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دکتر سيد حميد روحانی

اين نوشته متن س��خنرانی و همچنين متن پرسش و پاس��خ از جناب حجت االسام 
والمسلمين سيد حميد روحانی در مراسم بزرگداشت چهلمين سالگرد شهادت آيت اهلل 
سيد مصطفی خمينی اس��ت كه در تاريخ 1396/8/10 در دانشگاه معارف اسامی قم 
برگزار شد. اين برنامه به همت انجمن دانش��جويی انقاب اسامی اين دانشگاه برگزار 
گرديد. نظر به اين كه س��خنرانی حاوی نکاتی ارزش��مند و ناگفته هايی در مورد تاريخ 
معاصر ايران، نهضت امام خمينی و ش��خصيت آن شهيد گرانقدر است، فصلنامه پانزده 

خرداد اقدام به نشر آن می كند.1 
فصلنامه پانزده خرداد

مج�ری: خدمت دانش��جويان بزرگوار، اس��اتيد محت��رم و باألخص حجت االس��ام 
والمس��لمين دكتر س��يد حميد روحانی، تاريخ نگار انقاب اس��امی خير مقدم عرض 

1. از آقايان مهران كوثری و سيد محمد امين نورانی كه زحمت پياده س��ازی و تدوين اين سخنرانی را بر عهده 
داشتند صميمانه تشکر می كنيم و اميدواريم كه مطالب متن در شناخت بخشی از ناگفته های تاريخ ايران و نهضت 

امام خمينی برای نسل حاضر و نسل های آينده مؤثر باشد. )فصلنامه 15خرداد( 

جریان شناسی، غيرتمندی، والیت پذیری و مردم دوستی
ناگفته هايی از ويژگی های اجتماعی آيت اهلل شهيد سيد مصطفی خمينی
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می كنم. استاد محترم، جناب آقای روحانی از اعضای دفتر حضرت امام خمينی)ره( در 
نجف اشرف، مؤسس و رئيس سابق مركز اسناد انقاب اسامی و در حال حاضر مؤسس 
و رئيس بنياد تاريخ پژوهی و دانش��نامه انقاب اسامی می باش��ند و در سال 1367 با 
رهنمودهای امام راحل، تدوين تاريخ انقاب اسامی از سوی امام به ايشان واگذار شد 
كه در اين زمينه دارای تأليفات بسياری هستند. لذا از استاد محترم تقاضا كرديم كه به 
مناسبت چهلمين سالگرد شهيد آيت اهلل سيد مصطفی خمينی نشستی با موضوع سيری 

در سيره و انديشه سياسی اين شهيد بزرگوار داشته باشيم.
آقای روحانی: الحول و ال قوه اال باهلل العلی العظيم، بسم اهلل الرحمن الرحيم. قال اهلل 
الحکيم فی كتابه الکريم: أعوذ باهلل الس��ميع العليم من الشيطان الرجيم، »لََقْد َكاَن فِي 
َقَصِصِهْم ِعْبَره أِلُولِي األَأْلَْباِب«- به راستی در سرگذش��ت آنان برای خردمندان عبرتی 
است - )يوسف /111(. قبل از هر س��خن، اقتضا می كند كه برای عرض ادب به پيشگاه 
مقدس حضرت امام)ره( از جا برخيزيم و فاتحه ای بخوانيم... نثار روح شهدای اسام به 
ويژه شهدای انقاب اسامی، باألخص شهدای حوزه های علميه و دانشگاهی و شهيدان 

مدافع حرم مخصوصاً شهيد عزيز حججی اجماعاً صلوات. 
خوشبختم از اين كه اين افتخار نصيب من ش��د كه در جمع شما خواهران و برادران 

انديشمند پژوهشگر حضور پيدا كنم و با هم گفت وگويی داشته باشيم. 
مقدمه اين كه تاريخ بسيار عظيم است و اهميت ويژه ای دارد. واقعيت اين است كسی 
كه از تاريخ بی خبر اس��ت مانند درختی بی ريشه اس��ت و نمی تواند در مقابل حوادث، 
جريان ها و رويدادها به خوبی مقاومت داش��ته باش��د. اكثر كس��انی ك��ه دچار لغزش 
می شوند و آلت دست قرار می گيرند يک علتش اين است كه از تاريخ بی خبر هستند زيرا 
حوادثی در گذشته ها روی داده است و به چاه ها و چاله هايی كه نياكان در آنها افتاده اند 
فکر نکرده اند و از آن عبرت نگرفته اند و در نتيجه دچار خبط و خطا شدند. البته معنای 
آشنايی با تاريخ اين نيست كه هر كسی كه تاريخ را به درستی درك كند و دريابد حتماً 
می تواند از تاريخ هم عب��رت بگيرد؛ زيرا همين نکته ای كه در آي��ه مذكور آمده گويای 
اين است كه هر كس��ی نمی تواند از تاريخ درس بگيرد. ممکن است بسيار هم به تاريخ 
احاطه داشته باشد و دارای انديش��ه های خوب تاريخی هم باشد اما قيدی را كه در آيه 
مذكور آمده )...الولی االلباب( را نداشته باشد. كس��انی می توانند از تاريخ درس بگيرند 
كه اولی االلباب باشند؛ صاحب خرد و انديشه باشند و می بينيم كه امام درس های بسيار 
عظيمی از تاريخ گرفته بودند. به خاطر دور شدن از موضوع بحث و كمبود زمان مجال 
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اين نيست كه بازگو كنم امام چه درس های سرنوشت ساز و عظيمی از تاريخ گرفته بودند. 
هم در زندگی، هم در حركت و هم در نهضت امام. 

بنابراي��ن در زمينه تاري��خ هر چه بيش��تر تاش ش��ود راه دوری نم��ی رود و يکی از 
مصيبت هايی كه در حوزه های علميه ما وارد شد همين بود كه حوزه های علميه از تاريخ 
بيگانه شدند و بی خبر ماندند و تاريخ را مس��ئله ای پيش پا افتاده و بی ارزش انگاشتند. 
زمانی كه ما در حوزه علميه قم بوديم شايد از شش هزار طلبه ای كه در قم وجود داشت 
فقط يک نفر بود كه گرايش به تاريخ داش��ت و آن هم مرحوم دانشمند علی دوانی)ره( 
بود... لذا امروز همان بايی كه در دوران مشروطه و در دوران ملی شدن صنعت نفت بر 
سر ما آمد همان ها تکرار می شود. همان فريب خوردن ها، همان اعتماد به دشمن. امروز 
می بينيم كه روش اين رئيس جمهور ما عين همان روش ملی گراها و ليبراليست ها است. 
آنها نيز حرفشان اين بود كه بايس��تی با دنيا تعامل داشته باشيم و بدون ارتباط با غرب 
نمی توانيم زندگی كنيم و بايد با كمک آنها در مقابل دولت و ش��اه بايستيم و آنها هدف 
را تعيين كنند كه ما در چ��ه محوری مبارزه كنيم. اگر آنها گفتن��د مثًا در چهارچوب 
قانون اساسی كش��ورتان حركت كنيد، ما بايد همان كار را انجام دهيم. اگر آنها گفتند 
شاه خط قرمز اس��ت بايد آن را رعايت كنيم؛ چرا كه عقيده شان اين بود كه بدون تکيه 
بر ابرقدرتی در مقابل ديکتاتوری حاكم نمی توان نفس كشيد. اگر آزادی بيان و آزادی 
قلم و آزادی انتخابات می خواهيم بايد ابرقدرت ها كمک كنند تا دولت ديکتاتور حاكم 
نتواند ما را سركوب كند. حتی در جريان كاپيتوالسيون مشاهده می كنيم كه هيچ كدام 
از گروه های سياسی مانند جبهه ملی، نهضت آزادی، ناسيوناليست ها، پان ايرانيست ها 
و خيلی های ديگر كه ادعای وطن پرستی داش��ته اند نفس نکشيدند؛ چرا كه حرفشان 
اين بود كه اعتراض به كاپيتوالسيون يک نوع دهن كجی به امريکاست و اين خطرناك 
است و ممکن است امريکا عصبانی شود و از ما حمايت نکند و در نتيجه شاه ما را سركوب 
كند. اين تز تنها در ايران حاكم نبود بلکه در كشورهای عربی نيز وضع به همين منوال 
بود. وقتی ما به دفاتر س��ازمان های آزادی بخش در عراق و لبن��ان می رفتيم و كتاب يا 
اعاميه های ترجمه ش��ده امام را می برديم اولين س��ؤالی كه از ما می پرسيدند اين بود 
كه شما در مبارزاتتان در ايران از پش��تيبانی كدام يک از ابرقدرت ها برخوردار هستيد؟ 
وقتی جواب می داديم كه ما جز ملت به هيچ قدرتی اتکا نداريم باور نمی كردند و پوزخند 
می زدند. يادم اس��ت كه يک بار در بيروت يکی از رهبران گروه مائوئيستی از من همين 
سؤال را پرسيد و وقتی اين جواب را به او دادم با يک تبختری گفت شما از سياست چيزی 
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نفهميديد! گويا مسئله خيلی بديهی بود كه می بايستی حتماً به يک قدرتی وابسته بود 
و اال نمی توان حركتی كرد. امروز نيز مشاهده می كنيد كسانی كه اين روش را در پيش 
گرفتند كه امريکا كدخدای دنياس��ت و بدون امريکا نمی توانيم آب خوردن هم داشته 
باشيم نتيجه اين است كه از تاريخ بيگانه اند و از تاريخ درس نگرفته اند كه كسانی كه به 
امريکا تکيه كرده اند امريکا چطور آنها را با س��ر به زمين كوبيد و امريکا به كسی وفادار 
نيست. مصدق نيز به امريکا خيلی اعتماد داشت و يکی از اختافاتش با آيت اهلل كاشانی بر 
سر همين موضوع بود كه آيت اهلل كاشانی معتقد بود انگليس و امريکا هيچ تفاوتی با هم 
ندارند و اينها استعمارگر هستند و قصدی جز چاپيدن ما ندارند ولی مصدق معتقد بود 
كه امريکا بسيار طرفدار آزادی خواهان است و از آزادی خواهان حمايت می كند. روزنامه 
باختر امروز ارگان رسمی دولت مصدق كه سرپرستی آن نيز بر عهده وزير خارجه مصدق، 
آقای دكتر فاطمی بود در روز 10 مرداد ماه 1332 يعنی 18 روز قبل از كودتا سرمقاله ای 
دارد به اين مضمون: »نسيم آزادی بخش از كشور جورج واشنگتن به سوی ايران وزيدن 
گرفته است« و در ادامه هم حسابی تجليل و س��تايش از امريکا و از آزاديخواهی امريکا 
و اين كه امريکا طرفدار آزاديخواهان و عدالت اس��ت و حمله به انگليس. امروز مشاهده 
می كنيم كه بی توجهی به تاريخ و درس نگرفتن از تاريخ، كار را به كجا می كشاند و چه 
مصيبت و ننگی برای كشور به وجود می آيد و چگونه ملت ايران را سرشکسته می كند. 
ديشب تلويزيون قسمتی از فرمايشات امام)ره( را نشان داد كه امام می فرمودند: كسی كه 
در مقابل ظالم تن در می دهد و مذاكره می كند، نه تنها خيانت می كند بلکه به ملت هم 
ظلم می كند.« اين ظلم به ملت است كه كسی با دشمنان ملت مذاكره كند و ما اين ظلم 
را ديديم؛ ديديم كه اين مذاكره ننگين چگونه ملت ما را از حقوقش محروم كرد؛ برنامه 
هس��ته ای ما را به كلی مختل كرد، گرانی و تورم و فشار اقتصادی را چند برابر ساخت و 
البته اين خوشبينانه است و اميدواريم كه فقط همين باشد كه اين دولت چون از تاريخ 
درس نگرفته بود، دچار اين خطا و اشتباه شد؛ و اميدوارم فردا روزی برخی مسائل پشت 

پرده مانند وابستگی و بند و بست ها كشف نشود! 
در مورد شهيد س��يد مصطفی خمينی مطالب مختلفی می توان گفت كه شايد برای 
ما چندان ه��م جالب نباش��د؛ مانند اين ك��ه در كودكی باالی گلدس��ته حرم حضرت 
معصومه)س( می رفت و در نوك آن می نشست و همه را وحشت زده می كرد؛ تا قضايای 
دوره نوجوانی كه خود حاج آقا مصطفی، در نجف كه بوديم برای من روايت كرد كه آقای 
سيد رضی ش��يرازی مرا برای ناهار به باغی كه در دركه اجاره كرده بود، دعوت كرد. در 



22
9

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

تی
وس

م د
رد

 و م
ری

پذي
ت 

والي
ی، 

ند
رتم

 غي
ی،

اس
شن

ان 
جري

باغ نشس��ته بوديم كه ناگهان ديديم چند نفر از صاحب منصب های ارتش، با چند زن و 
شراب، بدون هيچ توجه و اجازه ای وارد باغ شدند و شروع به عيش و نوش كردند. به آقای 
سيد رضی شيرازی گفتم كه اين باغ در اختيار شماست، اعتراض كنيد. اما ايشان هيچ 
عکس العملی نشان نداد. ولی من طاقت نياوردم، از جا برخاستم و چند سنگ به طرف 
آنها پرتاب كردم كه يکی از سنگ ها بر س��ر يکی از اينها برخورد كرد كه خونش به تنه 
درخت پاشيد؛ و بعد هم فرار كردم و برای ناهار هم نماندم. از اين قبيل مسائل در مورد 
حاج آقا مصطفی زياد است ولی بنده قصدم اين بود كه پيرامون شخصيت ايشان، نکاتی 
را عرض كنم كه می تواند برای ما الگو باش��د و از آن درس بگيريم. نکاتی كه برای خود 
بنده نيز قابل تأمل است اين است كه طلبه های درس خوان حوزه های علميه يک سری 
ويژگی های خاصی داش��تند؛ مثًا كمتر معاش��رت می كردند و محال بود كه يک طلبه 
درس خوان در شب درسی با دوس��تان خود در كنار حوض فيضيه بنشيند و بگو، بخند 
داشته باشد. يعنی يک طلبه درس خوان در جهت صرف وقت اهتمام و جديت ويژه ای 
دارد... در زمينه عرفان هم همه قبول دارند كه حضرت امام، عارفی بی نظير و أعرف عرفا 
بود اما حداقل سی سال از دوس��تان كناره گيری كرد و انزوا اختيار كرد. اگر در محافلی 
حضور پيدا می كرد حرفی نمی زد. سؤالی اگر از وی می پرسيدند به حداقل جواب اكتفا 
می كرد و به هيچ وجه با كسی وارد بحث نمی شد و تا آخر عمر مباركشان، چه در نجف و 

چه در ايران اين حالت و سکوت را داشت و كم حرف می زد. 
در زندگی حاج آقا مصطفی نيز وقتی بررس��ی می كنيم تمام كس��انی كه با او ارتباط 
داش��تند به اين نکته اذعان دارند كه ايش��ان هم فقيه و مجتهد وااليی بود و هم عارف 
بزرگی و بدون استثنا، هيچ كس در فقاهت و عرفان ايش��ان اختافی ندارد. از طرفی با 
مطالعه در زندگی ايشان، به اين نکته نيز پی می بريم كه ايشان از هيچ فرصتی برای بازی 
و گردش و گعده با دوستان دريغ نکرده است و اين برای من جای سؤال است كه ايشان 
اين علم و معنويت را در چه شرايطی حاصل كرده است. چرا كه در ذهن همه ما اين گونه 
است كه اگر كسی می خواهد در مسير عرفان و نزديک شدن به خدا، سلوكی را آغاز كند 
می بايستی مدتی را از جامعه و اطرافيان دوری گزيند در صورتی كه در زندگی حاج آقا 
مصطفی اين را نمی بينيم. ايشان چه در قم و چه در نجف، هيچ گاه چنين حالت انزوا و 
كناره گيری ای نداشت كه اطرافيان احس��اس كنند ايشان اهل ذكر و ورد و از اين قبيل 
مسائل است. عرفان حاج آقا مصطفی در عمل و زندگی اش قابل مشاهده بود كه بی نظير 
بود اما اين كه ايشان چگونه اين مقام را به دست آورد و به آن رسيد، واقعاً برای من جای 



230
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ سخنراني ها

سؤال اس��ت. يعنی ايش��ان در زمينه 
عرفان از امام هم جلو زد چرا كه بدون 
اين ك��ه آن رياضت هاي��ی را كه امام 
كشيد )دوری گزينی از جامعه( بدون 
طی كردن آن دوره، به اين مقام رسيد 
و اهل معنا شد؛ آن هم در اعلی درجه 
آن. در اعلی درج��ه از خودرس��تگی، 
در اعلی درج��ه دوری از مني��ت و در 
عين حال در زندگی ايش��ان هيچ گاه 
مشاهده نکرديم كه ايشان انزوا اختيار 
كند و در جامعه حضور نداشته باشد. 
و اين چيزی اس��ت كه بی نظير است 
و در زندگ��ی تنها ش��خصی كه اين 
را مشاهده می كنيم س��يد مصطفی 
خمينی است و تا وقتی ايشان در ايران بود بيش از حد اهل شوخی و خنده و گردش بود 
اما اين نکته را عرض كردم كه حاج آقا مصطفی عرف��ان و بی اعتنايی به دنيا را در عمل 
نشان داد. در نجف ما شاهد بی توجهی ايشان نسبت به دنيا بوديم. گمان نمی كنم كسی 
بفهمد كه ديگرانی نزديک تر از خودش به پدرش باش��ند نه به اين معنا كه او را بيشتر 
دوست دارد بلکه به اين شکل كه به او حرف هايی را می گويد كه به او )كه پسرش است( 
نمی گويد. امام در زمينه مس��ائل اطاعاتی روش خاصی داشت كه اگر اكنون در كشور 
رعايت می شد دچار اين چنين وادادگی نمی ش��ديم و مسائل سری لو نمی رفت. روش 
ما اين گونه است كه وقتی به كسی اعتماد نداريم احتياط می كنيم و مطالب سری را به 
وی نمی گوييم. اما اگر به كسی اعتماد داشته باشيم س��فره دل را پيش او باز می كنيم. 
اما امام)ره( روش خاصی داشت و آن اين بود كه ايشان به اين نکته توجه می كرد كه آيا 
گفتن اين مطلب به او الزم است يا نه؟ اگر فايده ای ندارد نمی گفت. گاهی امام اعاميه ای 
می داد و در برخی موارد اعاميه را من از ايشان می گرفتم و سفارش می كردند بدون اين 
كه به كسی بگوييد، چاپ كنيد و به ايران بفرستيد و به دنبال آن محمد منتظری- خدا 
رحمتش كند- نزد امام می رفت و از ايشان درخواست می كرد كه در اين موضوع اعاميه 
بدهيد امام س��کوت می كرد و چيزی نمی گفت و يا س��يد مصطفی از امام در مسئله ای 
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درخواس��ت اعاميه می كرد كه باز امام س��کوت می كرد. بعدها متوجه می ش��دند كه 
اعاميه در ايران پخش شده است. بار ديگر محمد منتظری اعاميه را از امام می گرفت 
و من بی خبر نزد امام می رفتم و به ايش��ان می گفتم كه در اي��ن موضوع اعاميه بدهيد 
ولی ايشان سکوت می كرد. وقتی امام به ما تأكيد می كرد كه به كسی گفته نشود ما هم 
ناچار سکوت می كرديم و حتی به حاج آقا مصطفی هم نمی گفتيم. يک بار امام خطاب 
به زائران بيت اهلل الحرام اعاميه داده بود. اعاميه را هم به فارس��ی و هم به عربی چاپ 
كرديم و به مکه و مدينه فرستاديم و در آنجا پخش شد وقتی زوار از آنجا برگشتند حاج 
آقا مصطفی خبردار شد كه امام اعاميه داده است اما ذره ای مکدر نشد و گله ای نکرد؛ 
گويا اصًا انتظار نداشت كه اين موضوع حتماً می بايستی به او گفته شود و از اين كه به 
او گفته نشده بود ناراحت نمی ش��د و حتی به صورت تلويحی هم چيزی نمی گفت كه 
مثًا ای كاش به من می گفتيد و اين بسيار عجيب است. به نظر من كسی پيدا نمی شود 
كه يک حرفی را پدرش بدون اين كه به او بگويد به ديگری گفته باش��د و از اين موضوع 
ناراحت نشود ولی سيد مصطفی تا اين حد از خود بريده بود. به عاوه اين كه همه قبول 
دارند كه آقازادگی و آيت اهلل زادگی در ايشان نبود. امام وقتی وارد نجف شدند در روزهای 
اول كه امام مش��غول ديد و بازديد بودند حاج آقا مصطفی همراه ايش��ان بود اما بعداً به 
كلی خود را كنار كشيد. وقتی به بيرونی بيت امام می آمد مانند ساير مراجعه كنندگان 
می نشست و گاهی با دوستان گعده و بحث علمی می كرد؛ بدون اين كه دخالت و رياستی 
در آنجا داشته باشد. البته اگر در بيرونی مسائلی رخ می داد كه به نظر ايشان نادرست بود 
به امام منتقل می كرد؛ حتی اگر كسی در آنجا سخن نامناسبی در مورد مرجع تقليد و يا 
شخصيت دينی مطرح می كرد آن را به امام منتقل می كرد بدون اين كه خودش در آن 
قضيه دخالتی داشته باشد و هيچ اعتنايی به اين مسئله نداشت كه پدرش چه شخصيتی 
است و از چه جايگاهی برخوردار است و اينها نشان دهنده اين است كه ايشان چقدر اهل 

معنا بوده است. 
در آن گرمای هوای 50 درجه نجف، وقتی ما می خواستيم جايی برويم، بغداد برويم يا 
زيارت دوره برويم- زيارت دوره يعنی زيارت كربا و كاظمين و سامرا و... هر چند مدتی 
طلبه ها زيارت دوره می رفتند- ما با س��واری می رفتيم. پنج نفر بوديم، هر نفری مبلغی 
می داديم كه بر ما سنگين نبود؛ اما بارها حاج آقا مصطفی را ديدم چه برای زيارت دوره 
و چه برای زيارت كربا اتوبوس سوار می ش��د. آن هم اتوبوس های زهواردررفته ای كه 
واقعاً انسان وقتی داخل آن می نشس��ت كمر درد می گرفت؛ با خانواده و بچه هايش آن 
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طوری می رفت. كمال ساده زيستی در زندگی وی بود. هم ساده زيست بود هم با قناعت 
زندگی می كرد و هيچ وقت هم ديده نشد كه حاال بيا و برويی داشته باشد. از آن طرف هم 
مثًا بخواهد ذره ای در زندگی امام)ره( به عن��وان يک آقازاده دخالت كند يا نظر بدهد، 

چنين نبود.
اخيراً در جايی ديدم كه كس��ی در خاطرات خودش گفته بود- به عنوان تعريف- كه 

ايشان، حاج آقا مصطفی دنبال اين بود كه مرجعيت خودش را تثبيت كند. 
چيزی كه ما در زندگی حاج آقا مصطفی نديديم اين بود كه ايشان ذره ای خواسته باشد 
خودش را مطرح كند. علم خودش را، مقام خودش را، موقعيت خودش را... يا برخوردش، 
رفتارش به گونه ای باشد كه نشان بدهد كه ايشان مثًا يک سر و گردن از ديگران باالتر 
اس��ت و دنبال موقعيت  اس��ت؛ با طلبه ها می نشست- همان ها كه ش��اگردش بودند- 
می گفت، می خنديد، بحث می كرد و گعده می گرفت. با آنها مسافرت می رفت، پياده به 
كربا می رفت، شوخی می كرد، شوخی های خيلی جالب؛ مثًا دو نفر را می فرستاد برويد 
پرتقال بخريد، حاال كجا! وس��ط بيابان، مثًا آن نزديک ها يک روستايی بود. پرتقال يا 
چيز ديگر يادم نيست، ميوه ای بخريد. آنها می رفتند به دو نفر ديگر می گفت صورتتان 
را بپوش��انيد به عنوان عرب برويد ميوه ای كه خريدند و دارند می آورن��د از آنها بقاپيد. 
ش��وخی های اين طوری می كرد آنها هم می رفتند می قاپيدند، ح��اال آن بنده های خدا 
وحشت می كردند كه اين عرب ها خيلی آدم كش هستند و... ميوه را از دست داده بودند؛ 
بعد می آمدند و می ديدند كه آوردند اينجا. كلی خنده درست می كرد و... شنا می رفت، 

شناگر ماهری بود. 
اين زندگی اش بود، نه اهل خودنمايی و ش��خصيت و دنبال مرجعيت و از اين چيزها، 
اصًا برای او مطرح نبود. دوستانی كه داشت چند دسته بودند. دسته ای بودند كه فقط با 
اينها بگو و بخند داشت... كه يکی از اينها همين آقای بجنوردی بود. اينها را برای گعده و 
اينها داشت. دوستانی برای مسائل سياسی داشت، می نشست با اينها مسائل سياسی را 
بحث می كرد و مطرح می كرد و دنبال می كرد. و از آن طرف هم دوستانی داشت كه اهل 

معرفت بودند. اين دسته سوم را سعی می كرد كه كسی نفهمد. اين خيلی مهم است. 
نزديک خانه دوستمان آقای فاضل فردوس��ی، يک روحانی عارف مسلکی بود. ايشان 
می گفت ديدم حاج آقا مصطفی دارد در كوچه ما می آيد من رفتم دنبالش و به ايش��ان 
رسيدم و سام عليک كردم و خواستم با او حركت كنم. يک دفعه ديدم حاج آقا مصطفی 
با دست به جلو اشاره كرد و گفت: بفرماييد! بفرماييد... بفرماييد؛ آقای فاضل هم مجبور 
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شد برود و از ايشان جدا شود. جلو زد و رفت. بعد می گفت وقتی كليد در را انداختم كه 
بروم داخل خانه ديدم حاج آقا مصطفی اصًا نيامد. 

من می دانس��تم كجا رفت، نزديک خانه آقای فاضل يک راهرويی بود كه ته آن راهرو 
خانه آن عالمی بود كه تا حدی عارف بود. می خواست برود پيش او، اما نمی خواست كسی 
بفهمد. قاطع بود. يعنی رودربايستی نداشت. اين طور مواقع اگر ما بوديم در معذور قرار 

می گرفتيم و ناچار می شديم راهمان را عوض كنيم. 
اين روش زندگی او بود، در نجف بی اعتنا به دنيا بود. بی توجه به دنيا بود. در طول اين 
15 سالی كه در نجف با او زندگی كرديم- ايشان دستگير شده بود، زندان رفته بود، تبعيد 
شده بود، خانواده اش بر اثر هجومی كه به خانه او آورده بودند تا او را دستگير كنند بچه 
سقط كرد، مريض شد، ديگر بچه دار نشد...- هيچ وقت نشد يک بار ايشان بيايد اينها را 
بازگو كند! اصًا، يا گله كند كه بگويد من هم اين چنين بايی بر سرم آمد! يا اينکه بگويد 
چرا نشريه ای، با من مصاحبه نمی كند تا منتشر س��ازد؟! اصًا در اين عوالم نبود. وقتی 
من جلد اول كتاب نهضت امام)ره( را می نوشتم، همان سالی كه می خواستم ببرم لبنان 
كه چاپ كنم دادم ايش��ان ببيند. يک تورقی كرد و آن بخشی كه راجع به ايشان نوشته 
شده بود را گفت: من خواهش می كنم اين را حذف كنيد. من دوست ندارم از من مطلبی 
بنويسيد. من هم جواب دادم كه شما حق داريد دوست نداشته باشيد، من هم حق دارم 
دوست داشته باشم و چاپ كنم. چاپ هم كردم. منظورم اين است كه تا اين حد بی اعتنا 
بود. حتی در كتاب نهضت امام، همان جلد اول را نگاه كنيد آن بخشی كه مختصر راجع 
به ايشان مطلبی آمده است؛ همان مطلب را ايشان دوست نداشت كه آورده شود. و اين 
هم يکی از ويژگی های برجسته او بود؛ خودنمايی نداشت؛ از خودنمايی به شدت پرهيز 

داشت. 
موضوع ديگری كه در زندگی سيد مصطفی خمينی می بينيم كه بسيار مهم است اين 
است كه ايشان به شدت طرفدار حركت مس��لحانه بود. خودش هم آموزش ديد. آقای 
يزدی زاده يکی از طلبه های حوزه علميه نجف بود كه قبل از امام)ره( و حاج آقا مصطفی از 
ايران فرار كرده بود. آقای يزدی زاده عضو هيئت مؤتلفه اسامی و از اعضای گروه بخارايی 
بود. وقتی گروه بخارايی حس��نعلی منصور را ترور كردند، يا ب��ه اصطاح اعدام انقابی 
كردند، ايشان از كسانی بود كه توانس��ت از صحنه فرار كند و بعد هم رفت نجف، آقای 
يزدی زاده رفته بود در يک سازمان دوره ديده بود. بعد به حاج آقا مصطفی در منزل ايشان 
استفاده اوليه از ساح را ياد داد و بعد با هم می رفتند در بيابان های اطراف نجف تيراندازی 
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می كردند. اين دوره را ديده بود، در خانه اش هم يک مدتی يک جعبه نارنجک، اسلحه و 
گلوله و اين چيزها داشت. طلبه ها را تشويق می كرد كه حتماً برويد و دوره ببينيد. حتماً 
برويد آموزش نظامی ببينيد و اميد داشت كه حركت مسلحانه در ايران زودتر آغاز شود. 
يک اختاف نظری كه با امام داشت در همين مورد بود. امام)ره( بر اين نظر بود كه بدون 
دست بردن به اس��لحه می تواند نهضت را به پايان برساند و به انقاب تبديل كند اما جز 
امام)ره( نفر دومی نداشتيم كه اين نظر را باور داشته باشد و فکر كند می توان بدون اين 
كه دست به اسلحه برد يک نظام تا دندان مسلح را منقرض سازد. لذا حاج آقا مصطفی بر 
اين نظر بود كه بايد طلبه ها، غير طلبه ها آموزش ببينند و آماده باشند و بتوانند در مقابل 
اين توطئه ها بايس��تند و حركت كنند و انقاب را به وجود بياورند. می گفت پيروزی  ما 
وقتی است كه بتوانيم همه مسلح شويم و با جنگ مسلحانه رژيم شاه را سرنگون كنيم. 
در زمينه حركت مسلحانه خيلی جدی بود و خيلی هم اهتمام می ورزيد. در عين حال 
ويژگی ديگر وی اين بود كه در عين حالی كه به حركت مسلحانه بسيار اهتمام داشت و 
اعتقاد داشت، می بينيم وقتی سازمان مجاهدين خلق به صحنه آمدند به شدت نسبت 
به اينها موضع داش��ت و اينها را منحرف می دانست. يعنی در حقيقت حاج آقا مصطفی 
يک جريان شناس بسيار قوی بود؛ خيلی سريع آدم ها را می شناخت. همان سفر اولی كه 
آقای قطب زاده به همراه صادق طباطبايی در سال 1348به نجف آمدند يک ماقات با 
اينها داشت، از اينها چه ديد و چه كشفی كرد، ديگر قطب زاده را به حضور نپذيرفت، به 
ما سفارش كرد كه از اينها بپرهيزيد؛ اينها سالم نيستند. تا آخر هم نسبت به اينها موضع 
داشت. اين جريان شناسی اش بود. نسبت به س��ازمان مجاهدين خلق نيز همين وضع 
را داشت، نسبت به ش��ريعتی هم همين طور؛ اصًا می گفت من عمرم را تلف می كنم به 
اين كه بنشينم كتابش را نگاه كنم. به ش��دت روی اين موضوع حساس بود. اين را علی 
جنتی نقل كرد. من از زبان حاج آقا مصطفی نش��نيدم. علی جنتی می گفت وقتی خبر 
رُكُم اهلل بالجّنه؛ نمی دانم، اما به  مرگ شريعتی را به حاج آقا مصطفی دادند گفت كه: بشَّ
شدت ضد شريعتی بود. به شدت ضد سازمان مجاهدين خلق بود. در مورد كتاب شهيد 
جاويد با بگو، مگوها به شدت مخالف بود و می گفت اينها بساطی راه انداختند كه حوزه را 
از مسير مبارزه منحرف سازند و از آنجايی كه آدم شناس بود، جريان شناس بود و افراد را 
زود می شناخت اين باعث شده بود كه افراد نسبت به او حساس باشند. فکر می كردند كه 
اگر در نزد امام)ره( موقعيتی ندارند، جايگاهی ندارند به خاطر اين است كه البد او می رود 
عليه اينها حرف می زند؛ در حالی كه اينطور نبود. ايشان اينقدر نسبت به امام)ره( خاطر 
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جمع بود كه هيچ گاه دخالت نمی كرد؛ چون می دانست امام)ره( نفوذناپذير است و نيازی 
ندارد كه او برود نزد امام)ره( از كسی حرفی بزند. اين كه عرض كردم از امام)ره( به طور 
كلی زندگی اش را جدا كرده بود و در بيت امام)ره( نقش��ی نداشت، دخالتی نمی كرد به 
خاطر همين بود كه خاطرجمع بود كه كسی نمی تواند امام)ره( را فريب دهد، توطئه ای 
را به ثمر برساند و لذا خيالش آسوده بود. اما خودش نسبت به افراد حساس بود و آنها هم 
نسبت به او كامًا خصومت پيدا كرده بودند. می ديدند كه ايشان به شدت نسبت به آنها 

موضع دارد، زاويه دارد. 
چند دس��ته بودند كه در عراق حضور داشتند، پش��ت راديو بغداد عليه شاه صحبت 
می كردند؛ كمونيس��ت ها، جبه��ه ملی، و اي��ن گروه هايی كه مثل ص��ادق قطب زاده و 
طباطبائی ها كه از طرق آقای دعايی ديدگاه های خود را از راديو بغداد انتشار می دادند 
و ايشان نسبت به همه اينها موضع داشت. يادم است كه يکی از اين كمونيست ها به نام 
حسين رياحی يک روزی من را واس��طه كرد كه برويم پيش حاج آقا مصطفی، به حاج 
آقا مصطفی گفتم ايشان پذيرفتند. آنجا رفتيم تا نشس��تيم آقای رياحی شروع كرد به 
حرف زدن كه: در ايران بايد يک وحدتی را به وجود بياوريم. اگر فکر می كنيم مسلمان ها 
بدون كمونيست ها پيروز می شوند اشتباه می كنيم و اگر كمونيست ها فکر كنند بدون 
مسلمان ها پيروز می شوند اش��تباه می كنند؛ حاج آقا مصطفی يک مرتبه وارد بحث شد 
و از خيانت های كمونيست ها گفت و اين كه اگر ايران خواسته باشد يک روزی با كمک 
كمونيست ها آزاد شود اصًا اين آزادی نيست، اين بدتر از حکومت شاه است؛ اين بيرون 
آمدن از چاله و افتادن در چاه است. اين را با يک جرئت و جسارت و قاطعيتی به گونه ای 
بحث كرد و تحليل كرد كه آن طرف اصًا وا رفت. ديگر هيچ چيزی نتوانست بگويد و بلند 

شد و بيرون آمد. وقتی آمد بيرون به من گفت كه: چقدر ايشان ضد كمونيست است! 
در كنار اين جريان شناس��ی حاج آقا مصطفی، غيرتمندی ايشان بود. خبردار می شد 
كه يک روحانی دارد به رژيم نزديک می ش��ود، اگر او را قابل اصاح می دانس��ت از آنجا 
برای هدايت او كوتاهی نمی كرد؛ به حاج آقا مصطفی خبر رسيد يک واعظی در قم به نام 
س��يد مرتضی برقعی، كه واعظ خوبی بود- يک زمانی خيلی علمی وعظ می كرد؛ اواخر 
عمر دچار ترياك و اعتياد شد و مش��کاتی برای او به وجود آمد- رژيم به يک نحوی به 
او نزديک شده است. حاج آقا مصطفی نامه ای به او نوشت- ان شاءاهلل اگر بتوانيم نامه را 
چاپ كنم- از آن سو به شدت او را از اين كه رفته است و به رژيم، به دولت و به ساواك دارد 
نزديک می شود مورد عتاب و خطاب قرار داد و از طرف ديگر با يک لحن »قربانت بروم، 
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من خيلی شما را دوست دارم، شما برای من عزيز هستيد، شما جای پدر من هستيد...«، 
با يک زبانی كه واقعاً انسان لذت می برد، می دانيد اصًا امر به معروف و نهی از منکر يعنی 
اين؛ نه در آنجا ش��اقی به او می گويد كه تو خائنی و تو ظالمی و تو چه هس��تی؛ نه، آن 
طرف بی تفاوت می گذرد؛ می گويد يک همچنين خبری به من رسيده است و من متأسف 
شدم، و از آن طرف هم با قربان صدقه رفتن و با اين كه من تو را خيلی دوست دارم و تو 
برای من خيلی عزيزی سعی كرده است كه او را از اين راه باز دارد. برای او خيلی مهم بود 
ببيند يک مقام روحانی فريب ساواك را می خورد و واقعاً رنج می كشيد كه يک روحانی 

به رژيم نزديک می شد. 
يک اختافی كه با آقا موسی صدر داشت سر همين قضيه بود. حاال البته خيلی ها فکر 
كردند كه مثًا ايشان به طور كلی البد با آقا موس��ی جبهه و جنگ داشت و كارد و پنير 
بود. نه؛ هر وقت هم به لبنان می رفت به خانه آقا موسی می رفت و با او ارتباط داشت؛ اما 
با آقای موسی صدر بر سر يک سلسله جريان هايی اشکال داشت و رنج می كشيد. ارتباط 
آقا موسی با رژيم شاه مايه تأسف سيد مصطفی بود. آقا موسی گاهی كه به ايران می آمد 
با شاه ماقات می كرد. ايشان از اين موضوع خيلی رنج می كشيد. خبری بود كه نمی دانم 
تأييد شد يا نشد، كه مادر شاه )ملکه( يک سفری كه به بيروت داشته يک شب مهمان آقا 
موسی صدر بوده است؛ بعد ظاهراً راوی هم جال الدين فارسی بود؛ جال الدين فارسی 
می گويد من به آقای چمران گفتم چرا آقا موسی او را راه داده است؟! گفت بابا يک پيرزن 
مردنی است حاال...، آقای جال الدين فارسی می گفت من به آقای چمران گفتم يعنی 
همين پيرزن مردنی االن راضی اس��ت كه حنيف نژادها به دست شاه كشته شوند يا نه؟ 
صحت و سقم اين خبر علی عهده  الراوی. در هر صورت حاج آقا مصطفی چند تا اختاف 
با آقا موسی داشت، يکی همين بود، ارتباطش با رژيم شاه؛ دوم در مورد فلسطينی ها بود؛ 
وقتی فلسطينی ها را از اردن بيرون راندند كه بحثش خيلی مفصل است، اينها به جنوب 
لبنان پناه بردند. آقا موس��ی اينها را مهمان ناخوانده می دانست و می گفت اينها آمدند 
اينجا و می روند در خاك فلسطين اشغالی يک نارنجک منفجر می كنند؛ اسراييل هم با 
هواپيما می آيد می زند اين مردم فقير شيعه جنوب لبنان را قلع و قمع می كند و اين اصًا 
درست نيست. اين مسئله دوم بود كه شهيد سيد مصطفی با آقا موسی اختاف داشت. 
مسئله سوم وحدت سنی و شيعه بود كه امام سر اين وحدت خيلی اهتمام داشت، حاج 
آقا مصطفی هم همين طور؛ وليکن آقا موس��ی در جهت اي��ن وحدت حركت نمی كرد؛ 
علت مخالفتش هم نمی دانم حاال چه بود. صادق طباطبايی روايت كرده اس��ت كه آقا 
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موسی خطاب به امام- كه گفته بود شما فکر می كنيد اينها آدم هايی هستند كه ما با اينها 
وحدت كنيم، اينها اصًا بی فرهنگ هستند و اين طور حرف ها. منظورم اين است كه اين 
غيرتمندی و عزتمندی سيد مصطفی باعث می شد كه واقعاً در اين گونه مسائل حساس 

و جدی باشد. اين گونه نبود كه بی تفاوت بگذرد. بسيار انسان غيرتمندی بود. 
ويژگی ديگر واليت پذيری سيد مصطفی است؛ علی رغم اين كه در خيلی مسائل دوست 
داشت نظر دهد و دخالت كند و بحث كند اما به پيروی از امام)س( سکوت می كرد، وقتی 
امام)ره( می گفت: نه، نه بود؛ حاضر نبود بر خاف نظر امام)ره( كوچک ترين كاری انجام 
دهد. از آن طرف امام نه به عنوان پدر بلکه به عنوان ولی فقيه اعتقاد داشت و نسبت به او 
احترام می گذاشت. او برای امام)ره( خيلی جانفشانی می كرد. عاشق امام)ره( بود، عجيب 
بود؛ يک ارتباط معنوی بين اين دو بود. امام)ره( شب می خوابيد و صبح بلند می شد سرما 
خورده بود، تب كرده بود حاج آقا مصطفی هم در خانه اش تب كرده بود. نه يک بار و دو 
بار؛ حاج آقا مصطفی در خانه اش تب كرده بود امام هم در خانه اش تب می كرد؛ بدون اين 
كه از همديگر اطاع داشته باشند كه چه اتفاقی افتاده است. پيوند او با امام)ره( خيلی 
نزديک و جدی بود. و آخرين مسئله ای كه عرض كنم و عرائضم را خاتمه دهم خدمتش 
به مردم بود. اين خيل��ی عجيب بود. حاال در ايران من در خاط��رات بعضی ها خواندم از 
جمله حضرت حجت االسام والمسلمين حاج آقای مس��عودی كه می گويد: داشتيم با 
حاج آقا مصطفی می رفتيم، زمستان بود، برف آمده بود و جاده لغزنده بود، كنار كوچه ای 
پيرمردی زمين خورد و حاج آقا مصطفی چنان دويد و او را بلند كرد و سر پا نگه داشت و 
بعد هم برای او درشکه گرفت و پول درشکه را هم حساب كرد و حتی به او گفت كه شما 
را به بيمارستان ببرم؟ گفت: نه خوبم، حالم خوب است. در نجف حاج آقا مصطفی خيلی 
در اين قضيه مراقب بود. اگر طلبه ای وضعش خوب نبود فوراً يادداش��تی برای امام)ره( 
می فرستاد كه اين طلبه وضعش خوب نيس��ت. آقای سجادی روايت می كند كه من در 
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مدرسه بروجردی نجف بودم كه حاج آقا مصطفی مرا خواست، عبای من پاره بود، گفت 
كه برو پيش آقای كرباسچی- آقای كرباسچی يکی از عبافروشان نجف بود- يک عبا از 
طرف من برای خود خريداری كن. بارها راجع به كسانی كه می ديد وضع نامناسبی دارند 
به امام نامه می نوشت. حتی حاج آقا مصطفی خانمش را وادار كرده بود كه با طلبه هايی 
كه رفت و آمد دارد ببيند وضعش��ان چطور اس��ت؛ اگر واقعاً وضع نامناسبی دارند به او 
اطاع بدهد تا او به امام)ره( منتقل كند. يک روزی خانم يکی از طلبه ها- حاال نمی دانم 
مرحوم شده يا زنده اس��ت- برای وضع حمل به بيمارستان منتقل شد، پزشک ها گفته 
بودند ايشان به شدت ضعيف است و اگر بخواهد وضع حمل كند بايد حتماً تقويت شود، 
ِسُرم و يک چيزهايی از اينها خواسته بودند كه بايد از بازار و از داروخانه بخرد. همسر اين 
خانم هم هيچ پولی نداشت كه آن وسايل را فراهم كند. حاج آقا مصطفی شب رفت منزل 
امام)ره( و جريان را گفت و خاصه وضعش را تأمين كرد و هم در بيمارستان بستری اش 
كردند و هم داروهايی كه می خواستند، تهيه كرد. يعنی تا اين حد در جهت خدمت به 

مردم جدی بود و پشتکار داشت و واقعاً دنبال می كرد و اين مسئله برايش مهم بود. 
خب، روح او ش��اد و ان ش��اء اهلل راه او پر رهرو باد. نث��ار روح آن ش��هيد عزيز صلوات. 
موضوعات ديگری مانده اس��ت كه ان ش��اء اهلل اگر فرصت به دس��ت آمد می گويم. فعًا 

عزيزان ما سؤاالتشان را مطرح كنند كه ما استفاده كنيم... 
س�ؤال يكی از حضار: ... در مورد امام موسی صدر فرموديد كه ايشان در مورد وحدت 
بين شيعه و س��نی نظر مخالفی داشتند. می خواس��تم بدانم كه آن چيزی كه ما از امام 
موسی صدر شنيديم، حاال از رفتار و كردار ايش��ان، ايشان شخصی است به عنوان نماد 
وحدت شناخته می ش��ود، حتی می خواهد مس��يحی ها را هم جذب كند. اين حرف را 

مقداری برای ما توضيح دهيد ممنون می شوم. 
آقای روحانی: اتفاقاً يک مش��کل همين ب��ود كه در لبنان مرحوم آقا موس��ی صدر با 
مسيحی ها رابطه خيلی نزديکی داشت. كليسا می رفت، عکس هايش هم نمی دانم االن 
داريم يا نداريم ولی قبًا عکس هايش را داش��تيم. درون كليس��ا می رفت و با آنها رابطه 
داشت. مخصوصاً با مارونی ها؛ مارونی ها بخشی از مسيحی هايی هستند كه خيلی تندرو 
و حتی اصطاح فاالنژ1 در مورد آنها تعبير می شد. آقا موسی صدر با آنها خيلی نزديک بود 
و رابطه داشت اما نسبت به سنی ها يک زاويه داشت، نه به آنها نزديک می شد، نه با آنها 
رابطه برقرار می كرد، نه با آنها حشر و نشری داشت و همين مسئله حاج آقا مصطفی را 

1. ]علوم سياسی و روابط بين الملل[ فردی كه گرايش های افراطی دارد. )واژه های مصوب فرهنگستان( 
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خيلی رنج می داد. علت اصلی اين قضيه شايد به اين برمی گشت كه آقا موسی چون تمام 
تاشش اين بود كه شيعيان را در لبنان تقويت كند فکر می كرد كه سنی ها به طور كلی از 
نظر او كسانی بودند كه خيلی نسبت به شيعيان توجهی نداشتند و امکانات هم در دست 
مسيحی ها بود، دولت دست مسيحی ها بود، يعنی رئيس جمهور مسيحی بود، پولدارها و 
سرمايه دارها، منطقه مرفه نشين، اينها همه مسيحی ها بودند. شايد احساس می كرد كه 
از اين طريق بهتر می تواند برای شيعيان كمکی بگيرد و خدمتی برای شيعيان انجام دهد. 
مجری: استاد! سؤال پرسيدند در آستانه 13 آبان و با توجه به مسائل پيرامون حمله به 
سفارت امريکا نظر حضرت امام)ره( در اين رابطه چگونه بوده است و نقش آقای موسوی 

خوئينی ها را در اين مسئله تشريح كنيد. 
آقای روحان�ی: در مورد مسئله تسخير النه جاسوسی اوالً بايد ديد كه از نظر شرعی و 
عقلی اين كار درس��ت بود يا نه؟ ثانياً موضع امام)ره( چه بود؟ ثالثاً نقش آقای موسوی 

خوئينی ها؟
در مورد اول اين آيه به نظر من خيلی جالب است: »... َفاْعَتُدوا َعلَْيِهم بِِمْثِل َما اْعَتَدی 
َعلَْيُکْم...«- پس هر كس بر ش��ما تعدی كرد همان گونه كه بر ش��ما تع��دی كرده بر او 
تعدی كنيد- )بقره/194(؛ يکی از مسئله هايی را كه دش��من توانسته است برای ما جا 
بيندازد و ما را تحت تأثير قرار بدهد اين است كه حاال طرف مقابل هر تجاوزی كرد، هر 
جنايتی كرد انگار مشکلی نيس��ت فقط ما نبايد تجاوز كنيم، ما نبايد برخورد نامناسب 
داشته باش��يم. امريکا كودتای 28مرداد را راه می اندازد، دولت را سرنگون می كند، شاه 
را كه مردم با چه زحمتی از ايران بيرون راندند برمی گرداند اين تجاوز به كشور نيست! 
كميسيون نفت تشکيل می دهد، نفت ايران را به مدت بيش از ربع قرن غارت می كند، 
اين تجاوز نيست! امريکا می آيد در سال 1334 س��اواك تشکيل می دهد، مشتی جاد 
و خون خوار را به اسراييل و امريکا می برد و آموزش می دهد كه بتوانند مردم آزاديخواه 
ايران را ش��کنجه بدهند، اين تجاوز نيس��ت! س��ال 1340 كاپيتوالس��يون را در ايران 
احيا می كند، برای س��رجوخه های عربده كش امريکايی مصوني��ت می گيرند كه اگر به 
ناموس ملت ايران تجاوز كردند كس��ی نتواند حرفی بزند، اين تجاوز نيس��ت! به دنبال 
كاپيتوالس��يون امام)ره( را به جرم اين كه در مقابل اين خيانت عکس العمل نشان داده 
و امريکا را مورد حمله قرار داده است، تبعيد می كند. شما اگر به كتاب نهضت امام)ره( 
جلد دوم مراجعه بفرماييد نامه وزيرمختار امريکا به دوستش جالب است؛ آنجا می گويد: 
ما توانستيم از پيرمردی كه چوب الی چرخ ما می گذاشت رهايی بيابيم و او را به تركيه 
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تبعيد كنيم. تا می رس��يم به دوران انقاب. من وقت كمی دارم و نمی توانم برای ش��ما 
توضيح بدهم كه چ��ه جنايت ها و چه خيانت هايی می كنند. تا آنج��ا كه بعد از پيروزی 
انقاب توطئه پشت توطئه؛ برای اين كه انقاب را به شکست بکشانند. عاشقان يقه چاك 
امريکا، تجاوزهای رنگارنگ و خانمان سوز امريکا ضد انقاب اسامی را نمی بينند كه از 
ترورهای داخلی تا جنگ تحميلی صدام عليه ايران تا كودتای نوژه و صدها توطئه ديگر 
امريکا نقش اصلی را دارد و تنها تصرف النه جاسوس��ی كه جنبه دفاع دارد مورد انتقاد 
و خرده گيری آنهاست كه وامصيبتا! چرا به س��فارت يک كشور حمله شده است! امروز 
می بينيد كه در مورد جريان حمله به سفارت عربس��تان چه الم شنگه ای راه انداختند! 
فقط می خواس��تند به گونه ای به قول معروف گربه را دم حجله بکشند كه ديگر كسی 
جرئت نکند يک چنين حركتی داشته باش��د. بنابراين از نظر شرعی و عقلی باألخره در 
مقابل ظلم، انظام جايز نيست. بايد برخورد كرد. حق ما بود كه چنين مسئله ای اتفاق 
بيفتد. اما اين كه امام)ره( اطاع نداش��ت، بله امام)ره( اطاع نداشت. نياز هم نبود كه 
اطاع داشته باشد و آفرين بر اين عزيزانی كه تا آن حد به خط امام)ره( آشنايی داشتند، 
شناخت داشتند كه می دانستند اين راه، راه امام)ره( اس��ت و خط امام)ره( است. البته 
نمی خواهم بگويم همه كسانی كه النه جاسوسی را تسخير كردند خط امامی بودند، چهار 
دسته بودند؛ دسته ای واقعاً خالصانه و مخلصانه از جوانان پيرو خط امام)ره( بودند، دسته 
دوم چپی ها بودند، چپی ها آن زمان به كمونيست ها می گفتند. كمونيست ها خودشان 
را پرچمدار مبارزه با امريکا می دانستند. قهراً بايد در اين گونه موارد خودشان را قاطی 
كنند كه عقب نمانند. دسته سوم منافقين بودند كه خود را ضد امريکا وانمود می كردند 
و دسته چهارم ابن الوقت بودند، نان به نرخ روز خور؛ مثًا اگر امروز جو، جو ضد امريکايی 
است اينها هم ضد امريکايی و دو آتشه می شدند و وقتی جو، جو ديگری می شد اينها هم 

رنگ عوض می كردند و می گفتند تصرف النه جاسوسی تجاوز به يک كشور بود. 
اما امام)ره( چ��را فرمودند انقابی بزرگ تر از انقاب اول؟ نهضت امام دو بعد داش��ت. 
از روزی كه امام)ره( نهضت را آغاز كرد برخاف نهضت های س��ده گذش��ته كه يا ضد 
استبدادی بود يا ضد استعماری، نهضت امام)ره( هم ضد استبداد و هم ضد استعمار بود؛ 
چون امام)ره( می دانست كه اين دو مکمل هم هستند. هر كدام از اينها لطمه بخورد آن 
يکی می آيد و آن را ترميم می كند. با پيروزی انقاب اسامی بخش ضد استبدادی آن به 
پيروزی رسيد اما ضد استعماری آن مانده بود. دانشجويان پيرو خط امام)ره( با آگاهی ای 
كه از امام)ره( و خط امام)ره( داشتند و در مکتب امام)ره( رشد يافته بودند، آگاهی كسب 
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كرده بودند و به بلوغ سياسی رسيده بودند تش��خيص دادند كه اين كار را انجام بدهند 
و لذا امام)ره( فرمود: انقابی بزرگ تر از انق��اب اول؛ يعنی در حقيقت انقابی كه عليه 
استعمار شد و دست استکبار جهانی را از سر ملت ايران قطع كرد به مراتب از مسئله ضد 

استبدادی و سرنگونی شاه مهم تر بود. اين كامًا روشن است. 
اما آقای خوئينی ها، با بعضی از اين جوان ها دوست بود؛ بعد از اين كه آنجا را تسخير كردند 
او رفت آنجا به اصطاح از موقعيت استفاده كرد. نه نقشی داشت، نه رهبر اين حركت بود. 

مجری: ... س��ؤالی كه پرس��يدند در رابطه با فرزند حاج آقا مصطفی است؛ در رابطه با 
سيد حس��ين خمينی و جايگاه ايشان و مواضعی كه ايش��ان دارند؛ گفتند كه حاال يک 

توضيحاتی پيرامون خانواده حاج آقا مصطفی هم به صورت كلی بفرماييد. 
آقای روحانی: خانواده حاج آقا مصطفی بعد از شهادت ايشان می توان گفت كه بعد از 
اين كه انقاب پيروز شد و به ايران آمدند، به نوعی دچار از هم پاشيدگی شد شايد امام 
هم همين را می دانست. امام بعد از آن سکته ای كه در قم اتفاق افتاد و ايشان را به تهران 
منتقل كردند بعد از آن دو بار ديگر هم سکته كردند كه صدايش را درنياوردند، هيچ جا 
منعکس نشد، هيچ جا مطرح نشد. مرحوم حاج احمدآقا برايمان روايت می كرد؛ نشسته 
بوديم همه جا آژير گذاش��ته بودند، در دستش��ويی، در اتاق خواب، در محل استراحت 
امام كه اگر اتفاق��ی افتاد، امام بافاصله آژير را به ص��دا درآورد. حاج احمدآقا می گفت: 
من نشسته بودم كه ناگهان صدای آژير آمد و پابرهنه دويدم كه ديدم قبل از من خانمم 
رسيده و امام را نزديک دستشويی گرفته بود و نگذاشته بود كه امام زمين بخورد. دكتر 
آمد و شروع به ماساژ دادن كرد كه حتی دنده ای از قفسه سينه امام شکست. حاج سيد 
احمد گفت امام همين كه چش��مش را باز كرد و مرا ديد دو مطلب گفت؛ يکی اين كه 
به آقای منتظری بگوييد كه تکليفش در حال سنگين شدن است و مطلب دوم اين كه 
خانواده حاج آقا مصطفی را فراموش نکنيد. متأسفانه نسبت به خانواده حاج آقا مصطفی 
مقداری بی توجهی شد. بعد از پيروزی انقاب اسامی بنده در قم شاهد بودم كه خانم 
حاج احمدآقا راننده و ماشين داش��ت اما در همان زمان خانم حاج آقا مصطفی را ديدم 
كه با دخترش سوار اتوبوس بودند و به تهران می رفتند. اين گونه مسائل باعث شد تا به 
خانواده ايشان آسيب برسد. وقتی انسان مش��اهده می كند كه شيخ علی تهرانی كه به 
تقوا معروف بود وقتی در مشهد مرا ديد در حالی كه می لرزيد و با من حرف می زد دست 
من را گرفته بود و می گفت اين سيد علی را من به امام معرفی كردم حاال او امام جمعه 
تهران شده و من بيکارم. از طرفی هم بعضی از دايی های آقا سيد حسين روش نامناسبی 



242
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ سخنراني ها

داشتند كه اين نيز بی تأثير نبود و آنها را از انقاب دور كردند. البته آقا سيد حسين انصافاً 
ادب به خرج داد و عليه امام و انقاب و مس��ئولين در جايی مصاحبه نکرد و حرفی نزد. 
وقتی احساس كرد كه امام از كار وی ناراضی است كنار كشيد و تا به امروز در امور هيچ 
دخالتی ندارد. گاهی كه او را می بينم خيلی مؤدب و سرسنگين است و اهل گله نيست و 
مقداری از روحيات حاج آقا مصطفی را دارد. دختر ايشان هم بعد از اين كه پزشک شد 

با يک پزشک ازدواج كرد و ظاهراً به خارج رفتند و در آنجا به كار پزشکی مشغول اند. 
مجری: اگر تاريخ عبرت آموز اس��ت، پس چرا با اين حال حکومت صاح می بيند كه با 
روسيه در تعامل باشد با وجود اين كه روسيه هم زمانی مشکاتی را برای ايران به وجود 

آورده است؟ 
آقای روحانی: يعنی آيا بايد فراموش نکنيم و انتقام بگيريم؟!! اين دقيقاً همان حرفی 
است كه ضد انقاب ها برای اين كه ما را دچار چالش كنند می گويند كه اگر می خواهيم 
با امريکا به جرم اين كه زمانی با ما بدرفتاری كرده اس��ت انتقام بگيريم روسيه هم با ما 
بدرفتاری كرده پس چرا با آن تعامل داريم؟ اينها بازی و سفسطه است كه می خواهند 
واقعيت ها را مخدوش كنند. امريکا امروز شمش��ير را از رو بسته است؛ در كنگره امريکا 
عليه ايران بودج��ه تصويب می كنند آن هم ب��ه اين تعبير كه بايد ريش��ه ملت ايران را 
س��وزاند. در فقه اس��امی دو نوع كافر داريم كافر حربی و كافر غير حربی. كافر حربی 
كافری است كه شمشير را از رو بسته و عليه مسلمانان توطئه می كند و دست از توطئه 
برنمی دارد. پيامبر اكرم)ص( هم، يهوديانی را كه كافر حرب��ی بودند به يکی از رهبران 
يهودی واگذار كرد تا در مورد آنها قضاوت كند كه او هم دستور داد كه همه آنها را گردن 
بزنيد ولی با يهوديانی كه كافر حربی نبودند پيمان می بس��تند. بحث ما اين نيست كه 
روسيه زمانی با ما چه كرده و 17 شهر قفقاز را از دست ما گرفته؛ بحث ما امروز اين است 
كه ما امروز با يک كافر حربی روبه رو هستيم كه دشمن اسام و انقاب و ملت ايران است، 
فزون خواه، سفاك و خون ريز است. مشاهده می كنيم كه كشورهای عربی را به چه وضعی 
رسانده است، س��وريه را به حمام خون تبديل كرده و همچنين عراق را. اما كشورهايی 
هستند كه امروز، كافر حربی نيستند حال يا قدرت ندارند مثل انگلستان كه كفتار پيری 
است يا مصلحتشان در اين نيس��ت كه با ما خصومت داشته باشند؛ كه با اين دسته دوم 
رابطه داريم. ما در فکر انتقام گرفتن نيستيم اينها حرف دشمنان ما است؛ به خاطر اين 
كه ما را به يک نحوی به امريکا نزديک كنند. بحث ما امروز اين اس��ت كه اين استکبار 
جهانی كه در رأس آن امريکا است دشمن اسام است و با اسام سر جنگ دارد و با قرآن 
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مخالف و دشمن بشريت است. اين كه امام گفته: نه شرقی- نه غربی، به اين معنا نيست 
كه اطراف خود ديوار بکشيم بلکه به اين معنا اس��ت كه هيچ قدرت و حکومت و دولتی 
حق ندارد در سرنوشت كشور ما دخالت كند كه مثًا بگويد فان كارخانه را احداث كنيد 
و فان كارخانه را احداث نکنيد، يا فان اسلحه را داشته باشيد و فان اسلحه را نداشته 
باش��يد. در واقع معنای نه شرقی- نه غربی اين است كه كس��ی حق ندارد در سرنوشت 
كشور ما دخالت كند و برای ما سياست گذاری كند نه اين كه با هيچ دولتی معاشرت و 

معامله نداشته باشيم. 
مجری: نظر حاج آقا مصطفی در مورد آقای منتظری و سياست های ايشان چه بود؟

آقای روحانی: مطلبی به ياد ندارم كه ايشان در مورد آقای منتظری نظری داده باشد. 
مجری: به نظر ش��ما تفاوت ماهوی و س��اختاری روحانيت مب��ارز و روحانيون مبارز 

چيست؟
آقای روحانی: جنگ قدرت، والسام. اگر واقعيت را بخواهيد مطلب همين است؛ البته 
نه اين كه همه آنها اينگونه هستند. در ميان اعضای جامعه روحانيت و روحانيون مبارز، 
انسان های كامًا مهذب و وارسته ای وجود دارد. می توان گفت در ميان مجمع روحانيون 

مبارز، كسانی بودند كه تا حدی مخلص بودند اما اساس قضيه، جنگ قدرت است. 
مجری: در مورد كنگره سؤال پرسيده اند كه كنگره چهلمين سالگرد شهادت حاج آقا 
مصطفی خمينی با حواش��ی و تركيب غير قابل انتظاری برگزار شد. پرسيده اند كه چرا 

جنابعالی در اين همايش حضور نداشتيد؟
آقای روحانی: تمام رسالت بنده اين بود كه حق حاج آقا مصطفی بعد از چهل سال از 
شهادتش ادا شود و بتوانيم برای ايشان مراسمی داشته باشيم و ياد و نام و اخاق ايشان 
بازگو شود. در ماه های آخر دس��ت اندركاران مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام به صحنه 
آمدند و اعام كردند كه قصد دارند بزرگداشتی برای حاج آقا مصطفی برگزار كنند. لذا با 
كسانی كه قرار بود برای حاج آقا مصطفی كنگره برگزار كنيم جلسه ای تشکيل داديم و 
دو راه داشتيم؛ يک پيشنهاد اين بود كه با مؤسسه تنظيم و نشر همکاری كنيم كه بنده 
اين پيشنهاد را به شدت رد كردم زيرا نظر بنده اين بود كه مؤسسه تنظيم و نشر با اين كه 
به بنده لطف دارند ليکن چون راه ايشان از راه امام جداست، پس اين كه االن بخواهيم 
با آنها همکاری كنيم معنايی ندارد، »انّی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم« راه ما 
راه امام حسين)ع( و راه امام خمينی است كه سازش ناپذير است و در حوادث قاطعيت 
دارد. مانند دولت شيخ سرخه ای نيس��تيم كه بگوييم تا قيامت كه نمی توانيم با امريکا 
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قهر باشيم؛ او اگر قرآن خوانده بود اين حرف را نمی زد. پيشنهاد دوم اين بود كه ما به كار 
خودمان ادامه بدهيم و آنها برای خود جداگانه كنگ��ره بگيرند و ما هم جداگانه كنگره 
بگيريم كه به نظر بنده اين پيشنهاد دو اشکال داشت؛ اول اين كه جنبه خودنمايی دارد 
مانند وقتی كه دسته های عزاداری جوانان بنی هاشم و جوانان علی اكبر به يکديگر شاخ و 
شانه نشان می دادند؛ عيب دومش هم اين است كه وقتی آنها كنگره برگزار كنند، كنگره 
ما تحت الشعاع قرار می گيرد و خيلی جلسه سبک و سردی خواهد شد كه حق حاج آقا 
مصطفی هم ضايع می ش��ود. لذا نظر بنده اين بود كه اطاعيه ای به اين مضمون بدهيم 
كه قرار بود كنگره ای برگزار كنيم تا حق حاج آقا مصطفی ادا شود و به حمداهلل مؤسسه 
تنظيم و نشر آثار امام اين كار را به عهده گرفته و اميد و انتظار ما اين است كه حق حاج 
آقامصطفی ادا شود و واقعيت ها در مورد ايشان گفته شود و از موقعيت ايشان سوءاستفاده 
نشود كه نظر بنده پذيرفته نشد. ولی آقايان كار را ادامه دادند و مشاهده كرديم كه كنگره 
دوم چقدر سبک برگزار شد، هم در تهران و هم در قم؛ كه متأسفانه حق حاج آقا مصطفی 
ادا نشد كه اگر پيشنهاد بنده را می پذيرفتند هم احترام حاج آقا مصطفی حفظ می شد 
و هم احترام اين آقاي��ان محفوظ می ماند و هم اينکه كنگره به اين وضع س��بک برگزار 
نمی شد كه وقتی در تهران كنگره برگزار شد افراد حاضر بيش از ده، بيست نفر نبودند. 

مجری: آيا حاج آقا مصطفی تأليفات چاپ نشده ای دارند؟ و اگر تأليفاتی دارند چه زمانی 
چاپ می شود؟ 

آقای روحانی: تصميم ما اين بود كه بتوانيم آثار ايشان را در همين كنگره منتشر كنيم 
كه متأسفانه نتوانستم آن را به پايان برسانم، انش��اءاهلل كتاب بسيار ارزشمندی درباره 
ايشان خواهيم نوشت. آثاری كه ايشان دارند يکی زندگی نامه ائمه را شروع كرده بودند 
كه نمی دانم تا زندگی حضرت امام حسين)ع( نوشته ش��ده است. يک سری مکتوباتی 
نيز ايشان دارند كه برخی از آنها بسيار انقابی و حماسی است كه اين مکتوبات نيز بايد 
تنظيم و چاپ شود كه اميدواريم با كمک برادرمان جناب آقای مقدمی بتوانيم برای سال 
آينده، چهل و يکمين سالگرد ايش��ان كتاب های خوبی را ارايه دهيم و كنگره ای برای 

ايشان برگزار كنيم. 
مجری: در مورد مواضع سياسی سيد حسن خمينی سؤال پرسيده شده است كه اگر 

ممکن است مقداری توضيح بفرماييد؟ 
آقای روحانی: در مورد ايش��ان همان چيزی را كه مردم گفتند بهترين جواب است؛ 
نواده روح اهلل، سيد حسن نصراهلل. مردم می خواهند بگويند كسی كه نوه امام است بايد 
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انقابی باش��د و در خط امام حركت كند. البته اين را هم عرض كنم كه ايشان تقصيری 
ندارد چرا كه ايشان در زمان امام كودك بوده است. عکسی را ديدم كه امام در نوفل لوشاتو 
در حال سخنرانی است من در كنار امام نشسته ام و سيد حسن روی زانوی من نشسته 
است. ايشان وقتی پدرش را از دست داد، نه امام را به درستی درك كرده بود و نه خط امام 
را به درستی شناخته بود و نه از سياست به درستی مطلع بود. در اين اوضاع انسان های 
نادرس��ت و ش��يادی از بيت منتظری و از جاهای ديگر دورش را گرفتن��د و در نتيجه 

متأسفانه او را به بيراهه كشاندند. 
مجری: به عنوان سؤال آخر در رابطه با اختاف نظر حاج آقا مصطفی با حضرت امام در 
زمينه حركت مسلحانه سؤال پرسيدند كه آيا يک اختاف نظر سليقه ای صرف بوده يا 

اختاف مبنايی برگرفته از دين؟ 
آقای روحانی: ربطی به دين نداشت. حاج آقا مصطفی می گفت چطور می توان بدون 
اين كه دست به حركت مسلحانه بزنيم شاه را س��رنگون كنيم؟ همه ما همين موضع را 
داشتيم. همه ما همين اعتقاد را داشتيم و نمی توانستيم بفهميم كه امام چه ديد ژرفی 
دارند؛ برای درك برنامه های عميق امام ناچارم اين خاطره را بازگو كنم. وقتی كه در دوم 
فروردين 42 به مدرسه فيضيه حمله شد، شايد يک هفته يا ده روز بعد از آن، نزديک به 
مغرب از در منزل امام می گذشتم كه يادم آمد امام در اتاق محقری كه در بيرونی دارند 
نماز جماعت برگزار می كند و كسانی كه پای تلفن هستند و آنهايی كه به مهمان های امام 
چايی می دهند، شركت می كنند؛ شايد كل آن اتاق هم 20 نفر بيشتر جای نمی گرفت. 
آن شب در نماز شركت كردم. امام وقتی نماز عشائشان تمام شد رويشان را برگرداندند 
و به طرف مردم نشستند، عادت هميشگی ايش��ان بود كه اگر كسی سؤال و مسئله ای 
دارد بپرسد و بعد به اندرونی می رفتند. به محض اين كه امام رويشان را برگرداندند چون 
جلو نشسته بودم، نتوانستم برگردم و نگاه كنم كه سؤال كننده كيست، از اساتيد بود يا 
از طاب، خاصه اين س��ؤال را مطرح كرد: اكنون كه دولت نشان داد در مقابل سخنان 
انتقادآميز شما، دس��ت به يک چنين جنايتی زد، فيضيه را به خاك و خون كشيد، آيا 
ديگر االن اعاميه دادن و سخنرانی كردن منطقی است؟ مشت با درفش مناسبت دارد؟ 
در مقابل توپ و تانک، آيا با س��خنرانی و اعاميه می توان ع��رض اندام كند؟ امام بحث 
مفصلی كردند كه االن فقط اين مطلب در ذهن من مانده، فرمودند: اگر ما بتوانيم ملت را 
به وظيفه اسامی شان آشنا سازيم، شاه و ساواك نمی توانند در اين كشور زندگی كنند 
و بايد بروند. آن موقع نوجوان��ی بودم و به قول معروف، بچه طلب��ه و جرئت حرف زدن 
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نداشتم. اما در ذهنم آمد كه يک ملت آش��نا با وظايف اسامی، با دست خالی در مقابل 
توپ و تانک، در مقابل ارتش تا دندان مسلح چه كاری می تواند انجام دهد؟!! بعد از آن كه 
15خرداد اتفاق افتاد و امام دستگير شد و آن كشتار در تهران و قم و جاهای ديگر روی 
داد، اين فکر بيشتر در ذهن من جوالن پيدا كرد كه آن چه چيزی بود كه امام فرمودند! 
تا اين كه از ايران فراری شدم و رفتم نجف و شاگرد امام بودم. روزی از امام سؤال كردم 
كه شما در قم يک همچنين مطلبی را فرموديد. گفتم من نفهميدم چگونه امکان پذير 
است كه بدون دست بردن به اسلحه شاه را س��رنگون كرد؟ شاه، ارتشی تا دندان مسلح 
دارد و مردم را قتل عام می كند، اين مردم آگاه به وظايف اسامی با دست خالی در مقابل 
توپ و تانک چه كاری می توانند انجام دهند؟ امام با يک لبخندی فرمودند: نخير، ارتش 
با ماست، ارتش با ماس��ت، دو بار تکرار كردند. ارتش با ماس��ت... واقعيتش را بخواهيد 
مسئله برايم حل نش��د اما ديگر ادامه ندادم. اين موضوع در ذهنم مبهم ماند تا در سال 
1356 و 57 نهضت اوج گرفت. به تعبير امام، مردم با وظايف اسامی ش��ان آشنا شدند، 
حركت فراگير شد، بدنه ارتش به مردم پيوس��ت، نيروی هوايی، نيروی زمينی به صف 
مردم آمدند، پادگان ها خالی شد. در آن روز فهميدم كه امام سال 1342 چه فرمودند. 
اگر ما بتوانيم ملت را به وظيفه اسامی شان آشنا سازيم، شاه و ساواك نمی توانند در اين 
كش��ور زندگی كنند و بايد بروند. اين را جز امام هيچ كس درك نکرد. لذا بحث دينی و 
بحث اعتقادی نبود، بحث سليقه ای بود. يعنی حاج سيد مصطفی معتقد بودند كه بدون 
حركت مسلحانه نمی شود شاه را سرنگون كرد حتی اين را به شما بگويم اگر در آن روزها 
كسی می گفت كه می توان بدون دست بردن به اسلحه ش��اه را سرنگون كرد يقيناً به او 
می گفتند بهتر است شما به يک روانپزشک مراجعه كنيد! اصًا يک چيز غير عقايی به 
نظر می آمد؛ بنابراين يک بحثی بود كه جز امام كسی درك نکرده بود و امام واقعاً طراح 
بسيار متخصص و متبحری بود. اين كه می گويند معمار انقاب؛ اگر وقت بود برای شما 
می گفتم كه امام چه تفاوتی با فقهای ديگر داشت. آنچه امام داشت كه توانست با فقهای 
ديگر فرق داشته باش��د و كاری كند كه ديگران نتوانستند انجام دهند در چند نکته ای 

بايد به آن پرداخت كه انشاءاهلل در فرصتی ديگر. 
مجری: تقدير و تشکر از استاد بزرگوار جناب حجت االس��ام والمسلمين دكتر سيد 
حميد روحانی كه قبول زحمت كردند و همچنين اس��اتيد و دانشجويان بزرگوار كه در 
جلسه حضور پيدا كردند. تشکر ويژه ای هم دارم از انجمن دانشجويی انقاب اسامی كه 

عهده دار اين جلسه بودند. باز هم صلواتی بفرستيد. 


