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گفتوگو 88498479

شهید آیتاهلل حاج سیدمصطفی خمینی

احمدرضا صدري

امروز پنجاه و يكمين سالروز شهادت فرزند ارشد و
نامآور امام ،شهيد آيتاهلل حاج سيدمصطفي خميني
اس�ت .آن بزرگ عالوه بر مشاركت مؤثر در فرآيند
نهضت اسالمي ،مرگي پربركت داشت و انتشار خبر
شهادت وي ،ياد امام را زنده و مردم مشتاق آن بزرگ
را به جوشش و تجليل واداشت .اينك در نكوداشت
خاطره آن عالم رباني و مجاه�د ،با حضرتآيتاهلل
محمد مؤمن قمي گفتوش�نودي انجام دادهايم كه
نتيجه آن را پيش روي داريد .اميد آنكه مقبول آيد.

ايش�ان بيش از همه س�ر درس امام
اش�كال ميكرد و اش�كاالت علمي
و دقيق�ي ه�م ميگرف�ت ،بهطوري
كه حت�ي گاهي با امام بحثش�ان باال
ميگرف�ت و حاجآقا مصطف�ي ابدا ً
به اي�ن دلي�ل ك�ه پ�درش مجتهد
سرشناس و جامعالشرايطي بودند،
كوت�اه نميآمد و س�كوت نميكرد.
امام هم روي حرف خود ميايستادند
و بحث ميكردند .رابطه حضرت امام
و حاجآق�ا مصطفي فق�ط يك رابطه
پ�در و فرزندي نبود و حض�رت امام
به دقت و پيگي�ري حاجآقا مصطفي
توج�ه و عنايت وي�ژهاي داش�تند

«جلوهها و خاطرههايي از منش سياسي و اجتماعي شهيد آيتاهلل سيدمصطفي خميني»
در گفتوشنود با آيتاهلل محمد مؤمنقمي

علم و معنويت را
از پدر به ارث برده بود

نبود و مانند پدر بزرگوارش به ماديات دلبس��تگي
نداشت .گاه به تناسب در ميان حرفهايش شواهدي
را م��يآورد ،اما به هي��چ وجه اهل به رخ كش��يدن
معلوماتش نبود .بس��يار خاكي و درويشمس��لك
بود و كمترين اثري از تكبر و به اصطالح امروزيها
آقازادگي در او مش��اهده نميشد .مطلقاً خودش را
نميگرفت كه من پسر فالني هستم .جامع فضايل
بود.
ظاه�را ً از دورهاي به بعد ايش�ان تصميم
ميگيرد ديگر در بياناتش ش�عر نگويد يا
نخواند .داستان از چه قرار بود؟
بله ،ايشان اشعار فراواني را حفظ بود .يك بار گفت:
«من اش��عار ابن مالك را حفظ ب��ودم ،ولي تصميم
گرفتم ديگر نخوانم تا از يادم بروند».
چرا؟
ميگفت :روايت است هر كس��ي كه ذهن خود را از
ش��عر انباش��ته كند ،انگار كه مغزش را پر از چرك
كرده اس��ت! حتي به اين نكات جزئي و ظريف هم
توجه داشت .ما از روحيه عرفاني ايشان هم استفاده
ميكرديم.
اشارهاي هم به آثار ايشان و تنوع موضوعي
آن داشته باشيد.
از كتابهاي ايشان كه چاپ شدهاند ،غير از اصول،
در زمينه فقه ،كتاب الصوم ايشان را دارم .تفسيرشان
هم اثر ارزندهاي است .خوب است اين را بگويم كه
ايشان اساساً روحيه تقليد نداشت .در مسائل تأمل
ميكرد و با اجتهاد پيش ميرفت .اگر زنده ميماند،
بالشك از علماي سطح اول عالم تشيع بود كمااينكه
در همان زمان هم ،تا حدودي به اين جايگاه دست
يافته بود.
از ويژگيهاي درس امام و جايگاه حاجآقا
مصطفي در اين درسها برايمان بگوييد.
درس حضرت امام بع��د از درس آيتاهلل بروجردي
از همه درسها ش��لوغتر بود .امام يك ساعت و نيم

حاجآق�ا مصطف�ي انس�ان متعهدي
بود و هيچوق�ت كاري نميك�رد كه با
ش�أن روحاني�ت مطابق�ت نداش�ته
باش�د و توق�ع امتي�از وي�ژهاي را از
جانب پ�در نداش�ت .ام�ام ب�ا وجود
عالق�ه ش�ديدي ك�ه ب�ه حا جآق�ا
مصطفي داش�تند ،هيچوقت ش�رايط
خاصي را براي او در نظ�ر نميگرفتند

بعد از طلوع آفتاب درس را شروع ميكردند و حدود
 50دقيقه درس ميدادند .درس آيتاهلل بروجردي
حدود دو س��اعت و نيم بعد از طلوع آفتاب ش��روع
ميشد .از مسجد سلماس��ي كه امام در آنجا درس
ميدادند تا مس��جد باالس��ر كه آيتاهلل بروجردي
تدريس ميكردند 10 ،دقيقه راه بود و ميشد پس از
درس امام به درس ايشان هم رسيد.
در حوزه باالترين درسي كه فقها تدريس ميكنند،
درس خارج اس��ت .درس خارج امام اعتبار خاصي
داشت ،ولي هيچوقت كسي نش��انهاي بر اينكه امام
ادعا كنند كه چي��زي بلدند يا به خاطر علمش��ان
تفاخري داشته باشند ،در ايشان مشاهده نشد .تنها
چيزي كه ما در امام ديدي��م ،تواضع بود و معنويت.
طلبههاي باسواد و درسخوان حتماً سعي ميكردند
در درس امام شركت كنند .همانطور كه اشاره كردم،
يكي از اين طلبههاي فاضل و اه��ل بحث و درس،
مرحوم حاجآقا مصطفي بود .ايشان بيش از همه سر
درس اشكال ميكرد و اشكاالت علمي و دقيقي هم
ميگرفت ،بهطوري كه حتي گاهي با امام بحثشان
باال ميگرفت و حاجآقا مصطفي ابدا ً به اين دليل كه
پدرش مجتهد سرشناس و جامعالشرايطي بودند،
كوتاه نميآمد و س��كوت نميكرد .ام��ام هم روي
حرف خود ميايس��تادند و بحث ميكردند .رابطه
حضرت امام و حاجآقا مصطفي فقط يك رابطه پدر
و فرزندي نب��ود و حضرت امام به دق��ت و پيگيري
حاجآقا مصطفي توجه و عنايت ويژهاي داشتند.
آيا امام براي فرزندش�ان امتي�از ويژهاي
قائل ميشدند؟
خير ،البت��ه حاجآقا مصطفي هم انس��ان متعهدي
بود و هيچوقت كاري نميكرد كه با شأن روحانيت
مطابقت نداش��ته باش��د و توقع امتياز ويژهاي را از
جانب پدر نداشت .امام با وجود عالقه شديدي كه به
حاجآقا مصطفي داشتند ،هيچوقت شرايط خاصي
را براي او در نظر نميگرفتند .مث ً
ال يادم است وقتي

دختر مرحوم آيتاهلل حاجآقا مرتضي حائري را براي
حاجآقا مصطفي خواستگاري كردند ،دو اتاق بيروني
منزل خودش��ان را به او دادند تا زندگي كند ،چون
پول و تشكيالت نداشتند كه براي پسرشان امكانات
ويژهاي را اختصاص بدهند .بع��د از رحلت آيتاهلل
بروجردي در اواخر س��ال  ،1340چ��ون مراجعات
به بيت امام زياد ش��د و در آنجا مس��ائل مبارزاتي و
بحثهاي گوناگوني مطرح ميش��دند ،براي اينكه
ب��ه درس حاجآقا مصطف��ي لطمهاي وارد نش��ود،
حضرت امام خانه كوچكي را براي ايش��ان گرفتند
تا با همس��رش به آنجا بروند و در اثر رفتوآمدهاي
زياد خانه امام ،حاجآقا مصطفي از درس و بحث خود
عقب نيفتد.
از ح�وادث س�ال  1342و نق�ش حاجآقا
مصطفي در آن واقعه برايمان بگوييد.
عصر عاشوراي  13خرداد سال  1342حضرت امام
در فيضيه سخنراني عجيبي را ايراد كردند .دو روز
بعد از اين سخنراني بود كه ايشان را دستگير كردند.
اين واقعه در حقيقت ،نقطه آغاز نهضت حضرت امام
بود .ايشان هيچوقت اطرافيانشان را همراه نميبردند
و همواره به حاجآقا مصطف��ي توصيه ميكردند كه
از عوالم سياس��ي و مبارزات دور باشد و به درس و
بحثش برس��د .آن روز صبح از ماجرا خبر نداشتم و
يكي از طالب آمد و خبر دستگيري حضرت امام را به
من داد .مردم به خيابان آمده بودند و علما به منزل
مرحوم آيتاهلل آسيد احمد زنجاني رفته بودند تا در
آنجا با هم مشورت كنند و درباره اين قضيه تصميم
بگيرند .من هم همراهشان رفتم و تا  10صبح آنجا
بوديم .بعد از مشورت با آقايان به اين نتيجه رسيدند
كه بهتر اس��ت به حرم معصومه(س) بروند .حاجآقا
مصطفي در برابر ايوان آيينه و داالني كه به خيابان
ارم منتهي ميشد در بين عدهاي از مريدان حضرت
امام ايستاده بود .آنها داشتند صحبت ميكردند كه
جنازهاي را وارد صحن كردن��د .ناگهان جمعيت به

آیتاهلل حاج شیخ محمد مؤمن قمی

به عنوان نخستين سؤال ،لطف ًا بفرماييد كه
از چه دورهاي و چگونه با شهيد آيتاهلل حاج
سيدمصطفي خميني آشنا شديد؟
بس��م اهلل الرحمن الرحي��م .الحم��دهلل رب العالمين
و صل��ي اهلل علي محمد وآل��ه الطاهري��ن(ع) .بنده در
س��الهاي  1336و  ،1337در ح��وزه علمي��ه قم به
تحصيل مشغول بودم و البته در آن دوره مرحوم حاجآقا
مصطف��ي(ره) را از نزديك نميش��ناختم .در آن دوره
مرحوم آيتاهللالعظمي بروجردي مرجع علياالطالق
شيعه بودند و حوزه درسي بسيار وسيعي داشتند .بنده
درس س��طح را تمام كردم و قصد داشتم درس خارج
را شروع كنم و ميدانس��تم درس خارج حضرت امام،
بسيار پربار است .ايشان اصول را بر مبناي كفايه و فقه
را بر مبناي مكاسب درس ميدادند .بنده درس اصول
را خدمت امام ميرفتم و مرحوم حاجآقا مصطفي هم
كه انصافاً طلبه بسيار فاضلي بود -در اين درس شركتميكرد .ابتدا براي درس فقه نزد مرحوم آقاي بروجردي
ميرفتم ،ولي يك ماه كه گذش��ت آن را رها كردم و به
درس فقه امام رفتم و در اين دو درس بود كه آشنايي
نزديكتري با آقاي حاجآقا مصطفي پيدا كردم.
اش�اره كرديد كه ايش�ان طلبه فاضلي بود.
روي چ�ه خصال�ي ،چنين تحليل�ي از فضل
ايشان داريد؟
اين بزرگوار بس��يار اهل درس و بحث بود و در حضور
در جلس��ات درس ،نظم و ترتيب خاصي داشت و هيچ
درس��ي را از دس��ت نميداد .در بح��ث ،مخصوصاً در
موضوعات فلسفي ،تبحر و مهارت ويژهاي داشت و در
مدرسه حجتيه درباره اسفار مالصدرا با فضال بحثهاي
پرش��ور و مفصلي ميكرد .خدا رحمتش كند .صداي
رس��ايي هم داشت و خالصه مدرس��ه و كالس را روي
سرش ميگذاشت!
خ�ود ش�ما ه�م ب�ا ايش�ان بحث فلس�في
ميكرديد؟
بنده وقتي مطمئن شدم ايشان بر فلسفه مسلط است،
در س��ال  1338يا  1339تصميم گرفتم بخش فلسفه
منظومه حاج مالهادي سبزواري را نزد ايشان بخوانم.
بخش منطق را نزد استاد ديگري خوانده بودم .با چند
تن از دوس��تان نزد حاجآقا مصطفي رفتيم و از ايشان
درخواس��ت كرديم به ما منظومه درس بدهد .ايشان
قبول كرد و جلس��ه درس ما هر روز ،دو س��اعت مانده
به غروب در مسجد مدرس��ه حجتيه تشكيل ميشد.
ايشان در فلسفه معروف و در اين زمينه ،خوشفكر بود.
وقتي خدمت ايشان منظومه حاج مالهادي سبزواري
را ميخوانديم ،كام ً
ال معلوم بود كه ايش��ان به مباحث
سطح باالتري از اسفار مالصدرا هم تسلط دارد .جلسات
بسيار مفيدي بودند و در آنجا بيش از پيش ،بر تسلط و
دقت نظر باالي حاجآقا مصطفي در دروسي كه تدريس
ميكرد ،آگاه شدم .اين نخستين بار بود كه يك رابطه
علمي ممتد و مستمر را با ايشان برقرار كردم.
حاجآقا مصطفي انصافاً در مباحث فلس��في فوقالعاده
بود .همچنين در زمينه ادبي��ات ،بهويژه ادبيات عرب،
تبحر بااليي داش��ت .كتاب منظومه ،كتاب س��ادهاي
نيست و پس از اسفار مالصدرا ،شأن بسيار بااليي دارد.
ميدانيد كه مالهادي س��بزواري به مالصدرا اعتقاد و
عالقه بسياري داشت و بر كتاب اسفار او ،حاشيهاي هم
نوشته اس��ت كه در كتاب منظومه آمده است .حاجآقا
مصطفي تسلط عجيبي بر كتاب اسفار داشت و ميشود
گفت كه مثل موم در دستش نرم بود ،طوري كه وقتي
درس ميداد ،انسان حقيقتاً مبهوت ميشد و ميدانست
با يك استاد استثنايي س��ر و كار پيدا كرده است .فقط
هم به ميزاني كه مقرر بود بسنده نميكرد ،بلكه بهكل
آثار مالصدرا و نيز فلسفه اش��اره ميكرد .انسان بسيار
خوشفكر و فهيمي بود .هميشه قبل از اينكه عبارات
كتاب را از رو بخواند ،مطل��ب را از خارج بيان ميكرد.
بيان خيلي خوبي داشت و بر درس مسلط بود .كالس
ايشان غير از آموزش درس ،آموزش اخالق هم بود.
ايشان از چه زماني به درجه اجتهاد رسيد؟
قبل از تبعيد به تركيه و در برههاي كه در خدمت ايشان
بوديم ،قطعاً مجتهد بود ،ولي در درس حضرت امام هم
شركت ميكرد ،چون در هر حال پدر بزرگوارشان هم
فقيه ممتازي بودند و درسشان مثل نكات اخالقياي
كه بيان ميكردند ،ارزشمند بود.
از شباهتهاي كرداري حضرت امام و شهيد
آيتاهلل حاج آقا مصطفي بفرماييد.
تا وقتي كه حضرت ام��ام را تبعيد نك��رده بودند ،من
درس خارج را نزد ايشان خواندم و اگر در فقه و اصول
چيزهايي بلدم ،مديون ايشان هستم .نميخواهم درس
ساير علما را زير سؤال ببرم يا خداي ناكرده نفي كنم،
ولي خودم از حضرت امام بسيار آموختم .حضرت امام
بسيار خوشفهم بودند ،دركي عالي از مسائل داشتند
و تقوايشان بينظير بود .بنده از سال  1337تا آخر عمر
ش��ريف حضرت امام ،حتي يك كار كوچك را هم كه
اندك ش��ائبه دنيوي در آن باش��د ،در ايشان مشاهده
نكردم .همين درك و فهم خوب از مسائل و تقواي باال
را هم در حاجآقا مصطفي ميديدم .ايشان هر بحثي را
كه مطرح ميكرد ،اعم از فلس��في يا فقه��ي يا ادبي ،با
دقت تمام بيان ميكرد .گاهي هم در بين حرفهايش،
اشعاري را از ابن مالك شاعر مشهور عرب ميآورد.
همه چيز در وجود حاجآق��ا مصطفي طبيعي بود و ابدا ً
تكلف در او ديده نميشد .هرگز نديدم كه كاري را براي
اثبات كمال و علم خود انجام بده��د .همان معنويتي
كه حضرت امام داشتند ،در ايش��ان هم بود .اهل دنيا
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خروش درآمدند و تظاهرات ش��د .آقايان علما
براي اينكه جلوي اغتشاش و كشتار را بگيرند،
از مردم خواس��تند زودتر از صحن بيرون بروند.
حاجآقا مصطفي هم از مردم خواس��ت متفرق
شوند و آن روز عصر در ساعت  5به حرم برگردند.
البت��ه آن روز عصر حكومت نظام��ي برقرار و از
تجمع مردم جلوگيري شد .از آن تاريخ بود كه
حضرت امام را در تهران حبس كردند.
چه مدت؟
حدود يك سال.
در اين فاصله بيت ايشان را چه كسي
اداره ميكرد؟
حاجآق��ا مصطفي همراه با خان��واده به اندروني
منزل امام آمد و اداره بيت را به عهده گرفت .همه
كارها زير نظر و به دس��تور ايشان اداره ميشد.
مريدان حضرت امام اصرار داشتند كه در غيبت
ايشان ،حتماً در بيت ايشان حضور پيدا كنند و
چراغ خانه را روش��ن نگه دارند و بيت حضرت
امام را حتي براي يك ساعت هم خالي نگذارند.
ما تص��ور ميكردي��م زندان حضرت ام��ام زياد
طول نكش��د .چند ماه بعد از دستگيري ايشان،
فهميديم امام را از زندان به خانهاي در قيطريه
منتقل كر دهاند .در آنجا اجازه مالقات ميدادند،
به همين دليل عدهاي تصميم گرفتند همان روز
به ديدن امام بروند ،ولي من فردا صبح رفتم كه
البته راهم ندادند و گفتند :فقط علماي شاخص
حق مالقات با حضرت امام را دارند!
آي�ا حاجآقا مصطف�ي در فاصلهاي كه
امام در زندان بودند ،درس ميخواندند
يا تدريس ميكردند؟
خبر ندارم .اگر هم ايشان كالسي داشته است من
خبر نداشتم ،ولي واقعيت اين است كه اداره بيت
و تحصيل همزمان ،كار سادهاي نبود.
رابط�ه حاجآقا مصطفي با س�اير علما
چگونه بود؟
حاجآق��ا مصطفي نهاي��ت تالش خ��ود را براي
حفظ وحدت بين علما ميك��رد .خود حضرت
امام هم همواره روي وح��دت روحانيون تأكيد
داشتند .يادم اس��ت در آن برهه مرحوم آيتاهلل
خويي مصرف قند و شكر را -كه در انحصار دولت
بود -ممن��وع اعالم كردند .حاجآق��ا مصطفي با
اينكه خود و پ��در بزرگوارش مجته��د بودند و
ميتوانس��تند به اجتهاد خود عم��ل كنند ،به
احترام فتواي آيتاهلل خويي ،ديگر به جاي قند و
شكر ،شربت سركه شيره به مراجعين ميدادند.
حضرت امام بهقدري به وحدت بين روحانيون
اهمي��ت ميدادند كه ميفرمودن��د« :حتي اگر
حرفي هم نداريد كه به هم بزنيد ،هفتهاي يك
بار دور هم جمع ش��ويد و چاي بخوريد! همين
جمع شدن شما باعث ميش��ود دشمن دست
و پاي خود را جم��ع كند ».حاجآقا مصطفي هم
سعي ميكرد اين دستور پدر را اجرا كند.
از روي�داد آزادي حض�رت ام�ام در
فروردي�ن م�اه  1342چ�ه خاطرهاي
داريد؟
من در آن ايام در قم نبودم .من در اواخر س��ال
 1342به عراق رفتم و تا مرداد س��ال  1343در
آنجا بودم ،ل��ذا هنگامي كه ام��ام از زندان آزاد
شدند ،در نجف بودم .ما آنجا در مدرسه آيتاهلل
بروجردي ،جش��ن آزادي امام را گرفتيم .رژيم
ش��اه ،خيلي طلبهها را اذيت ميكرد .به همين
دليل هر كس��ي كه توانس��ته بود ،خودش را به
حوزه نجف رسانده بود .حوزه نجف ضعيف شده
بود و با آم��دن طالب ايراني -ك��ه خوب درس
خوانده بودن��د -رونق گرفت .مدرس��ه آيتاهلل
بروجردي محل تجمع اي��ن طالب بود .مرحوم
حاج ش��يخ نص��راهلل خلخال��ي هم كم��ك كار
عالقهمندان به امام در آنجا بود .به همين دليل
جشن آزادي امام را در اين مدرسه گرفتيم.
شما كي به ايران برگشتيد؟
در مرداد سال  .1343در آن زمان حضرت امام
تدريس ميكردند و من هم توفيق پيدا كردم كه
در آن درس حضور پيدا كنم.
هنگامي كه امام به نجف تبعيد شدند،
توانستيد به مالقات ايشان برويد؟
بله ،من گذرنامه عراقي داشتم و براي اينكه باطل
نشود ،بايد سالي دو بار به عراق ميرفتم ،اما در
عين حال مشمول نظام وظيفه بودم و به صورت
عادي امكان خروج از كشور را نداشتم ،به همين
دليل به صورت قاچاقي ميرفتم .يك بار زماني
كه حضرت ام��ام و حاجآقا مصطف��ي در تركيه
بودند توانس��تم به ديدنش��ان بروم ،ولي وقتي
برگش��تم رژيم فهميد و مرا دستگير و محاكمه
كرد .در آن س��الها  100توم��ان ميگرفتند و
معافيت س��ربازي ميدادند ،با اينكه مبلغ كمي
نبود ،ولي به هر شكلي كه بود تهيه كردم و دادم
و معافي گرفتم .از آن به بعد شايد بيش از  20بار
به عراق رفتم و همان جا هم ازدواج كردم.
از درسه�اي ام�ام در نج�ف برايمان
بگوييد؟
جلسات درس امام مملو از جمعيت و با درسهاي
آيتاهلل خويي همتراز بود ،در حالي كه رژيم شاه
عمدا ً امام را به نجف فرستاده بود تا حضور مراجع
بزرگ آنجا حضور ايش��ان را تحتالش��عاع قرار
بدهد و مردم بهتدريج ايشان را فراموش كنند،
اما نتيجه كام ً
ال برعكس شد.
جلس�ات درس امام در كجا تش�كيل
ميش�د؟ حاجآقا مصطفي هم در اين
درسها شركت ميكرد؟
جلس��ات درس حضرت امام در مدرس��ه شيخ
انصاري معروف به مسجد تركها برگزار ميشد
و حاجآقا مصطفي مستشكل اصلي اين درسها
بود.

بيت امام را چه كسي اداره ميكرد؟
حاجآقا مصطفي وقت خود را منحصرا ً به شركت
در درس علماي ب��زرگ و تحصي��ل و تدريس
اختص��اص داده و به عنوان يك م��درس عالم و
دقيق مطرح شده بود .او درست مثل گذشتهها
اهل مباحثههاي پرش��ور بود .حضرت امام هم
تمايل نداشتند حاجآقا مصطفي وقتش را صرف
اداره بيت يا امثال آن كند .خود حاجآقا مصطفي
هم عالقهاي به اين كار نداشت و در قم هم بنا به
ضرورت اين كار را كرده بود.
آخرين مالقات شما با حاجآقا مصطفي
كي بود؟
بار آخر در س��ال  1349به ع��راق رفتم و به من
گفتند :ايشان به لبنان رفته است .علت را جويا
شدم ،گفتند :يكي از آقايان در نجف حرفهاي
نامربوطي درباره ايشان زده و ايشان هم ناراحت
ش��ده و به لبنان رفته اس��ت! افراد وابس��ته به
رژيم ش��اه ،از آزار و اذيت حضرت امام و حاجآقا
مصطفي فروگذار نميكردند .اي��ن دو بزرگوار
حقيقتاً در نجف خيلي اذيت شدند.
با حضرت امام هم مالقات داشتيد؟
بله ،خدمت ايشان رفتم و از اوضاع ايران برايشان
گفت��م .زماني بود ك��ه مرحوم آي��تاهلل حكيم
فوت كرده بود و آقايان فضال و مدرس��ين حوزه
علميه قم ،طي اعالميهاي م��ردم را به تقليد از
حضرت امام ارجاع داده بودند .خدمت امام كه
رس��يدم ،ديدم مرحوم آقاي آش��يخ عبدالعلي
قرهي آنجاست .امام بسيار ناراحت بودند .من كه
وارد شدم به آقاي قرههي اشاره كردند كه بيرون
بروند .من تصور ميكردم اعالميه فضالي قم به
دست امام رسيده اس��ت ،ولي در آنجا فهميدم
اينطور نيس��ت .البته خبرش را ش��نيده بودند،
ولي اعالمي��ه را نديده بودند .ب��ا ناراحتي از من
پرسيدند« :شما كس��اني كه اين كار را كردهاند
ميشناسيد؟» عرض كردم :بله و نامشان را بردم
و در ضمن عرض كردم كه خودم هم در زمره آنها
هستم! امام فرمودند« :روي چه حسابي اين كار
را كردهاند؟» عرض كردم« :براي اينكه رژيم شاه
ستم و تعدي به احكام اس�لام را از حد گذرانده
اس��ت و باالخره يك نفر بايد بيايد و توي دهان
شاه بزند و علماي قم هم سعي كردهاند به وظيفه
شرعي خود عمل كنند ،چون جز شما كسي اين
توانايي را ندارد!» وقتي موضوع را به اين ش��كل
مطرح كردم و پاي خ��دا و اداي تكليف به ميان
آمد ،حضرت امام سكوت كردند و ديگر در اين
باره بحثي نكردند .در آنجا متوجه ش��دم ايشان
از رفتار برخي از روحانيون نجف بسيار ناراحت
هس��تند .ميفرمودند« :اينها شايعه پراكندهاند
كه :فالني آمده است كه كار ما را از رونق بيندازد!
در حالي كه قصدم اين است كه به آنها بفهمانم
رژيمهاي س��تمگر و غاصبي چون رژيم بعث و
رژيم ش��اه را تحمل نكنند .گفتهاند :فالني همه
كمونيس��تها را دور خود جمع كرده است و با
آنها رابطه دارد!»
من بعضي از اين شايعهپراكنها را ميشناختم.
يك��ي از آنها در جلس��ه ناهاري گف��ت« :آقاي
خميني اهل مبارزات سياس��ي است كه امري
غيرالهي اس��ت ».او از كس��اني ب��ود كه خيلي
حضرت امام را اذيت كرد .موقع��ي كه به ايران
برگشتم ،ساواك به دليل اينكه همواره ميگفتم:
آيتاهلل خميني اعلم اس��ت مرا دس��تگير كرد.
مدت��ي ه��م گذرنام��هام را نگ��ه داش��تند و
محدوديتهايي را برايم ب��ه وجود آوردند ،ولي
به لطف خدا هرچه بود گذشت و سرانجام ملت از
زير يوغ رژيم ستمكار پهلوي بيرون آمد.
وكالم آخر؟
وقتي حضرت امام(ره) در اوايل نهضت به مالقات
حضرت آيتاهلل بهاءالدي��ن (ره) رفتند ،جناب
آقاي بهاءالديني فرمودند« :در اين مبارزهاي كه
شما پيشقدم شدهايد ،بايد علما با شما باشند،
ولي من فكر ميكنم علما كنار بكشند و شما را
تنها بگذارند ،چرا ش��ما اي��ن كار را ميكنيد؟»
حضرت امام(ره) فرمودند« :م��ن در مرحلهاي
هستم كه اختيار همه چيز با خودم ميباشد ،ولي
گويا اختيار خودم با من نيست و مرا به آن راهي
كه بايد بروم ،راهنمايي ميكنند و من وظيفه را
تشخيص ميدهم كه اين كار را بايد انجام دهم
و همان كار را ميكنم ».البت��ه بعدها روحانيت
مخصوصاً روحاني��ت قم باالخص مدرس��ين و
فضالي ارزش��مند قم در زم��ان تبعيد حضرت
امام(ره) ب��ه تركيه و نجف كمكه��اي فراواني
كردند و اطالعيهها و پيامهاي حضرت امام(ره) را
تكثير و در سراسر ايران پخش مينمودند.
اين واقعيت بس��يار مهمي اس��ت ك��ه حضرت
امام(ره) براي دنيا حس��اب باز نميكرد ،هرگز
مردم را به «خود» دعوت نميكرد و از شجاعت
و قدرت روحي اس�لامي برخوردار ب��ود .بعد از
رحلت مرحوم آيتاهلل بروجردي(قدس س��ره)،
عدهاي براي تقليد به ايش��ان رجوع نمودند ،ا ّما
حضرت امام(ره) خود را به عنوان خادم طلبهها
معرفي فرمودند .ايشان آنچه را كه وظيفه الهي
تش��خيص ميداد ،عمل ميك��رد و ميفرمود:
«امروز تقيه حرام اس��ت و اظهار حقايق واجب
ولو بلغ ما بلغ».
هرگز ترس ب��راي امام(ره) معنا نداش��ت چون
براي خ��دا كار ميكرد و آن زمان كه ايش��ان را
به تهران ميبردند ،ميفرمود« :در راه هم ،آنها
ميترس��يدند و من نميترس��يدم و من آنها را
تسليت ميدادم كه نترس��يد ».اين هواي نفس
نبود ،بلكه واقعيت بود و هرگز غي��ر از اين را از
امام(ره) نديديم و بزرگان ،علما و جامعه اسالمي
هم جز اي��ن را از آن مرد الهي نديدن��د و براي
همين به سمت امام(ره) گرايش پيدا كردند.

