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 افشای توطئه مظفر بقایی توسط مرحوم حجت االسالم ھاشمیان 

  حجت اهللا اسدی 

http://www.irdc.ir/fa/content/15714/default.aspx  

  

  

سال خدمت درسمت امام جمعه ونماینده ولی  ٣٠حجت االسالم شیخ محمد ھاشمیان،امام جمعه رفسنجان پس از

سالگی دارفانی را وداع  ٨۴تان علی ابن ابیطالب شھر رفسنجان درسن در بیمارس ١٣٩٠آذر  ١٩فقیه در رفسنجان در 

خاطره ایشان درباره افشای توطئه . ایشان از سه سال قبل به دلیل سكته قلبی و كھولت سن زیرنظر پزشك بود.گفت

روی داد،  ۴٢خرداد ١۵مظفر بقایی در جریان ماجراھای پس از مھاجرت علما به شھرری كه به دنبال دستگیری امام در 

  . بسیار خواندنی است

  

پدرش حجت االسالم آقامیرزا . ش در رفسنجان به دنیا آمد ١٣٠٧فروردین  ۵محمد ھاشمیان فرزند میرزا عباس در تاریخ 

پس از .عباس از علمای منطقه و از شاگردان آیت اهللا حاج شیخ حسین كمال آبادی و آیت اهللا جھانگیر قشقایی بود

مقدمات را نزد پدر آموخت و برای تحصیل سطوح . به لباس روحانیت ملبس شد ١٣٢٠یی در سال طی تحصیالت ابتدا

دروس سطح عالی را نزد شیخ محمدرضا كمالوند، شیخ مصطفی اعتمادی، سید . عازم قم شد١٣٢٧عالی تر در سال 

دروس خارج فقه را . اگرفتعبدالعلی شیرازی، میرزا علی مشكینی، سطلنی طباطبایی و میرزا عبدالجواد اصفھانی فر

در سال .نزد آیات عظام عباسعلی شاھرودی، بروجردی، محقق داماد، ابوالفضل زاھدی و امام خمینی تلمذ نمود

وی با شروع نھضت امام خمینی در عرصه قیام . ش به تشویق آیت اهللا محمدعلی اراكی عازم منطقه نوق شد١٣٢٩

. انی ھای اعتراضی علیه الیحه انجمن ھای ایالتی و والیتی ھمت گماشتحضور یافت و در منطقه نوق به ایراد سخنر

در جریان . پس از فاجعه مدرسه فیضیه نیز به مشھد عزیمت كرد و در سخنرانی ھای خود از فجایع رژیم سخن گفت

ه امضای مردم در اعتراض به تبعید امام سیزده طومار خونی را ب. به تھران مھاجرت كرد ۴٢خرداد ١۵دستگیری امام در 

. پس از ان نیز با اراسل وجوھات برای رھبری نھضت در تقویت می كوشید.نوق رساند و به سیزده كشور جھان فرستاد

سال خدمت درسمت امام جمعه ونماینده ولی  ٣٠حجت االسالم شیخ محمد ھاشمیان،امام جمعه رفسنجان پس از

سالگی دارفانی را  ٨۴ی ابن ابیطالب شھر رفسنجان درسن در بیمارستان عل ١٣٩٠آذر   ١٩فقیه در رفسنجان  در 

خاطره ایشان درباره افشای . ایشان از سه سال قبل به دلیل سكته قلبی و كھولت سن زیرنظر پزشك بود.وداع گفت

  ۴٢خرداد ١۵توطئه مظفر بقایی در جریان ماجراھای پس از مھاجرت علما به شھرری كه به دنبال دستگیری امام در 

  :داد، بسیار خواندنی است روی

   

بعد از دستگیری  حضرت امام با آیت اهللا صدوقی و آیت اهللا صالحی كرمانی با مشایعت روحانیت كرمان و  

ام ـ در خدمت رفسنجان و یزد برای استخالص حضرت امام به تھران آمدم كه در آن زمان آقای ھاشمی ـ عموزاده

بنده در منزل آیت اهللا صالحی كرمانی ماندم تا این . گشتند و در تھران نماندندمرحوم آیت اهللا صدوقی بر. سربازی بود

ای سری در حسین آباد ری تشكیل شد كه مرحوم آیت اهللا حاج سید احمد خوانساری ھم كه ھمان روزھا جلسه

مه مھاجرین كه تشریف آوردند و آن روز آیت اهللا العظمی میالنی سخنرانی غرایی در عظمت امام ایراد كردند كه ھ

حدود نود نفر بودند اختیار تام را به ایشان و آقای شریعتمداری و آیت اهللا نجفی مرعشی و آیت اهللا آملی دادند كه این 
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چھار نفر به نمایندگی از علمای مھاجر در جھت استخالص حضرت امام كوشش كنند و ھر پانزده روز، اقدامات خود را 

اضافه كردم مشروط به این كه آقایان با شاه مالقات نكنند و این جمله ھم در قرارداد  گزارش دھند و اینجانب قیدی را

. نوشته شد و انتخابات در ھمان جلسه اول تحریم شد و قرار شد بعد از پانزده روز خدمت حضرت آیت اهللا میالنی برویم

اب پسر آیت اهللا صالحی خبر داد كه دكتر صبح روزی كه بنا بود خدمت آیت اهللا میالنی برویم ، نیم ساعت به طلوع آفت

خواھند خدمت آیت اهللا صالحی برسند؛ فوری به من الھام شد اند و میبقایی و آقای غالمرضا آگاه، پشت درب منزل

بھتر . رونداند و اگر من در اطاق باشم یا مرا بیرون خواھند كرد یا به اطاق دیگری میكه این دو نفر راجع به امام آمده

ای علیه امام و انقالب نباشد و اگر ای از اطاق بیرون آمده و پشت پرده قرار گیرم تا بفھمم توطئهن دیدم كه به بھانهای

شما را آشتی : قھرم و آیت اهللا صالحی فرمودند» آگاه«خدمت آقای صالحی عرض كردم كه من با . ای كنمھست چاره

من تا . از اطاق بیرون آمده و پشت پرده قرار گرفتم... كن نیستم من با او آشتی ب: به ایشان عرض كردم. دھیممی

وقتی نشستند، بقایی شروع كرد به سخن . كنون بقایی را ندیده بودم، آن وقت ھم صدایش را شنیدم خودش را ندیدم

امروز كه من سه نظریه دارم، امروز الزم دانستم كه این سه نظریه را به شما عرض كنم و خودتان : اول گفت. گفتن

ضمنًا كسی . و سایرین برسید این سه نظریه را به عنوان خودتان اعالم كنید) آیت اهللا میالنی(باید به خدمت ایشان 

ام این بوده؛ اول، شاه تصمیم دارد كه امام خمینی را اعدام كند، صالح روحانیت این است كه در نفھمد كه من نظریه

-و اگر روحانیت سكوت كند، بعدًا شاه به حرف... نیت اھداف مقدسی دارد كه سكوت كنند زیرا روحا) ره(اعدام خمینی

كند و اگر سكوت نكند، شاه با قدرتی كه دارد روحانیت را ھم از بین خواھد برد و اھداف روحانیت از بین شان توجه می

سند، مخصوصًا آیت اهللا نویمرجع تقلید است كه حتمًا نمی) ره(خواھد رفت؛ مگر این كه علما بنویسند كه خمینی

  .نویسندشریعتمداری كه قطعًا نمی

نظر دوم ھم این است كه تحریم انتخابات به مصلحت نبود، باید این تحریم انتخابات را بشكنید و اگر دو نفر ھم 

رین، كنند و نظر سوم این است كه حاال كه مھاجبتوانید وارد مجلس شورای ملی كنید، این دو نفر كار خودشان را می

  .اختیاراتی به آیت اهللا میالنی و آن سه نفر دادند، علما پراكنده شوند و به محل خود برگردند

من بر خوردم . در واقع تمام سعی ایشان این بود كه آیت اهللا صالحی این سه نظریه را به عنوان خودش اعالم كند 

ای نیست و اگر ایشان موضعش را نكرد، توطئه لرزیدم، بعد به نظرم رسید كه آگر آیت اهللا میالنی موضعش را عوض

طبق وعده قبلی  ٨این دو نفر رفتند و حقیر با آیت اهللا صالحی ساعت . عوض كرده، قطعًا توطئه خطرناكی در كار است

 آقای شریعتمداری كه بنا بود او ھم. آمدیم منزل آیت اهللا میالنی كه آن روز در امیریه منزل آقای سید علی جزایری بود

آیت اهللا میالنی شروع به سخنرانی كرد، صد و ھشتاد درجه از سخنرانی پانزده روز . بقیه علما آمده بودند. بیاید، نیامد

فقط اعدام امام را مطرح نكرده . قبل پایین آمد و ھمان سه نظریه بقایی را كه پشت پرده استماع كرده بودم، اعالم كرد

شان این است كه صالح روحانیت در این ھای خوبی ھستند و عقیدهند، انسانھایی كه در سیاست واردآن: و فرمودند

سكوت كنند و صالح است تحریم انتخابات را بشكنیم و حال كه آقایان ) ره(است كه راجع به حضرت آیت اهللا خمینی

  .ھای خود برگردیداعظام اختیار تام را به ما چھار نفر دادند، به محل

پدر . علما آن را امضاء كردند. را اخذ كنید) رأی گیری( ھای الكترال د تنظیم شد كه كارتای ھم به بالمتن نامه

ایشان و تعدادی . وقتی آن نامه را امضاء كرد، داد به من كه امضاء كنم ولی من امضاء نكردم. صدر، پھلوی من بودبنی

من راجع به مطالبی كه ! حضرت آقا: ض كردمبعد من بلند شدم درگوش آیت اهللا میالنی آرام عر. من را مسخره كردند

. امروز فرمودید، نكاتی متوجه شدم كه اگر نفھمید، بعدًا پشیمان خواھید شد و این مطالب ھم بسیار سری است

من آیت اهللا صالحی را به منزل بردم و . آقایان كه رفتند شما بیا من تنھا ھستم، مطلبت را بگو: ایشان آرام فرمودند
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رفتم . آقا منتظرت ھستند: دیدم آقا سید محمدعلی فرزند آیت اهللا میالنی درب خانه آمد و به من گفت. مفوری برگشت

چطور شد جنابعالی صد و ھشتاد درجه سخنرانی : در اطاقی كه آیت اهللا میالنی در انتظار من بودند و عرض كردم

ھای ھایی كه در سیاست واردند و انساندم آنعرض كر: فرمود! امروزتان را با سخنرانی پانزده روز قبل فرق كرد؟

دانید؟ چه كسی این نظریه را داده؟ آیا شما بقایی را آدم خوبی می: گفتم. خوبی ھم ھستند، نظرشان این است

عرض . ھاست ولی این مطلب را به من آقای سید عیسی جزائری كه از اقوام من است گفتهآن كه از خبیث: فرمود

خمینی را اعدام كند، به  آیت ] امام[بقایی امروز صبح این مطالب را به اضافه این كه شاه تصمیم داردحضرت آقا، : كردم

ای نیست و اگر شما را به تغییر موضع اهللا صالحی گفت و من به نظرم رسید اگر جنابعالی سر موضع باشید، توطئه

اگر امام را اعدام كرده و خدایی : عرض كردم. ی كردوادار كرده باشند، توطئه خطرناكی در كار است كه باید آن را خنث

نكرده علماء سكوت كنند، مردم، روحانیت را از بین خواھند برد و دیگر احتیاجی به ساواك نیست و اگر روحانیت در 

كنند كه روحانیت رأی نیاورد و اگر این مھاجرین به محل خورند و بعد منتشر میانتخابات شركت كنند، شكست می

  .اندافتد و به نظرم اكثر مھاجرین را دیدهبرگردند، قضیه از ابھت می خود

ھا را پیدا من تا منزل آن. ھا را چه كسی دیده و به من خبر بدهبا ده نفر مالقات كن و ببین آن: ایشان فرمودند

خدمت آیت . ده بودنددیگر دیھا را ھم افراد متعدد معلوم شد كه آن. ھا مالقات نمایم، پنج روز طول كشیدكرده و با آن

ایشان فوری مھاجرین را قبل از موعد دعوت كردند و شریعتمداری این . اندھا را دیدهاهللا میالنی آمدم و خبر دادم كه آن

بنا بود اشتباھی بكنیم كه : تر تكرار كردند و فرمودندبعد آیت اهللا میالنی ھمان سخنرانی اول را عالی. دفعه ھم نیامد

و بعد، مجددًا انتخابات در این جلسه تحریم ... باشیم، الحمداهللا خداوند ـ جل و اعلی ـ ما را ھدایت كرد تا ابد شرمنده

اتفاقًا این دفعه ھم پدر . اید، به كسی رأی ندھیدھای الكترال را گرفتهای ھم به بالد تنظیم شدكه اگر كارتنامه. شد

نامه ... دیدید این درست است نه آن نامه ھفته قبل: به او گفتم. ء كنمنامه را داد به من تا امضا. بنی صدر كنار من بود

برای . از مراجع تقلید است) ره(دیگری ھم تنظیم شد مبنی بر این كه چھار نفر از علماء امضاء كنند كه امام خمینی

ء را از شریعتمداری بگیرد و ای به آقای منتظری داده شد تا او امضانامه. احترام قرار شد كه اول شریعتمداری امضاء كند

بیرون كه آمدیم دركوچه، . آقای منتظری نامه را گرفت. بعد از آن آقای میالنی و نجفی مرعشی و آملی امضاء كنند

شریعتمداری با من مخالف است : من گفتم. تو برو این امضاء را بگیر: آقای منتظری نامه را به من دادند و به من گفتند

حوصله َكل َكل كردن با شریعتمداری را ندارم كه این ھم به : او به من گفت. بحث اعدام امام است. دھدو مرا راه نمی

نظرم از امدادھای غیبی بود، چون منتظری در ھمان روز دستگیر و سخت زیر شكنجه قرار گرفت و ساواك از او مطالبه 

بعد از نماز مغرب . من بر خالف میلم عازم ری شدم. چون دست ایشان نبود، نامه را پیدا نكردند. این نامه را كرده بود

اگر خون مومنی با یك دروغ حفظ : گفتم. كنممن این را امضاء نمی: او گفت. نامه را دادم به شریعتمداری كه امضاء كند

ت من ناراح. اگر من این نامه را امضاء كنم، مطابق با ھدف اسالم است: او گفت. شود، آیا این دروغ واجب نیست

. پس منتظری كجاست؟ قضیه را عرض كردم: ایشان فرمودند. شدم، نامه را گرفتم و فردا به خدمت آقای میالنی آمدم

تر از آنم كه تكلیف را معلوم كنم، به نظر من كوچك: تكلیف چیست؟ عرض كردم: آیت اهللا میالنی با عصبانیت فرمودند

آیت اهللا . گیرمنفر امضاء كنید، من امضای چھارمی را از او میمن آقای شریعتمداری احترام الزم ندارد، شما سه 

من ھم عصر آن روز مجددًا به ری رفتم و بعد از نماز مغرب در باغ ملك . میالنی، نجفی مرعشی و آملی امضاء كردند

پس از اشكاالتی، . رودآن سه نفر امضاء كردند، آبروی شما از بین می: نامه را دادم به شریعتمداری و به ایشان گفتم

كنی؟ چرا توھین می: گفت. شما عادل نیستید: باالخره امضاء كرد و من نامه را گرفتم و با شجاعتی وصف ناپذیر گفتم
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شما دیروز فرمودید اگر این نامه را امضاء كنم ھدم اسالم است، یا راست گفتید یا دروغ؛ در صورت اول اسالم را : گفتم

  ...روغ گفتیدھدم كردید و در صورت دوم د

آمدیم طوماری به نام شورای امنیت و سازمان ملل نوشتیم و استناد قانونی كردیم كه شاه بر خالف متمم قانون 

ھفتاد و شش نفر از مھاجرین كه مانده . اعدام كند) چون مرجع است(خواھد امام را كه مصونیت دارد اساسی می

بدون قید و ) ره(یك ھفته بعد حضرت امام خمینی. ینده سازمان ملل دادمبودند، امضاء كردند و طومار را آوردم و به نما

آیت اهللا میالنی من را خواستند و فرمودند . ای به نفع امام صادر كردشرط آزاد شد و در این بین دكتر بقایی ھم اعالمیه

جلوه دھد و ثابت كند كه  خواھد خودش را پاكچون قضیه لو رفته او می: كه بقایی طرفداری عجیبی كرده، عرض كردم

  ...مخالف امام نیست و آیت اهللا میالنی قانع شدند

بعد از امضاء . تر شدن قضایا اقداماتی كردم كه حائز اھمیت استنسبت به آقای شریعتمداری ھم بعد از روشن

ن آمدید و علماء را جھت ای به ایشان نوشتم و پانزده دلیل اقامه كردم كه شما كه به تھراگرفتن از ایشان در ری، نامه

ـ از ٢ـ اعدام امام را با حضور علما فراھم كنی ١یاری امام دعوت كردید از طرف شاه بودید و به دو منظور به تھران آمدید 

به منظور دوم نائل شدی و در منظور اول . آوری علماء در تھران، بكاھیدآن شوری كه در مردم ایجاد شده در اثر جمع

كجا : رفتم كه نامه را بدھم، آیت اهللا میرمھدی در تھران فرمودندداشتم می. مام جان سالم بدر بردشكست خوردی و ا

) آیت اهللا میر مھدی(ایشان . روم حقایقی را كه برای آقای شریعتمداری نوشتم به ایشان بدھممی: روی؟ گفتممی

من نامه را كه به شریعتمداری . ی در باغ ملكبا ھم آمدیم ر. آیممن ھم می: گفت. تصور كردند چیزھای خوبی نوشتم

بعد نامه . آقای ھاشمیان عادل است، آنچه نوشته توجه بفرمائید: دادم، آیت اهللا میرمھدی به آقای شریعتمداری گفتند

كند؟ من عرض كردم چرا شریعتمداری نگاه غضب آلود به من می: را كه مطالعه كرد، آیت اهللا میرمھدی به من فرمودند

رفتم و آرام به من گفت كه مگر تو عقیده به قیامت نداری كه . دانم، بعد شریعتمداری به من اشاره كرد كه جلو بیاینم

ھای من را باطل شما نباید عقیده به قیامت داشته باشی، شما یكی از دلیل: من گفتم. به من این تھمت را میزنی

ام و او من دكتر بقایی را ھنوز ندیده: به تو چیزی گفته، گفتم دكتر بقایی: گفت. كشمكن، خاك پایت را به چشمم می

  .ھیچی ما، ھیچی شما: بعد آرام گفت. حرفی به من نگفته

-شش روز كه از این ماجرا گذشت، بنده كه در خانه آیت اهللا صالحی ھر شب ساعت ده شب و در حیاط خانه می

من . اجازه بدھید آقای ھاشمیان امشب پشت بام بخوابد: خوابیدم،  شنیدم كه پسر آیت اهللا صالحی به ایشان گفت

احساس كردم خبر . رفتمرفتم پشت بام خوابیدم، اما خواب نمی. امشب خبری است: تعجب كردم، نزد خودم گفتم

خوابید تا ساعت دوازده شب روی حیاط خانه نشسته دیدم آیت اهللا صالحی ھم كه ساعت ده می. مھمی است

آیت اهللا صالحی با پای برھنه آمد پشت بام كه ببیند من خوابم یا بیدار، من خودم را زدم به خور و  یك دفعه پسر. است

وقتی در را باز كردند دیدم . خوب خوابه؛ به مجرد این كه رفت پایین، زنگ خانه زده شد: پف كردن، گوش داد و آرام گفت

یك ربع . ر اطاق، آقای صالحی ھم به ھمان اطاق رفتشریعتمداری آن موقع شب از ری آمد و وارد خانه شد و رفت د

آقای دكتر بقایی، چرا دیر كردید؟ فھمیدم این : بعد، مجددًا زنگ خانه زده شد، پسر آقای صالحی درب را باز كرد و گفت

ا ای در كار است؟ بگفتم دوباره چه توطئه. من ھم حس كنجكاویم تحریك شد. او ھم رفت در اطاق. دكتر بقایی است

دیدم شریعتمداری نامه من را در . پای برھنه آمدم و رفتم پشت ھمان پرده نشستم كه ببینم امشب چه خبر است

خورد  بقایی قسم می. ھا را به من كردهای كه ھاشمیان این اھانتتو رفتی قضیه را لو داده: گویدآورده به بقایی می

باالخره . تر صحبت كنید، ایشان پشت بام خواب استآھسته: فرمودآیت اهللا صالحی می. اممن ھاشمیان را ندیده

شریعتمداری قانع شد كه بقایی چیزی نگفته بعد با ھم، ھم قسم شدند كه از این تاریخ بدون ارتباطات فیزیكی ھر 
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. ر نكندكاری شریعتمداری كرد، بقایی اطالعیه و اعالمیه به نفع او صادر كند و ھر كاری بقایی كرد، شریعتمداری انكا

من فردا كه نماز صبح را به آقای صالحی اقتدا كردم، بعد از نماز عرض . روی یكدیگر را بوسیدند و از ھم جدا شدند

خواب دیدم یك سگی اینجا نشسته و یك روباھی : چه خوابی دیدی؟ گفتم: فرمود. من دیشب خوابی دیدم: كردم

. شوند، عاقبت ھم روی ھم را بوسیدند و از ھم جدا شدندمی كنند، گاھی رفیقآنجا، این دو گاھی به ھم حمله می

ھای آقای ھاشمیان حقیقت بابا خواب: ھای آیت اهللا صالحی جاری شد و به پسرش فرمودخدا شاھد است دیدم اشك

د و ای را در بیرونی منزل شریعتمداری ترور كردنھا طلبهبعد از این كه من آمدم رفسنجان شنیدم كه ساواكی. دارد

بعد دكتر بقایی یك اعالمیه طوالنی به نفع شریعتمداری منتشر كرده . آقای شریعتمداری سه روز از منزل بیرون نیامده

اش گفته كه ایشان با این كه یكی از فرزندانش را در و مرجعیت و رھبری را اختصاص به ایشان داده و بقایی در اعالمیه

و مصلحت جامعه كظم غیظ كرده و سه روز از خانه بیرون نیامده و در این  بیرونی خانه كشتند، برای حفظ خون مردم

من وقتی این اعالمیه را دیدم، نامه . ریزندزد كه خون مردم را به ناحق میاعالمیه به امام و طرفداران امام طعنه می

دھی به این نامه را می: نوشتم به شریعتمداری و الك و مھر كردم و مرحوم شیخ حسن احمدیان را فرستادم و گفتم

اول من را احترام و تعارف كردند، نامه را كه : بعد كه احمدیان برگشت، ناراحت بود، گفت. دست آقای شریعتمدار

  .خواندند با لگد مرا از منزل شریعتمداری بیرون انداختند

كنم ند، علماء را جمع میآیم و آقای صالحی ھم ھستآقای شریعتمداری به قم می: متن نامه این بود كه نوشتم

بعد . و آن توطئه كه آن شب در منزل آیت اهللا صالحی با بقایی كردی افشاء خواھم كرد، مگر آن كه شاه مرا اعدام كند

ھا كه با شریعتمداری خوب بودند، ام و فرماندار قم بود، پرسیدم ساواكیآمدم قم از آقای محمود ھاشمی كه عموزاده

پسر عمو، رئیس ساواك شب قبل آمد ھمین جا و تلفن : اش كشتند؟ او به من گفتبیرونی خانهای را در چرا طلبه

تو باید تا سه روز از خانه . ات انجام دھیمای را در بیرونی خانهخواھیم برنامهفردا ما می: شریعتمداری را گرفت و گفت

  .بیرون نیایی و با توافق خودش بود كه این كار انجام شد

 


