
  فرموديد ايشان را متهم مي کردند به چپ؟
  ايشان را به چپ روي متهم مي کردند و اعتقاد من اين است که عوامل استعمار٬ اين
کار را مي کردند تا آشيخ حسين لنکرانـي در جـامعه مـنکوب شـود و در نـتيجه بـه
هيچ وجه من الوجوه نتواند در صحنه مـبارزه بـا کـمپاني اسـتعماري نـفت در مـيدان
حضور مؤثر يابد. حتي من يادم هست در جاده کرج و جاده چـالوس ايـن تـبليغات
وجود داشت که ايشان با روسها مرتبط است! به اين عنوان که او در دوره چهاردهم از
طرف روسها وکيل مجلس شد و حزب توده تقويتش مي کند! حال آنکه حزب توده نه
تنها به هيچ وجه من الوجوه شيخ را تقويت نمي کرد٬ بلکه در خيلي از موارد ما خودمان

٤. مرحوم لنکراني در نطقي به تاريخ ١٤ آذر ١٣٢٢ که در روزنامه نداي حقيقت به چـاپ رسـيده است ضـمن
تشويق مردم بـه شـرکت در انـتخابات دوره چـهاردهم در هـمين خـصوص صـراحـتًا اظـهار مـي دارد: مـن
خوشحالم که فکر لزوم احترام از اصل مؤثر و عاقالنه همکاري بر روي يک مقصد اساسي مشـترک مـلي
(جنگ با ظلم و خودسري٬ کوشش براي تقويت حکومت ملي) دوباره در ِد ماغ ها توليد و تقويت و تا حدي
هم عملي شده است و به خواست خدا عملي تر هم مي شود و تحت تأثير همين مصلحت ملي است که مثالً
من با اينکه هيچ گاه داخل و وابسته حزبي معين و دسته خاصي نبوده و نـيستم مـعذالک مـورد حسـن نظر
احزاب و جماعاتي قرار گرفته و آنها هم مانند ساير افراد مستقل مردم ايران عالقه عملي براي پيشرفت من
Ñ

مي ديديم شديدترين حمالت را به او مي نمود! ٤



Ø در انتخابات نشان داده و کمک به موفقيت من مي کنند...
اردشير آوانسيان نيز در خاطرات خود درباره تالش حزب توده براي برقراري همکاري با عناصر ملي در
جريان انتخابات مجلس چهاردهم مي نويسد: در اردبيل ما عاقالنه تر عمل کرديم. کانديداي ما يکي از مليون
يعني شيخ حسين لنکراني بود. اين که يک ملي را کانديد کرديم خوب بود ولي باز عيب کار در آنجا بود که ما
با اين ملي هيچ گونه قرار و مدار سياسي نداشتيم. (خاطرات اردشير آوانسـيان. تـهران. مـؤسسه فـرهنگي ـ

انتشاراتي نگره. ٬١٣٧٦ ص ٣٢٠)

  آن موارد٬ خاطرتان هست؟
  آشيخ حسين لنکراني در مورد اوضاع روز و مسائل کشـور٬ آگـاهيها و ديـدگاههاي
سياسي دقيقي داشت که در آن روزگار٬ کمتر روحاني يي از آن بهره مند بود و ايشان
اين اطالعات را به آيت اهلل کـاشاني مـنتقل مـي کرد و آقـاي کـاشاني هـم نسـبت بـه
اهنماييهاي ايشان نـهايت اعـتماد را داشت. ولي٬ ُخب فـرصت طلبها و آنـهايي کـه ر
نمي خواستند آقاي لنکراني در کنار آيت اهلل کاشاني باشد٬ سعايتهايي مي کردند ولي
آقاي لنکراني آنچنان بزرگوار بود که به اين سعايتها گوش نمي کرد و باز هم نظريات
خودش را در قالب منافع ملي به آقاي کاشاني مي گفت و آقاي کاشاني به آن٬ ترتيِب
اثر مي داد. به همين گونه از طريق آقاي دکتر سنجابي پـيامهايي را بـه دکـتر مـصدق
مي رساند. چون آقاي لنکراني خيلي به دکتر سنجابي اعتماد داشت و او را يک آدم
منظم و منضبط ضدِّ خارجي مي شناخت و مي گفت پدران او در مبارزه با انگليسيها
زحمات بسيار زيادي کشيدند و حتي عموي دکتر را در داخل بتون گذاشتند و گرد آن

گچ ريختند.
  عموي ايشان٬ سردار ناصر بود؟

  بله٬ سردار ناصر بود که وي را داخل ديوار گذاشتند و روي او گچ ريختند.

  پدر ايشان کي بود؟
  پدر ايشان اسم ديگري داشت. سردار ناصر را گرفته بودند و اين بال را به سرش آورده
بودند. در نتيجه اينها در مهاجرت مبارزين ايراني در جنگ جهاني اول به صـفحات
غرب ايران٬ خـيلي کـمک کـردند. اصـواًل ايـل سـنجابي٬ ايـل وطـن دوستي است و
ريشه هاي مذهبي دارد. روي اين سوابق٬ مرحوم لنکراني به دکتر سنجابي اعـتقاد و
اطمينان زيادي داشت. من خودم چندين بار دکتر سنجابي را قبل از ملي شدن نفت در
منزل آقاي لنکراني ــ در همين سنگلج ــ ديدم که در آن اتاق باال٬ پيامهايي از طرف
آقاي لنکراني براي دکتر مصدق مي برد و پيامهايي مي گرفت و مي آورد. آقاي لنکراني
اهنماييهايي مي کرد که خيلي مؤثر بود و به همين علت هم بود که بعضيها که مخالف ر
ملي شدن نفت بودند٬ الي لفافه به آقاي لنکراني حمالت بسيار زيـادي مـي کردند.



منتهي اين حمالت را مشخصًا به ايشان نمي کردند ولي آنهايي کـه اهـل فـن بـودند
متوجه مي شدند که اين حمالت بيشتر بـه خـاطر آقـاي لنکـرانـي است و ُخْب ايـن
د و آن طور که بايد و شايد از آن زحماتي را که آقاي لنکراني کشيد در تاريخ مکتوم مانْ

قدرشناسي نشد.
ُخب٬ مسئله ملي شدن نفت که يک مسئله ساده اي نبود و خدمتي که اين مرد در
آن جريان کرد٬ خدمت کوچکي نبود. يا همان پالکاردي که عـرض کـردم... حـقيقتًا
جرئت مي خواست در آن برهه از زمان که شعار روز تمام مردم: خدا٬ شاه٬ ميهن بود٬
يک کسي روي پالکارد با خطوط درشت بنويسد: خدا٬ استقالل٬ آزادي و آن را َعلَم
کند. اين خيلي مطلب بود. لنکراني اين شعار را انتخاب کرد و خودش آمد زير اين

پالکارد و با ساير رفقا و دوستانش دسته جمعي به استقبال رفتند .

  يعني به استقبال از آيت اهلل کاشاني در فرودگاه. گويا دکتر مصدق هم آمده بود؟
  بله آمده بود.

  مثل اينکه آقاي بهبهاني و اينها هم شرکت کرده بودند؟
  آقاي دکتر شايگان و اينها... آمدند آقاي کاشاني را برداشتند بردند و آقاي لنکرانـي

آمد به فرودگاه.

  پس آقاي لنکراني به خود فرودگاه هم آمد؟
  بله. خود ايشان هم به فرودگاه مهرآباِد پايين ــ نه مهرآباد باال ــ تشريف آوردند٬ در
همان گرد و خاکها. با صدمه و تحمل سختي هم آمدند٬ و اين پالکارد هم مثل چراغ

جلو تمام پالکاردها مي درخشيد. چون اولين پالکاردي بود که نوشته شده بود.

  دوستان ايشان که آن روز همراه ايشان در آن استقبال شرکت داشتند چه کساني بودند؟
  آقاي کيا٬ آقاي پيغمبري٬ آقاي هاشمي نسب...

  خود شما هم بوديد؟
  من هم بودم. آقاي قاسمي از کارمندان عالي رتبه وزارت بهداري هم بود.

  اسم کوچکشان چه بود؟
  نمي دانم. ايشان را ما به نام فاميل مي شناختيم.

  غير از اين ابوالفضل قاسمي بود؟
بله٬ غير از اين ابوالفضل قاسمي بود (البته اين آقاي ابوالفضل قـاسمي هـم نـهايت  

ارادت را به آ شيخ حسين داشت).



  آقاي جواد خاوري هم بود؟
  بله. جواد هم به آقاي لنکراني عالقمند بود و به منزل ايشان مي آمد. گاهي وقتها هم با
او شوخي مي کرد و مي گفت: آقاجواد٬ تو هنوز بچه اي و نبايد وارد اين مسائل بشوي.
ولي ُخب جواد٬ آدم مطلعي بود. جواد هم آن شجاعت و شهامتي را که دارد و يک

مقدار مباني حقوقي را که دارد٬ از حاج شيخ حسين گرفته است.

  خودش هم معترف است.
  مرحوم لنکراني بعد از شهريور ٢٠ تنها رجل سياسي اي بود که مبارزات خياباني را در

اين مملکت باب کرد.

  همان ميتينگ مشهور سنگلج؟
  هم آن ميتينگهاي سنگلج و هم اينکه در ميدان بهارستان به دفعات ايشـان مـي آمد

چهارپايه را مي گذاشت و شروع مي کرد با مردم حرف زدن.

  باالي درخت هم مي رفت؟
  باالي درخت٬ باالي چهارپايه٬ روي کـاپوت مـاشين٬ هـر جـا مـي رسيد سـخنرانـي
مي کرد. مي گفت: بايد با اين مردم٬ مشکل را حل کرد. اين مردم٬ ما را انتخاب کرده اند
که برويم حرف بزنيم. اينها بايد وضع ما را مشخص بکنند. هميشه مي کوشيد مردم
رابه صحنه سياسي بکشد و آنها را در جريان امور قرار دهد. ميتينگ خياباني را آشيخ
حسين لنکراني باب کرده است و اگر بخواهند سهمي بدهند و افتخاري براي اين کار
باشد٬ افتخار آن مـال حـاج شـيخ حسـين لنکـرانـي است. قـبل از وي بـه هـيچ وجه
من الوجوه اين کار باب نبود. با نـطق هايش اصـالً سـيد ضـياءالديـن را بـه دريـوزگي
انداخت. وقتي آسيد ضياءالدين را در مقابل چند تا توده اي که کانديدا شده بودند با
آن عظمت از يزد درآوردند و وارد مجلس کردند٬ يکي از عوامل مهمي که توانست
سيد ضياء را مهار کند آ شيخ حسين لنکراني بـود. البـته اعـتبارنامه سـيد٬ بـا وجـود
مخالفتي که با او شد٬ در مجلس تصويب شد٬ ولي در عين حال نگذاشتند نظريات
سيد ضياءالدين در دوره چهاردهم مـجلس اجـرا بشـود و در ايـن راه شـيخ حسـين
لنکراني زحمات بسيار زيادي کشيد. منتهي عـوامـل خـارجـي آمـدند و يک مـقدار
زحمات لنکراني را به اشکال مختلف منکوب ساختند. در نتيجه نگذاشـتند چـهره
صحيح او مطرح شود. واال بيني و بين اهلل روحاني اي که بعد ازمرحوم مدرس به صحنه
آمد و گفت: دين و سياست يکي است و جدا از هم نمي شود٬ همين شـيخ حسـين



لنکراني است٬ که هنوز شعارهاي انتخاباتيش در بعضي از خيابانهاي قديمي تـهران
وجود دارد: «مرد دين و سياست٬ آقاي شيخ حسين لنکراني را انتخاب بکـنيد»! آن
روزها روحانيت به صحنه نمي آمد ولي آشيخ حسين بعد از شهريور ٢٠ وارد صحنه
سياسي اين مملکت شد و فعاليتهاي مؤثري انجام داد و معتقد بود کساني که چنين

نمي کنند اشتباه مي کنند...

  ولي روابط ايشان با آقايان علما خوب بود.
  بله.

  مثالً با مرحوم بروجردي٬ يا آيت اهلل خوانساري.
  با آيت اهلل حاج سيد احمد خوانساري که در بازار نماز مي خواند و مرجع بزرگ تقليد
بود٬ روابـط خـيلي خـوبي داشت. روابـطش بـا آيـات عـظام حـاج سـيد مـحمدتقي
خوانساري و سيدمحمد حجت و آشيخ عبدالکريم حائري هم خوب بود. و نـيز بـا
پسرهاي مرحوم حائري: آقامهدي حائري و آشيخ مرتضي حائري که در قم بود. بـا
آنها به نام آقازادگان ارتباط داشت. يک بار که در خدمتشان بوديم٬ گفت: آقا٬ ما در
ميان اين آقاز اده ها٬ کمتر آقازاده اي ديده ايم که بتواند همان صـالبت و مـرجـعيت و
فقاهت را داشته باشد. پسر مرحوم حاج شيخ عـبدالکـريم ايـن گونه است. مـرحـوم

آ شيخ حسين از اين حرفها زياد داشت٬ ولي قدرش در جامعه شناخته نشد.

  حاال ان شاءاهلل با نشر يادنامه ايشان٬ مسائل روشن خواهد شد.
  ان شاءاهلل٬ به اميد خدا همت بفرماييد. دعا مي کنيم که خدا ان شاءاهلل خودش در آن
دنيا به مرحوم لنکراني اجر بدهد٬ چون اين دنيا که تمام شد٬ در آن دنيا به پاس صبر و

بردباريي که ايشان در تحمل مشکالت اين دنيا داشت٬ به او اجر دهد.

  درباره مبارزات مرحوم لنکراني با سيد ضياءالدين طباطبايي اگر مـطلب ديگـري داريـد
بفرماييد.

  بعد از شهريور ٢٠ که مرحوم آسيد ضياءالدين از فلسطين به ايران وارد شد٬ وي در
افکار عمومي به عنوان يکي از استوانه ها و رجال سياسي عصر شناخته مي شد کـه
قبل از شهريور ٢٠ فعاليتهاي سياسي داشته است. در عـين حـال آسـيدضياءالديـن
معتقد بود به اينکه قدرتمندترين حکومت در دنيا٬ قدرت انگلستان است و اگر مـا
بخواهيم امنيت و پيشرفت داشته باشيم بايد حتمًا در کنار انگلستان قرار بگـيريم و
جزو بلوک آنگلوفيل باشيم تابتوانيم خودمان را به اصطالْح از خطر مارکسيسم و نفوذ
اتحاد جماهير شـوروي نـجات بـدهيم. ولي در مـقابل وي٬ آزاديـخواهـان و مـلّيون



معتقد بودند که خطر٬ منحصر به روسها نيست و انگليسيها نيز استقالل و آزادي اين
کشور را تهديد مي کنند. در اين مملکت٬ انگليس هست٬ روس هم هست؛ و ما بايد
يک سياست بينابين اتخاذ کنيم. ما منافعي داريم٬ آنها هم منافعي دارند٬ بنابراين مثل
دو تاجر يا مثل دو شريک تجاري٬ مي آييم در چهارچوب منافعمان با هم بده بستان
سياسي مي کنيم٬ ولي به هيچ وجه دخالتي در کار هم نمي کنيم و هر کسي متاع ما را
بهتر خريد به او مي فروشيم و هر متاعي را هم الزم داشتيم هر کسي ارزانتر مي دهد از
او مي خريم. چهار ديواري مملکتمان را هم حفظ مـي کنيم و خـودبه خود ايـن رويّـه
ه اي است که مي توانـد کشـور مـا را تحت عنوان «سياست موازنه منفي» بهترين رويّ
نجات بدهد. حتي بعضي اعتقاد داشتند حاال که در دنيا آمريکايي هم پـيدا شـده و
جزو قدرتمنداني است که پس از جنگ بين الملل دوم سربلند کرده است٬ در نتيجه
(به قول مرحوم شيخ حسين لنکراني) ديگر ميخ٬ سه شاخه پيدا کرده و ضـربه هاي
خيلي قوي اي مي خواهد که اين ميِخ سه شاخه به زمين سياست فرو برود و اين٬ براي
ما بهترين شانس است که بايد از طريق ايجاد تضاد و موازنه بين اين سه٬ منافع ملي
خودمان را تأمين کنيم. با آنها ارتباط دوستانه داشته باشيم ولي حق دخالت بـه آنـها
نــدهيم و مــتقابالً مــا هـم دخـالتي در کـارهاي آنـها نکـنيم. ايـن ديـدگاه مـليون و

ادي خواهان بود. آز
ولي عوامل و ايادي انگلستان کـه سـالهاي سـال مـنافع مـملکت را بـرده بـودند
احساس مي کردند که بعد از شهريور ٢٠ با تشکيل حزب توده و همچنين حضور يک
عده تحصيل کرده هاي از فرنگ برگشته که بويي از آزادي به مشامشان خورده است٬
فرصت ادامه آن غارتگريها را به آنها نخواهند داد تا دوباره قرارداد وثوق الدوله و آن
مسائل تجديد بشود. لذا آسيد ضياءالدين را٬ که به دست انگليسيها در ايران کـودتا
کرده و مهره بسيار قوي آنها بود و سالهاي سال هم در فـلسطيِن «تـحت قـيموميت
انگليس» زندگي کرده بود٬ بدون مقدمه از يزد وکيل و وارد مجلس چهاردهم کردند.
پس از ورود آسيد ضياءالدين بـه ايـران٬ سـياستمداران آن روز تشـخيص دادنـد کـه
سنگ٬ سنْگ شکن مي خواهد٬ آمدند بررسي کردند ديدند حريف اين آدمي که بر
مبناي اصول مذهب مي آيد و مي خواهد در پوشش مذهب٬ به سياستهاي استعماري
خدمت کند٬ آقاي آ شيخ حسين لنکراني است. زيرا او شخصيتي مذهبي و سياسي و
مطلع است که با مبارزاتي که در زمان رضاشاه داشته و با شخصيت خانوادگي قوي
خويش مي تواند در مقابل آسيد ضياءالدين بايستد. لذا در اردبيل٬ شخصيتي بود به
نام غالْم مجاهد که از رفقاي بسيار نزديک ستارخان و باقرخان در صدر مشروطه بود
و در اردبيل زمينه بسيار قوي اجتماعي داشت و اين اواخر تا قبل از پيروزي انقالب



[٨٠٧-٢ ] خوانساري محمدتقي آقاسيد العظمي ه [ ١٠٨٦-٢] آيت اللّ خوانساري احمد سيد حاج آيت الله



هم زنده بود و اکثرًا منزل آقاي لنکراني مي آمد.

  اين غير از آن آقاي محمدي است؟
  همان شخص است. تُرک بود و قد بلندي داشت ولي اصالً لقبش غالْم مجاهد بود.

  همان که مي گفتند از ياران مرحوم ستّارخان در نهضت مشروطيت بوده است؟
  بله. او در اردبيل نفوذ و محبوبيت خوبي داشت و مردم اردبيل خيلي از او تجليل و
به نفع آ شيخ حسين اوکه خود کانديداي مجلس ١٤ بود٬ در نتيجه٬ تعريف مي کردند.

لنکراني در اردبيل کنار رفت.

  کنار رفتن او بعد از رأي گيري بود يا قبل از رأي گيري؟
  قبل از رأي گيري بود. او به نفع آ شيخ حسين لنکرانـي اصـالً در تـبليغات انـتخاباتي
شرکت نکرد. ضمنًا تعداد قابل توجهي از منسوبين به خانواده مرحـوم لنکـرانـي يـا
مهاجرين قفقازي در اردبيل٬ مقيم بودند و به آقاي لنکـرانـي رأي دادنـد. در نـتيجه
ايشان حائز اکثريت شد و به مجلس آمد. شروع کار مجلس چهاردهم٬ مقارن با زماني
بود که افق سياسي ايران نسبتًا روشن شده بود و وکاليي چون مرحوم دکتر مصدق و
آيت اهلل کاشاني در انتخابات تهران پيروز شده بودند. حتي در دوره چهارده مطلعيد که

آقاي مؤتمن الملک پيرنيا را هم در تهران کانديدا کردند.

  و رأي هم آورد.
  رأي هم آورد و آقاي آ سيد ابوالقاسم کاشاني و مرحوم دکتر مصدق اينها شخصيتهايي

بودند که...

  البته مرحوم کاشاني ظاهرًا در تبعيد بود و اعتبارنامه اش تصويب نشد.
و به مجلس نرفت. در مورد آن انـتخابات٬ داسـتان جـالبي وجـود دارد کـه بـرايـتان  

مي گويم. جلسات انتخاباتي را منزل پدر ما تشکيل مي دادند.

  دوره چندم؟
  همان دوره ١٤. چون اولين دوره بعد از شهريور ٢٠ بود و پدر من هم يکي از اعضاي
انجمن نظارت انتخابات مرکزي تهران بود. در تهران شخصي به نام حسين نوري زاده
بود که پسر آشيخ علي مدرس معروف بود و در پامنار تـهران روبـروي خـانه آقـاي
کاشاني مي زيست. او وکيل شهرداري تهران بود و از عناصري بود که با رژيم رضاشاه
هــمکاريهايي داشت. زمــاني کــه شــهردار تـهران در زمـان رضـا خـان٬ سـرلشگر
بوذرجمهري٬ خيابانهاي تهران را خراب کرده بود و مردم در صدد شکايت بر آمدند٬



[٢٠٥٢-١ ] سيد ضياءالدين طباطبايي

آقاي نوري زاده وکيل شهرداري بود و اکثر مردم را در دادگاهها محکوم مي کرد. باري٬
او هم کانديدا شده بود و انـجمن نـظارت انـتخاب مـرکزي ايـراد گـرفتند کـه آقـاي
نوري زاده حائز اکثريت است. پدر من آنجا رفت و نشستند آراء را خواندند. ديدند



يک سري رأيهاي بسته بندي  شده به نام نـوري زاده در صـندوقها ريـخته انـد٬ مـنتها
عوض اينکه نقطه را باالي نون بگذارند زير آن گذاشـته انـد و نـوري زاده تـبديل بـه
بوري زاده شده است! پدر من نظر داد که آقا٬ اينها بوري زاده است و نوري زاده نيست
اده٬ خود يک فاميلي مستقلي بوده و آقاي نوري زاده هم قبل از اخـذ و چون بوري ز
اده٬ توري زاده مي باشد همگي به اده٬ بوري ز رأي اعالم نکرده آرايي که به نام نوري ز
نام من است٬ پس نتيجتًا اين آرا٬ جزو آراي ايشان حساب نمي شود!... اين امر جلوي
ورود ايشان به مجلس را گرفت و مرحوم کاشاني که آن موقع در تهران کانديدا بود از
شخصيت هايي بود که بابت اين امر٬ از پدر من خيلي تجليل کرد. اساسًا روابط فيمابين
مرحوم پدر بنده و آيت اهلل کاشاني بسيار گرم بود تا جايي که پدرم ايشان را به عنوان

وصي خود برگزيدند.

  يعني در حقيقت٬ آقاي نوري زاده «بور» شد؟!
  بله! و بعدًا مشخص شد کـه نـوري زاده يکـي از دوسـتان مـحرم آ سـيد ضـياءالديـن

طباطبايي است و با وي همکاري مي کند.
به هر روي٬ آقاي لنکراني به مجلس چهاردهم آمد و مـي دانـيد در بـدو امـر در
مجلس اعتبارنامه ها طرح مي شود و در مجلس چهاردهم اولين باري بود که آ شـيخ
حسين لنکراني در تهران بعد از شهريور ٢٠ ميتينگ خياباني را باب کرد. و ُخب٬ آن
موقع مرحوم آشيخ حسين لنکراني يک ماشينکي هم داشت که خيلي کهنه و مستعمل
بود. ماشين ايشان و ماشين مرحوم آيت اهلل فيروز آبادي٬ در تهران معروف بود! چون
هميشه ماشينهايشان جوش مي آورد و يک آفتابه آب٬ بغل ماشينشان در طرف جلو

بسته بودند که هرکجا جوش مي آورد آن را برداشته و آب در ماشين مي ريختند!
درست يادم هست آشيخ لنکراني آمد توي ميدان بهارستان٬ اين کوچه اي که سر
آن «شرکت روزي» سابق بـود٬ ايـنجا وسـيله اي پـيدا نشـد از سـاختماني يک دانـه
چهارپايه پيدا کردند. آشيخ حسين آمد رفت باالي چهارپايه و شروع به نطق کرد. اين
اولين ميتينگ خياباني بود که ما در تهران ديديم و براي نسل آن روز بخصوص فرنگ
رفته ها هم خـيلي جـالب بـود کـه يک آدم مـعممي٬ بـرود بـاالي چـهارپايه و عـليه

آسيد ضياءالدين شروع کند حرف زدن!

  اين در زمان مجلس ١٤ بود يا قبل از آن؟
  قــبل از افــتتاح مــجلس چـهاردهم کـه هـنوز آسـيدضياءالديـن وکـيل نشـده بـود.
آسيد ضياءالدين در دوره چهاردهم وکيل شد٬ و ايشان آمد و اين حرف را عينًا زد که:



آيت الله شيخ حسين لنکراني

آقا٬ آن سيدي که سوغات فلسطين است٬ ما به فلسطين برش مي گردانيم٬ و يـا: آن
سيد فلسطيني که اکنون به نام نماينده به مجلس ايران آمده٬ ما او را برمي گردانيم؛ از
اين نوع جمالت که آن روز خيلي جمالت جـالبي بـود کـه آشـيخ حسـين لنکـرانـي
مي فرمود. آن موقع اگر در حدود هزار تا دو هزار نفر جمعيت که مي آمد يک جمعيّت
خيلي زياد محسوب مي شد٬ چون مردم هنوز به ميتينگ عـادت نکـرده بـودند. لذا
روزنامه هاي آن روز٬ مثل روزنامه قيام ايران (به مـديريت حسـن صـدر) و روزنـامه
ستاره (احمد ملکي) نوشتند که اين اولين بار است که ما مي بينيم يک روحاني بر روي
چهارپايه عليه عاملين انگـلستان سـخنرانـي مـي کند. ايـن امـر سـبب شـده بـود کـه
تحصيل کرده هاي آن موقع خيلي سراغ آشيخ حسين لنکراني مي رفتند و به او خيلي
تمايل داشتند. و اين نظر شخصي من است که يکي از عللي که بعد آقاي آشيخ حسين
لنکراني را در تهران به توده اي بودن! متهم کردند٬ همين امر بـود. زيـرا دار و دسـته
آسيد ضياءالدين طباطبايي و عمال انگلستان وقتي مواجـه شـدند بـا قـدرت آشـيخ
حسين لنکراني٬ که اين قدرْت ناشي از نفوذ مذهبي او بود٬ براي اينکه مردم را از او
متنفر و بدبين بکنند شروع کردند به ترويج اين شايعه که: آقا٬ ايشان توده اي است و
اگر با سيدضياءالدين مخالفت مي کند براي آن است کـه آسـيدضياءالديـن يک آدم



مسلمان٬ متدين و معتقد است و سوابقش هم معلوم است که آمده و مثالً مشروبات
الکلي را تعطيل کرده... ولي آقاي آشيخ حسين لنکراني که در اين لباس آمـده٬ يک
توده اي است که به اين نام آمده و با او مخالفت مي کند. تبليغات مـزبور هـم بسـيار
وسيع و گسترده بود. خود مـن بـعدها در يک مسـافرتي کـه بـه شـمال مـي رفتم در
شهرستانک (که سر راه چالوس واقع است) ماشينم خراب شد. پياده شدم که آن را
درست کنم٬ چشمم به مأمورين اداره راه افتاد که داشتند کار مي کردند و با هم حرف
مي زدند. موقع انتخابات دوره شانزدهم تهران بود و من به سمت چالوس مي رفتم.
آقاي (ظاهرًا) نادري رئيس اداره راه چالوس هم آنجا بود. به آنها گفتيم: آقـا٬ بـراي
انتخابات چه مي کنيد؟ گفتند: آقا٬ ما که به توده اي ها رأي نمي دهيم! گفتيم: توده اي ها
چه کساني هستند؟ گفت: آشيخ حسين لنکراني! ديديم تا آنجا هـم بـر ضـد آ شـيخ
حسين لنکراني تبليغ شده است! ضمنًا دوستان دکتر بقائي هم در مجموع نسبت به

آشيخ حسين لنکراني همين سمپاشي را مي کردند.

  که اينها مال بعد است؟
  اين سمپاشي را بعدًا مي کردند.

مي زدند؟   يعني همين اتهام توده اي بودن را
  بله همين اتهام توده اي را. درحاليکه آ شيخ حسين لنکراني کسي بود که آنچه من از او
سراغ داشتم و ديده بودم و پدرم هم مي گفت٬ در مجموْع مردي مذهبي ـ سياسي بود
و معتقد بود به همان حرفي که مرحوم مدرس مي زد که: سياست من٬ عين ديانت من
است و ديانت من٬ عين سياست من است؛ و توده اي جماعت نمي توانست اين منطق
را بپذيرد و قبول بکند. چرا؟ چون توده اي قصدش اين بود که ريشه مذهب را بزند. با
اين قصد و مرام٬ وقتي يک فرد روحاني را که مي بينند که سمبل مذهب است و دارد
از منافع ملي حمايت مي کند٬ هيچ راهي ندارند مگر اينکه متهمش بکنند به توده اي
بودن تا او را از گردونه و مسيرخارج سازند٬ و اين کار را هم مي کردند و تا اين اواخر
هم همين طور ادامه مي دادند. البته بعد از نهضت مرحوم امـام خـميني٬ مسـايل بـه

شکل ديگري مشخص شد.

  البته در دوران انقالب اسالمي هم حزب توده٬ به عنوان اينکه «ما پيرو خط اماميم»! و... باز
بيکار نبود. سخني از مرحوم شيخ علي مدرس شد و اشاره اي کرديد بـه آقـازاده ايشـان:
حسين نوري زاده و آن قضيه مـضحک بـوري زاده! و ارتـباطاتي کـه وي بـا رضـاخان و



دستگاهش داشت. خود آشيخ علي مدرس که ظاهرًا...
  آدم موّجهي بود.

  يک فرد به اصطالح آزادي خواه ضدانگليس بود.
  بله.

  نظرم مي آيد در صحبتهايي که مرحوم لنکراني پيرامون تاريخچه مبارزاتشـان بـا قـرارداد
وثوق الدوله داشتند٬ از همراهي مرحوم آ شيخ علي با مبارزين ياد مي کردند.

  بله...

يون بودند.   و ظاهرًا بعد از شهريور ٢٠ هم ايشان در بعضي از ادوار کانديداي ملّ
يون بود و عضو انجمن نظارت. در بدو امر٬ ايشان و آيت اهلل غروي را   بله٬ کانديداي ملّ
يون٬ کانديدا کردند. عالوه براين در (که در خيابان اميريه تهران ساکن بودند) اصالً ملّ
انتخابات دوره هفدهم تهران٬ اعضاي انجمن نظارت انتخابات مرکزي ٣٦ نفر بودند٬
که نماينده روحانيون البته آ شيخ علي مدرس نبود ولي آيت اهلل غروي بود٬ که خود
اين آيت اهلل غروي هم در انتخابات دوره شانزدهم تهران نقش بسيار مؤثري داشت.

  چطور؟
  عضو انجمن مرکزي نظارت انتخابات که بايد نماينده طبقات ششگانه باشند.

  که در اعتراض به اعمال نفوذ و دخالت دولتيها در انتخابات٬ استعفا داد و...
  بله. و اصواًل اگر ملي شدن نفت را خدمت به کشورمان و حلقه اي از زنجيره مبارزات
ضداستعماري ملت ايران بدانيم ــ که قطعًا چـنين است ــ زمـينه ساز ايـن پـيروزي٬
يون در انتخابات دوره شانزدهم تهران بود. زيرا در انـتخابات شـانزدهم٬ موفقيت ملّ
تمام شهرستانها در اختيار حکومت حاکِم شاه بـود ولي در تـهران آن طـور قـدرتي
نداشت. در نتيجه از سوي انجمن نظارت٬ آراء بخشي از حوزه تهران ــ يعني صندوق
لواسانات ــ را باطل کردند٬ که وقتي باطل شد مرحوم نريمان و شايگان وارد ليست
دوازده نفري تهران شدند و تعداد وکالي مردمي افزوده گشت. آنگاه يکي از عوامل
باطل کننده٬ همين آيت اهلل غروي بود که به نـحوه انـتخابات اعـتراض داشت٬ چـون
صندوق لواسانات را ــ که جزو حوزه تهران بود ــ باز کردند داخلش لوله هاي ترياک

بود! عالوه بر اين٬ تعدادي وافور پيدا کردند!

  اينهارا چه جور توي صندوق کرده بودند؟!
  از اول٬ اين صندوق را درست کرده بودند و بعدًا دِر آن را الک و مهر کرده و به مسجد



سپهساالر آورده بودند. و اين در همان انتخابات دوره شانزدهم کذايي بود که مرحوم
خليل طهماسبي آن زنگ مدرسه سپهساالر را زد و آمدند و فرياد زدند صندوقها را
دارند عوض مي کنند و بعد صندوقها را به فرهنگستان بردند و عبدالحسين هژير را
کشتند و سپس دوباره انتخابات برگزار شد. آيت اهلل غروي نـقش بسـيار مـؤثّري در
يون٬ حائز ي به مجلس داشت که در نتيجه ملّ ابطال آن دو صندوق و آمدن نمايندگان ملّ

اکثريت شدند و توانستند از طريق کميسيون نفت٬ نفت را ملي بکنند.

  همين جور است. دکتر انور خامه اي در خاطرات سياسي اش اين بخش از تاريخ را انصافًا
خوب و منصفانه شرح داده است. قضاياي همين مسجد سپهساالر و مدرسه سپهساالر را
هم آنجا بيان کرده است . بحث پيرامون اقدامات مرحوم لنکراني در انـتخابات مـجلس
پانزدهم به بعد را ان شاءاهلل در ادامه اين مباحث مطرح خواهيم کرد. در اينجا بد نيست
کمي به بحث مرحوم لنکراني و برخورد وي با حزب توده بپردازيم. من راجع به سيد ضياء
يک نکته اي عرض بکنم: ظاهرًا آن نکته اي که حضرتعالي فرموديد٬ در ايام مجلس چهارده

بود.
  بله.

  ولي اولين ميتينگ مرحوم لنکراني عليه سيد ضياء که در سنگلج هم انجام شد مدتها قبل از
آن تاريخ٬ و ظاهرًا در بدِو ورود سيد ضياء به ايران انجام گرفت٬ که البته متأسفانه تفصيل
نطق مزبور در اختيار ما نيست ولي خـوشبختانه گـزيده اي از آن در روزنـامه «جـودت»
اردبيل در يک دو صفحه هست٬ و تفصيل خطابه بعدي سنگلج نيز که چندي بعد از آن
تاريخ ايراد شد٬ موجود است. ايشان در خطابه اول٬ به قول معروف٬ تخم سيد ضياء را لق
کرد. يعني اصالً با اين برخوردي که روز اول با او در تهران شد و افشاگريهايي که توسط
آقاي لنکراني در باره نقش سيد ضـياء و کـميته آهـن او در کـودتاي انگـليسي ١٢٩٩ و
زيرسازِي رژيم پهلوي صورت گرفت٬ نسل جوان کشور بسياري چـيزها راجـع بـه او و
انگلستان او فهميد٬ و اين امر مانع دستيابي انگليسيها (با دست سيد ضياء) به مقاصدشان
گرديد و حضرت عالي هم نکاتي در اين زمينه فرموديد. مسئله اتهام آقاي لنکـرانـي بـه
وابستگي به حزب توده را نيز فرموديد که در حقيقت يک حرکت حساب شده از طرف
آنگلوفيلها بود براي اينکه آقاي لنکراني را متهم ساخته و از ميدان بدر کنند و مـن فکـر
مي کنم اين امر٬ بي تأثير هم نبود. کما اينکه خود حضرت عالي هم اذعان داشتيد. من فکر
مي کنم حضور مرحوم لنکراني در قضاياي نفت٬ مثل فعاليتهاي ايشان در دوران مجلس
چهارده و قبل از آن در ماجراي پيشه وري پررنگ و چشمگير و آشکار نيست و اين عللي
دارد که به نظر مي رسد يکي از آن علل٬ همين اتهام ايشان به وابستگي به حزب توده باشد



که حتي در زمان ما هم بعضي ها گاه برمي دارند و مي نويسند که ايشان در مجلس ٬١٤ عضو
اکسيون حزب توده بوده است! فر

  بله!

  و اين٬ خيلي بي انصافي و خالف واقع است. ولي اين نکته جالب است بدانيم که يکي از
مراجع بزرگ تقليد وقت به نام آية اهللالعظمي حاج سيد يونس اردبيلي رسـمًا در جـريان
انتخابات مجلس چهاردهم٬ به نفع آقاي لنکرانـي اعـالميه داد. مـتن اعـالميه ايشـان در
روزنامه جودت اردبيل (سال ٬١٧ ش ٬١٣١٣ ١ خرداد ١٣٢٣ ش) وجود دارد که مرحوم
آسيد يونس در تاريخ ٢٤ جـمادي االول ١٣٦٣ ق مـي نويسد: «...ايـن جـانب در تـعيين
اشخاص راجع به انتخابات بي طرف بوده٬ ولي اين تلگرافات و مکاتيب که از طرف آقايان
محترم آن سامان راجع به تمايل به انتخاب جناب مستطاب ثقة االسالم آقـاي آقـا شـيخ
ييداته به وکالت ايشان از اردبيل و توابع رسيده ان شاءاهلل موجب حسين لنکراني دامت تٔا
نتايج حسنه خواهد بود. اميد است آقاي مشاٌراليه مؤيد به تٔاييدات حق و قادر متعال بوده
باشند». پيداست وقتي يک مرجع تقليد و صاحب رساله مـثل مـرحـوم اردبـيلي٬ آقـاي
لنکراني را تأييد مي کند٬ ديگر مشخص است که دامن او از اين قبيل تهمت ها پاک است.
نکته جالب ديگر٬ سخن کسروي در انتقاد از لنکراني است٬ وي در نامه سرگشاده اي که در

٥. نامه مزبور ظاهرًا اّولين بار که چاپ شد٬ امضاي کسروي را نداشت ولي بعد در تجديد چاپ آن٬ ناشر اسم
کسروي را روي جلد آن نهاد. حقير٬ تجديد چاپ اين نامه را که به صورت کتاب بود خوانده ام و مع االسف

نام آن کتاب اکنون در خاطرم نيست.

سالهاي اوليه پس از شهريور ٢٠ خطاب به حزب توده مي نويسد (و بعدًا کتاب شده) ٥ از
حزب توده انتقادهايي مي کند که يکي از آنها انتقاد از مشي حـزب تـوده در حـمايت از
مرحوم آيت اهلل حاج آقا حسين قمي و نيز لنکراني است. موضع کسروي در اين نامه نسبت
به حزب توده٬ يک موضع دوستانه است و از موضع دوستي٬ آنها را نصيحت مي کند. يک
سري از مباني آنها مثل توده اي گري را مي پسندد و تأييد مي کند و سپس روي بـعضي از
کارهاي حزب به عنوان نقاط ضعف انگشت مي گذارد. از جمله نقاط ضعفي که او براي
حزب توده مي شمارد و آن را سخت مي کوبد و تحريکشان مي کند که به اصطالح اين نقطه
ضعفشان را کنار بگذارند٬ اين است که مي گويد: اين حاج آقا حسين قمي بعد از شهريور
٢٠ از نجف به تهران آمد که دو مرتبه حجاب و چادر خانمها را برگرداند و شعائر مذهبي
را تجديد کند. اين چه معني دارد که حزب مترقِي روشنفکِر مخالِف ارتجاع و خرافـاِت
مذهبي و فناتيسمي مثل حزب شما٬ از چنين کسي حمايت کند؟! در ادامه مي افزايد که من
راجع به شيخ حسين لنکراني حرفي نمي زنم و نمي دانم ايشان در زمان رضاخان چه کار



مي کرد؟ منتها حرفم اين است که چرا شما از فردي چون او حمايت مي کنيد که به خاطر دو
سه متر تنزيف (پارچه عمامه) حاضر شد تمام محضر و دفترش را رها کند و در دوران
رضاخان معلوم نيست در کجا زندگي کند؟! چرا شما از فردي که اين مقدار مرتجع است
نمي گويد فردي که اين قدر مقاوم است٬ مي گويد مرتجع است. مرتجع حمايت مي کنيد؟!

مقاوم...
  بله.

مي خواهد بگويد: لنکراني کسي است که در حمايت از لباس روحانيت٬ و براي اينکه عمامه  
را از سرش بر ندارد حاضر شد از همه چيزش بگذرد و در جايي دور از جايگاه اصـلي
خويش زندگي کند و به اصطالح آوارهگي بکشد. آن وقت شما از يک چنين فرد مرتجعي

(که در حقيقت٬ روي گرايشهاي مذهبي اش مقاوم٬ ايستاده است) حمايت مي کنيد.
باز در همين زمان ما مي بينيم روزنامه «ايران ما» که تحت مديريت مـحمود تـفضلّي
منتشر شده٬ در خط کسروي حرکت مي کند و در سالهاي ١٣٢٣ـ١٣٢٤ مبارزه اي سخت و
آشکار با روحانيت دارد٬ حزب توده را مي کوبد. نکته بـعد٬ مسـائلي است کـه مـرحـوم
لنکراني درباره سليمان ميرزا مـي گفت و حـتي مـعتقد بـود کـه سـليمان مـيرزا را ايـادي
مارکسيست کمونيست در حزب توده از بين بردند. با مالحظه اين مسائل و قرائن٬ به نظر
مي رسد که حزب توده٬ در حقيقت٬ دو دوران و دو اليه داشته که هر چند اين دو دوره و دو
اليه مشترکاتي با هم داشته اند٬ ولي بعدًا حزب مزبور به طور صد در صد به دست عناصر
ضّد مذهب و وابسته به روسيه افتاده و يک دست است. در اين زمينه٬ حضرت عالي اگر

توضيحاتي داريد بفرماييد.
  خدمت شما عرض کنم مرحوم شـيخ حسـين لنکـرانـي بـي ترديد٬ داراي اعـتقادات
مذهبي بود و اقدامات او از انگيزه هاي مذهبي نشٔات مي گرفت. اصـالً ايشـان کـار
سياسي که مي کرد اعتقادش بر اين بود که يک آدم مسلمان خود به خود نمي تواند کار
سياسي نکند٬ بايد حتمًا کار سياسي بکند و اگر نکرد فاکتور اسالميش کم است. به
همين دليل هم بود که٬ ُخب بعد از شهريور ٢٠ حضرت مستطاب عالي مطلّع هستيد
روحانيت کمتر در امور سياسي دخالت مي کرد٬ تا اينکه مثالً آسيد ابوالقاسم کاشاني
پيدا شد و يا قبل از آن مرحوم حاج آقا حسين قمي نهضتي برپا کرد که آقاي لنکراني از
حاج آقا حسين قمي به پاس مبارزه ضد ديکتاتوري اش حمايت مي کرد. منتها يکي از
خصوصيات کسروي اين بود که وقتي مي خواست کسي را بکوبد مـي آمد اول او را
متهم مي کرد٬ بعد مي کوبيد. اّول آن اتهام را در جامعه نشر مي داد و زمينه را فراهـم
مي کرد. بعد در قالب آن اتهام مي گفت: آقا٬ جامعه اين طور تشخيص داده است. در



ه آقا سيد يونس اردبيلي از کانديداتوري مرحوم لنکراني در انتخابات مجلس چهاردهم تأييد آيت اللّ



حالي که آشيخ حسين لنکراني از هر کس حمايت مي کرد به دليل اين بود که طرفدار
آزادي و دموکراسي بود (البته نه دموکراسي غربي). مـي گفت: انسـانها بـه طور کـلّي
آزادند تا نظرياتشان را بگويند. و بايد جامعه هم اين قدر رشد پيدا بکند که بديها و
خوبيها را بشناسد و بگويد و اظهارنظر بکند. منتها باز اين جمله مربوط به ايشان است
که مي گفت: هم نانش را بخورد٬ هم چوبش را بخورد. اين نـيست کـه آدم نـانش را
بخورد ولي چوبش را نخورد. نه! اگر بخواهد نانش را بخورد٬ مستلزم اين است که
چوبش را هم بخورد. هر حقي را که آدم بخواهد بگويد٬ چوب دارد. وقـتي در يک
جــامعه رشـد نـايافته٬ حـرف حـق را بگـويند عـلي هـم کـه بـاشد ــ بـا لغت عـلي
اميرالمؤمنين عليه السالم مي فرمود ــ ايشان هـم چـوب مـي خوَرد و هـمين کـه او را
کشتند مال چوبي بود که بايد مي خورد. زيرا حق را گفت و حمايت از حق و بيان آن٬

چوب دارد.
ا به اندازه بـخور و نـمير٬ و چـيز اضـافه اي نـدارد. در حق٬ البته نان هم دارد٬ امّ
جامعه اي که مردم آن رشد کافي ندارند٬ چوب هم دارد و چوبش را هم بايد بخوريم.
آن جامعه اي که رشد دارد و اصالً همه طرفدار حقند٬ ديگر حق٬ به تبليغ نياز ندارد.
ولي در جامعه اي که غيررشيد است٬ اين وضعيت وجود دارد. علي (ع) هم چوبش را
خورده و به اين دليل٬ او را کشتند که حق مي گفت. لذا مرحـوم لنکـرانـي مـي گفت:
لوفي بچه ها٬ شماها که آمديد اينجا دور و بِر من نشسته ايد٬ خيال نکنيد که آالف و ُا
اينجا در کار است! من يک عمر حق گفته ام٬ اين تخت من است و اين هم زنـدگيم.
شماهم اگر مي خواهيد با من زندگي بکنيد و بخواهيد حق بگوييد٬ همين است و چيز
ديگري نيست. هيچ چيز ديگري نيست. غيِر حق٬ خانه قوام السلطنه! غير حق٬ خانه

قوام السلطنه.

  تصريح مي کرد؟
  تصريِح تصريح ميکرد. نسبت به قوام السلطنه اصالً خوش بيني نداشت. او را به عنوان
يک ديپلمات سياسي مي شناخت ولي در عين اعتقادي که به رجال گذشته ما٬ نظير
مستوفي الممالک و مشيرالدوله و مؤتمن الملک داشت٬ به قوام هيچ اعتقادي نداشت
و الي لفافه هم معتقد بود که او به نظام مشروطه سلطنتي زياد اعتقاد نـدارد و اگـر
فرصت پيدا بکند محتمل است زير آب مشروطه سلطنتي و بخصوص خانواده پهلوي

را بزند٬ چون آدم کينه توزي است.

  به نفع چه رژيمي؟
  او معتقد بود به نفع خودش.



  يعني ديکتاتوري؟
  ديکتاتورِي مطلق العناِن خودش٬ يعني شاه جديد يا رئيس جمهور جديد؛ نه به نـفع
مردم٬ به نفع خودش. خيلي از موارد هم٬ حاج شـيخ حسـين لنکـرانـي مـطالبي کـه
مي دانست به اين شکل مي گفت که: آقا٬ بايد به هر کس به اندازه خودش بها داد و از
وي بهره برداري کرد. گاهي وقتها هـم شـوخي مـي کرد و مـي گفت: آقـا٬ اگـر کسـي
مي خواهد دخترش را شوهر بدهد بايد حساب دردهاي دخـتر را هـم بکـند. شـما
مي خواهيد کشورتان را دست قوام السلطنه بدهيد٬ بايد حساب دردهايش را بکـنيد
وگرنه گرفتار مي شويد! از اين شوخيها با او مي کرد. ضمنًا يک علت اينکه توده اي ها
لنکراني را منتسب به خودشان مي کردند٬ عظمت و صالبت آ شيخ حسين لنکراني در
مبارزه با سيد ضياءالدين بود. چون سيد ضياءالدين به عنوان عامل انگلستان شناخته
شده بود و توده ايها خود را مخالف وي٬ نشان مي دادند. درنتيجه بايد يک سمبل و
مَظَهر داشته باشند. چه کسي بهتر از سليمان ميرزا اسکندري؟ سـليمان مـيرزا بـا آن
سوابق ديرين مبارزاتي که داشت در بدو امر٬ آمد جزو بنيانگذاران حزب توده شد و
آ شيخ حسين لنکراني هم روي رفاقت ديرينه و اعتمادي که نسبتًا به سـليمان مـيرزا
داشت با او همکاري مي کرد٬ البته نه در قالب تشکيالت حزب توده٬ بلکه در قالب
دوستي و اعتماد به شخص سليمان ميرزا. عالوه٬ شما وقتي مسائل حزب توده را در
ــ قبالً هم عرض کردم ــ مي بينيد آنها به داليل گوناگون در بدو تشکيل آن بررسي کنيد
آغاز امر٬ به هيچ وجه مبارزات ضدمذهبي و ضدآخونديسم نمي کردند٬ بلکه اوايل٬
در جهت اهداف مـذهبي هـم حـرکت مـي کردند و حـتي شـعائر اسـالمي را حـفظ
مي کردند. وانگهي تعدادي از معّممين داشتيم که اينها به حزب تـوده وابسـته شـده

بودند.

  مثل شيخ محمد يزدي که فوت شد؟
  بله.

  ديگر چه کساني؟
  پسرهاي آشيخ بهاءالدين نوري که يکي از آنها بعدًا عمامه اش را برداشت. پسرهاي
ملک واعظ و... اينها٬ در حزب تـوده کـميته روحـانيت درست کـردند. حـتي وقـتي
مرحوم آيت اهلل آسيد ابوالحسن اصفهاني درگذشت٬ در همين خيابان فردوسي سر در
حزب توده را کـتيبه مشکـي زدنـد. در جـواديـه تـهران دسـته زنـجيرزن راه افـتاد و
توده اي ها اعالم عزا کردند. شما روزنامه هاي حزب توده را در آن زمان بررسي کنيد٬
اصالً موضع ضد مذهب ندارند. درست است که حزب از قشر کارگر حمايت مي کرد



ولي نه در قالب مارکسيسم و کمونيسم٬ بلکه مي گفت: آقايx و آقايy سرمايه دار
هستند و اين سرمايه را از طريق نامشروع کسب کرده اند٬ بنابراين حقوق کارگر از بين
رفته است. به اين نحو تبليغ مـي کرد. ولي پس از ايـنکه سـليمان مـيرزا فـوت شـد٬
خيلي ها اعتقادشان اين است که حزب توده در خّط ضديت با مذهب افتاد. زيرا تـا
سليمان ميرزا زنده بود٬ اينها نمي توانستند اهداف مارکسيستي خودشان را پياده کنند٬
که ريشه اين افکار نيز رضا روستا٬ مسئول سازمانهاي کارگري حزب توده٬ بود٬ تـا
اينکه سليمان ميرزا فوت کرد. البته عده اي اعتقادشان اين است که سليمان مـيرزا را

کشتند.

  چه کساني؟
  عده اي اعتقادشان اين بود و همان موقع هم مي گفتند که سليمان ميرزا٬ صحيح و سالم

بود و هيچ مسئله اي نداشت٬ چطور شد که يکدفعه مُ رد؟!

  خاطرتان هست که چه کساني معتقد به قتل سليمان ميرزا بودند؟
  از شخصيتهاي آن موقع که اين حرف را مي گفتند٬ يکي همان غالْم مجاهد بود که در
محيط اردبيل خيلي نفوذ داشت. ديگري آقاي بادکوبه اي بود که اهل تبريز بود و گفته
مي شد از رجال مشروطيت است. اينها چنين اعتقادي داشتند و مـا بـه صـداقـتشان
اعتقاد داشتيم٬ چه٬ عمومًا نمازشان ترک نمي شد. اين غـالم مـجاهد نـمازش تـرک
نمي شد. ما ديده بوديم که آقاي بادکوبه اي در خانه آشيخ حسين لنکراني خيلي منظم
و مرتب٬ نماز مي خواند. اينها معتقد بودند که سليمان ميرزا کشته شده است٬ زيرا در
مقابل نظريات آقايان مارکسيستها مقاومت مي کرد و آنـها بـا حـضور سـليمان مـيرزا
نمي توانستند کاري بکنند. درنتيجه سليمان ميرزا بايد از ميان برداشته مي شد. حزب
توده هم از اين گونه کارها بسيار کرده که يکي از آنها همين جريان ترور حسام لنکراني
(برادر آشيخ حسين لنکراني است). آمدند محمد مسعود و بعد هم حسام لنکراني را
از بين بردند. آنها به خاطر اهداف خودشان از اين کارها ابـا و امـتناعي نـداشـتند و
صريحًا هدف را توجيهگر استفاده از وسايل نامشروع مي دانستند. از اين جهت٬ بـه
احتمال بسيار قوي سليمان ميرزا را کشتند. روزي که سليمان ميرزا فوت کرد پيکر او را
از مسجد مجد تا ميدان توپخانه تشييع کردند. من خودم ناظر اين صحنه بودم و خيليها

از همان روز معتقد شدند که مسير حزب توده٬ مسير ضد مذهب شد.

  يعني خيلي از مردم؟
  از مردم عادي. زيرا وقتي مردم جنازه را از مسجد مجد روي شانه گرفتند و الاله ااّل اهلل
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 گويان تا ميدان توپخانه آوردند که از آنجا براي تدفين حمل بکـنند هـمان جـا رضـا
روستا باالي چهارپايه رفت و به نام شوراي کارگري حزب توده شروع به سخنراني
کرد. در ضمن سخنراني خود گفت: آقا٬ اين حرفها چيست مـي زنيد؟! ايـن مـطالب
ابرداريد ببريد دفن کنيد و تجليل کنيد! نگذاشت ديگر حتي چيست مي گوييد؟! جنازه ر
اهلل و آن اهللاکبر٬ و آن تشييع به آن شکل٬ ادامه پيدا کند! آنهايي که يک مقدار آن الاله ااّل
زيرکانه فکر مي کردند و از تضادهاي داخلي حزب مطلع بودند٬ همان روز احساس

کردند که يواش يواش اينها چوِب المذهبي را برداشته اند و بر سر مردم مي زنند.

  ديگر چه کساني در ايجاد انحراف در خط اوليه حزب توده٬ نقش بارز داشتند؟
  در ميان اعضاي کميته مرکزي حزب توده افرادي نظير دکتر يزدي يا کشاورز و گويا
برادر بزرگ علوي يافت مي شدند که با وجود برخورداري از تحصيالت غربي٬ به آن
صورت٬ ضدمذهب نبودند و آدم مي ديد که ضدمذهب عمل نمي کنند. ولي کامبخش
يک مقدار ضدمذهب بود. پس از فوت سليمان ميرزا٬ شوراي متحده کـارگران (کـه
رهبريش با رضا روستا بود) به کمک امثال کامبخش٬ آن چنان در حزب رخنه و نفوذ

کردند که کميته مرکزي آن را هم تحت تأثير قرار دادند.



از خاطرات برخي از بنيانگذاران حزب توده (نظير فريدون کشاورز و ايرج اسکندري) که  
اخيرًا منتشر شده٬ معلوم مي شود کامبخش٬ عامل اصلي ارتباط حزب با شوروي و وابسته

کردن آن به سياست خارجي بوده است.
  باري٬ يک عده تحصيل کرده هاي خارج که با فرهنگ مذهبي ايران آشنايي نداشتند و
شديدًا تحت تأثير فرهنگ غرب بودند حزب را به دنبال خود کشـانده و بـر مـبناي
مارکسيسم شروع به تبليغ و اقدام بر ضدمذهب نمودند. تحت اين عنوان که «دين٬

افيون توده هاست» و اين گونه حرفها...
بعد از شهريور ٬٢٠ حزب توده تنها حزبي بود که پيدا شده بود و نفوذ زيادي هم
داشت. ولي بعدًا به علت همين مسائل٬ نفوذش را به حد چشمگيري از دست داد و
ا گر ديديم اين اواخر يک نيرويي داشت٬ اينها نـيروهايي بـودند کـه آگـاهي الزم را
نداشتند بلکه يک مشت تئوري مي دانستند و ديديد که مثل يخ وارفتند و تمام شد.
چون هيچ حزب و تشکيالت قدرتمندي در ايران تشکيل نشد. علت اش هم اين است
که مذهب در کشورمان هرچند به شکل يک حزب نيست ولي شکل گروهي را دارد
که داراي تشکل و سازماندهي خاص خويش است. گـروهي است کـه ايـدئولوژي
خاص و پايگاههاي ويژه اي دارد. اگر حزب٬ کميته دارد٬ مذهبي ها هم مسجد دارند.
اگر حزب در روزهاي خاص٬ تجمع دارد٬ مذهبيها هر روز تجمع و انجمن دارند٬ زيرا
چهارده معصوم و دوازده امام دارند که هر يک داراي روز والدت و شهادت اند (البته
آخرين پيشوا هنوز در قيد حيات است) ولذا به طور طبيعي مي تواند هر ماه حداقل دو
تا برنامه داشته باشند٬ بنابراين چيزي از يک حزب کم ندارنـد. و لذا چـون در ايـن
مملکت٬ عقايد مردم٬ ريشه مذهبي دارد٬ حزب توده در ابتدا تا توانست در جهت
اهداف مذهبي مردم حرکت کرد و به همين دليل هم توانست يارگيري بکند٬ امّا بعد
افتاد٬ ديديم به هيچ وجه من الوجوه توفيق پيدا نکرد و شکست هم که با مذهب در

خورد که حاال هم آثارش هست.
باري٬ عوامل و ايادي انگلستان که از حضور باصالبت آقاي آ شيخ حسين لنکراني
در صحنه سياسي ايران ضرر مي بردند٬ همکاري ايشان با شخص سليمان ميرزا را به
دروغ جنبه بستگي حزبي داده و در سطح جامعه آ شيخ حسين لنکراني را به عضويت
در حزب توده متهم کردند. بعضي از روزنامه نويسان و عناصر فرصت طلب هم به اين
کار دامن زدند٬ که بخش عمده آنها جزو دوستان آقاي قوام السلطنه بودند٬ چنانکه
مرحوم لنکراني اساسًا در زمان قوام السلطنه تبعيد شد. وگرنه در وطن دوستي و اعتقاد
آشيخ حسين لنکراني به مباني مذهبي٬ به هيچ وجه من الوجوه جاي شک و ترديدي
نيست و مشکل ايشان اين بود که مورد حسد عده اي بودند و اين امر٬ مانع آن مي شد



که وي بتواند در صحنه قدرت٬ حضور داشته باشد و همان طور که فرموديد علت
اينکه ايشان در موضوع نفت هم نتوانستند آن طور کـه شـايد و بـايد نـقشي داشـته
باشند٬ معلول ضرباتي بود که به ايشان زدند. ولي به شما عرض کنم در عين حال که
آ شيخ حسين لنکراني مستقيمًا نتوانست در مسئله نهضت ملي شدن نـفت بـه نـحو
آشکار دخالت بکند ولي مِن غيرمستقيم خيلي خدمت کرد مثالً خود من به دفعات
ناظر بودم که... ادامه دارد
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