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ور2/   داستان آیت اهلل رجائی  با حسینیه اصفهانیها و این جماعت شر

بسمه تعا لی

حجت االسالم شیخ مصطفی صافی می فرماید:
تنظیم  اصفهان  علمای  به  خطاب  نامه ای  پدرم 
تا   1438 ربیع الثانی   22 روز  صبح  از  بنده  با  و  کردند 
گرفتیم.  ظهر تقریباً از 15 نفر از علمای اصفهان امضاء 

گرفتیم.(  )امضاهای دیگری هم در روزهای بعد 
که  شدیم  قم  عازم  شب  همان  تأخیر  بدون  سپس 
از آیت اهلل شیخ مسلم داوری و آیت اهلل سید محمد 
رجائی هم امضاء بگیریم و فوراً برگردیم نجف اشرف.
و چون در این میان یک استفتائی از آیت اهلل سید 
ایشان  که  بود  رسیده  ما  دست  به  شیرازی  صادق 
کرده بودند، پدرم  تأیید  را  نفر   قبالً صالحیت شش 
گفتند بد نیست یک سری هم به ایشان بزنیم، هم 
مسأله تولیت خودمان را بگوئیم و هم ببینیم قضیۀ 
چه  کرده اند  تأیید  را  آنها  ایشان  که  نفری  شش  آن 
که از ناحیۀ آنها به دست  بوده است. متن استفتائی 

ما رسیده بود به قرار زیر است:
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که پدرم خدمت  در هر حال ساعت 10:30 شب بود 
چنین  ما  گفتند  ایشان  به  رسیدند،  شیرازی  آقای 
دیگران  به  شما  فهمیدیم  بکنیم  می خواهیم  کاری 
نظر داشته اید و استفتاء فوق الذکر را به ایشان دادند 
آنها  و  کرده اید  تولیت  تعیین  آیا حضرتعالی  گفتند  و 
اینکه  یا  کرده اید؟  نصب  حسینیه  متولی  بعنوان  را 

نصب تولیت نبوده است؟
خط  این  بله  گفتند:  و  دیدند  را  استفتاء  ایشان 
اما من  سیدحسین است و این هم  امضاء من است 

متولی معین نکرده ام.
که عبارت، داللت بر تعیین  خوب، خیلی واضح است 
با  ایشان  موافقت  بر  دارد  داللت  بلکه  ندارد  متولی 
تولیت افراد مذکور، آن هم به شرط صحت توجیه آقای 
که بعد هم معلوم شد این  شیخ جعفر نائینی خطاط 
توجیهات غلط بوده. پس این عبارت آیت اهلل شیرازی 
اوالً تأییدیه است نه تعیین تولیت و ثانیاً این تأییدیه 
که هیچکدام از این دو  هم مشروط است به دو شرط 

شرط محقق نشد.
1- صّحت توجیه آقای شیخ جعفر نائینی خطاط.

2- تولیت شرعی آقایانی که نام آنها در این استفتاء ذکر 
گر اینها متولی شرعی شدند آقای شیرازی  شده.)یعنی ا

کند واال فال(. آنها را تأیید می 
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گفت آیت اهلل شیرازی عالوه  بنابراین در واقع می توان 
بر اینکه تولیت تعیین نکرده اند آنها را تأیید هم نکردند. 
چون وقتی شرط منتفی شد مشروط هم منتفی است.

گفتند آقای آسید حسین بیشتر  بعد آیت اهلل شیرازی 
رفتند،  و  کنم  صدا  را  ایشان  بروم  هستند  جریان  در 
آقای آسید حسین آمدند، استفتاء را دیدند،  بعد فوراً 
گفتند این عبارت به معنای نصب تولیت  ایشان هم 
نصب  متولی  عنوان  به  را  کسی  ایشان  و  نیست 

نکرده اند.

است  چنین  گر  ا گفتند  حسین  آسید  آقای  به  پدرم 
کرده ام شما در جواب نامۀ ما، همین  نامه ای آماده 

مطلب را صراحتاً بنویسید.

گفتند این کار فعالً به صالح ما نیست اما اظهار داشتند 
کار  مشغول  بروید  هستید،  مقدم  جهت  هر  از  شما 
گرفتید ما قول می دهیم  بشوید وقتی تولیت شرعی را 

کنیم!! کنیم و شما را تأیید  که آن امضاء را اصالح 

به قول  که  آقای سید حسین شیرازی  اما متأسفانه 
خودشان عمل نکردند هیچ بلکه این جلسۀ ما را هم  
بنا بر نقل اصحاب خودشان منکر شدند و به آنها گفته 
اند آقای صافی دروغ می گوید چنین جلسه ای وجود 
نداشته و همین انکار موجب عصبانیت اصحاب سید 
که در جلسه ای با حضور رئیس  حسین شد به طوری 
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از  شبکۀ امام حسین)ع( و آقایان فالی و عده ای دیگر 
گفته  آقای سید حسین  گفتند  این جماعت به من 
شما دروغ می گویید و چنین جلسه ای با ما تشکیل 

نشد است.
را  ما  مرجع  ُمهر  شما  گفتند  اینها  اساس  همین  بر 
ُمهر  هم  ما  کردید،  جاری  خون  ما  بین  و  شکستید 
مرجع شما را می شکنیم و نمی گذاریم این حسینیه 
کردند از جمله  به دست شما بیافتد، و تهدیدهایی 
کرده ایم،  اینکه ما شب نامه هایی بر علیه شما  آماده 
کنید. تمام  کاری می کنیم نتوانید در اصفهان زندگی 

کردند. این تهدیدها را هم عملی 
اما در عین حال ما بارها و بارها برای آقای سیدحسین 
کار  که پس از اتمام  که شما قول دادید  پیغام دادیم 
تأییدیه ای به ما بدهید اما هیچ جوابی به ما ندادند و 

کردند. ما را دچار این اختالفات و فتنه ها 
آقای  که  شد  شروع  اینجا  از  فتنه  آغاز  بنابراین 
نکردند  و منکر  بقولشان عمل  سیدحسین شیرازی 

آن جلسه و مطالب خودشان شدند.
داوری   اهلل  آیت  خدمت  صبح  فردا  صورت،  هر  در 
رسیدیم و چون وقت نبود وارد منزل نشدیم، پدرم 
همانجا درب منزل مطلب را به ایشان توضیح دادند 
امضاء  فوراً  میل  کمال  با  و  شدند  خوشحال  ایشان 

کردند.
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داستان آیت اهلل رجائی

آیت اهلل رجائی بنایشان نیست 
کنند که در اینگونه امور اجتماعی دخالت   

بعد رفتیم خدمت آیت اهلل سید محمد رجائی ایشان 
کردند و  گرم و صمیمانه به پدرم اظهار محبت  خیلی 
چون ما فرصت نداشتیم و باید به سرعت خودمان را 
کنار درب  به فرودگاه می رساندیم وارد منزل نشدیم 
گفتند، ایشان فرمودند:  منزل پدرم قضیه را به ایشان 
کارها  که در اینگونه  شما بزرگوارید، اما بنای من نیست 
که به من پیشنهاد شده  کنم خیلی جاها بود  دخالت 
نکرده ام.  امضایی  کجا  هیچ  نکردم،  قبول  ولی  بود 
نه فقط شما، بلکه اصالً بنا ندارم در اینگونه مسائل 
گر امضاء کنم فتح باب می شود و دیگران  دخالت کنم. ا

هم ممکن است سراغ من بیایند.
گفتیم کسی نمی فهمد ما فقط این نامه را به حضرت 

آیت اهلل العظمی سیستانی می دهیم.
فرمودند: نه، من اصالً هیچ کجا در این امور اجتماعی 
داشته  دخالت  ندارم  هم  بنا  و  نداشته ام  دخالت 

کجا. باشم. نه فقط شما بلکه هیچ 
و  می دانید  صالح  جور  هر  ندارد  مانعی  گفتیم 
فرودگاه  به  را  خودمان  رفتیم  و  کردیم  خداحافظی 

رساندیم و رفتیم نجف اشرف.
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اختالف افکنی و فتنه انگیزی بین علما

کنند چه برای  بنابراین وقتی ایشان بنا ندارند در اینگونه امور دخالت 
ما باشد چه برای عبداالمیر باشد چه بزرگتر چه کوچکتر، برای هیچ مقامی 
چنین امضائی نمی کنند و این به معنای قبول نداشتن طرف مقابل نیست 
که آیت اهلل رجائی چون آقای  کردند  و حال آنکه این فتنه گران شرور شایع 
که پدرم را  صافی را قبول نداشتند امضاء نکردند. هدفشان هم این بود 
کنند تا مجبور شوند بر ضد آیت اهلل رجائی  نسبت به آیت اهلل رجائی بدبین 
عکس العمل نشان دهند و از این طریق از فتنه گری های خود لذت ببرند.
در  رجائی  آیت اهلل  با  ما  مالقات  محتوای  زیاد  و  کم  هیچ  بدون  این 

مورد حسینیه بود.

نسبت جعل امضاء به پدر
 و ترساندن آیت اهلل رجائی!!!

کلیپی  مدتی بعد از این جریان، دیدیم این جماعت بی تقوا و معاند 
به  اینکه  جمله  از  بوده  بسیاری  دروغ های  آن  در  که  کرده اند  منتشر 
کرده و برده به آقای  گفته اند آقای صافی امضاء شما را جعل  آقای رجائی 
سیستانی نشان داده تا بتواند تولیت حسینیه را از ایشان بگیرد!! و یک 
را  اجداد دروغینشان  و  آباء  و تصاویر  نامربوط  کاغذهای  از  بزرگ  کیسه 
کردند ما  به عنوان اسناد و مدارک به آیت اهلل رجائی نشان دادند و ادعا 
متولی شرعی این حسینیه هستیم و آقای صافی به نام شما می خواهد 
بر  جماعت  این  شرعی  ادلۀ  از  یکی  یعنی  بگیرد!!  ما  از  را  حسینیه  این 

تولیت این حسینیه همین تصاویر است!!!
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اما آغاز فتنه
کنیم،  یک  اقدامی  اینکه  از  قبل  ما  که  بود  قرار  این  از  قضیه  اصل 

که قرار بود به ترتیب برای  کرده بودیم و اسامی علمایی  پیش نویسی تهیه 
گرفتن سراغ آنها برویم در آن نوشته بودیم، چون وقت خیلی تنگ  امضاء 
)پیش  لیستی  لذا  بیفتند  قلم  از  بزرگواران  این  از  بعضی  بود  ممکن  و  بود 
کردیم تا طبق  از اسامی علما از جمله آیت اهلل رجائی تهیه  نویس نامه( 
که ایشان چون  کند،  کس خواست امضاء  آن  لیست برویم سراغ آنها  هر 

که در مسائل اجتماعی دخالت نکنند، امضاء نکردند. بنایشان این بود 
گفتند این اسناد با لیست علما را نزد من بگذارید  آقای سید حسین 
کنم و بعداً به شما تأییدیه بدهم. شاهد بر این مطلب آقای  تا مطالعه 
به  صافی  نامۀ  آقای  در  بود:  گفته  رجائی  آقای  به  که  است  نجم الدین 
که این فتنه از  شیرازی اسم آقای رجائی هم هست پس معلوم می شود 

که پدرم رفتند نزد آقای شیرازی آغاز شد.  همان ابتدایی 

سید  به  امانت  عنوان  به  علما  لیست  با  را  اسناد  این  صورت  هر  در 
که متأسفانه در این امانت خیانت شد و این  حسین شیرازی سپردند 
اسناد را بدون اجازه پدرم تحویل این جماعت شرور دادند و فتنه این 

گران از همین جا آغاز شد. فتنه 

حسینیۀ  داستان  کجای  هیچ  در  رجائی  آیت اهلل  نام  نماند  گفته  نا
که هیچ ارزش شرعی و قانونی  جز در آن پیش نویس  اصفهانیها نیست 
متولیان  که  بوده  نقشۀ  راهی  یک  نویس  پیش  این  ندارد،  اخالقی  و 
همان  متولیان  اصلی  مدارک  کنند،  حرکت  طریق  آن  از  می بایست 
که به محضر مبارک  نامه های درخواستی از علما می باشد و در نامه ای 
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مرجع اعالی شیعه حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی تقدیم شد،  هم 
چنین در نامۀ درخواستی از علما، در هیچ یک از این نامه ها نه نامی از 

آیت اهلل رجائی هست و نه امضائی از ایشان.

که از همه جا بی خبر  در هر صورت آیت اهلل رجائی شخصیت وارسته ای 
گفتند آقای صافی  بودند، وقتی این جماعت بی تقوا به دروغ به ایشان 
من  فرمودند  و  شدند  عصبانی  ایشان  است،  کرده  جعل  را  شما  امضاء  

کنید و ...  امضاء نکردم، تکذیب 
این جماعت آشوب طلب که مدتها به دنبال سوژه می گشتند خوشحال 
که اساسش  کلیپ را  کنون این سوژه را به دست آورده اند، لذا این  از اینکه ا

کردند. بر دروغ و فریب بود همه جا منتشر 
شدند  عصبانی  فیلم  این  انتشار  از  شدت  به  رجائی  آیت اهلل  البته 
این ها  کنند  پخش  مرا  فیلم  جماعت  این  نبودم  راضی  من  فرمودند: 

مرتکب حرام شدند.

گروه فرهنگی حسینیۀ  مدتی پس از این جریان، بنده همراه پدرم و  
کامالً  اصفهانیها رفتیم قم خدمت آیت اهلل رجائی و مطلب را برای ایشان 
کردیم. پدرم به  کردیم و دروغ های این جماعت بی تقوا را برمال  روشن 
گفتند همین االن تلفن می زنم به دفتر آیت اهلل العظمی  آیت اهلل رجائی 
که جریان چه بوده و آیا آقای صافی  سیستانی در نجف خودتان بپرسید 

امضاء مرا به شما داده  یا نه؟
بگیرند،   تماس  نجف  با   که  برداشتند  را  گوشی  پدرم  صورت  هر  در 
را  شما  حرف های  تمام  من  فرمودند:  و  شدند  مانع  رجائی  آیت اهلل 
کارها چیه اینها  قبول دارم و از شما عذرخواهی می کنم و فرمودند: این 
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می کنند،  اصالً  این جماعت بدون اجازۀ من فیلم برداشتند، من راضی 
کردند. گروه شرور اظهار برائت و انزجار  که فیلم بردارند، و از این  نبودم 

 خالصه آیت اهلل رجائی در آن جلسه به خاطر اینکه در بیت خودشان 
کردند و با  یک تهمتی به پدرم زده شد و منتشر شد از  پدرم عذرخواهی 
کردند حتی موقع رفتن  یک خضوع و خشوع غیرمعمول از پدرم احترام 
ما، این شخصیت بزرگوار و سید اوالد پیغمبر خم شد و کفش های پدرم را 
که آیت اهلل رجائی   کردند  گروه بی تقوا شایع  کرد، اما متأسفانه این  جفت 

که امضاء نکردند. آقای  صافی را قبول نداشتند 


