
چرا خودتان را به زحمت انداختيد و تشريف آورديد؟حاج 
آقا هم گفته بودند وظيفه داشتيم خدمت برسيم. همان 
احوالپرسي ها و صحبت هاي دو آشناي ديرين و قديمي. 
از زمينه هاي انتصاب ايش�ان به امامت جمعه 

كرمانشاه بفرماييد. 
بعد از انقالب، علماي كرمانش��اه به اتفاق براي امام نامه 
نوشتند كه دس��تور دهيد آقاي اش��رفي امامت جمعه 
كرمانشاه را بپذيرند. چون آقايان سراغ حاج آقا آمدند، 
ولي ايشان نپذيرفتند. بعد به امام نامه نوشتند و امام به 

حاج آقا امر كردند. 
 علت تأكيد امام براي استمرار اقامت ايشان در 

كرمانشاه چه بود؟
امام مي دانستند اگر ايشان نباشند اوضاع به هم مي ريزد. 
موقعيت ايشان در كرمانشاه طوري بود كه مردم فقط به 
ايشان احترام نمي گذاش��تند، بلكه فدايي ايشان بودند. 
وضعيت طوري بود كه اگر ايشان يك هفته، 10 روز به 
سفر مي رفتند، خأل وجود ايش��ان كاماًل محسوس بود. 
ايشان سه ماه و 10 روز امام جمعه بودند تا اينكه شهيد 
شدند. هميشه خودش��ان نمازجمعه را مي خواندند، اما 
يكي دو بار كه نتوانس��تند بروند حاج آقا زرندي يا آقاي 
عبداللهي به جاي ايش��ان رفتند كه مردم ابراز ناراحتي 

كردند و  گفتند هيچ كس ايشان نمي شود. 
ايشان براي ايراد خطبه هاي خود چقدر مطالعه 

و كسب آگاهي مي كردند؟
مرحوم والد ش��ب قبل از نماز جمعه، يكي دو س��اعت 
مطالعه مي كردند و هميش��ه در خطبه ه��اي اول نماز 
جمعه شان بحث قرآني و مس��ائل اخالقي، اجتماعي و 
اعتقادي مطرح بود. خطب��ه دوم هم كه بحث هاي روز، 
واليت فقيه، دفاع مقدس و تبعيت از ام��ام بود و اينكه 
حكم ايش��ان بر همه حتي بر فقها و مراج��ع ديگر هم 
واجب االطاعه است. بحث واليت فقيه، بحث دفاع مقدس 
و حضور مردم در جبهه ها از مهم ترين مسئله هايي بود كه 
همواره هر هفته مطرح مي كردند. بسيار قاطع و محكم 
هم صحبت مي كردن��د. يادم مي آيد زمان��ي كه من در 
مجلس نماينده بودم و مقام معظم رهبري، رئيس جمهور 
در مجلس هنگام صرف صبحانه از ايشان خواهش كردم 
با توجه به اينكه سالگرد والد ما نزديك است اجازه دهند 
در نماز جمعه تهران صحبت كنم. ايشان فرمودند دستور 
مي دهم برويد صحبت كنيد. آن سال سخنران اول آقاي 
ناصر مكارم بود. بعد از ايشان من صحبت كردم و بعد هم 
آقاي هاشمي رفسنجاني خطبه هاي نماز جمعه آن هفته 

را خواندند. بعد از آن حضرت آق��ا فرمودند خطبه هاي 
نماز جمعه پدرتان را براي م��ن بياوريد. خطبه ها در دو 
جلد چاپ ش��ده بودند و من براي ايش��ان فرستادم. در 
ديداري كه بعداً با ايشان داش��تم، فرمودند: »در ظرف 
يك شب 14 تا از خطبه هاي نماز جمعه آيت اهلل اشرفي 

را مطالعه كردم. «
از پيشينه ارتباطشان با حضرت آقا خاطراتي 

داريد؟
هنگامي كه آيت اهلل خامنه اي در مسجد ابوذر ترور شدند، 
حاج آقا گفتند: من بايد بروم و ايشان را ببينم. حاج آقا 
به مالقاتشان رفتند و يك ساعت با هم گفت وگو كردند. 
دوبار هم ايشان به كرمانش��اه تشريف آوردند و هر دوبار 
به منزل ما آمدند و با حاج آقا مالقات كردند. يك بار هم 
حضرت آقا به محافظان خود گفت��ه بودند به هيچ وجه 
كس��ي نبايد دنبال من بيايد. مي خواهم تنهايي با آقاي 
اشرفي اصفهاني مالقات و گفت وگو كنم. من در دفتر بودم 
كه اخوي زنگ زدند كه آيت اهلل خامنه اي به مالقات پدر 
آمده اند كه من سريع رفتم و ديدم حاج آقا و ايشان دارند 
صحبت مي كنند. حضرت آقا چند بار هم در سخنراني ها 
و صحبت هايشان به اين موضوع اشاره كرده اند. يك بار 
براي همايش ائمه جماعت غرب كش��ور به كرمانش��اه 
آمدن��د و در سخنراني ش��ان گفتند كه: م��ن يك بار به 
كرمانشاه آمدم و با شهيد اشرفي اصفهاني مالقات كردم 
و ش��هيد صدوقي هم اينجا بودند و با اين دو بزرگوار در 
كرمانشاه مالقات كردم. بعد از شهيد رجايي كه حضرت 
آقا براي رياست جمهوري كانديدا شدند، تنها كسي كه 
خيلي قرص و محكم حمايت كرد حاج آقا بودند. ايشان 
در اين رابطه گفتند من فردا، صبح جمعه غسل مي كنم 
و وضو مي گيرم و قبل از رفتن به نماز جمعه به كسي كه 
هم سيد و هم مجتهد مسلم و عادل است قربه  الي اهلل رأي 
مي دهم و شما مردم كرمانشاه همين كار را كنيد و صبح 
جمعه رأي قاطع خود را به آي��ت اهلل خامنه اي به عنوان 
رئيس جمهور كش��ور بدهيد! اين گفته ها در مجموعه 

خطبه هاي نماز جمعه ايشان هست. 
از آخري�ن مالق�ات ايش�ان با حض�رت امام 

خاطره  اي داريد؟
آخرين مالقات حاج آقا با امام همان چهارشنبه اي بود كه 
ائمه جمعه خدمت امام رفتند و جمعه بعد از آن حاج آقا 
شهيد شدند. ايشان از نظر سني و علمي از همه كساني 
كه آن روز با امام مالقات كردند باالتر بود. همه نشسته 
بودند كه آماده شوند و خدمت امام بروند. آقاي خامنه اي 

و آقاي مشكيني و بزرگان ديگري بودند. سپاهي ها آمدند 
و جلوي همه آقايان دس��تمال پهن كردن��د. پدر آقاي 
خاتمي، حاج آقا روح اهلل خيلي مرد خوش مشربي بود. 
با همان لهجه شيرين يزدي گفت اين دستمال چيست 
جلوي ما پهن كرده ايد؟ س��فره نان است؟ مي خواهيد 
پذيرايي كنيد؟ گفتند خير، اين دستمال براي اين است 
كه هر چه در جيب داريد خالي كنيد، انگش��تر، ساعت، 
تسبيح و. . . هيچ چيزي نبايد در جيبتان باشد. اينجا براي 
ديدار با امام در زمينه مسائل امنيتي سخت مي گيرند. 
از طرفي چون جلوي حاج آقا دس��تمال پهن نشده بود 
دوباره حاج آقا روح اهلل پرس��يدند چط��ور جلوي آقاي 
اشرفي دستمال پهن نكرديد؟ گفتند ايشان استثناست. 
حضرت امام فرموده اند: » ايشان هر وقت بخواهد بيايد، 
نه وقت و زمان بايد برايشان معين كنيد و نه حق بازرسي 
داريد. ايشان حتي مي توانند با اسلحه هم نزد امام بروند.« 
در آن ديدار وقتي حاج آقا وارد شدند، حضرت امام تمام 
قامت ايستادند و ايشان را در بغل گرفتند. دوباره وقتي 
هم كه مي خواس��تيم بيرون بياييم، باز ح��اج آقا را در 
آغوش گرفتند. خيلي از بزرگان بعدها به من گفتند» ما 
شخصيت و شأن پدر شما را آنجا شناختيم و ديديم كه 
امام چقدر براي ايشان ا حترام قائل است، چون براي هيچ 
كس بلند نشدند، ولي براي آقاي اشرفي دوبار بلند شدند. 
مشخص اس��ت كه امام از هر جهت خيلي براي ايشان 
احترام قائل هس��تند. « وقتي آمديم بيرون حاج آقا به 
من گفتند اين آخرين مالقات من با امام است و مطمئن 
هستم كه ديگر امام را نخواهم ديد، چون اين بار امام دو 
بار مرا در آغوش گرفتند. همين طور هم شد و 48 ساعت 

بعد در روز جمعه ايشان به شهادت رسيدند. 
ظاهراً شهيد تقيد خاصي به حضور در جبهه ها 
داشتند. از اين بازديدها چه خاطراتي داريد؟ 
دفاع مقدس كه شروع شد، غرب كش��ور محور مبارزه 
ايش��ان بود. در تمام عمليات هايي كه در غرب كش��ور 
اتفاق افتاد، ايشان حضور داشت. مثاًل در عمليات مسلم 
بن عقيل ش��ركت كرد و دو هفته پس از آن شهيد شد. 
حاج آقا در عمليات هاي مسلم بن عقيل، طريق القدس، 
تنگه چذابه، فتح المبين و. . . نيز حضور داشتند و رمز يا 
زهرا)س( را ايشان به آقاي محسن رضايي و مرحوم صياد 
ش��يرازي گفتند. در ميان آقايان مرحوم صياد شيرازي 
مخصوص��اً ارادت عجيبي به حاج آقا داش��ت و در تمام 
عمليات ها مقيد بود با ايشان ديدار داشته باشد و از ايشان 
الهام بگيرد. در واقع منزل ما در كرمانشاه پايگاه انقالب 
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در گفت وشنود با حجت االسالم والمسلمين محمد اشرفي اصفهاني- بخش پايانی
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 پدر گفت من به آقاي خامنه اي كه 
مجتهد مسلم وعادل است رأي مي دهم

   سمانه صادقي
نخستين بخش از اين گفت و شنود را روز گذشته از 
نظر گذرانديد. اينک بخش پايانی پيش رويتان است. 

    
پس از حضرت امام آيت اهلل اشرفي اصفهاني با 
كدام يک از علماي قم يا شهرس�تان ها ارتباط 

نزديک داشتند؟
در بين علماي قم به آقاي اراك��ي، آقاي گلپايگاني و آقاي 
مرعش��ي خيلي ارادت داش��تند. البته به آيت اهلل مرعشي 
از نظر تقوايي خيلي اعتقاد داش��تند و خم��س خود را به 
وسيله ايش��ان پرداخت مي كردند. حتي دو، سه روز قبل 
از شهادتش��ان به قم رفتن��د و با آيت اهلل مرعش��ي خلوت 
كردند. در قم كنگره اي به نام كنگره ائمه اس��تان ها - و نه 
شهرس��تان ها- برگزار ش��د. اين كنگره را مرحوم آيت اهلل 
منتظري در دفتر خودش برگزار ك��رد. حضرت آقا و آقاي 
مشكيني، آقاي موسوي اردبيلي و حاج آقا روح اهلل خاتمي 
هم تشريف آوردند. آقاي دستغيب، آقاي صدوقي و آقاي 
مدني شهيد ش��ده بودند. آن موقع امام جمعه تبريز آقاي 
ملكوتي بودند. بعد از سمينار قرار بود آقايان ائمه جمعه به 
مالقات علماي قم- آقاي گلپايگاني، آقاي مرعشي و آقاي 
اراكي- بروند و بعد هم به تهران رفته و با امام مالقات كنند. 
اين آخرين مالقات حاج آقا با امام بود. حاج آقا پس از انجام 
مالقات و زماني كه همه آقايان رفتن��د گفتند من با آقاي 
مرعشي كار دارم. حتي به من هم گفتند برو مي خواهم با 
ايشان دو به دو حرف بزنم. حاج آقا 10 دقيقه ربع ساعتي 
با آقاي مرعش��ي خلوت كردند. وقتي بيرون آمدند گفتم 
حاج آقا! مرا هم از اتاق بيرون كرديد. چه قصه اي بين شما و 
آقاي مرعشي بود؟ گفتند: »اين ديگر به شما مربوط نيست. 
دخالت نكن. بين من و ايشان بود و بنا هم نيست به كسي 
بگويم. « اين گذش��ت و فرداي آن روز هم آقايان خدمت 
امام رفتند. پنج شنبه را هم كه حاج آقا در مسير برگشت به 
كرمانشاه بودند و جمعه شهيد شدند. بعد از شهادت مرحوم 
والد خدمت امام رسيديم و بعد هم خدمت آقايان مراجع 
از جمله آقاي گلپايگاني، اراكي و منتظري و بعد هم آقاي 
مرعشي رفتيم. آقاي مرعش��ي پس از احوالپرسي و گفتن 
تس��ليت، فرمودند قصه آن روزي كه ايشان اينجا آمد اين 
بود كه گفت تا زنده هستم اين را براي كسي نگو. حاال چون 
ايشان شهيد ش��ده، من قصه را به شما مي گويم. قصه اين 
بود كه ايشان دس��ت مرا محكم گرفت و گفت من به شما 
ايمان و اعتقاد دارم. در تمام عمرم از شما حتي يك خالف 
كوچك هم نديده ام و نشنيده ام. شما را مجتهد عادل و عالم 
و بزرگواري مي دانم. ش��ما ذريه فاطمه زهرا)س(  هستيد. 
از شما يك خواهش دارم. ان ش��اءاهلل شما در روز قيامت با 
فاطمه زهرا)س(  و حضرت علي)ع( محشور مي شويد. در 
نظر جده ات فاطمه زهرا)س( شهادت بده كه من، عطاءاهلل 
اشرفي از محبان و دوس��تداران حضرت زهرا)س( و اهل 
بيت)ع( هس��تم. من اين ش��هادت را از ش��ما مي خواهم. 
مرحوم والد عالقه ش��ديدي به حضرت زهرا)س( داشت. 
هر سال يك ختم قرآن مخصوص حضرت زهرا )س( و يك 
ختم هم براي 14 معصوم مي خواند، اعتقاد عجيب و غريبي 

به حضرت زهرا)س( داشت. 
شيوه مبارزاتي پدرتان را در طول نهضت چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟ 
محور مبارزه در كرمانشاه ايشان بود. علماي كرمانشاه را در 
منزل جمع مي كردند و متن اعالميه اي در جهت حمايت 
از مراجع قم به طور عام و امام به طور خاص تهيه مي  ش��د. 
اولين امضا را هم خود حاج آقا مي كرد و بعد علما يكي يكي 
به تبعيت از ايشان امضا مي كردند. در اين اعالميه ها مردم 
را به اعتصاب و راهپيمايي دعوت مي كردند مخصوصاً موقع 
اعتصاب ها بازار كرمانشاه يكپارچه تعطيل مي شد. مي گفتند 
جامعه روحانيت كرمانشاه دعوت به اعتصاب كرده اند و بازار 
بايد در حمايت از آيت اهلل خميني تعطيل ش��ود. هميشه 
مي گفتند بايد كس��اني به كرمانش��اه دعوت ش��وند كه از 
شاگردان و ارادتمندان حضرت امام باشند. ما هم مي گشتيم 
و كساني را پيدا مي كرديم كه براي زندان رفتن و شكنجه 
شدن و هر گونه رنجي آماده باشند آنها را به كرمانشاه دعوت 
مي كرديم. آن يك ماه را هم در خانه خود ما مهمان بودند. 

والده ما هم برايشان سحري و افطاري درست مي كرد. 
از اولي�ن مالقاتي كه پ�س از پي�روزي انقالب 
بين ايش�ان و حضرت امام پيش آمد خاطره اي 

داريد؟
هنگامي كه بختيار فرودگاه را بس��ت، علم��ا و روحانيون 
بزرگ در دانشگاه تحصن كرده بودند و مردم شعار مي دادند 
»واي به حالت بختيار اگر فردا امام نياد. « حاج آقا سه روز 
قبل از اينكه امام تش��ريف بياورند، ب��ا جمعيت كثيري از 
كرمانشاه به تهران آمدند. ستاد اس��تقبال از امام، مردمي 
را كه از شهرستان ها مي آمدند به مساجد مختلف تقسيم 
مي كرد و تمام مس��اجد تهران باز ب��ود و از مردم پذيرايي 
مي شد. همشيره ما در تهران ساكن بود و حاج آقا در منزل  
آنها اقامت كردند، ولي مردم كرمانشاه را در يكي از مساجد 
شهرري اس��كان دادند. هنگامي كه قرار بود امام تشريف 
بياورند حاج آقا جزو مستقبليني بودند كه كارت استقبال 
داشتند. حتي من هم كارت ويژه داشتم و ايشان را همراهي 
كردم. آن روز به فرودگاه مهرآباد رفتيم و امام وارد ترمينال 
يك شدند و گروه سرود آن سرود معروف »خميني اي امام« 
را خواندند. س��الن مملو از جمعيت بود و بزرگان انقالب از 
جمله آقاي مطهري، آقاي بهشتي و ديگران حضورداشتند. 
امام در آن س��الن 10، 15 دقيقه اي صحبت كردند. من با 
امام پنج، شش متر فاصله داش��تم. جوان بودم و جمعيت 
را شكافتم و جلو رفتم. امام به دس��ت احمد آقا تكيه داده 
بودند. در سمت ديگر هم برادرشان آقاي پسنديده ايستاده 
بودند. قرار بود اول امام به دانش��گاه بيايند كه نتوانستند و 
مستقيماً به بهشت زهرا رفتند كه قرار بود امام سخنراني 
كنند. مالقات بعدي يك يا دو روز بعد انجام شد كه حاج آقا 
به مدرسه علوي رفتند و با امام مالقات كردند. من با آقاي 
ناطق نوري در درس همدوره بودم. ايشان راه را باز كردند و 
حاج آقا را به داخل و نزد امام بردند. آقاي مفتح هم بودند. 
حاج آقا داخل رفتند و 10، 15 دقيقه مالقات خصوصي با 
امام داشتند و آمدند و بعد هم به كرمانشاه رفتند تا اتفاقات 

بعدي از جمله 22 بهمن رقم خورد. 
 درباره صحبت هايي كه با امام داش�تند چيزي 

نگفتند؟
 خير. در همين حد كه امام گفته بودند آقاي اشرفي! شما 

چن�دی پيش از ش�هادت پ�در، آقاي 
ش�مخاني و ش�هيد محالت�ي آم�ده 
و نام�ه اي با دس�تخط خود ام�ام را به 
حاج آقا نش�ان دادند. ام�ام خطاب به 
آقاي محس�ن رضايي نوش�ته بودند 
ك�ه در حراس�ت از آق�اي اش�رفي 
اصفهان�ي نهاي�ت س�عي و ت�الش را 
انجام دهيد. اگر اتفاقي براي ايش�ان 
بيفتد، من كل سپاه را مسئول مي دانم

بود و از شخص مقام معظم رهبري تا آقاي منتظري، 
بني صدر، مرحوم شهيد مطهري، مرحوم بهشتي، 
شهداي محراب، مرحوم آقاي صدوقي و مرحوم آقاي 
مدني مرتباً به منزل ما مي آمدند. ش��هيد چمران، 
شهيد صياد شيرازي، شهيد همت، باكري، خرازي و. 
. . ديگر فرماندهان ارشد دفاع مقدس و خلبان هاي 
هوانيروز مثل ش��هيد ش��يرودي مكرر ب��ه خانه ما 

مي آمدند. حاج آقا به همه آنها انگشتري مي داد. 
ايشان از سوي منافقين و ضد انقالب تا چه 
حد مورد تهديد قرار مي گرفتند و از اين 

تهديدها چه خاطراتي داريد؟
ايشان ده ها بار تهديد و سه بار ترور شدند. يك بار در 
خانه حاج آقا بمب گذاشتند كه منفجر شد. ايشان 
آن موقع مشهد مش��رف بودند و آسيبي به حاج آقا 
وارد نشد، فقط شيشه هاي منزلشان شكست. دفعه 
دوم در ماه رمضان سال 61 و پنج، شش ماه قبل از 
اينكه شهيد شوند. منزل ايش��ان با مسجد آيت اهلل 
بروجردي 200، 300 متر فاصله داش��ت. حاج آقا 
ظهر روز بيستم ماه مبارك رمضان همراه محافظشان 
كه خيلي بچه بي حالي بود از سراشيبي منزل پايين 
مي آمدند كه سه نفر از منافقين از داخل يك ماشين 
به طرف ايش��ان تيراندازي مي كنن��د، اما گلوله در 
تفنگ آنها گير مي كن��د. نهايتاً چ��ون نمي توانند 
تير ش��ليك كنند، نارنجكي را منفج��ر مي كنند و 
در آن حادثه ي��ك زن و دختر بچه خردس��الش به 
شهادت مي رسند. حاج آقا آن روز صدمه نمي بينند 
و وارد مسجد مي شوند كه نماز ظهر و عصر را اقامه 
كنند. م��ن در دفتر بودم كه زنگ زدن��د براي حاج 
آقا اتفاقي افتاده اس��ت س��ريع خودت را به مسجد 
برسان. جمعيت انبوهي در مسجد جمع شده بودند 
و مسئوالن ش��هر، از جمله استاندار هم با خبر شده 
و آمده و با نگراني دور ايشان جمع شده بودند. همه 
مضطرب بودند غير از خود ايشان كه لبخند مي زد و 
مي گفت: »عجب!  اي كاش امروز شهيد شده بوديم. 
چه روز خوبي! ش��ب ش��هادت حضرت علي )ع(. « 
خالصه افسوس مي خوردند. نوبت سوم هم ايشان 

به شهادت رسيدند. 
واكنش حاج آقا نسبت به شهادت شهداي 

محراب كه از دوستانشان بودند چه بود؟
به محض اينكه خبر ش��هادت آقاي مدني به ايشان 
داده ش��د، بالفاصله گفتند من هم در نوبت هستم 
و مطمئناً منافقين س��راغ ما هم مي آيند و به زودي 
نوبت به من مي رس��د و همين طور مرتب��اً آرزوي 
شهادت مي كردند تا ش��هادت نفر دوم، يعني آقاي 
دستغيب پيش آمد و پس از آن آقاي صدوقي كه به 
شهادت رسيدند، ايش��ان فرمودند اين بار نوبت من 
است و اميدوارم چهارمين شهيد محراب باشم. اين 
جمله را تلويزيون هم پخش كرد و موقعي كه پس 
از شهادت مرحوم والد خدمت امام رسيديم، ايشان 
در حالي كه بسيار متأثر بودند و اشك از چشمشان 
جاري شد فرمودند گويا ايشان از قبل خبر داشتند. 
من اين را از تلويزيون ديدم. كجا اين صحبت را كرده 
بودند؟ كه من عرض كردم در مشهد. چون زماني كه 
به حرم امام رضا مش��رف شده بودند و آقاي طبسي 
از ايش��ان براي غبارروبي داخل حرم دعوت كردند، 
سيماي مشهد درخواست كرد با ايشان مصاحبه كند. 
مجري برنامه قبل از آن پيش من آمد و گفت سال 
گذشته دونفر از شهداي محراب مدني و دستغيب 
اينجا مصاحبه كردند و هر دو شهيد شدند. االن پدر 
شما مي خواهند مصاحبه  كنند. آن زمان آقاي شيخ 
ابوالحسن ش��يرازي، امام جمعه مش��هد بود و مثل 
مرحوم والد ايشان هم پيرمرد. مي گفت من به چهره 
پدرتان كه نگاه مي كنم حدس مي زنم كه به زودي 
شهيد خواهد شد. مجري برنامه از من پرسيد اگر من 
چنين سؤالي از ايشان بپرسم، ناراحت نخواهند شد؟ 
گفتم نه، برو سؤال كن و بگو منافقين در كمين شما 
هستند. شما ش��هادت را چگونه مي بينيد؟مجري 
همين س��ؤال را كرد و حاج آقا با روحيه باال و چهره 
گشاده گفتند منتهاي آرزوي من است و اميدوارم كه 
اليق اين جايگاه باشم كه چهارمين شهيد محراب 
شوم. اين گذشت و س��ه، چهار روز قبل از عمليات 
مسلم بن عقيل، از تلويزيون تهران گروهي آمدند و 
حدود چهار ساعت با ايشان مصاحبه كردند. دوباره 
مجري از من پرسيد اين سؤال را بپرسم؟ گفتم بله 
بپرسيد. حاج آقا كاماًل آمادگي دارد كه جواب بدهد. 

مجري هم پرسيد و حاج آقا باز همان پاسخ را داد. 
با توجه به ش�هادت س�ه ش�هيد محراب 
ديگر تغييري در وضعيت محافظان ايشان 

داده نشد؟
يك هفته مانده به ش��هادت حاج آقا در منزل ناهار 
مي خورديم كه زنگ در خانه را زدند. رفتم و ديدم 
يك نامه الك و مهر شده از طرف دفتر آقاي هاشمي 
رفسنجاني، رئيس مجلس آمده است. در نامه آمده 
بود كه نيروهاي اطالعاتي كشف كرده اند كه حاج 
آقا به زودي ترور مي ش��ود. در حراس��ت از ايشان 
نهايت تالش را بكنيد. اين را براي آقاي هاش��مي 
فرس��تاده بودند و ايش��ان هم براي فرمانده سپاه 
فرس��تاده بود. نامه س��ه، چهار خط بود. حاج آقا با 
مادرمان ناهار مي خوردند كه ديدند من دارم رنگ 
به رنگ مي ش��وم و گفتند بخوان ببينم چه نوشته 
است؟ گفتم ش��ما ناهارتان را بخوريد، بعد عرض 
مي كنم. گفتند نمي شود. همين حاال بخوان. گفتم 
اينجا نوشته كه منافقين قصد دارند شما را هم مثل 
آقاي دستغيب و مدني با شيوه انتحاري از بين ببرند 
و گفته اند كه حراست از شما را بيشتر كنيم. ايشان 
بدون اينكه خم به ابرو بياورن��د، ناهار را خوردند و 
گفتند الحمدهلل! الحمدهلل كه مورد غضب منافقين 
قرار گرفته ام. سپس به والده گفتند خدا مي خواهد 
كه من شهيد ش��وم و آرزوي خود من هم شهادت 
است. منظورم اين اس��ت كه ايشان از قبل آمادگي 
داشتند و هيچ نگران نبودند كه قرار است برايشان 
اتفاقي بيفتد. عالوه بر اين آقاي شمخاني و شهيد 
محالتي آمده و نامه اي با دس��تخط خود امام را به 

حاج آقا نش��ان دادند. امام خطاب به آقاي محسن 
رضايي نوشته بودند كه در حراست از آقاي اشرفي 
اصفهاني نهايت س��عي و تالش را انجام دهيد. اگر 
اتفاقي براي ايشان بيفتد، من كل سپاه را مسئول 
مي دانم. بعد هم امضا كرده بودند. يكي دو ماه قبل از 
شهادتشان هم وقتي به اصفهان رفته بودند، به من 
دستور دادند همه ارحام را جمع كنم، مي خواهند با 
آنها صحبت كنند. همه قوم و خويش ها را كه مركب 
از 40، 50 نفر آقا و 40، 50 نف��ر خانم بودند جمع 
كرديم. ايشان روي صندلي نشستند و كمي با آنها 
حرف زدند و گفتند بچه ها مرا خوب ببينيد كه اين 
آخرين سفري اس��ت كه به اصفهان آمده ام و ديگر 
برگشتي در كار نيست و من آماده شهادت هستم. 
همه گريه كردند كه حاج آقا تفأل بد نزنيد. حاج آقا 
گفتند نه، شك نكنيد. اين دفعه آخر است و رفتند 

كرمانشاه و آن اتفاق افتاد. 
از روز شهادت ايشان و بازتاب هايش چه 

خاطراتي داريد؟
س��خنران قب��ل از خطبه ه��اي نماز جمع��ه آقاي 
رستگاري بودند. ايشان از مكه آمده بودند و از حوادث 
مكه و كتك خوردن حج��اج و اتفاق��ات آنجا براي 
حاج آقا تعريف كردند. حاج آقا گفته بودند ما امروز 
سخنران قبل از خطبه ها نداريم و شما امروز برو و از 
اين حوادث براي مردم حرف بزن. ايشان هم همين 
كار را كردند. همچنين 20، 30 نفر از اسراي عراقي در 
عمليات مسلم بن عقيل را بچه هاي بسيجي به صف 
اول نماز جمعه آورده بودند. من مسئول ستاد نماز 
جمعه بودم و زودتر به آنج��ا رفتم و برنامه را تنظيم 
كردم كه آقاي رستگاري برود و صحبت كند. بعد از 
شهادت آقاي صدوقي، تيم حراست و حفاظت از حاج 
آقا تقويت شده بود. امام هم روي حفاظت از ايشان 
عنايت خاصي داشتند، لذا دري را درست كردند كه 
حاج آقا از آنج��ا بيايند، چون قب��ل از آن حاج آقا از 
بين خود مردم عبور مي كردند. آن روز من س��مت 
راست حاج آقا و استاندار كرمانشاه سمت چپ ايشان 
نشس��ته بوديم. يك صف هم مس��ئوالن كرمانشاه 
نشسته بودند و پشت سر آنها صفي از اسراي عراقي 
تشكيل شده بود. حاج آقا همين كه نشستند گفتند 
قيافه اينها به ايراني ها نمي خورد. اينها چه كس��اني 
هستند؟ گفتيم اينها اس��راي عملياتي هستند كه 
دو هفته پيش انجام شد و ش��ما آنجا دعاي توسل و 
زيارت عاشورا خوانديد. در همين اثنايي كه حاج آقا 
نشسته بودند و سخنراني حاج آقا رستگاري تمام شد 
و داشت از جايگاه نماز جمعه پايين مي آمد، حاج آقا 
بلند شدند كه به سمت جايگاه بروند و جمعيت هم 
بلند شدند و ش��روع كردند به شعار دادن كه »صلي 
علي محمد يار امام خوش آمد« پسري كه سنش 20 
سال هم نمي شد و تازه ريش و سبيلش در آمده بود، 
خودش را مثل يك گرگ درنده از وس��ط جمعيت 
عبور داد و انداخت جلو و دستش را دور گردن حاج 
آقا حلقه كرد. يك لحظه شنيدم كه حاج آقا گفت از 
من چه مي خواهي؟ و هنوز جمله ايشان تمام نشده 
بود كه او ضامن نارنجكي را كه در ساق پايش تعبيه 
كرده بود كشيد. انفجار رخ داد و حاج آقا و آن جوانك 
روي زمين پرت شدند و صداي رگبار محافظان حاج 
آقا شنيده شد. صداي شيون و زاري و ضجه از همه 
جا بلند شد. در اثر ش��دت تيراندازي تمام ديوارها و 
سقف سوراخ سوراخ شده بود. لباس هاي من غرق به 

خون شده بود. 
ضاربان چند نفر بودند؟

در واقع س��ه منافق با هم تباني ك��رده بودند كه به 
حاج آقا حمله كنند. يكي از آنها زودتر از بقيه خودش 
را در آغوش حاج آقا انداخت و متأس��فانه آن جوان 
لباس بسيجي هم پوشيده بود و كسي حدس نمي زد 
كه منافق باشد. پشت لباسش هم نوشته بود»پيش 
به س��وي جبهه ها براي فتح كربال« بعد معلوم شد 
كه هم اسلحه و هم نارنجك داشته است. جلوي در 
مسجد جامع اسلحه اش را تحويل مي دهد، ولي دقت 

نمي كنند كه او را بگردند. 
شما صدمه نديديد؟

 اول انفجار كمي موج انفجار مرا گرفت و حالت گيجي 
داشتم، ولي بعد از يكي دو دقيقه خودم را جمع و جور 
كردم و باالي سر حاج آقا رساندم و سر ايشان را در 
بغل گرفتم و محاسنش را بوسيدم. حاج آقا مرتباً زير 
لب تكرار مي كرد، حسين! حسين! دو روز به محرم 
مانده بود و ايش��ان خطبه هايي را براي محرم آماده 
كرده بودند و مي خواس��تند راجع  به پيام عاشورا و 
آثار آن و ش��خصيت اباعب��داهلل )ع( صحبت كنند. 
خالصه اين اتفاق افتاد و متأسفانه ماشين آمبوالنس 
هم نبود و پيكر ايشان را با يك ماشين نيسان حمل 
كرديم و به بيمارستان طالقاني برديم. من مطمئن 
بودم كه حاج آقا همان جا در مسجد تمام كرده، چون 
جراحت فوق العاده عميق و وسيعي بود و خون مثل 
فواره از بدن ايشان بيرون مي زد. وقتي حاج آقا را به 
بيمارستان رسانديم مشخص شد كه از دنيا رفته اند 
و فرداي آن روز هم مراسم تشييع و حمل جنازه به 

اصفهان صورت گرفت. 
ايشان تنها كسي هس�تند كه دو آرامگاه 

دارند، علت چيست؟
ما بنا به وصيت خودش��ان ش��هيد مح��راب را در 
اصفهان دفن كرديم. اما چند روز پس از ش��هادت 
ايش��ان، وقتي لباس هاي غرق به خون ايش��ان را 
آوردند و تحويل من دادند ديدم كه تكه اي از بدن 
ايش��ان در آن جا مانده است. براي كسب تكليف با 
امام تماس گرفتيم كه چه كنيم؟ آيا قبر ايش��ان را 
در اصفهان نبش و اين تكه را اضافه كنيم؟ فرمودند 
خير در همان كرمانش��اه اين تكه از ب��دن را دفن 
كنيد. ما هم همين كار را كرديم و االن سنگ بناي 
يادبودي از ايشان در كرمانشاه هست كه بسيار زيبا 
هم درست شده و بخش هايي از پيام امام روي بناي 
محراب مانند آن نوشته شده است. مردم كرمانشاه 
هم هميش��ه براي زيارت اين قبر مي روند و آن را با 

گالب مي شويند.

در روز واقعه س�ه منافق با هم تباني 
كرده بودند كه به حاج آقا حمله كنند. 
يکي از آنها زودتر از بقيه خودش را در 
آغوش حاج آقا انداخت و متأسفانه آن 
جوان لباس بسيجي هم پوشيده بود و 
كسي حدس نمي زد كه منافق باشد. 
پشت لباس�ش هم نوشته بود»پيش 
به سوي جبهه ها براي فتح كربال« بعد 
معلوم شد كه هم اسلحه و هم نارنجک 
داشته است. جلوي در مسجد جامع 
اس�لحه اش را تحويل مي دهد، ولي 
دقت نمي كنن�د ك�ه او را بگردند...


