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بارها به جرم چاقوکشی به زندان افتاده بود و 
  .یک بار هم به بندرعباس تبعید شده بود

در مراسم جشن تولد پسر محمدرضا پهلوی، 
تمام چهار راه مولوی را تا شوش، فرش 

 کرد و طاقِ نصرت بست.

مرداد به نفع تاج و تخت  ۲۸ در که اقداماتی دلیل به 
انجام داد، همواره مورد توجه محمدرضا پهلوی بود و حتی 

 .از شاه، یک طپانچه هدیه گرفته بود

ندند؛ زیرا در دل عشق حسین خوا« حرّ»با این حال، او را 
داشت و سرانجام از لشگر یزید، به بیرق امام علیه السالم 

، دچار تحولی درونی شد و ۴۱حسین پناه برد.او در اواخر سال 
خدایا »دوستان و آشنایانش، بارها از او شنیدند که می گفت: 

 «پاکم کن، خاکم کن

 خرداد۱۵مرحوم طیب در 

 . کردن میدان بارفروش ها، موجب شد که تظاهرات، با شور بیشتری صورت گیرد خرداد، طیب با تعطیل ۱۵در روز 

برند، از او می خواهند یک فرم را  می کند. وقتی او را می گیرندو میشهید عراقی، در این باره می گفت: رژیم از طیب توقع داشت که حداقل، جلوی این تظاهرات را در داخل میدان بگیرد. ولی طیب این کار را ن
زار )ریال( داده ام و مردم، این کارها را  ۲۵لق بکنم و من هم آمده ام، مثالً، یک امضا کند و آزاد شود. تقریباً مسأله ]و مضمون آن فرم[ این بوده که آقای خمینی، یک پولی به من داده که بیایم هم چنین حادثه ای را خ

 «ارند و می گویند این حرف را بزن، قبول نمی کند. نصیری تهدیدش می کند و این هم به نصیری فحش می دهدکرده اند. وقتی می گذ

م؛ بنابراین حاضر نیستم در پایان عمر خود، به من عمر خودم را کرده ا»ض[ گفته بود: سید تقی درچه ای نیز می گوید: او را شکنجه کردند و گفتند بگو از خمینی پول گرفته ام و این غایله را راه انداخته ام. ]اما او در عو
 «و دستگاه او، خیانت نمی کنم علیه السالم است و مرجع تقلید هم هست، تهمت بزنم. من به امام حسینعجل اهلل تعالی فرجه الشریف کسی که جانشین ولیّ عصر 

 شهادت طیب 

 در میدان تیر حشمتیه به اجرا درآمد.  ۵:۱۰در ساعت  ۱۱/۸/۴۲دام او در بامداد روز سرانجام طیب به اعدام محکوم شد. و حکم اع

هزار تومان هم در آن زمان به آقای  ۱۵۰گویند طلبه ها سه شبانه روز برای طیب، نماز و روزه قضا انجام دهند و  های علمیه قم، نجف و مشهد می به حوزه و لقب حر انقالب را به طیب حاج رضایی دادند ،بعد از شهادت طیب امام خمینی
و کتابخانه علیها السالم در شب اول شهادت طیب، در تمام کتابخانه های عمومی قم، مثل مسجد اعظم، کتابخانه فیضیه، کتابخانه حضرت معصومه گویند این پول را به نیت رد مظالم برای طیب حاج رضایی بدهید.  دهند و می می عسگر اوالدی

 «ب اول قبر، پانزده هزار نماز وحشت خوانده شده باشدد، پانزده هزار نفر از روحانیون، برای مرحوم طیب و حاج اسماعیل رضایی نماز وحشت خواندند. من فکر نمی کنم برای هیچ آیت اللهی، در شهای دیگری که دایر بو

 رجوع فرمایید  رحمت اهلل علیهزندگی نامه و خاطرات حُر نهضت امام خمینی ”  طیب” نهایی از شخصیت طیب حاج رضایی؛ به کتاب جهت نیاز به منابع و داستا 
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