مصاحبه با حسين شاهحسيني
فرزند مرحوم حاج شيخ زينالعابدين شاهحسيني در مورد
مرحوم آيتاهلل حاج شيخ حسين لنکراني
گفتوگو :علي ابوالحسني )منذر(
ضبط خاطرات رجال که از آن تحت عنوان تاريخ شفاهي ياد ميکنند امـري مـهم
است که مواد تاريخي حاصل از آن در کنار اسناد مکتوب تکميلکننده دادههـاي
تاريخي ميباشد ٬که بعض ًا گرهگشاي بسياري از مـعضالت تـاريخ مـعاصر است.
مؤسسه مـطالعات تـاريخ مـعاصر ايـران در کـنار سـاير فـعاليتهاي پـژوهشي ـ
اطالعرساني خود از اين مهم نيز غافل نمانده و به ضبط خاطرات رجال پرداخته و
ميپردازد .البته اين مقدار در حد مـقدورات مـؤسسه بـوده و مسـلم ًا جـوابگـوي
زمينهها و نيازهاي موجود نميباشد .کمک به ضبط خاطرات رجال چه بـه شکـل
معرفي افراد به مؤسسه و چه به شکل ارائه مصاحبههاي انجام شده مـيتوانـد بـر
غناي اين مجموعه بيافزايد .اين امر خود خدمتي است فرهنگي که مؤسسه از آن
استقبال مينمايد .آنچه در اين شماره ميخوانيد حاصل مصاحبه حجتاالسـالم
علي ابوالحسني با آقاي حسين شاهحسيني است که عين ًا درج ميشود .ضمن تشکر
از آقاي ابوالحسني ٬از اين نوع اقدامات استقبال نموده و آمادگي خود را جهت هر
نوع همکاري با ساير عالقمندان به ضبط خاطرات رجال )تاريخ شـفاهي( اعـالم
مينماييم.

مرحوم آيتاهلل حاج شيخ حسين لنکراني ٬از چهرههاي مشـهور و تـ ٔا ثيرگذار دوران
معاصر است که بهرغم اين شهرت ٬نسل ما از آشنايي الزم با او بي بهره است.
حاج شيخ حسين لنکراني فرزند آيتالله حاج شيخ علي لنکراني ٬فرزند شيخ حسين
فاضل لنکراني ٬فرزند آيتالله مال ميرزا احمد مجتهد بود.
حاج مال ميرزا احمد مـجتهد از عـلماي بـزرگ و مـجاهد قـفقاز بـود و در شـيروان

سکونت داشت .وي با شروع جنگهاي ايران و روس به ستيز با رژيم تزاري پرداخت و
پس از تحميل معاهده گلستان به لنکران مهاجرت کرد .شکستهاي ايران و انعقاد عهدنامه
ترکمانچاي بين ايران و روسيه نيز موجب نشد اين عالم مجاهد دست از مبارزات خود با
رژيم تزاري بردارد .با وفات وي مبارزه با رژيم تزاري توسط فرزندان مجتهد ايشان حاج
شيخ عبدالعزيز و حاج شيخ حسين ادامه يافت .حاج شيخ عبدالعزيز و حاج شيخ حسين
فاضل )جد مرحوم حاج شيخ حسين لنکراني( نهايت ًا به همراه تعدادي از برادران و پانصد
تن از نزديکان بر اثر افزايش فشار رژيم تزاري مجبور به ترک قفقاز و مهاجرت به ايران
شدند .حاج شيخ عبدالعزيز به مشهد و سپس شيراز رفت و شيخ حسين فاضل به همراه
برادر ديگر خود به اروميه عزيمت نمود .در همين شهر حاج شيخ علي لنکراني پدر حاج
شيخ حسين لنکراني به دنيا آمد .بعد ًا مرحوم شيخ حسين فاضل به تهران دعوت شد و به
اين ترتيب شاخهاي از خاندان بزرگ لنکراني در پايتخت مستقر ميشوند .حـاج شـيخ
علي لنکراني پدر مرحوم لنکراني پس از پايان تحصيالت در نجف و در محضر اساتيدي
چون آيتالله العظمي حاج ميرزا حبيبالله رشتي به تهران مراجعت کـرده و در هـيأت
عالمي متنفذ و صاحب محضر رسمي شرع ٬تا آخر عمر در پايتخت اقامت گزيد .ايشان
از ياران و اصحاب خاص مرحوم حاج شيخ فضلالله نوري محسوب ميشد .مـرحـوم
آقاي لنکراني در چنين خانداني متولد شد و نشو و نما يافت.
دوران کودکي ايشان مصادف با وقـايع مشـروطيت در ايـران بـود .حـضور مـرحـوم
لنکراني به همراه پدر خود در برخي از وقايع به عنوان يک ناظر )نظير تحصن مرحـوم
شيخ فضلالله نوري در حضرت عبدالعظيم)ع(( باعث شد کـه از دوران نـوجوانـي بـه
مبارزات سياسي روي بياورد ٬دوران جواني ايشان مصادف با جنگ جهاني اول و سپس
قرارداد ننگين  ١٩١٩وثوقالدوله بود .از اين زمان به بعد مستقيم ًا وارد مبارزات سياسي
شده و در زمره پيشتازان مبارزه با قرارداد  ٬١٩١٩کودتاي رضاخاني ٬ديکتاتوري پهلوي
و نفوذ استعمار روس ٬انگليس و آمريکا ٬قرار گرفت .همکاري با نـهضت مـلي کـردن
صنعت نفت ٬ايفاي نقش مؤثر در قضاياي پانزدهم خرداد ٬تحمل حبس و تبعيد مکرر در
دوره رضاخان و محمدرضا پهلوي ٬دفاع از انقالب اسالمي و ...حاصل سـه ربـع قـرن
مبارزه ايشان است که جا دارد توسط محققان و پژوهشگران مورد بررسي قرار بگيرد.
درگذشت پيشواي بزرگ انقالب اسالمي امام خـميني)ره( در خـرداد  ٬١٣٦٨مـرحـوم
لنکراني را در اندوهي عميق فرو برد و پنج روز پس از آن تاريخ پس از اقامه فريضه صبح
دعوت حق را لبيک گفت .يک روز قبل از ارتحال خود در پيام تسليت و تبريکي به محضر
مقام معظم رهبري نوشت:

اعالميه علماي تهران در اولين سالگرد درگذشت آيتالله حاج شيخ حسين لنکراني

عــــيد رمــــضان آمـــد و مــاه رمــضان رفت
بس شکر که اين آمد و صد حيف کـه آن رفت
در اعالميه علماي تهران که در اولين سالگرد رحلت ايشان منتشر شد آمده است» :به
حق بايد گفت که معظّ مله از رجال برجسته تاريخ حماسهساز روحانيت شيعه بود که عمر
با برکت خود را مصروف مبارزه بيامان با مظاهر گوناگون استعمار و استبداد و الحاد و
الس الم نمود و در
انحراف و دفاع پيگير از ساحت قدس اهلبيت عصمت و طهارت عليهم ّ
دو عرصه فرهنگ و سياست ديني بـرگهاي زريـن و نـمونههاي روشـني از مـجاهده و
خدمت همچون پيشگامي در ستيز با قرارداد اسارتبار  ١٩١٩وثوقالدوله ٬مـبارزه بـا
جمهوريخواهي مصنوعي رضـاخاني و ديگـر مـظاهر فسـاد و خـيانت دوران سـلسله
پهلوي ٬پيکار با دسائس و تجاوزات سياسي و فـرهنگي قـدرتهاي اسـتعماري روس و
انگليس و آمريکا ٬و نيز افشاگريهاي قاطعانه و مدبرانه بر ضـد افکـار و مـقاصد شـوم
بهائيت و وهابيت و انحرافات کسروي و ديگر عوامل نشاندار و بينشان استعمار از خود
مستم ر خويش در جهت اعتالي
بر جاي گذارد .آري آيةالله لنکراني در طول مبارزات
ّ
اسالم و آزادي و سعادت ملت ايران ٬با امثال آيةالله شهيد سيد حسن مدرس و شهيد
آيةالله حاج آقا جمالالدين نجفي همگامي داشت و در نهضت اخير روحانيت به رهبري
بزرگمرد تاريخ جهان اسالم حضرت آيةالله العظمي امام خميني قدس سره الشريف نيز
نقش مؤثري ايفا کرد«...
مرحوم حاج شيخ حسين لنکراني مسموعات و مشهودات بسيار جالب و شنيدني از
تاريخ اخير ايران ٬خصوص ًا قضاياي مشروطه و پيامدهاي آن داشت کـه بـايد در جـاي
ديگر به آن پرداخت.
اين جانب ٬با هدف آشنايي بيشتر با افکار و مبارزات مرحوم لنکراني ٬در روزهـاي
 ٢٠و  ٢٧اسفند  ١٣٧٢شمسي گفتگويي با جناب شاهحسيني داشتم که اينک گزيده آن
را طي دو قسمت ٬تقديم خوانندگان نکتهسنج مـجله تـاريخ مـعاصر ايـران مـينمايم و
اميدوارم که در ارتقاي سطح آگاهيهاي تاريخي ــ به ويژه آشـنايي دقـيق بـا مـواضـع و
مبارزات مرحوم لنکراني ــ مفيد و مؤثر افتد.
جناب شاهحسيني با مرحوم لنکراني دوستي و آشنايي ديرين داشته و در مـعني از
دستپروردگان ايشاناند و اين دوستي ديرينه ٬ريشه در روابط صميمي پدرشان )مرحوم
حاج شيخ زينالعابدين شاهحسيني( با لنکراني دارد که هر دو از عالقمندان و همرزمان
مرحوم آيتاهلل شهيد مدرس بودهاند.
آقاي حسين شاهحسيني ٬از رجال سياسي کشور هستند که از پـيش از کـودتاي ٢٨
مرداد همواره در صحنه مبارزات سياسي حضور داشتهاند که از آن جمله مـيتوان بـه

آقاي حسين شاهحسيني

همکاري ايشان در کميته نهضت مقاومت ملّ ي با رهبر مقاومت )مرحـوم آيتاهلل حـاج
سيدرضا زنجاني( اشاره کرد .سابقه طوالني آقاي شـاهحسيني در مـبارزات سـياسي و
سران
ارتباط وي در پنجاه سال اخير با بسياري از شخصيتها ٬گروهها و احزاب کشور )از
ِ
روحاني ت مبارز( ٬همراه بـا حـافظه
جبهه ملي و نهضت آزادي گرفته تا فدائيان اسالم و
ّ
سرشار و صداقت و امانتي که در نقل مشهودات و مسموعات تاريخي دارند به ايشان
ويژگي خاصي بخشيده است ٬با توجه به اين موقعيت ويژه ٬جادارد پاي سخنش نشسته٬
از اطالعات کالن و مستند تاريخي وي بهره برده و دفتر تاريخ مـعاصر را غـنا بـخشيم.
بديهي است هيچ سخن و تحليلي نيز ٬بينياز از نقد نيست.

عصر جمعه ٬بيستم اسفند  ١٣٧٢شمسي ٬برابر با جمعه آخر رمضان  ١٤١٤هجري قمري
)روز قدس( در خدمت آقاي حسين شاهحسيني هستيم .از ايشان ميخواهيم لطف کرده و
مجموعه اطالعات و خاطرات و محفوظات و مسموعاتشان درباره مرحوم آيتاهلل حـاج
شيخ حسين لنکراني را مطرح کنند تا رهتوشهاي براي نسل حاضر باشد.
جناب شاهحسيني ٬به عنوان نقطه شروع بحث ٬لطف کنيد ضمن معرفي خود و مرحوم
پدرتان ٬از سوابق ارتباط ايشان با مرحوم شهيد مدرس و مرحوم لنکراني ٬و نيز چگونگي
آشنايي خود با مرحوم لنکراني ٬براي ما سخن بگوييد.

بسيار متشکرم از لطفي که فرموديد و مرا مورد عنايت و خطاب خودتان قرار داديد.
انشاءاهلل اميدوارم آنچه را که در ذهنم باشد براي ثبت در تاريخ ٬حضور آقايان محترم
عرض بکنم.
آشنايي من با مرحوم حاج شيخ حسين لنکراني ٬به طور کلّ ي ٬از طريق پدرم ٬حاج
مرحـوم مـدرس
الين زمان
شيخ زينالعابدين شاهحسيني ٬صورت گرفت .پدرم از ف ّع ِ
ِ
بود و خيلي به مدرس عالقه داشت ٬به نحوي که ٬وقتي نمايش فيلم مربوط به مرحوم
مدرس در سيماي جمهوري اسالمي ايران شروع شد ٬مادرم )که هنوز در قيد حيات
است( وقتي به فيلم نگاه ميکرد ٬تمام خاطراتي را که پدرم با مرحوم مدرس داشت و
مدرس به منزل مـا مـيآمد و پـدر و مـادرم او را بـه نـام آقـاي آسـيدحسن خـطاب
ميکردند ٬در ذهنش تداعي ميشد .زيرا منزل ما در مـحله سـرچشـمه تـهران قـرار
داشت و مرحوم مدرس نيز در انتهاي کوچه ميرزا محمود وزير )در کـوچه مـدرس
فعلي( زندگي ميکرد ٬که هنوز هم آن خانه پـابرجـاست .پـدرم نـهايت ارادت را بـه
مرحوم مدرس داشت و من خودم به ياد دارم که وقتي خبر فوت مرحوم مـدرس را
شنيد ٬شبهاي متوالي ٬نصف شب بلند ميشد و ناراحت و منقلب بود و عجيب از اين
فاجعهاي که اتفاق افتاده بود اظهار ناراحتي ميکرد ٬و همهاش هم در صدد اين بود که
به شکلي از اشکال ٬خودش را به کاشمر برساند و قبر مرحوم مدرس را زيارت کند.
ايشان به دليل همين عالقه و عواطفي که به مدرس ابراز ميداشت ٬مدتها در زندان
سرتيپ محمدخان درگاهي گرفتار شد و در نـتيجه ٬مـحکوم بـود کـه بـدون اطـالع
م ٔا مورين از تهران خارج نشود ...در نتيجه امکـان رفـتن بـه کـاشمر بـراي وي وجـود
نداشت و اين امر ٬زجرش ميداد .او اين قدر مورد عالقه مدرس بـود کـه مـرحـوم
مدرس ٬وي را در دوره چهارم مجلس ٬کانديداي نمايندگي تهران معرفي کرد .علت
اين امر آن بود که پدرم ّاو ًال در ميان اصناف تهران بسيار شـاخصيت داشت و مـورد
اعتماد آنها بود .ثاني ًا با فـرهنگ اسـالمي کـامالً آشـنايي داشت ٬و داراي مـعتقدات
مذهبي قوي بود و در اين بـاره تأليـفاتي داشت .از جـمله کـتب مـذهبي کـه ايشـان

حاج شيخ زينالعابدين شاهحسيني

نوشتهاند ٬کتابي است به نام » ِا رغام الشـيطان« کـه در ر ّد بـهائيهاست و مـرحـوم
آميرز ا سيدمحمد بهبهاني و ساير علماي آن روز بر آن تقريظ نوشتهاند .پدرم روي اين
جهات ٬مورد عالقه مرحوم مدرس بود.
آن موقع ٬روشنفکرها زياد در صحنه سـياسي ايـران نـبوده و رؤسـاي اصـناف٬
گرداننده مجموعه سياسي ايران بودند .پدرم و نيز آقايان ميرز ا علي آقاي ساعتساز و
کدخدازاده )نياي کدخداز ادهها( ٬مشهدي اسماعيل کريمآبادي و حاج محمدحسين
معينالرعايا و ديگران ٬در مجموع ٬عدهاي بودند که اصناف تهران زير پـوشش آنـها
قرار داشت .آنان مسائل صنفي را از طريق دادگستري حل نميکردند ٬بلکه به صورت
کدخدامنشي حـل مـيکـردند .مشـهدي اسـماعيل کـريمآبادي از رؤسـاي اصـناف
قهوه چي بود .پدر من و حاج محمدحسين معينالرعايا و ديگران هم در بـقالخانه و
خبازخانه و حماميها و نانواخانههاي تهران ٬رؤساي اصناف بودند و از همين طريق
با مرحوم مدرس مـربوط و هـمرزم بـودند .زيـرا اصـناف و رؤسـاي آنـها ٬از طـريق
روحانيت و روي اعتقاد به مباني مذهبي ٬به حوزه سياست کشور کشيده مي شدند و
مثالً چون به آسيد حسنآقا بسيار عالقمند بودند ٬دنبال وي ميرفتند و هـر چـه او
ميگفت از آن تبعيت ميکردند.
عالقمندي پدرم به مرحوم مدرس موجب شده بود که بـيشتر وقـتش را در کـنار
ايشان بگذراند .خوب ٬مرحوم آ شيخ حسين لنکراني هم ــ که از معتقدين به مدرس و
از روحانيون ف ّع ال در مسير اهداف ايشان بود ــ به همين طريق در کنار مرحوم مدرس
قرار داشت و پدرم ٬از طريق مدرس ٬با مرحوم لنکراني آشنا شد.

پدرتان آن وقت صورت ًا هم معمم بود؟

معم م بود ولي بعدها مکالّ شد.
ايشان در بدو امرّ ٬

يعني زمان رضا خان ٬و روي اجبار وي ٬مکالّ شد؟

بله ٬زمان رضا خان ٬و سر قضيه اتحاد لباس ٬ايشان کالهي شد و پس از شهريور ٢٠
نيز ديگر به لباس روحانيت برنگشت .معالوصف ٬اصناف تهران باز هم ايشان را به
شيخوخيت قبول داشتند و هميشه مورد احترام و اعتماد صنوف تهران بود .پدرم با
حاج شيخ حسين لنکراني مرتبط بود و درست يادم هست که آ شيخ حسين لنکراني
هم به منزل ما زياد رفت و آمد ميکرد.

از چه تاريخي؟

حتي بعد از شهريور  ٬٢٠حتي زماني که وکيل مجلس شده بود ٬ايشان به مـنزل مـا
ميآمد .جز او ٬محمدرضا تهرانچي هم ميآمد .همه آنهايي که در زمان رضاشاه در
کنار مرحوم مدرس بودند و افکار وي را تجليل و تأييد ميکردند ٬با رؤساي اصناف
رفت و آمد داشتند .يکي از مر اکز تجمع آنها منزل پدرم بود و ديگـري مـنزل حـاج
محمدحسين معينالرعايا در پامنار تهران .مـرحـوم مـصدقالسـلطنه ٬آشـيخ حسـين
لنکراني ٬سيد جالل تهراني )که يک موقع ٬استاندار شد( ٬شيخالعراقين بيات و شيخ
محمد عبده )پدر دکتر جالل عبده( از کساني بودند که به منزل پدرم ميآمدند.

منزل ابوي شماميآمدند؟

بله ٬بيشتر اينها ميآمدند ٬چون منزل ابوي ما پاتوقي بود براي جلسه.

چه قبل از شهريور  ٢٠و چه بعد ازآن؟

آري .ميآمدند آنجا جمع ميشدند و همه شان دنبالهروي از تفکر مرحـوم مـدرس
داشتند .زماني که حوادث شهريور  ٢٠پيش آمد و قاتلين مدرس را دستگير و محاکمه
ميکردند ٬پدرم ٬با امضاي شيخ عابدين شاهحسيني ٬سلسله مقاالت بسيار مفصلي را
در مورد مرگ مرحوم مدرس در روزنامه ستاره آقاي احمد مـلکي شـروع کـرد کـه
موضوع آن چنين بود» :آنچه در نبودن مرحوم مدرس بر ما گذشت« پدرم يادداشتهاي
)اول تا
زيادي داشت که موضوع آن ٬جريانهاي مربوط به ادوار مختلف مجلس شورا ّ
ششم( و نيز فعاليتهايي بود که مرحوم مدرس از طريق رؤساي اصناف انجام ميداد.
نسخه آن مقاالت را چند وقت پيش ٬من در خالل کاغذهاي اخوي ديدم و چون دکتر
غالمحسين صديقي مشغول نگارش تاريخ مشروطيت بود و به اين مناسبت از من در
آن مورد اطالعاتي ميخواست ٬من يادداشتهاي مزبور را در اختيار او گذاشتم ٬کـه

آيتالله حاج شيخ حسين

لنکراني ] [٨-٣٨٧

ايشان اکنون فوت شدهاند و احتمال دارد متن يادداشتها در اوراق ايشان باشد.
آيا از آن يادداشتها نسخه اي نزد شما وجود دارد؟

خــير ٬هـمه را بـه آقـاي دکـتر صـديقي دادم .عـلت آشـنايي مـن بـا مـرحـوم شـيخ
حسينلنکراني از اين طريق بود.
بعد از شهريور  ٢٠که انتخابات دوره چهاردهم تهران شروع شد ٬همه کساني که
گرد مدرس بودند و اينک مجدد ًا بويي از آزادي بـه مشـامشان رسـيده بـود ٬مـنزل
رؤساي اصناف جمع شده و براي انتخابات فعاليت ميکردند .نتيجه اين امر هم اين
شد که عدهاي از ملّ يون در دوره چهاردهم به مجلس رفتند و آقاي حاج شيخ حسين
لنکراني هم در همان دوره از اردبيل وکيل شد و به مجلس رفت .در آن ايام ٬اکثر اين
آقايان به منزل پدرم ميآمدند .بعد به دليل اينکه آ شيخ حسين لنکراني ٬هـم چـهره
مذهبي داشت و هم گفتارش بسيار جاذب بود ٬به ايشان بيشتر عالقمند شدم .بعد از
فوت پدرم در سال  ٬١٣٢٤گاه منزل آقاي شيخ حسين لنکراني ميرفتم و ايشان هم
نهايت محبت را به من داشت .يادم هست هر موقع به منزل ايشان ميرفتم ٬از پدرم
ياد ميکرد و شرحي از مبارزات ايشان را ميگفت و ضمن تعريف و تجليل از پدرم٬
سخن را به کميته مجازاتي ميکشانيد که وي و پدرم در قرارداد وثوقالدوله تشکـيل
داده بودند .آنان تا سر حد مرگ براي مبارزه با قرارداد حاضر شده بودند و قصدشان
اين بود که اگر آن قرارداد ننگين جامه عمل پوشيد ٬ادامه مبارزه را در شکل حـا ّد و
مسلحانه آن جلو ببرند .آنهابدين منظور تيمي درست کرده بودند که حاج شيخ حسين
لنکراني ٬رئيس آن بود.
در اينجا دو مسئله مطرح شد :يکي ارتباط مرحوم ابوي شما با آن کميته مجازات ٬چون
کميته مجازاتي که در تاريخ مشـهور است مـتشکل از افـراد مـعدود و مشـخصي است:
ابوالفتحزاده و...؟

کادر مرکزي ٬اينها بودند.
آيا پدرتان و مرحوم لنکراني ٬با اين جماعت مربوط بودند؟

خير ٬پدرم روي ارتباطي که با آقاي حاج شيخ حسـين لنکـرانـي داشت ٬در جـريان
مبارزه با قرارداد وثوقالدوله تصميم گرفته بودند کميته مجازات جداگانهاي درست
ترور بانيان و حاميان آن کنند .آقاي
بکنند که اگر قر ارداد ٬جامه عمل پوشيد ٬شروع به ِ
لنکراني ٬پدرم را به عضويت در اين کميته دعوت کرده بود.

يعني پدر شما را؟

آري ٬ايشان پدرم و ميرز ا عليآقاي ساعتساز ٬حاج محمدحسين راسخ افشار و حاج
محمدحسين معينالرعايا را خبر و دعوت کرده بود .آنطـور کـه يـادم مـيآيد ٬فـرد
ديگري که دعوت شده بود ٬غال ْم مجاهد بود که در عصر مشروطه بـا سـتارخـان و
باقرخان همراه و همرزم بود و مورد اعتماد آ شيخ حسين لنکراني هم قرار داشت.

همان که تبريزي بود؟

بله .او را هم دعوت کرده بود .از افراد يادشده ٬يک کميته مجازات درست کرده بودند
که ا گر قرارداد اجرا شد ٬عليه عاملين قرارداد بپاخيزند و دست به خشونت بزنند .البته
در همان موقع هم اينها شبنامههايي منتشر ميکردند ٬که در اوراقي که من به آقاي
دکتر صديقي دادم يک عدد از آن شبنامهها نيز بود .در اين شبنامهها به مردم اطالع
ميدادند قرارداد وثوقالدوله اين مـعايب و خـطرات را دارد و ايـن قـرارداد چـيزي
نيست جز اينکه سياست استعماري ميخواهد اين مملکت را به بدبختي بکشاند و
لذاست که آنها اين کميته مجازات را تشکيل دادنـد .البـته پـدرم بـا مـن صـحبتي از
موضوع کميته مزبور نکرده بود ٬چون در آن زمان سنّ م اقتضاي اين حرفها را نداشت.
ولي آقاي آ شيخ حسين لنکراني اين مطلب را در همان منزل سنگلجشان بـراي مـن
تعريف فرمودند...
اين بود زمينههاي آشنايي و ارتباط من با آ شيخ حسين لنکراني.

عرض کنم اين مسئله کميته مجازات که فرموديد خيلي تازگي داشت و جالب بود .مبارزات
مرحوم لنکراني با قرارداد وثوقالدوله ٬مشهور آفاق است و خوشبختانه آقـاي لنکـرانـي
خودشان در اين زمينه توضيحات جالبي را ٬جسته و گريخته ٬در بعضي از نوارها و احيان ًا
نوشتهها دادهاند و زماني که جمع و منظم بشود ٬يک نماي کلي و روشن از مبارزات ايشان
ترسيم ميکند .نام آن تشکيالت ٬دقيق ًا »کميته مجازات« بود؟

کميته ضدّ قرار داد.

کميته ضد قرارداد؟ يعني اين نام دقيق ًا خاطرتان مانده است؟

اين نام را ٬خود مرحوم لنکراني ميفرمود .چندين بار که خدمت ايشان نشسته بودم و
ميخواستند مرا معرفي کنند ميگفتند :آقا ٬اين ٬پدرش در »کميته ضد قرارداد« با ما
بود.

اين کميته ٬غير از عمليات نظامي ٬اعمال ديگري هم در نظر داشت که انجام بدهد؟

از طريق شبنامه ٬مردم را به مضرات قرارداد آگاه و براي اقدامات بعدي آماده ميکرد.

خوشبختانه يک نسخه از اين شبنامهها ٬به خط خود مرحوم لنکراني موجود است و البته
تعداد شبنامهها بر ضد قرارداد وثوقالدوله بيش از اين است.

بله.

آن وقت اينها کاغذش ژالتين است يا چيز ديگر؟

معم م ديگـري ــکـه ا ۤالن
اينها کاغذهاي خاصي بود که مرحوم لنکراني با يک آقاي ّ
نامش يادم نيست ــ آنها را مينوشتند و سـپس کـميته آن را تـوزيع مـيکرد .بـعد از
کودتاي  ٢٨مرداد که من در کميته نهضت مقاومت ملي عضو بودم ٬يک روز از آقاي
لنکراني پرسيدم که :آقا ٬ما ميخواهيم مبارزات مرحوم دکتر مصدق را ادامه دهيم.
در شرايط کنوني چه بايد بکنيم؟ ايشان فرمودند که :ما در آن کـميته ضـد قـر ارداد٬
شروع کرديم يک چيزهايي تهيه کردن روي کاغذهاي خاصي ٬ولي حاال که آن کاغذها
نيست ٬شما همين طوري شروع بکنيد ٬ولي ترتيبي بدهيد آنـهايي کـه اعـالميهها را
مي نويسند ٬توزيع کننده آن نباشند و آنها که توزيع ميکنند غير از نويسندهها باشند.
معم م ديگر...
از اين جهت من احتمال زياد ميدهم که آقاي لنکراني با آن آقاي ّ

خصوصيات آن آقاي معمم را بگوييد.

يک آقايي بود تُ رک زبان ٬که تقريب ًا وضع مالي خوبي هم نداشت و خود آقاي لنکراني
توصيه ميکرد به ايشان کمکهاي مالي بشود.

چه زماني فوت کردند؟ خصوصيات ديگرشان چه بود؟

اطالعي ندارم .فقط خود شاهد بودم که مرحوم لنکراني هفت هشت بار به او کمک
کرد .حتي يک بار آدرس منزل ايشان را به من داد و گفت اگر بشود از وجوهات به
ايشان کمک داد جا دارد .لذا يک مقدار در جايي از آن کمکها تهيه کرديم برديم منزل
ايشان در نزديک جواديه ٬يک مسجد محقري هم به ايشان داده بـودند .خـيلي آدم
منزوياي بود و جدا از مردم زندگي ميکرد.

اسمش چه بود؟

شيخ سلمان؟ شيخ سليمان؟ يک چنين اسمي داشت .قد کـوتاه و ريش زرد بـلندي
داشت و عينک سياهي ميزد .مرحوم لنکراني خيلي از فضل و تقواي وي تـعريف
ميکرد.

در مورد مبارزات لنکراني با وثوقالدوله و قرارداد ٬حضرت عالي اضافه بر آنچه فرموديد
مطلب ديگري خاطرتان نيست؟

حسن وثوق )وثوقالدوله( عاقد قرارداد
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خدمت شما عرض کنم ٬مـرحـوم لنکـرانـي مـيفرمودند يک عـدهاي بـودند کـه از
وثوقالدوله پول گرفته بودند ولي جرئت نميکردند بـه حـمايت از قـرارداد حـرفي
بزنند! البته اين را بايد خيلي دقيق و عميق ٬مورخين بررسي کنند ٬چون سند تاريخي
است .ايشان ملکالشعراي بهار را يکي از آن افراد ذکر ميکردند و ميفرمودند :ما٬
چند نفر را فرستاديم با َملِ ک حرف بزنند که :آقا ٬وطنفروشي ٬شأن شما نيست .ولي
تا آخرين لحظه ملک زير بار اينکه پولي گرفته باشد نرفت.
از جمله کارهاشان اين بود که ميرفتند دقيق ًا تحقيق ميکردند ببينند عواملي که
دارند کوشش ميکنند قرارداد را به ثمر برسانند چه کسـاني هسـتند؟ بـعد تـيمي را
انتخاب ميکردند و ميفرستادند با آنـها صـحبت شـود ...و جـزو آن عـناصري کـه
ميگفتند از طرف بانيان قر ارداد پولگرفتهاند ٬نام مر حوم ملکالشعراي بهار ر ا ميبردند.
در اين باره مرحوم دهخدا يادداشتي دارند که آقاي باستاني پاريزي آن را در کتاب »تالش
آزادي«آورده است .ديگران هم به اين موضوع اشاره دارند ٬نظير گويا مکّي .و قضيه تقريب ًا
مسلّم است.

در اين مورد خاطرهاي يادم آمد .زماني که مسئله ملي شدن نفت تازه مي خـواست
شروع بشود ٬ملکالشعراي بهار به نياوران آمده و در يک باغ ناظم زندگي ميکرد .من
مرحوم لنکراني را به باغ ييالقي خودم در نياوران دعوت کردم .ايشان که آنجا آمدند
فرمودند :از آقايان قدما چه کساني اينجا هستند؟ عرض کردم َم ِل ک اينجاست .گفت
خيلي خوب ٬برويم .يک روز عصري با هم رفتيم باغ ناظم ٬بـا آقـاي مـلک ٬ديـدار
کرديم .ايشان خيلي صريح به ملک گفت :آقا ٬اگر قرارداد وثوقالدوله اجرا شده بود
معلوم نبود من و شما کجا هستيم و ديگر آيا همديگر را ميديديم يا نه؟! آن روز اين
تک مضراب را به ملک زد! ملک ٬پاي يک حوض آبي نشسته بود .زماني که به وي
رسيديم ٬سالم عليک و احوالپرسي کردند و بعد حرفهاي مختلفي زدند و من را به
آقاي ملک معرفي کردند .ملک ٬پدر مرا ميشناخت و خيلي به من اظـهار عـالقه و
محبت کرد .بعد گفت که :آقاي ملک ٬يکي از شعرهايت را براي من بخوان .شعرش را
که خواند ٬لنکراني گفت :اگر آن قرارداد وثوقالدوله لعنتي اجرا شده بود معلوم نبود
من و تو حاال کجا هستيم؟! الحمدهلل که باز همديگر را ديديم! اين گفتگو ٬حاکي از اين
بود که مسئلهاي در کار بوده است.
در ت ٔا ييد فرمايش شما ٬بايد عرض کنم پسر خود ملک )دکتر مهرداد بهار( به آقاي دکتر جواد
شيخاالسالمي ٬استاد تاريخ دانشگاه تهران ٬گفته بود :بله ٬پدر من از کساني بود که به هر

محمدتقي بهار
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حال به آن رشوههاي قراردادآلوده شد١.
 .١صديق مع ّظ م  ٬جناب آقاي حسين نوري ٬که در دانشکده حقوق و علوم سياسي ٬نزد آقاي دکتر محمدجواد
شيخ االسالمي ٬درس تاريخ روابط خارجي ايران در دوره قاجاريه را ميگذر اندند ٬نقل کردند که آقاي دکتر
شيخ االسالمي در تاريخ  ١٣٧٠/٩/١٠براي ما از قرارداد  ١٩١٩سخن ميگفتند .بحث از رشوه هايي به ميان
آمد که براي تبليغ و تثبيت قرارداد بين جمعي تقسيم شده بود .من از ايشان پرسيدم که آيا ملک الشعرا هم
رشوهاي دريافت کرده بود؟ ايشان در پـاسخ ٬خـاطره زيـر را نـقل کـرد :شـبي در مـجلسي بـا آقـاي ] دکـتر
عبدالحميد[ ابوالحمد بوديم .مهرداد بهاري پسر ملک الشعرا هم که با آقاي ابـوالحـمد آشـنا بـود ٬حـضور
داشت و ايشان با من هم آشنا شد .موقع خداحافظي ٬چون من و يک نفر ديگر )ابوالحمد يا بهاري( ماشين
نداشتيم به ناچار در ماشين نفر سوم نشستيم و خـالصه هـر سـه نـفر در يک مـاشين بـوديم .در راه ٬دکـتر
ابوالحمد از مهرداد پرسيد :آيا اين صحت دارد که پدر شما در قضيه قرارداد از انگليسيها پول گرفته است؟

Ñ

چندي پس از قرارداد وثوقالدوله ٬کودتاي رضا خاني پيش آمد .حضرت عالي چيزي از
مبارزات مرحوم لنکراني در فاصله ميان قرارداد تا کودتا ٬به خاطر نداريد؟

نه ٬چيزي نشنيدهام.

در مورد قضاياي مرحوم ميرز اکوچک خان و شيخ محمد خياباني چه اطالعي داريد؟

نخير ٬هر چه شنيدهام بعد از آن جريان بوده که خود آ شيخ حسين لنکراني تعريف
صح ت« نامي که
ميکردند .در مورد ميرز اکوچک خان ميفرمودند :من از طريق »دکتر ّ
خانهاش در سر پل تجريش بود ــ و من يک بار با خود مرحوم لنکراني به آن خـانه
رفتم ــ با ميرز اکوچک خان ارتباط داشتم.

يعني او واسطه ارتباط ميان آقاي لنکراني و ميرزا بود؟

بله  ٬و به ميرزا معتقد بود .آ شيخ حسين لنکرانـي بـه هـيچوجه مـنالوجـوه بـا نـظام
مشروطه سلطنتي موافق نبود و آنچه که من کرار ًا از ايشان شنيدم ــ و اولين بار هم در
خانه همان آقاي صحت شنيدم ــ اين بود که :بله ٬با جمهوري مـيشود مـملکت را
اداره کرد ولي با مشروطه سلطنتي نميشود کاري کرد!

اين حرف ٬در چه سالي بود؟

تقريب ًا پس از انتخابات دوره پانزدهم تهران.

پس نکند در قضاياي آن مجلس مؤسسان محمدرضا و ...بوده؟

محتمل است.

البته مجلس مؤسسان ٬گويا يک مقدار بعدتر بود؟

بله ٬مجلس مؤسسان يک مقدار بعدتر بود .در مذمت رژيم سلطنتي ميگفت :شاهان
و شــاهزادگــان نــميشود تـحمل کـرد! اخـتيار ٬دست آدمـها نـيست! آدم بـايد در
سرنوشتش ٬خودش مؤثر باشد .اين جمالت را آن روز ميگفت و خيلي نسـبت بـه
ميرز اکوچک خان اظهار عالقه و ارادت ميکرد .هر موقع اسـم مـيرزا را مـيآوردند٬
آشيخ حسين خيلي منقلب ميشد و اشک از چشمانش فرو ميريخت .مـعتقد بـود
روسها به ميرزا خيانت کردند و موجبات کشتن وي را فراهم ساختند .آنچه که من از
گفتارش ميفهميدم ٬اين بود.

ّ
مـحل هـمين پـول
 Øمهرداد با صراحت جواب داد :بله! پنج هزار تومان گرفت و اين خانه خيابان بهار را از
خريداري کرد .دکتر شيخ االسالمي پس از نقل اين خاطره افزود :البته به جمعي از مطبوعات و ارباب جرايد
در قضيه قرارداد ٬رشوههايي پرداخت شده بود.

ميرزا

کوچکخان ] [١-٤٦٦٧

همين جور است .اين مطلب را ٬تاريخ نيز ثابت کرده است .راجع به نظر و روابط ايشان با
مرحوم خياباني اطالعي نداريد؟

خير

مرحوم لنکراني در يکي از مصاحبهها که نوار آن موجود است ٬توضيح ميدهند که بـين
ايشان و مرحوم خياباني ارتباطاتي بوده است .حتي ميگويد نوشتهاي را بـراي مـرحـوم
خياباني فرستادم .همين جا ٬به مناسبت صحبتي که درباره نظر مرحوم لنکراني راجع به
ميرزا کوچکخان و خياباني شد ٬بالطبع نظر ايشان نسبت به مرحوم مدرس هـم مـطرح
مي شود .شما نيز قبالً يک توضيحاتي داشتيد .اضافه بر آن توضيحات ٬اگر راجع به نظر
لنکراني در باره مرحوم مدرس ٬و حدود همکاري و ارتباط آن دو اطالع ديگري داريـد٬
بفرماييد.

ايشان ٬در مجموع ٬به مدرس به عنوان يک »مراد« نگاه ميکرد و معتقد بود که مرحوم
مدرس شخصيتي است که توانسته دين و سياست را در متن جامعه مطرح کند .مطلب
مهمتري که ايشان به ما توصيه ميکرد ــ چون با طبقه تحصيلکرده و روشنفکر زمان٬

مرتبط بوديم ــ اين بود که  :آقا ٬مرد دين و سياست ٬مدرس بوده است ٬زيرا توانسته
هم با مصدقالسلطنه کار بکند ٬هم با مشيرالدوله کار بکند ٬و هم ــ رو ميکرد به ما و
ميافزود ــ با شما بچهکاسبها کار بکند .او مرد دين و سياست بود .هم نماز اول وقتش
را ميخواند ٬هم به حمد و سوره سايرين توجه داشت و هم امر به معروف و نهي از
منکر ميکرد .به نحوي که روزي به خود مستوفيالممالک گفت :جناب مستوفي ٬بهتر
نيست شما نماز را که ميخوانيد اول وقت بخوانيد؟! و از اين رو شخصيتي بود کـه
مورد احترام همه قرار داشت .بعد ميفرمودند :من در طول زندگيم ٬شخصيتي چون
غر يد و حرفش را مـيزد ٬و سـياست را مـيفهميد .درک
مدرس نديدم .مدرس مي ّ
سياسي داشت و آدمي نبود که تحت تأثير عوام قرار بگيرد و عوام او را راه ببرند.
بعد به عنوان مثال ميفرمودند :روزي مـا ٬در خـدمت مـرحـوم مـدرس بـوديم.
مرحوم مدرس گفت :آقايان ٬نما ْز قضا دارد :اگر يک موقع ٬آدم خوابش ُب رد و نماز
صبحش به ت ٔا خير افتاد و زماني برخاست که آفتاب زده بود ٬ميتواند قضاي آن نماز را
بخواند .ولي آقا ٬بعضي از کارها قضا ندارد .يکي از ايـن کـارهاي بـي قـضا ٬هـمين
رأيهايي است که در مجلس شورا ميدهند و يک دفعه ميبيني که شصت سال ٬هفتاد
سال ٬با رأي به يک اليحه )که گاه ٬کفه موافقين آن را فقط يک ر ٔاي سنگين کـرده و
حق ملتي ضايع ميشود.
باعث تصويب آن شده( از مردم پول ميگيرند .با يک رأيّ ٬
اين ٬قضا ندارد .آدم ٬اگر سهو ًا نمازش قضا شد ٬ميتواند قضايش را بجا آورد ٬خدا
هم از او قبول ميکند .ولي در اينجا سهو ًا هم اگر رفت و رأي داد ٬محتمل است با يک
رأي او فاجعهاي اتفاق بيفتد که در نتيجه آن ٬آدم تا آخر عمر گرفتار بشود .بعد تصريح
ميکرد که خيليها در قبر هم ٬چوب همينها را ميخورند .در قـيامت هـم ٬چـوب
همينها را ميخورند...
نيز ميگفت مدرس ميفرمود :آقايان ٬خدا را هميشه حاضر و ناظر خود دانـيد.
حتي ميگفت يک روز حسين عالء به منزل مدرس در کوچه ميرز ا محمود وزير آمده
بود ٬من هم آنجا بودم .به حسين عالء گفت :آقاي فرنگ رفته ٬تو ميخواهي فرنگ را
در اينجا پياده بکني ٬يا ميخواهي اينجا را ببري فـرنگ؟! مـا خـودمان ٬يک ظـرفي
هستيم با يک محتوايي .فرنگ هم ظرفي است با محتواي خاص خود؛ نه او به درد من
ميخورد ٬نه من به درد او ميخورم .اگر چيزهاي خوب دارند ٬به ما بگوييد؛ ولي ما
چيز خوب است .من نميگويم قرآن را ببريد
چيزهاي
ْ
خوب خيلي داريم .همه قرآنِ ٬
فرنگ ٬ولي شماها اگر خوب بشويد و دستورات قـرآن را عـمل بکـنيد ٬فـرنگ کـه
ميرويد خودتان ميشويد قرآن .گويي خود قرآن به فرنگ رفته است .لذا کوششتان
اين باشد که خودتان خوب باشيد .اينها را مرحوم مدرس به طور ضمني بـراي ايـن

سيد حسن مدرس

آقاياني که دور و برش بودند ميگفت .ميگفت من نشسته بودم که به حسين عالء اين
مطالب را گفت.

