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ظرفيت های بی نظير یک تبعيدی
جستارهايی پیرامون فراز آخر زندگی آيت اهلل شهید سیدمصطفی خمینی

دکتر سید حمید روحانی

اين مقاله قصه و افسانه نيست. روايتی تحليلی و مستند از فراز پايانی زندگی حكيم و فقيهی 
وارسته و انقالبی است كه هويت و اصالت او در پس عظمت انقالب اسالمی و شخصيت امام 
خمينی نهفته است. كمتر كسانی اندازه واقعی و منزلت اصلی او را در به ثمر رسيدن انقالب 
كبير اسالمی دريافته اند. و كمتر كسانی هستند كه اشتياقش به استقالل و آزادی و آزادگی 
را مبنای فهم شخصيت پيچيده، دشمن ستيز، جريان شــناس، باهوش، قاطع و در عين حال 
صميمی و مهربان و متكی به خود او را درك كرده باشند. نويسنده اين مقاله با همه تالش های 
گرانقدری كه برای رمزگشايی از زندگی درس آموز اين شهيد بزرگ به خرج داده است، خود 
معترف است كه مجملی بيش، از شخصيت او عرضه نكرده است. جامعه ما و حتی محققانی 
كه در فهم شخصيت اين شهيد سعيد، شكيبايی به خرج دادند، از بی عدالتی هايی كه نه تنها 
بر سيدمصطفی بلكه بر پايه گذار نظام جمهوری اسالمی و رهبر انقالب اسالمی، خمينی كبير 

روا داشته اند عميقاً آگاه نيستند. 
جلد پنجم مجموعه نهضت امام خمينی كه به همت تاريخ نگار انقالب اسالمی سيد حميد 
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روحانی تدوين شده است، با هدف توصيف خطوط اساسی شخصيت، تفكرات، اقدامات و 
منزلت سياسی و شأن علمی و اخالقی به شهيد ســيد مصطفی خمينی اختصاص يافته و با 
عنوان شهيد ثانی از سالله امام خمينی در دست انتشار می باشد. اين مقاله برگرفته از فراز 
پايانی زندگی آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی و تالش های او در تبعيد، برای به ثمر نشستن 
نهضت امام خمينی است. از نويسنده محترم كه اجازه گزينش اين مقاله را به فصلنامه داده اند 
سپاسگزاريم و اميدواريم انتشار كامل جلد پنجم كه مربوط به اين شخصيت عزيز است در 

معرفی بخش ديگری از زوايای ناگفته فرآيند نهضت امام خمينی مؤثر باشد.
فصلنامه پانزده خرداد

مقدمه
»خون بر شمشير پيروز است«... اين حقيقتی اســت كه در تاريخ بارها مورد آزمون قرار 
گرفته و به اثبات رسيده است. با نگاهی گذرا به تاريخ، با چشمان دل می توان ديد كه خون 
مظلومان و بيگناهان پايه های قدرت و ســلطنت قابيليان، نمروديان، فرعونيان، سفيانيان، 
يزيديان، امويان و عباسيان را در هم شكسته و كاخ های خون پايه شاهان ستمگر و بيدادگر را 

با خاك يكسان ساخته است.
آن روز كه يزيديان فاجعه خونين عاشورا را پديد آوردند و حضرت امام حسين )ع( و ياران 
او را به خاك و خون كشيدند، هيچ گاه باور نمی كردند كه خون به ناحق ريخته آن شهيدان، 
دودمان اموی را به آتش بكشد و از آنان در تاريخ نشانی جز ننگ باقی نماند اما راه حسين 
و مكتب عاشورا جاويدان شود و در شــام مركز تخت و سلطنت يزيد، مرقدی منسوب به 
دختر سه ساله آن حضرت شكوه و جالل ويژه ای يابد و پيروزی خون را بر شمشير به نمايش 
بگذارد. حاكمان عباسی كه امامان معصوم و ياران مظلوم آن بزرگواران را يكی پس از ديگری، 
ناجوانمردانه به شهادت رساندند، بر اين باور بودند كه با اين جنايت، مقام و سلطنت را برای 
هميشه از آن خود ساخته و حيات جاودان يافته اند!! ليكن می بينيم كه امروز از هارون و مأمون 
و ديگر جنايتكاران عباسی جز روسياهی و بی آبرويی نامی نمانده است اما مقام واالی حضرت 

رضا )ع( در طوس ابدی و هميشگی است و پيروزی خون را بر شمشير فرياد می كند.
چنانكه انقراض دودمان های پادشاهی در ايران از دوران باستان تا رژيم بی ريشه پهلوی، 
فريادگر پيروزی خون بر شمشير و چيرگی حق بر باطل است. رضاخان و محمدرضا با يك 
دنيا روسياهی و ننگ ابدی نابود شدند، ليكن مدرس ها، مردان هميشه زنده تاريخ اند و راه و 
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نامشان بر تارك تاريخ می درخشد و برای هر نسلی، 
در هر عصری پيام های پندآميز و عبرت انگيز دارند.

آن روز كه دســتگاه مخوف ســاواك به فرمان 
شاه آيت اهلل مجاهد حاج ســيدمصطفی خمينی را به 
شــهادت رســانيد، بر اين باور بود كه با اين جنايت 
رژيم شاهنشاهی را از خطر خمينی ديگر برای آينده 
آسوده خاطر ساخته و امام را با يك مصيبت دردناك 
رو به رو كرده و از مبارزه بی امان بر ضد رژيم شاه باز 
داشته است!! آن جنايت پيشگان خون آشام هيچگاه 
گمان نمی كردند كه خون آن عالــم مجاهد، توفانی 

كاخ برانداز در ايران پديد آورد، نهضت را فراگير سازد و انقالب اسالمی را به همراه داشته 
باشد. واقعيت اين است كه رژيم شاه و اصوالً همه زورمداران و كاخ نشينان از تاريخ غافل اند 
و از سرگذشت گذشتگان هيچ گاه نمی توانند عبرت بگيرند؛ زيرا كه عبرت پذيری از تاريخ، 
از آن دانشمندانی است كه از عقل و خرد ســالم برخوردار باشند، ليكن آن فرومايگانی كه 
از شهوت مقام و قدرت كر و كور شــده اند راهی برای خردورزی و انديشيدن ندارند، نه از 
گذشته درس می گيرند و نه به آينده می توانند بينديشند و كبر و نخوت و خودخواهی آنان 
را به قلدری، خودكامگی و زورمداری می كشاند و زمينه سقوط آنان را به دست خودشان 
هموار می سازد و اين سرنوشت همه طاغوتيان و قلدرمآبانی است كه بر سر نيزه تكيه می كنند 
و بر اين باورند كه با قدرت سر نيزه می توانند مقام و سلطنت و تاج و تخت را برای هميشه از 
آن خود سازند و سنت خداوند را به سود خويش تغيير دهند! غافل از اينكه سنت خداوندی 
تغييرناپذير است و سر نيزه و شمشير نمی تواند خون بيگناهان را از جوش و خروش فرو نشاند 

و انتقام مظلومان را از ستمگران و سفاكان روزگار باز نستاند.
اكنون در آستانه چهل  و يكمين سالروز شهادت حاج ســيدمصطفی خمينی قرار داريم؛ 
ابرمردی كه شــهادت او خون تازه ای در كالبد نهضت اسالمی ايران جاری ساخت، خفقان 
حاكم را در هم شكست، شب و سياهی و تيرگی و ظلمت را پايان بخشيد و خورشيد زندگی ساز 
انقالب اسالمی را فروزان ساخت و در ميان ملت نستوه و فداكار ايران نور پاشيد و خروشی 
رعدآسا و توفان زا پديد آورد و بيش از شانزده ماه از شــهادت او نگذشته بود كه انقالب 

اسالمی به پيروزی رسيد و نظام كثيف شاهنشاهی برای هميشه به زباله دان تاريخ رفت.
حاج سيدمصطفی افزون بر كسب معنويت در مكتب امام، از ديدگاه ها، تحليل ها و گفتمان 

فاجعه  یزیدیان  که  روز  آن 
خونین عاشورا را پدید آوردند 
و حضرت امام حسین )ع( و یاران 
او را به خاک و خون کشیدند، 
هیچ گاه باور نمی کردند که خون 
شهیدان،  آن  ریخته  ناحق  به 
دودمان اموی را به آتش بکشد و 
از آنان در تاریخ نشانی جز ننگ 
باقی نماند اما راه حسین و مکتب 

عاشورا جاویدان شود
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سياســی امام نيز بهره های فراوانی بــرد. حضور در 
نشســت ها و گفت و گوهای امام با رجــال روحانی و 
شخصيت های سياســی، او را از نظر فكری و سياسی 
كاماًل رشد و توانايی بخشيد؛ روش معنوی و سياسی 
امام را گام به گام دنبال می كرد و آن را به درستی به 
كار می بست و از حوادث و جريان های پشت پرده كه به امام می رسيد، نيز آگاهی می يافت و 

در متن مسائل سری و محرمانه كشور قرار می گرفت.
از سوی ديگر، حضور حاج سيدمصطفی در ميان حوزه و در سطح جامعه آن روز كه آبستن 
حوادث گوناگون بود، در ساختار فكری او تأثير بسزايی داشت. حاج سيدمصطفی بيش از هفده 
سال نداشت كه به سلك روحانيت درآمد و به عنوان يكی از طالب فاضل، دروس حوزوی 
و علوم انسانی را دنبال كرد و در كنار تحصيل، آن چه در سطح حوزه و جامعه می گذشت را 

نيز زير نظر داشت و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار می داد. 
متن حاضر فرازی از دوره پايانی زندگی اين شــخصيت عزيز در دوران تبعيد است كه 

اميدواريم به شناخت دقيق و عميق منزلت آن شهيد در انقالب اسالمی كمك كند.

تبعيد بی بازگشت
روز سه شــنبه 13 مهرماه 1344 )9 جمادی الثانــی 1388( هواپيمــای حامل امام و 
سيدمصطفی در فرودگاه بغداد به زمين نشست. يكی از مقامات ساواك گزارش داده است:

... امروز صبح به  وسيله ســرويس به اينجانب اطالع رسيده كه آقای 
خمينی و فرزندش در ساعت 7050 مورخ 5 اكتبر 65 استانبول را ترك 

كردند.
امام و سيدمصطفی پس از پياده شــدن از هواپيما رهسپار كاظمين شدند. سيد مصطفی 
روايت می كرد كه امام در فرودگاه بغداد ســر كرايه تاكسی چانه می زد و سوار نمی شد. به 
شوخی گفتم تا مأموران عراقی سر نرسيده اند و ما را دستگير نكرده اند بياييد برويم و امام را 
وادار كردم كه سوار تاكسی شوند. ساعتی بعد در مسافرخانه جمالی در كاظمين اتاقی گرفتند 
و به استراحت پرداختند. امام پس از درنگی كوتاه روانه حرم مطهر شد. سيدمصطفی كوشيد 
تلفنی با شيخ نصر اهلل خلخالی در نجف ارتباط بگيرد ليكن او را نيافت. با بيت سيدابوالقاسم 
خويی ارتباط برقرار كرد و ورود خود و امام را به پيشــكار منزل كه در آن ساعت تنها در 
آنجا بود، خبر داد. صاحب مســافرخانه جمالی به  نام عبداالمير جمالی كه تا آن لحظه امام 

انقراض دودمان های پادشاهی 
در ایران از دوران باستان تا رژیم 
بی ریشه پهلوی، فریادگر پیروزی 
خون بر شمشیر و چیرگی حق بر 

باطل است
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و سيدمصطفی را نشناخته بود، از گفت و گوی 
تلفنی ســيدمصطفی با نجف دريافت كه اين 
ميهمانان تازه وارد چه كســانی هســتند؛ از 
اين رو، بی درنگ مقدم آنان را گرامی داشت 

و منزل دربستی در دسترس آنها قرار داد.
ســيدمصطفی در روز جمعه 23 مهر ماه 
1344 همراه امام وارد نجف شد و در برخی 
از ديد و بازديدها با امام بود ليكن پس از پايان 
اين مراســم، راه خويش را در پيش گرفت؛ 
راه تحصيل و تهذيــب؛ راه پژوهش و تحقيق 
و خودآموزی؛ راه برنامه ريزی برای ســامان 

بخشيدن به نيروهای مبارز برون مرزی و راهنمايی آنها از نظر فكری و اخالقی و باز داشتن 
آنان از فرو غلتيدن در وادی گمراهی و كژراهه الحاد و انحراف و تباهی و پيشگيری از اينكه 
نيروهای مبارز و مسلمان ناآزموده آلت دست شبكه های جاسوسی قرار بگيرند و به جای 
خدمت به دين و ميهن برای دشمنان اسالم و ملت ايران پادويی كنند و آب به آسياب دشمن 

بريزند. )در جای خود درباره اين رسالت سيد مصطفی به بررسی خواهيم نشست.(
ســيدمصطفی برخالف روش بيشــتر آقازاده ها و آيت اهلل زاده ها كه تالش می كنند از 
جايگاه پدر برای خود اعتبار به دست آورند و در بيت پدر جوالن می  دهند و فرمان فرمايی 
می كنند، خود را به كلی از بيت امام دور نگاه داشت و از آن گونه روش های آقازادگی كه به 

از خودباختگی و ضعف نفس اشاره دارد، دوری گزيد. 
مصطفی در دوران زندگی عارفانه و زاهدانه خويش به اين نكته باريكتر ز مو رسيد كه از 
آفت ها و آسيب های شكننده و نكبت بار برای پيشوايان روحانی و عالمان دينی، جوالن دادن 
آقازاده ها و آيت اهلل زاده ها در بيت آنها است كه تالش می كنند با نام و مقام پدر خويش، جاه 
و مقام و اقتداری به دســت آورند و فرمان فرمايی كنند و بساط بريز و بپاش راه بيندازند و 
زندگی اشرافی و سلطنتی برای خود تدارك ببينند، برای خود رياست و برای پدر فضاحت، 

سرشكستگی و بی آبرويی به بار آورند و حريم مرجعيت و روحانيت را آلوده كنند.
سيدمصطفی از دورانی كه خود را شناخت اين واقعيت را به درستی دريافت كه امام حركت 
با همراهان و با دبدبه و كبكبه را دور از شأن يك عالم اسالمی كه از فضايل اخالقی و صفات 
خدايی برخوردار است، می داند و هرگز و هيچگاه رخصت نمی دهد كه در رفت و آمدها مشتی 
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ولنگار و بی  كار به نام »اطرافی« او را همراهی كنند. اين روش و منش امام به ســيدمصطفی 
آموخت كه در بيت امام جای آقازاده و آقازادگی نيســت؛ جای فروتنی و كرنش در برابر 
بندگان محروم خدا و گرامی داشتن قدوم مراجعه كنندگانی است كه با اميد و آرزو به بيت 

رهبر و مرجع خويش گام می گذارند و آنجا را پناهگاه خود می دانند.
سيدمصطفی در نجف با بيرونی امام هيچگونه ارتباطی نداشت و دخالتی نمی كرد. مانند 
ديگر روحانيان، روزانه به بيرون می آمد، ســاعتی می نشست، با دوستان و ديداركنندگان 
گپ و گفت و گاهی بحث علمی داشت، ليكن از اينكه چه كسانی به ديدار امام می روند و چه 
كسانی نبايد و نشايد با امام در اندرون ديدار كنند كاری نداشت و نظری نمی داد؛ چون به 
درستی می دانست كه امام بهتر از ديگری و ديگران می داند و آگاهی دارد كه با چه كسانی 
نبايد ديدار و گفت و گوی خصوصی داشته باشد و آنان را به نزد خود نپذيرد. امام ايرانيانی را 
كه در كشورهای ديگر می زيستند آن گاه كه به عنوان دانشجو يا تاجر و كاسب درخواست 
ديدار داشتند با رويی باز می پذيرفتند و به آنان رهنمود می دادند، ليكن آن گاه كه شماری 
به بيت امام آمدند و برای او پيام فرســتادند كه چند تن از اعضای جبهه ملی می خواهند با 
شما ديدار كنند از پذيرفتن آنها خودداری كرد. تيمور بختيار، سيد موسی اصفهانی، محمود 
پناهيان و از اين دســت عناصر مرموز و به اصطالح »مجهول الهويه« هرگز به ديدار ويژه و 

خصوصی با امام دست نيافتند و نتوانستند از جايگاه امام بهره ناروا بگيرند.
البته سيدمصطفی درباره كســانی كه به بيت امام در نجف رفت و آمد داشتند و اگر در 
بيرونی سخن نامناسبی مطرح می كردند و يا حتی حضورشــان در بيرون دور از شأن بيت 
امام شمرده می شــد، امام را در جريان قرار می داد. اصوالً سيدمصطفی در اين رفت و آمد 
كوتاه مدت به بيرونی، آنچه را كه می ديد و می شــنيد به امام گزارش می داد ليكن شخصًا 

دخالتی نمی كرد.
يكی از جريان هايی كه مايه رنج سيد مصطفی بود برخی از كسانی بودند كه بيرونی را اداره 
می كردند و مسئول پذيرايی ميهمانانی بودند كه به بيت می آمدند. سيدمصطفی بر اين نظر 
بود كه اين كسان از آداب و اخالق برخورد با ميهمانان و مراجعه كنندگان بی بهر ه اند و آداب 
معاشرت را بلد نيستند. او معتقد بود نوع نشست و برخاســت آنها دور از آداب و اخالق 
اجتماعی است؛ لذا در اين باره كاستی ها و نادرستی ها را به امام يادآوری می كرد، ليكن امام 
اين كاســتی را در برابر ايمان، اخالص، تعبد و پاكی روح آنها كه بيرونی را اداره می كردند، 
ناچيز می ديد. در آن ديار غربت امام چه كسانی را می توانست در بيت بياورد كه اطمينان يابد 
نفوذناپذير و استوارند؟! چه بسا كسانی به ظاهر شيرين زبان، خوش برخورد، مؤدب به آداب 
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و كاردان باشند ليكن كاستی هايی داشته باشند 
كه دشمن بتواند از آن بهره ناروا گيرد، در آنان 
نفوذ كند و در كنار امام جاسوسانی بگمارد! امام 
تا روزی كه در نجف می زيست آن پاكباختگان 
دلسوز و وفادار را كه به راستی دلباخته و فدايی 
امام بودند از مسئوليت بيرونی كنار نگذاشت 
و سيدمصطفی نيز پيوسته از نابلدی و ناكارايی 
آنها در برخورد بــا مراجعه كنندگان به بيت 

ناخشنود بود ليكن تغييری نمی توانست صورت دهد. 
سيدمصطفی پس از استواری در نجف، در درس های يكايك علما و بزرگان آن حوزه مدتی 
حضور يافت و با شيوه تدريس و تحقيق و بررسی آنها از نزديك آشنا شد و دريافت كه حوزه 
نجف مطلب نو و تازه ای ندارد كه برای او در خور بهره گيری باشد و از دروس آن حوزه بی نياز 
بود ليكن محصالن آن حوزه به علم و دانش او نيازی مبرم داشتند و با اصرار و پافشاری آنها 
سيدمصطفی به تدريس فقه پرداخت و نوآوری های ژرف و ظريفی در مسائل علمی و فقهی 
مطرح كرد و به شاگردان خود آموخت. سيدمصطفی در علوم اسالمی هرگز دنباله رو و پيرو 
نبود. او آنچه را می شنيد با تيزبينی و ريزبينی ژرفی مورد بررسی قرار می داد و چه بسا در 
مواردی با داليل منطقی آن را رد می كرد. از اين رو، در مسائل علوم حوزوی )فقه و اصول( در 

موارد زيادی با مبانی امام اختالف نظر داشت و ديدگاه های امام را رد می كرد.
سيدمصطفی تنها آيت اهلل  زاده ای بود كه در سنين جوانی )35سال( در حوزه نجف درس 
خارج می گفت و اين كالس درس او بيش از ده ســال تداوم داشت و نكته های نو و در خور 
توجهی در بحث او ديده می شد. گزارشگر ساواك نيز در گزارشی پس از بررسی جايگاه واالی 

امام در نجف، درباره حوزه درس سيدمصطفی چنين نظر داده است:
... ســيدمصطفی خمينی هــم در نجف درس خارج را شــروع كرده و 
شــاگردانی دورش جمع كرده، به آنها پول می دهد و ادعای آيت اللهی و 

مرجعيت دارد... .

بیشتر  روش  برخالف  سیدمصطفی 
آقازاده ها و آیت اهلل زاده ها که تالش 
می کنند از جایگاه پدر برای خود اعتبار 
به دست آورند و در بیت پدر جوالن 
می  دهند و فرمان فرمایی می کنند، خود 
را به کلی از بیت امام دور نگاه داشت 
و از آن گونه روش های آقازادگی که 
به از خودباختگی و ضعف نفس اشاره 

دارد، دوری گزید
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البته برخالف آورده اين گزارشگر، سيدمصطفی 
به شاگردان حوزه درس خود نه هيچگاه پول می داد 
و نه پولی داشت تا بتواند به كسی كمك كند و خود 
با زندگی طلبگی می ساخت و با سختی می گذراند. 
افزون بر اين، از ســيدمصطفی رفتار و روشــی كه 
نشان دهنده چنين ادعايی باشد، هرگز ديده نمی شد. 
مانند يك طلبه با ديگران حتی با شاگردان نشست و 

برخاست می  كرد و كوچكترين رفتاری و كرداری كه از خودبرتربينی و شائبه مرجعيت نشان 
داشته باشد، از او سر نمی زد. ادعای اينكه سيدمصطفی ادعای آيت اللهی و مرجعيت دارد، 
ريشه در دغدغه درونی مقامات و پادوهای ساواك داشت كه از وجود سيد مصطفی برای 

آينده خود احساس خطر می كردند.
سيدمصطفی در نجف به رغم اينكه هيچگونه زمينه ای برای مبارزه با رژيم شاه نداشت، 
هيچگاه از رسالت مقدس مبارزه با ظلم و ظلمه و استواری نهضت اسالمی باز نماند و صرفاً به 
درس و بحث و ديگر امور حوزوی ) زيارت و عبادت خشك و صوری ( سرگرم نشد. مردم 
ستمديده كشورش را از ياد نبرد. جو حاكم بر نجف كه سياست و پرداختن به مسائل سياسی 
را دون شأن روحانيت و مرجعيت می پنداشتند، در او كارگر نشد و نتوانست او را به سستی، 
بی تفاوتی و آسوده طلبی بكشاند. او يك سلسله برنامه هايی را در راه تداوم مبارزه از تبعيدگاه 
و انگيختن ايرانيان برون مرزی به خشم و خيزش و خروش بر ضد شاه به كار بست كه برخی 

از آنها در پی می آيد.
در اين بخش اهم فعاليت های وی در تحكيم نهضت امام خمينی در دوران تبعيد، مورد 

بحث قرار می گيرد.

1. سامان دهی و راهنمایی
در پی تبعيد امام به نجف اشرف در سال 1344ش برخی از جوانان روحانی از روی فشار 
و اجبار و يا برای دلبستگی به امام به عراق روی آوردند و در حوزه نجف جای گزيدند. نيز 
برخی از مبارزان باورمند به اسالم برای آموزش چريكی در پادگان سازمان آزادی بخش 
فلسطين آهنگ عراق كردند و ديگر زمينه بازگشت به ايران را نيافتند و در عراق، سوريه و 

لبنان ماندگار شدند. اين نيروها از چند جهت در خطر بودند:
از جهت گروه  های سياســی اروپانشــين مانند: حزب توده، كمونيست ها، مائوئيست ها، 

سیدمصطفی تنها آیت اهلل  زاده ای 
بود که در سنین جوانی )35سال( 
در حوزه نجف درس خارج 
می گفت و این کالس درس او 
بیش از ده سال تداوم داشت و 
نکته های نو و در خور توجهی در 

بحث او دیده می شد
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مصدقی ها ) جبهه ملی - نهضت آزادی ( و برخی از عناصر مرموزی كه در انجمن اسالمی 
دانشجويان فارسی زبان در اروپا، امريكا و كانادا نفوذ داشتند.

از جهت برخی از مهره های سوخته و فرســوده شبكه های جاسوسی كه در آسيای غربی 
پرسه می زدند و به هر قدرتی كه به آنها بها دهد سر می سپردند.

از جهت جريان مرموزی كه زير نام »مجاهد« و با عنوان »به نام خدا و به نام خلق قهرمان 
ايران« بازيگر صحنه شده بودند. 

اين گروه ها و جريان ها در گام نخست تالش داشتند كه به نوعی در امام نفوذ كنند و از امام 
در راه نقشه ها و نيرنگ ها و اعراض و اميال باندی و حزبی خود بهره برداری ناروا كنند و آن 
گاه كه دريافتند امام نفوذناپذير است و جريان ها و گروه های ناباب و مرموز را نزد او راهی 
و جايی نيست، بر آن شدند در ميان جوانان روحانی كه به ناحق و دور از واقعيت »اطرافی« 
امام خوانده می شدند، رخنه و نفوذ كنند و عناصر ســاده انديش و ضعيف النفس را بيابند و 
در خدمت گيرنــد و از راه آنها و به كمك آنها بتوانند از امام بهــره ناروا بگيرند و حرفها و 
انديشه های خود را به وسيله اين ساده انديشان خودباخته به امام ديكته كنند و از اين راه و 

نيروی معنوی و مردمی امام را به كار گيرند.
سيدمصطفی خمينی به رغم اين كه به درســتی می دانست و باورمند بود به اين كه چند 
روحانی جوان ناآزمــوده هيچگاه و هرگز نمی توانند در راه و انديشــه و مرام و مكتب امام، 
كوچك ترين تأثير و ترديدی پديد آورنــد، از اين كه جوانان روحانــی از روی ناپختگی، 
ساده لوحی و ناآگاهی، آلت دست اين و آن شــوند، سخت رنج می برد و با همه توان تالش 
می كرد كه از لغزش و فريب اين جوانان پيشگيری كند و آنان را از بيراهه پويی باز دارد. اين 
هشداردهی و بازدارندگی سيدمصطفی نسبت به جوانان روحانی از چشم گروه ها، جريان ها 
و سازمان های سياسی برون مرزی پنهان و پوشــيده نمی ماند وآنان را نسبت به او سخت 
خشمگين و آشــفته و آزرده می ساخت و به جوسازی و سمپاشــی بر ضد او وا می داشت و 
توطئه ها و ترفندهايی برای زير ســؤال بردن و ترور سفيد آن مجاهد راستين به كار گرفته 
می شد و هر دولت و دســته و گروه و جريانی به شيوه و شــگردی با او دشمنی و خصومت 

می ورزيدند.
از حزب بعث عراق كه سخت دنبال تسلط بر حوزه نجف به ويژه بيت امام بودند و برای 
فريب ما می گفتند: »ما می خواهيم به شما مساعدت كنيم تا در ديار غربت با پنير و صمون1 
نگذرانيد«! تا پادوهای ســاواك كه از روز ورود امام به نجف، دنبال آن بودند كه مهره ای 

1. صمون، نوعی نان ماشــينی در عراق مانند نان سفيد ساندويچی در ايران اســت كه بيشتر قوت ناداران و 
تهيدستان می باشد. 
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در كنار امام بگمارند و برای برآورده كردن اين آرزوی ديرينه به آب و آتش می زدند. نيز 
جاسوسان دو طرفه كا. گ. ب )سرويس جاسوسی شوروی سابق( و سازمان سيا )سرويس 
جاسوس امريكا( و... مانند محمود پناهيان شــتربانی و مهره ورشكسته، فاسد و بی آبرويی 
مانند موسی اصفهانی، نيز عناصر ليبرال و غرب پرستی مانند بنی صدر، قطب زاده، ابراهيم 
يزدی و صادق طباطبايی كه به ظاهر از امام دم می زدند ليكن از تز استعماری »اسالم منهای 
روحانيت« پيروی می كردند، تا مهره های فريب كار و بازيگر »ســازمان مجاهدين خلق« و 
گروه های ماركسيستی، مائوئيستی و... همگی سيدمصطفی را خار راه خود می ديدند و نسبت 
به او دشمنی می ورزيدند و بر ضد او جوسازی می كردند. ليكن او بی اعتنا به اين جوسازی ها 
و نيرنگ بازی ها، رسالت مقدس خود را در راه رويارويی با فريب كاران، حيله گران و نابكاران 
به درستی دنبال می كرد. جوسازی و هوچی بازی بر ضد سيدمصطفی تا آن پايه بود كه روزی 

امام به سيداحمد گفته بود: »مصطفی خيلی مظلوم است.«
يادآوری اين نكته در اين بخش بايسته است كه به رغم تالش شبانه روزی سيدمصطفی، 
برخی از جوانان روحانی از لغزش و خطا و افتادن در دام شيادان بی آبرو و رسوا ايمن نماندند. 
آقای سيدمحمود دعايی پس از آن كه در برهه ای نسبت به قطب زاده و صادق طباطبايی 
سمپاتی داشت، سرانجام رسماً به »سازمان مجاهدين خلق« پيوست و در خدمت آنان قرار 
گرفت. مأموريت اصلی او واداشتن امام به پشتيبانی از آن سازمان بود. ليكن در اين مأموريت 
به هر حيله ای چنگ زد شكست خورد و نتوانست امام را بفريبد. شيخ حسن كروبی نيز در 
واپسين سال زيست امام در عراق به ساواك سر سپرد و در خدمت رژيم شاه قرار گرفت اما 

او نيز در مأموريت خود كه آگاهی و اطالع از برنامه ها و اهداف امام بود، ناكام ماند.

2. فراخوانی به آموزش پارتيزانی
برنامه ديگری كه سيدمصطفی در نجف به شدت روی آن پای می فشرد و به آن اهميت 
می داد انگيختن جوانان روحانی -كه به امام و به آن شــهيد نزديــك بودند- به فراگيری 
ه«1 بود.  آموزش های چريكی و نظامی طبق دستور قرآنی»و اَِعّدوا لَُهم َما اســتََطعُتم ِمن قُوَّ
او خود نيز آموزش های نظامی را فرا گرفته بود. آقای شيخ حسن مهاجر )يزدی زاده( با برقراری 
ارتباط با بعثی ها دوره كامل چريكی را با انواع سالح ها آموزش ديده و به سيدمصطفی در درون 
منزل آموخته بود و همراه با او برای تمرين تيراندازی بارها به بيابان های دوروبر شهر نجف 
رفته بودند. ســيدمصطفی به طالب مبارز بارها يادآوری می كرد كه برای مبارزه مسلحانه 

1. قرآن كريم، انفال، آيه 60. 
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آماده شــويد و آموزش چريكی را كامل كنيد. او 
مانند بسياری از مبارزان باورمند به اسالم و امام 
بر اين نظر بود كه بدون دســت بردن به سالح و 
جنگ مسلحانه نمی توان به پيروزی رسيد و رژيم 
شاه را از قدرت پايين كشيد. نگارنده بنا به سفارش 
او در سفر به سوريه و لبنان به پادگان الفتح رفت و 
آموزش ساخت سالح های گوناگون - مانند ساختن 
نارنجك بمب دستی-  و تيراندازی با سالح هايی مانند كالشينكف، ژ3، يوزی، مسلسل، نيز 
استفاده از موشك را فرا گرفت و از دست ياســر عرفات يك قبضه يوزی كه بنا به گفته او 
دالورمردان فلسطينی در درگيری تن به تن با صهيونيست ها آن را به غنيمت گرفته بودند 
هديه گرفت. اين انديشه و برنامه سيدمصطفی درباره حركت مسلحانه و فراخوانی مبارزان به 
آموزش چريكی و پارتيزانی از ديد مقامات ساواكی پوشيده و پنهان نمی ماند و آنان را بيش از 

پيش از خطر سيدمصطفی برای رژيم شاه نگران و انديشناك می كرد.

3. تالش در راه بازداشتن علما و روحانيان ایران و عراق از ارتباط با رژیم شاه
سيدمصطفی در دورانی كه در نجف به ســر می برد از بهره برداری ناروای رژيم شاه از 
مقام و جايگاه مرجعيت و روحانيت، ســخت در رنج بود و به سهم خويش تالش می كرد از 
سوء استفاده آن رژيم از مقامات روحانی جلوگيری كند و با هشدار به بزرگان دينی در نجف 
و پند و اندرز به عناصر روحانی كه در ايران دانسته يا ندانســته به رژيم شاه گرايش پيدا 
می كردند، حرمت و مصلحت روحانيت را پاس بدارد و دســت تبهكار و آلوده زورمداران 
حاكم بر ايران و عراق و ديگر كشورها را از حريم روحانيت كوتاه كند. آن گاه كه روزنامه های 

وابسته به دربار گزارش دادند كه:
... حضرت آيت اهلل حكيم در مالقات با دكتر عاليخانی، وزير اقتصاد اظهار 
داشتند كه اميدوارم تاجگذاری شاهنشاه برای اعليحضرت و عموم مسلمين 

مبارك باشد... ]!![1
ســيدمصطفی بی درنگ با آقای حكيم ديدار كرد و از اين گونه بهره گيری ناروای رژيم 
شاه از مقام ايشان اظهار تأسف نمود. آقای حكيم در اين ديدار با سيدمصطفی، اين گزارش 
روزنامه های ايران را تكذيب كرده بود. ليكن در پاســخ به پرســش سيدمصطفی كه چرا 

1. كيهان، 1346/7/12.

سیدمصطفی در دورانی که در 
نجف به سر می برد از بهره برداری 
ناروای رژیم شاه از مقام و جایگاه 
مرجعیت و روحانیت، سخت در 
رنج بود و به سهم خویش تالش 
می کرد از سوء استفاده آن رژیم از 

مقامات روحانی جلوگیری کند
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اين دروغ و نســبت ناروا را رســمًا تكذيب نمی كنند، 
اظهار داشــته بود: »... ما اينجا ننشســته ايم كه ببينيم 
روزنامه های ايران دروغ هايی را گزارش می كنند تا آن 

را تكذيب كنيم«!!
ســيدمصطفی از ارتباط مرحوم سيدموسی صدر با 
رژيم ايران و مارونی های فاالنژ لبنان ســخت آزرده 
و رنجيده بود و آن گاه كه شــنيده بود مادر شاه )ملكه 
مادر( شــبی را در منزل آقای موسی صدر در بيروت 

گذرانده است و او در سفر به ايران به ديدار شاه رفته است و مراوده نزديكی با دولتمردان 
ايرانی دارد و نقش مخربی در اتحاد شيعه و سنی لبنان ايفا می كند و نيز از زيستن چريك های 
فلسطينی در جنوب لبنان، ناخرسند اســت و آنان را ميهمانان ناخوانده می داند، نگران  شد 
و اين گونه رفتارها و موضع گيری ها را به زيان عالمان شيعه در ميان آزادی خواهان منطقه 
و بدنامی آنان می دانست و در هر ســفری به لبنان با آقای موسی صدر در اين گونه امور به 
گفت و گو می نشست و می كوشيد كه او را از اين موضع گيری ها باز دارد و از او می خواست 
كه در لبنان و منطقه شامات مايه آبرو و اعتبار عالمان شيعه باشد و توده های ستمديده و زير 
فشار زورمداران را به سوی خود بكشاند و به مصداق »و كونا للّظالِِم َخصمًا و لِلَمظلُوم َعونًا« 
يار و ياور بی پناهان و دشمن آشتی ناپذير زورمداران و مستكبران باشد و اين فرمان علوی با 
مراوده و نشست و برخاست با مارونی ها، فاالنژها و ستمگران و سرمايه داران لبنانی و ايرانی 
همخوانی ندارد. اين خرده گيری و انتقاد سيدمصطفی نسبت به آقا موسی تا پايان عمر آن 

شهيد ادامه داشت.1
سيدمصطفی در ديار غربت و در حوزه نجف آن چه را كه در ايران می گذشت زير نظر 
داشت و آن گاه كه می ديد يك روحانی، گوينده مذهبی، منبری، پيشنماز و يا يك پيشوای 
دينی از سوی رژيم شاه و پادوهای ساواك فريب خورده و به سوی آن رژيم گرايش يافته 
و در خطر گمراهی و بيراهه پويی قرار دارد، اگــر در او صالحيت آگاهی، بيداری و هدايت 
می ديد، بی درنگ اقدام می كرد تا او را از لغزش، كرنش و ســازش باز دارد و از افتادن در 
گنداب وابستگی، سرسپردگی و تباهی و روســياهی رهايی بخشد. او آن گاه كه خبردار شد 

1. تحريف گران تاريخ،اختالف ميان سيدمصطفی وآقا موسی صدر را بر سر عدم پشتيبانی آن مرحوم از مرجعيت 
امام وانمود كرده اند؛ درصورتی كه سيدمصطفی با برخورداری از معرفت و معنويت واالی ملكوتی و دوری گزينی از 
خواسته ها و آرزوهای نفسانی هيچگاه به مرجعيت امام انديشه نمی كرد و در راه استواری آن هرگز گامی برنداشت 

و تالشی نكرد.

برنامه دیگری که سیدمصطفی 
در نجف به شدت روی آن پای 
می فشرد و به آن اهمیت می داد 
روحانی  جوانان  انگیختن 
-که به امام و به آن شهید 
نزدیک بودند- به فراگیری 
آموزش های چریکی و نظامی 

طبق دستور قرآنی بود
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سيد مرتضی برقعی واعظ، به رژيم نزديك شده و در برخی از مراسم مربوط به دستگاه دولت 
منبر رفته است و چه بسا در آينده او را برآن دارند كه از مديحه سرايان و مجيزگويان رژيم 
شاه قرار بگيرد و تا سر در گنداب وابستگی به دولت و دربار فرو غلتد، در پاسخ نامه ای كه 
آقای برقعی به او نوشته بود، فرصت را غنيمت شمرد و نكته هايی را به او هشدار داد. بخشی 

از نامه او در پی می آيد:
... بسيار موضوعی كه عرض می شود موجب تأسف من است. بنا نيست 
شما طوری رفتار كنيد كه باعث دل سردی جماعتی و گفت و گو در اطراف 
وضع آقای خمينی شــود. از طرفی شركت در جلســه مربوط به عنوان 
كشاورزان و از يك طرف كه بســيار بااهميت است شركت در جلسات 

آستانه مقدسه كه به دست پليد آن روسياه دنيا و آخرت اداره می شود.
برادر عزيز! مگر چند روز از عمر من و شما مانده است... بحمد و... شما را 
ملت به بهترين وجه اداره می كرد ]شما[ زندگی و چيزی هم كه نداريد... .1 
يادآوری اين نكته بايسته اســت كه مرتضی برقعی از منبری هايی بودكه در دورانی با 
مقامات دولتی رژيم شاه بی ارتباط نبود و حتی در سال 1339 به عنوان نماينده روحانيت قم 
به دربار رفت و به مناسبت »تولد وليعهد« به شاه تبريك گفت و قرآنی به او هديه داد كه با 
واكنش تند و منفی حوزه قم روبرو شد و اعالميه ای از جانب حوزه، البته با امضای دانشجويان 
قمی دانشگاه تهران زير عنوان »جامعه روحانيت قم نماينده ندارد« پخش گرديد و در آن با 

صراحت اعالم شد:
... شــخص مرتضی برقعی كه اخيراً او را نماينــده روحانيان قم معرفی 
كرده اند هيچگونه بستگی با جامعه روحانيت ندارد و در مراجعت از مركز 
مورد توبيخ مراجع بزرگ روحانی قــرار گرفته و از طرف محصلين حوزه 

علميه تنبيه می شود... .2
چنانكه در دفتر نخست نهضت امام، آمده است در پی رفتن سيدمرتضی برقعی به دربار، 
امام او را نزد خود فرا خواند و به اين كار ناروای او اعتراض كرد و به پند و اندرز او پرداخت. 
نامبرده كه از سخنان هشداردهنده امام پند گرفته و از كردار زشت خويش پريشان و پشيمان 

شده بود، نزد امام به گريه افتاد و اظهار ندامت كرد.3 

1. متن اسناد و نامه ها در ادامه مقاله خواهد آمد. 
2. ســيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، چ نوزدهم، 

ج1، ص121-122. 
3. همان، ص123.
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سيدمصطفی- چنان كه اشــاره شد- از 
نجف اشرف اوضاع ايران به ويژه روحانيت را 
زير نظر داشت و از برخی روابط و برخوردها 
و نشست و برخاست های روحانيان با برخی 
مقامات به درســتی آگاهی می يافت و در 
برابر آن بی تفاوت نمی ماند. ساواك نيز در 
گزارشی از پی جويی سيدمصطفی از شخصی 
به نام آقای مستجابی درباره گرايش شماری 

از روحانيان اصفهان به دستگاه های دولتی چنين گزارش داده است:
حاج آقا مصطفی خمينی پسر آقای خمينی طی نامه ای به آقای مستجابی 
سردفتر168 اصفهان يادآور شده كه خاطر آقای خمينی از اينكه شنيده اند 
عده ای از روحانيون اصفهان وابســته به دستگاه های دولتی در اصفهان به 
نام دين موسســه ای باز كرده و از حقوق امام زمان جهت اين كار استفاده 
می نمايند ناراحت شده، مصطفی خمينی از نامبرده خواسته است كه تحقيق 

كند اين موضوع حقيقت دارد يا خير؟... 

سیدمصطفی از ارتباط مرحوم سیدموسی 
صدر با رژیم ایران و مارونی های فاالنژ 
لبنان سخت آزرده و رنجیده بود و آن گاه 
که شنیده بود مادر شاه )ملکه مادر( شبی 
را در منزل آقای موسی صدر در بیروت 
گذرانده است و او در سفر به ایران به 
دیدار شاه رفته است و مراوده نزدیکی با 

دولتمردان ایرانی دارد نگران  شد 
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ساواك قم در پی يك سلسله نقشه ها و ترفندهايی كه در راه آسيب رسانيدن به حوزه قم 
دنبال می كرد، مانند در دست گرفتن توليت حرم حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( و كنار 
زدن ابوالفضل توليت كه با رژيم شاه سر ناسازگاری داشت و برای نفوذ در ميان روحانيت 
قم، مرتضی برقعی را فريب داد و از او بهره ناروا گرفت. او در برخی از مراسم دولتی به منبر 
می رفت و گام به گام به ذلت و زبونی و تباهی كشيده می شد. سيدمصطفی با آگاهی به پيشينه 
خراب او با لحنی محبت آميز، سازنده و بيداركننده به پند و اندرز او پرداخته و هشدارهايی 

به او داده است: 
... معلوم شد كه شما آهسته آهسته مشغول به بعضی از مشاغل گذشته 
شده ايد. قربانت! خيلی شما را دوست دارم. نمی دانيد كه به شما چه مقدار 
عالقه دارم و اين عالقه است كه مرا وادار می كند كه گستاخانه چيز بنويسم. 
عزيزم و بزرگوارم! شما ارشاد كنيد مردم را تا خدا جزای خير و خوب عطا 

كند...
شيوه خرده گيری و انتقاد ســيدمصطفی به كردار و رفتار يك شخص كه به بيراهه پويی 
كشيده شده كه بخشی از آن باال آمده اســت، از اخالق اسالمی و خوی و خصلت عارفانه و 
خاضعانه نويسنده آن نشان دارد. شيوه سازنده ای كه می تواند برای هر نسلی در هر عصری 
آموزنده باشــد و راه انتقاد و خرده گيری از عناصر فريب خورده و خودباخته را به درستی 
می آموزد. اين شيوه، كسانی را كه به لغزش و خطا دچار شده اند به راه می آورد و از لجبازی، 
سرسختی، يك دندگی و سماجت باز می دارد. اجرای دو اصل امر به معروف و نهی از منكر با 
اين شيوه همخوانی و كارايی دارد و می تواند جامعه را از گمراهی و تباهی برهاند و آرامش و 

آسايش و همزيستی مسالمت آميز را به ارمغان آورد.
ساواك قم درباره اين نامه سيدمصطفی به برقعی چنين توضيح داده است:

طبق تحقيقات معموله تاكنون جلسه ای توسط كشاورزان در قم تشكيل 
نگرديده و منظور مصطفی خمينی اين بوده كه چون در يكی از مراسمی كه 
از طرف دستگاه برگزار شده بود و كشــاورزان نيز در آن شركت داشتند 
برقعی در آن جا به منبر رفته و به نفع دســتگاه سخنرانی كرده و به همين 
جهت مصطفی او را از شركت در اين گونه مراسم منع و خاطرنشان كرده 
كه شركت در اين قبيل مجالس باعث دل سردی مردم و گفت و گو درباره 

وضع خمينی خواهد بود...
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4. جریان شناسی و نفوذناپذیری 
زمامداران برون مرزی و درون مرزی )طاغوتيان( 
در درازای تاريخ پيوسته در انديشه رخنه و نفوذ در 
ميان پيشوايان دينی و رهبران مردمی بوده اند و با به 
راه انداختن جريان ها، چهره ها و سازمان های به ظاهر 
فريور و بهمنش تالش كرده اند، حركت های خدايی 
و نهضت های مردمی را به بيراهه بكشانند و رهبران 
را از راه رستگاری و استواری باز بدارند و آسمندان 
خودفروخته را به عنوان »خواص« و خودی در ميان 

توده های مردمی و مردان نامی و رجال روحانی و سياســی جای دهند و به آنان آراستگی 
بخشند و بدين گونه سررشته فعاليت های ضداستعماری و ضداستبدادی را از چنگ مردم و 
رهبران مردمی بيرون آورند و با يك سلسله ترفندها و نيرنگ ها حركت های رهايی بخش و 
آزادی خواهانه را اگر بتوانند در هم بشكنند و از ميان ببرند و رهبران آن حركت ها را نيز به 

سازش و كرنش در برابر طاغوتيان وادارند و يا دست كم به خاموشی و بی تفاوتی بكشانند.
در اين ميان آنچه می تواند خطر رخنه و نفوذ را ريشه كن سازد و يا كاهش دهد بصيرت، 

آگاهی، رشد سياسی، جريان شناسی و نفوذناپذيری است، كه البته آسان به دست نمی آيد.
با نگاهی گذرا به تاريخ می بينيم كه ابرقدرت ها و گماشتگان آنان در كشورهای گوناگون 
آنگاه كه از ابرمردان فروهيده و از خود رسته احساس خطر می كردند، بی درنگ مهره های 
ورزيده و كارآزموده را به عنوان »مريد« و »اطرافی« در كنارشان می گماردند و اين گماشتگان 
نيرنگ باز به گونه ای در دل آن پيشوايان جا باز می كردند و آنان را نسبت به خود باورمند 
می ســاختند كه در واقع آن مردان برجسته و رهبران وارســته، پيرو، دنباله رو و ارادتمند 
اين گماشــتگان فريب كار قرار می-گرفتند و رأی نظر آنان را »وحی الهی« می پنداشتند و 

بدين گونه از رسالت و مسئوليت دينی و ملی خود به طوركلی باز می ماندند.
اكنون نيز اين شگرد شيطانی و ترفند استعماری به شدت دنبال می شود و چه بسا مردانی 
كارآزموده و سازنده به دست نفوذی های ناباب و دور و بری های خوش رنگ و آب به طور عينی 
از كار باز می مانند، فلج می شوند و يا به بيراهه می روند و ناآگانه در خدمت دشمن قرار می گيرند.
از برجسته ترين ويژگی های امام اين بود كه جريان شناس بود و نفوذناپذير. عناصری را كه با 
ناخالصی و با نيرنگ های شيطانی به نزد او می آمدند، به درستی شناسايی می كرد و به اغراض 
ناروا و بدخواهانه آنان پی می برد و دست رد بر سينه نامحرمان می زد و مهم تر آنكه هيچكس را 

سیدمصطفی پیش از هر عالم دینی 
و پیشوای روحانی به انحراف دکتر 
علی شریعتی پی برد و اندیشه های 
او را برای اسالم راستین و جامعه 
اسالمی زیانبار می دید و برنامه های 
او را جریانی هدایت شده از سوی 
مخوف  دستگاه  و  شاه  رژیم 
جاسوسی- امنیتی آن رژیم در راه 
اختالف افکنی میان ملت ایران- به 

ویژه حوزه و دانشگاه می دانست
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به طور دربست باور نداشت. نه نورچشمی ها، 
نه دور و بری ها و نه شاگردانی كه »حاصل 
عمر« او به شمار می رفتند، برای امام مطلق 
نبودند و صاحب نظران بی عيب و خطا شمرده 
نمی شــدند و آنچه را نزديكان و هواداران، 
گزارش می كردند، می گفتند و می نوشتند، امام 

بدون بررسی، كنجكاوی و پرس و جوی همه جانبه نمی پذيرفت و روی آن اقدامی نمی كردند. 
شهيد سيدمصطفی خمينی نيز از اين ويژگی های به طوركامل رسا و ريشه ای برخوردار 
بود. با يك ديدار و گفت و گو به سرشت زشــت طرف پی می برد و از كيد و كين او آگاهی 
می يافت، او را از خود می راند و ديگران را نيز از خطر او بر حذر می داشــت. سيدمصطفی 
افزون بر جريان شناسی و خط شناسی، خط شــكن بود. با عناصری كه درونی ناپاك و برون 
تابناك داشتند با قاطعيت و دور از رودربايستی برخورد می كرد، از آنان دوری می گزيد، در 
برابر آنان هيچگاه نرمش، كرنش و شكيبايی از خود نشان نمی داد. ليكن در برابر آن دسته 
از بيراهه پويان و فريب خوردگان كه ناآگاهانه به كژراهه كشيده شده بودند و راه را از چاه 
به درستی باز نمی شناختند و اميد هدايت و بازگشــت آنان را داشت، موضع بيداركننده و 
هشــدار دهنده می گرفت و با پنددهی و خرده گيری، تالش می كرد آنان را به راه آورد و از 

گمراهی و روسياهی برهاند. 
سيدمصطفی به رغم اينكه از هواداران سرسخت حركت مسلحانه بود و مبارزان روحانی 
در نجف را به فراگيری و آموزش چريكی و نظامی بر می انگيخت، نسبت به گروهی كه زير 
نام »مجاهدين خلق«! به صحنه آمدند )1349( از آغاز موضع منفی داشت و هيچگاه آنان را 

باور نكرد و با آنان هرگز به گفت و گو ننشست و به شدت از آنان دوری گزيد.
سيدمصطفی پيش از هر عالم دينی و پيشوای روحانی به انحراف دكتر علی شريعتی پی 
برد و انديشه های او را برای اسالم راستين و جامعه اسالمی زيانبار می ديد و برنامه های او 
را جريانی هدايت شده از سوی رژيم شاه و دســتگاه مخوف جاسوسی- امنيتی آن رژيم در 
راه اختالف افكنی ميان ملت ايران- به ويژه حوزه و دانشــگاه می دانست. او بر اين باور بود 
كه شريعتی دانسته يا ندانسته بر آن است كه آن پيوندی را كه به دنبال آغاز نهضت امام 
ميان تحصيلكرده های دانشگاه و حوزه پديد آمده است، از هم بگسلد و بار ديگر روحانيان 
و دانشگاهيان را روياروی يكديگر قرار دهد. از اين رو، هر گونه موضع گيری در رد يا تأييد 

شريعتی را ناروا و در راستای توطئه و ترفند ساواك می دانست و از آن دوری می گزيد.

سیدمصطفی روی خصلت جریان شناسی 
در پی جار و جنجالی که پس از انتشار 
کتاب شهید جاوید در حوزه های علمی 
و محافل مذهبی به راه افتاد، موضعی 
هوشمندانه برگزید و در برابر آن از هر 

گونه مناقشه دوری گزید
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سيدمصطفی روی خصلت جريان شناسی در پی جار و جنجالی كه پس از انتشار كتاب شهيد 
جاويد در حوزه های علمی و محافل مذهبی به راه افتاد، موضعی هوشمندانه برگزيد و در برابر 
آن از هر گونه مناقشه دوری گزيد. او بر اين باور بود كه آن هياهوها جريان ساخته و پرداخته 
دستگاه جاسوسی فتنه ساز رژيم شاه )ساواك( است تا آتش اختالف را ميان حوزه های علمی 

و مقامات روحانی و توده های مذهبی شعله ور سازد و نهضت امام را به چالش بكشد.
موضع ســيدمصطفی در برابر قطب زاده نيز به راســتی آگاهانه، انديشــمندانه و بر پايه 
جريان شناسی و نفوذناپذيری بود. صادق قطب زاده در سال 1349 برای نخستين بار به نجف سفر 
كرد و شبی را در منزل سيدمصطفی گذراند به اميد اينكه بتواند او را از نظر فكری و بينش سياسی 
با خود همراه كند و از راه او ديدگاه ها، نقشه ها و برنامه های ليبرال منشانه و غرب گرايانه خود را 
درباره امام به اجرا در آورد و از جايگاه امام در راه اغراض و اميال ليبراليستی نهضت آزادی بهره 
ناروا بگيرد ليكن سيدمصطفی در همان نخستين ديدار به سرشت زشت و فريب كارانه نامبرده 

آگاهی يافت و برای هميشه او را از خود راند و خطر او را به دوستان يادآور شد.
ديدگاه ســيدمصطفی درباره صادق طباطبايی نيز ژرف نگرانــه و واقع بينانه بود، او را 
دنبال روی ملی- مذهبی های غرب پرست و آلت دست قطب زاده و نوچه او می دانست و او 

را در گفتار و كردار صادق نمی ديد.
اين جريان شناسی و نفوذناپذيری سيدمصطفی برای برخی از سازمان ها و گروه های سياسی 
و مهره های مرموزی كه در انديشــه رخنه و نفوذ در بيت امام و در ميان نزديكان او بودند، 
سخت آزاردهنده و نگران كننده بود و آن شهيد را سدی در برابر نقشه ها و دسيسه های خود 
در بيت امام در نجف می ديدند. از او دلی پر كين و چركين داشتند، پيوسته بر ضد او جوسازی 
و شايعه پراكنی می كردند و اينجا و آنجا رواج می دادند: »حاج آقا مصطفی مبارز نيست«! با 
مبارزين ميانه خوشی ندارد! يا شايع می كردند كه تنها هدف او اين است كه امام به مرجعيت 
مطلق و بی رقيب برسد و ديگر مراجع را پشت سر بگذارد و چون در انديشه مرجعيت امام 

است تالش دارد كه مبارزان و سياستمداران را از دور و بر امام دور كند!!

5. پيام های سازنده
انسان های وارسته و مردان از خودرسته، هيچگاه بر آن نيستند كه كارهای نيك و مفيد 
خود را بازگو كنند و به ديگران بنمايانند، بلكه برعكس به پنهان داشتن آن می كوشند و از 
اينكه نيكوكاری هايشان آشكار شود و مورد ستايش قرار گيرد رنج می برند. امام آن گاه كه 
كتاب كشف اسرار را به رشته نگارش كشيد، از آوردن نام خود بر روی آن كتاب خودداری 
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ورزيد و تا ساليان درازی كمتر كسی از نويسنده آن خبر داشــت و حتی برخی بر اين باور 
بودند كه آن كتاب را عالمه طباطبايی نوشته اند. به ياد دارم آن گاه كه دفتر نخست كتاب 
نهضت امام خمينی آماده چاپ شد )1356( و بر آن بودم كه برای چاپ آن رهسپار لبنان 
شوم با سيدمصطفی ديدار كردم و بخش كوتاهی از آنچه را در كتاب درباره او نوشته بودم 
به او نماياندم و درخواست كردم كه بخش های عمده ای از فعاليت های سياسی و مبارزاتی 
خود و خاطراتی كه در آن مورد به ياد دارد، بازگو كنند تا در كتاب بياورم. او نه تنها از زندگی 
سياسی خود هيچگونه اطالعی به من نداد بلكه خواست كه آنچه را درباره او در كتاب آورده ام 
حذف شود و نامی از او در كتاب نيايد و اين نكته را يادآور شــد كه در برابر فداكاری ها و 
جانفشانی های مردم ايران ضد رژيم شاه، فعاليت های او بی ارزش تر از آن است كه به قلم 

آورده شود و اين رباعی را زمزمه كرد: 
يكی قطره باران ز ابری چـكيــد             خجل شد چو پهنای دريا بديـد
كه جايی كه درياست من كيستم            گر او هست حقا كه من نيسـتم

شهيد ســيدمصطفی در نجف هيچگاه از تالش ها و برنامه های سياسی و مبارزاتی خود با 
همراهان سخنی به ميان نمی آورد و به گونه ای رفتار می كرد كه ديگران باور داشتند كه او جز 
درس و بحث و دعا و زيارت كاری ندارد و در امور سياسی جز راهنمايی ها و رهنمودهای گاه 
و بی گاه به همراهان و مبارزان برون مرزی كه با او ارتباط دارند، كار ديگری انجام نمی دهد؛ 
ليكن اكنون كه به نوشته ها و يادداشت های او دست يافته و به بررسی او نشسته ايم می بينيم 
نامه ها و پيام های انقالبی و سازنده ای از گوشه نجف برای مبارزان درون مرزی و برون مرزی 
می داده و در حد توان خويش به مبارزه و نهضت اسالمی ايران توانايی و استواری می بخشيده 

است.
پيرامون پيام ها و نامه های سيدمصطفی از تبعيدگاه او در نجف نكته هايی در خور يادآوری 

است:
الف.پيام هايی كه خطاب به عموم است و در واقع اعالميه هايی است كه از جانب آن شهيد 
صادر شده است. اما اينكه چرا به چاپ نرسيده و انتشار نيافته است، شايد گيرنده پيام -به 
هر علت- از انتشار آن خودداری كرده اســت. و شايد سيدمصطفی بر اين نظر بوده كه آن 
پيام را شماری از خواص بخوانند و آگاهی يابند و نخواسته است در دوران حيات امام قلمی 
بزند و گامی بردارد. موضع ســيدمصطفی در برابر امام، مانند موضع امام در برابر آيت اهلل 
بروجردی بود. امام در دوران رياست و زعامت آقای بروجردی بر اصل باورمندی به واليت 
فقيه، هيچگاه به خود رخصت نداد كه در امور سياسی، اجتماعی و حوزوی بدون نظر آن مرجع 
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بزرگ قدمی بردارد و قلمی بزند. شهيد سيد مصطفی 
نيز هيچگاه برخالف نظــر امام حركتی نكرد و كاری 
صورت نداد و اصوالً با وجود امام برای خود تكليفی و 

مسئوليتی در سطح عموم باور نداشت.
ب. برخی از پيام ها و نامه ها، هشــدار به مبارزان 
روحانی و پيروان امام، پيرامون نقشه ها و نيرنگ هايی 

بوده است كه رژيم شاه در سر داشته و بر آن بوده است با يك سلسله برنامه های خانمانسوز، 
ايران را هر چه بيشتر به تباهی بكشاند و به استقالل ايران آسيب سنگينی برساند و اسالم را 
از رســميت بيندازد. او در نامه های خود از همرزمان روحانی با فروتنی و زاری می خواسته 
است در برابر خطرهايی كه اسالم و ايران را تهديد می كند آرام ننشينند، بی تفاوت ننمايند و 

از رسالت رويارويی با ستمگران و زورمداران باز نمانند.
پ. برخی از اين نامه ها و پيام ها برای پايان دادن به اختالف ها و كشمكش های دوستان 
و همرزمان بوده است. آن شهيد آن گاه كه خبردار می شــد ميان برادران روحانی نقاری 
پديد آمده است، سخت آزرده و آشفته می شد و با نامه ها و پيام های پندآميز، الفت انگيز و 
محبت آميز كوشــش می كرد به آن ناهنجاری های زيانبار پايان بخشد و صفا و صداقت و 

برادری را ميان همرزمان و همراهان حاكم كند.
ت. نامه های هشداردهنده، بازدارنده و بيداركننده به عناصر روحانی كه فريب وسوسه های 
شيطانی مأموران ســاواك را خورده بودند و در خطر سقوط در دام دستگاه جاسوسی رژيم 
شاه قرار داشتند. سيد مصطفی بی درنگ دست به كار می شد و با فرستادن نامه هايی كه در 
بردارنده پند و اندرز بود تالش می كرد فريب خوردگان را از فرو غلتيدن در گنداب وابستگی 

و سرسپردگی به ساواك برهاند و هشيار سازد .
ث. نامه به دوستان سيدمصطفی از رأفت و محبت و وفا و صفای ژرف و شديد روحی و 

درونی برخوردار بود. 
او اين ويژگی را از امام به ارث برده بود. در دورانی كه در نجف به سر می برد، هيچگاه از 
ياد دوستان ديرينه و صميمی خود دور نمی ماند، در هر فرصتی از آنها ياد می كرد و به ياد 
آنان سخن می گفت و خاطرات تلخ و شيرينی را كه با آنها داشت بازگو می كرد و تا آنجا كه 
راه داشــت با رد و بدل كردن نامه پيوند برادری با آنان را استواری می بخشيد. ساواك به 
رغم كنترل سنگين و سانسور شديد كه روی نامه ها و پيام های سيدمصطفی داشت هيچگاه 
نتوانست نامه پراكنی ميان او و دوستان ديرينه او را قطع كند و پيوند ميان آنان را بگسلد. از 

دیـدگاه سیدمصـطفی دربـاره 
صادق طباطبایی ژرف نگرانه و 
واقع بینانه بود، او را دنبال روی 
ملی- مذهبی های غرب پرست 
و آلت دست قطب زاده و نوچه 
او می دانست و او را در گفتار و 

کردار صادق نمی دید
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كسانی كه به طور پيوسته با سيدمصطفی نامه رد و بدل می كردند آقای نجفی مرعشی بودند؛ 
ايشان با آنكه از مراجع تراز اول به شمار می رفتند، هميشه از راه نامه، دوستی، وفاداری و پيوند 
عاطفی خود را نسبت به سيدمصطفی نشان می دادند. ايشان آن گونه كه با سيدمصطفی در 

ارتباط بودند، با امام ارتباط نداشتند.

ج. بخش ديگر از نامه های ســيدمصطفی، نامه هايی بود كه ميان او و خانواده نزديك و 
عزيزان او در ايران رد و بدل می شد. در اين نامه ها ژرفای عشق و عالقه او نسبت به بستگان 

و فاميل به درستی نمايان است و اوج وفا، صفا و صميمت او را می رساند.
برخی از نامه های سيدمصطفی چنانكه پيش تر آورده شد، جنبه اعالميه دارد و خواننده 
را بر می انگيزاند و آگاهی می بخشد. پرسشی كه درباره اين گونه نامه ها و در واقع اعالميه ها 
مطرح اســت اين اســت كه چرا اين اعالميه ها و يا نامه های او به وسيله گيرندگان، چاپ 
نشده و در دسترس همگان قرار نگرفته اســت؟ به نظر می رسد علت اصلی پخش نشدن 
اين نامه ها و يا اعالميه ها امتناع ســيدمصطفی از وارد شــدن به صحنه مبارزه به صورت 
آشكار بود. او بر اين نظر بود كه بنابر اصل واليت فقيه نبايد و نشايد پيشاپيش امام حركت 
كند بلكه بايستی بنابر رأی و نظر امام پای بند باشد و رهنمودهای امام را به كار ببندد، نه از 
امام پيشی بگيرد و نه از امام دوری گزيند. افزون بر اين، او تزی را باور داشت و بر پايه آن 
نيز موضع گيری می كرد و بنابر پايه آن تز راه می رفــت. او بر اين باور بود روحانيان بايد از 
نظر علمی دست كم در مقام مرجعيت باشــند تا نظر و سخن آنان تأثيرگذار باشد و مردم 
را به پيروی از آنان وادارد. او با مطالعه روی تاريخ و سرگذشت گذشتگان به طور عينی به 
اين نكته رسيده بود كه چه بسا روحانيان دلســوز و نستوه به رغم داشتن انديشه های واال و 
سرنوشت ساز به علت اينكه در جايگاه مرجعيت نبودند، نتوانستند اهداف برجسته خود را 
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پياده كنند و در آزادی، رستگاری و خوشبختی 
و ســعادت را به روی توده های ستمديده و 
مظلوم، بگشايند و كشــورهای اسالمی را به 
اســتقالل و آزادی برسانند. سيدجمال الدين 
اسد آبادی از ابرمردان نابغه و بی مانند عصر 
خويش به شمار می رفت. بيش از نيم قرن از 
مردم زمان خويش پيــش بود. ليكن چون از 
نظر علمی در جايگاه مرجعيت و واليت قرار 

نداشت، نتوانست رسالت خويش را به پايان ببرد. شهيد سيدحسن مدرس، سيد ابوالقاسم 
كاشانی، نواب صفوی و ... از بزرگ انديشمندان و متفكرانی بودند كه به علت نداشتن مقام 
علمی واال و جايگاه مرجعيت نتوانستند آن گونه كه بايد و شايد مردم را با خود همراه كنند و 

با يك سخنرانی و يا مصاحبه جامعه را تكان دهند و به خشم و خروش وادارند.
ســيدمصطفی با اين آزمون تاريخی بر آن نظر بود كه نبايد و نشايد نسنجيده به كاری 
دست بزند كه برد بايسته نداشته باشد و برايند گرانمايه ای به بار نياورد. از اين رو، هرگز 
نمی خواست پيام های او به عنوان اعالميه انتشار يابد. افزون بر اين، گيرندگان نامه او كسانی 
بودند كه اصوالً به مبارزه و صدور اعالميه آن گونه كه بايد و شايد باورمند نبودند و ناآگاهانه 
آب به آسياب دشمن می ريختند و موضع انحرافی می گرفتند كه به زيان مبارزان راه خدا و 
مجاهدان فی سبيل اهلل بود. از اين رو، شگفت آور نيست كه نامه سيدمصطفی را چاپ و پخش 
نكردند و حتی از نگهداری آن نيز خودداری ورزيدند. اگر سياسی و انقالبی انديشه می كردند 
دست كم برای روز مبادا آن را در جايی پنهان می كردند و از ميان نمی بردند. سيد مصطفی 
وظيفه خويش می دانست كه با روشنگری و آگاهی بخشی، آنان را از وارد آوردن خنجر بر 
قلب نهضت و پشت ملت باز دارد تا اگر در صف مبارزان و مجاهدان اسالمی قرار ندارند، 
دست كم با آن رويارويی نكنند و در صف دشمنان نايستند و چوب الی چرخ نهضت اسالمی 

نگذارند.
نامه ای كه در پی می آيد تاريخ درستی ندارد و روشن نيســت در چه سالی و خطاب به 
چه كسی نوشته شده است ليكن از محتوای نامه به دست می آيد كه در سال های 50 يا 51 
نگارش يافته است كه در آن سال، رژيم شاه با به راه انداختن جشن های دو هزار و پانصدساله 
پادشاهی، ايران را به تباهی ورشكستگی كشانيد تا آنجا كه شماری از مردم، از گرسنگی جان 

سپردند.

 جریان شناسـی و نفوذنـاپذیری سیــد
مصطفی برای برخی از ســازمان ها و 
گروه های سیاسی و مهره های مرموزی 
که در اندیشه رخنه و نفوذ در بیت امام 
و در میان نزدیکان او بودند، سخت 
آزاردهنده و نگران کننده بود و آن شهید 
را سدی در برابر نقشه ها و دسیسه های 
خود در بیت امام در نجف می دیدند. از 

او دلی پر کین و چرکین داشتند
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سيدمصطفی در اين نامه نكته هايی را يادآور شده 
و روی دردهای عالج ناپذير مردم انگشت گذاشته 
است. او در اين نامه با بازگو كردن قحطی، گرسنگی 
و فقر بسياری از مردم ايران، تالش كرده است آن 
بی خبرانی را كه با آسودگی خاطر آرميده بودند و به 
آسانی آلت دست قرار گرفته و انگيخته می شدند و 
هر روز با دستاويزی جار و جنجال به راه می انداختند 
و به اختالف دامن می زدند، هوشيار سازد و از خواب 
غفلت بيدار كند تا چشــم های خود را باز كنند و 
دريابند كه در كشور چه می گذرد و ملت ايران در 
چه اوضاع نكبت بار و اسف انگيزی به سر می برند و چگونه با ناداری، بی دارويی، تهی دستی و 

مرگ تدريجی دست و پنجه نرم می كنند. او می نويسد:
... برادر عزيز! در اين نادانی ها كه من و دوستان و حوزه ها به سر می بريم و 
در همين حال كه وضع فجيع فارس و ديگر شهرهای ايران با اين نابسامانی ها 
رو به رو هستند، در حوزه های راقی... ســر قضايای زد و خورد می كنند ... 
اين در خور انتظار هم نيســت كه يك جمعيت فاضل و روشن منش گول 
سازمان امنيت را بخورند و با خود مشغول شوند و نگذارند صدای بيچاره ها 
و گرسنه ها و قضايای جشن ها و نابسامانی ها و قضيه قحطی و صدها قضيه 

ديگر به گوش مردم مركز برسد....
سيدمصطفی به رغم دوری از ايران و زندگی در غربت و در آن روزگاری كه ارتباط ايران و 
عراق قطع بود و هيچ ايرانی راه به عراق نداشت، اين نكته باريكتر ز مو را دريافته بود كه رژيم 
شاه برای اينكه آگاهان امت و پيشوايان دينی ملت را از هزينه های سنگين جشن های شاهانه 
و از گرسنگی و فقر و بيچارگی مردم غافل سازد، به كشــمكش ها و بگومگوهای ساختگی، 
بيهوده و نابخردانه بر سر كتاب شــهيد جاويد، سرگرم كرده است و از مسئوليت و رسالت 
دفاع از تهی دستان، ستمديدگان و بی پناهان بازداشته است. او در پيام خود با صراحت آورده 
است:»آيا فكر می كنيد كه به غير از پول سازمان امنيت چيز ديگر می توانست اين هياهو را 

به پا كند... ؟«
 پس از پيروزی انقالب اسالمی آن گاه كه اسناد ســاواك به دست آمد، آشكار شد كه 
ساواك در بر پايی جار و جنجال و هياهو بر سر كتاب شهيد جاويد در حوزه ها و در محافل 

شهید سیدمصطفی در نجف هیچگاه 
از تالش ها و برنامه های سیاسی و 
مبارزاتی خود با همراهان سخنی 
به میان نمی آورد و به گونه ای رفتار 
می کرد که دیگران باور داشتند که 
او جز درس و بحث و دعا و زیارت 
کاری ندارد و در امور سیاسی جز 
راهنمایی ها و رهنمودهای گاه 
و بی گاه به همراهان و مبارزان 
برون مرزی که با او ارتباط دارند، 

کار دیگری انجام نمی دهد
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روحانی و مذهبی نقش ريشــه ای داشته و برخی 
از آتش بياران معركه از اعضای ساواك و حزب 
ايران نويــن بودند. ســيدمصطفی در اين نامه و 
يا در واقع اعالميه بــه بهره برداری ناروای رژيم 
شــاه از آيين ها و مذاهب گوناگون در راه آسيب 
رساندن به اسالم و توطئه اسالم زدايی نيز اشاره 
كرده و تغيير تاريخ اســالم را بــه تاريخ 2500 
ســال شاهنشــاهی پيش-بينی كرده است و در 
پايان از خوانندگان نامه خود خواسته است:»به 
خاطر خدا... به خود آيند... به هوش آيند... و به 

قصه های كوچك ]كتاب شهيد جاويد[ وقت را تلف نكنند...« و از آن خودباختگانی كه آلت 
دست ساواك قرار گرفته و عليه كتاب شهيد جاويد عزا گرفته بودند، پرسيده است:

آيا كتاب برقعی رد اسالم نيست كه سر و صدايی نداشت. كتب كسروی 
از اباطيل نيست كه به آنها مشغول نشديد؟ آيا نوشته های ]ناخوانا[ كذايی 
برخالف اصول اســالم نيست؟... چه شــد كه همه و همه يك نوا به يك 
طرف رفته؟ آيا فكر می كنيد كه به غير از پول ســازمان امنيت چيز ديگر 
می توانست اين هياهو را به پا كند؟... قربونت برم، بس كن. كمی فكر كنيد. 

شما طايفه روشن اين مملكت هستيد... با خدا و پارسا باشيد... 

بسمه تعالی شأنه العزيز
بعرض می رساند مرقومه شريفه رسيد و زيارت شد. اميد است كه سالم 
مخلصانه داعی را قبول نموده و به دوســتان هم ابالغ نماييد. نمی دانم كه 
می دانيد در گوشه و كنار آن ملك و مملكت چه می گذرد؟ هيچ می دانيد 
كه ملت و مملكت در چه حال به ســر می برند؟ و يا می دانيد كه بر مردم 
فارس چه گذشته است؟ آيا می دانيد كه كار فقر و بدبختی به جايی رسيده 
كه بيچارگان به جنگ خدا رفته و از خداوند منان بيزاری می جويند؟ هيچ 
می دانيد كه بالهای خانمان سوز يكی پس از ديگری اين يك مشت ملت 
بدبخت و سيه روز را به بدترين وضع ممكن كشانده است. آيا اطالع از رفتار 
مردم شريف فارس داريد كه به خاطر آنكه نمی توانسته اند با يك پذيرايی 
گرمی دل ميزبان خود را شــاد كنند دست به اين عمل قبيح زده اند؟ هيچ 

موضع سیدمصطفی در برابر امام، 
مانند موضع امام در برابر آیت اهلل 
بروجردی بود. امام در دوران ریاست 
و زعامت آقای بروجردی بر اصل 
باورمندی به والیت فقیه، هیچگاه 
به خود رخصت نداد که در امور 
سیاسی، اجتماعی و حوزوی بدون 
نظر آن مرجع بزرگ قدمی بردارد و 
قلمی بزند. شهید سید مصطفی نیز 
هیچگاه برخالف نظر امام حرکتی 

نکرد و کاری صورت نداد 
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خبر داريد كه آتشكده فارس بعد از چند قرن دوباره شعله ور گرديد؟ آيا 
می دانيد كه شــخص اول مملكت يا بانوی وی برای افتتاح آنجا به شكل 
زردشتيان شركت كردند و پس از1 آن همه زحمات كه اسالم تحمل كرد، 

اساس آن را ويران نمودند؟
آيا می دانيد كه ممكن است تاريخ اسالم در آن منطقه عوض شود و از اين 
پس تاريخ2500ساله رواج گيرد؟ هيچ می دانيد و يا آنكه تمايل به دانستن 
اين همه فجايع اسالمی و انسانی داريد كه با پول اوقاف مسلمين، اين كارها 
می شود؟ و خوب است كه به خود آييد و بدانيد كه از بيش از چند ده فرسخ 
گاز آورده اند و لوله كشی كرده اند و اين آتشــكده را پی ريزی نموده اند؟ 
به خود آييد و بدانيد كه قحطی و خشكســالی دمار از روزگار اين ملت در 
آورده. هيچ مطلع گشتيد كه ســرمايه گذاران پس از قتل مرحوم سعيدی 
عقب نشينی كردند ولی به خاطر آنكه هميشه اسالم در غربت به سر ببرد 
و ديگر سعيدی ها نيستند، برگشته و با كسب انحصار وسايل ساختمانی و 
ساختمان كه در نتيجه تمام شئون مملكت را جلب نمودند و خدا می داند كه 

چه روسياهی ها بار خواهد آورد و چه رسوايی ها در بر خواهد داشت.
برادر عزيز، در اين نادانی ها ]كه[ من و دوستان و حوزه ها به سر می بريم و 
در همين حال كه وضع فجيع فارس و ديگر شهرهای ايران با اين نابسامانی ها 
روبرو هستند، در حوزه های راقی ملت رشيد اسالم سر قضايايی زد و خورد 
می كنند. اين انتظار را ما داشتيم كه يك مشت هندی و كشميری اگر سر 
موی مبارك جنگ و جدال دارند، مانعی ندارد ولی اين در خور انتظار هم 
نيست كه يك جمعيت ]كه[ فاضل اند و روشن منش گول سازمان امنيت 
را بخورند و با خود مشغول شوند و نگذارند صدای گرسنه ها و بيچاره ها و 
قضايای جشن ها و نابسامانی ها و قضيه قحطی و صدها قضيه ديگر به گوش 
مردم مركز برسد. البته وقتی دانشــمندان ما چنين باشند ديگر از ديگر 
قشرهای جامعه انتظار غلط است. شما را به خدا قسم می دهم عوض آنكه 
تحصيل فقه و اصول كنيد، يك چند روز تحصيل امور ديگر كنيد. به خاطر 
خدا از دورانديشی نهراسيد. به خاطر اسالم و مملكت اسالمی قدری به خود 
آييد. جلوی اين مفاســد را بگيريد. برای نجف نامه بنويسيد؛ حتی به آقا. 

1. در اصل: از پس
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بدانيد او هم طبعاً و آهسته آهسته نحيف خواهد شد. نجف را بيدار كنيد و 
دستور بدهيد شاگردان و اساتيد هر چند وقت يك بار قضايای حساس ايران 
را بنويسند. حجت خدا را بر مسئولين امر تمام كنند. باشد كه به فكر آيند و 
روزی شاهين سعادت در آغوش گيريم و اين كركس صفتان را عقب زنيم 
و بدانيد كه نااميدی از معاصی كبيره است. نترسيد. به هوش باشيد. كم به 
اين قصه های كوچك وقت را تلف كنيد. آيا كتاب برقعی رد اسالم نيست 
كه سر و صدايی نداشت. كتب كسروی از اباطيل نيست كه به آنها مشغول 
نشديد؟ آيا نوشــته های ]ناخوانا[ كذايی برخالف اصول اسالم نيست؟ 
آيا افسانه خلقت كه اخيراً در كيهان به قلم صادق هدايت طبع می شود از 
كتب ضدانسانی و اسالمی نيســت؟ چه شد كه همه و همه يك نوا به يك 
طرف رفته؟ آيا فكر می كنيد كه به غير از پول ســازمان امنيت چيز ديگر 
می توانست اين هياهو را به پا كند؟ شما بی خبريد. دشمنان شما گرفتند و 

خوردند و خانه خريدند. نه يك ذره، ده هزارها.
قربونت برم بس كن. كمی فكر كنيد. شــما طايفه روشــن اين مملكت 
هستيد. شما فضال و متفكرين اين قوم می باشيد. كمی عميق تر در اين كارها 
پيش برويد. دسته بندی صحيح داشته باشيد. با هم يك صدا قدم برداريد 
و به يك سعادت قرين عزت و عافيت بنگريد. شجاع و قهرمان بار آييد، با 

خدا و پارسا باشيد، به همه و همه سالم برسانيد. 
ليله 19 شعبان
م.ص.ی
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پيام ديگر سيدمصطفی به سال 1352 برمی گردد. او در اين پيام، خطاب به همه طبقات و 
قشرهای جامعه، به ويژه مراجع و علما، پيرامون نقشه ها و نيرنگ های رژيم شاه عليه اسالم 
و ايران هشدار داده و همگان را به اتحاد و هماهنگی و قيام و مبارزه فرا خوانده است. در اين 

پيام او آمده است:
ای ملت مسلمان و ای دوســتان ايرانی! اگر سستی كنيد و اگر از مبارزه 
سرپيچی نماييد و اگر از خواب غفلت نخيزيد و اگر به خاطر خدا و دين قيام 
نكنيد و اگر... بدانيد كه ديگران در فكر شمايند و دشمن در كمين نشسته... 
بجنبيد، قيام كنيد، به پا خيزيد، نترسيد، بيم نداشته باشيد، خدای بزرگ را 

در نظر گرفته و جزای بزرگ او را نصب العين قرار دهيد...

بسمه تعالی شأنه العزيز
خدمت عموم طبقــات و خصوصاً علماء اعالم و فقهــاء عظام و مراجع 
بزرگ مذهب ايدهم اهلل تعالی. اخيراً باز دشمن اين مرز و بوم بنيان نغمه 
شوم تازه ای به پا ساخته و زمزمه ای جديد و رسوا به گوش می خورد. نغمه 
دخالت گماشــتگان اوقافی در امور دينی و موضوعات ذهنی زمزمه خلع 
روحانيون حقيقت بين و فقها و علماء اسالم دوست و اسالم شناس از مشاغل 
خود و پست ترويج و تنوير افكار و رهبری جامعه مردم زنده و ملت مسلمان 
ايران خوب می دانند كه استعمار و اســتعمارچيان به خاطر ]ناخوانا[ كه 
دارند و به جهت آنكه بايد هر چــه زودتر مخازن اين مملكت را به چپاول 
و غارتگری ببرند و نظر به اينكه سدهای اين راه را بايد بشكنند و موانع را 
مرتفع سازند و خوب می دانند كه تنها طيف و قشری كه می تواند جلوگير 
اين موج سرسام آور باشند علماء اسالم و فقهاء مذهب اند، اين مراجع بزرگ 
شيعه می باشند كه به خاطر استقالل و روشنگری كه دارند می توانند تار و پود 
آنان را به باد دهند. اين علماء مذهب اند كه مقتدرند به جهت اتكايی كه به 
اصول ديانت خود دارند اين خاك و خاشاك را بر طرف كنند، اين وعاظ و 
گويندگان دلير و شجاع اند كه دائماً مفاسد استعمارچيان ]را[ برمال می كنند 
و ديگران را از نيات فاسده و مقاصد شــوم نوكرهای شرق و غرب روشن 
می سازند. اين فضالء و مدرســين حوزه های علميه هستند كه با ابتكارات 
مخصوص به خودشــان زنگ خطر را به صدا در می آورند و باألخره اين 
طالب و محصلين و روشنفكران و پيش مرگان و مرزبانان می باشند كه ملت 
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و طبقات مختلف مملكت و قشــرهای گوناگون جامعه را لبريز از معرفت 
و روشن ضميری كرده و زنجيرهای اسارت و بردگی را دريده و برای يك 
نهضت پرجوش و خروش و يك قيام عاقالنه و خستگی ناپذير مهيا می شوند 
و اين جوانان تحصيل كرده روز و روشندالن و افشاگران واقع بين می باشند 
كه با كمك و همدســتی و با متانت و هم بســتگی و با محافظت بر اتحاد و 
هماهنگی می توانند اين امواج خروشان خلل ناپذير را به ساحل سعادت و 
هستی برسانند و با به كار بردن جميع ابزار ســرد و گرم و با بسيج كردن 
تمام نيروهای علمی و عملی اين خواب های تلخ و شوم بيگانگان را پشت سر 

گذاشته و اين نقشه های ستمگران را نقش بر آب كنند.
ای ملت مسلمان و ای دوســتان ايرانی! اگر سستی كنيد و اگر از مبارزه 
سرپيچی نماييد و اگر از خواب غفلت نخيزيد و اگر به خاطر خدا و دين قيام 
نكنيد و اگر... بدانيد كه ديگران در فكر شمايند و دشمن در كمين نشسته 
با نهايت مهارت و با تمــام تجهيز و قوا، بجنبيد قيام كنيــد، به پا خيزيد، 
نترسيد، بيم نداشته باشيد، خدای بزرگ را در نظر گرفته و جزای بزرگ او 
را نصب العين قرار دهيد تا بتوانيد به يك زندگی شرافتمندانه دست يابيد 
و به يك دوران با عزت و توأم با عظمت و بزرگی برسيد. تا كی ديگران به 
جای شما باشند و تا كی دشمن لبخند استهزاء بر لب داشته باشد، تا كی به 
اسم اسالم ما را عقب افتاده خوانند؟ اين ننگ را كه آنان خيال می كنند از 
نام اسالم ]است[ بزداييد و اين عار را كه مخالفين ملك و ملت گمان دارند 
از اسالم عزيز ]اســت[ دور كنيد و با يكديگر سعادت ابدی را در آغوش 
گيريد، باشد كه ديگران در اين حسرت بميرند و به خواب غفلت فرو روند. 
نجف، ليله دوشنبه، 18 ذيقعده الحرام/ 92 1

1351/10/3 .1
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شهيد سيدمصطفی در پيام ديگری هشدارها و نويدهايی داده و طرح نو در انداخته است. 
به نظر می رسد اين پيام او در پی طرح حكومت اسالمی در سال 1348 بوده است. او در پيام 
خود پس از نگاهی به اوضاع ايران كه از ديدگاه او به زندان آزادگان و جهنمی برای همگان 
بدل شده بود، حكومت اسالمی را نويد داده و بر پايی آن را بسيار نزديك دانسته است و اين 
نكته را يادآور شده كه »هيچ ملتی با سستی و خوشگذرانی و تن پروری به آينده نوينی نرسيده 
است.« سيد مصطفی روی باورمندی به جنبش مسلحانه و قهرآميز و نااميد از اينكه با اعالميه 

و سخنرانی بتوان بر ديكتاتور حاكم پيروز شد، در اين پيام آورده است:
بايد به اميد يك حكومت عادالنه راه های صعب و سختی را پس از طرح 
و پی ريزی طی كند و در جهت يك دولت عادالنه و گسترده كه به خواست 
خدا بسيار نزديك است، جنبشی همه جانبه به خود گيرند و در اين روش از 
هيچگونه كمك های فكری و عملی به يكديگر كوتاهی نكنند... با گوشه گيری 
و لغت پردازی و تعيين مشی و توضيح آيين ها با كاغذپاره هايی كه به دست 
تاريخ سپرده می شود ديگر نمی توان كاری پيش برد و عمل صحيحی انجام 
داد. با تخرب و تشــكل و ايجاد كميته و انجمن های خرد و ريز و درشت و 
محفل های بزرگ و كوچك، ممكن است يك شبكه سرتاسری ساخت و يك 

جوش و خروش سر و سامان دار به راه انداخت... 
سيدمصطفی اين پيام خود را چنين پايان برده است:

... دست های خود را گره نكنيد و با شعار عقده ها را باز نماييد، بگذاريد 
اين رنج ها و سختی ها تراكم شود و دست ها به ناحيه پهلو كشيده شده و در 
دهان دشمن- )دودمان پهلوی( خورد و جان اين پليدان را گرفته و به اين 

ملك و ملت جان نوين بخشد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
اكنون كه ايران زندان آزادگان، جوانان، بزرگ مردان، خردساالن و تبديل 
به جهنمی برای همگان شده و در اين زمان كه ايران مهد فحشا و منكر كه 
عفت قلم شرم از بيان و گفتار آن را دارد و مهد برای تربيت دودمان پهلوی 
و رذل صفتان و اين خاندان بی شرم و بی آبرو گشته، در اين عصر كه ايران 
چون جزيره شناور به دست اين و آن، شرق و غرب و چپ و راست می باشد 
و در اين وقت كه چون عروسكی در ميان ببرخويان و درندگان درآمده تا 
آنكه ايران كه مهد دليران است و مقر اسالم و شيعيان و خاصان از اولياء 
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خداست به كلی ويران شده و شمال و جنوب آن به دست مستعمران دور 
و نزديك قسمت شود.

و اكنون كه اين كشور اسالم پرور و مؤمن دوست چون ]ناخوانا[ پيش پای 
دشمنان انسانيت و ضد خلق و دين و خانواده از خدا بی خبر است، محتاج به 
حركتی نوين و جانبازی ای با عقيده و يقين و احتياج شديد به فداكاری از هر 

جانب و هر سو و به هر كيفيت كه در دست امكان است می باشد.
ملت شــريف ايران بايــد بهتر از پيــش بداند كه ايــن زرق و برق و 
صورت سازی و امر جديد و گسترده به خاطر خاطرهای شومی كه استعمار 
در سر می پرورده است آنان خوب و بهتر از هر كس می دانند اقتصاد كشور 
چه نوسانی را طی می كند و ذخاير اين ملك و ملت به دست چه كسانی و در 
كدام اسكله ای پهلو می گيرد و در آينده نه بسيار دور چه خطرهای خطيری 
در انتظار آنان اســت. بايد به اميد يك حكومت عادالنه راه های صعب و 
سختی را پس از طرح و پی ريزی طی كنند و در جهت يك دولت عادالنه 
و گسترده كه به خواست خدا بســيار نزديك است جنبشی همه جانبه به 
خود گيرند و در اين روش از هيچ گونه كمك های فكری و عملی به يكديگر 
كوتاهی نكنند و خوب درك كنند كه هيچ ملتی با سستی و خوشگذرانی و 
تن پروری به آينده نوينی نرسيده و نمی بايست انتظار آن را داشت از گذشته 
اسالم و گذشتگان خود پند گيرند و آن را به رهبری برگزينند. اين روزها 
كه از حركت های اين قاره و قاره آفريقا اطالع دارند می بايست به دست 
آورند آنچه كه برای پيش برد مقاصد خود الزم می دانند با گوشه گيری و 
لغت پردازی و تعيين مشی و توضيح آئين ها با كاغذپاره هايی كه به دست 
تاريخ سپرده می شود ديگر نمی توان كاری پيش برد و عمل صحيحی انجام 
داد با تحزب و تشــكل و ايجاد كميته و انجمن های خرد و ريز و درشت و 
محفل های بزرگ و كوچك، ممكن است يك شبكه سرتاسری ساخت و يك 

جوش و خروش سر و سامان دار به راه انداخت.
دست های خود را گره نكنيد و با شعار عقده ها را باز ننماييد. بگذاريد اين 
رنج ها و سختی ها متراكم شود و دســت ها به ناحيه پهلو كشيده شده و در 
دهان دشمن -دودمان پهلوی- خورد و جان اين پليدان را گرفته و به اين 

ملك و ملت جانی نوين بخشد. 
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پيام ديگر سيدمصطفی كه به ســال 1350 برمی گردد، به محاكمه قالبی اشاره دارد و از 
گرسنگی های مردم و زجر و شكنجه توانفرســای زندانيان ياد می كند و در پايان با سؤالی 
بايستگی برپايی حكومت اسالمی را به طور اشاره يادآور می شود. در اين پيام او آمده است:

اين سفاكان بی شرم و خون آشــامان هر جايی به خيال آنكه پاسخی به 
نداهای جهانی بدهند و بازگو كنند كه ايران مهد قانون و دفاع از قانون است 
اين چنين وانمود نموده اند كه جــز حكومت بر مبنای عدالت خبری ديگر 

نيست و جز پياده ساختن قانون صدايی به گوش نمی خورد. 
آيا دزدی و غارتگری عدالت است، آيا اموال يك ملت گرسنه و بيچاره را 
به ديگران به خاطر چند روز حكومت... تقديم كردن حكومت عدل است؟ 
آيا ذخاير گوناگون اين مملكت را چه تحت االرضی و چه فوق االرضی برای 
چند صباح هوس رانی و خوش گذرانی ]بر باد دادن[ حكومت قانون است؟ 
آيا به زندان طويل المده ريختن و سياه چال های غير معلوم انداختن جوانان 
و روشنفكران حكومت عدالت است؟ كشتن دسته جمعی و زجر و شكنجه 
دادن آزادی خواهان و جوانمردانی كه حاضر به خم شــدن پيش اجانب 

نيستند و به استعمار تن در نمی دهند، عدالت گستری است؟
شهيد مصطفی در پايان برای اثبات حكومت اسالمی می پرسد: 

... آيا هيچ عاقلی می توان اعتراف داشته باشد كه حق تعالی بنيان اسالم 
را توسط نبی اكرم)ص( به پا داشته و ندای ااَل اِنَّ ِحزب اهلل هُم الغالِبون را با 
صدای رسا و با ندای بلند به عالم ابالغ نمودند و فكری برای انجام و اجرای 

دين اسالم نفرمودند؟

در تاريخ 2 محرم الحرام / 92 1
جناب آقای... دامت افاضاته

پس از اهدای تحيات و سالم الزم است كه تذكر دهم:
اخيراً زمزمه محاكمه قالبی در ايران به گوش می رسد و شنيده شده است 
كه حكومت دست نشانده و پوشالی به خاطر آنكه مشكل حق به جانبی به 
قلدری ها و قانون شكنی های خود دهد و به جهت آنكه بتواند سرپوشی روی 
خرابكاری های دائمی خانمان بكشد، دســت به اين كار ابلهانه زده است. 
غافل از آنكه ملت هوشــمند و نجيب ايران ديگر به جهت اين مكاری ها 

1350/11/28 .1
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و خيمه شب بازی ها از حاشيه حقايق دور نمی شوند. اين سفاكان بی شرم و 
خون آشامان هر جايی به خيال آنكه پاسخی به نداهای جهانی بدهند و بازگو 
كنند كه ايران مهد قانون و دفاع از قانون است اين چنين وانمود نموده اند كه 
جز حكومت بر مبنای عدالت خبری ديگر نيست و جز پياده ساختن قانون 

صدايی به گوش نمی خورد. 
آيا دزدی و غارتگری عدالت است؟ آيا اموال يك ملت گرسنه و بيچاره 
را به ديگران به خاطر چند روز حكومت با دســت اخالص تقديم كردن 
حكومت عدل است؟ آيا ذخاير گوناگون اين مملكت را چه تحت االرضی و 
چه فوق االرضی برای چند صباح هوس رانی و خوش گذرانی ]بر باد دادن[ 
حكومت قانون اســت؟ آيا به زندان طويل المده ريختن و ســياه چال های 
غير معلوم انداختن جوانان و روشنفكران، حكومت عدالت است؟ كشتن 
دسته جمعی و زجر و شكنجه دادن آزادی خواهان و جوانمردانی كه حاضر به 
خم شدن پيش اجانب نيستند و به استعمار تن در نمی دهند، عدالت گستری 

است؟
ما نمی دانيم كــی و ِكی بايد به اين بدبختی ها و نابســامانی ها ســامان 
دهد؟ ]آيا[ فقط بايد دلخوش داشــته باشــيم كه وليعصر عجل اهلل تعالی 
فرجه الشريف، تشريف بياورند و اســاس خانمان سوز ظلم را برچينند؟ و 
علم عدالت و داد را برافرازند ]آيا[ ديگران ديگر تكليفی ندارند و وظيفه ای 
برای خود احساس نمی كنند؟ آيا می توان باور نمود كه اساس اسالم را به پا 
ساخته و شالوده او را ريخته و رفته و ديگران را نسبت به اسالم تعيين تكليفی 
نكرده اند؟ هيچ می توان به اين موضوع اذعان نمود؟ آيا هيچ عاقلی می توان 
اعتراف داشته باشــد كه حق تعالی بنيان اسالم را توسط نبی اكرم)ص( به 
پا داشته و ندای ااَل اِنَّ ِحزب اهلل هُم الغالِبون را با صدای رسا و با ندای بلند 

به عالم ابالغ نمودند و فكری برای انجام و اجرای دين اسالم نفرمودند؟
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در پيام ديگر ســيدمصطفی به نوشــته ها و بهره گيری از لغاتی اشــاره دارد كه »... از 
ويژگی های واقع بينانه منحرف گشــته و در نتيجه اين انحطاط معنــوی و واقعی... حكام 
خون آشام... ]توانسته اند[ ريشه خود را هر روز استوارتر كرده و توانسته اند به دنبال اين سيل 
خانمانسوز و اين انقالب اشغالگر فكری و اين ظاهرسازی فريبنده و ممتاز به بهترين اهداف 
ناشايسته خود برسند...« به نظر می رسد اشاره آن شهيد به توطئه ديرينه و درازمدتی است 
كه در دوران پهلوی اول و دوم برای تغيير الفبای فارسی به التين و حذف كلمه ها و واژه های 
عربی دنبال می شد و در هر چند سال يك بار برخی از روزنامه های وابسته و سرسپرده جار و 
جنجال ها و گرد و غباری را به نام كاستی زبان فارسی به راه می انداختند و درباره لزوم تغيير 
زبان داد سخن می دادند و همراه با ستايش از زبان انگليسی، زبان تازی را مورد خرده گيری 
و نكوهش قرار می دادند و برای آن نارسايی ها و كاستی هايی برمی شمردند و آرزو داشتند 
كه در ايران نيز همانند تركيه، زبان بيگانه به كار گرفته شود و زبان قرآن به كلی از ميان 
برود؛ ليكن به رغم تالش های پيگير و مرموزانه نتوانســتند آن را در ايران به بار بنشانند. 
ملت آگاه و دين باور ايران در برابر اين نقشه و دسيسه همانند ديگر دسيسه ها و توطئه های 
استعماری- با سرسختی و دالوری ايستاد و نقشــه های خائنانه استعمارگران و همدستان 

بی وطن آنان در ايران را نقش برآب كرد. 
ســيدمصطفی در اين پيام خود خطر توطئه برای تغيير زبان و لغات فارســی و قرآنی را 

گوشزد كرده و در اين باره هشدار داده است.

بسمه تعالی شأنه العزيز
ليله يكشنبه 21 محرم الحرام/ 93 1
پس از ابالغ ســالم و تحيات بايد از دگرگونی های اخير كه چشمگير و 
جالب و در عين حال وحشت زا و ]ناخوانا[ است، پرده بردارم و نسل نوباوگان 
و جوانان اصيل و مبارز و صلح جويی را به يك خطر عميق و مظاهری بس 
فريب دهنده ]ناخوانا[ متوجه سازم اصوالً استعمارچيان داخلی و خارجی با 
در نظر گرفتن يك اصل و آن هم اشغال افكار طبقات و اقشار مختلف جوامع 
بشری و دائمًا در فكر موجبات آن می باشــند و پيوسته می جويند تا آنكه 
دام های اسارت را به پا و دست ملت ها]ی[ رنجيده و به كاميابی های خويش 
به نحو احسن برسند. هم ذخاير يك ملت فقير و عقب مانده را به يغما برند 
و هم از ارواح پاك يك مشت جوان اليق يك مملكتی را زير پای نحس خود 

1351/12/5 .1
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خرد1 كنند و آلوده سازند و به هر وسيله ممكنه كه در راه هدف ]ناخوانا[ 
كنند متوسل شوند و برای رســيدن به آرزوهای به گور رفته خودشان از 
هيچگونه كوته نظری خودداری نكنند. اينك وقت آن رسيده كه بگوييم اين 
جمله بندی های اخير و اين تعقيدنويسی ها و اين گرايش نابهنجاری كه به 
استعمال لغات فريبنده و به ظاهر زيبا پيدا شده همه و همه يكی از آن دام های 
جديد است كه در جامعه خود مشاهده می كنيم و به نحو كلی ديده می شود 
كه از واقعيت ها و حقايق سرپيچی شده و به دنبال دسته بندی های لغات و 
لشگركشی های جمل و كلمات نفوس پير و جوان رفته و ديگر از ويژگی های 
واقع بينانه منحرف و منصرف گشته و در نتيجه اين انحطاط معنوی و واقعی و 
ارتقا مقطعی و صوری دزدان غارتگر، اموال و ذخاير مملكت را برده و می برند 
و حكام خون آشام ريشه خويش را در هر روز استوارتر كرده و توانسته اند به 
دنبال اين سيل خانمان سوز و اين انقالب اشغالگر فكری و اين ظاهرسازی 
فريبنده و ممتاز به بهترين اهداف ناشايســته خود برسند و بر اين ملك و 
ملت بخندند و من از اين زاويه باريك گوشزد می كنم كه اگر جوان ها كه 
آينده اين مملكت هســتند با توجه كافی به پيش بينی بهتری دست نزنند 
و با آهنگ واحد و فرياد دشمن شــكن قيام نكنند در يك پرتگاه خطرناكی 
هستند كه ممكن است تا قرن ها ديگر نتوانند سر بلند كنند و قدعلم نمايند. 
الزم است كه روشنگران تيزبين از اين دام های حيله گری پرده بردارند و 
ملت و خصوصاً جوان های اين مملكت را به اين گونه خطرها متوجه كنند و 
نگذارند كه وقت و عمر خودشان صرف زينت بخشی های انشائيات بشود و 
بايد بدانند كه در اين انقالب نويسندگی نظر استعمارچيان مداخله دارد و 
به خوبی اين نقشه است كه آنان برای عقب افتادگی پياده می كنند. بكوشيد 
اين پرده ها را پاره كنيد و اين زنگ هــا را بزداييد و اين ملك و ملت و دين 
اسالم از دست رفته را به حال اوليه خودش برگردانيده و با يك روشن بينی 

عميقی به پيش برويد. مصطفی
ليله 12 محرم 93 2

1. در اصل: خورد 
2. 1351/11/26. در خور ذكر است طبق اصل سند، دو تاريخ متفاوت در ابتدا و انتهای نامه آمده است. 
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شهيد ســيدمصطفی در نامه به يكی از دوستان 
خويش به بررسی نشريه های فكاهی در كشورهای 
اســتعمارزده و خفقان گرفته می پردازد و اين نكته 
را يادآور می شــود كه در كشــورهای خفقان بار 
كه جهان خواران و زورمداران آزادی و آســايش 
و آرامش را از مردم ســلب كرده انــد، بی ترديد 
»غده هايی پيدا می شود كه... پس از تراكم« خطر 
انفجار و »امكان بســيج عمومی عليه« استعمار و 

استبداد را به همراه دارد و اگر »اين غده ها« سر باز كند »دمار برای روزگار آنها نمی گذارد، 
اين ناراحتی ها آهسته آهسته جمع می گردد وانگهی دريا شود از اين رو، ]رژيم خودكامه[ به 
فكر آن فرو می رود كه اين مشكل را حل كند و از اين معضله با نهايت مهارت فارغ شود هم 
غده ها را باز كند... هم استعمار بماند، هم آزادی نباشد، هم تراكم روحيه های مختلف موجب 
نابسامانی ها نشود، هم اين ممالك را بچاپند و هم مردم گرسنه باشند و هم اين نابسامانی ها 
پايدار بماند و هم روزی انفجار رخ ندهد و باألخره هم مردم آزادی داشته باشند به حسب 
خيال و صورت و هم نداشته باشند به حسب واقعيت و ديد حقيقی، همه و همه در منشورات 

فكاهی كشورهای استعمارزده جمع می شود... .«

بسمه تعالی شأنه العزيز
نامه ای به يكی از دوستان به تاريخ جمعه 22 شوال/ 94 1

پيدايش منشورات فكاهی در كشورهای مترقی و در حال رشد و اندراج 
انتقادات از روش های دولت و حكومت و احياناً از شخص اول مملكت و به باد 
فضيحت كشاندن حكومت ها و نظام ها در خالل شوخی و مزاح سبب می شود 
كه انديشمندان در فكر بروند و با خود بازگو كنند ]كه[ با وجود منع شديد 
و با آنكه از كوچكترين آزادی، اين سرزمين ها برخوردار نيستند و كوبندگی 
احاطه كافی دارد به جميع جوانب، و گروه های مختلف در زير فشار بوف های 
استعمار به ستوه درآمده و از هيچ مزيت انسانی بهره ندارند ]خرده گيری[ 
با اين و آن و ديگر چيزها اين انتقاد روشن و واضح و اين آزادی همه جانبه 
كه هر روز و شب بر سرزمين ها در گوشه و كنار كشور می شود به چه معنی 
می توان باشد و چگونه تفسير دارد آيا فقط يك پيش آمدی است بی حساب 

1353/8/17 .1

شهید سیدمصطفی: در خور انتظار 
هم نیست که یک جمعیـت ]که[ 
فاضـل اند و روشـن منـش گـول 
سازمان امنیت را بخورند و با خود 
مشغول شـوند و نگذارند صدای 
گرسـنه ها و بیـچاره ها و قضایای 
جشـن ها و نابسـامانی ها و قضیـه 
قحطی و صــدها قضیـه دیـگر به 

گوش مردم مرکز برسد
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و يا آنكه موضوعيت حساب شده ]است[ اين آزادی به خاطر تحكيم آن 
سختی ها و فشارهاست. اين رخصت دادن نسبت امثال آن منشورها به خاطر 
ممانعت از ديگر انتشارات است يا آنكه جز اين اغراض سطحی و مقاصد 
شوم استعمار نظر عميق تری دارد. استعمار يك پير سالخورده كهن سالی 
است جسور و شكيبا و بردبار و پارسانما، دوربين و انديشمند؛ بايد هم چنين 
باشد. پس از آن همه امتحانات و فراز و نشيب ها قهراً از پختگی مخصوص 
بهره مند می باشد. او خوب می داند كه در كشورهای استعمارشده غده هايی 
پيدا می شود كه نبايد از آنها غفلت كرد و اين غده ها است كه پس از تراكم 
و اجتماع امكان بسيج عمومی را عليه او ايجاد می كند. اين غده ها است كه 
اگر روزی برســد ديگر دمار برای روزگار آنان نمی گذارد. اين ناراحتی ها 
آهسته آهسته جمع می گردد وانگهی دريا شــود. از اين رو به فكر آن فرو 
می رود كه اين مشكل را حل كند و از اين معضله با نهايت مهارت فارغ شود 
و هم غده ها را باز كند و هم با محدوديت ها و سرشكنی ها پايان نبخشد. هم 
استعمار بماند و هم آزادی نباشد و هم تراكم روحيه های مختلف موجب 
نابسامانی ها نشــود هم اين ممالك را بچاپند و هم مردم گرسنه باشند و 
هم اين نابسامانی ها پايدار بماند و هم روزی انفجار رخ ندهد و باألخره هم 
مردم آزادی داشته باشند به حسب خيال و صورت و هم نداشته باشند به 
حسب واقعيت و ديد حقيقی. همه و همه در منشورات فكاهی كشورهای 
استعمارزده جمع می شود. آنانی كه فكر می كنند، به قول معروف الميسور 
اليسقط بالمعسور... اين فكر بسيار اشتباه است و درست در جهت خالف 
مقصود و مسير حركت مردمی می باشــد. از كوچك ترين غفلت انسان ها 
استفاده سرشار1 می كنند. از كمترين اشتباه نهضت ها به بهترين وجه بهره 
می گيرند. امثال روزنامه های توفيق كه به اسم نيمه ملی پخش می شود به 
گمان نگارنده در كوی خدايی های ]ناخوانا[ جهت خالف مطلوب می باشد 
از اين نشريه ها هر چه جلوگيری بشود بهتر است و معلوم است كه چه بسا 
حكومت ها از استيال آنقدر برخوردار می باشند كه احياناً امثال همين روش ها 
را طرد می كنند. چنان با خون پاك مردم ســتمديده سرمست هستند كه 
ديگر سببی برای ]چند كلمه ناخوانا[ با ابزارهای گوناگونی چنان رمق مردم 

1. در اصل: شرشار
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را كشيده اند كه ديگر رگ و پوستی نمانده كه شرايط آن ]ناخوانا[ باشد.
نگارنده خيال می كند كشور ايران چه بسا به اين مرحله رسيده است و 
توفيق ها را از نشر و پخش منع شده و كوته فكران فكر می كنند كه او تجاوز 
به حريم كبريايی دولت و سلطنت كرده. اين ]ناخوانا[ اشتباه واضح است و از 
نابخردی است. اين نوشته به خاطر آن بدگويی ها تأسيس شد. تأسيس شد 
كه نشر كند مثاًل فالنی ديوانه شده و فالنی سرطان گرفته و فالنی به علل 
كذا مبتال است. غفلت نكنيد و به گمان روشنفكران روشنگر غفلت ندارند و 

نخواهند داشت. در خاتمه تذكر می دهم:
مجاهدين خلق و مبارزين مخلص از اينكه يــك مرد فكاهی در جامعه 
شناخته شوند بپرهيزند شرع اســالم آنقدر بلندفكر است كه به اين امر 
گوشــزد كرده و ]ناخوانا[ را ذم نموده مزاح اساس و شالوده جديت را تباه 
می كند و ديگر انسان از به كار رفتن در جهت جنبش خلق باز می ماند. اميد 
است كه مرا در مواقع اســتجابت دعا فراموش نكنيد. باشد كه روزگاری 
پيش آيد و دال و عقاب آزادی و خلعت خدمتگــذاری كه افتخار مردان 

خداست نصيب آزادمردان و زنان واقعی بشود. 
والسالم عليكم
ربيع، سيدمصطفی
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شهيد سيدمصطفی در آذرماه 1354 پيامی دارد 
كه در آن نكته های سازنده و برازنده ای نهفته است 
و نشان می دهد كه آن شــهيد در ديار غربت و در 
آن محيط نامناسب، تا چه پايه ای در انديشه ملت، 
روحانيت و آيين مقدس اســالم بوده و از نقشه ها 
و نيز كمك های رژيم شــاه و ديگر دشمنان بر ضد 
اسالم و عالمان اســالمی و مبارزان روحانی آگاهی 
داشته و از آن رنج می برده اســت. او در اين پيام از 
آسيب های سنگينی كه دشمنان بر حوزه هزار ســاله نجف زدند ياد می كند و روی غفلت، 
سكوت، خواب ربودگی و ندانم كاری برخی از مسئوالن روحانی انگشت می گذارد و به برخی 

از ويژگی های برجسته مردان روحانی چنين اشاره می كند:
اصوالً مردان روحانی بايد با تمام قوا، روحانی باشند و روحانی تربيت شوند 
و از ابتدا در فكر ديگران به سر برند و از اساس، محبت دنيا كه روش همه 

خطيئه ها است به طور همه جانبه و كلی تجنب كنند...
شهيد سيدمصطفی برخی از برنامه ها و انديشه هايی را كه يك روحانی از دوران جوانی بايد 
به آن همت گمارد چنين يادآور می شود و در پايان از مردم مظلوم، بی پناه و گرسنه ايران ياد 
كرده و خطاب به »رادمردانی كه برای رهايی بخشيدن يك ملت بزرگ قيام كرده اند و جان 

جانان خود را ]در[ معرض خطر قرار داده اند« هشدار داده است: 
اين دغدغه را به خود راه ندهيد كه چه ســود و چه فايده]؟[ بايد پايدار 
باشيد، بايد فشرده تر گرديد، بايد اين يك مشــت ابله نادان افيونگر را از 
ميان برداريد و اين خوارها را نابود سازيد، تا روزی در سايه بلند پايه اسالم 
بياراميد و تا هنگامی كه شاهباز سعادت را در آغوش گيريد به هوش باشيد، 
با يكديگر همصدا گرديد و با يك ندای بلند جواب آن واماندگان و گرسنگان 
و درافتاده در اعماق بيابان ها را بدهيد. نگذاريد يك مشت بی حيثيت همه جا 
رفته، مال اين ملت فقير را بخورند و آنان را به اين روز سياه بنشانند... عاقبت 

از آن شما است، آخراالمر غلبه در آن است...

ملت  ای  سیدمصطفی:  شهید 
مسلمان و ای دوستان ایرانی! 
اگر سستی کنید و اگر از مبارزه 
سرپیچی نمایید و اگر از خواب 
غفلت ]بر[ نخیزید و اگر به خاطر 
خدا و دین قیام نکنید و اگر... 
بدانید که دیگران در فکر شمایند 

و دشمن در کمین نشسته 
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بسمه تعالی شأنه العزيز
صبح چهارشنبه 26 آذر 1354

اين گرفتاری های گوناگون شيطان پليد و مفسق است. اين ابتال به دام های 
مختلف االلوان دنيا و زيبايی های اوســت. اين كوچك بينی و ددمنشــی و 
پست فطرتی بشر اســت. اين عقب افتادگی از كاروان و قائله خوبان است. 
اين باألخره احتجاب از كمال هستی و بيماری فطرت محجوبه است كه با 
هشداری و بيداری و با نهايت التفات و توجه حوزه هزار ساله مهد علم چند 
صدساله و ]ناخوانا[ اساس همه خيرات نجف اشرف را معدوم می كنند و 
دشمنان دين و شياطين شــرق و غرب با ابزاری بسيار ضعيف و پست و 
وسايلی ناچيز اين كاروانی كه هزاران شخصيت ها نتيجه او بوده و اين قطر 
علم كه در جوار پر افتخار بزرگ شخصيت عالم هستی اميرالمؤمنين )ع( 
می باشد اين سلســله و مجمع پر غلغله را از بين می برند و ما باز در خواب 
غفلت به خاطر چند روز حيات1 تخيلی و سياســت و دوستی رياست نعوذ 
باهلل سكوت می كنيم. دشمن را ديده و نهايت هشداری تشخيص می دهيم و 
نمی فهميم كه چه بر سر اسالم و مسلمين اين منطقه خواهد آمد. اين نيست 
مگر آنكه از اول بدان گونه كه بايست فكر مكنيم نينديشيديم و بدان گونه 

كه بايد باشيم نبوديم.
اصوالً مردان روحانی بايد با تمام قوا،2 روحانی باشــند و روحانی تربيت 
شوند و از ابتدا در فكر ديگران به سر برند و از اساس محبت دنيا كه روش 
همه خطيئه ها اســت به طور همه جانبه و كلی تجنب كنند. اگر از ابتدای 
جوانی به نحو صحيح تربيت می شديم و اگر از اول اساتيد اخالق داشتيم و 
اگر علم عرفان و حكمت صحيح را می آموختيم و به خاطر خياالت پوچ از 
آنها اجتناب نمی كرديم و اگر به روح اسالم كه در زوايای اخبار اهل بيت 
عصمت است مطلع می شديم مسلم می دانستيم كه اين چنين امری پيش 
نمی آمد. كمرها را محكم می بســتيم و ابزار كار معنــوی و مادی كه الزم 
اســت برای دفاع از حق تهيه می كرديم و در اين روز روشن نمی گذاشتيم 
دشمن اساس هستی ما را به تاراج برد و چه بسا به دنبال او تا روزگارهای 

1. در اصل: حياه
2. در اصل: قوی
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طوالنی و ازمنه بی حد و حصر كودكان معصوم كه به وجود خواهند آمد، به 
ضاللت هدايت نمی شدند و به دوزخ سرازير نمی گشتند. اگر علماء اسالم 
می دانستند كه قانون علت و معلول در همه افق ها حكمفرما است و اگر فقهاء 
عظام درك می كردند كه برزخ و ]ناخوانا[چون دنيا جزاف بردار نيست و هر 
چيز در هر مرحله حسب مقدمات الزمه به ظهور می پيوندد و اگر فضالی 
حوزه ها می خواندند مســائل عقلی را هم آغوش ]ناخوانا[ بدين روز دچار 
نمی گشتند كه هم خود از انوار دانش محروم شوند و گرفتار حساب و كتاب 
افتند و هم نســل های آينده كه خدای بزرگ می داند شكست های او چه 
مقدار و به دست كيست و بر گردن كه]؟[ من كه به نوبه خود باور نمی كنم 
با در نظر گرفتن اين و هر وظيفه بزرگ و با در نظر داشتن ندای وجدان و 
شور باطنی و احساس انسانی الزم دانســتن از اين گوشه تاريك و دور و از 
اين زاويه ]ناخوانا[ اظهار ادب كنم به پيشگاه آن رادمردانی كه برای رهايی 
بخشيدن يك ملت بزرگ قيام كرده اند و جان و جانان خود را در معرض 
خطر قرار داده اند و به آنان بايد تذكر دهم كه فكر نكنيد از ديده ملت ايران 
محو خواهيد شد اين دغدغه1 را به خود راه ندهيد كه چه سود و چه فايده، 
بايد پايدار باشيد، بايد فشرده تر گرديد، بايد اين يك مشت ابله نادان افيونگر 
را از ميان برداريد و اين خارها را نابود سازيد تا روزی در سايه بلند پايه اسالم 

بياراميد و تا هنگامی كه شاهباز سعادت را در آغوش گيريد. 
به هوش باشيد، با يكديگر هم صدا گرديد و با يك ندای بلند جواب آن 
واماندگان و گرسنگان درافتاده در اعماق بيابان ها را بدهيد. نگذاريد يك 
مشت بی حيثيت همه جا رفته، مال اين ملت فقير را بخورند و آنان را به اين 
روز سياه بنشانند و در سايه نكبت بار آن بيارايند. عاقبت از آن شما است 
آخراالمر غلبه در آن است. اينها جز يك صورت افسرده ]ناخوانا[ كاری  
از پيش نخواهند برد ]ناخوانا[ يك يك ملل صلح دوســت جهان و دعای 
نيمه شب مستمندان و دلباختگان نجات ]ناخوانا[ خواهيد و از چنگال اين 

ناجوانمردان رهايی خواهيد بخشيد َو العاقِبَُه لِلّتقوي َو اَهِل اليقين. والسالم

1. در اصل: دقدقه 
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يادداشتی از سيدمصطفی در دست است كه در 
آن به صورت اشاره و كنايه از مرجعيت در عراق 
خرده گيری كرده اســت و از اينكــه آن بزرگانی 
كه در جايگاه مرجعيــت قرار گرفته اند صالحيت 
بايسته نداشته و نتوانسته اند رسالت مقدسی را كه 
بر دوش دارند، به درستی به پايان برسانند اظهار 
نگرانی كرده اســت. از امام نيز خرده گرفته است 
كه در برابر كاســتی هايی كه در مرجعيت عراق 
وجود داشته كوتاهی كرده و در راه اصالح و سامان 

بخشيدن به آن جايگاه مقدس اقدامی شايسته و بايسته انجام نداده است؛ كه البته ما اكنون 
بر آن نيستيم درباره اين ديدگاه او نسبت به امام اظهار نظر و قضاوت كنيم. 

سيدمصطفی اين يادداشت را در روزگاری به نگارش كشيده است كه دولت بعثی عراق 
از مقام و موقعيت سيد ابوالقاسم خويی بهره های ناروايی می گرفت و در هر فرصتی از جايگاه 
مرجعيت او برای به دست آوردن پرستيژ در ميان شيعيان سوء استفاده می كرد. آقای خويی 
برای اينكه دور و بری های او را از عراق اخراج نكنند و پراكنده نسازند به خواسته های شيطانی 

آنان تن در می داد و از اين راه آسيب های سنگينی بر مرجعيت شيعه وارد آمد. 
سيدمصطفی از اين جريان سخت آشــفته و آزرده و خشــمگين بود و مرجعيت آقای 
سيدابوالقاسم خويی را ناصالح می دانست و حتی برای مدتی ارتباط با آقای خويی و بيت او را 
قطع كرد. برخی از روحانيان وابسته به بيت آقای خويی چند بار تالش كردند ارتباط او را با 
آقای خويی التيام بخشند و او را به ديدار با آقای خويی وادارند ليكن او هر گونه ديدار با آقای 

خويی را به قطع ارتباط او با بعثی ها منوط كرد. سيدمصطفی در اين يادداشت آورده است:
مرجع عراق، مردی ناصالح اســت كه يا ناصالح از جهت فكری، يا نعوذ 
باهلل ناصالح عملی اســت و با وجود آنكه از هر گونه ربط با شعب و ملت ها 
برخوردار بوده اند ولی بدان جهت كه الزم می بود فكر صحيح از اول نداشته 
و مرجعيت را هدف می پنداشــتند، نه وسيله، نتوانسته اند مردم را بر وجه 
صحيح و طريقه روز كه جز تعليمات جنگی و چريكی نيست تعليم دهند... 

شهید سیدمصطفی: ]ملت[ باید به 
امید یک حکومت عادالنه راه های 
صعب و سختی را پس از طرح و 
پی ریزی طی کند و در جهت یک 
دولت عادالنه و گسترده که به 
خواست خدا بسیار نزدیک است، 
جنبشی همه جانبه به خود گیرند و 
در این روش از هیچگونه کمک های 
فکری و عملی به یکدیگر کوتاهی 

نکنند...
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بسمه تعالی شأنه العزيز
26آذر 1354 چهارشنبه

عجب آن است كه نگارنده فكر می كردم مرجع صالح و ناصالح در مسائل 
اسالمی اثری مثبت ندارد، فالن چيز پاك و يا ناپاك است، دخالتی در مصالح 
و مفاسد اجتماع نمی كنيد. غافل از آنكه مرجع صالح به خاطر انقالبی بودن 
و به گونه انسانی فكر كردن و در مسير شيطان به دام او گرفتار نشدن طبعًا 
در روش ديگر خواهد بود و با اتكاء حق و ملت ها كه دائماً با آنها ســر و كار 
دارند و به عنوان تقليد و اجتهاد برخورد معنوی پيدا می كنند و رگ و ريشه 
روح و جسم آنان بدين مراجع گرفتار است و در نتيجه حكومت ها از آنان 
بيم و هراس دارند در پيشبرد حقايق اسالم و در بازگو كردن واقعيت دين و 
در دفاع از هجمه ها روشن و دژخيمان شيطان نزديك و دور و در اين جهت 
مرجعيت صالح بسيار دخيل است و مفيد و چه بسا يك كشور و يا ]ناخوانا[ 
مملكت و اقليم تا ابــد به خاطر اين عقب افتادگی و كجروی و بدانديشــی 
علی الدوام دور از حقايق مانده و از اســالم خبری ندارند. در اين روزها كه 
حكومت عراق كه از هر گونه مزايای انســانی دور است اشتغال به اين كار 
پيدا كرده و مرجع عراق مردی ناصالح است كه يا ناصالح از جهت فكری يا 
نعوذباهلل ناصالح عملی است و با وجود آنكه از هر گونه ربط با شعب و ملت ها 
برخوردار بوده اند ولی بدان جهت كه الزم می بود فكر صحيح از اول نداشته 
و مرجعيت را هدف می پنداشتند نه وسيله، نتوانســته اند مردم را بر وجه 
صحيح و طريقه روز كه جز تعليمات جنگی و چريكی نيست تعليم دهند و در 
رابطه با اين وسيله ثمربخش و سرنوشت ساز كه از هر جهت برای آنان سهل 
می بود، تمام مصالح را از دست داده و دشمن را ]ناخوانا[ شده و از سرزمين 
اسالم و عراق به عقب نشــينی مظفر از خرسندند اسف است هزاران اسف 
كه شخصيتی چون خمينی بزرگ هم به جهت بعضی افكار غير صحيح گرچه 
منزه و پاك است در پيشبرد مرجعيت اين منطقه عراق كوتاهی كرده و راه 
را برای ديگر ناشايستگان باز گذاشته است. هر دو عمل جرم است، چنانچه 

برای اهل تاريخ و مردم فهميده و روشنفكر بسيار واضح و معلوم می باشد.
16 ذی الحجه الحرام 95 1

1354/9/29 .1
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سيدمصطفی پيام ديگری دارند كه گويا به سال 1355 برمی گردد و به دورانی كه شماری 
از طالب مبارز نجف برای همدردی با زندانيان سياســی ايران در كليسايی در پاريس به 
اعتصاب دست زدند، كه با واكنش های گســترده درون مرزی و برون مرزی رو به رو شد. 

شهيد سيدمصطفی در اين پيام آورده است:
اخيراً دوستان ايرانی مســلمان اروپايی و امريكايی به خاطر آنكه بانگ 
خود را به وســيله به امثال اين جوامع برسانند دست به اعتصاب زده اند و 
بحمداهلل والمنه والشكر، به استقبال رو به رو شده و چه بسا ممكن شود كه 
اين حركت ها مخلصانه، زيربنای يك حركت و جنبش داخلی كه در شرف 
تكوين بوده و می باشد، باشد و همه و همه در راه رسيدن به يك راه و روش 
علی صفت و علی دوست و علی خواه دست به دست يكديگر داده و اين بنای 
ظلم و ستم و اين كاخ، كه كوخ ها به پا ساخته از بيخ و بن بركنند. دست همه 

خلق های ستمكش را می بويم و می بوسم...

بسمه تعالی شأنه العزيز
گرچه نبايد سكوت كرد و درنگ از هر حيث جايز نيست چه به عنوان 
مبارزات خارج كشــور نزديك و يا به عنوان انجمن های اسالمی خارج از 
كشور دور و يا با اعتصاب سرتاسری به شكل روزه و يا به هر جهتی كه ممكن 
باشد صدای خود و فرياد آزادی خواه خويش را به مجامع بين المللی برسانيد 
گرچه آنان هم از جانبداری اين پليد خفقان و احمقان و بی شرمان دور نيستند 
ولی باز هم اينها از پوشالی بودن خود چنان خوف و هراس دارند كه بانگ 
اين به اصطالح انسان دوستان آنان را به حركت برای يك چند روزی بيشتر 
برای خون آشامی بر می انگيزد و شكل دفاع از زندان و رنج زندانيان و خشم 
آنان و شكنجه گری در درون آن می گمارند. اخيراً دوستان ايرانی مسلمان 
اروپايی و امريكايی به خاطر آنكه بانگ خود را به وسيله جديدی به امثال اين 
جوامع برسانند دست به اعتصاب زده اند و بحمداهلل و اكثراً با استقبال رو به 
رو شده و چه بسا ممكن است اين حركت های مخلصانه زيربنای يك حركت 
و جنبش داخلی كه در شرف تكوين بوده و می باشد باشد و ... همه و همه در 
راه رسيدن به يك راه و روش علی صفت و علی دوست و علی خواه دست به 
دست يكديگر داده و اين بنای ظلم و ستم و اين كاخ كه كوخ ها به پا ساخته 
از بيخ و بن بركنند دست همه خلق های ستمكش را می بوسيم و می بوسم... 
 محرم
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سيدمصطفی افزون بر پيام های عمومی كه جنبه اعالميه داشت در نامه هايی به نزديكان، 
از روی برخی از جريان ها و رويدادها پرده بر می داشــت و نكته هايی را يادآوری می كرد؛ 
چنانكه پيش تر آمد، از پيام های سازنده و هشــداردهنده سيدمصطفی نامه هايی بود كه به 
عناصر روحانی كه در خطر گمراهی و سقوط در دام ساواك بودند، می نوشت و تالش می كرد 
آنان را از لغزش، كرنش و سازش برهاند و از فرو افتادن در گنداب وابستگی و سرسپردگی 
رهايی بخشد. آنگاه كه خبردار شد يكی از منبری های قم به نام سيدمرتضی برقعی به دستگاه 
جاسوسی شاه )ساواك( نزديك شده است، در نامه ای به او نكته هايی را يادآور شد كه بخشی 

از آن در صفحه های پيش آمده و اكنون متن كامل آن نامه در ادامه می آيد:

بسمه تعالی شأنه العزيز
خدمت سالله السادات العظام استاد و بزرگ دانشمند عصر، آقای برقعی 
واعظ دامت بركاته. مرقومه شريفه قرائت شد ولی بسيار موضوعی كه عرض 
می شود موجب تأسف من است و بنا نيست كه شما طوری رفتار كنيد كه 
باعث دل سردی جماعتی و گفت و گو در اطراف وضع آقای خمينی بشود. از 
طرفی شركت در جلسه مربوط به عنوان كشاورزان و از يك طرف كه بسيار 
با اهميت است شركت در جلسات آســتانه مقدسه كه به دست پليد آن 
روسياه دنيا و آخرت اداره می شود. برادر عزيز! مگر چند روز از عمر من و 
شما مانده است، بحمده و تعااله شما را ملت به بهترين وجه اداره می كردند. 

ديگر عذری هم كه نداريد.
من نمی دانستم اين قضايا را به نحو تفصيل تا آنكه قبل از چند ماه پيش 
آخرينش به گوش رســيد و معلوم شد كه شما آهســته آهسته مشغول 
به بعضی از مشاغل گذشته شــده ايد. قربانت! خيلی شما را دوست دارم. 
نمی دانيد كه به شــما چه مقدار عالقه دارم و اين عالقه است كه مرا وادار 
می كند كه گستاخانه چيز بنويسم. عزيزم و بزرگوارم! شما ارشاد كنيد مردم 

را تا خدا جزای خير و خوب عطا كند.
با آنكه معلوم است آستانه را دست كسی نداده اند جز آنكه بخواسته اند 
محدوديت ايجاد كنند در روحانيت، چنانكه شده است و بدانيد كه در آينده 
نزديك ممكن اســت طالب را به عنوان استقبال، مثل سپهساالر، و شما را 
وادار كنند خطابه بخوانيد. در آن روز ديگر خر بيار معركه ببر زياد معذرت 

می خواهم. منتظر جواب اين نامه.
 مصطفی موسوی 



19
5

97
ز 

ايي
   پ

 5
ه  7

مار
  ش

م 
ده

انز
ل ش

 سا
  

وم
ه س

ور
د

دی
بعی

ک ت
ر ی

ظی
ی ن

ی ب
ت ها

رفی
ظ



196
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره  57    پاييز 97

تها
مناسب

نامه های دوستانه
رژيم شاه در پی تبعيد امام به عراق اين نقشه و انديشه را در سر داشت كه بتواند ارتباط 
امام با نزديكان، ياران و همراهان او را به كلی از هم بگسلد و امام و بستگان او را در نجف هر 
چه بيشتر به انزوا بكشاند و از اين راه امام را هر چه بيشتر زير فشار قرار دهد تا از اوضاع ايران 
بی خبر بماند و نتواند آن گونه كه بايد و شايد نهضت را رهبری كند و از آن سو از نظر روحی 
به سردی، افسردگی و نوميدی دچار شود تا شايد از صالبت، مقاومت و سرسختی در برابر 
رژيم شاه دست بكشد و به سازش و تسليم تن در دهد. و سانسورچی های ساواك كسانی را 
كه در ايران با امام و سيدمصطفی نامه رد و بدل می كردند مورد تعقيب و فشار قرار می دادند 
و نامه ها را مقصد نمی رساندند، ليكن به رغم اين فشــارها و پرونده سازی ها، ارتباط امام و 
سيدمصطفی با ياران و همراهان و عموم ملت ايران هيچگاه گسسته نشد و مردم وفادار ايران 
از هر راه ممكن با امام در نجف ارتباط خود را تداوم بخشيدند. در بيشتر موارد اشخاص آگاه 
و متعهد، نامه ها و گزارش های خود را به وسيله مسافران به اروپا و كشورهای خليج فارس 

می فرستادند و از آن كشورها برای امام در عراق پست می كردند.
از رسالت های ديگر شهيد سيدمصطفی در نجف ارتباط هر چه بيشتر با دوستان و آشنايان 
و همراهان بود. او با نامه پراكنی، پيوند خويش با دوستان و همرزمان را استواری می بخشيد 
و حتی اگر دوستان او در ايران در نامه نگاری سســتی و سهل انگاری می كردند، او با ارسال 
نامه های گله آميز و محبت انگيز، با آنان تجديد عهد می كرد، به آنان درس وفاداری می داد 
و ارتباط مكاتبه ای را تداوم می بخشيد و از اين راه اطالعات بايسته را از اوضاع ناهنجار ايران 

به دست می آورد.
از كسانی كه در دوران تبعيد سيدمصطفی به نجف، پيوسته با او در ارتباط بودند و از راه 
نامه نگاری، از او دلجويی می كردند، آقای سيدشــهاب الدين نجفی مرعشی بود، آن مرجع 
بزرگوار نسبت به سيدمصطفی نزديكی و دلبســتگی ويژه ای داشت و اين كشش و گرايش 
ميان آن دو از راه پيك و پيام همواره پا بر جا بود و از اين راه امام و آقای نجفی نيز از ديدگاه ها 

و انديشه های يكديگر تا پايه ای آگاهی می يافتند.
در پايان، يادآوری اين نكته بايسته است كه نامه ها، پيام ها و يادداشت های آن شهيد بيشتر 
از آن است كه در اين فرگرد آمده است و به ياری خداوند در كتاب نهضت امام خمينی، دفتر 

پنجم، در بخش زندگی »شهيد ثانی از سالله امام خمينی« می آيد. 


