 
بـه بهانـه اينكـه مى خواهيـم دعـاى ندبـه بخوانيـم 
جلسـه مى گذاشـتيم. در كنار آن نمايشگاه كتابى را 
برقـرار كـرده بوديـم.در ايـن نمايشـگاه كتاب هايى 

محمدحسـن اصغرنیا در هشتم اسفند 
13۲8 در شـهر رشـت به  دنیـا آمد. در 
دوران بعد از انقالب به عنوان اسـتاندار 
سـمنان انتخاب شد و در سـال ۵9 نیز 
با حکم نخسـت وزیر وقت و پیشـنهاد 
وزیر کشـور به اسـتانداری کردسـتان 
بنیـاد  او  مسـئول  منصـوب گردیـد. 
جانبـازان هفتـم تیـر و عضـو گـروه 
تاریخ شفاهی اسـتانداران و اندیشکده 
ملی ایران و   از اعضای شـورای مرکزی 
و مسـئول آمـوزش حـزب جمهـوری 
اسـالمی و از بازمانـدگان انفجـار 7 تیر 

1360 در مقـر ایـن حزب اسـت.  
اصغرنیا در انفجار دفتر حزب جمهوری 
اسالمی جانباز و اکنون به  عنوان عضو 
هیئت  علمی دانشگاه آزاد اسالمی، عضو 
هیئت  رئیسه مجمع استانداران کشور و 
مسئول مرکز بازشناسی نهضت جنگل 
روایت   می خوانید  آنچه  دارد.  فعالیت 
مبارزات  از  است  نیا  اصغر  محمدحسن 

سیاسی آیت اهلل احسان بخش.

درآمد

پرشورترین روحانی گيالن
آیت اهلل احسان بخش به روایت محمدحسن اصغر نیا

 از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری در گفت وگو
 با شاهد یاران

از عالمـه طباطبايـى، دكتر شـريعتى، مطهـرى و ... 
را بـه نمايش گذاشـته بوديم. وعـاظ گيالنى چون؛ 
مرحوم شـيخ هادى حسـام، آيت اهلل احسـان بخش، 
ميـر عبدالعظيمـى و برخـى ديگـر بـراى بازديـد 
فزونـى  به مـرور  ايشـان  بـا  مـا  رابطـه  مى آمدنـد. 

فت.  يا
بعدهـا مـن داماد آقاى حسـام شـدم و اين موجب 
ارتبـاط بيشـتر شـده بـود. در گيـالن اين سـه نفر؛ 
شـيخ حسـن حجتـى، شـيخ هادى حسـام و شـيخ 
صـادق احسـان بخش مثـل بـرادر بودند. مـردم هم 
بـراى آن هـا اعتبـار خاصـى قائـل بودنـد. بعدهـا 

آيـت اهلل احسـان بخش وارد دانشـگاه مى شـود. 
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روزهـاى جمعـه برگزار مى شـد. تالش داشـتم اين 
ارتبـاط با اسـتان گيالن نيـز برقرار شـود. در همين 
راسـتا برخـى اقدامـات انجـام گرفـت. بـه  عنـوان 
 مثـال سـخنرانى ها پـس از تكثيـر بـه گيـالن منتقل 
و سـپس در آنجـا توزيـع مى شـد. سـطح توزيـع 
اعالميه هـا بـاال بـود بـه  طـورى  كـه اعالميه هـاى 
امـام بعضـًا از لوشـان تـا چالـوس پخش مى شـد.

هـر يـك از افـراد وظايفـى داشـتند. هـر يـك پس 
از دريافـت اعالميـه آن را تكثيـر و توزيـع مى كرد. 
افـراد  برخـى  و  نبـود  بيـكار  هـم  سـاواك  البتـه 
دسـتگير مى شـدند. البتـه در ايـن مقطـع حاج آقـا 
را  خودشـان  سـخنرانى  و  فعاليـت  احسـان بخش 

داشـتند و مـا هـم فعاليـت خودمـان را داشـتيم.

تأسیس مدرسه دین و دانش
بـه نظـرم حاج آقـا احسـان بخش بعدهـا بـه تبعيت 
از كار دكتر شـهيد بهشـتى، تأسـيس »مدرسـه دين 
و دانـش در قـم« چنيـن مدرسـه اى را بـا هميـن 
تأسـيس كـرد. مدرسـه اى كـه  عنـوان در رشـت 
بعدهـا محـل فعاليـت كارهـاى مذهبـى و سياسـى 

شـد. هم 

حاج آقـا احسـان بخش از پرشـورترین 
روحانیـان گیـالن بود

بـا شـروع تظاهـرات، نـزد آقـاى بهشـتى رفتـم و 
گفتـم اسـتان گيـالن در اين خصـوص دير حركت 
مى كنـد ولى خـوب حركـت مى كند. ايشـان گفت 
پيشـنهاد شـما چيسـت؟ گفتـم بايـد سـعى كنيـم 
سـربازها را از پادگان هـا بيـرون بكشـيم. مـن حتى 
سـرم را تراشـيدم و در تظاهرات رشـت عليه رژيم 
شـعار مـى دادم. بـه نظـرم حاج آقـا احسـان بخش 
منطقـه  آن  روحانيـان  پرشـورترين  از  يكـى  هـم 
بـود. ايشـان عـالوه بر كسـبه و مردم چون سـمت 
معلمـى هم داشـت، قشـر دانش آموز هم دورشـان 

بودند. 
بـه  هر حـال سـعى كـردم در تظاهـرات بـه  عنوان 
يـك سـرباز فـرارى عليـه رژيم شـعار بدهـم. يادم 
آسـتانه  در  عاشـورا  روز   1356 سـال  در  اسـت 
گيـالن(  اسـتان  از شهرسـتان هاى  )يكـى  اشـرفيه 
در صحـن حـرم با سـر تراشـيده سـخنرانى كردم. 
مـردم تصـور مى كردنـد من سـرباز فرارى هسـتم. 
مى دانيـد  كـه  همان طـور    ،1357 آبـان   14 در 
از  برخـى  آبـان،  يعنـى 13  آن  از  قبـل  يـك روز 
دانش آمـوزان بعـد از پيوسـتن بـه دانشـگاه تهـران 
در اعتـراض عليـه رژيـم، به شـهادت رسـيدند. به 
هميـن مناسـبت در مسـجد كاسه فروشـان رشـت 
ابتـدا سـخنرانى كردم سـپس آيت اهلل احسـان بخش 

اظهاراتـى عليه رژيم داشـت.  حركـت، اقدامات و 
سـخنرانى هاى مـا خودجوش بـود. هـر دوى ما از 

هـم شـناخت كافى داشـتيم.

ورود آیت اهلل احسـان بخش بـه همراه 
ششـم  در  تهـران  بـه  علمـا  از  جمعـی 

بهمـن سـال 57 
در آن مقطـع در همه اسـتان ها وقتى متوجه شـدند 
كـه امـام خمينـى )ره( قصـد ورود بـه كشـور را 
دارنـد، تصميـم گرفتنـد جهـت اسـتقبال گروهـى 

وارد تهـران شـوند.
گروهـى كه از گيـالن آمده بودند، حـدود 300 الى 
400 نفـر بودنـد. حـدود 40 نفـر از ايـن تعـداد از 

علمـا، بازاريـان و دانشـگاهيان بودند. 
در مدرسـه علـوى و رفـاه در ميـدان بهارسـتان بـه 
 عنـوان كميته اسـتقبال امام بوديم. يكـى از كارهاى 
مـا اسـتقرار ايـن گروه هـا در مكان هـاى مختلـف 
بـود. بـراى گيالنى هـا، حسـينيه فاطميـون واقع در 
خيابـان ژالـه را برگزيديم.  هيئـت از 6 تا 12 بهمن 
در آنجـا مسـتقر بودنـد. در آن مقطـع بختيار اعالم 
كـرده بود كـه فـرودگاه را مى بنـدد. بنابرايـن در 6 

بهمـن مسـجد دانشـگاه تهران شـاهد تحصـن بود. 
آنجـا آقايـان بهشـتى، مطهـرى و برخـى علمـاى 

ديگـر هـم حضور داشـتند.

اتفاقات روزهای اول انقالب در گیالن
بـه  هـر حـال انقـالب در 22 بهمن 57 بـه پيروزى 
رسـيد. فضـاى گيـالن بـا اسـتان هاى ديگـر كمـى 
مثـل  آقايـان و گروه هايـى  برخـى  فـرق داشـت. 
جنبـش مسـلمانان مبـارز معتقـد بودنـد كـه برخى 
بايـد  و  هسـتند  سـاواكى  شـخصيت ها  و  علمـا 

محاكمـه شـوند. 
يـادم هسـت در همـان زمان حـدود 50 نفـر نيز به 
اعـدام محكـوم  شـده بودنـد. حتـى آقـاى خلخالى 
نيـز براى اجـراى حكم تـا رودبار آمده بـود. وقتى 
خبـر به امـام مى رسـد، مجبـور مى شـود برگردد. 

بـه نظـرم فضاى گيـالن، متعـادل نبود. بـا توجه به 
ايـن اوضـاع  و احـوال حاج آقـا احسـان بخش بـه 
همـراه تعـدادى بـه تهـران و بـه منـزل مـا آمدنـد. 
آقايـان بهشـتى و  بـا  آن هـا درخواسـت مالقـات 
آيـت اهلل خامنـه اى را داشـتند. من آن هـا را به خانه 

آقـاى بهشـتى بردم.
نياكويـى،  حجتـى،  سيدموسـى  امينيـان،  آقايـان 
خيرخـواه و برخـى ديگـر هـم بودنـد. مـن شـرح 
روز  آن  گفتـم.  بهشـتى  آقـاى  بـراى  را  ماجـرا 
آقـاى هـادوى كـه دادسـتان كل كشـور و منصوب 

حضـرت امـام  بـود نيـز حضـور داشـتند.
به  هر حال مشكل حل شد. البته حاج آقا احسان بخش 
به گيالن برنگشت و در مأموريتى به پاكستان رفت.
فضا  همين  كه  بود  ناآرام  آن چنان  گيالن  فضاى 
هادى  شيخ  حجت االسالم  كه  زمانى  شد  موجب 
حسام صبح بين الطلوعين كه براى روضه فاطميه به 

مسجد خميران زاهدان رشت مى رفت ترور شود.

به  بعدها  احسان بخش  حاج آقا 
تبعیت از کار دکتر شهید بهشتی، 
تأسیس »مدرسه دین و دانش در 
همین  با  را  مدرسه ای  چنین  قم« 
کرد.  تأسیس  رشت  در  عنوان 
فعالیت  بعدها محل  مدرسه ای که 
کارهای مذهبی و سیاسی هم شد.

از چپ: محمدحسن اصغرنیا - دانشگاه آزاد اسالمی کردستان



www.navideshahed.com

یادمان شهید آیت اهلل صادق احسان بخش/ شماره 158 /آذر ماه 1397   
www.navideshahed.com

51

تشکیل کمیته انقالب اسالمی در گیالن 
در تشكيل كميته انقالب اسالمى آقاى حسام كمك 
محل  مى كنند.  احسان بخش  حاج آقا  به  فراوانى 
حاج آقا  بود.  رشت  استاندارى  در  كميته  تشكيل 
احسان بخش زحمت فراوانى كشيدند. امام خمينى 
را  او  و  قبول داشت  را  احسان بخش  )ره( حاج آقا 
تائيد مى كرد. حاج آقا احسان بخش بعدها امام جمعه 
رشت شد. ايشان روابط عمومى قوى داشت. امام 
)ره( قبل از انقالب از طريق سيداحمدآقا در جريان 

فعاليت هاى آقاى احسان بخش قرار داشتند. 
ــيد  ــه س ــى ك ــالب زمان ــل از انق ــال هاى قب در س
احمــد خمينــى بــه گيــالن مى آمدنــد منــزل آقــاى 

احســان بخش مى رفتنــد. 

حضور در مریوان
در سـال1360 اسـتاندار كردسـتان بـودم. گيالنيـان 
در مريـوان و بانـه و سـنندج موكـب داشـتند. از 
حاج آقـا احسـان بخش دعـوت كـردم. ايشـان پنـج 
روزى از همـه جبهه هـاى كردسـتان ديـدن كردنـد 
و در رفـع نياز رزمندگان د رهواى سـرد كردسـتان 
بـا كمـك مردم باوفـا و وطن دوسـت گيالنى  اقدام 

نمودند.
مـادى  كمك هـاى  و  روحيـه  نظـر  از  رزمنـدگان 
نزديـك  از  ايشـان  بـا  شـدند.  احيـاء  معنـوى  و 
خـط جبهـه را مشـاهده كرديـم. با دسـتور ايشـان 
كاميون هـاى  توسـط  بـود  نيـاز  كـه  چيـزى  هـر 

شـد.  جبهه هـا  سـرازير  كمك رسـان 
بـه نظرم يكـى از داليل موفقيت ايشـان در ارسـال 
جبهه هـا،  بـه  مردمـى  كمك هـاى  از  حجـم  ايـن 
ايـن بـود كـه مـردم و تجـار گيـالن حاج آقـا را 
و  دل  بـا  مـردم  داشـتند.  قبـول  و  مى شـناختند 
جـان كمـك مى كردنـد. ايـن  يـك حسـن اسـت. 
البتـه مـردم گيـالن در طـول تاريـخ براى دفـاع از 
وطـن همـواره در ميـدان بودنـد. نهضـت جنـگل 

نمونـه ايـن كار اسـت. بيشـترين نيروهـاى حضور 
در كردسـتان مربـوط بـه لشـكر قـدس بـود كه در 
گيـالن تأسيس شـده بـود. لشـكر قدس گيـالن در 
كردسـتان نقش آفريـن بـود و هزاران شـهيد داد. از 
جملـه: شـهيدان افالكـى، خوش سـيرت، سـيرتى، 
قلى پـور و پسـرعموى 18 سـاله ام كـه در مـاووت 

عـراق بـه شـهادت رسـيدند. 

زلزله گیالن
در سـال 1369 زلزله گيالن رخ داد. آيت اهلل قيومى 
قبـال نماينـده امـام در هالل احمر بـود. بعد از فوت 
امـام وى نماينـده رهبـرى در هالل احمـر شـدند. 
ايشـان من را قائم خـود در منطقه زلزلـه زده گيالن 
برگزيدنـد. از مـن پرسـيد كـه كجا مسـتقر شـويم، 
گفتـم اسـتاندارى نرويـم. پيشـنهاد كـردم برويـم 
دفتـر  درنهايـت  احسـان بخش.  حاج آقـاى  منـزل 
كار را در منـزل ايشـان برگزيديـم. كمـك ايشـان 
در دوران جنـگ موجـب شـده بـود به عنوان مثـال 
از خوزسـتان كمك هـاى مردمى وارد گيالن شـود. 
امام جمعـه رفسـنجان هـم 50  مرحـوم هاشـميان 
كاميـون كمـك بـراى زلزلـه زدگان گيـالن ارسـال 
كـرد. بـه نظـرم كمـك حاج آقـا احسـان بخش در 
دوران دفـاع مقـدس بى نصيـب نمانـد. در همـان 
وزيـر  كـه  فـروزش  آقـاى  زلزلـه،  وقـوع  زمـان 
يـادم  شـد.  گيـالن  وارد  بـود  سـازندگى  جهـاد 
اسـت حاج آقـا احسـان بخش به صراحـت بـه وى 
گفـت: آقـاى فـروزش بـه بچه هـاى جهـاد بگـو 
كـه درحالى كـه مـردم در حـال درآوردن جنازه هـا 
از زيـر آوار هسـتند، چـه معنايـى دارد كه ماسـك 
به صـورت مى زننـد. يـا بـه همـه ماسـك بدهنـد و 

يـا خودشـان هـم نزننـد.

خصلت ها
حاج آقـــا احسـان بخش خوش  مشـــرب، خـوش 
 برخـورد، بذله گـو و اهـل فكـر، نوشـتار و گفتـار 
بـود. خـوب فكر مى كرد و مسـائل را مى شـناخت. 
فرزنـد زمـان خويـش بـود. آن چيـزى كـه فكـر 
را  چيـزى  آن  و  كنـد  بيـان  مى توانسـت  مى كـرد 
كـه بيـان مى كـرد مى توانسـت بنويسـد. داراى آثار 
متعـدد و باارزشـى اسـت. چند نمونـه از آثارش را 

بـا دسـت خـودش به مـن هديـه داد. 
در سال 68 مركز بازشناسى نهضت جنگل تأسيس 
كه  كردم  پيشنهاد  احسان بخش  حاج آقا  به  شد. 
نامه اى  در  بگيرند  عهده  بر  را  مركز  اين  رياست 

برايم نوشت شما از من اليق تر هستى.

زمان رحلت
در زمـان بسـترى شـدن در بيمارسـتان خاتم االنبياء 
بـه ديدن شـان رفتـم. آيـت اهلل فاضـل لنكرانـى هم 
در تخـت كنارى ايشـان بود. آيت اهلل احسـان بخش 
دائمـًا دياليـز هم مى شـد. بـه  هر حال بعـد از ترور 

و جانبـازى بـه سـوى معبود خويش بازگشـت. 
بنيـاد  و  شـما  زحمـات  از  تشـكر  بـا  پايـان  در 
شـهيد كـه حافـظ فرهنگ مكتـوب خادمـان وطن 
دانش افزايـى بـا  طريـق  بديـن  شـايد   هسـتيد. 
 و آگاهى بخشـى بـه نسـل آينـده، بتـوان گوشـه اى

از دينش را ادا كرد. هر گذشـته چراغ تابنده اسـت 
و روشـنى بخش راه آينـده اسـت. ملتـى دردمنـد و 
دربـه در اسـت كه از تاريـخ خويش بى خبر اسـت.

کردستان  استاندار  سال1360  در 
و  بانه  مریوان،  در  گیالنیان  بودم. 
سنندج موکب داشتند. از حاج آقا 
احسان بخش دعوت کردم. ایشان 
پنــج روزی از همــه جبهه های 
رفع  در  و  کردند  دیدن  کردستان 
نیاز رزمنــدگان در هــوای سرد 
کردستــان با کمک مردم باوفا و 
وطن دوست گیالنی  اقدام نمودند. 

از چپ نفر سوم محمدحسن اصغرنیا »استاندار سمنان« و آقای حسن روحانی نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسالمی
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به یاد 
حاج احمدآقا  

به قلم صادق احسان بخش 

یادگار  و  فرزند  خمینی،  احمد  سید 
توجه  با   1347 سال  در  خمینی  امام 
به نبود امام در ایران عمالً نقش رابط 
به  امام  سوی  از  پیام  منتقل کننده  و 
و  می کرد  ایفا  را  بالعکس  یا  انقالبیون 
به همین خاطر ساواک رفتار و اعمال 
او را تحت مراقبت شدید قرار می داد 
حلقه  این  که  مناسبت هایی  به  و 
ارتباط انقالبیون و سید احمد خمینی 
نزدیک تر می شد، مأموران امنیتی رژیم 
شاهنشاهی محدودیت هایی را برای او 

ایجاد می کردند.
زمانی که امام خمینی دوران تبعید را 
به  احمد  سید  می گذاشت،  سر  پشت 
از  مخفیانه  بار  چند  پدر،  دیدار  عزم 
و متعاقب آن هنگام  ایران خارج شد 
امنیتی  نیروهای  توسط  مراجعت 
دستگیر و مورد بازجویی قرار می گرفت 
و بعد از مدت کوتاهی از زندان رهایی 
احمد  سید  اقامت  محل  می کرد.  پیدا 
اجتماع  برای  محفلی  قم  در  خمینی 
انقالبیون و بسیاری از مبارزان از جمله 
شیخ فضل اهلل محالتی، شهید سعیدی، 
باهنر،  دکتر  کنی ،  مهدوی  محمدرضا  
به  و  بود   ... و  احسان بخش  آیت اهلل 
همین خاطر ساواک کلیه رفت وآمدها 

به این مکان را تحت نظر داشت.
اعالمیه های  توزیع  و  تهیه  در  وی 
حضرت امام که از نجف صادر می شد 
نقش فعال داشت. آیت اهلل احسان بخش 
در کتاب »گنجینه دل« که مجموعه ای 
فرهنگی،  خاطرات  حاوی  است 
از یاران و  اجتماعی و سیاسی جمعی 
پیروان و نزدیکان امام راحل در وصف 
سید احمد  به بیان خاطره ای از یادگار 

پرداختند. 

درآمد

      مـن بـا مرحـوم حاج آقا مصطفى هم سـن و سـالم. 
روزگارى كـه در قـم بـودم بـا آن مرحـوم     رفيـق 
بـودم و حـاج احمد آقـا را پس از سـال هاى چهل 
شـناختم. بـه خاطـر رابطه اى كـه با بيـت     حضرت 

امام داشـتم، با ايشـان آشـنا شـدم.  
  اوليـن بـارى كـه حـاج احمـد آقـا را در گيـالن 
دهـه  اواخـر  روزهـاى  از  يكـى  كـردم،  زيـارت 
چهـل     بود كـه شـخصيت هايى در شـهرهاى گيالن 
تبعيـد بودنـد. بـه مـن خبر رسـيد كـه فرزنـد امام 
در رشـت     اسـت و مى خواهـد در گيـالن آفتابـى 
نشـود. مـن ايشـان را در گاراژى زيـارت كـردم و 
مدتـى به عنـوان دو مسـافر كـه به جايـى مى روند با 
ايشـان صحبـت كردم. ايشـان بـه ديـدار تبعيدى ها 
مى رفتنـد     و برايشـان كمـك مالـى مى بردنـد. از آن 

زمـان رابطـه مـا هـرروز صميمانه تـر شـد.  
  مرحـوم حاج آقـا مصطفـى به همـراه پـدر در تبعيد 
بـود و حـاج احمد آقاى جـوان، پـل     ارتباطى ميان 

امـام و شـاگردانش بود.  
  آن روز كـه رژيـم پهلـوى او را نوجوانـى بـه دوراز 
همـان     زمـان،  از  او  مى دانسـت  سياسـى  مسـائل 
پختگـى خاصـى در اداره امـور داشـت. به شـهرها 
را  ارادتمنـدان     امـام  و  مى كـرد  سـفر  بخش هـا  و 
ازآنچـه در كشـور و پشـت پرده مى گذشـت باخبر 

مى كـرد.  
فـوت  از  پـس  آقـا  احمـد  حـاج  مرحـوم    نبـوغ 
بـرادرش شـكوفا شـد. زمانـى كـه هـم بايـد نقش   
  خـود را ايفـا كنـد هـم خـأ بـرادر را پر كنـد، هم 
در حـوزه بزرگ هزارسـاله نجف ارتبـاط با     مراجع 
را طـورى ايجـاد نمايـد كه موجـب دلتنگى بعضى 
از اطرافيـان مراجـع نشـود و هـم     كارهـاى پـدر را 

انجـام دهد.  
   امـام هـم ايـن قابليت هـا را در او مى ديـد و او را 

مـورد مشـورت در امـور قرار مـى داد.  
  امـام )ره( قـدرت سـنجش افـكار و دانسـتن نقاط 
ضعـف و قـدرت     اجتماعـى و سياسـى و اقتصادى 
افـراد را در يـك جلسـه داشـتند. امـام ايشـان را 
مسـتعد ديدنـد     كـه بتوانـد در تمـام امـور مـورد 

مشـورت باشـد.  
بـه  ورود  اجـازه  وقتـى  انقـالب  آغـاز    روزهـاى 
كويـت را بـه امـام ندادنـد ايشـان با مرحـوم حاج   
  احمـد آقـا مشـورت مى كننـد و ايشـان فرانسـه را 

پيشـنهاد مى كنـد كـه پذيرفتـه مى شـود.  
  يـادگار آن مرحـوم سـخن زيبايـى گفـت: »پـدرم 
گنجينـۀ اسـرار انقـالب بـود.« به حق كـه     گنجى از 
انقـالب بـه زيرخـاك رفـت و چـه سـينه فراخـى 

داشـت، چـه روح گشـاده اى.  
حاج آقـا  مرحـوم  كياشـهر  امام جمعـه    روزى 
سـه    پـدر  او  مى بـردم،  امـام  نـزد  را  اسـماعيليان 
  شـهيد، يـك اسـير و يك مجـروح بـود و ده نفر از 

بودنـد.   خانـواده اش شـهيد شـده 
مرحـوم  مى رفتـم  امـام  اتـاق  اطـراف  بـه    وقتـى 
حـاج احمـد آقـا مـرا گوشـه اى بـرد و گفـت: بـه 
امـام     نگوييد كه او شـهيد و اسـير داده اسـت. فقط 
برگشـتيم    وقتـى  اسـت.  ابوالشـهداء  كـه  بگوييـد 
  علـت ايـن كار را پرسـيدم. ايشـان گفت: اگـر امام 
مى شـنيد كـه ايـن روحانـى اين قدر شـهيد و     اسـير 
دارد، يـك هفتـه تمام در فكر و رنـج فرومى رفت.  
    مرحـوم حـاج احمد آقـا بهترين نقـش را در حفظ 
و نگهـدارى يـاران امـام كه بـه مصلحـت     وقت از 

سياسـت كنـاره گرفتـه بودند، ايفـا كرد.  
  دربـارۀ انقيـاد و پيـروى و اطاعت از ولى مسـلمين 
بايـد گفـت: روزى كـه امـام بـه ملكـوت     اعلـى 
پيوسـت، حاج احمـد آقا با رهبـر انقالب حضرت 
آيـت اهلل خامنـه اى اعـالم بيعـت كـرد. از     آن روز تا 
زمانـى كـه بـه لقـاءاهلل پيوسـت هـرروز بـر ايـن 
پيمـان سـخت تر مى شـد و عشـق به رهبـر     انقالب 
در او فزونـى مى گرفـت. نـه اين كـه فقـط حالـت 
اطاعـت داشـته باشـد بلكه دفـاع از حريـم     واليت 
را بـر همـه فـرض و الزم مى دانسـت و دراين بـاره 
حتـى اجـازه بحـث هـم بـه احـدى نمـى داد.     او 
بزرگ تريـن مدافـع خـط واليـت و مـروج و مبلـغ 
رهبـر بزرگـوار انقـالب بـود. بـه همـان     انـدازه كه 

بـراى امـام راحـل احسـاس وظيفـه مى كـرد.  
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انتخاب رهبری به روایت آیت اهلل احسان بخش
امام فرمود آقای خامنه ای هست

رشـت  امام جمعـه  احسـان بخش،  حجت االسـالم 
و نماينـده مـردم گيـالن در مجلـس خبـرگان پس 
از بازگشـت از تهـران طـى گفت و گويـى مسـائل 
مطرح شـده در جلسـه خبـرگان و علـت انتخـاب 
آيـت اهلل خامنـه اى بـه سـمت رهبـرى جمهـورى 

اسـالمى ايـران را تشـريح نمـود. 
وى گفـت: در قانـون اساسـى آمـده كـه وظيفـه 
خبـرگان كـه چكيده هايى از شـخصيت هاى علمى 
مملكـت هسـتند بـراى تعييـن امـر رهبـرى زمانى 
كـه در مملكـت بـراى رهبـر مسـائلى پيـش آيـد، 

دهند.  تشـكيل جلسـه 
بعـد از رحلـت حضـرت امـام )ره( كـه مشـيت 
خداونـد بـود كـه ايشـان دعـوت حـق را لبيـك 
گفتنـد، در شـب واقعـه، تلفنـى اطـالع دادنـد كـه 
فـوراً خودتـان را به بيت امام برسـانيد. من سـاعت 
2 بعـد از نيمه شـب وارد تهـران شـدم و از رحلت 

امـام )ره( باخبـر شـدم. 
اوليـن وظيفـه ايـن بـود كـه وصيت نامه امـام )ره( 
كـه بـه امانـت بـه مجلـس خبـرگان سـپرده  شـده 
بـود، قرائت شـود. در جلسـه روز يكشـنبه اعضاى 
مجلـس خبـرگان، وزراى كابينـه و وكالى مجلـس 
حضـور داشـتند و وصيت نامـه حضرت امـام )ره( 
توسـط آيـت اهلل خامنه اى قرائت شـد. سـپس درها 
بسـته شـد و اعضـاى خبـرگان در پشـت درهـاى 
بسـته، بـه مـدت 7 سـاعت، بـه بحـث و تبادل نظر 

در مـورد مسـائل مختلـف رهبـرى پرداختند. 
در ايـن جلسـه ابتـدا رهبرى بـه  صورت شـورايى 
سـه  نفـرى و پنـج  نفـرى مطـرح شـد كـه پـس از 

پنج نفر از نمایندگان مجلس خبرگان 
اجالس  در  شرکت  از  پس  رهبری 
رحلت  از  پس  مجلس  این  فوق العاده 
امام خمینی )ره( و بازگشت از تهران، 
چگونگی انتخاب آیت اهلل خامنه ای به 
رهبری جمهوری اسالمی ایران را برای 
شیراز،  تبریز،  در  کیهان  خبرنگاران 
اردبیل، رشت و آستانه اشرفیه تشریح 

کردند.
خرداد   ۲1 روز  که  گفت و گوها  این  در 
ملکوتی  آیت اهلل  شد،  منتشر   1368
نماینده رهبری در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز، حجت االسالم مروجی 
امـام  جمعـه اردبیـل، حجت االسـالم 
در  رهبری  نماینـده  احسـان بخش 
و  رشت  امام جمعه  و  گیالن  استان 
امام  جمعه  امینیان  حجت االسالم 
خبرگان  مجلس  در  اشرفیه  آستانه 

شرکت داشتند.

سـخنان مخالـف و موافـق به رأى گذاشـته شـد و 
رأى نيـاورد. 

بـراى  انتخـاب شـخصى  پيرامـون  بحـث  سـپس 
رهبـرى جمهـورى اسـالمى مطـرح گرديـد كه در 
ايـن زمـان يكـى از آقايـان در مجلـس بـا صـداى 
بلنـد خطـاب بـه آقـاى هاشـمى رفسـنجانى گفت 
»چـرا آن چيـزى كـه مى دانيد شـهادت نمى دهيد؟« 
پـس  از ايـن كه يك  بـار ديگر تكـرار گرديد، آقاى 
موسـوى اردبيلـى گفـت: »مـن هم در آن شـهادت 
بـودم.« سـپس آقاى هاشـمى رفسـنجانى ادامه داد: 
اگـر قـرار اسـت مـن شـهادت بدهـم آن شـهادت 
چنيـن اسـت. وى گفـت: »در جلسـه اى كـه مـن، 
آقاى موسـوى اردبيلى، نخسـت وزير، حـاج احمد 
آقـا و خـود آقـاى خامنـه اى بوديم دربـاره رهبرى 
مـا  وقتى كـه  مى كرديـم.  صحبـت  امـام  خدمـت 
گفتيـم كسـى را بـراى رهبـرى نداريم، امـام فرمود 

»چـرا، آقـاى خامنه اى هسـت«. 
وى )حجت االسـالم هاشـمى رفسـنجانى( افـزود: 
»مـن در مالقـات خصوصـى بـا امـام كـه بازتـر 
كـه  گفتـم  رهبـرى  مـورد  در  مى كـردم  صحبـت 
كسـى را نداريـم و احتمـال دارد در جامعـه دچـار 
مشـكل شـويم.« امـام فرمودنـد: »چـرا، مثـل آقاى 

خامنـه اى داريـد«.
مسـئله سـوم كه آقـاى رفسـنجانى به نقـل از حاج 
احمـد آقـا گفتنـد، چنيـن بـود: »بدين ترتيـب بود 
كـه مـن بـا امـام رضـوان اهلل عليـه نشسـته بوديـم 
و تلويزيـون تماشـا مى كرديـم و آقـاى خامنـه اى 
داشـت در سـفر كـره شـمالى صحبـت مى كـرد. 
مـن گفتـم: چقـدر خـوب صحبـت مى كنـد، امـام 

فرمودنـد بـراى رهبـرى شايسـته اسـت.«
نماينـده مردم گيـالن در مجلس خبـرگان گفت: با 
اين سـه شـهادت ما به ايـن نتيجه رسـيديم كه اگر 
آقـاى خامنـه اى مجتهـد نبود، امـام نمى فرمـود كه 
ايشـان قدرت اجتهاد و اسـتنباط دارنـد و از طرفى 
در نامـه حضـرت امـام بـه آيـت اهلل مشـكينى كـه 
سـوال شـده بـود آيا الزم اسـت كـه ولى فقيـه بعد 
از شـما مرجع باشـد؟ امـام فرمودند مـن مرجعيت 

را الزم نمى دانـم فقـط اجتهـاد كافى اسـت.
وى افـزود: بـا انتخـاب آيت اهلل خامنه اى به سـمت 
رهبـرى جمهـورى اسـالمى، دنيا شـوكه شـد و ما 
متوجـه شـديم كـه عمـوم مـردم كـه در خـط امام 
هسـتند از اين انتخاب خوشـحال شـدند. وى ادامه 
داد: شـخصيت جهانـى حضـرت آيـت اهلل خامنه اى 
هنـوز در سـازمان ملل بـه  عنوان گوينـده اى كه در 
رسـايى سـخنورى تاكنـون بـه خـود نديـده مطرح 

است.
وى در پايـان در مـورد انتخـاب حضـرت آيـت اهلل 
خامنـه اى از مـردم گيـالن خواسـت همـان  طورى 
كـه در گذشـته در خـط امـام بودنـد و صداقـت از 
خـود نشـان مى دادنـد، همـان راه و روش را ادامـه 
داده و اطاعـت از آيـت اهلل خامنـه اى را اطاعـت از 

بدانند. امـام 

درآمد
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اين جانب در سـال 1309 شمسـى در روسـتايى به 
نـام »ليفشـاگرد«، واقـع در 19 كيلومترى رشـت به 
دنيـا آمـدم و دوران كودكـى ام را در آن ده سـپرى 
كـردم. پدرم حـاج غالمرضـا فرزند يحيى انسـانى 
زاهـد و باتقـوا بـود، اهـل نمـاز شـب و زيـارت 
وارث بـود. مادرم سـيّده زينب، فرزند سـيّد مهدى 
از سـادات مـورد احتـرام بـود و او نيز زنـى متدين 

. بود
وضعيـت خانوادگـى مـا از حيـث معيشـت خوب 
بـود، پـدرم هـم كشـاورز بـود و هم مال و حشـم 
داشـت و نيز به كسـب  و كار سـماكى مشغول بود. 
غروب هـا نمـاز را بـراى ما بـه جماعـت مى خواند 
و مـا چهـار برادر و سـه خواهـر بوديـم، غروب ها 

مـن وظيفه داشـتم با صـداى بلنـد اذان بگويم.

دوران تحصیل
تـا شـهريور 1320 در روسـتا بـه مكتـب مى رفتـم 
و پـس  از آن بـه »تولـم شـهر« آمـدم و در سـال 
1323 شمسـى وقتـى  كـه پـدر و مـادرم از زيارت 

 13۲4 - تحصیلی 13۲3  در سال 
شمسـی به حـوزه علمّیه رشـت 
آمدم و پدرم مرا به مرحوم آیت اهلّل 
مؤّسس  رودباری  مهدی  سّید  آقا 
حوزه علمّیه پس از رضاخان سپرد 
به  مدرسه  آن  اساتید  پیش  و 

خواندن صرف مشغول شدم.

من؛ صادق احسان بخش

ایـن متـن شـامل شـرح زندگانـی 
قلـم  بـه  احسـان بخش  آیـت اهلل 
خودش اسـت که در کتابـی با عنوان 
خاطرات من به چاپ رسـیده اسـت. 
حـاج  آقا احسـان بخش در این کتاب 
باظرافـت خاصـی به شـرح زندگانی  
و بیان خاطـرات به  جزییاتی اشـاره 
می کنـد کـه خوانـدن آن بـرای هر 
خواننده ایـی جذاب اسـت. در ادامه 

تورقـی زدیم بـر ایـن کتاب.  

عتبـات برگشـتند مـرا بـراى درس طلبگى تشـويق 
چهاردهـم  چهارشـنبه  روز  در  سـرانجام  كردنـد. 
جمادى الثانـى )در سـال تحصيلـى 1323 - 1324 
شمسـى( بـه حـوزه علميّـه رشـت آمـدم و پـدرم 
مـرا بـه مرحـوم آيـت اهلل آقـا سـيّدمهدى رودبارى 
از رضاخـان سـپرد  مؤّسـس حـوزه علميّـه پـس 
و پيـش اسـاتيد آن مدرسـه بـه خوانـدن صـرف 

مشـغول شـدم.

اساتید
مرحـوم  پيـش  را  صمديـه  و  النمـوزج  عوامـل، 
شـيخ ابوطالـب مـدّرس خوانـدم و پـس از مدتـى 
علـى  شـيخ  مرحـوم  بنـام  بـزرگ  شـخصيتى  بـا 
علم الهـدى  از شـاگردان برجسـته مرحـوم آيـت اهلل 
درس  خـوب  هـم  او  شـدم.  آشـنا  شيخ الشـريعه 
مى گفـت، هـم معلـم اخـالق خوبـى براى مـا بود 
و چـون او قاضـِى جنـگِل مرحـوم ميـرزا كوچـك 
خـان بـود، قضايـاى جنـگل را گاهـى كـه حـال 
حاشـيه،  سـيوطى،  مى گفـت.  مـا  بـراى  داشـت 
شمسـيه و مقـدارى از مطـّول را نـزد ايـن اسـتاد 
بزرگـوار آموختـم و مى توانـم شـهادت دهـم كـه 
يـك غيبـت از ايشـان نشـنيدم. و ازايـن رو بود كه 
طـالب او را دوسـت مى داشـتند. وى روزى چهار 

مى گفـت. درس 

جامـى و شـرح رضـى را نـزد آيت اهلل شـيخ كاظم 
صادقـى فراگرفتم. مرحوم آيت اهلل آقا سـّيدمرتضى 
مرتضـوى لنگـرودى فرمـود: »مـن و سـيّد حسـن 
بحرالعلـوم و شـيخ كاظـم صادقـى درس نائينـى را 
مباحثـه مى كرديـم«. معالـم را نـزد مرحـوم آيت اهلل 
شـيخ حسـين اوحدى همدانى خوانـدم و در درس 

شـرايع آيـت اهلل بحرالعلوم شـركت نمودم.
در سـال 1327شمسـى بـه حـوزه علميّه قـم آمدم 
و جلديـن لمعـه را نـزد آيـت اهلل شـهيد صدوقى و 
آيـت اهلل »م« فراگرفتـم و قوانيـن را نـزد مرحـوم 
آيـت اهلل الكانـى و آيـت اهلل شـيخ حسـين نـورى 
آموختـم.  اصفهانـى  اسـداهلل  شـيخ  و  همدانـى 
مكاسـب را نـزد مرحـوم آيـت اهلّل  العظمـى نجفى 
محضـر  را  كفايـه  جلديـن  و  خوانـدم  مرعشـى 
بزرگانـى چـون مرحـوم طباطبائى، مرحـوم مجاهد 
فقيهـى  عبدالحسـين  شـيخ  مرحـوم  و  تبريـزى 
بهـره بـردم. رسـائل را از محضـر عالمانـى چـون 
آيـت اهلل مشـكينى، آيـت اهلل بتولـى، آيـت اهلل شـيخ 
مهـدى مازندرانـى - كه در حقيقت خارج رسـائل 

فراگرفتـم. آيـت اهلل الكانـى  مى فرمـود - و 
نـزد مرحـوم  اسـفار و تفسـير را  شـرح تجريـد، 
عاّلمـه طباطبائـى و منظومـه را نـزد مرحـوم آقـا 

رضـا صـدر و مرحـوم فكـور فراگرفتـم.
سـال 1331شمسـى در درس خـارج فقـه و اصول 

درآمد
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مدرسه،  اين  از  كه  نموديم  تأسيس  را  ابوريحان 
بعدها خيلى استفاده كرديم؛ چون كالس شبانه هم 
داشتيم و خادم مدرسه يكى از آشنايان بود، ما كه 
مى كرديم،  پلى كپى  را  آموزان  دانش  درس  شب ها 
نامه هاى حضرت امام )ره( را هم شبانه پلى كپى و 
تكثير مى نموديم. الزم به ذكر است پس از فراغت 
استخدام  ضيائى  دكتر  مرحوم  و  من  تحصيل  از 
نشديم؛ چون به نزد مرحوم آيت اهلل العظمى حاج 
سيّد احمد خوانسارى رفتيم و قضيّه استخدام گفته 
شد فرمود: »والتركنوا إلى الّذين ظلموا...«  و ما از 

امتحان  خارج  درس  که  سالی 
دادم، در تصـدیق مدّرسی تهران 
میان  از  که  کـردم  شـرکت  نیز 
چهـارصد نفــر شـرکت کننـده، 
دکتر  شدیم.  پذیرفته  نفر   1۲0
سّیدعلی شایگـان وزیـر آموزش 
 و پرورش کابینـه دکتـر مصـدق، 
به  عنــوان  را  مدّرسی  تصـدیق 
این   با  رو،  این   از  دیپلم نشناخت. 
که یک سـال در دانشکده بودیم 
دستور داد که در خرداد ماه، اّول 
در  و  شود  برقرار  دیپلم  امتحان 
شهریورماه،  در  قبولی،  صورت 
را  دانشکده  اّول  سال  امتحـان 
نفر   1۲0 میان  از  که  کنند  برگزار 
شرکت کننـده  در امتحان، شصت 

نفر قبول شدیم.

مرحـوم آيت اهلل العظمـى بروجـردى شـركت كردم 
و در ايـن هنـگام بـا چهـره ملكوتـى امـام خمينى 
)ره( آشـنا شـدم. زمانـى كـه امـام )ره( در مسـجد 
كوچـه حـرم درس اصـول شـروع كـرده بودند، به 
آنجـا رفتـم، اّما پـس از مدتى آن مسـجد تحّمل آن 
 همه شـاگرد را نداشـت. از اين  رو، درس امام )ره( 

به مسـجد سلماسـى منتقل شـد.
تـا زمانـى كـه در قـم بـودم از بحث هاى بسـيارى 
از فقهـاى ديگـر مثـل آيـت اهلل العظمـى گلپايگانى 
و آيـت اهلل شـريعتمدارى اسـتفاده مى بـردم. اوليـن 
سـالى كـه درس خـارج را آغـاز كـردم، در درس 
خـارج مرحـوم آيـت اهلل العظمـى سـيّد محمدتقى 
خوانسـارى شـركت كـردم. بـه مـن گفتنـد: »اگـر 
در  بدانـى،  خـوب  را  نائينـى  حـرف  مى خواهـى 
مرتضـوى  سـيّدمرتضى  آيـت اهلل  مرحـوم  درس 
لنگـرودى شـركت كـن و چـون ايـن درس، گاهى 
بـا درس امـام )ره( هم زمـان مى شـد، مـن تقاضاى 
كافـى بـودن بحـث را مى نمـودم  فرزندشـان آقـاى 
محمدحسـن - كـه اكنـون از آيـات بـزرگ حـوزه 

اسـت - خوشـحال مى شـد.

علوم دانشگاهی
تصديق  در  دادم،  امتحان  خارج  درس  كه  سالى 
ميان  از  كه  كردم  شركت  نيز  تهران  مدّرسى 
چهارصد نفر شركت كننده، 120 نفر پذيرفته شديم. 
پرورش  آموزش  و  وزير  شايگان  سيّدعلى  دكتر 
به عنوان  را  مدّرسى  تصديق  مصدق،  دكتر  كابينه 
ديپلم نشناخت. از اين  رو، با اين  كه يك سال در 
اّول  ماه،  در خرداد  كه  داد  دستور  بوديم  دانشكده 
امتحان ديپلم برقرار شود و در صورت قبولى، در 
برگزار  را  دانشكده  اّول  سال  امتحان  شهريورماه، 
كنند كه از ميان 120 نفر شركت كننده  در امتحان، 
دارم  ياد  به  خوب  حقير  شديم.  قبول  نفر  شصت 
قطع شد  كه شهريّه ام  بودم  دانشكده  دوم  كه سال 
و گفتند: »آقاى بروجردى راضى نيست«. نامه اى به 
از جمله مرحوم شيخ  اساتيدم  نام  ايشان نوشتم و 
گفتم  ضمنًا  و  كردم  يادآورى  را  مازندرانى  مهدى 
گاه گاه  و  مى روم  انگليسى  درس  سر  بر  تنها  كه 
درس ادبيات. مرحوم آقاى بروجردى )ره( دستور 
دادند شهريّه مرا بپردازند. سرانجام در سال 1335 
شمسى فارغ التحصيل شدم و درس و بحث طلبگى 
1340شمسى  سال  در  اين كه  تا  كردم  دنبال  را 
افتتاح  براى  ضيابرى  آيت اهلل  مرحوم  دعوت  به 
در  شدم.  دعوت  رشت  در  جديد  علوم  مدرسه 
به تأسيس دبستان، دبيرستان دين و دانش و  آنجا 
بعد  و  كرديم  اقدام  دانش  و  دين  راهنمايى  بعدها 
با فرهنگيان خوش نام كه آشنا شدم گروه فرهنگى 

استخدام شدن صرف  نظر نموديم. 

دوستان و معاشران
 در حـوزه دوسـتان و معاشـران زيادى داشـتم، در 
دانشـگاه بـا مرحـوم آيت اهلل دكتـر محمـد مفتّح و 
مرحـوم دكتـر سـيّد عبـداهلل ضيائـى حشـر و نشـر 
بيشـترى داشـتم و در حوزه علميّه با حجت االسالم 
والمسـلمين آقـاى حّجتى و نصر الهى )در مدرسـه 
حاجـى مـاّل صـادق( و آيت اهلل سـيّد علـى غيورى 
كـه هم اتـاق بوديـم، ارتبـاط زيـادى داشـتم. بعـد 
از ازدواج، مـن و آقـاى حّجتـى هم خانـه بوديـم و 
حجـره مـا در مدرسـه حـاج مـاّل صادق بـا حجره 
مرحـوم آيـت اهلل شـيخ عبـاس ايـزدى و آيـت اهلل 
شـيخ ابراهيـم امينـى نزديـك بـود و در نتيجـه بـا 
دوسـتِى  نجف آبادى هـا  مخصوصـًا  اصفهانى هـا 

بيش تـرى داشـتم.

دوستان حوزوی
آيـت اهلل محمـدى گيالنـى، آيـت اهلل شـيخ عبـاس 
محفوظـى، مرحـوم محـى الّديـن قاضـى، مرحـوم 
نزديـك  معاشـران  از  نصرالهـى  عنايـت اهلل  شـيخ 
مـن بودنـد و بيش تـر طلبه هـاى گيالنـى نيـز بـه 
سـبب اين كـه بنـده مسـئوليت برگـزارى مجالـس 
ارتبـاط  بـا مـن در  داشـتم،  بـه عهـده  را  جشـن 
بودنـد. هم چنيـن با مرحـوم آيت اهلل سـيّد مصطفى 
خمينـى، آيـت اهلل ابطحى، آيت اهلل شـيخ محمدرضا 
توّسـلى، آيـت اهلل مسـعودى و بسـيارى ديگـر نيـز 
معاشـرت مى كـردم. بـا آيـت اهلل امامى كاشـانى در 

درس مكاسـب شـركت مى نمـودم.

از سمت چپ شفیعی کالرسری )از کارمندان مخابرات گیالن(، آیت اهلل احسان بخش، حجت االسالم حسام و ... - 1350
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عوامـل مؤثر بر شـکل گیری شـخصیت 
علمـی و اخالقی

 اوليـن كسـى كه بر شـخصيت علمـى و اخالقى ام 
تأثيـر گذاشـت، مرحوم علـم الُهدى  بـود كه خيلى 
چيزهـا از او آموختـم. روزى از قـم به محضرشـان 
رفتـم و قصـه طـالب و جبهـه مّلى و تشـييع جنازه 
بودنـد  كـرده  تحريـم  طـالب  كـه  را  رضاخـان 
بـا آب وتـاب برايـش گفتـم، بـه مـن گفـت: »بـرو 
درس بخـوان و مـاّل بشـو، از فرصـت جوانى براى 
»پسـرم!  فرمـود:  آنـگاه  كـن«.  اسـتفاده  تحصيـل 
رفتـه  سـؤال  زيـر  جهـان  در  چرچيـل  سياسـِت 
ديگـرى جاى گزيـن  بايـد سياسـت  منطقـه  در  و 
سياسـت انگليس هـا شـود و آن آمريـكا اسـت و 
اين هـا مناديـان آمريـكا هسـتند. مـن بـراى آن كـه 
مـژده مشـروطيت را به قـم ببرم، يك چوب دسـتى 
برداشـتم و به تنهايـى بـا پـاى پيـاده بـه قـم رفتـم 
زنده بـاد جنـگل، ولى بعد فهميدم ما را وسـيله قرار 
داده انـد«. دوميـن نفـر، مرحـوم آيۀاهلّل شـيخ مهدى 
مازندرانـى بـود كـه هر شـب بـراى شـيخ فضل اهلل 

بـه  بـودم  )ره( و موردعنايـت آن حضـرت  امـام 
 طـورى  كـه هيـچ گاه در طـول عمـر مباركشـان بـا 
وقـت قبلـى بـه محضرشـان شـرفياب نمى شـدم. 
امـام )ره( از حيـث اخـالق و سياسـت، معلمـى 

سـازنده برايـم بـود.

فّعالّیت های علمی
الف( تألیفات

آثار منتشره:
1. دائرۀ المعـارف آثـار الصادقيـن )در 32 جلـد بـا 
46/500 هـزار حديـث بـا ترجمـه و اعـراب و بنا 
از كتـب معتبـر شـيعه و سـنّى(؛ 2. خـوارج و علل 
پيدايـش آن )سـه جلـد(؛ 3.تفسـير سـوره قيامـت 
)قيامـت ازنظـر قـرآن و حديث(؛ 4. نقـش دين در 
خانـواده )دو جلـد(؛ 5.سـى گفتـار در مـاه مبارك 
رمضـان )دو جلد(؛ 6. تفسـير سـوره احـزاب )فتنه 
يهود(؛ 7. تفسـير سـوره نحل؛ 8. شـاگردان مرحوم 
شـيخ مرتضـى انصـارى از گيالن؛ 9.تفسـير سـوره 

اِسراء.

ب( تدریس
در حـوزه علميّـه رشـت، بـه تدريس صـرف، نحو 
و منطـق اشـتغال داشـتم و در حوزه علميّـه قم نيز 
مغنـى، مطّول و شـرح لمعـه را درس گفتـه ام و در 
مراجعت به رشـت، ضمن سرپرسـتى حوزه علميّه 
رشـت، عهـده دار تدريـس مغنى، مطـّول و جلدين 
شـرح لمعه شـدم و در سـال 1376شمسـى، موفق 
بـه گفتـن يك دوره فقه جلدين شـرح لمعه شـدم.

ج( فّعالیّت های مهم علمی و تحقیقاتی
 .2 طـالب؛  بـراى  دينـى  مدرسـه  تأسـيس   .1
3.سـفر  گيـالن؛  در  ايـران  كتاب خانـه  سرپرسـتى 
بـراى  آنجـا  كتاب خانـه  در  و حضـور  لنـدن  بـه 
در  حضـور  و  پاكسـتان  بـه  سـفر   .4 تحقيقـات؛ 
كتاب خانـه بزرگ اسـالم آباد بـراى امـر تحقيقات؛ 
به عنـوان  كـه  كتبـى  تمـام  تفحـص  و  5.تحقيـق 
سـند در آثارالصادقيـن اسـت؛ 6.تحقيق يك سـاله 
دربـاره علـل پيدايـش كمونيسـت )گورباچـف در 

سـنگالخ(.
هم چنين از سـال 1340 تا 1357 شمسـى مديريت 
بـه عهـده داشـتم و  دبيرسـتان ديـن و دانـش را 
ضمـن آن بـه تدريـس ادبيـات فارسـى، عربـى و 

روان شناسـى مشـغول بـودم.

فّعالّیت های سیاسی
نخسـتين بـار كـه پـا بـه عرصه سياسـت گذاشـتم 
در شـمار  نيـز  مـن  و  بـود  دكتـر مصـدق  زمـان 

اجتماعـی  و  سیاسـی  رشـد  در 
واالیی  شـخصیت های  این جانـب 
چـون مرحـوم والـد، شـیخ علی 
)ره(،  امـت  امـام  علم الُهـدی ، 
آیـت اهلل ضیابـری و برخی عوامل 
حضـور  و  انقـالب  ماننـد  دیگـر 
پذیرفتـن  و  جوانـان  میـان  در 
مسـئولیت و نیز ریاسـت مدرسه 

دیـن و دانـش نقـش داشـت. 

از آن واقعـه مى گفـت و  مى گريسـت و قصـه اى 
درس را شـروع مى كـرد. شـبى گفت: »در مدرسـه 
تهـران حجـره داشـتم، در شـب شـهادت  صـدر 
شـيخ  فضـل اهلل در تمـام حجره ها جشـن برپا بود، 
طـالب رشـت حجره هـاى خـود را بـا كّله ماهـى 
تزييـن كـرده بودنـد، حجـره اى را تاريـك ديدم و 
صـداى گريـه شـنيدم، در را گشـودم، ديـدم شـيخ 
على حلقه بسـته اسـت كه بعـد لقـب »علم الُهدى « 
را بـه خـود اختصـاص داد. بـه او گفتـم: تـو كـه 
مشـروطه خواهى، چـرا گريـه مى كنـى؟ گفـت: »بر 
اسـالم گريـه مى كنـم، شـيخ فضـل اهلل را نكشـتند، 
بلكـه اسـالم را كشـتند«.  سـومين عامـل تأثيرگذار 
بر شـخصيت علمى و اخالقى بنده، اسـاتيد بسـيار 
خوبـى بودنـد كـه از وجودشـان بهره منـد شـدم؛ 
مخصوصـًا حضـرت امـام )ره( كـه در وجـودش، 
شـاگردان او - از جملـه بنـده - ذوب شـده بودند. 
تمـام حركاتـش آموزنـده بـود و نوشـتن و گفتـن 
شـرح حال امـام )ره( كارى بـس دشـوار اسـت و 

شـاگردان امـام )ره( بيانگـر افـكار امام شـدند.

عوامـل مؤثر بر شـکل گیری شـخصیت 
سیاسـی و اجتماعی

اين جانـب  اجتماعـى  و  سياسـى  رشـد  در 
شـخصيت هاى وااليـى چـون مرحـوم والد، شـيخ 
علـى علم الُهدى ، امـام امت )ره(، آيـت اهلل ضيابرى 
و برخـى عوامـل ديگـر مانند انقـالب و حضور در 
ميـان جوانـان و پذيرفتن مسـئوليت و نيز رياسـت 
مدرسـه ديـن و دانـش نقـش داشـت. قابـل  ذكـر 
امـام )ره( داراى  اسـت كـه اين جانـب در عصـر 
از رحلـت  به گونـه اى كـه پـس  بـودم  تشـخيص 
آيـت اهلل بروجـردى )ره( مبّلـغ مرجعيـت حضرت 
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گروهـى بـودم كـه به شـهربانى قـم حملـه كرديم. 
در آن روز مأمـوران شـاه بـا گاز اشـك آور بـه مـا 
حملـه كردنـد كـه بعضـى ماننـد فرزنـد آيـت اهلل 
گاهـى  آن  از  بعـد  و  گرديـد  مجـروح  زنجانـى 
بـه مجالسـى كـه مرحـوم نـّواب و مرحـوم سـيّد 
حسـين واحـدى در قـم تشـكيل مى دادند شـركت 
زمانـى  1340 شمسـى،  سـال  از  لكـن  مى كـردم، 
كـه دسـت خّطـى از حضـرت امـام )ره( گرفتـم و 
مديـر مدرسـه شـدم و پـس از يـك سـال توقّـف 
در رشـت، امـام جماعـت شـدم، مسـجد من محل 
اجتمـاع جوانـان شـد و منبرهاى انتقادِى شـديدى 
در مشـهد  كـه شـاه  زمانـى  مثـال  بـراى  داشـتم؛ 
بـه روحانيـت حملـه كـرد، مـن در حضـور انبـوه 
جمعيـت، به صراحت به شـاه حمله كـردم، آن روز 
آيـت اهلل محمـدى گيالنـى بـه رشـت آمده بـود و 
ناهـار را مهمـان مـن بود كه مـرا به سـاواك بردند 
و با وسـاطت مرحـوم آيت اهلل ضيابرى آزاد شـدم. 
زمانـى كـه دبسـتان، راهنمايـى و دبيرسـتان و نيـز 
گـروه فرهنگـى ابوريحان را تأسـيس كـردم، نفوذم 
در بيـن فرهنگيـان زيـاد گرديـد و مـن به راحتـى 
افـكار امـام )ره( را بيـن آنـان پخـش  مى كـردم و 
به خصـوص افـكار دوسـتانم را در گـروه فرهنگى 
امام گونه كردم؛ چون در آن مدرسـه كالس شـبانه 
داشـتم، هـر شـب موضوعـات بحـث را پلى كپـى 
مى كرديـم و بـه دانش آمـوزان مى داديـم آنـگاه در 
آخـر شـب، نامه هـاى حضـرت امـام )ره( را نيـز 
هـم تكثيـر مى كرديـم كـه تـا روز آخـر، سـاواك 
محـل توزيـع آن هـا را نتوانسـت بفهمـد. اگرچـه 
بـه  مدرسـه مـن مشـكوك بـود، ولـى چـون خادم 
گـروه از بسـتگان بـود، ايـن كار به راحتـى انجـام 

مى گرفـت.
همـه مردم رشـت مى داننـد كه جرقـه حركت عليه 

بـه  رشـت،  علمّیـه  حـوزه  در 
تدریـس صـرف، نحـو و منطـق 
حـوزه  در  و  داشـتم  اشـتغال 
علمّیـه قـم نیـز مغنـی، مطـّول 
گفتـه ام  درس  را  لمعـه  شـرح  و 
و در مراجعـت بـه رشـت، ضمـن 
رشـت،  علمّیه  حوزه  سرپرسـتی 
مطّول  مغنـی،  تدریس  عهـده دار 
و جلدیـن شـرح لمعه شـدم و در 
سـال 1376شمسـی، موفـق بـه 
گفتـن یـک دوره فقـه جلدیـن 

شـرح لمعـه شـدم.

رژيـم ستم شـاهى از مدرسـه ديـن و دانش شـروع 
شـد. دانـش آمـوزان را بـه خيابان هـا مى كشـاندم 
و از تمـام فرهنگيـان اسـتان دعـوت بـه همـكارى 
و تـرك كالس هـا مى كـردم و بـه مـدارس ديگـر 
مـدارس  حتـى  مى رفتـم  سـخن رانى  بـراى  هـم 
دختـران تـا جايى كه سـاواك بعضـى از خانواده ها 
را تحريـك كـرد كه در جلـو مدرسـه ام بيايند و بر 

ضـد مـن شـعار بدهند.
سـاواك بـراى آن  كـه زهرچشـمى از مـن بگيـرد، 
خانـه ام  بـه  و  آوردنـد  رشـت  بـه  را  روسـتاييان 
حملـه ور شـدند، مدرسـه و خانـه ام را شكسـتند و 
تيرانـدازى نمودنـد و بارهـا تهديـد بـه قتل شـدم.
از سـال 1340 شمسـى تا پيروزى انقالب، رابطه ام 
بـا حضـرت امـام )ره( هرگز قطع نبـود مگر زمانى 
كـه امـام  در تركيـه بودنـد. در آن زمـان، خانـه من 

مأمنـى بـراى انقالبيون بوده اسـت. 
از سـال 1341 شمسـى بـه  عنـوان روحانـى ضـد 
رژيـم شـناخته  شـده بـودم و از هـر فرصتـى در 
مـّدت  ازايـن رو،  مى گرفتـم.  بهـره  سـخنرانى ها 
دو سـال ممنـوع المنبـر شـدم و در سـال 1344 و  

شـدم. نيـز  ممنوع الخـروج  شمسـى   1345
زمانـى كـه نـرخ بـرق مصرفـى يـك ريـال اضافـه 
شـد، من در مسـجد آيـت اهلل بحرالعلـوم منبر رفتم 
و گفتـم: برق هـا را خاموش كنيـد و چـراغ  زنبورى 
روشـن كنيـد. مـردمِ بازار و مسـاجد چنيـن كردند 
و شـهر در تاريكـى فرورفـت، به سـاواك به عنوان 
اخاللگـر در نظـم جامعـه احضـار شـدم و امثـال 

اسـت. فراوان  اين هـا 

تهدید و دستگیری
بارها به سـاواك احضار شـدم و مـرا اهانت كردند 
و شـبى )سـاعت دو بعـد از نصـف شـب( قصـد 
ربـودن مـرا داشـتند و با عنـوان اين كه مدرسـه ات 
آتش گرفتـه بـه دنبالـم آمدنـد و بعـد معلـوم شـد 
كـه قصـد ربـودن مـرا داشـته اند. گاهـى مى گفتند: 

»مغـزت را بـا يـك گلولـه ِولـو مى كنيم«.
در مـاه رمضان سـال 1357 شمسـى بعـد از آن  كه 
جمعيـت زيـادى پاى منبـرم فرياد زدنـد: »مرگ بر 
شـاه« شـب نوزدهم دسـتگير شـدم و مرا به تهران 
بـه كميتـه ضدخرابـكارى و ازآنجـا به اويـن و در 

سـلول انفـرادى بردنـد و پس از عيد آزاد شـدم.

فّعالّیت هـای مهـم در جریـان پیروزی 
ب نقال ا

پيـش از مـاه مبـارك رمضـان در اجتمـاع خطبـا و 
گوينـدگان رشـت، از اوضـاع مملكت گفتـم و در 
آن جلسـه تصميـم گرفتيـم كـه از اّول مـاه رمضان 
بى پـرده مطالـب را بگوييـم و آغازگـِر آن هـم، من 
باشـم و خطبـاى ديگـر نيـز پذيرفتنـد. در هميـن 
وقـت از آيـت اهلل ضيابـرى دسـت خّطـى مبنـى بر 
انزجـار از رژيـم دريافـت كردم. بعد از آن جلسـه، 
شـهربانى همـه ما را احضـار كرد و پـس از تهديد 
و تشـويق، نسـبت بـه مـن احتـرام كـرد و گفـت: 
»ايشـان از امـام چـه كـم دارد؟« در حضـور همـه 
فرماندهـان و علمـا گفتـم: مـؤدب بـاش! مـن هـر 
چـه دارم از امـام دارم. بـه من اهانت كـرد و گفت: 
»ايـن لچك  به  سـر چـه مى گويد؟« مرحوم حسـام 

از سمت راست: آیت اهلل احسان بخش به همراه حجت االسالم حسام در مصر
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4. نمايندگـى خبـرگان رهبرى در دوره اّول مجلس 
از اسـتان گيالن.

خاطره ای از گزینش رهبری
پـس از رحلت جان سـوز حضرت امـام )ره( وقتى 
مبـارك حضـرت  نـام  خبـرگان  اجـالس  در   كـه 
آيـت اهلل خامنـه اى - مـّد ظّلـه  العالـى - بـه  عنوان 
بحـث،  از  پـس  خبـرگان  شـد،  مطـرح  رهبـرى 
امـور  اداره  بـراى  ايشـان  همتـاى  را  شـخصيتى 
مملكـت نديدنـد و بـر ايـن بـاور شـدند ناخدايى 
كـه بتوانـد كشـتى طوفان زده را به سـاحل برسـاند 
هميـن شـخصيت بزرگـوار اسـت. از ايـن  رو، بـه 
رهبـرى ايشـان رأى داده و امـروز هـم كه روزهاى 
آخـر عمـرم را مى گذرانـم بـر ايـن رأى مفتخـرم 
و هـم چـون گذشـته )زمـان حضـرت امـام )ره(( 
توفيـق نمايندگى شـان را در اسـتان گيـالن به عهده  
دارم و از خـّط واليـت و امامـت و رهبرى همواره 
حمايـت نمـوده ام و در طـول سـال هاى انقـالب 
تـالش كـرده ام كـه اسـتان گيـالن را نسـبت بـه 
اسـتان هاى ديگـر كـم مسـئله دارتر قـرار دهـم و 
بـه همـه سـفارش مى كنـم: از خـّط واليـت فاصله 
نگيريـم و اگـر خداى  نكـرده روزى از خّط واليت 
فاصلـه گرفتيـم، بـر سـر مـا آن خواهد آمـد كه در 

رژيـم ستم شـاهى آمـده بـود.
خداونـد در روزهـاى پايـان عمـرم توفيـق داد كـه 
كتابـى دربـاره شـرح زندگـى ام بنويسـم.  مى توانيد 
همـه  بخوانيـد.  كتـاب  آن  در  را  خاطراتـم  بقيّـه 
خواننـدگان را بـه خـدا مى سـپارم. به اميـد اين  كه 
خـّط واليـت و رهبـرى تـا پايـان روزگار در ايـن 
مملكـت حاكـم باشـد و خداونـد وجـود شـريف 
رهبـر انقـالب حضـرت آيـت اهلل خامنـه اى - مـّد 
ظّلـه  العالـى - را به سـالمت دارد و همـه مراجـع 
تقليـد را در خدمـت بـه اسـالم مؤيّـد و منصـور 

بدارد.

بـه سـخن آمـد و گفـت: »تيمسـار! چـه دل شـما 
بخواهـد و چـه نخواهـد، آيـت اهلل خمينـى مرجـع 
تقليد اسـت و سخن ايشـان براى ما حّجت شرعى 
اسـت«. در نتيجـه روسـتاييان را بـه شـهرآوردند و 
بـا گفتـن زنده باد شـاه به خانـه و مدرسـه ام هجوم 
آوردنـد. اّمـا خانه مـن به تدريـج كانـون حركت ها 
و راه پيمايى هـا شـد و از خانـه مـن روحانيـان بـه 

شـهرها و روسـتاها اعـزام مى شـدند.
در آبـان 1357 وقتى كـه شـخصيت هاى مملكـت 
كردنـد  خلـع  سـلطنت  از  را  شـاه  نامـه اى  در 
يكـى از امضاكننـدگان نامـه مـن بـودم. در موقـع 
تشـريف فرمايى امـام )ره( همـراه حـدود هفتاد نفر 
از علمـاى رشـت به تهـران آمديـم و در راه پيمايى 
بزرگ تهران شـركت كرديم و در مسـجد دانشـگاه 
متحصن شـديم و جزء علمايى بودم كه در مدرسـه 
علـوى در جلسـه تصميم گيـرى مالقـات بختيار با 

امـام)ره( حضـور داشـتم كـه امـام نپذيرفت.
مرحـوم  بـودم،  دانشـگاه  مسـجد  در  كـه  زمانـى 
آيـت اهلل صدوقـى، آيـت اهلل )م( و آيـت اهلل شـهيد 
بهشـتى بنـده را خواسـتند و فرمودنـد: »مصلحـت 
شـهرى  امـام،  هنگام تشـريف فرمايى  بـه  نيسـت 
بسـته باشـد«؛ چـون روز قبـل عـّده اى در رشـت 
كشـته شـده بودنـد و جوانـان، در شـهر راه بنـدان 
را  خيابان هـا  درخت هـاى  بودنـد،  كـرده  ايجـاد 
بريـده بودنـد و شـهر در اضطـراب بـود. مـن بـه 
دسـتور آنـان، بى درنـگ حركـت كـردم و سـاعت 
دوازده ظهـر بـه رشـت رسـيدم، در مسـجد جامع 
اعـالم كردنـد: »فالنى كـه يك هفتـه در تهران بوده 

اسـت بـا شـما سـخن و پيامـى دارد«. 
يـك سـاعت بعد، مسـجد پـر از جمعيت شـد، من 
پيـام آقايـان را دادم و فـوراً حركـت كرديـم بـراى 
پاك سـازى خيابان هـا و تـا غـروب، شـهر را دور 
زديـم، پـس از پاك سـازى راهـى تهـران شـدم و 
يـك يـا دِو بعـد از نيمه شـب بـه تهـران رسـيدم و 
صبـح به همـراه گروهى كـه جزء اسـتقبال كنندگان 
از  پـس  و  رفتيـم  فـرودگاه  بـه  بودنـد،  امـام)ره( 
زيـارت امـام در داخـل فـرودگاه احسـاس كـردم 

فروريخـت.  تمـام خسـتگى هايم 

فّعالّیت های بعد از پیروزی انقالب
در شـب پيـروزى انقـالب، رئيـس شـهربانى براى 
»بـه   تلفـن كـرد و گفـت:  بـه منزلـم  بـار  اوليـن 
طـورى  كـه گـزارش رسـيده، مـردم قصـد حملـه 
ايـن  از  بـه كالنترى هـا را دارنـد، شـما مـردم را 
عمـل منـع كنيـد«. مـن گفتـم: شـما كالنترى هـا را 
بـه مـا تحويـل دهيـد. گفـت: »هـر چيـزى پيـش 
بيايد مسـئولش شـما هسـتيد!« خبر رسـيد در جلو 

كالنتـرى 3، دو نفـر شـهيد و يـازده نفـر مجـروح 
انقالبيـون  عصبانيـت  بـر  خبـر،  ايـن  كـه  شـدند 
تصـّرف  را  كالنترى هـا  تمـام  ازايـن رو،  افـزود. 
كردنـد و در سـاعت هشـت شـب نيـز به طـرف 
سـاواك حملـه كردنـد، در اين جـا بـود كـه همـه 
از مـن مى خواسـتند كـه به مـردم بگويـم برگردند 
و سـرانجام حـدود سـاعت يـازده شـب مقاومـت 
اداره  باألخـره  و  شـد  درهم شكسـته  سـاواكى ها 

سـاواك نيـز بـه تصـّرف انقالبيـون درآمـد. 
در ايـن درگيـرى، يـازده نفـر از سـران سـاواك و 
رؤسـاى شهرسـتان كـه همـه در آنجا جمـع بودند 
بـه دار آويختـه شـدند، گرچه بنـده كـه فرماندهى 
دار  بـه  بـا  داشـتم،  عهـده  بـه  را  عمليـات  ايـن 
آويختـن شـبانه موافق نبـودم، ولى در برابر خشـم 
انقالبـى مـردم قـرار داشـتم و چاره اى جـز اين امر 
نديـدم. پـس از اعـدام انقالبـى آن عناصر پسـت و 
ازخدابى خبـر، دسـتور دادم: در همان شـبانه جسـد 
منفورشـان را در محوطـه اداره سـاواك بـه خـاك 
بسـپارند؛ اّمـا مـردم به خشـم آمـده، بـار ديگر اين 
اجسـاد را از زيرخـاك بيـرون كشـيدند و بـه دار 
آويختنـد. آرى، ايـن امـر چيـزى جـز نتيجـه تلـخ 
آن فشـارها و شـكنجه هاى طاقت فرسـاى سـاواك 
را  جنازه هـا  بعـد  روز  اين كـه  خالصـه  و  نبـود. 
بـه دوراز چشـم مـردم بـه خـاك سـپرديم و خـود 
بـا عـّده اى به طـرف اسـتاندارى و خانـه اسـتاندار 
رفتيـم و آنجـا را مقـر فرماندهى قرارداديـم و فوراً 
از مسـاجد بـراى اداره شـهر كمك گرفتيم تا شـهر 

دسـت خوش حـوادث و غـارت نشـود. 
در ايـن زمينـه، از گروهـى فرهنگيـان و غيره براى 
تقسـيم ارزاق و پخـش نفـت كمـك گرفتيـم و بـا 
تشـكيل شـوراى 25 نفـره بـه اداره شـهر مشـغول 
شـديم كه سرپرسـتى آن ها بـا اين جانب بـود و در 
ايـن شـرايط تا صبح شـهر را دور مـى زدم و روزها 
اسـتان رسـيدگى  از سراسـر  بـه شـكايات مـردم 
و  مى رفتـم  شهرسـتان ها  بـه  گاهـى  و  مى كـردم 
رفـع تشـاجر و اختـالف مى نمـودم و بـا توّجـه به 
وضـع سياسـى و اجتماعـى گيـالن مشـكالت از 

اسـتان هاى ديگـر بيش تـر بـود.

مسئولیت های پس از پیروزی انقالب
1. سرپرستى كميته هاى استان گيالن؛

2. رسـيدگى به سـفارت خانه هاى پاكسـتان، هند و 
بنـگال از سـوى امـام)ره( كـه در ايـن زمينه حجم 
زيـادى پرونـده از مجموعـه ايـن سـفارت خانه ها 

جمـع كـردم و بـه محضر امـام آوردم؛
از سـال 1359شمسـى  امامـت جمعـه رشـت   .3

تاكنـون؛

از  گروهـی   13۵7 آبـان  در 
نامـه ای شـاه را  شـخصیت ها در 
از سـلطنت خلـع کردنـد یکی از 
امضاکننـدگان نامـه مـن بـودم. 
امـام  تشـریف فرمایی  موقـع  در 
)ره( همـراه حـدود هفتـاد نفر از 
علمای رشـت بـه تهـران آمدیم 
تهـران  بـزرگ  راه پیمایـی  در  و 
مسـجد  در  و  کردیـم  شـرکت 

شـدیم. متحصـن  دانشـگاه 
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در روزهای انقالب پاسگاهی  را تصرف 
کردید؟ قضیه چه بود؟

22 بهمـن سـال 57 هم زمـان بـا پيـروزى انقـالب 
آن  در  پذيرفـت.  صـورت  كار  ايـن  اسـالمى 
روزهـاى شـلوغ عـالوه بـر انقالبيـون، گروه هـاى 
چـپ و راسـت و منافقيـن نيـز حضـور داشـتند و 
احتمال سـرقت سـالح توسـط آنهـا مى رفت. طبق 
فرمايش شـهيد بزرگـوار كريمى به اتفـاق چند نفر 
از دوسـتان توانسـتيم وارد ايـن پاسـگاه شـده و با 
همـكارى رئيـس پاسـگاه،  كنتـرل سـالح ها را بـه 
دسـت بگيريـم و اجـازه سـرقت به هيچ كـس داده 
نشـد.  همان طـور كـه مى دانيد شـهيد كريمى بعد 
از پيـروزى انقـالب فرمانـدار الهيجان و دادسـتان 
انقـالب اسـتان گيالن شـد وبعدها توسـط منافقين 

به شـهادت رسـيد.
آشـنايى مـن بـا شـهيد آيـت اهلل احسـان بخش  هم 
از سـال 1359 در نماز جمعه ايشـان كه در خواهر 
امـام برگـزار مى شـود بـر مى گـردد. اين شـناخت 
باعـث شـد كـه بـه مـدت 19 سـال بـا عنـوان تيم 

حفاظتى در خدمتشـان باشـم.
 بـه هـر حـال آن روز هـا  روزهـاى انقـالب بـود، 
و آيـت اهلل احسـان بخش فعاالنـه در مبـارزه عليـه 
رژيـم بود. به سـبب ارتباط حاج آقا احسـان بخش 
بـا حضـرت امـام  كـه بـر مى گشـت به سـال هاى 
1338  بـه عنـوان نماينـده امـام در گيـالن نقـش 

حفاظت  یگان  فرمانده  بابایی  ناصر 
 ۲۲ گیالن،  استان  شخصیت های 
بهمن سال ۵7 به همراه تعدادی  یک 
پاسگاه ژاندارمری را گرفته و از همان 
اسالمی  انقالب  از  پاسداری  برای  روز 
یک  از  بعد  می گیرد.  دست  به  سالح 
ماه سال ۵9  تیر  در  ماه  چند  و  سال 
از عملیات  بعد  وارد سپاه  می شود و 
سردار  درخواست  با   61 سال  رمضان 
شهید قلی پور به عنوان مسئول یگان 
حفاظت شخصیت های استان گیالن از 
منصوب  احسان بخش  آیت اهلل  جمله 
شاهد  با  گفت وگو  در  وی  می شود. 
یاران  به زوایای دیگری از فعالیت های 
آیت اهلل احسان بخش و اوضاع آن زمان 

اشاره می کند.

به سـزايى در خيـزش مردمـى عليـه طاغـوت ايفـا 
كردنـد. تمامـى راهپيمايى هـا بـه رهبـرى ايشـان 
انجـام مى گرفـت و همـه روحانيـون و مـردم بـا 

اشـارات ايشـان حركـت مى كردنـد. 

از ســال 61 مســئولیت حفاظــت شــهید 
آیــت اهلل احســان بخــش را بــه عهــده 
ــه  ــه گون ــئولیت چ ــن مس ــتید؟ ای داش

بــه شــما واگــذار شــد؟ 
بعـد از يك سـال خدمت در آن پاسـگاه بـه عنوان 
پاسـداران  بـا تشـكيل سـپاه  كميته هـاى مردمـى، 
انقـالب اسـالمى و عالقه بـه اين نهـاد مقدس بعد 
از گزينش و آموزش وارد سـپاه پاسـداران شـدم و 
آشـنايى من با سـردار شـهيد قلى پور نيـز در همان 
سـپاه صـورت گرفـت. ايشـان فرمانـده عمليـات 

سـپاه اسـتان گيـالن بودنـد و بنـده نيـروى تحـت 
امرشـان؛ فرمانـده دالور و واليتمـدارى كه عاشـق 
نظـام مقـدس جمهـورى اسـالمى و حضـرت امام 
بودنـد. درسـت يـك هفتـه بعـد از تجـاوز عـراق 
)شـروع جنـگ( به جبهـه اعزام شـديم و در مناطق 

درآمد

همراه با سردار قلی پور تا فرماندهی 
حفاظت از آیت اهلل احسان بخش

ناصر بابایی همراه با آیت اهلل احسان بخش در مصلی امام خمینی )ره( رشت - 1376

گفتگو با ناصر بابایی فرمانده یگان حفاظت 
شخصیت های استان گیالن

آیت اهلل احسـان بخش در بیشـتر 
بـود.  منطقـه  در  عملیات هـا 
همیـن امـر موجـب شـد رابطـه 
بسـیار نزدیـک و صمیمانـه ای با 
فرماندهان جنگ داشـته باشـند. 
بـه همیـن دلیـل فرماندهانی که 
به اسـتان سـفر می کردنـد اول با 

داشـتند. دیدار  ایشـان 



یادمان شهید آیت اهلل صادق احسان بخش/ شماره 158 /آذر ماه 1397   
www.navideshahed.com

60

احوال   و  اوضاع  به  داشتید  اشاره 
رخ  که  ترورهایی  برخی  و  زمان  آن 
می داد. در طول خدمت جز آن ترور 
دیگری  حادثه  کاسه فروشان  مسجد 
متوجه آیت اهلل احسان بخش شده بود؟ 
بلــه. شــاهد عمليــات تروريســتى متعــددى عليــه 
ــن  ــن چندي ــم. منافقي ــا احســان بخش بودي حاج آق
ــرت  ــوار حض ــهيد بزرگ ــرور ش ــد ت ــه قص مرحل
ــوه  ــه ق ــه ب ــتند ك ــان بخش را داش ــت اهلل احس آي
الهــى خنثــى شــد. حتــى يــك بــار بــا يــك نفوذى 
چنيــن قصــدى را داشــتند كــه بــه لطــف خداونــد 
تبــارك تعالــى فــرد مــورد نظــر دســتگير شــد. و 
ــه بيــت ايشــان حملــه شــد كــه  ــار هــم ب يــك ب
ــن پاســدار )شــهيد  ــا شــهادت يكــى از محافظي ب
ــا  ــه ب ــد. البت ــى ش ــه خنث ــن توطئ ــاورز( اي كش
ــا  گروهك هــاى مختلفــى برخــورد داشــتيم كــه ب

ــر خــدا همگــى خنثــى شــدند. تــوكل ب

داشـتید  مسـئولیتی کـه  بـه  توجـه  بـا 
مشـکلی برای خانواده پیـش نمی آمد؟
بســيار زيــاد. اكثــراً بــا زدن تلفــن و فرســتادن نامــه 
ــدن بچه هــا  ــرور و دزدي ــه ت ــد ب ــواده را تهدي خان
ــه  ــى ك ــا و مراقبت هاي ــا راهنمايى ه ــد. ب مى كردن
شــد مشــكلى پيــش نيامــد. آنچــه مهــم بــود ايــن 
ــه حفاظــت را  ــام وجــود وظيف ــا تم ــه ب اســت ك
انجــام داده ام تــا انشــاء اهلل ايــن انقــالب بــه دســت 
ــان )عــج(  ــام زم ــا و ســرورمان ام صاحــب آن آق

داده شــود. 
 

جز آیت اهلل احســان بخش محافظــت 
کدام شخصیت ها را بر عهده داشتید؟

بنـده بـه عنوان فرمانده يگان حفاظت اسـتان گيالن 
اسـتاندار،  شهرسـتان ها،  و  بخـش  امام جمعـه  از 
نماينـدگان مجلس، رئيس و قضات دادگاه انقالب، 
رئيـس دادگسـترى و بعضى از شـخصيت هاى مهم 
اسـتان و برخـى شـخصيت  هاى مهمـان كـه وارد 
اسـتان مى شـدند را حفاظـت مى كرديـم. ايـن كار 
بـا تيم هـاى آموزش ديـده كـه در اختيـار داشـتيم 

مى گرفت.  انجـام 

کردید،  اشاره  قلی پور  شهید  سردار  به 
از ارتباط ایشان با آیت اهلل احسان بخش 

بگویید.
رابطـه اين دو شـهيد بزرگـوار مريد و مـرادى بود. 
شـهيد سـردار حاج محمود قلى پـور اعتقاد خاصى 
بـه شـهيد آيـت اهلل احسـان بخش داشـتند.  سـردار 

آبـادان،  فياضيـه  دهالويـه،  سوسـنگرد،  اهلل اكبـر، 
بوسـتان، دروازه هويـزه و هويـزه و ديگـر مناطـق 
حضـور داشـتم. درمحاصـره سوسـنگرد سـال 59 
توسـط عراق در داخل شـهر سوسـنگرد بوديم. در 
عمليات هـاى فتح المبيـن، بيت المقـدس، رمضـان، 
آزادى خرمشـهر و عمليـات والفجـر نيـز شـركت 

داشتم.
مـن از نيروهـاى تحـت امر سـردار شـهيد قلى پور 
بـودم. بنـا بر درخواسـت ايشـان اين مسـئوليت را 
پذيرفتـم. شـهيد بزرگـوار سـردار حـاج محمـود 
چـرا  و  چـون  بـدون  واليت مـداران  از  قلى پـور 
بودنـد. بـا تمام وجـود واليت مـدار واقعـى بود نه 
بـا حـرف بلكه با عمل. ايشـان دنبال كسـانى بودند 
كـه هم فكـر ايشـان در واليت مـدارى در حـرف و 
عمـل باشـند. اين را هـم بگويم كه ايـن وظيفه هر 
پاسـدار انقـالب اسـالمى اسـت كـه هـر ماموريتى 
بـه ايشـان داده شـود بدون چـون و چـرا بپذيرد و 

ماموريتـش را بـه نحـو احسـن انجـام دهد. 

عمده فعالیت شما چگونه تعریف می شد 
و چه انتظاری از تیم بود؟

بـا توجـه بـه ترورهـاى مختلـف و شـهادت جمع 
از  حفاظـت  بحـث  شـخصيت ها،  از  كثيـرى 
شـخصيت ها در آن زمـان بسـيار حسـاس بـود و 
حضـرت امـام )ره( بـه سـپاه در امـر حفاظـت از 
شـخصيت ها دسـتورات الزم را داده بودنـد. سـپاه 
طى دسـتورالعملى در سراسـر كشـور وظايف يك 
محافـظ و يـا يك فرمانـده حفاظت را مشـخص و 
ابـالغ نمـود. انتظار فرمانده اين اسـت تيم حفاظت 
طبـق دسـتور و بـا هوشـيارى بسـيار بـاال و دقـت 
الزم و سـرعت العمل در همـه مراحـل عمل نمايد. 
اعضـاى تيـم حفاظـت  آمـوزش الزم را مى ديدند.

 تــا قبــل ســال 61 مســئولیت حفاظــت 
بــه عهــده کــدام ارگان بــود؟

از ســال 61 بعضــًا توســط كميته هــاى  قبــل 
پيــروزى  از  كــه  مى گرفــت  انجــام  مردمــى 
انقــالب ســال 57 ســالح بــه دســت گرفتــه بودنــد 

ــد. ــظ بودن ــدون محاف ــراً ب ــا اكث و ي

چــرا ایــن مســئولیت بــه عهــده ســپاه 
گذاشــته شــد؟ 

بعـد از چنديـن تـرور توسـط گروه هـاى فرقـان و 
منافقيـن، بـا دسـتور حضرت امـام )ره(، سـپاه اين 
مسـئوليت را بـه عهـده گرفـت.  اين مسـئوليت نه 
تنهـا در حـوزه حفاظت از شـخصيت ها بـود بلكه 
بعـد از هواپيماربايـى ايـن ماموريـت نيـز به سـپاه  

واگذار شـد. 

درسـت یک هفتـه بعـد از تجاوز 
عـراق )شـروع جنگ( بـه جبهه 
اعزام شـدیم و در مناطق اهلل اکبر، 
فیاضیـه  دهالویـه،  سوسـنگرد، 
آبـادان، بوسـتان، دروازه هویـزه 
و هویـزه و دیگـر مناطـق حضور 
داشـتم. درمحاصـره سوسـنگرد 
در  عــراق  توسـط   ۵9 سـال 
بودیم.  داخـل شـهر سوسـنگرد 
فتح المبیـن،  عملیات هـای  در 
آزادی  رمضـان،  و  بیت المقـدس 
خرمشـهر، عملیـات و الفجـر نیز 

داشتم. شـرکت 

نماز جمعه به امامت آیت اهلل احسان بخش در مصالی امام خمینی )ره( رشت. سردار بابایی نفر اول از سمت راست
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رابطـه بسـيار نزديـك و صميمـى با خانواده شـهدا 
شـهدا شـركت  مراسـم  در  داشـتند.  ايثارگـران  و 
مى كـرد حتـى مراسـم يـك شـهيد در دورتريـن 
نقطـه اسـتان. دائمـًا بـا خانـواده شـهدا و ايثارگران 
دعـوت  بـدون  وقت هـا  خيلـى  داشـت.  ديـدار 
در مراسـم شـهدا حضـور مى يافـت و سـخنرانى 
مى كـرد.  بيـش از 80 درصـد نمـاز ميـت شـهدا  
توسـط ايشـان خوانده شـده اسـت. ايشـان عاشـق 
سـپاه بـود و به پاسـدارها افتخار مى كـرد. همچنان 
كـه حضـرت امـام )ره( فرمودنـد: »اگـر سـپاه نبود 
كشـور هـم نبـود«، ايشـان بـا تمـام وجـود بـر آن 

داشـتند. باور 

کـدام  در  را  احسـان بخش  آیـت اهلل 
دیدیـد؟  عملیـات 

در شــب عمليــات فتح المبيــن در جمــع رزمندگان 
ــتند.  ــه ســخنرانى آتشــينى داش ــود ك ــال ب 25 كرب
بعــد از پيــروزى عمليــات بــود كــه  ايشــان مــورد 

تــرور منافقيــن كــور دل  قــرار گرفتنــد.
در  عمليات هـا  بيشـتر  در  احسـان بخش  آيـت اهلل 
منطقـه بـود. هميـن امـر موجب شـد رابطه بسـيار 
نزديـك و صميمانـه اى بـا فرماندهان جنگ داشـته 
باشـند. بـه هميـن دليـل فرماندهانـى كه به اسـتان 
سـفر مى كردنـد اول بـا ايشـان ديـدار داشـتند. از 
فرمانـده  سـپاه گرفتـه تـا فرماندهان ارتش. شـهيد 
جبهه هـا  بودنـد:  گفتـه  شـيرازى  بزرگـوار صيـاد 
مديـون شـما اسـت. هـر جـا مى رويـم كمك هاى 
مـردم گيـالن در آنجا هسـت. عاشـق واقعـى يعنى 

شـهيد احسـان بخش بـه تمـام معنا.

بـا توجـه بـه ترورهـای مختلف 
از  کثیـری  جمـع  شـهادت  و 
از  بحـث حفاظـت  شـخصیت ها، 
بسـیار  زمـان  آن  در  شـخصیت 
امـام  حضـرت  و  بـود  حسـاس 
)ره(  به سـپاه در امـر حفاظت از 
شـخصیت ها دسـتور الزم را داده 
بودند. سـپاه طـی دسـتورالعمل 
در سراسـر کشـور وظایـف یـک 
فرمانـده  یـک  یـا  و  محافـظ 
ابـالغ  و  مشـخص  را  حفاظـت 

نمـود.

قلى پـور تـا قبل از شهادت شـان هميشـه سـفارش 
حاج آقـا را بـه بنـده مى كردنـد و مى گفت:  ايشـان 
را حتـى لحظـه اى تنهـا نگذاريـد. بعد از شـهادت 
سـردار قلى پـور، آيـت اهلل احسـان بخش بـر پيكـر 

شـهيد حاج محمـود قلى پـور نمـاز خواندند.

خدمـت در جبهه و محافظت در شـهر، 
دو مقولـه جداگانه هسـتند. کدام یک 

را ترجیـح می دادید؟
همـان طور كه عـرض كردم مسـئوليت حفاظت از 
شـخصيت ها بـه خصـوص آيـت اهلل احسـان بخش 
بنـا بـر درخواسـت سـردار قلى پـور بـود ولـى در 
پاسـخ بـه سـوال تان بايـد بگويـم كـه خدمـت در 
شـهر  در  محافظـت  از  راحت تـر  بسـيار  جبهـه 
اسـت. در جبهـه دشـمن مشـخص و نـوع مقابلـه 
بسـيار  شـهر  در  حفاظـت  امـا  اسـت.  مشـخص 
دشـوار اسـت چـون خيلـى از دشـمنان در قالـب 
دوسـت وارد مى شـوند و ايـن موضـوع در طـول 
خدمـت برايـم ثابـت شـده اسـت.  بخصـوص در 
نماينـدگان  مثـل  بـزرگ  شـخصيت هاى  تـرور 
حضـرت امـام )ره( در اسـتان ها، تـرور شـهيدان 
رجايـى و باهنـر و يـا شـهداى هفـت تيـر شـاهد 
افـراد نفوذى هسـتيم. ايـن باعث شـد كه حضرت 
امـام )ره( بفرماينـد: حفاظـت از شـخصيت ها خط 

مقـدم جبهه اسـت.

جنابعالی در زمان ترور حضور داشتید؟
تـا  بنـده از شـروع جنـگ  نـه در جبهـه بـودم.  
عمليـات رمضـان در جبهه هـاى جنـگ در مناطـق 
جنـوب بودم. ايشـان بعد از عمليـات فتح المبين و 

قبـل از عمليـات بيت المقـدس  تـرور شـدند.

ــش  ــه واکن ــه چ ــن حادث ــد از ای بع
ــه  ــئولین ارای ــتورالعملی از مس ــا دس ی

ــد. گردی
بعـد از ايـن حادثه بنا به دسـتور شـخص حضرت 
رضايـى  محسـن  سرلشـكر  سـردار  )ره(،  امـام 
فرمانده كل سـپاه وقـت پيگير قضيه تـرور آيت اهلل 
احسـان بخش شـدند. در اين راستا شـخص ايشان 
بـه گيـالن آمدنـد.  بنابراين حفاظت كامـل حاج آقا 

بـر عهده سـپاه قـرار گرفت.

حضور  ایشان  بیت  در  سال   19 شما 
در  را  ایشان  ویژگی  مهم ترین  داشتید 

چه می دانید؟
ــى  ــن ويژگ ــوان از مهم تري ــدارى را مى ت واليت م
ــان.  ــم مردم دارى ش ــد ه ــرد و بع ــام ب ــان ن ايش
ايشــان در پيــروزى و پاسداشــت انقــالب اســالمى 
ــچ گاه دســت  ــد و هي تمــام تــالش خــود را كردن
از كوشــش برنداشــتند. همــه چيــز را بــراى نظــام 

ــتند.  ــالب مى خواس ــالمى و انق اس
 

از خصوصیات اخالقی و مدیریت ایشان 
برایمان توضیح دهید. 

و  مـردم دارى  ايشـان  خصوصيـت  بزرگتريـن 
واليت مدارى شـان بـود. ايـن عالقـه متقابـل بـود. 
حضـور جمعيـت بـزرگ مردمـى در تشـيع جنازه 
ايشـان نشـان از آن داشـت كـه چـه ميـزان در دل 
مديريـت  داراى  حاج آقـا  داشـتند.  جـاى  مـردم 
جامعـه  احـوال  و  اوضـاع  از  بودنـد.  بى نظيـرى 
آگاهـى كامل داشـت. خود ايشـان فرزند كشـاورز 
و پدرشـان سـماك هـم بـود. دانشـمند توانايى كه 
علـم كشـاورزى و صيـادى داشـت. رابطـه خوبـى 
بـا بازاريـان، كارگـران، مديـران، جامعه پزشـكى و 

... داشـتند. 
مديريـت سياسـى ايشـان بى نظيـر بـود. خودشـان 
يـك سياسـت مدار كامل بودنـد. از وضعيت جامعه 
و جهانـى آگاهى داشـتند.  نظر ايشـان در مديريت 
اسـتان دخيـل بـود.  تحليل هـاى سياسى شـان در 
خطبه هـاى نمـاز جمعـه در سـطح كشـور كم نظير 
از  و  مى شـنيد  را  مـردم  اقشـار  سـخنان  او  بـود. 
هـر حـرف حقـى حمايـت و پشـتيبانى مى كـرد و 
تـا آخـر دنبـال كارهـاى آنهـا را مى گرفـت. و امـا 
برخوردشـان بـا مخالفـان نظـام پدرانـه و مهربانـه 
بـود. اگـر هدايـت مى شـدند كـه هيـچ ولـى اگـر 
برخـورد ديگرى داشـتند، با آن ها برخـورد انقالبى 

مى كـرد.  
و امـا ارتبـاط ايشـان با خانواده شـهدا خـاص بود. 
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سفر حج 1366 تشییع پیکر 20 شهید تفحص شده در میدان شهرداری رشت و اقامه نماز با حضور علمایی چون آیت اهلل احسان بخش، حجت االسالم سیدموسی حجتی 
و محمدعلی زاهد و مردم رشت- خرداد 1372
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دلیــل ورود شــما بــه تیــم حفاظــت از 
ــود؟ ــه ب ــان بخش چ ــت اهلل احس آی

شـناخت آيـت اهلل احسـان بخش به دليل شـخصيت 
مـردم  تمـام  نبـود.  سـختى  چيـز  بارزشـان، 
از  را مى شـناختند. حاج آقـا يكـى  ايشـان  گيـالن 
سـردمداران انقـالب بودنـد و نقـش به سـزايى در 
پيـروزى انقـالب داشـتند. اوايـل انقـالب زحمات 
زيـادى در بسـيج مردمـى در پيـروى از خـط امـام 
انقـالب داشـتند.  بـه ثمـر رسـيدن  پيـروزى و  و 
مـن از بچه هـاى رشـت نبـودم ولـى بـه هـر حـال 
از راه دور ايشـان را مى شـناختم. شـناخت واقعـى 
مـن از آيـت اهلل احسـان بخش زمانـى شـروع شـد 
كـه وارد سـپاه شـدم. شـخصًا عالقـه خاصـى بـه 
ايشـان داشـتم. اوايـل سـال 60 پس از پاك سـازى 
جنگل ها وارد سـپاه شـدم. آن زمان سـردار شـهيد 
قلى پـور همـه كاره سـپاه جهـت تهيه نيـرو و اعزام 
بـه جبهه هـا بـود. ايشـان بـا رفتـن گـردان مـا كـه 
گروهك هـا  پاك سـازى  در  به سـزايى  نقـش 
جبهـه  بـه  اعـزام  جهـت  داشـتند؛  جنـگل  در 
موافقـت نمى كـرد. يـك روز مـن را خواسـت و 

ــده  ــن فرمان ــوازاده اولی ــد تق محم
)پاســدار( گــردان مهندســی رزمــی 
ــود  ــالن ب ــال  از گی ــگر ۲۵ کرب لش
ــتمر  ــور مس ــاه حض ــا 63 م ــه ب ک
ــدگان  ــا رزمن ــه تنه ــگ، ن در جن
اســتان های گیــالن، مازنــدران و 
گلســتان؛ بلکــه  لــودر و بولدوزرهای 
ــال  ــژه ۲۵ کرب ــگر وی ــال لش کهنس
ــتند.  ــّری داش ــر و س ــا او س ــز ب نی
انقــالب  پیــروزی  از  پــس  وی 
ــود و در  ــپاه می ش ــالمی وارد س اس
ــالن و  ــای  گی ــازی جنگل ه پاک س
ــای  ــود گروهک ه ــدران از وج مازن
داشــت.  حضــور  نظــام  ضــد 
ســردار  پیشــنهاد  بــا  ســپس 
حفاظتــی  تیــم  وارد  قلی پــور 
ــا  ــد. ب ــان بخش ش ــت اهلل احس آی
ــه  ــتیم آنچ ــو نشس ــه گفت وگ او ب
می خوانیــد گفته هــای اوســت از 
ــات  ــان بخش و جریان ــت اهلل احس آی

ــه. ــای آن ده روزه

درآمد

از پاک سازی جنگل ها تا حضور 
در تيم حفاظتی آیت اهلل احسان بخش

گفت وگوی شاهد یاران با محمدتقوازاده  
فرمانده گردان مهندسی رزمی لشگر25کربال

رفتـم نزدشـان. گفتنـد: تمايـل دارى بـروى نـزد 
كـه  حـاال  گفتـم  احسـان بخش؟  حجت االسـالم 
بـا رفتنـم بـه جبهـه موافقـت نمى كنيـد حاضـرم و 
مى پذيـرم. زمانـى كـه به عنـوان محافظ نزد ايشـان 
رفتـم در بيمارسـتان شـهيد رجايى بسـترى بودند. 

پـس جنابعالـی بعـد از تـرور بـه تیـم 
شـدید.  وارد  حفاظتـی 

را  مسـئوليت  ايـن  كـه  بـود  تـرور  از  پـس  بلـه 
پذيرفتـم. ماجراى ترور را از شـهرام همتى، كسـى 
كـه روز حادثـه درصحنـه حضور داشـت شـنيدم.

بـا  برخـورد  بـه  داشـتید  اشـاره   
شـمال،  جنگل هـای  در  گروهک هـا 
شـما بـا چـه کسـانی درگیـر بودیـد؟ 
آن زمـان مخالفيـن دسـته هاى مختلفـى بودند. اهم 
از منافقيـن، چريك هـاى فدايى خلق كه خودشـان 
چنـد گـروه بودند و گـروه فرقان و ديگـر گروه ها. 
و  اكثريـت  جبهـه چـپ  گروه هـا،  ايـن  از  يكـى 
اقليـت و فدائيـان خلـق بودند. بعـد از اعالم جنگ 
مسـلحانه توسـط منافقيـن، ايـن گروه ها بـه جنگل 
پنـاه بردنـد و اقـدام به عمليـات ايذايـى مى كردند. 
آنـان هـر چنـد وقـت يك بار وارد شـهر مى شـدند  
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و اقـدام بـه تـرور مى كردند. 
تير ماه سـال 1360 كه وارد سـپاه شـدم. قرار شـد 
گـردان ما كـه شـامل بچه هـاى گيـالن و مازندران 
بودنـد را بـه همـراه دو گـردان ديگـر بـه  منظـور 
بدهنـد.  ويـژه  آمـوزش  جنگل هـا،  در  درگيـرى 
روزه عمومـى،  آمـوزش 45  بـر  بنابرايـن عـالوه 
در  ارتـش  تـكاوران  توسـط  نيـز  ديگـر  روز   45
از  پـس  ديديـم.  آمـوزش  مرزن آبـاد  جنگل هـاى 
آمـوزش بـه محمودآبـاد مازنـدران رفتيـم.  همـان 
روزهـاى اول، بهمـن  مـاه سـال 60 »چريك هـاى 
فدايـى« بـه شـهر آمـل هجـوم بـرده بودنـد. آن هـا 
قصـد تصـرف شـهر را داشـتند و تصـور مى كردند 
فاصلـه  كـرد.  خواهنـد  همراهـى  آنـان  بـا  مـردم 

محمودآبـاد بـا آمـل فاصلـه چندانـى نيسـت. 
پـس از حملـه آنـان به آمـل، ما نيـز به آمـل منتقل 
شـديم. با فـداكارى مـردم در كمترين زمـان تعداد 
زيـادى از آنـان بـه هالكـت رسـيدند و بقيـه بـه  
طـرف جنـگل رفتنـد. نيروهـا توانسـتند در مـدت 
كوتاهـى جنگل هـا را پاك سـازى كننـد.  پس ازاين 
قائلـه گـردان مـا را كـه بيشترشـان گيالنـى بودنـد  
بـه گيـالن و جنگل هـاى سـياهكل و رضوان شـهر 
 منتقـل كردنـد. مـن هـم جـزء كسـانى بـودم كـه
در پره سـر )از توابـع تالـش( شـب ها بـا فرماندهى 
اميـر گل و چنـد نفـر ديگـر، بـه دنبـال مخالفيـن 
كاًل  جنگل هـا  مـاه،   3 مـدت  از  بعـد  بوديـم. 

شـد.  پاك سـازى 

و نقش سردار قلی پور در این قضایا؟
رشـت  سـپاه  عمليـات  مسـئول  قلى پـور  شـهيد 

بودنـد و بـر كل سـپاه احاطه داشـتند. حمايت هاى 
نظامـى، مالـى و فكـرى از ناحيـه ايشـان بـود.

رابطـه آیت اهلل احسـان بخش و سـردار 
قلی پـور چگونـه بود؟

دوست  فرزندش  مانند  را  قلى پور  سردار  حاج آقا 
به  همواره  قلى پور  شهيد  كه  است  يادم  داشت. 
محافظين در خصوص حفاظت آيت اهلل احسان بخش 

سفارش مى كرد.

در مدتی که جزء محافظین بودید چه 
خاطره ای دارید؟

در بيمارسـتان قلـب كـه بـودم، مقطعـى آيـت اهلل 
گلپايگانـى را جهـت بسـترى آورده بودند. فرصتى 
شـد كـه ايشـان را مالقـات كنيـم. شـخصيت هاى 
آيـات  آيـت اهلل هاشـمى و ديگـر  ماننـد  ديگـرى 

عظـام بـراى مالقـات مى آمدنـد. 
احسـان بخش  حاج آقـا  كـه  سفارشـاتى  از  يكـى 
بـا  برخـورد  مى كردنـد،  محافظيـن  مـا  بـراى 
تنـدى  برخـورد  محافظـى  اگـر  بـود.  مراجعيـن 
داشـت بالفاصلـه واكنـش نشـان مى دادند. ايشـان 
عصبانـى نمى شـد ولـى اگـر مى شـد بدجـور بود. 
خاطـرات  در  همگـى  مى گويـم  كـه  را  مـواردى 
ذهنـم نقـش بسـته اسـت.  مـورد ديگر مربـوط به 
زمانـى اسـت كه 73 مـاه در جبهـه بـودم، وقتى به 
گيـالن آمـدم، نـزد حاج آقا رفتـم؛ با خـود مى گفتم 
حتمـًا مـرا بعـد از ايـن همه مـدت فرامـوش كرده 
اسـت؛ ولـى ديـدم كه اصاًل مـرا فرامـوش نكرده و 
پرسـيدند: تمام شـد؟ آمـدى؟ مى خواهـى ماندگار 

شـوى؟ ازدواج كـردى؟ حتـى بـه هنـگام ازدواجم 
حاج آقـا حجـازى را بـه  عنـوان عاقد بـراى عقد ما 
انتخـاب كردنـد و هديه اى نيز براى من و همسـرم 

فرستادند.  

محافظیـن  جـزء  کمـی  مـدت  شـما 
بودیـد و درخواسـت حضـور در جبهه 
داشـتید؟ حاج آقا احسـان بخش موافق 

بودند؟
روزى نزدشـان رفتـم و بـا گريه درخواسـت كردم 
كـه از تيـم محافظيـن منفـك و عـازم جبهه شـوم. 
حاج آقـا احسـان بخش اولـش مخالفـت كـرد. ولى 
بعـد كـه ديـد لحـن كالمـم تغييـر كـرده و خيلـى 
اصـرار دارم، در نهايـت پذيرفتند. با سـردار شـهيد 
قلى پـور تلفنـى صحبـت كردنـد و سـفارش مـرا 
كردنـد. بـه ايشـان گفـت: آقـاى تقـوازاده تمايلـى 
تنبيـه اش نكنيـد. شـهيد  نـدارد پيـش مـا بمانـد، 
قلى پـور نيـز پذيرفتنـد و مـن عـازم جبهـه شـدم. 

کاًل چـه ارتباطی بین جبهـه و آیت اهلل 
بینید؟ می  احسـان بخش 

وقتـى اسـتارت عمليـات مى خـورد، خودشـان را 
بـراى رفتن به جبهه آماده مى كردنـد. داراى قدرت 
بااليـى  مردمـى  كمك هـاى  جمـع آورى  توانايـى 
بودنـد. بـا دسـت خالى بـه جبهه هـا نمى رفـت، بـه 
رزمنـدگان سـر مى زد و سـعى مى كرد تمـام نيازها 

نمايد.  را فراهـم 
درخواسـت هايى  شـخصيت ها  برخـى  از  بعضـًا 
داشـتيم، مى گفتنـد تـا شـما حاج آقـا احسـان بخش 
فرماندهـان  داريـد؟  ديگـر چـه غمـى  داريـد،  را 

می خورد،  عملیات  استارت  وقتی 
خودشـان را برای رفتـن به جبهه 
آمـاده می کـردند. دارای قـدرت 
توانــایی جمـع آوری کمـک های 
مردمی باالیی بودند. با دست خالی 
به جبهه ها نمی رفت، به رزمندگان 
سـر می زد و سعــی می کرد تمام 

نیازها را فراهم نماید. 
یـا  مسـئوالن  برخـی  از  بعضـًا 
درخواست هـایی  شخصیـــت ها 
داشـتیم، می گفتنـــد تـا شـما 
حاج آقـا احسـان بخش را داریـد، 

دیگـر چـه غمـی دارید؟

مراسم تشییع شهید تقوازاده، برادر محمد تقوازاده، 29 دی ماه 1365
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جنـگ، از رده هـاى باالگرفتـه تـا رده هـاى پاييـن، 
بـا  كسـى  داشـتند.  ايشـان  بـا  تنگاتنگـى  ارتبـاط 

برنمى گشـت. جبهـه  بـه  دسـت خالى 
هـم  جنـگ  و  بـود  جنگـى  موقعيـت  در  كشـور 
شـرايط خـودش را داشـت. پشـتيبانى، تهيـه نيـرو 
و ديگـر مسـائل از دغدغه هـاى اصلـى جنـگ بود.
خـب تحريـم هـم بوديـم.  دل خوشـى جبهه ها هم 
حمايـت مردمـى بـود. فرماندهـان از وجـود امثال  
آيت اهلل احسـان بخش بسـيار خرسـند بودند. ايشان 
معـروف اسـت بـه ارسـال كمك هـاى مردمـى در 
حجـم بسـيار بـاال. عـالوه بـر آن بعضـًا هزينه هاى 
خريـد خودروهـاى نظامى شـامل تويوتـا، از ناحيه 

ايشـان فراهـم مى شـد.
بارهـا شـاهد حضـور  در زمـان پسـت حفاظـت 
محسـن رضايـى نـزد حاج آقـا احسـان بخش بودم. 
برخوردهايشـان ماننـد پدر و پسـر يا دوسـت بود. 
هميـن ارتبـاط باعـث پيدايـش لشـگر قدس شـد. 
اگـر ايـن ارتباطـات نبـود، تأسـيس لشـگر قـدس 

بعيـد بـه نظـر مى رسـيد. 
آيـت اهلل احسـان بخش در توجيـه تأسـيس لشـگر 
مى گفتنـد: ازنظـر توانايـى، پشـتيبانى و نيرو بسـيار 
قوى تـر از سـاير اسـتان ها مى توانيـم عمـل كنيـم. 
آن زمـان  گيـالن و مازنـدران در لشـگر 25 كربـال 
بودند. حضور ايشـان در جبهه معموالً در لشـگر25 
كربـال بـود. مـن آن زمـان مسـئول مهندسـى بودم. 
زمانـى كـه مى آمدنـد دوسـت داشـتند مـرا ببيننـد. 
بنابراين خدمتشـان مى رسـيدم. البته حضور ايشـان 
در خـط دوم و سـوم بـود. به رغـم اينكـه تمايـل 
داشـت تـا خط مقدم برونـد ولى فرماندهـان اجازه 
ايـن كار را نمى دادنـد. خدمتشـان كـه مى رسـيديم 
مشـكالت را بيان مى كرديم. ايشـان بعد از شـنيدن 
درخواسـت ها تلفـن مى زدنـد و سـعى مى كردنـد 
نيازهـا برطـرف گردد. در لشـگر 25 كربـال بوديم، 
بچه هـاى اهـل مازنـدران  بارهـا سـخنان آيـت اهلل 
سـخنان  آنـان  مى كردنـد.  نقـل  را  احسـان بخش 

مى كردنـد.  گـوش  جمعـه  نمـاز  در  را  حاج آقـا 
مى گفتنـد خطبه هـاى حاج آقـا هـم پربـار اسـت و 
هـم بـه روز. بـه نظـر مى رسـيد صحبت هايـى كـه 
حاج آقـا در جاهـاى مختلـف دارنـد مـورد توجـه 

اسـتان هاى هم جـوار هـم قـرار مى گرفـت.  

از ویژگی هـای آیت اهلل احسـان بخش 
برایمـان بگویید. 

هر سـالى كـه از انقالب مى گذرد بيشـتر احسـاس 
احسـان بخش  مثـل  افـرادى  وجـود  كـه  مى كنـم 
چـه نقـش به سـزايى در پيـروزى انقـالب، حفـظ 
و توسـعه آن داشـتند. بـا خـود مى گويـم اگر حاال 

هـم بودنـد مى توانسـتند تاثيرگـذار باشـند. 
ايشـان فـرد بـا بصيرتـى بودنـد. حاج آقـا توانسـته 
بايسـتند.   انقـالب،  برهه هـاى  همـه  در  بودنـد 
بصيـرت داشـتن و عمارگونـه بـودن را مى تـوان 
يكـى از ويژگى هـاى ايشـان نام بـرد. مـردم هم از 
ايشـان حمايـت مى كردنـد. مسـائل و موضوعـات 

اسـتان گيـالن را زيـر نظـر داشـت.
ايـن اسـتان به داليـل سرسـبزى و باران خيـز بودن 
مـورد كم لطفـى مسـئولين قـرار مى گيـرد. آيـت اهلل 
احسـان بخش دقيقـًا به اين موضوع اشـاره داشـتند. 
در حالـى  كـه بيشـتر روسـتاهاى گيـالن از لحـاظ 
مالـى محـروم هسـتند. عمـده كار كشـاورزان برنج 
و اندكـى هـم چـاى اسـت. حاج آقا احسـان بخش 
اگـر  داشـت.  كشـاورزان  بـه  خاصـى  عنايـت 
برخـى  از  احسـان بخش  حاج آقـا  حمايت هـاى 
كارخانه هـاى چاى نبود، شـايد بسـيارى از آ نها در 
همـان زمـان تعطيـل مى شـدند. بـه نظـرم مديريت 

جهـادى باعـث شـد كـه به رغـم وجـود جنـگ و 
تحريـم كارخانه هـا كار مى كردنـد و مشـكالت بـه 

ايـن شـكل نبود. 
دغدغـه ايشـان بـه ايـن موضوعات سـبب مى شـد 
به منظـور رفـع مشـكل و بررسـى برخـى مسـائل، 
منزلشـان  در  مسـئولين  بـا  را  مختلفـى  جلسـات 
بـود كـه  ايـن  ايشـان  برگـزار كننـد. هـم  و غـم 
بـا  مشـكالت اسـتان حـل شـود. حاج آقـا حتـى 
مسـئولينى كـه مديريت صحيحى نداشـتند برخورد 
مى كـرد. برخى وقت ها درخواسـت عزل مسـئولى 
را هـم داشـتند.  حاج آقا ذاتًا آدم زيرك و باهوشـى 
بودنـد. در همـه زمينه هـا مطالعـه داشـتند. سـعى 
باشـد.  داشـته  بازديـد  مكان هـا  همـه  از  مى كـرد 
كارخانه هـا  و  شـركت ها  بـه  وقت هـا  برخـى 
مى رفـت. توضيحاتـى كه مسـئوالن آنجـا مى دادند 
را بـه دقـت گوش مى كرد. در سـطح اسـتان كارى 
نبـود كـه از دسـت آيـت اهلل احسـان بخش برنيايد.

 به رغـم گرفتارى هـا و مشـكل جسـمى كـه بعـد 
از تـرور برايشـان رخ  داده بـود همـواره در خدمت 

خانـواده شـهدا بود. 
شـهدا  خانـواده  بـه  به خصـوص  عنايـت  ايشـان 
داشـتند. پس ازاينكه از بيمارسـتان مرخص شـدند، 
شـهدا  خانـواده  بـا  داشـتند  كـه  رنجـى  به رغـم 
رفت وآمـد داشـتند. پزشـكان حركـت بيش ازاندازه 
را منـع كـرده بودنـد منتهـى آيت اهلل احسـان بخش 

بـه توصيه هـا توجـه نداشـت. 

در زمـان پسـت حفاظـت بارهـا 
شـاهد حضـور محسـن رضایـی 
نزد حاج آقـا احسـان بخش بودم. 
برخوردهایشـان مانند پدر و پسر 
یـا دوسـت بـود. همیـن ارتبـاط 
قـدس  لشـگر  پیدایـش  باعـث 
شـد. اگـر ایـن ارتباطـات نبود، 
تأسـیس لشـگر قـدس بعیـد به 

می رسـید.  نظـر 

از راست: نفر دوم محمد تقوازاده در جمع نیروهای طرح جنگل )نیروهای مبارزه با ضد انقالب( جنگل های آمل - 1361
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در قلب مردم
به قلم مهران جو افشان؛ از محافظین آیت اهلل احسان بخش

پاسـداران  از  جوافشـان  مهـران 
انقـالب اسـالمی و یکـی دیگر از 
احسـان بخش  آیت اهلل  محافظـان 
اسـت که  در سـال 63 وارد یگان 
حفاظت شـد و به عنـوان محافظ 
معرفـی  احسـان بخش  آیـت اهلل 

گردید.
او مطلبـی را بـا عنـوان» در قلب 
مـردم« برگرفتـه از خاطراتش در 
دوران خدمت،  به نگارش درآورده 
و معتقـد اسـت حضـور آیـت اهلل 
احسـان بخش در همـه صحنه ها، 
حمایـت از محرومیـن، مالیمت با 
مخالفان، برخـورد و تبادیل نظر با 
مسـئوالن، ارتباط گـرم و دوطرفه 
بـا مـردم و بازاریـان، حضـور در 
جبهه هـای جنـگ، ارسـال کمک 
بـه جبهـه  و حمایـت همه جانبه 
موجـب  همگـی  رزمنـدگان،  از 
گردید که ایشـان نقـش و جایگاه 
ویژه ای در اسـتان داشـته باشند.

درآمد

بـا سـالم بـه روح پـاك امـام راحـل و شـهداى 
مظلـوم انقـالب اسـالمى و شـهداى مدافـع حـرم 
بـراى رهبـر معظـم حضـرت  و آرزوى سـالمتى 
آيـت اهلل خامنـه اى و خدمتگـزاران بى ادعـاى نظـام 

اسـالمى. جمهـورى 
زمانـى  را  احسـان بخش   آيـت اهلل  شـهيد  جانبـاز 
شـناختم كـه قبـل از انقـالب بـراى نمـاز جماعت 
بـه مسـجد چينـى چيـان مى رفتـم و پاى منبرشـان 
اسـتفاده  ايشـان  سـخنرانى  از  و  مى نشسـتم 
مى نمـودم. قبـل از انقـالب پـدر مرحـوم بنـده بـا 
ايشـان دوسـت بودنـد و در مسـجد چينـى چيـان 
بـا ايشـان فعاليـت داشـتند.  ايـن ارتبـاط بعـد از 
انقـالب هـم برقـرار بـود. با آغـاز جنـگ تحميلى 
محمدآبـاد  مسـجد  از  دوسـتانم  از  تعـدادى  بـا 
رودبـاركان از طريـق پيشـمرگان امـام كـه مسـتقر 
در مسـجد كاسـه فروشـان بـازار رشـت زيـر نظر 
آيـت اهلل احسـان بخش بـود، به جبهه جنـوب اعزام 
شـديم و در حميديـه اهواز آمـوزش اوليه را ديديم 
و بـه كرخـه نـور رفتيـم. بعـد از مدتى مجـروح و 
بسـترى شـدم و سـپس بـه رشـت برگشـتم و در 
سـال 1361 افتخـار پيـدا كرده و به عضويت سـپاه 

گيـالن درآمـدم. 
سـال 1363 در يـگان حفاظـت به عنـوان محافـظ 
بـه بيـت آيـت اهلل احسـان بخش معرفى شـدم. آنجا 
بـود كـه شـناخت بيشـترى از حاج آقـا پيـدا كردم. 
چـه  كـه  مى بينـم  مى كنـم  را  فكـرش  كـه  حـاال 
مـرد اسـتوارى بودنـد. در همـه صحنه هـا حضـور 
داشـت. حاج آقـا در رابطـه بـا محرومان و كسـانى 
كـه نيـاز به كار داشـتند تـا آنجايى كه مى توانسـتند 
پيگيـرى مى كردنـد. خـودم چنديـن بـار  مراجعـه 
رفـع  بـراى  نامـه  و  مالـى  كمك هـاى  و  كـردم 
مشـكالت مـردم گرفتـم. درب منزلشـان بـه روى 
همـه بـاز بـود. فرقى نداشـت كه مسـئول باشـد يا 

غيرمسـئول. 
هجمـه بسـيار كار باعث نمى شـد دسـت از مطالعه 

حاج آقـا در رابطـه بـاکار مـردم 
حسـاس بودند. همیشـه سفارش 
داشـتند کـه مبـادا بی احترامـی 
صـورت بگیـرد. تأکید داشـتند: 
بـا مـردم برخـورد خوبی داشـته 
باشـیم.  ایشـان شـناخت خوبی 
به خصـوص  و  گیـالن  مـردم  از 
ارتباطات  بازاریان داشـت. همین 
دوطرفـه موجـب گردیـد تـا در 
بـه  کمـک  درخواسـت  مواقـع 
جبهه هـای جنـگ، سـیل عظیم 
گـردد. ارسـال  مردمی  کمک هـا 
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بـردارد.  هيـچ زمانى بـدون مطالعه در سـخنرانى ها 
بـه  مسـئولى  يـا  وزيـر  اگـر  نمى يافـت.  حضـور 
ديدارشـان مى آمـد در رابطه با موضـوع مورد طرح 
مطالعـه مى كـرد. به دفعـات آيـت اهلل احسـان بخش  
مباحـث تخصصـى را بيـان مى كـرد و ايـن باعـث 
شـگفتى مسـئولين بود كه چه طور ايشـان اين همه 

اطالعـات و اشـراف كارى بـر موضـوع دارند.  
حاج آقـا در رابطـه بـاكار مـردم حسـاس بودنـد. 
بى احترامـى  مبـادا  كـه  داشـتند  هميشـه سـفارش 
صـورت بگيـرد. تأكيـد داشـتند: بـا مـردم برخورد 
خوبـى داشـته باشـيم.  ايشـان شـناخت خوبـى از 
داشـت.  بازاريـان  به خصـوص  و  گيـالن  مـردم 
هميـن ارتباطـات دوطرفـه موجـب گرديـد تـا در 
مواقـع درخواسـت كمـك بـه جبهه هـاى جنـگ، 

سـيل عظيـم كمك هـاى مردمـى ارسـال گـردد.
از ديگـر اقدامـات آيـت اهلل احسـان بخش مى تـوان 
بـه عالقـه وافرشـان بـه طلبه هـا اشـاره داشـت. تا 

بـراى زندگـى  برمى آمـد  از دستشـان  جايـى كـه 
بهتـر طلبه هـا فعاليت كردنـد. در بيشـتر كارخانه ها 
تـا  كردنـد  معرفـى  جماعـت  امـام  شـركت ها  و 

كارگـران نمـاز جماعـت بخواننـد. 
در آن مقطـع زمانى شـاهد برخى مخالفت ها بوديم. 
راحـت بگويـم كسـانى بـا آيـت اهلل احسـان بخش 
مخالـف بودنـد. ولـى نكتـه جالبـش آن بـود كـه 
وقتـى بـه بيـت آيـت اهلل مى آمدنـد، حاج آقـا آن هـا 
را  بـا آغـوش بـاز  تحويـل مى گرفـت. ايـن اقدام  
اعتراضمـان  در  مى شـد.  خورى مـان  دل  باعـث 
مى گفـت: شـما كـه بـا مـن بـد نيسـتيد مـن بايـد 
آن هـا را تحويـل بگيـرم تـا بـه  اشـتباه خودشـان 
پـى ببرنـد. همـان  طـور كـه اشـاره داشـتم ايشـان 
در همـه صحنه هـا حضـور داشـتند. حتـى مراسـم 
بـه  فرزندانشـان  عقـد  بـراى  كـه  كسـانى  عقـد. 
ايشـان مراجعـه مى كردنـد سـؤال اول آيـت اهلل اين 
بـود كـه مهريـه عـروس چقدر اسـت؟ اگـر مهريه 

زيـاد بـود، مى گفـت: جـاى ديگـرى برونـد و عقد 
بـه عـروس و  نمى كـرد. در نصيحتـى  را جـارى 
دامـاد  مى خواسـت ماننـد لبـاس عيـب يكديگر را 

نند.  بپوشا
موجـب  مـردم  دل  در  و حضـور  ارتبـاط  هميـن 
آيـت اهلل  و  مـردم  بـه همـت  گيـالن  كـه  گرديـد 
بـه  مردمـى  كمك هـاى  ارسـال  در  احسـان بخش 
از  وقـت  هـر  باشـد.  سـربلند  جنـگ  جبهه هـاى 
بازاريـان و مـردم شـريف گيـالن تقاضـاى كمكى 
شـد ايـن جـواب مثبـت مـردم بـود كـه موجـب 
دلگرمـى رزمنـدگان گرديـد. چـه گونـه مى شـود 
نقـش و محوريت آيـت اهلل احسـان بخش را ناديده 
گرفـت. نقـش و جايگاهـى كـه موجـب گرديـد 
كـه سـرداران بـزرگ جنـگ هنـوز نيز از ايشـان به 

بزرگـى و نيكـى يـاد مى كننـد.
بـه  كشــور  از  خـارج  سفـــرهاى  برخـى   در 
مثـاًل  يـا  معالجـه  بـراى  چـه  بـودم.  همــراه شان 
ايـن سـفرها  از  دريكـى  نمايشـگاهى.  از  بازديـد 
خطـاب بـه من گفـت : تـا دو الـى سـه روز آينده 
سـپاه  از  را  پاسـپورتت  اسـت  پيـش  در  سـفرى 
بگيـر. گفتـم: حاج آقـا شـما در جريـان هسـتيد كه 
پاسـپورت مـا در حفاظـت اطالعـات سـپاه تهـران 
مـى باشـد و زمـان مى بـرد تا  آمـاده گردد. ايشـان 
دسـت خطـى خطـاب بـه سـردار رضايـى فرمانده 
آن زمـان سـپاه نوشـتند و مـن نامه را توسـط يكى 
از فرماندهـان سـپاه بـه ايشـان رسـاندم. با دسـتور 
را   بنـده  پاسـپورت  روز  همـان  رضايـى  سـردار 
تحويـل دادنـد. روابـط حاج آقـا احسـان بخش بـا 
سـردار رضايى بسـيار خـوب و كاربـردى بود. چه 
خدمـات ارزشـمندى كـه حاج آقـا در طـول دوران 

دفـاع مقـدس انجـام داده بودنـد.

هجمه بسـیار کار باعث نمی شـد 
بـردارد.   مطالعـه  از  دسـت 
هیـچ زمانـی بـدون مطالعـه در 
نمی یافـت.  حضـور  سـخنرانی ها 
بـه  مسـئولی  یـا  وزیـر  اگـر 
رابطـه  در  می آمـد  دیدارشـان 
بـا موضـوع مـورد طـرح مطالعه 
آیـت اهلل  به دفعـات  می کـرد. 
احسـان بخش  مباحـث تخصصی 
باعـث  ایـن  و  می کـرد  بیـان  را 
شـگفتی مسـئولین بـود کـه چه 
طور ایشـان این همـه اطالعات و 
اشـراف کاری بـر موضـوع دارند.  
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خطابه های آتشين و افشا گرایانه
گفت وگو با محمدحسن سمیعی 

نماینده آیت اهلل فالحتی  در امور مساجد استان گیالن

پـدر، او و بـرادر دوقلویـش بـه نـام 
حـاج حسـین را به صنـدوق عدالت 
در رشـت بـرده و خطاب بـه آیت اهلل 
احسـان بخش  می گوید: من حسـن 
و حسـینم را نـزد شـما آوردم که با 
دیـن و دانش آشـنا شـوند. صحبت 
اسـت.  سـمعیی  حجت االسـالم  از 
مبـارزان  از  و  از وعـاظ مطـرح  وی 
انقالبـی گیـالن اسـت کـه معتقـد 
بـا  احسـان بخش  آیـت اهلل  اسـت 
خطبه های آتشـین و افشـاگرانه اش 
به خصوص در مسـجد سـوخته تکیه 
محوریـت حرکت هـای مردمی علیه 
رژیـم پهلـوی را بـر عهده داشـت.

رشـت   سیدابوالقاسـم  محله شـان 
بـود. همان محلـه ای که در مسـجد 
آقـای  می گفـت.  اذان  و  قـرآن  آن 
سـمیعی قـاری قـرآن بود و شـاید 
بـه همیـن دلیـل قـاری جلسـات و 
تظاهـرات انقالبـی مـردم رشـت را 
بـر عهـده داشـت. پـس از قرائـت 
و  احسـان بخش  آیـت  اهلل   قـرآن، 
دیگـر وعـاظ شـروع به  سـخنرانی 
می کردنـد. شـاهد یـاران بـا او بـه 
جزئیـات  تـا  نشسـت  گفت وگـو 
بیشـتری از وقایـع روزهـای انقالب 

در گیـالن را جویـا شـویم.

درآمد

اولین دیدارتان با آیت اهلل احسان بخش 
در چه زمانی بود؟

آشـنايى مـا بـا حاج آقـا احسـان بخش برمى گـردد 
نـام  بـه  بـرادر دوقلـو بوديـم  بـه زمانـى كـه دو 
حـاج حسـين آقـا و بنـده. 6 سـال سـن داشـتيم 
كـه مرحـوم پدرمـان مـا را بـه صنـدوق عدالت كه 
در رشـت بـود نـزد حاج آقـا احسـان بخش بردنـد 
و خطـاب بـه ايشـان گفـت: من حسـن و حسـينم 
را نـزد شـما آوردم كـه جنابعالـى آن هـا را بـا دين 
و دانـش آشـنا كنيـد. ايـن آغـاز شـناخت مـا از 
حاج آقـا احسـان بخش بـود. حاج آقا احسـان بخش 
در مدرسـه ديـن و دانـش بـراى تبييـن احـكام و 
معـارف اسـالم، فعاليـت گسـترده ايى داشـت. اين 

فعاليت هـا گسـترش يافـت تـا سـال 1357.

مجموعـه فعالیت هـای شـما در کـدام 
منطقـه رشـت بود؟

محلـه مـا سـيد ابوالقاسـم رشـت بـود. محلـه اى 
كـه در مسـجد آن قـرآن و اذان مى خوانـدم. يكـى 
از روحانيونـى كـه از قبـل انقـالب پـاى منبرشـان 

مى نشسـتيم آيـت اهلل احسـان بخش بـود. منبرهـاى 
بسـيار قـوى و علمـى ارائـه مى كـرد. بـه هيئـت 
حاج آقـا  چـون  اشـخاصى  مى شـد  تأكيـد   امنـا 
احسـان بخش را بـراى سـخنرانى دعـوت كننـد تـا 

بـراى نسـل جـوان جذابيـت داشـته باشـد.
قبـل از انقـالب جـزء جوانـان مذهبـى و معتقـد 
بوديـم. جوانـان را در جلسـات و محافـل قرآنـى 
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بـودم.  قـرآن  قـارى  هـم  مـن  مى كرديـم.  جمـع 
زحمـات زيـادى دربـاره تجويـد قـرآن و فراگيرى 
آن داشـتم. لـذا يكى از راه هاى جذب نسـل جوان، 
قبـل از انقـالب، اول برگزارى كالس هـاى معارف 
و قـرآن و ديگـرى مسـائل ورزشـى و رزمـى بود. 
بـر ايـن اسـاس شـديم جـزء بنيان گـذاران ورزش 
بديـن  اسـتان.  در   50-51 سـال هاى  در  رزمـى 
ترتيـب توانسـتيم اقـدام بـه جـذب جوانـان كنيم.
بـه  اسـاتيد نسـبت  از  سـال 1351 توسـط يكـى 
حضـرت امام اظهـار ارادت و آشـنايى پيـدا كردم. 
جريـان 15 خرداد و انقالب امام را برايمان توضيح 
داد. آن زمـان در دبيرسـتان  صنعتى چمران رشـت 
بـودم . اسـتادى بـود بـه نام آقاى خاكسـار، ايشـان 
روحانـى بـود كـه معـارف دينـى تدريـس مى كرد. 
چـون روحيه مذهبـى و گرايش دينى در ما شـديد 
بـود بـه مـا اعتماد كـرد و دربـاره آقا سـيد روح اهلل 
برايمـان گفـت. همـان زمـان شـيفته حضـرت امام 
شـدم.  بعدهـا كـه بـه قـم و مشـهد رفتـم و طـى 
افزايـش ارتباطـى كـه بـا شـهيد هاشـمى نژاد پيـدا 

كـردم بيشـتر بـا حضرت امام آشـنا شـدم.  
در تهـران صـوت سـخنرانى هاى امـام را از يـك 
نوارفروشـى بـه نـام نغمه هـاى آسـمانى در ميـدان 
ارگ تهـران تهيـه مى كـردم. صاحـب نوارفروشـى 
كـه نامـش را فرامـوش كـرده ام، ابتـداى كار مـا را 
تحويـل نمى گرفـت و بعـد كـه خـودم را معرفـى 
كـردم و گفتـم از آشـنايان آقـاى شـجونى هسـتم 
سـخنرانى  و  امـام  حضـرت  از  نـاب  نوارهـاى 
سياسـيون بـزرگ ماننـد رهبـر معظـم انقـالب و 
آيـت اهلل طالقانـى بـه من مـى داد و من هـم آن ها را 

بـه رشـت آورده و تكثيـر مى كـردم و بين دوسـتان 
اهـل مبـارزه تقسـيم مى كـردم.

احسان بخش  فعالیت های آیت اهلل  مبدأ 
از کدام مسجد بود؟

آيـت اهلل  روشـنگرانه  مذهبـى  فعاليت هـاى  مبـدأ 
بـود.  رشـت  چينى چيـان  مسـجد  احسـان بخش 
از  بسـيارى  و  مى شـد  برگـزار  جلسـه  هفتگـى 

مى كردنـد.  اسـتقبال  آن  از  جوانـان 

آغـاز درگیری هـا علیـه رژیـم پهلـوی 
در گیـالن به خصـوص رشـت از کجـا 
نقـش  گرفـت؟  شـکل  گونـه  چـه  و 
گونـه  چـه  را  احسـان بخش  آیـت اهلل 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
نهضت شـكوهمند انقالب اسـالمى بعد از شهادت 
مرحـوم آيـت اهلل آقـا سـيد مصطفـى خمينـى آغاز 
جرقـه ايـى بـود در ايـران. حضـرت امـام فرمودند 
شـهادت سـيد مصطفـى از الطـاف خفيـه خداونـد 
بـود. بـه تاريخ انقـالب كه نـگاه مى كنيـم، مى بينيم 
آقـا سـيد  از زمـان شـهادت  انقـالب  كـه جرقـه 
مصطفـى خمينـى زده شـد و نهضـت از قـم، تبريز 
و تهـران آغـاز گرديـد و به مـرور مردم آگاه شـدند 
و شـناخت حضـرت امام بعد از شـهادت آقا سـيد 
مصطفى بيشـتر شـد. وعـاظ، گوينـدگان و مبلغين 
در سراسـر كشـور به خصـوص در قـم و تهـران 
شـروع به افشـاگرى عليه نظام پهلـوى كردند.يكى 
از ابعـاد سياسـى حاج آقا احسـان بخش ايـن بود كه 
در جـذب نسـل جـوان خيلى فعـال بودنـد. باآنكه 

رژيم بسـيار حسـاس بود ايشـان با همه مشـكالت 
و گرفتارى هـا در جـذب جوانـان، نقـش بسـزايى 
داشـت اصـل افشـاگرى و ورود به عالم سياسـت، 
انقـالب  آغـاز  از زمـان  را مى تـوان  و ورودشـان 
اسـالمى دانسـت. بيشـتر جوانان انقالب و پرشـور 
قبـل از انقـالب و پاسـداران بعـد از انقـالب همان 
كسـانى هسـتند كه در مسـجد سـوخته تكيه رشت 

پـاى منبـر حاج آقـا احسـان بخش مى نشسـتند.
حاج آقـا احسـان بخش خطابه هاى بسـيار آتشـين و 
افشـاگرانه عليه نظـام پهلوى مى خوانـد. به عبارتى 
جرقـه اين درگيرى هـا و راهپيمايى هـاى بزرگ در 
رمضان سـال 57 در مسـجد سـوخته تكيه رشـت با 
سـخنرانى هاى كوبنـده آيـت اهلل احسـان بخش زده 
شـد و از همان جـا بـذر راهپيمايى هـاى بـزرگ در 
خيابان هـاى رشـت از جملـه خيابان هـاى مطهرى، 

تختى و سـبزه ميدان كاشـته شـد. 
قبـل از اينكـه حاج آقا احسـان بخش آن خطابه هاى 
آتشـين خـود را عليـه رژيـم داشـته باشـد مـن و 
و  جهـاد  آيـات  ضرابـى،  احمـد  شـيخ  آيـت اهلل 
شـهادت را مى خوانديـم. مـن تـالوت مى كـردم و 
آيـت اهلل ضرابـى ترجمـه مى كـرد و سـپس آيت اهلل 

احسـان بخش بـه منبـر مى رفـت
 ايشـان َعَلـم انقـالب را بـه دسـت گرفـت، پيـش 
افتـاد و در كنارشـان روحانيـون، جوانـان و همـه 
گروه هـا »حتـى گروه هـاى چـپ و ماركسيسـتى« 

عليـه رژيـم پهلـوى قـرار گرفتند. 

منشأ سیاسـی آیت اهلل احسـان بخش در 
مبـارزه با رژیـم را در چـه می دانید؟

ايشـان يـك محبـت و ارادت خاصـى نسـبت بـه 
حضـرت امام داشـتند كـه بعدها متوجه شـديم كه 
حضـرت امـام هـم يـك عالقـه خاصى نسـبت به 
ايشـان دارنـد بنابرايـن منشـأ برمى گردد بـه ارادت 

خطابه های  احسان بخش  حاج آقا 
بسیـار آتشیــن و افشـــاگرانه 
به  می خواند.  پهلوی  نظام  علیه 
و  درگیری ها  این  جرقه  عبارتی 
رمضان  در  بزرگ  راهپیمایی های 
سال ۵7 در مسجد سوخته تکیه 
کوبنده  سخنرانی های  با  رشت 
و  شد  زده  احسان بخش  آیت اهلل 
راهپیمایی های  بذر  همان جا  از 
از  رشت  خیابان های  در  بزرگ 
تختی  مطهری،  خیابان های  جمله 

و سبزه میدان کاشته شد. 

از راست نفر سوم حجت االسالم سمیعی - مقر لشگر قدس گیالن در سنندج - 1365
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حاج آقـا احسـان بخش بـه حضـرت امـام. بـا آغاز 
انقـالب در سـال 57، حاج آقـا احسـان بخش سـينه 
خـود را سـپر بـالى حضرت امـام و انقـالب قرار 
داد. بـه ميـدان رفتنـد و اسـتان را متحـول كـرد. 
آيت اهلل احسـان بخش در رشــــت حركـــت هاى 
بـزرگ و انقالبـى و روشـنگرانه ايى كردنـد. تاريخ 

ايـن اقدامـات را گواهـى و شـهادت مى دهـد.

بـه حضور سـایر گروه هـا در تظاهرات 
اشـاره داشـتید. بـه چـه دلیـل بعـد از 
پیـروزی انقـالب گروهک هـا راه شـان 
را جـدا کردنـد و دیگر پایـگاه مردمی 

شتند. ندا
بــه اقتضــاى آن زمــان، آراء و نظــرات موافقيــن و 
مخالفيــن زيــاد بــود. كســانى كــه ســاليق و عقايــد 
ــت ها و  ــا، ماركسيس ــتند. توده اى ه ــى داش مختلف
ــتند،  ــتى داش ــاى ماترياليس ــه گرايش ه ــانى ك كس
هرگــز خودشــان را زيــر چتــر يــك روحانــى مثــل 

ــتند.  ــان بخش نمى دانس ــت اهلل احس آي
آن ها افـرادى فرصت طلـب بودند كه مى خواسـتند 
از موقعيـت بـه نفع خودشـان سـوء اسـتفاده كنند. 
در حالـى  كـه فرهنگ ايـن ملت هرگز ماترياليسـم 
را نمى پذيرفـت و ديـن و آييـن و اعتقـاد و بـاور 
ايـن مـردم، خـداى تبـارك  و تعالـى بود، لـذا هيچ 
 وقـت مكتـب ماترياليسـتى نمى توانـد در شـيعيان 
علـى راه پيـدا كنـد. هرچند مشـكالت بسـيارى را 

چـه قبـل و چه بعـد از انقـالب ايجـاد كردند. 
فرهنـگ،  حـوزه  در  گيـالن  اسـتان  در  البتـه 
بى مهرى هـاى زيـادى شـده بـود و روحانيونـى كه 
قبـل از انقـالب بتواننـد معـارف اسـالمى و قرآنى 
فرهنگـى،  لحـاظ  از  بودنـد.  كـم  دارنـد  بيـان  را 
گرايش هـاى چـپ به خصـوص ماركسيسـتى، زياد 
بـود. ليدرهـاى گرايش هـاى ماركسيسـتى غالبًا در 
گيـالن و مازنـدران بودند. اوايل انقـالب در همين 
كـه  بزرگـى  پرده هـاى  رشـت  شـهردارى  ميـدان 
نشـانه داس و چكـش داشـتند برافراشـته مى شـد. 
انـواع گروه هـا را مى شـد ديـد. حضـرت امـام بـا 
فرمايشات شـان و نمايندگان شـان به خصـوص در 
اسـتان گيالن، جهت روشـنگرى و آگاه سازى نقش 
به سـزايى داشـتند. حاج آقـا احسـان بخش، آيت اهلل 
امينيـان و ديگـر علمـا بسـيار زحمـت كشـيدند. 
حاج آقـا احسـان بخش مى گفتنـد نماينـده حضرت 
امـام هسـتم و وظيفـه  دارم گروه هـا را هدايـت و 
جـذب كنـم. نقـد مكتـب كاپيتاليسـم و ليبراليسـم 
در برخـى خطبه هاى شـان نشـان از عمـق مطالعه و 
دانش ايشـان بـود. بديـن خاطر، خطبه هاى ايشـان 

مـورد توجـه ديگـر اسـتان ها نيـز بود.

آيـت اهلل احسـان بخش بـا همـه صالبـت در مقابل 
اعـالم  گفتگـو  و  بحـث  بـراى  و  ايسـتاد  آن هـا 
آمادگـى كـرد. اختالفـات از ناحيـه گروهك هـا و 
برخـى افـرادى كه نـاآگاه بودنـد بيان شـد. در اين 
بيـن دو طـرف  مباحثـى  و  خصـوص گفت وگـو 
مطـرح گرديـد. حاج آقـا احسـان بخش بـا صبـر و 
سـعه صـدر، برخـورد كردند. حتـى عـده اى  عليه 
ايشـان راهپيمايى كرده و شـعار مى دادند، برخى از 
هـواداران ايشـان كه اجـازه برخورد مى خواسـتند، 
حاج آقـا بـه كسـى حـق دخالـت نـداد. مى گفـت: 
وظيفـه  داريـم روشـنگرى كنيـم. ان شـاء اهلل مـرور 
زمـان حقايـق را آشـكار خواهـد كـرد. بـه نظـرم 
ايشـان با صبورى توانسـتند جو اسـتان را آرام نگه 
 دارنـد و بهانـه اى به دسـت دشـمن و ضـد انقالب 

 . هند ند

در  و  بودید  مشهد  در  مدتی  جنابعالی 
دیدار آیت اهلل احسان بخش با آیت اهلل 
موضوع  داشتید.  حضور  طبسی  واعظ 

این دیدار و نشست چه بود؟
يادم هسـت آيت اهلل طبسـى، حاج آقا احسـان بخش 
را دعـوت كـرده بودنـد و مـا ناهـار خدمت شـان 
بوديـم. در جلسـه اى كـه برگـزار شـد مسـئولين 
و خبـرگان  مجلـس  نماينـدگان  و  قـدس  آسـتان 
نشسـته بودنـد. هـر كـدام مطالبـى را ارائـه دادنـد. 
ايشـان  احسـان بخش،  بـه حاج آقـا  رسـيد  نوبـت 
در مـورد وضعيـت اقتصـاد و كشـاورزى خراسـان 
صحبـت كـرد و آمـار وضعيـت رشـد، مشـكالت 
و ديگـر مسـائل حـوزه كشـاورزى و صنعـت آن 

اسـتان را مطـرح كـرد. در پايـان  آيـت اهلل طبسـى 
گفتنـد: آقـاى احسـان بخش شـما مطالبـى را بيـان 
داشـتيد كـه مـا نسـبت بـه آن اشـراف نداشـتيم. 
تمامـى نماينـدگان اسـتان آيت اهلل احسـان بخش را 

تحسـين كردنـد. 
مسـئولين اسـتان نسـبت به مطالب ايشـان متعجب 
بودنـد و پرسـيدند منابـع حاج آقـا احسـان بخش از 
كجاسـت؟ چـه مقـدار دامنـه مطالعات روز ايشـان 
عميـق اسـت؟ ايـن وضعيـت در خصـوص ديگـر 
وزراء و مسـئولينى كـه در گيـالن بـه ديدارشـان 

مى رفتنـد نيـز صـدق مى كـرد. 

آن زمـان جنابعالـی مسـئول شـورای 
طـالب گیالنیان مقیم در مشـهد بودید؟
بلـه. يكـى از برنامه هـاى مـا ايـن بـود كـه حاج آقا  
را دعـوت مى كرديـم. ايشـان بـه پابوس امـام رضا 
كـه مى آمدنـد، طـالب گيالنـى مقيـم مشـهد، در 
مسـجد مقبره )واقـع در چهارراه شـهدا كه يكى از 

نظرات  و  آراء  زمان،  آن  اقتضای  به 
بود.  زیاد  مخالفین  و  موافقین 
و عقاید مختلفی  کسانی که سالیق 
داشتند. توده ای ها، مارکسیست ها و 
کسانی که گرایش های ماتریالیستی 
داشتنـد، هـرگـز خودشـان را زیر 
چتــر یک روحــانی مثل آیت اهلل 

احسان بخش نمی دانستند. 

نماز جمعه رشت، از چپ: حجت االسالم حجتی، آیات احسان بخش، زاهد، پورجعفر و حاج عباس احمدی
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مسـاجد مشـهور انقالبـى مشـهد هم هسـت( پاى 
يكـى  مى نشسـتند.  احسـان بخش  حاج آقـا  منبـر 
از نصيحت هـاى ايشـان ايـن بـود كـه مى گفـت: 
دارم  نـذر  مـن  خـود  نباشـيد.  غافـل  مطالعـه  از 
كـه هـرروز 5 سـاعت مطالعـه كنـم و اگـر روزى 
كسـالت داشـته باشـم، قضاى آن سـاعاتى كه به جا 
نيـاوردم را جبـران مى كنـم. اگـر طلبـه و روحانـى 
بخواهـد بـه روز باشـد، نبايـد مطالعـه را از دسـت 
ارائـه مطالـب بـه روز بـه نسـل جـوان و  بدهـد. 
جامعـه نيازمنـد مطالعـه، تحقيق و پژوهش اسـت. 

بيـان ايـن مطالـب برايمـان درسـى بود.

علل حوادث اوایل انقالب در رشت را 
چه می دانید؟

يـك امر طبيعـى و بديهى اسـت. در اوايل انقالب، 
برخـى ناآگاه بودند و ما  شـاهد برخـى تندروى ها 
بوديـم. كسـانى بـه سـرمنزل مقصود مى رسـند كه 
دنبـال رو واليـت باشـند. كسـى بخواهـد جلوتر از 
واليـت حركـت كنـد هالك خواهد شـد و كسـى 
كـه عقـب بمانـد بـه دام ديگـران افتاده و از مسـير 
اوايـل  آن  در  مى گـردد.  خـارج  مسـتقيم  صـراط 
برخـى اختـالف سـليقه و برخى اختـالف عقيدتى 
داشـتند. بـه  كل عقيـده و آرمـان انقـالب را قبـول 
نداشـتند. آنـان بعدهـا حتـى بـا تـرور و اقدامـات 
خشـونت آميز نتوانسـتند به اهدافشـان دست يابند. 

مدتـی کـه در جبهه های جنـگ بودید 
حاج آقـا احسـان بخش را دیدید؟

قبـل از هـر چيـز بايـد بگويـم كـه بـدون شـك 
مشـاركت مردمى در حمايت و پشـتيبانى و حضور 

كـرده بودنـد. كـه عامـل وحـدت بيـن روحانيون، 
مـردم، رزمنـدگان و انقالبيـون همين شـيخ اسـت. 
از  را  او  بايـد  احسـان بخش«  آيـت اهلل  »منظـور 
آيـت اهلل  بـا  كـه  كارى  همـان  برداشـت.  راه  سـر 
دسـتغيب، مدنـى، صدوقـى و ديگـران كردنـد و 
درنهايـت آن اتفـاق ناگـوار رخ داد. واقعيـت امـر 
ايـن اسـت كـه خداونـد ايشـان را نگـه داشـت. 
آيـت اهلل احسـان بخش سـاليان سـال بـه انقـالب، 
امـام و اسـتان خدمـت كردنـد. حاج آقـا لحظه ايى 
از خدمـت غافـل نمانـد. در همـه حـوادث، اعـم 
از سـيل، زلزلـه، حضـور داشـت. در  هميـن زلزله 
رودبـار، بـا وضعيت نابسـامان جسـمانى اش برخى 
مواقـع اوليـن نفـرى بـود كه حضـور پيـدا مى كرد. 
يـادم اسـت كـه بـا تلفـن خطـاب بـه اسـتاندار، 
فرمانـدار و ديگـر مسـئولين مى گفـت: كجاييـد؟ 
ايشـان در دل صحنه روى يك صندلى مى نشسـت 
و كارهـا را پيگيـرى مى كـرد. برخـى وقت هـا كـه 
خسـته مى شـد بـه عصايـش تكيـه مـى داد در اوج 
خسـتگى، شـنواى دردهـاى مـردم بـود. مسـئولين 
مـا بايـد در دل صحنـه و شـنواى مشـكالت مردم 
باشـند. درب منزلـش به سـوى مـردم بـاز بـود. در 
خوشـى ها و ناخوشـى هاى مردم مشـاركت داشت.

 گیـالن علمـدار بزرگـی بـه نام 
آیـت اهلل احسـان بخش را داشـت 
کـه بـا تمـام وجـود در حمایـت 
از رزمنـدگان و پیشـبرد اهـداف 
فرامیـن حضـرت امـام در میدان 
بـود. بارهـا شـد تـا خـط مقدم 
توفیقـی  داشـتند.  حضـور  نیـز 
شـد در جزیـره مجنـون ایشـان 
او  ببینـم. تعجـب کـردم کـه  را 
بـا آن وضعیـت جسـمانی در  را 
خندیـد  می دیـدم.  مقـدم  خـط 
و گفـت اینجـا چـه کار می کنی؟ 
برایـم دعـا کـن کـه  می گفـت: 
خـدا در همیـن مکان مرا شـهید 

. کند

فرزندان رشـيد گيالنـى در جبهه هـاى جنگ، يكى 
از افتخارات مردم شـريف اسـتان گيالن در هشـت 
سـال دفـاع مقـدس اسـت. برخـى از شـهداى مـا 
حضـرت امـام را نديـده بودنـد ولـى چنـان ذوب 
در واليـت و عشـق بـه حضـرت امـام بودنـد كـه 
جـان خـود را فـداى نظـام كردنـد. گيـالن علمدار 
بزرگـى بـه نـام آيـت اهلل احسـان بخش را داشـت 
كـه بـا تمـام وجـود در حمايـت از رزمنـدگان و 
پيشـبرد اهـداف و فراميـن حضرت امـام در ميدان 
بـود. بارها شـد تـا خط مقـدم نيز حضور داشـتند. 
توفيقـى شـد در جزيـره مجنـون ايشـان را ببينـم. 
تعجـب كـردم كه او را با آن وضعيت جسـمانى در 
خـط مقـدم مى ديـدم. خنديد و گفـت اينجا چه كار 
مى كنـى؟ مى گفـت: برايـم دعـا كـن كـه خـدا در 
هميـن مـكان مـرا شـهيد كنـد. او را بغـل كـردم و 
بوسـيدم. بـه نظـرم بعـد از تـرور تحـول بزرگـى 
در ايشـان ايجادشـده بـود. بـا پشـتيبانى ايشـان از 
جبهه هـاى جنـگ ، گيـالن سـرآمد همـه اسـتان ها 
شـد. حاج آقـا احسـان بخش در ارتبـاط بـا عشـق 
و محبـت حضـرت امام انسـان عجيبى بـود. ذوب 

بودند. امـام  در 

و سخن پایانی
در زمـان قبل از تـرور، منافقين اطالعيـه ايى صادر 
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اسـتان  طـالب  و  روحانيـون  رهبـرى  عهـده دار 
گيـالن در زمـان انقـالب بـه جنگ تحميلـى بود و 
بـا دعـوت علنـى از مردم بـراى راهپيمايى پرشـور 
بـر ضـد رژيـم طاغـوت و صـدور اطالعيه هـاى 
متعـدد، به فعاليت هـاى مبارزاتى مشـغول بود؛ بعد 
از پيـروزى انقـالب نيـز كـه بسـيارى از شـهرهاى 
گروهك هـا  تاخت وتـاز  و  هجمـه  مـورد  كشـور 
نيـز در كنـار روحانيـت و  ايشـان  قـرار گرفـت، 
مـردم، در مقابـل ايـن جريانـات ايسـتادگى كـرد.
ايـن عالـم ربانـى در خدمت رسـانى بـه مردم سـر 
از پـا نمى شـناخت تـا جايـى كـه در برخـى موارد 
بـا حضـور در ميـان مـردم، مشـكالت آنـان را از 
نزديـك رصـد نمـوده و درصـدد رفـع مشـكالت 

برمى آيـد.
متعـدد  وارسـته در عمليـات  عالـم  ايـن  حضـور 
باطـل، حاكـى از روح  در جبهه هـاى حـق عليـه 
آيـت اهلل  بـود.  ايشـان  ظلم سـتيزى  و  جهادگـرى 
احسـان بخش با تأسـى به سـيره علماى سـلف، به 
سـاخت مـدارس علميه، منـزل براى فقـرا و كمك 
بـه ايتام و مسـتمندان، همت گماشـت و نـام او در 

خاطره هـا جـاودان مانـد.

حجــت  االســالم  و المسلمیــن احمد 
قلی زاده، داماد آیت اهلل احسان بخش:

درس مهمـى كـه از آيـت اهلل احسـان بخش گرفتـم 
ايـن بـود كـه ايشـان هيـچ گاه بـدون برنامـه كارى 
انجـام نمـى داد، همچنين به كارى كـه انجام مى داد 
ايمـان داشـت. ايشـان روزانـه حداقل پنج سـاعت 
مطالعـه مى كـرد كـه حتى بيمـارى نيز مانـع مطالعه 

نمى شد. ايشـان 

به یاد آیت اهلل
بـه یـاد آیـت اهلل شـامل اظهارنظـر 
شـخصیت های سیاسـی ، مذهبی و 
برخی مسـئولین و فرماندهان دوران 
دفـاع مقـدس اسـت کـه در زمان و 
مکان هـای مختلف هریـک به نوعی 
بابیـان برخی از ویژگی هـای آیت اهلل 
یادکرده انـد.  او  از  احسـان بخش 
همچنین  اشـاره ایـی کوتـاه داریم 
به اسـناد سـاواک وخاطـرات برخی 

شـخصیت ها. 

درآمد

آیـت اهلل محمدجـواد فاضـل لنکرانـی 
اسـتاد حـوزه علمیـه قم:

پـس از گذشـت سـال ها از ارتحـال ايـن روحانـى 
جليل القـدر هنـوز مـردم خداجـوى گيـالن ارادت 
خـود را نسـبت بـه ايـن شـخصيت ارزشـمند و 
مرحـوم  به راسـتى كه  و  مى دهنـد  نشـان  مذهبـى 

احسـان بخش افتخـار روحانيـت كشـور بـود.

بنیاد  ابراهیم طاهرنژاد مدیر کل سابق 
شهید و امور ایثارگران گیالن: 

بـراى پشـتيبانى  پانصـد كاميـون  ارسـال هـزار و 
احسـان بخش  آيـت اهلل  زعامـت  بـه  جبهه هـا  از 
ايشـان در زمـان  اقدامـات بزرگـى اسـت كـه  از 
بـا  همـواره  و  رسـانده اند  ثبـت  بـه  حياتشـان 
مى كوشـيدند  خستگى ناپذيرشـان  مجاهدت هـاى 
مـردم را در خـط امـام و انقـالب حفـظ كننـد.

حاكميـت  اسـتقرار  بـراى  احسـان بخش  آيـت اهلل 
اسـالمى گام هـاى بلنـدى برداشـت. روحيـه بـاال، 
همـت متعالـى، ابعاد شـخصيتى، اخالقـى، فقهى و 
علمـى آيـت اهلل احسـان بخش بايد به درسـتى تبيين 

شـود و بـه نسـل جديـد معرفـى گردد.

آیـت اهلل سـیدعلی حسـینی اشـکوری 
مجلـس  در  گیـالن  مـردم  نماینـده 

رهبـری: خبـرگان 
آيـت اهلل احسـان بخش يـار وفـادار واليت فقيه بود. 
خدمات بزرگ و چشـمگير ايشـان فراموش شـدنى 
و  انقـالب  دوران  در  ايشـان  خدمـات  نيسـت. 
دفـاع مقـدس ويـژه بـود و سـرانجام بـه جانبـازى 
انقـالب اسـالمى رسـيد. آثارالصادقيـن ايـن عالـم 
فرزانـه گويـاى اخـالص و تقـواى وى اسـت و 
مردمـى بـودن  يكى ديگـر از ويژگى هـاى آيت اهلل 
احسـان بخش بود كـه بايد از آن الگوبـردارى كنيم.

 

آیـت اهلل حسـینی  بوشـهری از اسـاتید 
علمیه: حـوزه 

كـه  بـود  مجاهدانـى  از  احسـان بخش  آيـت اهلل 



یادمان شهید آیت اهلل صادق احسان بخش/ شماره 158 /آذر ماه 1397   
www.navideshahed.com

74

هركـس مى داند چـه توانايى هايـى دارد و اهدافش 
را برمى گزينـد و زمـان كـه بـه بينـش رسـيد در 

جهت رسـيدن بـه هـدف گام برمـى دارد. 
ارتبـاط باخدا به ويـژه براى روحانيـون، حرف اول 
را مى زنـد،  طـورى كـه هيـچ شـبى نمى شـد كـه 
حاج آقـا احسـان بخش بـدون خوانـدن يـك جز از 
قـرآن براى امام و اسـتادانش سـر بر باليـن بگذارد.

آیت اهلل دری نجف آبادی:
وجـود مبـارك امـام)ره( از شـجره طيبـه رسـول 
اكـرم و سيدالشـهدا نشـات مى گرفـت و ميـوه باغ 
نبـوت بـود و به بركـت مجاهدت هاى امـام ، ياران 
و شـاگردانش بـه مجاهدانـى تبديـل شـدند كه در 
برابـر اسـتبداد ايسـتادند و در ادامـه اين شـاگردان 
هركدامشـان  امـام،  نهضـت  تربيت شـده  يـاران  و 
در شهرسـتان و اسـتانى بـه شـجره اى از اخـالص 
و معرفـت تبديـل شـدند. ابتـكار ايجـاد دبسـتان 
و دبيرسـتان ديـن و دانـش در اسـتان گيـالن بـه 
كوشـش آيت اهلل احسـان بخش صـورت پذيرفت و 
سـابقه اوليـن مبارزات انقالبى ايشـان به سـال هاى 
در  احسـان بخش  شـهيد  بازمى گـردد.   42 و   41
هـر سـنگرى چـه درزمينـه علـم و چـه جهـاد، بـا 
اسـتقامت و تـوكل بـه خـدا به مبـارزه و كوشـش 
مى پرداخـت و چنيـن علمايـى قلعه هـاى محكمى 

بـراى پاسـدارى و توسـعه اسـالم مى باشـند. 

سردار شهید همدانی:
بايـد ياد و خاطـره آيـت اهلل احسـان بخش، نماينده 
فقيـد ولى فقيه در گيـالن در حمايـت از رزمندگان 
نقـش  داشـت.  گرامـى  را  مقـدس  دفـاع  دوران 
از  پشـتيبانى  در  احسـان بخش  آيـت اهلل  محـورى 

در  معنويـت  توسـعه  و  جبهـه  پشـت  رزمنـدگان 
فضـاى دوران جنـگ بر هيچ كس پوشـيده نيسـت.
مى تـوان از آيـت اهلل شـهيد احسـان بخش به عنـوان 
بزرگ مـردى در تاريـخ مجاهـدت مـردم گيالن نام 
بـرد. اگـر سـوريه فرماندهان شـهيد دوران هشـت  
سـال دفـاع مقـدس همچـون همـت، خـرازى و 
كاظمـى و آيـت اهلل احسـان بخش را داشـت از هـر 

مى شـد. بيمه  نظـر 

سردار محمدعلی حق بین از فرماندهان 
لشکر سپاه قدس گیالن:

آيـت اهلل احسـان بخش  در احيـاء لشـكر 16 قدس 
و انسـجام رزمنـدگان گيالنى نقش مؤثر و بسـزايى 
داشـت. نقـش بزرگ مـردم گيالن اعـم از بازاريان، 
رانندگان،كسـبه و همه اقشـار مـردم گيالن در دفاع 
مقـدس با تشـكيل لشـكر 16 نقش مهـم و مؤثرى 

بوده اسـت.
در روزهـاى نخسـت جنـگ تحميلـى، رزمنـدگان 
به صـورت انفـرادى بـه جبهه هـاى حق عليـه باطل 
اعـزام مى شـدند كه پـس از مدتى كوتـاه اعزام هاى 
انفرادى در قالب كاروان اسـتان و لشـكر 16 قدس 

گيـالن بـه جبهه هـاى نبرد انجـام گرفت.

كاروان، يـك  قالـب يـك  تنهـا در  مـردم گيـالن 
هـزار و 500 كاميـون هدايـا به مناطـق جنگى و به 
رزمنـدگان اسـالم تقديـم كردنـد و تعـداد 8 هـزار 
شـهيد اسـتان گيـالن خـود گويـاى همـت بـزرگ 
گيل مـردان و از افتخـارات بسـيار ارزشـمند بـراى 

گيـالن و گيالنيـان اسـت.

سردار سرتیپ پاسدار علی فضلی:
پشتيبانى مردم گيالن با هدايت آيت اهلل احسان بخش 
و  زبانزد  رزمندگان  و  مقدس  دفاع  جبهه هاى  از 

بى نظير بود.
سـيره شـهدا بزرگ ترين درس براى زندگى اسـت 
و بايـد بـه عنـوان يـك الگـو در زندگـى همـگان 

مـورد اسـتفاده قـرار گيرد.
 رزمنـدگان اسـالم بـا تـوكل بـر خـدا و اطاعـت 
غلبـه  دشـمن  بـر  توانسـتند  ولى فقيـه  از  محـض 
كننـد و امـروز ايـران يكـى از كشـورهاى عزتمنـد 

در جهـان اسـت.
شـهدا بـا شـهادت خـود نشـان دادنـد كـه پيـرو 
واليـت بـوده و مهم تريـن ركن عملى كردن سـيره 

شـهدا نيـز پيـروى و حمايـت از واليـت اسـت.

سـردار علیرضـا تنهایـی از فرماندهـان 
دوران دفـاع مقـدس گیـالن:

عمليـات كربـالى 2 اوليـن تجربـه فرماندهـان و 
مسـئولين و مـردم گيـالن در هدايـت و فرماندهى 
و پشـتيبانى مسـتقل از يـك لشـگر عملياتـى بود و 
تجربه بسـيار گران سـنگى به دسـت آمد و براثر آن 
لشـگرى بسـيار  قدرتمند در كنار سـاير لشگرهاى 
سـپاه درصحنه هـا و جبهه هـاى مختلـف رزم ظاهر 
حماسـه هاى  جنـگ  پايـان  تـا  توانسـت  و  شـد 

مانـدگارى خلـق نمايد.
مردم و فرماندهان و مسـئولين گيالنى  با محوريت 
حضـرت آيت اهلل احسـان بخش بـا حداكثر وحدت 
و تـوان بـه بازسـازى و پشـتيبانى از ايـن لشـگر 
را  لشـگر  ايـن  به سـرعت  توانسـتند  و  پرداختنـد 
جهـت شـركت در عمليـات بعـدى آمـاده نمايند. 
از ايـن زمـان بـه بعد رزمنـدگان، مردم و مسـئولين 
مضاعـف   بسـيار  انگيـزه اى  بـا  گيـالن  اسـتان 
هـم دوش رزمنـدگان و مـردم سـاير اسـتان ها در 
تبعيـت از اوامـر امام راحـل به مقاومـت همه جانبه 
خـود در مقابل اسـتكبار جهانى و صـدام كه مزدور 
عمليات هـاى  در  و  دادنـد  ادامـه  بـود  منطقـه اى 
مختلـف چنان حماسـه اى خلق كردنـد كه تماميت 
ارضـى كشـور تـا سـال هاى سـال در امنيـت كامل 
جـرات  بيگانـه اى  دشـمن  هيـچ  و  بـود  خواهـد 

تعـدى بـه ايـن سـرزمين را نخواهـد داشـت.
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کریم شـعبانی فرماندار سـابق شهرستان 
صومعه سرا:

 ايشـان فـردى انقالبى و زحمتكش بود كه سـوابق 
مبارزاتـى قبـل از انقالب، مجاهدت هـا، تالش هاى 
فـراوان و شـبانه روزى وى بعـد از انقـالب بسـيار 

بوده است. ارزشـمند 
و  ديـن دار  روحانـى  يـك  احسـان بخش  آيـت اهلل 
انقالبـى بود.ايشـان بـا ويژگى هـاى شـاخصى كـه 
دوران  در  به ويـژه  عرصه هـا  تمامـى  در  داشـت 
انقـالب از خـود نـام نيكـى بـه يـادگار گذاشـت.
در  بزرگـوار  شـهيد  ايـن  نقش آفرينـى  نبايـد 
صحنه هـاى مبارزاتـى قبـل از انقـالب و همراهـى 
نهضـت  پيـروزى  از  پـس  )ره(  امـام خمينـى  بـا 
اسـالمى را فرامـوش كرد. ايشـان همـواره همراه و 
يـار وفـادار بنيان گـذار كبيـر انقالب اسـالمى بود.
ايـن روحانى بزرگوار و پرتـوان محور مجاهدت ها 
و تالش هـاى مـردم مـو مـن و شـهيد پرور گيـالن 
و منشـا خدمـات و بـركات فراوانى در اسـتان بود.

بـزرگان  راه و حركـت  از  بايـد  آينـده  نسـل هاى 
دينـى تأسـى گرفتـه و آن را در زندگـى خـود بـه 

گيرنـد. كار 

محسن رفیق دوست 
 سـپاه پردامنه تـر از ديگـر اسـتان ها بـا فرماندهـى 
شـد.  تشـكيل  گيـالن  در  احسـان بخش  آيـت اهلل 
و  داشـت  حسـنه  اخـالق  احسـان بخش  آيـت اهلل 

باهمـت بـود.
حركـت كمك هـاى مردمـى بـا يـك هـزار و 500 
مهـم  اقدام هـاى  از  نمونـه اى  كاميـون   دسـتگاه 
آيـت اهلل احسـان بخش بـود. زمانـى كـه كمك هاى 
مـردم گيـالن بـه همـراه ديگـر كمك هـا بـه جبهه 
مى رسـيد كمبـودى نداشـتيم. اگر امكانـات مردمى 
آيـت اهلل  نمى شـديم و عمـل  نبـود هرگـز موفـق 

احسـان بخش ماننـد نـام او »صـادق« بـود.

مصطفی ساالری استاندار گیالن
انقـالب  سـرمايه هاى  از  احسـان بخش  آيـت اهلل 
اسـالمى مى باشـند و يـاد و خاطره  ايـن عالم مبارز 
هيـچ گاه از اذهـان مـردم پـاك نخواهـد شـد. نام و 
آوازه اين روحانى شـهيد سـرمايه و افتخارى براى 
گيـالن اسـت. مسـئولين ملـى همواره از شـجاعت 
مقـدس  نظـام  از  حمايـت  در  مبـارز  عالـم  ايـن 
جمهورى اسـالمى و موضع گيـرى، قاطعيت و نوع 
تصميم گيرى هـا در دفـاع از حقـوق مـردم به نيكى 

يـاد مى كننـد.

منصوره احسان بخش
چهاردهـم خردادمـاه  هرسـال بـا رويـداد ارتحـال 
عالـم ربانـى و جانبـاز اسـتوار انقـالب اسـالمى؛ 
)ره(  احسـان بخش  آيـت اهلل شـيخ صـادق  شـهيد 
نماينـده اسـبق حضرت امـام و مقـام معظم رهبرى 
رشـت،  شـهر  امام جمعـه  و  گيـالن  اسـتان  در 

مصـادف اسـت.
پـدرم؛ آقاى شيـــخ صـــادق احســـان بخش، از 
چهره هـاى علمـى، سياسـى و فرهنگـى كم نظيـرى 
بـود كـه در اسـتان گيالن و سـطح كشـور، سـال ها 
خـوش درخشـيد و آثـار شايسـته اى از خـود بـر 
جـاى نهـاد و باعظمتى خـاص و در اوج محبوبيت 
مردمـى، طـى يـك تشـييع عظيـم كـه در سـطح 
اسـتان، ماننـدى نداشـت، زندگـى خاكـى را وداع 

گفـت و بـه رحمـت ايزدى پيوسـت.
آقاى احسان بخش، موفق شد تا پايان عمر شريف 
خويش، درراه امام امت و مقام معظم رهبرى و دفاع 
از واليت فقيه، ثابت قدم باقى بماند و نام خود را در 
زمره يكى از خدمتگزاران بسيجيان و حاميان اصلى 

جبهه هاى دفاع  مقدس، به نيكى ثبت كند.
آقـاى احسـان بخش، در انجـام خدمـات اجتماعى 
چنـان پيش رفـت كه مقـام عظماى واليـت درباره 
او فرمـود: »ايـن روحانى بزرگـوار و پرتوان محور 
مجاهدت هـا و تالش هـاى مـردم غيـور و مؤمـن 
رشـت و اسـتان گيـالن و منشـأ خدمـات فراوانـى 

در سراسـر آن منطقـه بـود و تحـرك شـبانه روزى 
و خسـتگى ناپذير او، نمونـه اى كم نظيـر محسـوب 

مى شـد«. 

اسناد ساواک گیالن
در بخشـى از اسـناد سـاواك گيـالن از اعتـراض 
فقيـد  امام جمعـه  احسـان بخش  آيـت اهلل  شـديد 
رشـت بـه خريـد مشـروبات الكلـى توسـط اداره 

دولتـى اشـاره شـده اسـت.
سـازمان اطالعـات و امنيـت كشـور )سـاواك( كه 
زيـر نظـر نخسـت وزيرى رژيـم ستم شـاهى اداره 
خشـن ترين  و  مخوف تريـن  از  يكـى  مى شـد 
دسـتگاه هاى امنيتـى بـود كـه بـا نظـر آمريكايى ها 
دايـر  پهلـوى  رژيـم  توسـط  غربـى  شـيوه  بـه  و 
شـده بـود. اسـناد اطالعاتـى شـامل بازجويى هـا، 
سـازمان  يـك  درون  كـه  مكاتباتـى  و  گزارش هـا 
اطالعاتـى توليد شـده، بسـيار حائز اهميت اسـت. 
در گـزارش سـاواك بـه نقـل از شـهربانى گيـالن 
آمـده بـود: سـاعت 21 و 45 دقيقه 29 مرداد سـال 
37 آيـت اهلل احسـان بخش در مسـجد چينى چيـان 
رشـت در يك سـخنرانى مذهبى مـردم را تحريك 
كـرده و گفته كـه مدير كل آب و بـرق گيالن براى 
جشـن 28 مـرداد مبلـغ 300 تـا 400 هزارتومان در 
مـاه مبـارك رمضـان هزينـه مشـروب خورى براى 

مهندسـان خود كرده اسـت.
طبق سـند مذكـور، آيت اهلل احسـان بخش بـا تاكيد 
بـر اينكـه بـا اين پول مى شـد مدرسـه اى سـاخت، 
افـزوده اسـت: يـك كارگـر گونى بافـى كـه بـا آن 
كار مى كنـد،  كارخانـه  در  رنـج و زحمـت  همـه 
روزانـه بيـش از 30 تـا 40 تومـان مـزد نمى گيرد و 

زندگيـش تأمين نيسـت.
جامعـه  در  موجـود  خفقـان  بـه  اشـاره  بـا  وى 
حتـى  موجـود  خفقـان  بـه  توجـه  بـا  مى گويـد: 
كارگـرى نمى توانـد درد دلـش را بـه كارگـر ديگر 
بگويـد و اين موضوع سـبب نارضايتـى و ناراحتى 

در جامعـه اسـت.
در اين سـند با اشـاره به نظريات سـاواكى ها عنوان 
شـده اسـت: آيت اهلل احسـان بخش مانند شـب هاى 
قبـل بـه تحريكات خـود ادامـه مى دهد و بـا اينكه 

بعـد از پیـروزی انقـالب نیـز که 
بسیاری از شـهرهای کشور مورد 
هجمـه و تاخت وتـاز گروهک هـا 
قـرار گرفت، ایشـان نیـز در کنار 
روحانیـت و مـردم، در مقابل این 

جریانـات ایسـتادگی کرد.
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چنديـن بار از طريق شـهربانى گيـالن به وى تذكر 
داده شـده امـا هنوز هم در سـخنرانى ها بـه عناوين 

مختلـف مردم را تحريـك مى كند.

دیدار با رهبر انقالب
حضـرت آيـت اهلل خامنـه اى رهبـر معظـم انقـالب 
المسـلمين  و  حجت االسـالم  ديـدار  در  اسـالمى 
احسـان بخش نماينـده ولى فقيـه در گيـالن و امـام 
 جمعـه رشـت و همچنيـن آقـاى تابـش اسـتاندار 
از  تشـكر  و  تقديـر  ضمـن  ايشـان،  بـا  گيـالن 
گيـالن،   اسـتان  مسـئولين  دولـت،  رئيس جمهـور، 
امدادرسـانى  در  كشـورمان  ايثارگـران  و  مـردم 
اسـتان،  اسـكان  ايـن  بـه هم ميهنـان زلزلـه زده در 
زلزله زدگان را مورد سـتايش قراردادند و خواسـتار 
مسـاعدت هاى  و  كمك هـا  بيشـتر  هرچـه  تـداوم 

مؤثـر و بى دريـغ مـردم بـه زلزلـه زدگان شـدند.
و  رشـت  امـام  جمعـه  سـوى  از  ديـدار  ايـن  در 
اسـتاندار گيـالن گـزارش مشـروحى از وضعيـت 
منطقـه و نحـوه ى امدادرسـانى و اسـكان موقـت 
فراهم شـده  تسـهيالت  همچنيـن  و  زلزلـه زدگان 
بـراى آنـان در خصـوص اسـكان دائـم هم ميهنـان 
زلزلـه زده اسـتان گيـالن به اسـتحضار مقـام معظم 

رهبـرى رسـيد.

ارسـال کمک هـای مردمـی بـه دفتـر 
رهبر انقـالب جهت یاری سـیل زدگان 

و بازسـازی مناطـق جنگ زده
در ادامـه ايثارگرى هـاى بى دريـغ امـت حـزب اهلل 
مـردم  از سـوى  و هميشـه درصحنـه كشـورمان، 
شـهرهاى رشـت، اردبيل، رودبـار زيتون، نيشـابور 
و خدابنـده و قيـدار و همچنيـن انجمـن اسـالمى 
معـدن  كارگـران  تهـران،  ابزارفروشـان  صنـف 
كارگـران  و  كاركنـان  و  رود  سـنگ  زغال سـنگ 
كارخانـه ريسـندگى و بافنـدى چيـت رى تهـران 
جمعـًا بيـش از 98 ميليـون ريـال بـه همـراه 1/5 
كيلوگـرم طال و زيورآالت جهت پشـتيبانى مالى از 

مدافعـان اسـالم، كمك به سـيل زدگان و بازسـازى 
مناطـق جنـگ زده تقديـم دفتـر مقام معظـم رهبرى 

انقـالب اسالمى شـده اسـت.
بنـا بر همين گزارش از سـوى مردم اردبيل توسـط 
حجت االسـالم  و المسـلمين مروج امـام  جمعه اين 
شـهر مبلـغ 24,277,406 ريـال به همـراه 1/5 كيلو 
طـال و زيورآالت، از سـوى انجمن اسـالمى صنف 
سـعيد  حـاج  آقـاى  توسـط  تهـران  ابزارفروشـان 
امانـى همدانـى مبلـغ 5,000,000 ريـال، از سـوى 
مـردم شهرسـتان رودبـار زيتـون و كارگـران معدن 
حجت االسـالم  توسـط  رود  سـنگ  زغال سـنگ 
نصرالـه واحـدى دامغانـى امام جمعـه رودبـار مبلغ 
10,000,000ريال، از سـوى مردم نيشـابور توسـط 
حجت االسالم والمسـلمين غرويـان امام جمعـه اين 
شـهر مبلـغ 22,000,000 ريـال، از سـوى كاركنان 
بافندگـى  و  ريسـندگى  كارخانـه  كارگـران  و 
از  و  18,544,238ريـال  مبلـغ  تهـران  رى  چيـت 
توسـط  نبـى)ع(  قيـدار  و  مـردم خدابنـده  سـوى 
ايـن  امام جمعـه  مقـدم  حجت االسالم والمسـلمين 
شـهر مبلـغ 8,500,000 ريال جهت يارى رسـاندن 
بـه رزمنـدگان اسـالم و كمـك بـه سـيل زدگان و 
مقـام  دفتـر  تقديـم  جنـگ زده  مناطـق  بازسـازى 

معظـم رهبرى شـده اسـت.
حجت االسـالم  اسـت  حاكـى  گـزارش  هميـن 
و  ولى فقيـه  نماينـده  احسـان بخش   والمسـلمين 
امام جمعه رشـت نيـز در ديدار بـا حضرت آيت اهلل 
خامنـه اى رهبـر انقـالب اسـالمى چكـى بـه مبلـغ 
ده ميليـون ريـال اهدائـى مـردم شـهيدپرور رشـت 
تقديـم  از رزمنـدگان اسـالم را  جهـت پشـتيبانى 

معظـم لـه كـرده اسـت.
 

دلم نیامدکه نگویم
حـاج احمـد آقا بارها به  صورت ناشـناس به سـفر 
مى رفـت. گاهـى حتى يـك بقچه هم باالى سـرش 
چفيـه اى  نشناسـد.  را  او  كسـى  كـه  مى گذاشـت 
مى بسـت و بقچه را مى گذاشـت روى سـرش، بعد 
دنبـال بعضـى از آقايان كه همراهـش مى رفتند، راه 
مى رفـت، بـه خاطـر اين كـه او را نشناسـند و بهتر 
بتوانـد ميـان مردم برود، درد دلشـان را بشـنود و به 

گرفتارى هـاى آن هـا رسـيدگى كند.
بـود شـمال و  آقـا يـك  بـار رفتـه  حـاج احمـد 
در  ولى فقيـه  )نماينـده  احسـان بخش  آقـاى  بـه 
اسـتان گيـالن و امـام  جمعـه رشـت( گفتـه بـود:  
»مى خواهـم بـروم كنـار دريـا، منتهـى نمى خواهـم 
كسـى بفهمـد.« يـك قاليچـه و فالسـك چائـى را 
برداشـته و رفتـه بودنـد نزديك دريـا، نزديك خانه 
آدم مسـتضعفى كـه خيلـى هـم بچـه داشـت. آنجا 
قاليچـه را پهـن مى كنند و مى نشـينند و از فالسـك 
بخورنـد،  كـه  مى ريزنـد  چائـى  خودشـان  بـراى 
صاحـب آن خانـه آن هـا را مى بينـد و بـا اصـرار 

آن هـا را بـه خانـه اش مى بـرد.     
چـون حـاج احمد آقـا چفيه مى بسـت و كسـى او 
 را نمى شـناخت. وقتـى وارد خانه مى شـوند، بعد از 
چنـد دقيقـه، صاحب خانـه متوجه مى شـود و او را 
مى شناسـد و مـى رود بچه هايـش را بيـدار مى كنـد 

كـه »بياييـد، پسـر امام آمده اسـت.«
فردايـش، آقاى احسـان بخش در نمـاز جمعه اعالم 

مى كنـد: »مى دانيـد چه كسـى به اينجـا آمده؟«

آیـت اهلل احسـان بخش در احیـاء 
انسـجام  و  قـدس   16 لشـکر 
رزمنـدگان گیالنـی نقـش مؤثـر 
و بسـزایی داشـت. نقـش بزرگ 
مـردم گیـالن اعـم از بازاریـان، 
اقشـار  همـه  و  رانندگان،کسـبه 
مـردم گیـالن در دفـاع مقدس با 
تشـکیل لشـکر 16 نقـش مهم و 

اسـت. بوده  مؤثـری 

نماز جمعه رشت، از راست: آیات صدوقی، احسان بخش و یکتا
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حـاج احمـد آقـا بـه او  مى گويـد: »مگر قـرار نبود 
نگويى؟«

احسان بخش مى گويد: »دلم نيامد كه نگويم.«

ماجرای حالل شدن خاویار 
توزيـع  و  مصـرف   1362 سـال  شـهريورماه  در 
ماهى هـاى خاويـارى و خاويـار در داخـل كشـور 
ازنظـر شـرعى بالمانـع اعـالم شـد. ايـن مطلـب 
را سـيد محمـد ميـر محمدصادقـى معـاون وقـت 
وزارت كشـاورزى و عمـران روسـتايى در امـور 
مطبوعاتـى  مصاحبـه  يـك  در  آبزيـان  و  شـيالت 

اعـالم كـرد. 

تشکیل سمینار
ميرمحمـد صادقـى مى گويد:  از آغاز سـال)1361( 
بـه بررسـى ايـن مسـئله پرداختيم و با همـت برادر 
نماينـده  احسـان بخش  حجت االسـالم  عزيزمـان 
در  سـمينارى  گيـالن،  اسـتان  در  امـام  حضـرت 
بنـدر انزلـى تشـكيل داديـم كـه در آن سـمينار از 
روحانيـون اسـتان گيـالن و مازنـدران، روحانيـون 
قـم و دفتر امـام و كارشناسـان و متخصصين ماهى 
آورديـم و  بـه عمـل  شـناس و صيـادان دعـوت 
صورت جلسـه اى از مذاكـرات ايـن سـمينار تهيـه 

كرديم.
در ايـن سـمينار روحانيـون معروفـى مثـل آقايـان 
احســـان بخش، حاج آقـا كريـــمى، آذرى قمـى، 
ايروانـى، ايمانـى و روحانـى شـركت داشـتند، و 
حاج آقـا  قمـى،  آذرى  آقايـان  چـون  روحانيونـى 
كريمـى و ايروانـى معتقـد بـه حليت ايـن ماهى ها 
بودنـد و آقـاى كريمـى نيـز وقتـى از چنـد قدمـى 

ماهـى را نـگاه كردنـد گفتنـد حـالل اسـت.
 

فتوای امام
بـه  هر حـال مـا كار را ادامه داديم و اسـتفتا نامه اى 
احسـان بخش خدمـت  آيـت اهلل  توسـط حضـرت 
امـام فرسـتاده شـد و نتيجـه سـمينار نيـز خدمـت 
امـام عرضـه شـد و حضـرت امـام فرمودنـد: »در 
مـورد ماهـى مـورد سـؤال نظـر متخصصيـن مورد 

اعتمـاد معتبـر اسـت و بـر طبـق آن عمل شـود.«

نظر متخصصین
ميـر محمدصادقـى ادامـه داد: چـون حضـرت امام 
كردنـد،  متخصصيـن  نظـر  بـه  منـوط  را  مسـئله 
صورت جلسـه اى تهيـه كرديـم و نظـر متخصصين 
كـه  گرفتيـم  را  دانشـگاه ها  اسـاتيد  و  شـيالت 
متخصصيـن معتقـد بـه اين هسـتند كـه ماهى هاى 
داراى فلس هايـى  بـاالى دم  خاويـارى در هـالل 

از نـوع گانوئيديالـوژى شـكل مى باشـند و جـزء 
ماهيـان فلـس دار هسـتند.

ميـر محمدصادقـى دربـاره اقدامات انجام شـده در 
ايـن مـورد كـه منجـر بـه اعـالم حالليـت مصرف 
ماهى هـاى خاويـارى و خاويار شـده اسـت، اظهار 
داشـت: از ديربـاز دربـاره حـالل يـا حـرام بـودن 
ماهى هـاى خاويارى كـه اوزون بـرون، طاس ماهى، 
و  بحـث  بسـيار  دارنـد،  نـام  شـيب  و  فيل ماهـى 
گفت وگـو شـده اسـت و چون درگذشـته شـيالت 
بـه  اداره مى شـد، آن هـا  شـمال توسـط روس هـا 
خاطـر ارزش غذايـى و ارزش ارزى ايـن ماهى ها، 
مسـئله حـرام بـودن آن را مطـرح مى كردنـد تا اين 

ماهى هـا از دسـترس مسـلمانان دور بمانـد.

دیـدار اعضـای تیـم ملـی بـا آیـت اهلل 
احسان بخش  

مسـعود خادم مجـرى و گزارشـگر قديمى ورزش 
در جـام  كـه  ايـران  ملـى  تيـم  گيـالن مى گويـد: 
ملت هـاى 1988 آسـيا سـوم شـده بـود، پـس از 
بازگشـت بـه رشـت آمدنـد و تمريـن مى كردنـد 
يـك روز بـه همـراه اعضـاى آن تيـم كـه در آن 
و  قايقـران  افتخـارى،  زاده،  عابـد  مثـل  افـرادى 
... حضـور داشـتند بـه خدمـت مرحـوم آيـت اهلل 
احسـان بخش نماينـده ولى فقيـه در اسـتان گيـالن 
رفتيـم. بعدازاينكـه صحبت هـاى رسـمى از سـوى 
ايشـان انجـام شـد، حاج آقـا شـروع بـه شـوخى با 
روحيـه  از  خيلـى  هـم  بچه هـا  و  كردنـد  بچه هـا 
ايشـان  بـود.  آمـده  خوششـان  حاج آقـا  خـاص 
گفتنـد  زاده  عابـد  بـه  خطـاب  آمدنـد  يك دفعـه 
هـى احمدرضـا ايـن عابـد زاده كـه ميگوينـد تـو 
هسـتى؟ عابـد زاده گفـت بلـه حاج آقـا، حاج آقـا 
گفتنـد: آهـان پـس تويى كه مثـل پيچـا» گربه« يهو 
مى پـرى و تـوپ را مى گيـرى كـه همه خنده شـان 

گرفـت.

سیدعلی برنجی، مسئول جهاد سازندگی 
الهیجان:

زلزله و سقوط بالگرد در ارتفاعات رودبار
آن زمـان كـه چنيـن مسـئوليتى داشـتيم  همـواره 
خـود را به عنـوان يـك سـرباز خدمت گـذار مردم 
اسـتان  در   69 سـال  زلزلـه  مى دانسـتيم.   منطقـه 
گيـالن سـبب حضـور برخـى مسـئولين به منظـور 

بازديـد از منطقـه شـده بـود. 
در هميـن ايـام دو فرونـد بالگرد در منطقه اسـپيلى  
نزديـك ديلمـان فـرود آمـد. مسـئولين دولتـى بـا 
آيـت اهلل  جملـه  از  بودنـد.  آمـده  بالگردهـا  ايـن 

احسـان بخش، آيـت اهلل محمـدى گيالنـى، نماينده 
وقـت منطقـه، آقـاى خيرخـواه و حجت االسـالم 
والمسـليمن افتخـارى كـه نماينده مردم شهرسـتان 
فومـن بود. بـه  احتمال  قـوى آقايان ناطـق نورى و 

غيـورى هـم بودند. 
بالگردهـا در اسـپيلى نشسـتند. آن شـخصيت ها در 
تجمـع مـردم صحبـت كردنـد و مـردم نيـز   نظـر 
خـود را بيـان داشـتند. سـپس بالگردهـا حركـت 
كردند به سـمت كليشـوم رودبار، من در آن منطقه 
مشـغول كار و فعاليـت بـودم. بـا توجـه بـه وقـوع 
زلزلـه  و نيـاز مـردم، سـتاد جمـع آورى كمك هاى 
مردمـى تشكيل شـده بـود تـا كاالهـا از ايـن كانال  
بيـن مـردم توزيـع گـردد. زمـان ظهـر بـود و مـن 
ناهـار مهمـان سـپاه پاسـداران بـودم. هنـوز غـذا 
صـرف نشـده بـود كه در تمـاس به بى سـيم، طلب 

شـد. آمبوالنس 
به همراه تعدادى به سمت كليشوم حركت كرديم، 
آقاى  از  شديم.  دودى  متوجه  رسيدن  از  پس 
يكى  شديم  متوجه  پرسيدم.  را  ماجرا  خيرخواه 
را  رودبار  سمت  به  حركت  قصد  كه  بالگردها  از 
ارتفاع حدود  از زمين در  برخاستن  از  بعد  داشته، 
از  تپه اى  با  برخورد  در  و  كرده  مترى، سقوط   10
وسط دو نيم شده است. در اين  بين آقاى افتخارى، 
اسالمى  شوراى  مجلس  در  فومن  مردم  نماينده 
حجت االسالم  )شهيد  مى روند  خدا  رحمت  به 
مجلس  در  شفت  و  فومن  اسبق  نماينده  افتخارى 
به  امدادرسانى  حين  در  وى  بود.  اسالمى  شوراى 
مناطق زلزله زده روستاى كليشوم از منطقه عمارلو 
رودبار در سال 69 بود كه بالگرد امدادرسان حامل 
ايشان دچار نقص فنى شده، سقوط مى كند و اين 
نماينده مجلس در ساعت 14 ششم تيرماه 1369 به 
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ديدار معبود مى شتابد(.

حركت از مسیر خاكی
آقايان محمدى گيالنى و احسان بخش نيز در كنار 

درختى نشسته بودند تا نيروهاى كمكى بيايند. 
سـتاد معينـى در همـدان بود كه مسـئولش مهندس 
هاشـمى بـود. او در بى سـيم بـا مقـر سـتاد زلزلـه 
رودبـار در تمـاس بود و درخواسـت بالگـرد براى 
آمـدن بـه ايـن منطقـه را داشـت. در آن زمـان در 
پـرواز  بـراى  هـوا  رودبـار  بـه  كليشـوم  مسـير 
بالگـرد نامسـاعد بـود. بـه هميـن دليـل آيـت اهلل 
احسـان بخش درخواسـت ماشـين كردنـد و قـرار 
شـد مـا باقـى مسـير را بـا ماشـين برويـم. مـن كه 
خدمت ايشـان بودم ماشـين را آماده كردم. آيت اهلل 
احسـان بخش و آيـت اهلل محمـدى گيالنـى سـوار 
ماشـين پاتـرول شـدند و بـه همـراه سـايرين بـه 

سـمت رودبـار حركـت كرديـم. 
جنازه شـهيد افتخارى را نيز سـوار بـر تويوتا كرده 
بودنـد. در حيـن حركـت، حاج آقـا احسـان بخش 
گفتنـد از ماشـينى كـه شـهيد افتخـارى در آن قرار 
داده  شـده اسـت پيشـى نگيريـد و همـه دنبـال آن 
حركـت كنيـم. بـه عبارتى منظورشـان ايـن بود كه 

ماشـين حمـل شـهيد جلو حركـت كند. 
حركـت  لوشـان  سـمت  بـه  كليشـوم  منطقـه  از 
كرديـم. مسـيرى كـه جـاده خاكـى داشـت. بيشـتر 
از يـك سـاعت طـول كشـيد تـا بـه منطقه لوشـان 
برسـيم. حاج آقـا احسـان بخش از محـور كليشـوم 
تـا لوشـان شـروع كرد بـه روضـه خواندن. ايشـان 
روضـه وداع حضـرت زينـب )س( از امام حسـين 
)ع( در صحـراى كربـال را  خواندنـد. بعـد از مدتى 
حاج آقـا  بـه  خطـاب  گيالنـى  محمـدى  آيـت اهلل 
گفتنـد: »حـاج صـادق، بس اسـت، چه خبر اسـت 
مى خوانـى؟«  روضـه  دارى  همچنـان  شـما  كـه 
حاج آقـا احسـان بخش گفتنـد كـه شـما نمى دانيـد  

مـن چـه كسـى را از دسـت دادم. 
ارتبـاط شـهيد افتخـارى بـا آيـت اهلل حسـان بخش 
خيلـى عميـق بـود. پـس از رسـيدن بـه رودبـار به 
سـتاد زلزله رودبار رفتيم. آيـت اهلل گيالنى و برخى 
همراهـان جـدا شـدند و به سـمت تهـران حركت 
كردنـد و مـا بـه همـراه آيـت اهلل احسـان بخش بـه 
سـمت رشـت رفتيـم. در اين مسـير ماشـين حمل 
زاپـاس  متأسـفانه  پنچـر شـد و  افتخـارى  شـهيد 
كننـد.  تعويـض  را  آن  بالفاصلـه  كـه  نبـود  نيـز 
مانـد و  بنابرايـن ماشـين حمـل شـهيد در سـتاد 
مـا بـا اسـكورت ماشـين پليـس كـه بعـداً بـه  مـا 
پيوسـت به سـمت رشـت حركـت كرديـم. بعد از 
چنـد كيلومتـر، حاج آقـا سـؤال كردنـد كه ماشـين 

حمـل شـهيد كجاسـت؟ گفتـم پنچـر شـده و در 
رودبـار مانـده. ظاهراً ايشـان متوجه توقف ماشـين 
حمل شـهيد نشـده بودند. ايشـان ماشـين پليس را 

فرسـتادند دنبـال ماشـين شـهيد افتخـارى.
بعد از آوردن شـهيد، حركت كرديم تا رسـيديم به 
امامزاده هاشـم، در ايـن  بين ماشـين هاى محافظين 
و  رسـيدند  احسـان بخش  حاج آقـا  اسـكورت  و 
درخواسـت داشـتند كـه حاج آقـا بـه همـراه آن هـا 
بـرود. آيـت اهلل احسـان بخش نپذيرفت و بـا همين 
ماشـين حركـت كرديـم كـه رسـيديم به منزلشـان. 
ظاهـرا مـردم از حـوادث پيش آمـده خبـردار شـده 
و بـه هميـن منظـور دور منـزل جمـع شـده بودند. 
خانـواده افتخـارى هـم به همـراه عـده اى از فومن 

داشـتند. حضور 

حضور در آستارا
را  آستارا  سازندگى  جهاد  مسئوليت   1360 سال 
شرايط  و  فرهنگ  يك  زمان  آن  داشتم.  عهده  بر 
خاصى حاكم بود. جو حاكم از غير بومى ها پذيرا 
آمد.  پيش  نظرهايى  اختالف   اساس  اين  بر  نبود. 
آيت اهلل احسان بخش سفرى به آستارا داشتند. قرار 
اين شهر گردهمايى مسئولين  مهمان سراى  در  بود 
ايشان در سخنرانى خود، سفارش و  برگزار شود. 
ارائه  آستارا  شهرستان  مسئولين  براى  توصيه هايى 

كردند. 
تأكيد داشتند كه آستارا اول مرز كفر است )با توجه 
به شروع مرز با كشور شوروى(. حاج آقا  گفتند: هر 
طرف  آن   دشمن  باشد،  داشته  وجود  كه  اختالفى 
مرز سوء استفاده مى كند. در اختالف  نظر و سليقه 

برخورد برادرانه داشته باشيد. 
الزم بـه ذكـر اسـت بنـده عضـو سـتاد كمك هـاى 
مردمـى بـراى جبهه هـا در آسـتارا بـودم. معمـوالً 
اسـتان  سـطح  در  نشسـت هايى  وقـت  هرچنـد 
برگزار مى شـد. مسـئوالن و نمايندگان اسـتاندارى، 
انضمـام  بـه   ... و  ولى فقيـه  نماينـده  فرمانـدارى، 
اعضـاى سـتاد كمك هـاى مردمى در اين جلسـات 
حضـور داشـتند. حضـور ايشـان در آسـتارا نشـان 
مى دهـد كـه از همـه وقايع خبـر و بـر موضوعات 

حساسـيت الزم را داشـت.

مسلط بر شرایط منطقه
اسـتان  پـدر  مى تـوان  را  احسـان بخش  حاج آقـا 
اسـتان  بـراى  دلسـوزى  و  واال  ناميـد. شـخصيت 
بودنـد. بـه نظـرم ايشـان حـس آينده نگـرى خوبى 
داشـتند. حاج آقـا بـه  دفعـات در خطبه هـاى نمـاز 
جمعـه بـه مسـئوالن اسـتان در ارتبـاط بـا حفظ و 
نگهدارى اسـتخرهاى آب در سـطح اسـتان توصيه 

و تأكيـد مى كردنـد. آن زمـان كـه هنوز ايـن تعداد 
سـد وجود نداشـت، همين اسـتخرها بودند كه آب 
در آن ذخيـره مى شـد و آب مـورد نياز كشـاورزان 
تأميـن مى گرديـد. آيـت اهلل احسـان بخش بـا توجه 
بـه ايـن كـه خـود متولـد ايـن اسـتان بودنـد بـر 
اوضـاع  و احـوال اسـتان تسـلط داشـتند. حتـى از 
تصـرف غيـر قانونـى زميـن توسـط برخـى اطالع 
نمـاز  خطبه هـاى  در  را  موضـوع  ايـن  و  داشـت 
جمعـه بازگـو مى كرد. امـروز كه سـال هاى زيادى 
از رحلت ايشـان گذشـته است، شـاهد خشكسالى 
در برخـى مناطـق هسـتيم و مـن بـه يـاد سـخنان 

ايشـان در حـوزه مسـائل آب مى افتـم. 

دیدار در منطقه
در دوران دفـاع مقـدس هم جهاد سـازندگى و هم 
سـپاه پاسـداران اقـدام بـه اعـزام نيـرو بـه جبهه ها 
مى كردند. سـپاه پاسـداران در چارچـوب نظامى و 
جهـاد سـازندگى در حـوزه سـنگر سـازى و غيـره 

داشـتند.  فعاليت 
در سـال 1364 مسـئول بازسـازى غـرب كشـور، 
محـور غـرب و مسـتقر در گيـالن غـرب و محور 

عملياتـى سـومار را بـر عهـده  داشـتم. 
كارمـان عمليـات بازسـازى بـود. حـوزه كارى مـا 
تقريبـًا تـا محـور تنگـه حاجيـان، پشـت كـوه چم 
امـام حسـن )ع( كـه در جـوار كوه شـياكو  نزديك 

قصـر شـيرين بـود را شـامل مى شـد. 
ــه  ــه منطق ــان بخش ب ــا احس ــع حاج آق در آن مقط
آمــده بودنــد. ديــدارى داشــتند بــا بــرادران ســپاه 
ــم امــام  ــر چ ــه حاجيــان، مق ــت تنگ در موقعي
حســن )ع(، مــا هــم فرصــت را غنيمــت شــمرده 
ــت  ــعى داش ــا س ــيديم. حاج آق ــان رس و خدمتش
ــا حضــور داشــته باشــد.  ــا در بيشــتر عمليات ه ت
ايشــان ازنظــر پشــتيبانى نيازهــاى جبهه هــا را 

تأميــن مى كردنــد.

در این سـند با اشـاره به نظریات 
سـاواکی ها عنـوان شـده اسـت: 
ماننـد  احسـان بخش  آیـت اهلل 
تحریـکات  بـه  قبـل  شـب های 
خـود ادامـه می دهـد و بـا اینکه 
چندیـن بـار از طریق شـهربانی 
گیـالن بـه وی تذکـر داده شـده 
امـا هنـوز هـم در سـخنرانی ها 
را  مـردم  مختلـف  عناویـن  بـه 

می کنـد. تحریـک 
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خاطرات حجــت االسالم نوری سعیــد 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

گیالن:
سخنرانی آتشین آیت اهلل احسان بخش بعد از جنایات 

رژیم پهلوی در جمعه سیاه
ــه  ــى ك ــت در انقالب ــش روحاني حــرف زدن از نق
ــا آن  ــر ب ــى كبي ــاالرش خمين ــردمدار و قافله س س
ــاب  ــالم ن ــته از اس ــد و برخواس ــه هاى بلن انديش
ــان  ــو آس ــن و ت ــر م ــت، كار را ب ــدى اس محم
تابســتان بخواهــى  مى كنــد. گويــى در ظهــر 
از روز و نقــش آفتــاب در گرمــا و روشــنايى 
ــى  ــران خيل ــردم اي ــالب م ــى.  انق ــخن بگوي س
ــه  ــتر ب ــن بيش ــت. اي ــى ياف ــى مذهب زود خاصيت
ــا توجــه  ــه ب ــوژى انقــالب بازمى گشــت ك ايدئول
بــه مفــاد اســالمى اش، ماهيتــى متمايــز بــه انقــالب 
بخشــيده بــود. افــزون بــر ايــن، جريــان مذهبى در 
ــيارى  ــت بس ــر قابلي ــاى ديگ ــا جريان ه ــت ب رقاب
بــراى بســيج و ســازمان دهى مبــارزه  تــوده مــردم 
ــا  ــر فعاليت ه ــه تحــت تأثي ــر البت ــن ام داشــت. اي
و عملكــرد رهبــرى قدرتمنــد و هوشــمندانه امــام 
ــت و  ــبكه روحاني ــتفاده از ش ــى )ره( و اس خمين

ــد. ــى ش ــارزه عمليات ــان مب مســاجد در جري
ايــن مســاجد بودنــد كــه جايــگاه مبــارزه ى مــردم 
مســلمان ايــران شــدند. روحانيــت بــا اســتفاده از 
هميــن شــبكه، ســخنان حضــرت امــام را در ميــان 
ــالم  ــرات حجت االس ــد. خاط ــار دادن ــردم انتش م
نــورى ســعيد» عضــو هيئت علمــى دانشــگاه علــوم 
پزشــكى گيــالن« يكــى از هميــن روحانيــون كــه 
ــنيدنى  ــوده ش ــالب ب ــش از انق ــارز پي ــه و مب طلب
ــم در  ــت رژي اســت. بعــد از 17 شــهريور و جناي
ــخنرانى  ــان بخش س ــت اهلل احس ــياه، آي ــه س جمع
مــردم حركت هايــى شــكل  و  كــرد  آتشــينى 
ــد. در آن تظاهــرات مهــم در شــهريور 1357  دادن
مــن در ورزشــگاه شــهيد عضــدى به عنــوان يــك 

طلبــه انقالبــى ســخنرانى كــردم.
شــب هايى كــه آيــت اهلل احســان بخش در مســجد 

ســوخته تكيه ســخنرانى مى كــرد، ســاواك بــه 
ــم  ــردم ه ــرد و م ــه مى ك ــردم حمل ــجد و م مس
بــا مأمــوران ســاواك درگيــر مى شــدند. درگيــرى 
مــردم بــا مأمــوران ســاواك و نيروهــاى شــهربانى 

ــت. ــه مى ياف ــا پاســى از شــب ادام ت
فعاليت  عمده ما در مساجد الكانى، سوخته تكيه و 

كاسه فروشان بود.
ــردم  ــد ك ــى رش ــتايى و مذهب ــى روس در محيط
ــا  ــه ب ــى ك ــوع تربيت ــر ن ــه خاط ــى ب و از كودك
ــنايى  ــى آش ــائل مذهب ــا مس ــم ب ــرورش يافت آن پ

ــتم. داش
ــالب  ــاى انق ــال 1342 زمينه ه ــه در س ــى ك زمان
امــام خمينــى آغــاز شــد، مــن ســال اول دبســتان 
بــودم و از همــان زمــان نســبت بــه امــام و انقالب 

ــودم. ــد ب ــى عالقه من ــاى انقالب و ارزش ه
ــع  ــه در مدرســه جام ــوان طلب ــه  عن ســال 1350 ب
ــد از  ــدم و بع ــل ش ــه تحصي ــغول ب ــت مش رش
ــردم  ــت ك ــدس عزيم ــهد مق ــه مش ــال ب ــك س ي
ــت حضــرت  ــفره كرام ــان س ــال مهم ــار س و چه
بــه  مشــهد  از  پــس  بــودم.  شمس الشــموس 
حــوزه علميــه قــم رفتــم و ايــن  طــور نبــود كــه 
ــه از  ــم. بلك ــاوت باش ــائل بى تف ــه مس ــبت ب نس
ــنا  ــام آش ــارزات ام ــا مب ــداى طلبگــى ب ــان ابت هم
ــوزوى در  ــا درس ح ــان ب ــودم. هم زم ــراه ب و هم
دانشــگاه هــم تحصيــل مى كــردم. در ســال 1354 
توســط  داشــتم  كــه  فعاليت هايــى  به واســطه 

ــدم.  ــتگير ش ــاواك دس س
دوســت  مهمــان   تهــران  مــروى  مدرســه  در 
حــوزوى ام بــودم. يــك ســاك پــر از اعالميــه امــام 
ــراى  داشــتم كــه در حجــره دوســتم گذاشــتم و ب
كارى بيــرون رفتــم. مأمــوران ســاواك كــه بــراى 
دســتگير كــردن دوســتم مى آينــد متوجــه ســاك و 
ــد  ــن مى كنن ــن كمي ــراى م ــدارك مى شــوند و ب م
و بــه  محــض برگشــت مــرا هــم دســتگير كردنــد 

ــد. ــه شــكنجه گاه ســاواك بردن و ب
ــه دنبــال  مــرا مــدت زيــادى شــكنجه كردنــد و ب
ســرنخ هايى از ديگــر مبــارزان بودنــد. در 18 
ســاواك،  شــكنجه گاه  در   1354 ســال  اســفند 
مأمورانــى مشــغول شــكنجه مــن بودنــد كــه وقت 
ــودم  نمــاز مغــرب رســيد. در شــدت و ســختى ب
و از ذهنــم ايــن گذشــت كــه خدايــا تــو و راهــى 
ــا اين هــا كــه  كــه انتخــاب كــرده ام حــق اســت ي
ــود  ــه ب ــم گرفت ــد؟ بســيار دل ــا را زجــر مى دهن م
ــن  ــه اي ــن  حــال ك ــودم و در همي و شكســته دل ب
افــكار از ذهنــم مى گذشــت، ناگهــان صــداى 
اذانــى بــه گوشــم رســيد و انــگار پاســخ خــودم را 

ــرص شــد. ــم ق ــه باشــم، دل گرفت

و  رفتــم  مســجد  آن  دنبــال  آزادى،  از  بعــد 
ــار  ــى در كن ــان فردوس ــجدى در خياب ــدم مس دي
ايران پيمــاى آن زمــان بــود كــه صــداى اذان 
ــى  ــان فروغ ــاواك در خياب ــكنجه گاه س ــه ش آن ب
ــر  مى رســيد. حــاال هــر وقــت  كــه صــداى اهلل اكب
ــم  ــه ذهن ــز ب ــنوم آن اذان خاطره انگي اذان را مى ش
مى آيــد. از ســال 54 بــه مــدت دو ســال در 

ــودم. ــدان ب زن
بـود.  مـا فرهنگـى  مبارزاتـى  فعاليت هـاى  عمـده 
صيقـالن  و  الكانـى  مسـجد  در   1357 سـال  در 
داشـتم.  قـرآن  آمـوزش  و  فرهنگـى  فعاليت هـاى 
بعـد از آزادى از زنـدان فعاليت هـاى خـود را بـا 
شـدت بيشـترى ادامـه دادم. بـا تعـداد زيـادى از 
جوانـان آن زمان مسـائل انقالبى را دنبـال مى كردم 
و در قالـب آمـوزش قـرآن فعاليت هـاى سياسـى و 
فرهنگـى در مسـاجد مختلـف داشـتم. بـه خاطـر 
مبـارزان  و  روحانيـون  بـر  كـه  حساسـيت هايى 
وجـود داشـت در رشـت به سـختى اجـازه فعاليت 
در مسـاجد بـه مـا داده مى شـد. در مسـجد الكانى، 
مسـجد  در  و  فقيهـى  حاج آقـاى  نـام  بـه  فـردى 
صيقـالن هـم حجت االسـالم سـيد ميرعبدالعظيمى 
نمـاز مى خوانـد و ايـن دو بزرگـوار بـه مـا اجـازه 
فعاليـت فرهنگـى مى دادنـد. من و دوسـتانم تحت 
عنـوان آمـوزش قـرآن فعاليت هـاى خـود را دنبال 

مى كرديـم.
ــدادى  ــا تع ــراه ب ــالب، هم ــروزى انق ــل از پي قب
ــى  ــام كتاب فروش ــه ن ــزى ب ــجويان، مرك از دانش
ــيس  ــت تأس ــى رش ــجد صف ــار مس ــد در كن رع
ــده رشــت  ــن نماين ــى، اولي ــم. رضــا رمضان كردي
ــى  ــتاد كنون ــالمى و اس ــوراى اس ــس ش در مجل
دانشــگاه تهــران از جملــه ايــن دانشــجويان بــود. 
فعاليت هــاى فرهنگــى و سياســى مــن و دوســتانم 

ــرد.  ــدا ك ــه پي ــى ادام ــن كتاب فروش در همي
ــارزات  ــوزه مب ــال در ح ــان فع ــروه از جوان دو گ
ــف  ــروه اول در طي ــتند. گ ــور داش ــى حض انقالب
جوانــان مذهبــى بودنــد و انگيــزه آنــان از مبــارزه 
ــور  ــه  ط ــام و ب ــام و انديشــه هاى ام ــروى از ام پي
كلــى انگيــزه مذهبــى بــود. ايــن گــروه از جوانــان 
غيــر از انقــالب و حاكميــت دينــى چيــز ديگــرى 

ــد. ــال نمى كردن را دنب
گــروه ديگــرى هــم بودنــد كــه گرايش هــاى 
چــپ داشــتند. دامنــه تبليغــات و طرفــداران آن هــا 
ــان  ــود و در مي ــنفكرى ب ــز روش ــان مراك در هم
مــردم پايگاهــى نداشــتند. ايــن گــروه بــا پيــروزى 
انقــالب جــرات طــرح مســائل سياســى از ديــدگاه 

خــود در مجامــع عمومــى نداشــتند.
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رضـا رمضانی خورشـید دوسـت »عضو 
هیات علمی دانشـکده مهندسـی صنایع 

دانشـگاه امیرکبیر«:
فكـر مى كنـم 19 يـا 20 بهمـن 57 بـود. حـاج آقـا 
احسـان بخش چنـد روز قبـل بـه من اطـالع داد كه 
جلسـه اى مركـب از گروه هاى چـپ و ملى برگزار 
خواهـد شـد كـه مى خواهنـد من هم در آن جلسـه 

باشم.
آرام و درگوشـى بـه حاج آقاى احسـان بخش گفتم 
»هيـچ حرفـى را قبول نكنيد و هيـچ تعهدى در اين 
جلسـه ندهيـد.« در آن زمـان آقـاى احسـان بخش 
ابـراز عالقـه مى كردنـد.  بـه مشـورتم  نوعـى  بـه 
آرام صحبـت  احسـان بخش  بـا حاج آقـاى  وقتـى 
مى كـردم، ظاهـراً آن هـا نسـبت به من ظنين شـدند 
و از همانجـا يـك بدبينـى نسـبت بـه مـن ايجـاد 
شـد. بعد هـا وقتـى كميتـه انقـالب شـهر و اسـتان 
تشـكيل شـد برخـى افـراد آن جمع هم بـه دعوت 
آقـاى احسـان بخش در آن كميتـه حضـور يافتنـد. 
بعضـى افـراد آن جمع در جلسـات كميتـه انقالب 
حرف هايـى مى زدنـد كـه به نظـرم به لحاظ تسـلط 

ايشـان بـر شـهر و اسـتان نگران كننـده بود.
از جملـه خيلـى تمايـل داشـتند كه مسـائل نظامى 
شـهر در دسـت يك فرد سـى و چند سـاله باشـد 
كـه وى را افسـر نيروى هوايى معرفـى مى كردند و 
مى گفتنـد از تهـران آمـده اسـت. من در آن جلسـه 

كميتـه انقـالب بـه شـدت بـا ايـن نـوع خواسـت 
ايشـان  كـه بـه نظـرم بـه دنبـال در اختيـار گرفتن 
از  كنتـرل شـهر بودنـد مخالفـت مى كـردم. پـس 
كـه  كـرد  ابـراز  جمـع  آن  زيـاد،  جروبحث هـاى 
از ايـن بـه بعـد تـا زمانـى كـه رضـا رمضانـى در 
ايـن جلسـات هسـت مـا هيچ كـدام حضـور پيـدا 
نمى كنيـم. آقـاى احسـان بخش هـم پذيرفـت كـه 
آن هـا بـه جلسـات برگردند و من به عنوان مشـاور 
آقـاى احسـان بخش در جلسـات شـركت كنم ولى 
حـق راى نداشـته باشـم. جالـب آنكـه، در   همـان 
جلسـات  حاج آقـاى احسـان بخش تصويـب كـرد 
كـه مـن بـه مدت سـه مـاه مسـئول امـور نظامى و 

انتظامى شـهر باشـم.
ماه هـا همـكارى مـن بـا ايشـان ادامـه داشـت و 
در واقـع مـن در امـور عديـده به ايشـان مشـورت 
مـى  دادم و بـه درخواسـت ايشـان امـور نظامـى، 
انتظامـى و سـتادى كميتـه انقالب اسـالمى رشـت 
را در دسـت گرفتـم. ايـن وظيفه را در سـه ماه اول 

انقـالب بـر عهده داشـتم.

مشاهدات از شب حمله به ساواک
يـك نكتـه مهـم اين اسـت كـه عمليـات 22 بهمن 
سـال 57 را بايد به دو قسـمت تقسـيم كنيم. بخش 
نخسـت آن قبل از شكسـته شـدن در بود و مرحله 
دوم، از لحظـه اى بـود كـه درِ سـاختمان سـاواك 
شكسـته شـد. از ايـن لحظه فضـا كامـاًل تغيير كرد. 
سـاعت حـدوداً دو بعـد از نيمـه شـب بود كـه درِ 

سـاختمان بـا فشـار اتومبيـل و مردم باز شـد. 
بعـد از گرفتـن سـاواكى ها پيشـنهاد دادم آ ن ها را با 
طنـاب ببنديـم و تحويل آقاى احسـان بخش بدهيم 
تـا بعد محاكمـه شـوند. در همان لحظـه اى كه من 
چنيـن پيشـنهادى دادم شورشـى عليـه حرف هـاى 
مـن بـر پا شـد؛ عـده اى بـا انگ هـاى زشـت عليه 
مـن حـرف زدنـد و بعضى هـا مـرا تهديـد كردند. 
اكثـر افـراد از پيشـنهاد مـن بـوى سـازش كارى و 

ضـد انقالبـى احسـاس كردند. 
در آن التهـاب و هيجـان سـخن مـن بـراى آن هـا 
اظهارات شـان  از  نبـود، چـون  قابـل  درك  اصـاًل 
برمى آمـد كـه پـس از تحويل سـاواكى ها بـه منزل 
سـاواكى ها  داشـت  احتمـال  احسـان بخش  آقـاى 
فـرار كننـد يـا آزاد شـوند. به نظرشـان سـاواكى ها   
ايشـان  و  بـود  در دست شـان  نقـداً  زمـان  همـان 
نهايـت  در  بگيرنـد.  انتقـام  مى توانسـتند  بى مانـع 
سـاواكى ها  از  تعـدادى  شـدن  كشـته  بـه  منجـر 
شـد. حاج آقـا احسـان بخش به حـق چنيـن كارى 
را زشـت مى دانسـت، چـون از نظـر اسـالمى هيچ 

توجيهـى نداشـت.
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صندوق حاوی
 اسناد ساواک را به منزل 

آیت اهلل احسان بخش بردیم
گفت وگو با سردار نادر امیر گل جانشین لشگر قدس گیالن

از   امیرگل  )نادر(  محمدحسین 
انقالب است  روزهای دشوار  مبارزان 
که نقش مهمی در بخشی از تحوالت 
آن  کالن  تصمیمات  و  استان  نظامی 
داشت. از تسخیر ساواک و مسئولیت 
زندان پادگان نیروی دریایی و بررسی 
جانشینی  تا  گرفته  ساواک  اسناد 
قبل  او می گوید  گیالن.  لشگر قدس 
که  جایی  هر  رشت  در  انقالب  از 
درگیری با ساواک و مأموران شهربانی 
بوده معموالً حضور داشته و در زمان 
تسخیر ساواک صندوق حامل اسناد 
احسان بخش  آیت اهلل  منزل  به  را 
است.   اطالعات  از  منبعی  او  برده اند. 
منجیل،  آموزشی  پادگان  مسئول 
مسئول تشکیل یگان رزم گیالن در 
کردستان، فرماندهی بسیج مقاومت 
استان گیالن بخشی از مسئولیت های 
وی در بعد از انقالب اسالمی است.  در 
گفت وگوی شاهد یاران با وی جزییات 
بیشتری از حوادث روزهای انقالب و 

جریانات بعد آن را می خوانید.   

درآمد

جنابعالی که از فعاالن و مبارزان انقالبی 
بودید چطور در جریان خبر و پیام های 

حضرت امام قرار می گرفتید؟  
جريـان انقـالب اسـالمى در گيـالن از اوايل سـال 
57 شـدت پيـدا كـرد. در شـهرهاى تبريـز، تهران، 
قـم، فعاليـت و تظاهرات شروع شـده بـود و خبر و 
پيام هـاى حضـرت امـام از طريـق مراجـع از جمله 
آيـت اهلل احسـان بخش به رشـت منتقـل مى گرديد. 
البتـه يك سـرى فعاالن و تشـكل هاى سياسـى هم 

در جريانـات  انقـالب در رشـت دخيـل بودند. 
سـاير  اتفاقـات  از  بى خبـر  گيـالن  هرحـال  بـه  
اسـتان ها نبـود. اوايـل  شـاهد برخى سـخنرانى ها، 
و  بوديـم  پراكنـده  راهپيمايى هـاى  و  تظاهـرات 
بـا نزديـك شـدن بـه روزهـاى پيـروزى انقـالب 
اسـالمى، درگيرى ها با شـهربانى و سـاواك بيشـتر 

و راهپيمايى هـا هـم هـر روزه شـد. 

شـما و انقالبیونـی کـه بـا هـم بودیـد 
می کـرد  فـرق  درگیری هایتـان  نـوع 

؟  ا چر
هرجايـى كه تظاهـرات و درگيرى اهـم از فيزيكى 
اواخـر سـال 56  البتـه در  داشـتيم.  بـود حضـور 
نشسـت و تجمعـات پنهانـى باكسـانى كـه سـابقه 

مبارزاتـى و سياسـى داشـتند برگـزار مى كرديـم كه 
بعدهـا در سـال 57 شـدت يافـت. در ايـن مـدت 
شعارنويسـى،  از  اعـم  بـود.  سياسـى  فعاليت هـا 
برگزارى جلسـات و برنامه ريزى بـراى راهپيمايى. 
در بيـن ما افـرادى چون حسـين جانـى و انصارى 
كه سـابقه مبارزاتى داشـتند نيز حضور داشـتند.  به 
بهانه هـاى مختلـف اقدام به راهپيمايـى و تظاهرات 
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مى شـد. مثاًل اگر حادثـه آبادان رخ داد به مناسـبت 
چهلميـن روز حادثه اقـدام به برگـزارى راهپيمايى 

مى كرديم. 
يـك سـرى راهپيمايى هـا از مسـجد كاسه فروشـان 
بعـد از پايان سـخنان آيت اهلل احسـان بخش شـروع 
مى شـد. برگـزارى ايـن راهپيمايى ها معمـوالً اعالم 
مى شـد. مى گفتنـد فـالن روز مراسـم راهپيمايـى 
برگـزار مى شـود. سـاواك و عوامـل شـهربانى هم 
مطلـع بودنـد. به رغـم مطلـع بـودن آن ها بـاز مردم 
حضـور مى يافتنـد. جدا از ايـن راهپيمايـى، برخى 
فعاليت هـاى مـا خودجـوش بـود. تظاهرات شـبانه 
و برخورد با مأموران شـهربانى در بيشـتر محالت، 

از ايـن نوع اقدامـات بود.

بعـد از تسـخیر سـاواک در رشـت بـه 
بـه  اقـدام  انقالبیـون  دیگـر  همـراه 
حمـل صندوق اسـناد امالک بـه منزل 
احسـان بخش کردید.توضیح  آیـت اهلل 

بیشـتری بفرماییـد. 
در آن اوضاع شلوغى صندوق حامل اسناد ساواك 
را بار نيسان كرديم و به منزل حاج آقا احسان بخش 

برديم. 
منـزل ايشـان شـبيه يـك مجتمـع بـود كـه شـامل 
منـزل، مسـجد و مدرسـه مى شـد. منزل شـان يـك 
كانـون اجتماعـى - سياسـى بـود. متوجـه شـديم  
اسـناد و مدارك سـاواك و حتى بخشـى از سـالح 
شـهربانى چنـد ماه قبل از سـقوط رژيـم پهلوى به 
پـادگان ارتـش كـه مربوط به نيـروى دريايـى بود، 

انتقال يافتـه بـود. 
بعدهـا توسـط حاج آقـا احسـان بخش و ناظـم زاده 
كـه مقطعـى نماينـده امـام بودنـد آقـاى متقى طلب 
و مـن را مسـئول پرونده هـاى سـاواك منصـوب 

كردنـد. پرونده هـا را كـه بررسـى مى كرديـم عليـه 
داشـت.  وجـود  مـدارك  احسـان بخش  حاج آقـا 
فعاليت هـاى سياسـى، محل سخنرانى شـان و ديگر 
مـوارد، قيـد شـده بـود. مـن از پرونده شـان كپـى 
كـردم و خدمت شـان ارائه كـردم. بعداً بـا توجه به 
مسـئوليت هايى كـه داشـتم ارتباطـات ما با ايشـان 
بسـيار فراگيـر شـد و ايشـان هـم بـا اظهـار لطـف 
خـود و بـا واژه هايـى مثـل اميـر گل هـا و نظايـر 
آن، ابـراز محبـت مى كـرد. حتـى در روز عروسـى 
مـن كـه سـال 58 در دانشـگاه گيالن برگزار شـد، 

هديـه اى بـه  عنـوان كادو دادند.

علت ایـن که سـال 57 در کوه نوردی 
بـه سـمت امـام زاده ابراهیم بازداشـت 

بود؟  شـدید چه 
متولـى آن امـام زاده سـاواكى بـود. معمـوالً در آن 
زمـان رژيم به كسـانى كه كـوه مى رفتند مشـكوك 
مى شـد. معمـوالً برخـى تجمعـات ضـد رژيـم در 
كوه هـا برگـزار مى شـد. ولى حضور مـا در آن روز 
سياسـى نبـود. قصـد داشـتيم بـه سـمت ييالقـات 
رودبـار برويـم. آن متولـى بـه سـاواك اعـالم كرد 
و سـاواك هم از ژاندارمرى درخواسـت بازداشـت 
مـا را  كـرد. در ارتفاعـات بوديـم كه دسـتگير و به 
بازداشـت  منتقـل شـديم. مدتـى  سـاواك رشـت 

بوديـم و بعـد از بازجويـى آزاد شـديم. 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی، جنابعالی 
دریایی  نیروی  پادگان  زندان  مسئول 
شدید؟ این مسئولیت از ناحیه چه کسی 

به شما واگذار شد؟
نگـه دارى  اسـالمى  انقـالب  پيـروزى  از  بعـد 
سـاواكى ها و برخـى مأمـوران شـهربانى، در زندان 

عمومـى سـخت بـود. بنابرايـن آن ها را  بازداشـت 
و بـه پـادگان نيـروى دريايـى منتقـل كردنـد. آن 
زمـان مسـئول زنـدان پـادگان نيـروى دريايـى و 
عضـو گـروه ضربت بـودم. اين مسـئوليت را آقاى 
قاسـمى  دادسـتان انقـالب اسـالمى و رئيس سـتاد 
كميتـه مركـزى گيـالن و حاج آقـا احسـان بخش به 
مـن محـول كردنـد. دادگاه انقـالب هـم در خـود 
پـادگان نيـروى دريايى مسـتقر بود. فضـاى بزرگى 

از پـادگان را انقالبيـون در اختيـار داشـتند. 

فعالیت هـای  برخـی  کـه  می دانسـتید 
و خبرهـای  اعالمیـه  سیاسـی و چـاپ 
حضرت امام در مدرسـه دیـن و دانش 

هـم تکثیـر می شـد؟
آن زمـان در رشـت چندنفرى مدرسـه داشـتند  كه 
بـه نـام مدرسـه ملـى معـروف بـود. از بيـن آنـان 
دو نفـر هـم روحانـى بودنـد. ازجمله مرحـوم مير 
مدرسـه  احسـان بخش.  حاج آقـا  و  عبدالعظيمـى 
جنـب  احسـان بخش  حاج آقـا  دانـش  و  ديـن 
منـزل و مسـجد بـود. برخـى فعاليت هاى سياسـى 
ازجملـه كپـى اعالميه هـاى حضـرت امـام در ايـن 

مدرسـه انجـام مى شـد.
 

انقالبیـون چـه زمانـی احسـاس  سـایر 
احسـان بخش   حاج آقـا  کـه  کردنـد 
می توانـد محوریت جریـان انقالب در 
رشـت باشـند.  علـت ایـن محوریت را 

در چـه می دانیـد؟
آقـاى احسـان بخش از يـك سـال قبـل از انقـالب 
در مسـاجد كاسه فروشـان و چينى چيان سـخنرانى 
مى كـرد و درراهپيمايى هـاى مختلـف هـم حضـور 
داشـت،  همـه چشـم ها رفتـه بـود به سـمت آقاى 
احسـان بخش و بقيـه مـردم هـم بـه ايـن سـمت 
رفتنـد. گروه هـاى چپ يا افراد مبـارزى كه جايگاه 
پائيـن تـرى داشـتند ازنظـر جامعيت نمى توانسـتند 
محوريـت را بـه دسـت بگيرنـد. ايشـان روحانـى 

آقای احسان بخش از یک سال قبل 
از انقالب در مساجد کاسه فروشان 
و چینی چیـان سخنــرانی می کرد 
هم  مختلف  راهپیمایی های  در  و 
رفته  چشم ها  همه  داشت،   حضور 
و  احسان بخش  آقای  سمت  به  بود 
بقیه مردم هم به این سمت رفتند. 

از راست: الماسی فر، آیت اهلل احسان بخش و سردار امیرگل، منزل آیت اهلل احسان بخش -  1372
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تجهيـزات و ماشـين اقدام به توزيـع مايحتاج مورد 
نيـاز بيـن مـردم مى كرديـم. همچنيـن در محـل ما 
يـك شـعبه نفـت بـود كـه آن را در اختيـار گرفتـه 
بوديـم. شـب تـا صبـح اقـدام بـه توزيع نفـت بين 
مـردم مى كرديـم. اين اقدامات سـبب اعتمـاد مردم 
و همـكارى آنـان با مـا در برخورد بـا رژيم پهلوى 

بود.  شـده 
حاج آقـا احسـان بخش گاهـى آدم هايـى را معرفـى 
كمـك  مـا  و  بودنـد  بى بضاعـت  كـه  مى كردنـد 

مى كرديـم.
 

بساط گروهک ها در چه سالی برچیده 
شد؟ 

سـپاه در سـال 58 تشكيل شـد. آن زمان در پادگان 
نيـروى دريايـى بـودم و بـه دليـل ارتباطـى كـه بـا 
آقـاى واقفـى داشـتيم بـا چنـد مـاه ديرتر به سـپاه 
پيوسـتم.  دليلـش  هـم ايـن بـود  كـه خواسـتيم 
تـا تكليـف، اسـلحه و پرونده هـا  مشـخص گردد. 
آن زمـان در منطقـه غـرب گيـالن بحـث حضـور 
منافقيـن را در جنـگل داشـتيم. يعنى منطقه هشـت 
ماسـال، رضوان شـهر  از  بخشـى  كـه  توالـش  پـر 
و شـاندرمن جـزء توابـع آن بودنـد. از سـال 59 
تـا اواسـط 62، بعـد از اعـالن  جنـگ مسـلحانه، 
جبهـه اى بـه نـام جبهـه جنگل كـه شـامل منافقين 
بودنـد، تشـكيل شـد. البتـه اتحـاد چپ هـم بود و 
آقايـى بـه نام حسـن ماسـالى كـه در ماسـال فعال 
بودنـد. اواخـر سـال 59 مسـئول عمليـات سـپاه 
هشـت پـر شـدم. بعـد از اوج گيـرى درگيرى هـا 
قرارگاهـى را در منطقـه چـوكا تشـكيل داديـم تـا 

اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
برخـی  و  سـاواکی ها  نگـه داری 
زنـدان  در  شهـربانی،  مأمـوران 
بنابراین آن ها  بود.  عمومی سخت 
نیروی  پادگان  به  و  بازداشت  را  
زمان  آن  کردند.  منتقل  دریایی 
نیروی  پادگـان  زنـدان  مسئول 
دریایی و عضو گروه ضربت بودم. 
قاسمی  آقای  را  مسئولیت  این 
رئیس  و  اسالمی  انقالب   دادستان 
و  گیالن  مرکزی  کمیته  ستاد 
حاج آقا احسان بخش به من محول 
کردند. دادگاه انقالب هم در خود 
پادگان نیروی دریایی مستقر بود.

ايـن محوريـت را  مبـارزى بودنـد كـه توانسـتند 
ايجـاد كننـد. البته آيت اهلل ضيابـرى و بحرالعلوم در 
مقطعـى در بحـث كاپيتوالسـيون عليـه رژيم ورود 
كـرده بودنـد و اين موضوع در پرونده هاى سـاواك 
نيـز قيدشـده بود. ولـى در جريان انقالب سـال 57 
حضـور حاج آقـا احسـان بخش پررنگ تـر گرديـد. 
فعاليـت  شـدند.  مـردم  رجـوع  محـل  به مـرور  و 
سياسـى و سخنرانى هايشـان و جمـع روحانيونـى 
كـه گرد ايشـان بودنـد باعث ايجاد محوريت شـد. 
ارتبـاط ايشـان بـا حضـرت امـام از سـال 42 نيـز 
مزيـدى شـد بـر ايـن موضـوع. به هرحـال حاج آقا 
نماينـده حضرت امـام بودند. حتى بعـد از پيروزى 
انقـالب بـه دليل مسـائلى كـه پيش آمـد، حضرت 
امـام بر ايشـان تأكيد كردنـد. در بين مبـارزان عليه 
رژيـم پهلـوى هم افـرادى چـون گنجـى بودند كه 
در پاريـس بـا حضرت امام در ارتبـاط بوده و اقدام 
بـه آوردن اعالميـه مى كردند ولى بعدها مسيرشـان 
از انقالب اسـالمى جدا شـد. دسـته بندى و تقسـيم 
روحانيت در گيالن مسـتلزم تحقيق جامعى اسـت. 
در طـى يـك قـرن گذشـته، رجـال بزرگـى از اين 
طايفه درخشـيدند و توانسـتند ملجـا و مرجع مردم 
باشـند كـه شـمار آنـان در هـر دوره تاريخـى در 
نواحـى مختلف )شـرق گيـالن و غـرب گيالن( و 
مركـزى متعدد اسـت كـه چنانچه به نـام مختصرى 
از آنـان اكتفـا كنيـم، بايـد به ذكـر نام ايـن بزرگان 
تأكيـد كنيم. آيـت اهلل ضيابرى، آيـت اهلل بحرالعلوم، 
آيـت اهلل الكانـى، آيـت اهلل ضيايى، آيـت اهلل مهدوى 
الهيجانـى و امامـان مسـاجد رشـت كـه عـالوه بر 
درس و سـعى متـداول حـوزه از رياضيات و نجوم 
و علـوم ادبـى و ذوق عرفانـى و علـوم غريبـه نيـز 
آشـنا و برخـوردار بوده انـد ازجملـه آيـات عظـام، 
زاهـد  خورگامـى،  صادقـى،  اشـكورى،  بلخـى 

ظهيـرى و ... .
 

 با تشکیل کمیته عضو آن شدید؟
پـس از پيـروزى انقـالب اسـالمى در تهـران 20 
اسـالمى  انقـالب  كميتـه  مراكـز  به عنـوان  منطقـه 
تعييـن گرديـد و به تبـع آن در رشـت نيـز كميتـه 
انقـالب اسـالمى بـا عنـوان شـورايى بنام شـوراى 
معرفـى  و  شـناخته  گيـالن  در  اسـالمى  انقـالب 
مردمـى  معضـالت  و  مشـكالت  بـه  و  شـدند 
بـه  مربـوط  مسـائل  عمـده  مى كردنـد.  رسـيدگى 
امـوال  ضبـط  دسـتگيرى،  بـه  مربـوط  كميته هـا 
فراريـان، محاكمـه عناصـر سـاواكى و طاغوتـى و 
رسـيدگى به شـكايات زندانيان و آسـيب ديدگان از 
نظام و سـلطه پهلـوى و نهادهاى خشـونت طلب و 

ضـد مردمـى سـاواك و شـهربانى بـود.  
مـكان تشـكيل كميتـه در پيرسـرا منـزل سـازمانى 
اسـتاندارى قـرار داشـت. اين مـكان بعدهـا تبديل 
بـه مـكان نيـروى انتظامـى شـد. اعضـاى اصلـى 
كميتـه حاج آقـا احسـان بخش، واقفـى، انصـارى و 
چنـد نفـر ديگر بودنـد. من آن زمان مسـئول زندان 
پـادگان نيـروى دريايـى بـودم. كميتـه همـه كارى 
مى كـرد، از گرفتـن سـاواكى ها و شـهربانى گرفتـه 
تـا مصادره امـوال و گرفتن قاچاق و ديگر مسـائل.

در کنـار درگیـری و تظاهـرات یـک 
انداختـه  راه  هـم  تعاونـی  شـرکت 
بودیـد هدفتـان از ایـن کار چـه بود؟
بـه  مى دانيـد  كـه  همان طـور   57 سـال  روزهـاى 
دليـل اعتصابـات، نفـت و ارزاق مشـكل و سـخت 
بـه دسـت مـردم مى رسـيد. كمبـود روغـن، قند و 
شـكر و مايحتـاج اوليـه كاماًل مشـهود بـود. بعد از 
جمـع آورى پـول و دريافـت كمك و فراهم شـدن 

از راست: سردار امیرگل، منجیلی، زکی پور و اصغری، مراسم رژه پیروزی انقالب اسالمی - 12 فروردین 1361
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مسـتقيم وارد شـويم. بسـاط منافقين تا سال 1362  
بـه كل برچيـده شـد. حاج آقـا احسـان بخش چـون 
نماينـده حضـرت امام در اسـتان بودنـد در جريان 

كار قـرار داشـتند. 

در این عکس جنابعالی با حضور سردار 
)فرمانده  صفار  مرتضی  رضایی،  محسن 
جلسه ای  گیالن(  در  دریایی  نیروی 
در منزل حاج آقا احسان بخش  دارید،  

موضوع جلسه چه بود؟
حـدود سـال هاى 61 الـى 62 بـود كـه بـه همـراه 
ايـن آقايـان در منـزل حاج آقا احسـان بخش بوديم. 
سـردار محسـن رضايـى هـر سـفرى كه بـه گيالن 
مى آمدنـد، از يگان هـاى اسـتان، بازديـد مى كردند. 
ايشـان ارادت خاصـى بـه حاج آقـا داشـتند عـالوه 
بـر آن چـون حاج آقا احسـان بخش در پشـتيبانى از 
جنـگ سـنگ تمام گذاشـته بودند سـردار محسـن 
رضايـى عالقـه زيـادى بـه ايشـان داشـتند و يـك 
ارتبـاط دوسـويه ايـى برقرارشـده بـود. بنابراين در 
هـر سـفرى بـه گيـالن حتمـًا حاج آقـا را مالقـات 

مى كردنـد.

 ایشـان با توجه به کشـاورز زاده 
بـودن و اطالعات بسـیار فراوانی 
کـه از توتـون و تنباکـو و برنـج 
و چـای و ابریشـم و مشـکالت و 
معضـالت آن هـا داشـت. گاهـی 
دیدوبازدیدی همچون  در  اوقـات 
برنـج  از  خبـره ای  کارشـناس 
سـخن  چـای  و  کشـاورزی  و 
می گفـت کـه تعجـب همـگان را 

. نگیخـت می ا بر

آیـت اهلل احسـان بخش در راه انـدازی 
منطقـه ویـژه نیـروی دریایی سـپاه در 

گیـالن چه نقشـی داشـت؟
موضوعـى را كـه شـما مطـرح مى كنيـد  مربوط به 
تأسـيس مركز آمـوزش تخصص هـاى دريايى بود. 
كـه  حاج آقـا احسـان بخش از بانيـان آن بـود. براى 
ايجـاد ايـن مركـز در زيباكنار بخشـى از زمين هاى 
سـپاه  دريايـى  نيـروى  بـه  و  شـد  گرفتـه  قطبـى 
واگـذار گرديـد و بچه هـاى گيـالن در آن فعـال 
شـدند. ولـى در سـال 83 قـرار بود نيـروى دريايى 
سـپاه در گيـالن منطقـه ايـى را ايجـاد كنـد كه من 
هـم بـراى راه انـدازى آن منطقـه ورود كـردم و بـه 

نيـروى دريايـى منتقل شـدم.
حاج آقـا احسـان بخش در همه جـا حضور داشـت. 
زمانـى كـه مريوان بـودم حاج آقا را ديدم. در سـال 
65 بعـد از تشـكيل تيـپ در قـرارگاه رمضـان نيـز 
حضـور داشـتند. آيـت اهلل احسـان بخش به منظـور 
سركشـى و بررسـى پشـتيبانى رزمندگان بـه منطقه 

مى رفـت. 
در تأسيس لشگر قدس گيالن حاج آقا احسان بخش 
سردار  با  ايشان  ارتباط  داشتند.  سزايى  به  نقش 
 59 سال  از  بود.  مؤثر  شمخانى  آقاى  و  رضايى 
در  بودند.  مختلف  يگان هاى  در  گيالنى  نيروهاى 
لشگر 25 كربال گيالن و مازندران با هم بودند كه 

در اين زمان درخواست يگان مستقل شد.

انقالب  از طرف رئیس شورای مرکزی 
اسالمی و  حـاج  آقا احسـان بخش  عضو 
این  ماهیت  بودید.  هم  ضربت  گروه 

گروه چه بود؟ 
از  بعـد  شـدم.  ضربـت  گـروه  عضـو   58 سـال 
پيـروزى انقـالب اسـالمى هنـوز وضعيـت تثبيـت 
نشـده بـود. سـاواكى ها و خيلـى از مخالفيـن آزاد 

بودنـد و برخـى ترورها هـم انجام مى شـد. در كل 
وضعيـت پايدار نبـود. گروه ضربت شـامل افرادى 
و  سـاواكى ها  دسـتگيرى  در  كـه  بودنـد  انقالبـى 
برخـورد بـا هـرج  و مـرج مجـوز داشـتند. مجـوز 
آن از سـوى دادسـتان انقـالب اسـالمى و رئيـس 
شـوراى مركـزى انقالب اسـالمى و خـود حاج آقا 

احسـان بخش صـادر شـد. 

ویژگی های  چه  احسان بخش  آیت اهلل 
داشت؟

دانشـگاهى،  تحصيـالت  بـا  احسـان بخش  شـهيد 
مقـام  در  وسـيع،  اطالعـات  و  آزاد  مطالعـات 
مقايسـه بـا سـاير ائمـه جمعـه و جماعـت فـردى 
در  كـه  تحليل هايـى  و  بـود  بى نظيـر  و  اسـتثنايى 
مـى داد  ارائـه  منابـر  و  جمعـه  نمـاز  خطبه هـاى 
نشـانگر ديدگاه هـاى روشـن و بـه روز و دقت نظر 
خـاص ايشـان از مسـائل روز و اخبـار دنيـا بـود. 
حتـى ايشـان بـا توجـه بـه كشـاورز زاده بـودن و 
اطالعـات بسـيار فراوانى كـه از توتـون و تنباكو و 
برنـج و چـاى و ابريشـم و مشـكالت و معضالت 
آن هـا داشـت. گاهـى اوقـات در ديـد و بازديدهـا 
همچـون كارشناسـى خبـره  از برنـج و كشـاورزى 
و چـاى سـخن مى گفـت كـه تعجـب همـگان را 

نگيخـت. برمى ا
ايشــان در مديريـت راهپيمــايى هاى سراســرى 
نقـش بى بديلـى داشـتند و بـا سـخنرانى هاى مهيج 
و آوردن نـام امـام خمينـى )ره( اشـتياق جوانان را 
بـراى درگيرى با نظـام طاغوتى دوچنـدان مى كرد. 
در ارتبـاط بـا موضـوع جنـگل در نواحى هشـتپر، 
توالـش و رضوان شـهر كـه گروه هـاى متعـدد ضد 
انقـالب در آن جا تجمع مسـلحانه داشـتند، موضع 
ايشـان سـتودنى بود و راهنمايى و همكارى ايشـان 

پدرانـه و مشـفقانه بود. 
در ارتبـاط بـا تشـكيل يـگان رزم گيـالن ايشـان با 
رايزنـى بـا آقايـان محسـن رضايى و شـمخانى، به 
دليـل اينكـه مسـئول پشـتيبانى جنگ اسـتان بودند 

بسـيار تـالش كردند. 
حضورشان به  كرات در جبهه هاى جنگ و سركشى 

به رزمندگان دلگرم كننده و آرامش بخش بود. 
 نقش شـان در راه انـدازى لشـكر قـدس گيـالن و 
تقويـت سـپاه از اقدامـات فراموش نشـدنى اسـت. 
پـس از تـرور و بعـد از دوران نقاهـت و بيمـارى، 
ايشـان آثـار قلمى زيـادى را بـه اهل قلـم و تحقيق 
تقديـم كرد كـه پركارى و سخت كوشـى ايشـان را 

نشـان مى داد. 

از راست: آیت اهلل احسان بخش، سردار رضایی، حجت االسالم حجتی، سردار زاهدی، سردار صفار و سردار امیرگل، منزل آیت اهلل احسان بخش
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آیت اهلل احسان بخش 
در گيالن یک محور و قطب بود

دوران نوجوانی
را  احسـان بخش  آيـت اهلل  نوجوانـى  از  مـن 
بـه  ايشـان  و  بوديـم  رشـت  در  مـا  مى شـناختم. 
محـرم  دهـه  مراسـم  در  روحانـى  يـك  عنـوان 
حضـور داشـت. دوران جوانى ما بـه مقطع انقالب 
اسـالمى برخـورد كـه در نهايت منجر به شـناخت 
بيشـتر مـا از حاج آقـا احسـان بخش شـد. آيـت اهلل 
احسـان بخش بـا همراهـى سـاير روحانيـون مبارز 
را  گيـالن  در  امـام  نهضـت  انقالبـى  نيروهـاى  و 
پى گيـرى مى كردنـد. بعـد از انقـالب در مقطـع 8 
سـال دفـاع مقـدس و فرآينـد اجرايـى انقـالب به 
خصـوص دهه اول، دوم و سـوم انقالب ارتباطات 

بـه نوعـى كارى هـم بـود. 

سردمدار و مدیر موفق
قبـل از انقـالب ايشـان در عرصـه مديريـت ورود 
مبـارزات،  راهپيمايى هـا،  كردنـد. در سـازماندهى 
از  قبـل  اقدامـات  و  برنامه ريزى هـا  و  سـاماندهى 
انقـالب ايشـان سـردمدار عرصه فعاليت هـا بودند. 
بعـد از پيـروزى انقـالب رسـمًا نماينـده حضـرت 

اواخـر خدمت  آقازاده در  سیدعلـی 
سربازی بنا به دستور امام خمینی )ره( 
مبنی بر ترک پادگان ها، به جبهـــه 
بـــعد  پیوست.  رژیم  مخالفـان 
دفاع  سال   8 در  انقالب،  پیروزی  از 
مقدس حضور مستمر داشت و در اکثر 
عملیات ها شرکت کرد. بـعد از اتمام 
جنگ تحمیلی به مدت ۲ سال مسئول 
یکی از تیپ های استان گــــیالن و 
منطقه غرب کشور بود. در طول دفاع 
مقدس در جایگاه های مختلف از جمله: 
فرمانده گردان، جانشین تیپ، مسئول 
دهه  از  کرد.  وظیفه  انجام   ... و  تیپ 
70 به طور ثابت به استان خود گیالن 
لشکر  در مسند جانشین  و  بازگشت 
16 قدس گیالن قرار گرفت. او بعد از 
انقالب پست های مدیریتی و اجرایی 
دلیل  همین  به  و  داشت  متعددی 
احسان  اهلل  آیت  با  کاری اش  ارتباط 
بخش  بیشتر شد. در ادامه گفت وگوی 

شاهد یاران با وی را می خوانید.

درآمد

گفت و گو با سردار آقازاده 
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسالمی

امـام در اسـتان مطـرح شـدند. محوريـت مديريت 
حـاج آقـا تـا زمانـى كـه در قيـد حيـات بودنـد نه 
تنهـا كاهـش نيافت بلكـه رو به افزايـش بود. نقش 
اثربخشـى مديريـت آيـت اهلل احسـان بخش عـالوه 
بـر گيـالن در سـطح ملـى نيـز كامـاًل نمايـان بود. 
مديـران  را جـزو سـردمداران و  ايشـان  مى تـوان 

موفـق بعـد از پيـروزى انقـالب نـام برد. 

تشــکیل نهادهــای سیاســی، انتظامــی و 
نظامــی 

كليـه اتفاقاتى كـه بعد از پيروزى انقـالب به لحاظ 
شـكل گيرى ادارات، سـازمان هـا، حضور مردم در 

8 سـال دفـاع مقـدس، تشـكيل نهادهاى سياسـى، 
انتظامـى و نظامـى، افتـاد حـاج آقـا احسـان بخش 
نقـش تعيين كننـده داشـتند. اوايـل انقـالب بعـد از 
تشـكيل كميتـه، نقـش اصلـى داشـتند و خودشـان 
مسـئوليت آن را بـر عهـده گرفتنـد. موجـب ايجاد 
شـدند.  مشـكالت  كم تريـن  بـا  انضبـاط  و  نظـم 
همـان طـور كـه مى دانيـد تحـركات گروهك هاى 
سياسـى، امنيتـى در آن مقطـع زيـاد بـود. ايشـان با 
مديريـت توانسـتند سـاختارى را راه انـدازى كننـد 
بتواننـد  يافتـه  نيروهـاى سـازمان  كـه بـه وسـيله 
امنيـت را در اسـتان گيـالن ايجـاد كننـد. هميـن 
موجب شـد تا مقدمه اى شـود براى تشـكيل سـپاه 
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پاسـداران، يـگان رزم و ديگـر ارگان هـا.

تشکیل یگان رزم
گيـالن و مازنداران منطقه سـه را تشـكيل مى دادند 
و جمعـًا در لشـكر 25 كربال بودند. از اواخر سـال 
63 تعـدادى از رزمنـدگان و دوسـتان پيشكسـوت 
و پاسـداران گيـالن بـا يك سـرى از مسـئولين در 
تهـران مشـورت هايى داشـتند. شـرايط را طـورى 
ديديـم كـه براى تشـكيل يـگان رزم مناسـب بود. 
بـراى اينكه گيـالن در جنگ نقش موثرترى داشـته 
باشـد جلسـات متعـدد و مجدانـه اى برگزاركردند 
تا تشـكيل لشـكرى مسـتقل بـراى اسـتان گيالن را 
بـه فرماندهـان سـپاه پيشـنهاد دهنـد. همـان موقع 
مـا بـه خدمت آقـاى شـمخانى رسـيديم و ايشـان 
هـم اولويـت را گذاشـتند كـه ابتدا گيـالن بيايد در 
كردسـتان تيـپ بيت المقـدس را تحويـل بگيـرد و 
پشـتيبانى كنـد. همـه بـا هم متحد شـدند كـه تيپ 

قـدس را تحويـل بگيرند.
بعـد از اينكـه تيـپ بيت المقـدس تبديـل شـد بـه 
ايـن تيـپ در عمليـات والفجـر 9  تيـپ قـدس، 
ايـن عمليـات  از  بعـد  حضـور گسـترده داشـت. 
كـه تقريبـًا اواخـر سـال 64 بـود بـه دليل اسـتقبال 
تيـپ،  ايـن  رزمـى  بـاالى  قـدرت  و  رزمنـدگان 
بـه يـك  تبديـل  تيـپ قـدس گيـالن  نهايـت  در 
لشـگر سـازمانى و عملياتـى شـد. ايـن يـگان رزم 
عرصـه  وارد  را  بيشـترى  نيروهـاى  مى توانسـت 

جنـگ نمايـد. 
احسـان بخش  آيـت اهلل  مشـورت  طـرف  اوليـن 
بودنـد. شـهيدان قلى پـور، امالكى و ديگر دوسـتان 
بحث هـاى زيـادى داشـتند. بزرگ تريـن مشـوقى 
كـه باعث پيگيرى تشـكيل يگان رزم شـد، آيت اهلل 
احسـان بخش بودنـد. بنابرايـن در بدو درخواسـت 
بـه  احسـان بخش  آقـا  حـاج  تكميـل،  فراينـد  و 
عنـوان محـور فعاليـت و پشـتيبان اصلـى تشـكيل 
رايزنى هـاى  ايشـان  بـود.  گيـالن  قـدس  لشـكر 
فـراوان و تعيين كننـده بـا فرماندهـى محتـرم سـپاه 
و قـرارگاه و مسـئولين ذى ربـط داشـتند. حـاج اقا 
احسـان بخش حتـى اين موضـوع را به اطـالع امام 

رساندند. 

کارشناس پشتیبان 
تشـكيل يـگان كار سـاده اى نبود. زمانى كـه يگان، 
تانـك يا توپخانه اى يا سـالحى نداشـت حـاج آقا 
مسـتقيم وارد عمـل مى شـد و حتى اقـدام به خريد 

مى كـرد. برخـى وقت هـا بـه عنـوان يـك كمپانـى 
معاملـه مى كـرد. از لحـاظ پشـتيبانى نه تنها لشـگر 
16 قـدس مـورد عنايـت و حمايت مـردم گيالن با 
محوريـت ايشـان بـود بلكـه يگان هـاى ديگـر نيز 
تاميـن و پشـتيبانى مى شـد. عجيـب ايـن بـود كـه 
ايشـان در جايـگاه مسـئول تـداركات و پشـتيبانى 
وارد صحنـه مى شـد و بـه جزئيـات مى پرداخـت 
حضـور  پشـتيبان  كارشـناس  يـك  عنـوان  بـه  و 
اسـتان  در  را  محموله هايـى  همچنيـن  داشـت. 
ذخيـره مى كـرد كـه در طول 8 سـال دفـاع مقدس، 

وجودشـان در زمـان عمليـات  ملمـوس بـود. 

دعوت حضرت آقا به لشگر قدس
يگان هـا  در  معمـوالً  احسـان بخش  آقـا  حـاج 
حضـور داشـتند، مثـاًل در عمليـات كربـالى 5 كـه 
مـن فرمانـده گـردان بـودم، بـه همـراه جمعـى از 
نيروهـا به گـردان آمدنـد و براى نيروها سـخنرانى 
دعـوت  را  آقـا  حضـرت  جنـگ  اواخـر  كردنـد. 
بـا  جلسـاتى  در  آوردنـد.  جلسـه  بـه  و  كردنـد 
سـردار همدانـى و فرماندهـى لشـگر و فرماندهان 
گردان مى نشسـتند و از نزديك مسـايل را بررسـى 
مى كردنـد و امكاناتـى كـه مـورد نيـاز بـود  فراهم 

مى كردنـد. 

برخورد با مسئوالن
حـاج آقـا مديرى بـود كـه يك سـرى ويژگى هايى 
داشـت. نسـبت بـه اجـراى عدالـت، فعـال بـودن 
مديـران، پاسـخگو بـودن بـه نيازهـاى اجتماعـى، 
باالدسـتى  ابالغـى  برنامه هـاى  و  اسـتان  توسـعه 
مركـز و اسـتان حسـاس بـود و نسـبت بـه منابع و 
مسـايل آن اشـراف كامـل داشـت. طبيعـى بـود كه 
فقـط ناظـر نباشـند و نقـش يـك مديـر اجرايى را 
نيـز داشـته باشـد. مديـران مى دانسـتند كه بايسـتى 
پاسـخگو باشـند. او تسـلط اجرايـى و ملموسـى 
نسـبت به عملكرد مسـئولين داشـت. مديـران او را 
به عنوان يك مدير ارشـد باور داشـتند. مشـاوره و 
نظـر كارشناسى شـان مـورد توجه قـرار مى گرفت. 
نـگاه و رويكردشـان بـه بدنـه مديريتـى  معمـوالً 
كمـك و نظارتى بود. نسـبت به جايـگاه روحانيت 
نيـز بسـيار حسـاس بـود. از نيروهـاى انقالبـى كه 
از  بى تفـاوت  و  مى كـرد  دفـاع  داشـت  شـناخت 
افـكار  برخـى  مقابـل  در  نمى گذشـت.  آن  كنـار 
مى شـد.  عصبانـى  بسـيار  انحرافـى  گفته هـاى  و 
مـوردى بـود كـه بـا مديـر ارشـد اسـتان درگيـر 

شـد كـه هر چنـد فيصلـه يافـت. بايـد بپذيريم كه 
جايـگاه ايشـان در گيـالن يك محـور و قطب بود. 
كوچك تريـن تعلـل و انحـراف را نمى پذيرفـت و 
در چنـد مـورد حضـور چالشـى ايشـان را ديـدم. 
نمى گذاشـت  كـه  بـود  ايـن  داشـت  كـه  منطقـى 
مسـايل بـه تهـران برسـد و در همـان اسـتان حـل 

و فصـل مى كـرد. 
ــدارى  ــم از واليت م ــاد مى كن ــان را ي ــى ايش وقت
ــان  ــود ايش ــام وج ــورم. تم ــه مى خ ــان غبط ايش
واليت مــدارى بــود. ارادات ويــژه اى بــه حضــرت 
امــام و پــس از ايشــان بــه حضــرت آقــا داشــتند. 
ايشــان ذوب در واليــت بودنــد. همــت و تــالش 

داشــتند بــراى ســربلندى انقــالب اســالمى. 

جانبازی آیت اهلل
منافقيـن همـواره تـالش داشـتند چنيـن مهره هايى 
را از صحنـه خـارج كننـد. نـه تنهـا ايشـان بلكـه 
مبـارز  و  انقالبـى  شـخصيت هاى  از  بسـيارى 
توسـط منافقيـن تـرور و بـه شـهادت رسـيدند. در 
عمليـات بيت المقـدس در منطقـه بودم كه شـنيدم 
ايشـان ترور و شـهيد شـدند. بعدها متوجه شـديم 
مجـروح شـده اند. بعـد از عنايـت خداونـد، اراده 
در روحيـه ايشـان بـود كـه درد ناشـى از انفجـار 
را تحمـل كردنـد و توانسـتند بعـد از مدتـى بهبود 

. بند يا
 

سپاه  مسئوالن  و  فرماندهان  با  دیدار 
منطقه ي گیالن

در سـال 1379 فرمانده سـپاه منطقه  گيـالن بودم و 
فرصتـى شـد تا بـه مناسـبت هفتـه بسـيج ديدارى 
بـا ايشـان داشـته باشـيم. آن زمـان بحـث هجـوم 
فرهنگـى مطـرح بـود. حاج آقـا در ايـن خصوص 
بـه  را  كشـور  اسـت  تـالش  در  دشـمن  گفـت: 
اسـتحاله فرهنگـي بكشـاند و بـه باورهـاي ديني و 
فكـري مـردم ضربـه بزند. ايشـان از حضـور فعال 
و تعيين كننـده  بسـيجيان در عرصه هـاي انقـالب به 
عنـوان هنـر بسـيجيان ياد كـرد و در ادامـه خطاب 
بـه بسـيجيان توصيـه داشـت: شـما بسـيجيان بايد 
محـور  حـول  و  كنيـد  حفـظ  را  خـود  وحـدت 
مقـام  و  )ره(  خمينـي  امـام  آرمان هـاي حضـرت 
معظـم رهبري از نظام اسـالمي دفـاع نماييد.ضمن 
ايـن كـه بايـد دشـمن را در هجمـه و يورش هـاي 

نـاكام گذاريد.  فرهنگـي 
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چينی چيان؛ نخستين مسجد رشت 
که مرجعيت  حضرت امام را اعالم کرد

نخسـتین  چینی چیـان  مسـجد 
مسـجدی در شـهر رشـت اسـت که 
مرجعیـت امـام خمینـی ) ره ( در آن 
اعـالم شـد و سـهم قابـل  توجهی در 
شـکل دهی مبـارزات انقالبـی در این 

است. داشـته  شـهر 
ایـران،  انقـالب اسـالمی  در جریـان 
مسـاجد نه  تنهـا محلی بـرای عبادت 
کـه محلـی بـرای فعالیـت فرهنگـی 
علیـه رژیـم و نظـام اجتماعـی حاکم 
تبدیل شـد. احمد روشـن پـروا، عضو 
هیئـت  امنـای مسـجد چینی چیـان 
رشـت در خصـوص سـوابق مبـارزات 
انقالبـی در ایـن مسـجد، می گویـد:

درآمد

مسـجد  مؤسـس  چينى چيـان  محمدجعفـر  حـاج 
چينى چيـان بـود و  مسـجد هـم بـه نـام  ايشـان 

شـد. نام گـذارى 
دليـر  و  نـورى  بخشـعليان،  آقـاى  وى  كنـار  در 
انجـام  متفاوتـى  مذهبـى  و  عام المنفعـه  كارهـاى 
مى دادنـد و بـه اين طريـق مردم را به امـور مذهبى 

سـوق داده و جـذب مسـجد مى كردنـد.
آيـت اهلل احسـان بخش، نماينـده فقيـد ولى فقيـه در 
گيـالن در فعاليت هـاى  مذهبـى و انقالبى مسـجد 
چينى چيـان، محـور بـود. پـس از فـوت آيـت اهلل 
بروجـردى در سـال 1340 و انتخـاب امـام خمينى 
تشـيع، مسـجد  عالـم  مرجعيـت  عنـوان  بـه   )ره( 
چينى چيـان نخسـتين مسـجدى در رشـت بـود كه 
در آن توسـط آيـت اهلل احسـان بخش مرجعيت امام 

شـد. اعالم 
آيـت اهلل احسـان بخش، از سـال 1340 بـه  عنـوان 
ايشـان  انديشـه هاى  )ره(،  خمينـى  امـام  نماينـده 
فعاليت هـاى  و  مى كـرد  ترويـج  گيـالن  در  را 
گسـترده مذهبـى بـا حضور شـهيد آيـت اهلل صادق 
احسـان بخش، نماينـده فقيـد ولى فقيـه در گيـالن 
در مسـجد چينى چيـان آغـاز شـد. در برخـى ايـام 
مذهبـى سـال حضـور مـردم آن قـدر پرشـور بـود 
كـه به عنـوان نمونـه در مـاه رمضـان دو بـار نمـاز 

اقامـه مى شـد. جماعـت 
 ،40 سـال  ابتـداى  از  احسـان بخش  آيـت اهلل 
شـب هاى شـنبه در مسـجد مراسـم و منبر داشـت 
و بـا عناويـن مختلـف مذهبـى موضوعـات را بـه 
مرتبـط  مى كـرد. بى دينـى  عليـه ظلـم و  مبـارزه 

در آن زمـان فـردى به نام موحدى كه به خشـونت 
معـروف بـود، رئيـس سـاواك گيالن بـود. چندين 
بـار آيـت اهلل احسـان بخش را احضـار كـرد و براى 

دو سـال، ايشـان را ممنوع المنبـر كرد.
بصيـرت  و  مذهبـى  جلسـات  و  اعالميـه  پخـش 
افزايـى از ديگـر فعاليت هـاى مسـجد چينى چيـان 
بـود. آيـت اهلل احسـان بخش در طول سـال هاى 56 
و 57، رهبـرى مـردم گيـالن در مبـارزه بـا رژيـم 

پهلـوى را عهـده دار بـود.
بـا نزديك شـدن بـه بهمـن 57 مبارزات مـردم هم 
پررنگ تـر و پرخروش تـر مى شـد و در هميـن ايام 
بـود كـه آيـت اهلل احسـان بخش در خيابـان جلودار 
تظاهـرات بـود. جمعيت مـردم معترض بـه ظلم و 
بيـداد دسـتگاه پهلـوى معمـوالً همـراه بـا آيـت اهلل 
احسـان بخش با سـر دادن شـعار به سـمت مسـجد 

سـوخته تكيـه بـه راه مى افتادند. 
روزهـاى آغازيـن پيـروزى انقالب از نظر شـور و 
اضطرابـى كه در مـردم وجود داشـت وصف ناپذير 
سـابقه  خاطـر  بـه  مـردم  روزهـا  آن  در  بـود. 
جنايتـكارى رژيـم پهلـوى در فضـاى بيـم و اميـد 
قـرار داشـتند، اما هرگز دسـت از تالش برنداشـته 

و  تـا پيـروزى انقـالب در ميـدان حاضـر بودنـد.
اميـد مـردم ايـران تنهـا خـدا بـود و همين مسـئله 
پيروزى بر رژيم مسـلح و جنايتـــكار پهلـــوى را 

مى كـرد.  شـيرين تر 
اگـر انقـالب نمى شـد بسـيارى از مـردم در جهـل 
زندگـى مى كردنـد و ايـن آزادى و امنيـت بـدون 
دسـت  بـه  خودمـان  جوانـان  تـوان  و  اسـتقالل 

بـا نزدیک شـدن بـه بهمـن ۵7 
پررنگ تـر  مبـارزات مـردم هـم 
در  و  می شـد  پرخروش تـر  و 
آیـت اهلل  کـه  بـود  ایـام  همیـن 
احسـان بخش در خیابـان جلودار 
تظاهـرات بـود. جمعیـت مـردم 
معتـرض به ظلم و بیداد دسـتگاه 
پهلوی معمـوالً همراه بـا آیت اهلل 
احسـان بخش با سـر دادن شـعار 
به سـمت مسـجد سـوخته تکیه 

راه می افتادنـد.  بـه 
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جنـب مسـجد كاسه فروشـان قـرار دارد.
در آن دوران مسجد كاسه فروشان نخستين مكان 
امام  انقالبى بود و آيت اهلل ضيابرى  تجمع مبارزان 
جماعت و رئيس مدرسه مهدويه بود و اكنون نيز 
مانند  مكان  اين  زمان  آن  دارد،  وجود  مدرسه  اين 
مدرسه فيضه در قم ارزش داشت. اعالميه ها و نوار 
تصميم گيرى هاى  همچنين  و  امام  سخنرانى هاى 
صورت  مكان  اين  در  گيالن  در  انقالب  نهايى 
تصميم گيرى ها  و  رژيم  با  مبارزه  براى  مى گرفت. 
در مدرسه مهدويه تجمع مى كرديم. »حجت االسالم 
حجازى/ روابط عمومى  ستاد اقامه نماز در گيالن 

/دوشنبه 16 بهمن 1396«

علت نام گذاری مسجد کاسه فروشان
نـام قديـم ايـن مسـجد »سـيد حبيـب اهلل تولمـى«  
بـود كـه در اطـراف اين مسـجد مغازه هـاى زيادى 
وجـود داشـت كـه صاحبـان آن هـا ظروف سـفالى 
خانگـى  لـوازم  ديگـر  و  ،گمـج  )كاسـه  بشـقاب 

سـفالى( عرضـه مى كردنـد.
مدرسـه علميـه »حـاج على اكبـر«  مدتـى بـود كـه 
متروكـه و مخروبـه شـده بـود. مرحـوم آيـت اهلل 
سـيدمهدى رودبارى در سـال1350 شمسـى آن را 
پـس از تخريـب بازسـازى كـرد و مسـجد »سـيد 
حبيـب اهلل تولمـى« را هـم كـه در جـوار آن قـرار 
داشـت، هـم تخريـب و بازسـازى كـرد. اسـم هـر 
2 مـكان را تغييـر داد. مدرسـه »حـاج على اكبـر« 
شـد )مهدويـه( و مسـجد »سـيد حبيـب اهلل« شـد  
)كاسه فروشـان( و هميـن نام هـا مانـدگار شـدند.

ائمه جماعت سابق مسجد كاسه فروشان:
1. آيت اهلل سيدمهدى رودبارى
2. آيت اهلل سيدمحمود ضيابرى

3. آيت اهلل احسان بخش

نمى آمـد. بـراى كسـى كـه خفقان و زشـتى فسـاد 
در دوران پهلـوى را ديـده باشـد، حكومـت دينـى 
در جامعـه، پيشـرفت هاى مختلف علمـى و نظامى 
و از همـه مهم تـر انـس جوانـان بـا قـرآن و نمـاز 
و امـام حسـين )ع( ديدنـى اسـت. زحماتـى كـه 
بـراى انقـالب كشـيده شـده و خون هاى بسـيارى 
كـه ريختـه شـده بايد قدر دانسـته شـود. جوانان و 
نسـل هايى كـه بعـد از مـا مى آيند بايـد ارزش هايى 
كـه بـراى آن هـا انقـالب صـورت گرفتـه را حفظ 

. كنند

جریـان  نبـض  کاسه فروشـان  مسـجد 
انقـالب در رشـت

مسجد  امامت  از  احسان بخش  آيت اهلل  وقتى 
چينى چيان )خيابان سعدى( به مسجد كاسه فروشان 

تبديل  گيالن  انقالب  پايگاه  به  مسجد  اين  رفت، 
نشان  مسجد  اين  نمازگزاران  فشرده  صفوف  شد. 
احسان بخش  آيت اهلل  به  مردم رشت  از عالقمندى 
اين  به  مهدويه  علميه  حوزه  اتصال  مضافًا  بود. 
همچنين  كرد.  برابر  چند  را  آن  اهميت  مسجد 
تصميم گيرى هاى مهمى در اين مسجد گرفته مى شد 
مسئوالن  مسئوليت  تعيين كننده  انقالب  از  بعد  كه 
رشت و بلكه گيالن هم شد. همچنين  اين همان 
مسجدى است كه آيت اهلل احسان بخش در آن ترور 

شدند.

نخسـتین تجمع معترضیـن رژیم پهلوی 
در رشت

تصميم گيـرى  و  تجمـع  محـل  مهدويـه  مدرسـه 
روحانيـون و مبـارزان انقالبـى بود اين مدرسـه در 

از سـال  آیـت اهلل احسـان بخش، 
1340 بـه  عنـوان نماینـده امـام 
اندیشـه های  )ره(،  خمینـی 
ترویـج  گیـالن  در  را  ایشـان 
می کـرد و فعالیت هـای گسـترده 
مذهبـی با حضور شـهید آیت اهلل 
نماینـده  احسـان بخش،  صـادق 
در  گیـالن  در  ولی فقیـه  فقیـد 
آغاز شـد.  مسـجد چینی چیـان 
سـال  مذهبـی  ایـام  برخـی  در 
حضور مـردم خیلی پرشـور بود.
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من و پدرم حبيب
نیره  احسان بخش

سـرکار خانـم نیره احسـان بخش از 
فرزنـدان ایـت اهلل احسـان بخش و 
همسر اقای قدیری هسـتند. ایشان 
در خاطرات شـان  اشـاره ای داشتند 
آیـت اهلل  پدرشـان.  تـرور  روز  بـه 
احسـان بخش نام مسـتعاری داشت 
بـا نـام حبیب کـه محافظیـن از این 
نام در بی سـیم اسـتفاده می کردند. 
آن زمـان کـه حاج آقا احسـان بخش 
جملـه  از  خانـواده  شـدند  تـرور 
احسـان بخش  خانـم  دخترشـان؛ 
می گویـد در بی سـیم شـنیدیم که 
گفتنـد حبیـب مـورد حملـه قـرار 
گرفتـه و زخمی شـده اسـت. چون 
متوجـه  می دانسـتیم  را  رمـز  مـا 
شـدیم که پدر زخمی شـده اسـت. 
ایشـان  قلـم  بـه  را  ادامـه مطلـب 

می خوانیـد.      

درآمد

عالمه شهيد آيت اهلل حاج شيخ صادق احسان بخش 
ليف  روستاى  در  شمسى  هجرى   1309 سال  در 
مكتب  در  را  خود  تحصيالت  آمد.  دنيا  به  شاگرد 
كسب  براى  شمسى   1324 سال  در  و  آغاز  خانه 
علوم قديم به رشت آمد و محضر اساتيدى چون 
على  شيخ  آيت اهلل  رودبارى،  سيدمهدى  آيت اهلل 
آيت اهلل  صادقى،  كاظم  شيخ  آيت اهلل  علم الهدى، 
شيخ حسن اوحدى و آيت اهلل سيدحسن بحرالعلوم 

تلمذ كرد. 
در سـال 1327 شمسـى بـراى ادامـه تحصيـل بـه 
قـم رفـت و سـطوح عاليـه را در محضـر اسـاتيد 
معروفـى چـون آيـت اهلل صدوقى، آيـت اهلل الكانى، 
آيت اهلل مرعشـى نجفـى، آيت اهلل سـلطانى، آيت اهلل 
فكـور و آيـت اهلل شـيخ مهـدى امامـى مازندرانـى 
و اسـتادالعقول، مرحـوم عالمـه طباطبايـى گذراند 
در  را  اصـول  و  فقـه  خـارج  دروس  سـال  ده  و 
سـال   8 و  خوانـد  بروجـردى  آيـت اهلل  محضـر 
)ره(  خمينـى  امـام  حضـرت  شـاگردى  افتخـار 
را داشـت و از محضـر اسـاتيد بـزرگ از جملـه 
آيت اهلل گلپايگانى، سيدحسـن حكيم، سـيدمحمود 
شـاهرودى، گلپايگانـى مرعشـى و نجفـى اراكـى، 

فاضـل لنكرانـى، بهـره فـراوان بـرد.
هم زمـان تحصيـالت دانشـگاهى خـود را از سـال 

1332 در دانشـگاه تهـران آغـاز و در رشـته هاى 
معقول، روانشناسـى و رشـته قضايى ادامه تحصيل 

داد.
در سـال 1340 بـه دعـوت آيـت اهلل ضيابـرى بـه 
رشـت آمـد و مديريـت حوزه هـاى علميـه رشـت 
را بـر عهـده گرفـت. در ضمـن موفـق به تاسـيس 
مدرسـه ابتدايـى و دبيرسـتان دين و دانـش گرديد. 
اولين دسـت خـط امام )ره( در سـال 1342 دائر بر 
نمايندگـى از ايشـان در منطقـه صـادر گرديد.آوازه 
درس و بحـث و سـخنان آتشـين در منبـر باعـث 
شهرت شـان در منطقـه گرديـد و بـر همين اسـاس 
بارهـا توسـط سـاواك دسـتگير و زندانـى شـد. اما 
لحظـه اى از پيـاده كـردن فرامين امـام خمينى )ره( 
و انقـالب در گيـالن درنـگ نكـرد. به گونـه اى كه 

سـكان دار انقـالب در گيالن شـد. 
نقـش فراگيـر ايشـان بـراى پيـروزى انقـالب در 

گيـالن بـر كسـى پوشـيده نيسـت. 

بعـد از انقـالب در سـال 1359 از طـرف حضرت 
امـام )ره( بـراى بازرسـى سـفارتخانه ها از جملـه: 
از  بـه خـارج  بنـگالدش  پاكسـتان، هندوسـتان و 
كشـور رفـت و بعـد از آن بـه سـمت نمايندگـى 
حضـرت امـام خمينـى )ره( در گيـالن و امامـت 
جمعـه رشـت منصـوب گرديـد. بعـد از ارتحـال 
امـام )ره( بـه نمايندگـى رهبـر فرزانـه  حضـرت 
نماينـده  عنـوان  بـه  خامنـه اى  آيـت ا هلل  انقـالب 
ولى فقيـه در گيـالن و امـام جمعـه رشـت ابقـاء 

گرديـد. 
بـه طـور خالصـه از خصوصيـات اخالقـى پـدر 
بـراى شـما مى نويسـم. ابتـدا در مـورد رفتـار بـا 
و  داشـت  دوسـت  را  همسـرش  بسـيار  همسـر؛ 
در تمـام مراحـل زندگـى، مـادرم مثـل كوه پشـت 
پـدر ايسـتاد و هرگـز او را تنهـا نگذاشـت. پدر به 
مـادرم احترام مى گذاشـت و مادرم هم هميشـه در 
زندگـى در كارهـا بـا او مشـورت مى كـرد و هيـچ 
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كارى بـدون اجـازه پـدر انجـام نمـى داد. 
مزرعـه كوچكـى در روستاى شـان داشـتند كـه هر 
از گاهـى بـه آن جـا  مى رفتنـد. پدر و مـادر هر دو 
با عشـق مشـغول كار مى شـدند و از دسـترنج خود 
برداشـت مى كردنـد و از ايـن نظـر زبانـزد تمـام 
فاميـل بودنـد. فرزندان گـوش به فرمانشـان بودند. 
بعـد از انقـالب بـه دليـل مشـغله كارى فرصـت 
و وقـت زيـادى نداشـتند. ولـى هـر  زمانـى كـه 
فرصتـى پيـش مى آمـد در منزل حضور داشـتند. به 
بهانه هـاى مختلـف خانواده را دور هـم جمع كرده 
و برايمـان صحبـت مى كـرد. همـه مـا را نصحيت 
مى كردنـد بـه حفظ آبـرو. در تمام كارهـاى روزانه 
و زندگـى راهنمايـى مـى كردند.  مى گفـت: كارى 
كنيـد كـه هم خـدا راضـى باشـد هم خلـق خدا. 

ايشـان در تاريـخ 26 فرورديـن 1361 در مسـجد 
كاسه فروشـان رشـت توسـط منافقين ترور شـدند. 
از تـرورش خاطـره اى برايتان مى گويـم. روز تولد 

حضرت زهـرا )ع( بود. 
ايشـان به شهردارى براى سـخنرانى رفتند و زمانى 
كـه بـه منزل آمدند، خيلى شـاد و خوشـحال بود و 
بـا نوه هايـش بـازى مى كـرد و با مـا كـه در حياط 
منـزل بوديـم، شـوخى. از حـوض كوچكـى كه در 
داخـل حيـاط بـود آب بـر مى داشـت و بـر روى 
مـا مى پاشـيد. آن روز كلـى خنديديـم. ايشـان بعد 
از تعويـض لبـاس بـراى خوانـدن نمـاز به سـمت 

مسـجد كاسه فروشـان رفتند. 
بعـد از تقريبـًا يك سـاعت شـنيديم كه از بى سـيم 
پاسـداران و محافظيـن جلـوى بيـت اعـالم شـد 
كـه حبيـب مـورد حملـه قـرار گرفتـه ومجـروح 
شـده اسـت. از آنجـا كـه مـا اسـم رمـز پـدر را 
پـدر مجـروح شـده  مى دانسـتيم، متوجـه شـديم 
فروشـان  كاسـه  مسـجد  بـه  را  خودمـان  اسـت. 
رسـانديم. وقتـى رسـيديم پـدر را از آنجـا بـرده 
بودنـد. يـادم هسـت پـول و يـا كيفـى بـا خودمان 
نبـرده بوديـم. به مـا گفتند ايشـان را به بيمارسـتان 
پورسـينا برده انـد. جلـوى بـازار بوديـم كـه راننده 
تاكسـى مـا را شـناخت و گفـت ناراحـت نباشـيد 
ان شـاءاهلل چيـزى نيسـت. او مـا را بـدون دريافت 
كرايـه بـه بيمارسـتان رسـاند. جلـوى بيمارسـتان 
جمعيـت انبوهـى حضـور داشـت كه مى خواسـت 
بدانـد چـه شـده اسـت. اعالم شـد ايشـان نيـاز به 
خـون دارد. خودمـان را بـراى دادن خون سـريع به 
بانـك خـون رسـانديم. من بـه علت ناميـزان بودن 
فشـار موفـق بـه اهـدا خـون نشـدم. همـه فاميـل 

بـراى اهـداى خـون  آمـده بودنـد.
بـود. بـه هـر حـال بـه دسـتور   ناموفـق  معالجـه 
حضـرت امـام ايشـان را بـه تهـران منتقـل كردند. 

مـن و مـادرم هم با ايشـان داخل هواپيما نشسـتيم. 
ظاهـراً از نوع هواپيماهاى آموزشـى بود. از رشـت 

تـا تهـران، خـون زيـادى به ايشـان تزريق شـد. 
بـه مـدت 8 مـاه در كنار پـدر بوديـم. در اين مدت 
14 عمـل جراحـى روى پاى ايشـان انجـام گرفت.  
همراه ايشـان نـزد حضرت امام خمينـى )ره( براى 
عقـد خـودم بـا آقاى قديـرى رفتيـم. ورود ايشـان 
بـه رشـت بـا اسـتقبال بسـيار خـوب و پرشـكوه 

مردم گيـالن مواجه شـد. 
بـا توجه بـه اينكه در قبل و بعـد از انقالب  هجوم 
و حمـالت زيـادى  متوجـه منزل بود ولـى همواره 
بسـيار صبـور و بـا گذشـت بودنـد. در مـاه مبارك 
رمضان وقت بيشـترى بـراى خانواده مى گذاشـت. 
نمـاز صبـح مـاه رمضان را بـه جماعت نزد ايشـان 

مى خوانديـم. نمـاز شب شـان ترك نمى شـد. 
پـس از تـرور، تشـنج مى كـرد و بعضـى شـب ها 
الـى 100 واحـد  پزشـكان مجبـور مى شـدند 50 
آمپـول تزريـق كننـد. پزشـكان مى گفتنـد بـا ايـن 
تزريـق تـا صبح مى خوابـد. اما بـراى خواندن نماز 
شـب بيـدار مى شـد. نمـاز جمعه هـا را خـودش 
مى خوانـد، مگـر مـواردى كـه بسـترى بـود يـا در 

نداشـت.  اسـتان حضور 
حافظـه  در  بـود.  بى نظيـر  نوشـتن  و  مطالعـه  در 
فـردى قابل تحسـين بود. از محـاالت بود چيزى و 
حرفـى بـه او گفته شـود و از يادش برود. يا كسـى 
را ديـده باشـد و فرامـوش كنـد. يـا اسـم كسـى را 
شـنيده باشـد بـه خاطر نيـاورد و يا آمـارى خوانده 
باشـد و آن را بـه يـاد نداشـته باشـد. هيـچ چيز را 
هيـچ وقـت فرامـوش نمى كـرد. از حافظـه بااليـى 

بود.  برخـوردار 
در مبـارزه بى نظيـر بـود. در تمـام مراحـل زندگـى 
از  قبـل  بـود. چـون  درگيـر  بـا سـاواك  هميشـه 
انقـالب نماينده حضـرت امام )ره( بودنـد بنابراين 
منبرهايـى كـه مى رفتنـد مـورد توجه سـاواك بود. 
از سـخنانش نت بردارى مى شـد و بابت سـخنانش 
بازخواسـت مى شـد كـه چـرا چنيـن حرفـى را در 
منبـر گفتـه اسـت. گاهى هـم ممنوع المنبر مى شـد. 
در دوران انقـالب هـم چنديـن بار خانه مـان مورد 
حملـه قـرار گرفـت كـه اصـاًل كوتـاه نيامدنـد و 
همچنـان بـه مبـارزه ادامـه دادند. سـعى مى كرد در 
مبـارزات طـورى عمـل كند كـه خسـارت كم ترى 
داشـته باشـيم. بـا خـون و خونريزى مخالـف بود. 
بـه خـون جوانـان بهـا مـى داد و بـه خون شـهدا و 
خانـواده شـهدا احترام مى گذاشـت وآنـان را عزيز 

مى داشـت. 
آنهـا عشـق  بـه  رزمنـدگان را دوسـت داشـت و 
مى ورزيـد. مـردى خسـتگى ناپذير بـود. وقتش در 

خدمـت به مردم گذشـت. بـه مردم گيـالن اهميت 
مـى داد و عاشـق گيالن و كشـورش بود. شـناخت 
عجيبـى از گيـالن و مـردم اسـتان داشـت.  بـه او 

شناسـنامه گيـالن لقـب داده بوديم. 
مى دانسـت چگونـه با مـردم صحبت كنـد. چگونه 
و كجـا بـه داد و بـه درد مـردم برسـد. ايشـان از 
تحصيـالت دانشـگاهى برخوردار بـود و عجيب با 
قشـر تحصيلكرده، جامعه پزشـكان و دانشـجويان، 
اسـاتيد، دانش آمـوزان، فرهنگيـان و بازاريـان هـم  
زبـان و همفكـر بودند. پدر دردآشـناى روسـتائيان 

بـود و يـار و يـاور آنهـا در گرفتارى ها.
در اواخـر بـا 70 درصـد جانبـازى هفتـه اى 5 بـار 
دياليـز مى شـدند. آنهايـى كـه بـا دياليـز آشـنايى 
بى حوصلـه  معمـوالً  دياليزى هـا  دارنـد، مى داننـد 
چنيـن  مى كـرد  سـعى  ولـى  هسـتند.  عصبـى  و 
نباشـد. در همـان حـال بـه امـور گيالن رسـيدگى 
مى كـرد. اكثـر مسـئوالن را مالقـات و مشـكالت 
اسـتان را بررسـى مى كردنـد. زيـر دسـتگاه دياليـز 
مطالعـه مى كـرد و مى نوشـت.  از مـردم گيـالن و 
مـردم عزيـز رشـت تقاضـا دارم كـه احسـان بخش 
را آن طـور كـه بـود، بشناسـند. از جوانـان عزيـز 
مى خواهـم كـه تحقيـق كننـد و از پدران خـود، از 
عملكـرد و خدمـت ايشـان در سـاخت مـدارس، 
ورزشـگاه، دانشـگاه، درمانگاه، مسـاجد، راه، جاده، 
بـراى  ايشـان  كـه  كارهايـى  بيمارسـتان و  تلفـن، 

جوانـان ايـن اسـتان انجـام دادنـد، بپرسـند.
از كار علمـى ايشـان كتـاب آثارالصادقين اسـت كه 
بـه گفتـه علمـا از آن مى تـوان يـه عنـوان معجـزه 
بـراى  افتخـارى  احسـان بخش  بـرد.  نـام  قـرن 
نسـل هاى آينـده گيـالن اسـت. مـن نديدم ايشـان 
از شـخص يـا فـرد خاصـى كينـه اى بـه دل بگيرد، 
هميشـه گذشـت مى كرد. حـرف اول را در زندگى 
پـدرم مـى زد. آيـت اهلل خامنه اى در 11 اردبيهشـت 
1380 بـه رشـت آمدنـد و مالقاتـى بـا خانـواده 
داشـتند. مـن از حضـرت آقـا تقاضـا كـردم كـه 
ايشـان مقدارى با مشـكالت اسـتان فاصله بگيرند، 
چـون توانـش خيلى كم شـده اسـت. حضـرت آقا 
فرمودنـد: آقـاى احسـان بخش خدمـت بـه مردم و 
اسـتان برايش عشـق اسـت. شـما اگر عشـق آقاى 
احسـان بخش را از ايشـان بگيريـد، ظلم به ايشـان 
اسـت. پـدر خوشـحال بـود و لبخنـدى بـر لـب 
داشـت. بعـد از ايـن ديـدار پـدر بـه كمـا رفـت و 
14 خـرداد سـال 1380 جان به جان آفرين تسـليم 
كـرد و بـه شـهادت رسـيدند.  بعـد از سـال هاى 

فـراق، مريـد بـه مرادش رسـيد.
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گيالن همراه انقالب

آبسـتن  گیـالن  در  انقـالب  وقـوع 
حـوادث مختلفـی بـود و تاریخچـه 
شـکل گیری آن نیـز شـرایط خاص 
خود را داشـت، بـه طوری کـه رژیم 
طاغـوت و ایـادی دست نشـانده اش 
بـا توجـه بـه موقعیـت و سـاختار 
از  اسـتان،  اجتمـــاعی  و  طبیعـی 
ابزارهـای مختلفـی بـرای سـرکوب 
اسـتفاده  اوضـاع  کنتـرل  و  مـردم 
بـا  دیگـر  سـوی  از  و  می کردنـد 
اعمـال محدودیت هـای شـدید، بـه 
دنبـال اهـداف پلیـد خـود بودنـد 
ولـی غافـل از اینکه مـردم مذهبی 
و مکتبی اسـتان گیـالن، دیگر تاب 
خان ساالری،  اجنبی پرسـتی،  تحمل 
تبعیـض، بی عدالتی، فسـاد و بی بند 
و بـاری را نداشـتند، بـه طـوری که 
کاسـه صبرشـان لبریـز شـده بـود 
و بـه  محـض دریافـت اطالعیه هـا و 
امام شـان آن چنـان  سـخنرانی های 
عرصـه را بر طاغوتیـان تنگ کردند 
کـه حتـی سـاواک نیـز نتوانسـت 

کاری از پیـش ببـرد.

درآمد

آيـت اهلل احسـان بخش در كتـاب خاطـرات صادق 
آورده اسـت: طـى سـال هاى 1339-1340 حضور 
قانـون  اجـراى  ايـران،  در  آمريكايـى  مستشـاران 
اصالحـات اراضـى كذائـى، هتـك حرمت نسـبت 
بـه مراجـع و روحانيـت از جملـه حضـرت امـام 
)ره(، تصويـب قانـون كاپيتوالسـيون و پيامدهـاى 
ناشـى از آن و خيلـى مسـائل ديگـر كه همـه براى 
اضمحـالل ديـن و روحانيت يكى پـس از ديگرى 
بـه مرحلـه اجـرا درمى آمـد، فقـط يك نفر بـود كه 
يك تنـه بـه پـا خاسـت و عليه شـاه موضـع گرفت 
و اعالميـه داد و مـردم را بـه مبـارزه عليـه طاغوت 
و ظلـم و جـور دربـار فراخوانـد. بـه طـورى كـه 
شـاگردان حضـرت امـام )ره( نيـز بـه تبعيـت از 
استادشـان همـراه و همـگام بـا مـردم يكـى بعد از 
ديگـرى بـه حمايـت از امـام )ره( بـه پـا خاسـتند 
و در تكثيـر اعالميه هـا و توضيح المسـايل ايشـان 

اقدامـات مؤثرى داشـتند.
در زمـان رفرانـدوم شـاه آيـات عظـام بحرالعلـوم 

جستاری بر کتاب خاطرات صادق؛ اثر آیت اهلل احسان بخش

و ضيابـرى بـه منبـر رفتنـد كـه با اسـتقبال پرشـور 
مـردم و تعطيلـى بـازار رشـت روبرو شـد. آيت اهلل 
بحرالعلـوم در سـخنانى پـس از انتقـاد شـديد در 
مخالفـت گفتـار شـاه معدوم اظهـار داشـت: قانون 
شـش ماده اى انقالب شـاه و ملت بـر طبق موازين 
شـرع نيسـت و مردم ايـران بايد بداننـد كه گاو اين 
مملكـت پـر خيـر و بركـت اسـت بـه طـورى كـه 

حـاال شـش قلو زائيده اسـت.
تقليـد،  مراجـع  علمـا،  كـه  اسـت  شـايان  ذكـر 
روحانيـت و طـالب جـوان گيـالن نقـش مؤثـر و 
مـردم  سـازماندهى  و  هدايـت  در  انكارناپذيـرى 

انقالبى اسـتان داشـتند. بـه طورى كه مدرسـه دين 
و دانـش رشـت كـه مؤسـس آن مرحـوم آيـت اهلل 
احسـان بخش بـود و مدرسـه ابوريحـان از جملـه 
مراكـز فعـال در جـذب جوانـان، آشـنايى آنـان بـا 
اهـداف انقـالب و حضـرت امـام )ره( و تكثيـر و 

توزيـع اعالميه هـاى ايشـان بودنـد.
در سـال 1341 تلگرافـى از سـوى علمـاى گيـالن 
در حمايـت از حضـرت امام )ره( بـا امضاى آيات 
عظام سيدحسـين بحرالعلوم، سـيدمحمود ضيابرى، 
سيدحسـين رودبـارى، سيدشـفيع واحـدى، محمد 
علـى زاهـد، سـيد موسـى حجتـى و شـيخ صـادق 
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احسـان بخش بـه قـم مخابـره شـد. وقتـى مرحوم 
آيـت اهلل بحرالعلـوم، ضيابـرى، مهـدوى الهيجانـى 
بـا همراهـى مرحوم حاج سـيد زكـى فاطمى قصد 
پيوسـتن بـه علمـاى تهـران را داشـتند در رودبـار 

دسـتگير و بـه زنـدان قزل قلعـه منتقـل مى شـوند.
رئيـس  سـيدى  سـرتيپ  انقـالب،  بحبوحـه  در 
شـهربانى وقـت گيـالن، خطبـا و وعـاظ رشـت 
را احضـار كـرد و راجـع بـه مسـائل مملكتـى بـا 
آن هـا سـخن  گفـت و بعضـًا حرف هـاى نامربـوط 
 زد. مرحـوم حسـام بـا جـرات خطـاب به سـيدى 
نان خـور شـما  و  مواجب بگيـر  مـا  »مگـر  گفـت: 
هسـتيم كه ايـن  گونه مـا را تهديد مى كنـى. واهلل و 
بـاهلل چه دلتـان بخواهد و چه نخواهـد امام خمينى 
مرجع تقليد مسـلمين اسـت و ما تصميـم خودمان 
را گرفته ايـم. شـما هـم هـر كارى كـه مى توانيـد 
بكنيـد.« پـس  از ايـن واقعه، نيمه هاى شـب مرحوم 
حسـام را از خانـه اش ربودنـد و از قـرار معلـوم با 
چشـمان بسـته بـه نقطـه نامعلومـى بردنـد و اگـر 
دخالـت مرحوم آيـت اهلل ضيابرى نبـود معلوم نبود 

چـه بـر سـرش مى آوردنـد.
 ايشـان پـس از انقـالب نيز از اعضاى فعـال كميته 
مركـزى بـود ولـى در سـال 58 صبحگاهـان كه از 
خانـه بـه  طـرف مسـجد خميـران زاهـدان رشـت 
مى رفـت، هـدف چنـد گلولـه قـرار گرفـت كـه 
بالفاصلـه بـراى درمـان به تهـران منتقـل گرديد و 
بـراى مدتـى آنجـا بـه سـر بـرد و ديگر به رشـت 
نيامـد تـا ايـن كـه براثـر سـكته قلبـى بـه رحمـت 

پيوسـت. ايزدى 
سـال ها مـردم گيـالن بـا گرفتارى هـاى گوناگـون 
روبـرو بودند. توسـعه دامنـه ظلم و سـتم، ارعاب، 

تشـويش و اضطـراب، اختنـاق و خفقـان، حيـف 
يغماگـران  چپـاول  و  غـارت  بيت المـال،  ميـل   و 
خـودى و بيگانـه، اسـراف و تبذيـر، خرج هاى غير 
ضـرورى و وجود سـازمانى به نام سـاواك، آزادى 

مشـروع مـردم را سـلب نمـوده بود.
اوليـن راهپيمايـى رشـت در مهـر ماه سـال 57 زير 
بـاران شـديد با حضور گسـترده قشـرهاى مختلف 
طـالب،  فرهنگيـان،  روحانيـون،  ازجملـه  مـردم 
گرديـد.  آغـاز   ... و  دانش آمـوزان  دانشـجويان، 
مأمـوران سـاواك نيـز مقاومـت عجيبـى از خـود 
نشـان مى دادنـد و در خيابان هـا بـا بريـدن درختان 
و آتش زدن السـتيك ها و تيراندازى سـعى داشـتند 
از حركـت مـردم جلوگيـرى كنند. غافـل از اين كه 
ايـن سـيل عظيـم و خروشـان جمعيـت غيـر قابل 

بود.  كنتـرل 
شهر،  مركز  در  مردم  توسط  شاه  مجسمه  سقوط 
مراكز  از  حفاظت  رژيم،  نيروهاى  با  درگيرى 
نظامى، زندان ها، اسلحه خانه ها و هم چنين تصرف 
كالنترى ها، ساختمان ساواك و استاندارى از جمله 
مهم ترين رويدادهاى تاريخ انقالب در گيالن است.
وقـوع انقـالب در گيالن موجب ركـود كارخانه ها، 
كـم كارى و اعتصـاب شـده بـود. يكـى از مسـائل 
مهـم تاريـخ انقـالب گيـالن در مـورد مشـكالت 
صيـادان، صيـد سـنتى در دريـاى خـزر بـود كـه با 
درگيرى هـا و سـوء اسـتفاده منافقيـن همراه شـد و 

متعاقـب آن شـيالت را بـه آتش كشـيدند.
در گيـالن 61  اسـالمى  انقـالب  در طـول دوران 
شـهيد تقديـم نهال انقالب شـد. زمانى كـه در اكثر 
خونيـن  تظاهـرات  رشـت  محـالت  و  خيابان هـا 
برپـا بـود و درگيرى هـاى خيابانى شـدت داشـت، 

ابراهيـم جعفـرى، دبير آمـوزش  و پرورش رشـت 
در تظاهـرات خيابانـى بـه  وسـيله مأمـوران رژيـم 
شـهيد شـد. دو جـوان از شهرسـتان صومعه سـرا 
بـه نـام نعمـت اهلل برشـنورد و شـهرام طلوعـى در 
درگيـرى بـا مأموران به شـهادت رسـيدند كه جزو 

اوليـن شـهداى انقـالب گيـالن مى باشـند.
در درگيرى هـاى منطقـه پـل عـراق رشـت و زد و 
خوردهـاى خيابانى بيـن مأموران رژيـم طاغوت و 
مـردم، دو جـوان ديگـر بـه نـام عبـداهلل بعدالعلى، 
بـه  سـيدى نژاد  سيديوسـف  و  وظيفـه  سـرباز 
شـهادت رسـيدند. مأمـوران مانـع حمـل جنـازه و 
دفـن شـهيد سـيدى نژاد شـدند. هم چنين بـه دنبال 
كالنتـرى  در  مـردم  و  امنيتـى  مامـوران  درگيـرى 
3 رشـت واقـع در ميـدان صيقـالن كـه منجـر بـه 
نيك مـرام  شـهرام  و  بيابان گـرد  صـادق  شـهادت 

شـد، 11 نفـر مجـروح شـدند.
در مناطـق سـردار جنـگل و نقره دشـت رشـت 2 
جـوان بـه نام هـاى سـيدرضا حبيـب زاده و حسـن 
جمـراد )اغذيه فـروش( بـر اثـر اصابـت گلولـه بـه 
شـهادت رسـيدند. معلـم شـهيد احمـد عطاآفرين، 
شـهيد تابان شـمال و شهيد تقى اشـكيل، در ميدان 
شـهردارى و چهـارراه مكائيـل رشـت بـه دسـت 
مأمـوران رژيـم مـورد اصابـت گلوله قـرار گرفتند 
و بـه همـراه ديگر شـهداى انقـالب عاشـقانه براى 
تحقـق آرمان هـاى انقالب اسـالمى بـه فيض عظيم 

شـهادت نايـل آمدند. 
جيرانى،  احمد  عبداهلل زاده،  فرهاد  آقايان  ضمنا 
سيديونس صالحى، شهريار على اكبرى، شمس الدين 
افضل و مهرداد جادوسخن نيز از مجروحان انقالب 
بودند كه هر كدام قسمتى از بدن خود را از دست 

در  رشـت  راهپیمایـی  اولیـن 
مهـر مـاه سـال ۵7 زیـر بـاران 
گسـترده  حضـور  بـا  شـدید 
قشـرهای مختلف مـردم ازجمله 
طـالب،  فرهنگیـان،  روحانیـون، 
 ... و  دانش آمـوزان  دانشـجویان، 
آغـاز گردیـد. مأمـوران سـاواک 
از خـود  مقاومـت عجیبـی  نیـز 
نشـان می دادنـد و در خیابان هـا 
آتـش  و  درختـان  بریـدن  بـا 
تیرانـدازی  و  السـتیک ها  زدن 
سـعی داشـتند از حرکـت مردم 
جلوگیـری کننـد. غافـل از ایـن 
کـه این سـیل عظیم و خروشـان 
جمعیـت غیر قابـل  کنتـرل بود.

راهپیمایی بزرگ مردم رشت در سال 1357، در این جمع بسیاری از علما حضور دارند. آیات و حجج اسالم پورجعفر، زاهد، حسام، سید حسین و 
سید مجتبی رودباری، الکانی و انشایی
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دادند و دچار نقص عضو شدند و دو نفر از طالب 
نيز در تظاهرات به شدت مجروح شدند.

سه شهرگیالن که ساواک از آنها حساب 
می برد

خرداد  در  اسالمى  انقالب  جرقه هاى  نخستين 
و  گسترده  سال   15 طول  در  و  شد  زده   1342
گيالن  در  اسالمى  انقالب  سرآغاز  شد.  گسترده تر 
را نيز مى بايست در سال هاى 1342 جستجو كرد. 
و  مردم  قيام  گيالن  مردم  حركت هاى  نخستين  از 
از  اما  بود  خرداد   15 وقايع  به  اعتراض  در  علماء 
سال 1356 فعاليت مخالفان رژيم در گيالن تشديد 
و علنى گرديد و در سال 1357 مبارزات مردم در 
گيالن  مساجد  و  يافت  ادامه  گسترده ترى  شكل 
به ويژه رشت،صومعه سرا و الهيجان شاهد تجمعات 
عالمانى  سخنرانى  جلسات  بود.  مردم  روزافزون 
چون آيت اهلل احسان بخش، ابراهيم فقيهى و هادى 
الهيجان،  در  قربانى  رشت،زين العابدين  در  حسام 
مير آقا موسوى در صومعه سرا موردتوجه مردم قرار 
گرفت. ساواك نسبت به “اين سه شهر”  حساس 
شهرهاى  در  مردم  شهر،  سه  اين3  بر  عالوه  بود. 
لنگرود  و  فومن  رودسر،  آستانه اشرفيه،  رودبار، 
 1357 مهر  آغاز  با  زدند.  تظاهرات  به  دست  نيز 
شدت  را  خود  فعاليت هاى  گيالن  شهرهاى  مردم 
اعتصاب هاى گسترده اى در سازمان ها  بخشيدند و 
و مدارس آغاز گرديد. آيت اهلل ضيابرى از پيشگامان 
مبارزه در اين ايام طى اعالميه اى به مأموران پليس 
هشدار داده بود. بنا به دعوت آيت اهلل احسان بخش 
كه رهبرى مبارزه را در شهر رشت و استان گيالن 
صورت  گسترده اى  اعتصاب هاى  داشت  عهده  بر 
پذيرفت و تصاوير شاه در مدارس و اماكن عمومى 
به آتش كشيده شد. در روز 17 مهرماه مردم رشت 

على رغم باران سيل آسا در راهپيمايى بزرگى شركت 
از  رشت  مردم  نيز   1357 آبان   3 روز  در  كردند. 
ميدان بانك ملى راه پيمايى ديگرى را آغاز كردند و 
شيشه هاى مشروب فروشى ها و سينماها را شكستند 
حمله  استاندار  منزل  به  هم  راهپيمايى  پايان  در 
كردند. اين راهپيمايى سرانجام با مداخله نيروهاى 
خاتمه  راه پيمايان  از  جمعى  دستگيرى  و  پليس 
يافت. در روز 8 آبان 1357 نيروهاى دولتى براى 
جلوگيرى از گسترده شدن تظاهرات در روستاها و 
سلطنت  طرفدار  نيروهاى  آوردن  فراهم  با  شهرها 
به  و  برده  حمله  صومعه سرا  به  استان  سراسر  از 
غارت و تخريب منازل و مغازه هاى مخالفان رژيم 
وعده اى  كشته  يك تن  حمله  اين  طى  پرداختند. 
نيز مجروح شدند. در 20 آبان 1357 مردم رشت 
به منظور اعتراض به حمله عناصر چماق به دست 
راه پيمايى  به  اقدام  رشت  در  در صومعه سرا  رژيم 
 4 مدت  به  راهپيمايى  اين  كردند.  هزارنفرى   150

ساعت به طول انجاميد.

»شاه  شعار  اولین  و  استان  شهید  اولین 
ترا می کشیم« از صومعه سرا

شهرهاى  ديگر  و  رشت  مردم  تظاهرات  دنبال  به 
حمالت  ترس  از  انتظامى  مأموران  گيالن،  استان 
سياهكل  و  الهيجان  اطراف  روستاهاى  چريكى، 
آبان  روز 11  در  قراردادند.  كنترل شديد  را تحت 
1357 به مناسبت شهادت يكى از جوانان روستاى 
به  رشت  اهالى  از  كثيرى  گروه  صومعه سرا  پشتير 
اين  در  پرداختند.  تظاهرات  به  و  رفته  صومعه سرا 
تظاهرات براى نخستين بار شعار »شاه ترا مى كشيم« 
شنيده مى شد. در آن روز تظاهركنندگان تصاويرى 

از ميرزا كوچك خان را در دست داشتند و از مقابل 
قرارگاه ميرزا كوچك خان عبور كردند. 

برخی از وقایع در شهر الهیجان 
صومعه سرا،  و  رشت  در  مردم  تظاهرات  دنبال  به 
مردم الهيجان در روزهاى 22 و 23 آبان تظاهرات 
وسيعى را آغاز كردند كه اين راه پيمائيها منجر به 
با نيروهاى پليس گرديد و منجر  زدوخورد شديد 
در  شد.  تظاهركنندگان  از  نفر   13 شدن  كشته  به 
طول دهه محرم )از اواسط آذرماه( ، تظاهرات مردم 
شهرهاى گيالن ادامه يافت. در تاسوعا و عاشوراى 
سال 1357 در استان گيالن عزادارى در خيابان ها از 
سوى رژيم ممنوع اعالم شد. اما در اغلب شهرهاى 
روزبه روز  تظاهرات  به  عزادارى  مراسم  استان 
خشن تر و خونين تر مى شد. شهر الهيجان به ميدان 
از  بزرگى  بخش  آتش سوزى  و  تبديل شده  جنگ 
مرور  و  عبور  و  كرد  تبديل  خاكستر  به  را  شهر 
كرده  ايجاد  خيابان ها  در  مردم  كه  موانعى  بواسطه 

بودند متوقف شد. 
در روز دوم خرداد سال 1357 تلگرافى با امضاى 
از روحانيون ساكن الهيجان و آستانه  نفر  چهارده 
آيت اهلل العظمى  محضر  به  زير  مضمون  به  اشرفيه 
قم  مولمه  »حادثه  شد:  مخابره  قم  در  گلپايگانى 
آن مرجع  به هتك حرمت هيئت محترم  منجر  كه 
اين  تأثر مردم  عاليقدر گرديد مايه كمال تأسف و 
بدين وسيله  مى باشد.  روحانيت  جامعه  و  سامان 
اشرفيه ضمن عرض  آستانه  و  روحانيون الهيجان 
تسليت و همدردى از مسببين اين فاجعه اظهار تنّفر 

و انزجار شديد مى نمايد.«
روز دوم مرداد مجلس ترحيمى براى مرحوم شيخ 

علمـا، مراجـع تقلیـد، روحانیت 
نقـش  گیـالن  جـوان  طـالب  و 
مؤثـر و انکارناپذیـری در هدایت 
انقالبـی  مـردم  سـازماندهی  و 
اسـتان داشـتند. بـه طـوری که 
رشـت  دانـش  و  دیـن  مدرسـه 
کـه مؤسـس آن مرحـوم آیت اهلل 
مدرسـه  و  بـود  احسـان بخش 
ابوریحـان از جملـه مراکـز فعال 
در جـذب جوانان، آشـنایی آنان 
حضـرت  و  انقـالب  اهـداف  بـا 
توزیـع  و  تکثیـر  و  )ره(  امـام 

بودنـد. ایشـان  اعالمیه هـای 

مردم انقالبی صومعه سرا در حال تشییع پیکر یک شهید انقالبی هستند
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الهيجان  شمس الدين  مير  بقعه  در  كافى  احمد 
برگزار شد.

 13 روز  )در  فطــر  عيــد  نمــاز  الهيجــان  در 
ــى  ــردم طــى تظاهرات شــهريور( برگــزار شــد و م
و  كــرده  حملــه  مشروب فروشــى  چنــد  بــه 

شكســتند. را  اماكــن  ايــن  شيشــه هاى 
عده  مدارس  تعطيلى  و  معلمين  اعتصاب  پى  در 
مهرماه  شانزدهم  روز  در  الهيجان  مردم  از  زيادى 
اجتماع  شهر  اين  آموزش وپرورش  اداره  جلو  در 
معلمان  خواسته هاى  از  را  خود  پشتيبانى  و  كرده 
حمل  با  سپس  آنان  كردند.  اعالم  دانش آموزان  و 
پالكاردهايى در سطح شهر دست به راهپيمايى زده 
و شعارهايى نظير درود بر معلم و پيروز باد محصل 
سردادند. در پايان اين راهپيمايى معلمان نامه اى 24 
ماده اى و دانش آموزان قطعنامه اى 12 ماده اى تنظيم 

و به مديركل آموزش وپرورش گيالن دادند.
فرداى آن روز نيز تظاهرات مشابهى با عده بيشترى 
از مردم از جلوى اداره آموزش وپرورش اين شهر 
امام  مراجعت  خواستار  راهپيمايان  و  شد  برگزار 

خمينى)ره( به ايران شدند.
روز بيستم بر طبق قرار قبلى مردم الهيجان دست به 
راهپيمايى زده و در مقابل اداره آموزش وپرورش دو 
ايراد سخنرانى پرداختند. مردم  به  از فرهنگيان  تن 
در اين راهپيمايى خواهان بازگشت امام به وطن و 
آزادى زندانيان سياسى شدند. در اين روز كاركنان 
از كار  بندر كياشهر )فرحناز سابق( دست  شيالت 

كشيده و مبادرت به اعتصاب نمودند.
به مناسبت چهلمين روز شهداى واقعه 17 شهريور 
و  بيست  روز  در  الهيجان  شهر  مغازه هاى  تهران، 
چهارم مهر 1357 بسته بود و عده زيادى از مردم 
به راهپيمايى پرداختند. تظاهركنندگان پالكاردهايى 
ازجمله  خود  خواسته هاى  آن ها  در  كه  داشتند 
برقرارى حكومت اسالمى و آزادى زندانيان سياسى 
پنجم  و  بيست  روز  در  بودند.  كرده  مطرح  را 
كالس هاى درس در مدارس داير بود اما معلمان از 
رفتن به كالس خوددارى كردند. يكصد وپنجاه تن 
با مديركل  از معلمان اجتماع كرده و قرار شد كه 
را  خود  خواسته هاى  و  مالقات  آموزش وپرورش 

مطرح كنند.
در روز ششم آبان راهپيمايى بزرگى با حضور ده 
هزار نفر از اقشار مختلف مردم برگزار و راهپيمايان 
در پايان نماز ظهر را بر پا كردند. در اين ايام مدارس 
الهيجان نيز همچنان تعطيل است. فرداى آن روز 
الهيجان  دانش آموزان  از  نفر  پانصد  و  هزار  نيز 
آبان  هشتم  روز  زدند.  آرام  راهپيمايى  به  دست 
از دانش آموزان به راهپيمايى  دودسته دوهزارنفرى 
پرداختند كه يك دسته از آن ها را گروه هاى مذهبى 

و دسته ديگر را غيرمذهبى ها تشكيل مى دادند كه 
هر دو شعارهايى ضد حكومتى مى دادند. در روز 
چهاردهم نيز تظاهراتى با حضور هشت هزار نفر از 
مردم برگزار شد كه در آن مردم واقعه آتش سوزى 
خواهان  و  كرده  محكوم  را  كرمان  جامع  مسجد 
برپايى حكومت اسالمى به رهبرى امام خمينى)ره( 

شدند.
به  منجر  آبان  يكم  و  بيست  شامگاه  تظاهرات 
شد.  مأمورين  تيراندازى  و  شديد  درگيرى هاى 
تظاهركنندگان چندين حلقه الستيك را در خيابان ها 
آتش زدند. به گزارش خبرگزارى فرانسه به نقل از 
نفر  درگيرى ها سه  اين  درنتيجه  پارس  خبرگزارى 
كشته و بيست نفر زخمى شدند. به نوشته روزنامه 
اطالعات در تظاهراتى كه صبح و عصر روز بيست 
و دوم صورت گرفت دخالت و تيراندازى مأمورين 
تعداد  برخى  كه  شد  نفر  دوازده  شهادت  به  منجر 
مجروحان  كرده اند.  ذكر  نيز  نفر  چهل  تا  را  شهدا 
مجاور  شهرهاى  بيمارستان هاى  در  نيز  راهپيمايى 
انعكاس  الهيجان  روز  اين  وقايع  شدند.  بسترى 
زيادى در مطبوعات و اعالميه هاى آن دوره داشت.
روز هفدهم آذر عده اى از مردم در مقابل يكى از 
استماع  از  پس  و  كرده  اجتماع  الهيجان  مساجد 
سخنرانى يكى از روحانيون به تظاهرات در سطح 
شهر پرداختند. روز بعد نيز گروه هاى پراكنده اى در 
نقاط مختلف شهر به تظاهرات و سردادن شعارهايى 
با  پهلوى  حكومت  مأمورين  پرداختند.  شاه  عليه 
ماشين آب پاش و تيراندازى سعى در پراكندن مردم 

داشتند و 64 نفر از مردم را نيز دستگير كردند.
با  الهيجان  مردم  از  عده اى  آذر  بيستم  روز  در 
حمل عكس هايى از امام خمينى)ره( به راهپيمايى 
پرداخته و شعارهايى عليه شاه و ساواك سردادند. 
در اين مراسم يكى از روحانيون بنام محمد فيض 

به ايراد سخنرانى پرداخت.
تظاهركنندگان در اين روز نام خيابان رضاشاه را به 
»خمينى« و نام يكى از مدارس را به »دكتر شريعتى« 
ابتداى مهرماه  از  تغيير دادند. مدارس الهيجان كه 
بوده  تعطيل  همچنان  نيز  ايام  اين  در  بود،  تعطيل 

است.

در  پهلوی  حکومت  حامیان  تظاهرات 
رشت 

به دنبال تظاهرات مردمى در ايام عزادارى عاشورا 
از  گروهى   57 آذرماه   23 در  دولتى  نيروهاى 
طرفداران حكومت پهلوى در شهرها و روستاهاى 
گيالن را تجهيز كرده و به شهر رشت كشاندند تا 
دولت  از  حمايت  و  شاه  نفع  به  تظاهراتى  متقاباًل 
انجام گيرد. اما تظاهركنندگان به غارت اموال مردم، 

تخريب مغازه ها، آتش زدن وسايل نقليه و ضرب و 
شتم مردم پرداختند.

درمانی  نیروهای  و  پزشکان  تظاهرات 
در رشت 6 دی 57

در  دى ماه   6 در  نيز  رشت  پرستاران  و  پزشكان 
بيمارستان رازى گردآمده و سپس در يك راه پيمايى 

شركت كردند.
مهيبى  آتش سوزى  آستانه اشرفيه  در  دى ماه   13 در 
از طرف ساواك صورت پذيرفت و منزل آيت اهلل 

ضيايى و تعدادى مغازه و خانه در آتش سوخت.

پایین کشیدن »مجسمه شاه«  به  تصمیم 
در رشت

تظاهرات  شهدا،  تدفين  از  پس  نيز  دى ماه   25 در 
قصد  مردم  كشيده شد.  مركز شهر  به  مردم رشت 
داشتند مجسمه رضاشاه در ميدان شهردارى رشت 
را پائين بكشند، اما در ميدان فرهنگ با تيراندازى 
چند  درنهايت  شدند  مواجه  مأموران  مقاومت  و 
رضاشاه  مجسمه  ايران  از  شاه  خروج  با  بعد  روز 
پائين كشيده شد. در دى ماه در تمام شهرهاى استان 
گيالن به ويژه شهر رشت تظاهرات متعددى صورت 
و  كشته  عده اى  تظاهرات  هر  در  كه  مى پذيرفت 

زخمى مى شدند در طول اوج گيرى نهضت.

تظاهرات بازاریان رشت
بازاريان نيز با همراهى مردم بازارها را بسته و گاه 

تا 5 روز اين تحصن ادامه مى يافت.
با انتشار خبر ممانعت رژيم از ورود آيت اهلل خمينى 
و بسته شدن فرودگاه خشم عمومى در استان گيالن 
برانگيخته شد و مردم با تظاهرات، بستن خيابان ها 
و آتش زدن الستيك به زدوخورد با پليس پرداختند 
و مأموران را از برقرار ساختن نظم عاجز ساختند. 
با ورود آيت اهلل خمينى به  روز 12 بهمن هم زمان 
ايران تا پاسى از شب مردم در خيابان ها به شادى 
نخست وزيرى  اعالم  با  بهمن   19 روز  پرداختند. 
شهرهاى  در  بى سابقه اى  يك راهپيمايى  بازرگان، 
بهمن ماه   22 در  شد.  برگزار  رشت  به ويژه  گيالن 
روز پايان نظام شاهنشاهى در ايران مردم گيالن به 
كالنترى ها و پادگان ها حمله بردند. اين درگيرى ها 
تا 23 بهمن ادامه داشت. ازجمله مراكز مقاومت كه 
تا بعدازظهر روز 23 بهمن هنوز تسليم نشده بود 
ساواك رشت )واقع در مجاورت باغ محتشم،پارك 

بزرگ شهر( بود.






