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درآمد

استقامت ،توكل و مدارا با دوستان از جمله
ويژگيهاي برجسته شهيد عراقي است كه
امكان مبارزه در شرايط دشوار را براي وي
و ديگران ميس��ر ميس��اخت و حضورش
پيوس��ته مايه دلگرمي و اميدواري مبارزان
بود .در اين گفتگو به پارهاي از اين شيوهها
اشاره شده است.

«شهيد عراقي و سلوك مبارزاتي» در گفت و شنود
شاهد ياران با محمود كريمي نوري
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يك لشگر به پشتوانهاش شمشير ميزد....
با توجه به حضور ش��ما در مس��جد امین الدوله ،آیا از
ش��هید عراقی خاطره ای از سالهای قبل از طلوع امام
در ذهن دارید؟
متاس��فانه قبل از زندان رفتن ايش��ان ب��ا اينكه در جرگه
مبارزي��ن بودم ،اما با ايش��ان آش��نائي نداش��تم .با ديدن
عكسه��اي جوانيش��ان ،تصاوي��ر مبهمي از ايش��ان در
مس��جد امينالدوله به يادم ميآي��د ،ولي تماس و ارتباط
و آش��نائي با يكديگر نداش��تيم .اولين آشنائي ما هنگامي
بود كه پس از اس��تخالص ايشان از زندان ،همراه با آقاي
توكلي بينا به آنجا رفتيم.
از آن جلسه چه خاطرهاي داريد؟
چون افراد زيادي براي ديدار ايشان ميآمدند و هنوز هم
نظام ستمش��اهي سيطره داش��ت ،نميشد از چند و چون
زن��دان صحبت كنيم ،بنابراين آن جلس��ه به صحبتهاي
عادي گذش��ت ،اما نكتهاي كه هنوز هم باعث حيرت من
ميش��ود اين است كه ايشان مرا به اسم شناختند و با هم
ارتب��اط خوبي برقرار كرديم ،نميدان��م چطور مرا به ياد
داشتند.
پس از نخس��تين ديدار در اسفند  ،55ديدارهاي بعدي
شما با ايشان به چه شكل بود؟
پس از آن چند جلس��هاي با ايشان داش��تم .شهيد عراقي
طرز فكر اجتماعيشان بسيار با بقيه متفاوت بود و همين
مرا به س��وي ايشان بيش��تر جذب ميكرد .ايشان پس از
بيرون آمدن از زندان ،بالفاصله فعاليتهاي سياسيش��ان
را آغ��از كردند و معطل اينكه اس��تراحت كنند ،نش��دند.
روزي م��ن به ايش��ان تلفن كردم و گفتم كه با ش��ما كار
دارم .ايش��ان عصر هم��ان روز به منزل م��ا آمدند .گفتم:

«ش��ما چند س��ال در زندان ب��وده و از كار و زندگيتان
دور افتادهاي��د ،ولي ما فرصت رس��يدگي ب��ه زندگيمان
را داش��تهايم .اگر فعاليت يا ماموريتي سياس��ي داريد كه
احتمال دس��تگيري يا زندان در آن هس��ت ،به من محول
كنيد و كم��ي مالحظه خودتان و خانوادهت��ان را بكنيد».

ش�هيد عراقي ميدانس�ت ك�ه پس از
رهائي از زندان هم دور از نگاه س�اواك
نيس�ت و همه جا او را تحتنظر دارند،
اما ش�جاع و بياعتنا ب�ه همه خطرات،
كار خود را انجام ميداد .قبل از انقالب،
هر فعالي�ت كوچكي مثل درخش�يدن
ي�ك س�تاره در دل تاريك ش�ب بود.
اينها وقتي بعد از س�يزده چهارده سال
از زندان آزاد ش�دند ،حكم س�تارههاي
درخشاني را داش�تند كه ديگران را به
سوي خود جذب ميكردند.
ايش��ان به من گفتند« :محمودجان! خيلي ممنون ،ولي آدم
تا زنده اس��ت ،بايد نمازش را خودش بخواند ».اين براي
من درس بس��يار بزرگي بود كه اين مرد ،فعاليت سياسي
را مث��ل نماز ،واجب ميداند ،آنقدر كه اگر در حال غرق
ش��دن هم باشد ،تا زنده اس��ت و نمازش را ميخواند ،به
فعاليت سياسي هم ادامه ميدهد.
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از س��لوك فردي و اجتماعي ومبارزاتي ش��هيد عراقي
در س��الهاي پس از رهائي از زندان و قبل از پيروزي
انقالب چه خاطراتي داريد؟
براي يك فرد مذهبي ،فعاليت سياس��ي ،اداي تكليف در
حد وسع اس��ت .براي عدهاي تكليف مثل باري است بر
دوش .شما ميدانيد كساني هستند كه نماز مستحبي شب
را ب��راي خود تكلي��ف و در حد نماز واج��ب ميدانند،
درحالي ك��ه عدهاي تكليفش��ان را اداي نمازهاي واجب
ميشمارند .ش��هيد عراقي ميدانست كه پس از رهائي از
زندان هم دور از نگاه س��اواك نيس��ت و هم��ه جا او را
تحتنظر دارند ،اما تمام مس��تحبات سياس��ي و مبارزاتي
را نيز بر خود واجب ميدانس��ت و ش��جاع و بياعتنا به
همه خطرات ،كار خود را انج��ام ميداد .قبل از انقالب،
هر فعاليت كوچكي مثل درخش��يدن يك س��تاره در دل
تاريك ش��ب بود .ستاره را ميش��ود در روز روشن ديد
و توصيف كرد؟ االن روز اس��ت و آفتاب ،روشن است،
بنابراين نميشود از ستارهها حرف زد و تعريف كرد ،مگر
اينكه تاريكي ش��ب بيايد تا درخشش اين ستارهها معلوم
و ارزش حتي يك سوس��وي كوچك هم درك شود .اينها
وقتي بعد از س��يزده چهارده س��ال از زندان آزاد ش��دند،
حكم همان س��تارههاي درخشان را داشتند كه ديگران را
به سوي خود جذب ميكردند.
در س��الهاي قب��ل از انق�لاب ،مؤثرتري��ن فعاليت��ي كه
ميش��د انجام داد ،تجمع دوستان بود و اميد دادن به آنها
و دور ك��ردن ياس از آنها .ش��هيد بهش��تي در اين زمينه،
چند مؤسس��ه اقتصادي و تفريحي از جمله شركت قائم،
ش��ركت سبزه و شركت دژساز را راهاندازي و دوستان را
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جمع ميكردند و در اين جمعش��دنها ،ابالغ رس��الت
داش��تند ،مثال در همان ش��ركت قائم ك��ه اختالفي بين
دوس��تان به وجود آمد ،ش��هيد بهش��تي گفتند كه بايد
سازوكار همسوئي را در دل همين اختالفاتي كه داريد،
پيدا كني��د و ياد بگيريد ،چون نظ��ام جمهوري از اين
مس��ائل ،فراوان دارد ،يعني ايشان در دل تاريك شب،
ب��راي ما دريچ ه جمهوري اس�لامي را ب��از ميكردند،
بنابراي��ن كل تالشهائي را كه مب��ارزان قبل از انقالب
انجام ميدادند ،ميتوان همان ستاره روشن دردل شب
تيره تعريف كرد كه در آسمان روشن روز ،توصيف آن
بسيار دشوار است .ش��هيد عراقي هميشه محور بودند
و هنگامي كه از زندان بيرون آمدند ،كس��اني كه ديگر
فعاليت سياسي را امر عبثي ميپنداشتند ،حضور ايشان
را مثل يك ش��مع در يك محفل تاريك ميدانس��تند و
حضورشان براي آنها مايه اميد و بركت بود.
در اردوهاي شركت سبزه چه كساني ميآمدند؟
ش��هيد رجائي ،آقاي هاشمي رفسنجاني ،شهيد بهشتي،
يكي دو بار شهيد باهنر ،شهيد مفتح و دوستان ديگري
كه تقريبا هم سطح بودند با خانوادههايشان ميآمدند.
از رفتن شهيد عراقي به پاريس ،بازگشت امام ،ستاد
استقبال و ...چه خاطراتي داريد؟
هنگام��ي كه ايش��ان ميخواس��تند به پاري��س بروند،
جلسهاي را در خدمت شهيد بهشتي بوديم .يادم نيست
چه كس��اني آنجا بودند ،ولي خاطرم هس��ت كه شهيد
عراقي داشتند تدارك سفر را انجام ميدادند و ميگفتند
لوازم صوتي در آنجا خيلي گران است .بهتر است لوازم
صوتي را از همين ج��ا بخريم ،چون امام هم در خرج
كردن وجوهات در اين امور ،بس��يار محتاط هس��تند.
همچنين آنجا مهمان ميآمد و بايد خرج ميكردند ،لذا
بايد پول تهيه ميش��د .يادم هست كه پول در همين جا
تهيه ش��د و لوازم صوتي را هم از همين جا خريدند و
به پاريس بردند .محوريت ايش��ان در تمام فعاليتهاي
سياس��ي چش��مگير بود .حكم پهلواني را داشت كه يك
لشكر عظيم به پشتوانهاش شمشير ميزند.
از حضور ش��هيد عراقي در مدرسه رفاه و نقش ايشان
نكتهاي را به ياد داريد؟
ما پنج نفر بوديم كه به دستور شهيد بهشتي كميته استقبالي
را تش��كيل داديم .ش��هيد مطهري هم بخ��ش ديگري را

گفتم« :ش�ما چند س�ال در زندان بوده
و از كار و زندگيت�ان دور افتادهاي�د،
ولي ما فرصت رس�يدگي به زندگيمان
ت يا ماموريتي
را داش�تهايم .اگر فعالي� 
سياسي داريد كه احتمال دستگيري يا
زندان در آن هست ،به من محول كنيد
و كمي مالحظه خودت�ان و خانوادهتان
را بكني�د ».ايش�ان ب�ه م�ن گفتن�د:
«محمودجان! خيلي ممن�ون ،ولي آدم
ت�ا زنده اس�ت ،بايد نم�ازش را خودش
بخوان�د ».اين ب�راي من درس بس�يار
بزرگي بود كه اين مرد ،فعاليت سياسي
را مثل نماز ،واجب ميداند.

تش��كيل دادند .مدرس��ه رفاه يك در باال و يك در پائين
داشت و بيش��تر زندانيها از جمله هويدا و نصيري را از
در پائين به آنجا ميآوردند .آقاي ناطق در اين موضوعات
نقش محوري داشتند و رابط بين روحانيت و اين كميتهها

بودند .پس از آنكه مس��ئوليت كميته اس��تقبال تمام شد،
از ما تش��كر كردند و گفتن��د برويد در كميته امداد كمك
كنيد .آقايان امامي كاشاني و كروبي آنجا بودند .من رفتم
و يك��ي دو تا ماموري��ت امدادي به من دادن��د كه ديدم
زياد به ذات من نميخورد ،چون من دوس��ت داش��تم در
آنجا سيس��تم حاكم باشد و پرونده و حساب و كتابي در
ميان باش��د ،اما ميگفتند االن وقت و فضاي اين حرفها
نيس��ت و بايد كمك كرد .م��ن اينگونه فكر ميكردم كه
در نظام جمهوري اس�لامي ،س��لولهاي اندام اقتصادي،
اتحاديههاي صنفي هس��تند و اينها را بايد سروسامان داد،
اين ب��ود كه به اتحاديه بنكداران پارچ��ه رفتم و در آنجا
انتخابات اتحاديهها را برگزار كرديم و اين صنف ،ش��كل
خاص خود را گرفت.
ن��ام ش��ما در کنار ش��هید عراق��ی در تاس��یس بنیاد
مس��تضعفان آمده است .از کم و کیف راهاندازی آن و
نقش شهید عراقی بگویید.
چهار پنج ماه از اين قضيه ميگذش��ت كه ش��هيد عراقي
تماس گرفتند و گفتند« :كجائ��ي؟» گفتم« :بازار» .گفتند:
«بيخود رفتي بازار ،بيا اينجا كارت دارم ».پرس��يدم« :چه
كاري؟»گفتند« :بيا تا بگويم ».رفتم خدمت ايش��ان كه در
نگاه من يك پيشكس��وت بودند و قهرمان و خود را يكي
از نوچههايش��ان ميدانستم .گفتند« :من خدمت امام بودم
و به ايشان گفتم كه بعضي از محكومين و فراريها ،خانه
و زندگيش��ان را رها كردهاند .چن��د وقت پيش ،كميته
اتومبيل��ي را ديده كه اثاثي��ه يكي از اين خانهها را بار زده
و ب��رده .امام اجازه دادند كه ما بنياد مس��تضعفان را ايجاد
كنيم و به آنها سامان دهیم ،اثاثيه و اموال آنها را بفروشيم
و خرج امور مس��تضعفين كنيم .حاال من تنها هستم .بايد
هيئتي را تشكيل بدهيم» با اين حرف شهيد عراقي كميته
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مستضعفان واحد اجرايي را تشكيل داديم كه دفترش
در ميرداماد بود.
چه كساني در اين هيئت بودند؟
من ،آقاي توكلي بينا ،آقاي علي شفيعی كه در سازمان
اقتص��اد اس�لامي بودند ،آقاي برهمند و خود ش��هيد
عراقي .آقاي عراقي در امور اجرائي دخالت نميكردند
و اين كار بين ما تقسيم شده بود .ايشان مسئول بودند
و مثل چتري باالي س��ر ما .يك بنياد مستضعفان ديگر
هم درس��ت شده بود به نام امور ش��ركتها كه آقاي
س��رحديزاده و ميرمحم��د صادق��ي در آن بودند كه
ب��االي خيابان حافظ دفتر داش��تند .گاهي هم كه براي
اداره بعضي از اموال ،اصطكاك پيش ميآمد ،با شهيد
بهش��تي جلسه ميگذاشتيم و مس��ائل را حل و فصل
ميكرديم.
آيا ش��هيد عراق��ي همزمان با بنياد مس��تضعفان ،در
كيهان هم حضور داشتند؟
ن��ه ،هنوز به بنياد مس��تضعفان نيام��ده بودند و گمانم
توس��ط آقاي مهديان ب��ا كيهان ارتباط داش��تند .زياد
اطالعي در اين زمينه ندارم .فقط يك بار با من تماس
گرفتند كه بيا روزنامه كيهان .رفتم و ديدم كه مهندس
بازرگان هم آنجا هستند .بعدها آقاي مهديان براي من
پاكتي فرس��تادند كه ديدم عكس من و ش��هيد عراقي
و مهن��دس بازرگان در آن اس��ت و متوجه ش��دم كه
عكس متعلق به همان روز اس��ت .راستش براي خود
من هم معلوم نشد كه آن روز چرا در آن جمع حضور
داشتم!
برخي ميگويند حضور ش��هيد عراقي در كيهان به
واسطه حضور در بنياد مستضعفان بوده است.
ش��ايد بوده ،نميدانم .روزنامه كيهان و اطالعات ،هر
دو به بنياد مستضعفان تعلق داشتند ،يعني در سال 59
كه ش��هيد رجائي كال مس��ئوليت بنياد را به من محول
كردند ،اين دو روزنامه متعلق به بنياد بود .در آن موقع
آقاي دعائي از طرف امام مسئول روزنامه اطالعات بودند
و آقاي يزدي ،سرپرست كيهان ،ولي در همان اوان ،شايد
چند ماه بعد ،سرپرس��تي اين دو روزنامه به آقاي خاتمي
محول شد.
آيا در سال  58كيهان زيرمجموعه بنياد بود؟
س��ال  58را نميدانم ،چون زيرنظر امور ش��ركتها بود،
ولي در س��ال  59كه رونوش��ت حكم براي بنياد آمد ،در
صورت جلس��ه نوش��تيم با توجه به حكمي كه حضرت
امام به ش��ما دادهاند ،ما هم مالكيت آن را به شما تفويض
ميكنيم.
چگونه از خبر شهادت مرحوم عراقي مطلع شديد؟
آن روز صب��ح براي رفتن به كميته ام��داد ،بايد از خيابان
زم��رد (خیابان ش��هید ناطق نوری فعلی) ميگذش��تم كه
دي��دم خيابان را بس��تهاند و مردم ميگوين��د چند نفر را
ترور كردهاند .در آن روزها ترور ،امري طبيعي ش��ده بود.
جلوتر رفتم و شنيدم كه شهيد عراقي بوده و خوني را هم
كه روي زمين ريخته ش��ده بود ،ديدم .با اينكه مرگ براي
همه ما امر آس��اني شده بود و به اين پديده ،اينطور نگاه
ميكرديم كه امروز او ميرود و فردا ما ،با اين همه فقدان
ايشان براي من بس��يار جانكاه بود .به قول حضرت امام،
حيف بود كه شهيد عراقي در بستر بميرد.
به نظر ش��ما ،آيا ترور ش��هيد عراقي برنامهريزي شده
بود يا اتفاقي؟
به نظر من كامال حساب شده بود ،چون همان كساني كه
شهيد مطهري را ترور كردند ،شهيد عراقي را نيز به شهادت
رساندند .آنها خوب ميدانستند چه كساني در راس هرم
هستند و همه تالششان اين بود كه شخصيتهاي موثر را
از بين ببرند كه بردند.

