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ران  خـوش تر آن باشـد که سرِّ دلـب
ث دیگـران د در حـدـی ه آـی ــت گف

بازکاوي منزلت علمي، شخصيت و سيره سياسي آيت اهلل سيدمصطفي خميني
 در گفت وگو با رجال مذهبي و سياسي

يادداشت
اكنون كه چهل س��ال از عروج عارفانه فرزند ش��هيد انقاب اس��امی، آيت اهلل سيد 
مصطفی خمينی می گذرد، گفتن و نوشتن از آن سعيد فقيد، سخت می نمايد؛ عزيزی كه 
در همه سال  های پس از پيروزی انقاب اسامی، به دليل انتسابش به امام عزيزتر از جان، 
و امتناع آن راهبر الهی از مطرح كردن و مطرح شدن نام فرزند دلبند، از يادكرد درخور 
ستايش برای آن مجتهد مجاهد، غفلت شد. بعد از ارتحال جانگداز امام نيز به هر دليل، 
يادكرد منسوبين بيت امام، به نوعی در اختيار و بلکه انحصار يک قرائت و يک مجموعه 
خاص قرار گرفت كه به نظر می رس��د عنايت خاص و مجدانه ای كه مصطفی را آن گونه 
كه بود معرفی نمايند، نداش��ته و ندارند. نمی توان در مورد علت اين رويکرد، به صورت 
جزمی قضاوت كرد اما احتماالتی را نمی توان از نظر دور داشت؛ شايد اختافات فکری 
و سياسی فقيه دورانديش و جريان شناس-  آقا مصطفی - علت بدخواهی ها بوده است؛ 
شايد هم رفعت منزلت آن عزيز و ترس از قرار گرفتن در ذيل سايه آن سرو بلند، عرصه را 
تنگ كرده باشد. مخالفت با برخی شخصيت های جذاب برای يک جريان خاص هم شايد 
بی علت نباشد؛ تنبلی و سستی و نگاه اداری و ناديدن سرمايه های معنوی هم كه هميشه 



110
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ مصاحبه ها

هست و چه غربت ها كه در پس اين كم بينی ها و كوتاه همتی ها رقم خورده است... 
اكنون نسل چهارم انقاب اسامی، خصوصاً حوزويان و دانشگاهيان جوان، مصطفی 
را آنچنان كه هست و آن گونه كه بايد و شايد، نمی شناسند و از مجاهدت های اين عالم 
بصير در به ثمر رس��يدن نهضت امام خمينی و پيروزی انقاب اس��امی درك عميق و 

دقيقی ندارند و اين درد فروخورده بزرگی است. 
آنچه در اين مجموعه می خوانيد، اظهارنظرهای برخی شخصيت های مذهبی و سياسی 
پيرامون شخصيت واالی آيت اهلل سيد مصطفی خمينی است. گرچه آن عزيز، موضوع 
اصلی اين ويژه نامه اس��ت و طبعاً بيش��ترين حجم مطالب به بيان اوصاف ش��خصيتی، 
علمی و اخاقی و نيز ذكر جايگاه سياسی- حوزوی ايشان اختصاص يافته، اما به فراخور 
سؤاالت مخاطب غائب و نظر به خاطرات منتشرشده و نيز برخی اقوال غير مکتوب و غير 

رسمی، گاه دامنه بحث ها به مسائل حاشيه ای نيز كشيده شده است. 
طبعاً روايت های افراد مختلف از يک واقعه مشخص، ممکن است متفاوت باشد ولی اين 
مسئله به معنای درست بودن همه روايت ها يا عدم امکان صحت سنجی مطالب مطروحه 

در اين مجموعه نيست. 
بديهی است بهترين حالت انتشار مصاحبه ها، انعکاس تمامی متن بدون حذف مطالب 
بود، مگر آن كه راويان خود تأكيد بر عدم بازنش��ر يک موضوع می داش��تند؛ يا مطلبی 
حاوی مسائل خاف واقع نس��بت به افرادی می بود كه امکان دفاع از خود نداشته يا در 
اين ويژه نامه نماينده فکری هم سو با آنان وجود نمی داش��ت؛ اما طبعاً چنين امکانی با 
ظرفيت های يک نشريه ادواری سازگار نيست. نشريات با محدوديت هايی مواجه هستند 
كه چه بس��ا باب طبع محققان و هم جهت با خواس��ته های آنان نباش��د. الجرم به رغم 
وجود اين تنگناها و به رغم اين كه بيش از پنجاه جلسه مصاحبه های روشنگرانه ای در 
حوزه نهضت امام خمينی و نقش مرحوم آيت اهلل سيد مصطفی خمينی انجام شد اما از 
مجموعه آن مصاحبه ها تنها ده مصاحبه، آن هم به صورت اختصاری و گزينش شده، در 
اينجا منتشر می شود1 و مسئوليت گزينش اين مجموعه نيز بر عهده تحريريه فصلنامه 
پانزده خرداد است. معيار گزينش نيز تمركز بر مباحثی بود كه حول شخصيت آن شهيد 
سعيد مطرح شده بود. ان شاءاهلل متن كامل و بی كم و كاست مصاحبه ها با تمام جزئيات 

خواندنی و بديعش، به صورت مستقل منتشر خواهد شد. 

1. الزم به توضيح اس��ت كه برگزاری جلسات مصاحبه ها با رجال سياس��ی و مذهبی با مسئوليت آقای مقدمی 
شهيدانی و تاش ديگر همکاران ايشان، از پاييز سال 1395 در شهرهای مختلف آغاز شده و تاكنون )پاييز 1396( 

ادامه داشته است. 
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در تدوين مصاحبه ها هر جا كه مطلبی در تنافی يا تناقض ب��ا روايت های ديگر بوده، 
به صورت پاورقی به آن اش��اراتی رفته اس��ت. صد البته اگر فرصت بيشتری در اختيار 
بود، تحقيقات پيرامونی غنی تری در مورد رخدادها، شخصيت ها و مطالب مطروحه در 

مصاحبه ها در اختيار مخاطبان ارجمند قرار می گرفت. 
در فرآيند بيش از يک س��اله ضبط و آماده س��ازی مجموعه مصاحبه های ويژه نامه آقا 
مصطفی، برخی عزيزان نهايت همياری را ابراز داش��تند و حقيقتاً به رسم حق مداری، 
اغراض و سايق سياس��ی و فکری را كنار نهادند و زمينه گفت وگوی خود يا سايرين را 
فراهم س��اختند و به غايت احترام و م��دارا رفتار نمودند. البته ناگفت��ه نماند كه برخی 
حضرات نيز نهايت كارشکنی و اعمال سانسور ش��ديد را پيشه كردند. متأسفانه برخی 
آقازاده ها با واكنش های كامًا سياست زده، مانع از شکل گيری مصاحبه شدند كه فرآيند 
كارشکنی های تلخ آنها، موضوع نوشتاری مجزا است و حديثی مفصل دارد كه برای ثبت 

در حافظه تاريخی ملت ايران در جای خود بدان پرداخته خواهد شد. 
شوربختانه برخی عزيزان به رغم اصرارهای فراوان، حاضر به سخن گفتن از مصطفای 
مظلوم نشدند و برخی ديگر گرفتار تندباد فراموشی شده بودند و مصاحبه با آنها حاصلی 
نداش��ت.1 و دردمندانه در طول انجام مصاحبه ها، برخی عزيزان كه نام آنان در ليست 
مصاحبه ش��وندگان بود، به رحمت حق پيوس��تند؛ افرادی چون آيات مرواريد، راستی 
كاشانی و مسلمی كاش��انی. تلخ كامی فقدان اين عزيزان را تنها همت و عظمت روحی 
برخی ديگر از بزرگان، تش��فی داد كه در بس��تر بيماری و با وضعيت ش��ديداً نابسامان 

جسمی، با ما به گفت وگو نشستند. 
در اي��ن مجموعه، خاط��رات افرادی بازت��اب يافته كه برخی ش��ان توفي��ق رفاقت و 
هم صحبتی با مرحوم آقا مصطفی را داشته اند و برخی شان افتخار شاگردی اش را و برخی 
نيز نه اين و نه آن؛ اما سال ها با افکار و آثار آن متفکر انقابی، آشنا بوده و همين طريق، 
منجر شده است به آش��نايی با آن ش��خصيت الهی. در اين مصاحبه ها برخی حواشی و 
اختافات آقا مصطفی با بعضی شخصيت ها برای نخستين بار- ولو به طور ضمنی- بازگو 
شده است؛ گرچه اين سنخ سخنان تلخ است ولی اين از لوازم تاريخ است كه نبايد به تيغ 
سانسور و محافظه كاری از تبيين برخی ابعاد آن كناره گرفت. صد البته بازگويی برخی 

1. شايد ذكر نام اين عزيزان در اين مجموعه چندان وجهی نداشته باشد اما در مقدمه مجموعه مصاحبه ها برای 
ثبت در تاريخ، اس��امی اين افراد برای ثبت در تاريخ، درج خواهد شد تا فرصت برای هيچ گايه ای باقی نماند. چه 
بسا تا تدوين نهايی آن مجموعه، توفيق رفيق ش��د كه برخی از اين افراد نيز به گفت وگو قانع شدند. ان شاءاهلل كه 

چنين باشد. 
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وقايع و بازنشر آن در اين ويژه نامه ممکن است برخی افراد يا جريان های فکری و سياسی 
را ناخوشايندی در نظر آيد كه اين هم امری طبيعی است و راويان ارجمند و شجاع و نيز 
مجموعه تهيه كنندگان ويژه نامه، از مدت ها پيش تر، احتمال واكنش های افراد مختلف 
را محتمل ديده اند! و صد البته، برای نقد محتوای خاطرات و تکميل نواقص احتمالی يا 
ناگفته های تاريخی، همچنان و هميشه، فرصت باقی اس��ت و فصلنامه پانزده خرداد از 

همه نقد و نظرهای واصله استقبال می نمايد. 
شايان ذكر است ترتيب و ترتب مصاحبه ها هيچ نسبتی با شأن و منزلت شخصيت های 
گران قدری كه مصاحبه كردند، ندارد و هدف صرفاً بيان ناگفته ها پيرامون ش��خصيتی 
است كه حيات و مماتش برای اسام و انقاب اسامی به گفته خمينی كبير، از الطاف 

خفيه الهی بود. 
فصلنامه پانزده خرداد 
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مصاحبه با حجت االسالم والمسلمين سيد عليرضا حيدری يزدی1
سؤال: همان طور که مستحضريد اين گفت و گو به مناسبت چهلمين سالگرد شهادت 

آقا سيد مصطفی خمينی برگزار می شود. حضرتعالی از ايشان چه خاطراتی داريد؟
پاسخ: ببينيد ما چيزهايی از حاج آقا مصطفی داريم. چون نجف بوديم و درس آقايشان 
]=ام��ام[ می رفتيم. حاال در اينجا ]ب��ا توجه به محدوديت زمانی[ يک گوش��ه هايش را 

می گويم.2
ما با حاج آقا مصطفی چندين بار با هم پياده كربا رفتيم. چون مراجع نجف هر كدام 
پياده روی داش��تند. مثًا آقای خويی داشتند، آقای حکيم داش��تند، آقای شاهرودی 
داشتند، امام هم داش��تند. آن وقت ما در كاروان امام بوديم و من هم جزء آشپز كاروان 

1. خاندان حيدری يکی از بيت های مردمی و محبوب در يزد هس��تند. حجت االسام والمسلمين سيد عليرضا 
حيدری يزدي سال ها ساكن نجف بوده و محضر بزرگان زيادی را درك كرده است. ايشان در حلقه درسی آيت اهلل 
سيد مصطفی خمينی نيز حضور داشته و مجموعاً خاطرات مشترك جالبی از اس��تاد به خاطر دارد كه شنيدنی 
است. خاطرات ايشان از آن جهت اهميت دارد كه برخی اتهامات و برچسب های بی مستند در مورد برخی اعاظم 
را پاسخ می دهد و تحليل های سست برخی انقاب پژوهان مغرض را- پيرامون ديدگاه اعاظم نجف به نهضت امام 

خمينی- به شدت نقض می كند و حتماً نگاه بعضی انقابيون كم اطاع را نيز تصحيح خواهد كرد. 
اين مصاحبه به تاريخ 96/6/29 در بيت شريف آقای حيدری برگزار گرديد. گفتنی است انگيزه انجام اين مصاحبه 
گرچه پيش تر نيز وجود داشت، اما بعد از تأكيد جناب آقای ناصری- امام جمعه محترم يزد- مبنی بر اطاع ايشان 

در مورد اوضاع نجف، اين انگيزه مضاعف گرديد.
2. با توجه به فشرده بودن برنامه گروه مصاحبه، امکان استقرار در يزد و برگزاری يک يا چند جلسه تفصيلی نبود 
لذا با توجه به ضيق وقت جناب آقای حيدری، مدت مختصری برای بازگويی گوشه ای از خاطرات ايشان اختصاص 

داده شد. 
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بودم. زودتر می رفتيم فرش ها را پهن می كرديم. حاج آقا مصطفی و كاروان هم می آمدند 
می نشستند و ما از آنها پذيرايی می كرديم. در آن وقت امام فرموده بودند كه به حائرين 
حرم امام حسين عليه السام و هم زوارش، ناهار و شام و يا غذای سرپايی بدهند. آن وقت 
يک جا با حاج آقا مصطفی كه بوديم، آن فرد ]ميزبان عرب[ آمد گفت كه ما هنوز ناهار 
نخورديم. ما رسم داريم كه اول زوار غذا بخورند بعد ما بخوريم. گفتيم: ما ناهار خورديم. 
حاج آقا مصطفی گفتند: نه، بنشينيد، بنشينيد اينجا، ناهار بخوريم، كم بخوريم، كه اينها 
بتوانند ناهارشان را بخورند. آن وقت يکی از اين طلبه ها اين قاشق برنج تو راه تنفسی اش 
گير كرد، و برنج ها از دهانش درآمد و ريخت توی سينی. آنجا توی سينی غذا می دادند. 
برای ايرانی ها قاش��ق هم می دادند. آن وقت حاج آقا مصطف��ی اينها را فوری همش زد 
خودش، و گفت: به به، شفا شد، شفا ش��د. همه را حاج آقا مصطفی هم زد. اين عرب كه 
سينی اش را گذاشته بود زمين، وقتی كه اين ]كار آقا مصطفی را[ ديد، فوری اين سينی 
را بلند كرد و گفت: اين شفا شده، برای ما. ما شش��صد، هفتصد نفر هستيم. به زور يک 

نصف قاشق گير يکی بيايد. فوری سينی ديگری آوردند. 
يک جا ديگر هم نزديک كربا كه رسيديم، به همه زوارها چای می دادند، شب اربعين 
بود. بعد از نوزدهم، آن وقت من و آقای محدث )باجناق آقای خاتم ]يزدی[( زوارهايی 
كه از مسير آب ]=از راه شط[ می آمدند را شمارش كرديم، هر پنج دقيقه 450 نفر وارد 
می شدند. از جاهای ديگر هم می آمدند. اينها می خواهند اين همه زوار را چای بدهند. 
آب را توی اين ديگ های آش می جوشاندند و آب گرم را توی كتری می ريختند و سينی 
سينی چای می بردند برای زوار. استکان را هم نمی توانستند بشورند چون هر 5 دقيقه 
بايد 600-700 تا چای بدهند. آن وقت ما پسندمان نبود؛ همه تويش چای خورده اند، 
مريض و غير مريض و... حاج آقا مصطفی گفت: بچه ها بنشينيد. آن استکان ها را از ظهر 
تا حاال نشسته بودند. گفت اين ]اس��تکان[ چای به دهن 30 تا 40 تا زوار رسيده است؛ 
شفای شفا اس��ت. حاج آقا مصطفی خودش هم يکی برداشت خورد، بعدش هم ما همه 
خورديم. وقتی من ديدم ايشان خورد ديگر بعدش ما هم خورديم. خودش هم پياده از 

نجف می آمد كربا. 
سؤال: جايگاه حاج آقا مصطفی در حوزه نجف به چه صورت بود؟ 

پاسخ: خوب ايشان توی مس��جد ترك ها درس خارج درس می گفتند. اگر مانده بود، از 
مراجع تراز اول بود. حاج آقا مصطفی گاهی سر درس امام به ايشان اشکال می كرد. آن وقت 
امام می گفتند: آقا اينطوری است... ايشان وقتی می ديدند آقا دارد جوش می آورد، قبول 
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می كرد. ولی معلوم بود مبنای آقايش را قبول ن��دارد اما وقتی می ديد آقايش دارد جوش 
می  آيد، ديگر هيچ چيزی نمی گفت. احترام می كرد. اينطور باسواد بود حاج آقا مصطفی. 

سؤال: غير از پياده روی کربال، در خود نجف با آقا مصطفی ارتباط نداشتيد؟ 
پاس�خ: شاگردشان بودم، درس ايشان می رفتم. درس خارج اصول شان. خيلی خيلی 
خوب بود. يعنی در ميان مراجع كسی كه فرزندش خيلی باسواد باشد، همين امام بود. 
چون آقازاده ها طبعاً توی آس��ايش اند، درس چندان نمی خوانند. توی اين مراجعی كه 
بودند مثًا آقای خويی پسرشان خوب بود، آقای حکيم خوب بود مثًا، ولی از نظر فهم 

و درك به پای حاج آقا مصطفی نمی رسيدند. 
سؤال: يكی از بحث هايی را که ما بايد از امثال حضرتعالی بپرسيم اين است که مثاًل 
بعضًا گفته يا نوشته می شود که مراجع نجف انقالب را قبول نداشتند يا با شاه موافق 

بودند. اين جور مطالب را حضرتعالی چطور ارزيابی می کنيد؟ 
پاسخ: نه، اشتباه است. زمانی كه ما بوديم ببينيد مراجعی كه معروف و مشهور بودند 
همين آقای خويی بودند. قبلش هم آقای حکيم و آقای شاهرودی. آن وقت هيچ يکی با 
شاه خوب نبود، هيچ يکی با شاه خوب نبود. شاهی كه زنش لخت می رفت، كی با او خوب 
می شد؟ اگر كسی می گفت خوبه، در نطفه اش می شد اشکال پيدا كنی! بچه حال زاده 

نبود! هيچ كی ]با شاه خوب[ نبود. 
وقتی كه انقاب شد، آن وقت دولت عراق بيرون مان كرد. وقتی آمديم كرمانشاه راديو 
می گفت: جمعيت زيادی آمده بود قصرشيرين. پاسدارها و اينها آمده بودند برای حفظ 
ما. وقتی وارد كرمانشاه ش��ديم، همه جمعيت كرمانشاه آمده بود. زمان شاه، شاه اين ور 
بود و مردم آن ور. مردم ش��اه را قبول نداش��تند ولی حاال ارتش، م��ردم، گل هم جوش 
می خوردند و آمده بودند استقبال كنند. من گريه ام گرفته بود چطور شده كه، آن وقت 
شاه را ديده بوديم. هر كی شاه می گفت، می گفتيم نجس است مثًا، طاغوتی... شاه آن ور 
می رفت ما اين ور، مردم از اين ور. اصًا توی صد تا، دو تا كاس��ه ليس داش��ت. همچنين 
بود آن وقت. حاال كه آمديم، انقاب شد، آمديم كرمانش��اه، ديديم كه ده، بيست هزار 
جمعيت آمده، مردم و ارتش به هم جوش می خورد گريه ام گرفته بود كه اينقدر خوب 
شده. بعدش هم می خواستند برای امام جمعه و قضاوت و اينها نگه مان دارند، گفتم من 
استخاره ای هستم، اگر استخاره ام خوب آمد می روم و برمی گردم. استخاره كردم خوب 

نيامد. استخاره ام خوب نبود. آمديم قم دو، سه ماه قم بوديم. 
سؤال: بعضی ها که از اين ديدگاه های حضرتعالی اطالع ندارند يا احياناً نيات ديگری 
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دارند- حتی ممكن اس�ت برخی اس�اتيد باش�ند- چنين القاء می کنند که خاندان 
حيدری چون موافق نبودند، در حقيقت کنار کشيدند. يك تهمت های اين چنينی! 

پاسخ: ديگر حاال بگويند. عمده ارباب است، عمده خداست. عمده امام زمان)عج( است. 
من با حاج آقا مصطفی كه می رفتيم كربا، اول كسی كه پشت سرش اقتدا كرد من بودم. 
توی راه بود. گفتم حاج آقا بايستيد من هم وضو بگيرم بيايم اقتدا كنم. كم كم وقتی كه 
سه، چهار بار كه می رفتيم، طوری شده بود كه مکبر داشت و همه جمع می شدند. 100-
120 نفر پياده كه می رفتيم يا 80 نفری كه پياده می رفتيم، همه می ايستادند نماز. اول 
كسی كه حاج آقا مصطفی را انداخت جلو، پشت س��رش نماز خواند- همان سفر اول يا 
سفر دوم بود- من بودم. حاج آقا من امام را می پرستيدم حااليش هم می پرستم، حاال هر 
كسی هر چی می خواهد بگويد. هر چی بيش��تر بخواهند سنگ الی چرخ بگذارند، خدا 
خودش باالی كار هست. ضد انقاب ها يا انقابی های داغ- كه ما را قبول نداشتند- ما را 
بردند باال. خدا می گويد من می خواهم ببرمش باال حاال تو می خواهی بياوری اش پايين، 

باالتر می برم. ما پهلوی امام زمان)عج( ]بايد[ كارمان درست باشد. 
سؤال: حضرتعالی جايگاه حاج آقا مصطفی را در حوزه نجف به عنوان يكی از فضالی 

اين حوزه چه می دانيد؟ 
پاسخ: بله درست است. به عنوان يک مرجع. همان وقت هم بود مرجع. مثًا ما بعد از 
امام می بايست مقلد او می شديم. اصًا ايشان احتمال قوی اين است كه شهيدش كردند.

سؤال: ماجرای شهادتش را يادتان هست؟
پاسخ: ببينيد من حاال دقيقش را صددرصدی نمی دانم. من شبش مجلس ترحيم عيال 
يکی از علما بود، آقای مرعش��ی، حاج آقا مصطفی توی مجلس ترحيم بود. سالم آمده 
بود در مجلس نشسته بود. ش��ب می روند خانه، اذان صبح حاج شيخ محمود محمدی 
رفيقمان آمد در خانه مان كه حاج آقا مصطفی حالشان به هم خورده است. گفتم يعنی 
چه؟ ديشب توی روضه بود. گفت كه ايشان فوت كرده است. ای وای... يک دفعه چشمم 
سياهی رفت نشس��تم توی داالن. گفت حاال بيا برويم می خواهند ببريم كربا تشييع. 
جمع شديم. آقای شاه آبادی كه چند روز پيش به رحمت خدا رفتند، آقا روح اهلل، ايشان 
رفته بود سر پل ايستاده بود، مجلس ترحيم يک كسی از آقايان اهل علم بود. من رفتم به 
حاج آقا گفتم بياييد برويم. گفت كجا؟ گفتم بيا برويم. گفت نمی توانم. گفتم ول كن بيا 
برويم. گفت چرا؟ گفتم آقا مصطفی فوت شده، می خواهيم برويم تشييع اش. گريه اش 
گرفت. خيلی جمعي��ت آمدند صدتايی بودند. جنازه را بردي��م كربا و در حرم حضرت 
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ابوالفضل)ع( و حرم امام حسين)ع( چرخانديم. بعد جنازه را آورديم نجف و دفن كردند. 
]نمازش را هم آق��ای خويی خواند[. حاج آقا مصطفی را ت��وی مقبره بنی صدر- پهلوی 
گلدسته حضرت امير)ع( دفنش كردند. خود امام بعد از دفن هم- مثل اينکه شب بود- 
آمدند. من هم بودم كه امام خيلی خودشان را گرفتند ]=خودداری كردند[. ايشان يک 
پسر ديگر هم داشتند، احمد را هم داش��تند اما اين مرجع بود، اين خيلی مهم بود. يک 
آشيخ عبدالحس��ين منبری بود، بردنش منزل آقا روضه بخواند، روضه امام حسين)ع( 
خواند. آن وقت امام به گريه افتاد. آن وقت امام يعنی برای فرزندش گريه نکرد برای امام 
حسين)ع( گريه كرد. ]گريه آقای حيدری...[ امام خمينی خيلی مهم بود. آن وقت آنجا 

آشيخ عبدالحسين برای علی اكبر روضه خواند امام هم افتاد به گريه كردن. 
سؤال: شهادت آقا مصطفی توی نجف چه بازتابی داشت؟

پاس�خ: واهلل ديگر اين دودستگی ها بود. يک عده ای ش��ايد خوشحال بودند ولی خب 
ديگر ما نمی توانستيم بفهميم. مثًا از تشييع كه برگشتيم، من نمی توانستم غذا بخورم. 
می ديدم مظلوميت امام را و خود حاج آقا مصطفی كه اس��تاد ما بود. ]با بغض...[ خيلی 

ضربه مهمی بهمان خورد، به اسام هم خورد. 
سؤال: متأسفانه در حال حاضر آقا مصطفی در سطح حوزه های علميه و طالب جوان 
و اساتيد، چندان شناخته شده نيست. چه توصيه ای برای اين آقايان داريد؟ در خود 
حوزه نسبت به آقا مصطفی چكار بايد کرد که اين طلبه های جوان ايشان را بشناسند؟ 

آيا اين مسئله ضروری است؟ 
پاسخ: ببينيد كه چطور است؛ حضرت امير)ع( فرمودند: من يک دوستانی دارم كه اگر 
قطعه قطعه شان كنم، می گويند علی)ع(؛ دشمنانی هم دارم كه اگر دستم را تا مرفق هم 
توی عسل كنم توی حلق شان بکنم نمی شود. دودستگی كه توی همه روحانيت هميشه 
بوده، منتهی اينکه خدا با حق است. دقت می فرماييد؟ مثًا توی نجف، سه، چهارتا مرجع 
بود آن وقت؛ آقای شاهرودی، آقای حکيم، آقای خويی بود، امام هم بود. خب پسر امام 
كه از دنيا رفت شايد اطرافی ها يک كسی... يعنی مراجع كه خدای نکرده اينطور نبودند 
كه خوشحال بشوند، نمی شوند، مراجع نماينده امام عصر)عج( هستند، نمی توانند يک 
خدشه و حدث جزيی داشته باشند. يکی از مراجع بوده )صاحب فصول(، وقتی می رفته 
كاهو بخرد، آن وقت كاهو كهنه می خريده پول كاهوی سالم را می داده، انگور دانه شده 
از دكان برمی داشته، پول انگور خوب می داده، خب بهش می گفتند تو داری پول خوب 
می دهی، چرا اين ميوه كهنه را برمی داری؟ می گفته: اين ميوه فروش عيال وار است. اينها 
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ضررش اس��ت. من تا اين اندازه كمکش می كنم. گناه است آن وقت چهارده هزار طلبه 
بودند، امام زمان)عج( دست می گذارند روی صاحب فصول. می گويند تو بيا جانشين ما 
باش و او می شود مرجع كل. به خاطر چه؟ به خاطر بعضی كارهای خوبش. من می خواهم 

يک كيلو انگور بخرم دو كيلو انگور مردم را دانه می كنم. 
آقا توی نجف می شد بفهمند كی با انقاب هست كی نيس��ت، ولی خب داعی بر اين 
كار نبود. وقتی سلمان گفت اگر همين يک آيه قرآن را شنيده باشم بس است برای من؛ 
»و من يعمل مثقال ذره خير يره و من يعمل مثقال ذره شر يره«. ذره ای كار خوب كنند 
ثواب دارد، ذره ای كار بد كيفر دارد. حاال كس��ی بخواهد به امام لطمه بزند بزند، ضربه 
می بيند، كس��ی بخواهد فرزند امام از دنيا رفته خوشحال بش��ود، ضربه می بيند. حاال 
ممکن اس��ت، رو نمی كردند. ولی همه به صورت عزاداری بود. پشت سر هم برای حاج 

آقا مصطفی ]مجلس[ می گذاشتند. اولين فاتحه توی نجف بود كه اين طور شلوغ بود. 
حاج آقا مصطفی استادمان بودند. ايشان مجتهد بود، نه اينکه به هر حال بعداً بخواهد 
مجتهد بشود. مجتهد بود و خيلی هم اهل شوخی و گعده بود. خب مجلسش هم خيلی 

خوش بود. مجلس هم كه شركت می كرديم می خنديديم، بسته و گرفته نبود. 
س�ؤال: حاج آقا برخی ها در خاطرات ش�ان گفته اند که آقا مصطفی به دليل اينكه 
افرادی مرجعيت امام را ترويج نمی کردند، با آنها بدی پيدا کرده بود. مثاًل با آقا موسی 
صدر و با شهيد صدر. آيا اصاًل آقا مصطفی اينچنين دأبی داشت که به خاطر مرجعيت 

امام با کسی بد بشود؟ 
پاس�خ: نه بابا، هيچ، اينها آقا همه اش س��اخت و پاخت اس��ت! يعنی شما كسی را كه 
دوس��تش داری خوبی هايش را می گويی، كسی يک كسی را دوستش ندارد، خوبی اش 
را كم می گويد، اگر هم بخواه��د بگويد يک چيزی كم می كند. توج��ه داری؟ آن وقت 
يک كسی كه دوس��تش داری ]در تمجيدش مبالغه هم می كنی[. اينها ]كسانی كه در 
خاطراتش��ان چنان ادعايی را مطرح كرده اند[ يک افرادی بودند حاال نمی توانم بگويم 
دش��من بودند، می ميرم آن وقت بايد جواب پ��س بدهم، می فهميد چط��وره؟ حاال يا 
بی اطاع بودند يا آلو پاش نمی كنند ]َمَثل يزدی، كنايه از اينکه تحويلش نمی گيرند[، 
يا چيزی ازش كم می كنند. ولی اين طوری نبود كه مث��ًا حاج آقا مصطفی... ]به خاطر 
مرجعيت با كسی دربيفتد[. همه از سوادش خبر داشتند، از علمش خبر داشتند. همه 
می دانستند. قشنگی اش و زيبايی اش، بين همه آقازاده ها از همه زيباتر بود، بلند، رشيد، 

قشنگ، همه چيز تمام بود. 
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مصاحبه با آيت اهلل ميرزا يداهلل دوزدوزانی تبريزی1
سؤال: حضرتعالی با آقا مصطفی که ارتباط شخصی نداشتيد؟

پاسخ: البته ايشان ]حدود 5 س��ال[ از ما بزرگ تر بودند. آن روز كه من وارد قم شدم 
ايش��ان ظاهراً درس خارج می رفت و با آقای خلخالی و اينها درس آقا می آمدند ولی ما 
بعدها كه بعد از 8-7 سال بعد درس ايشان حاضر شديم، بله من اساساً ارتباطم نوعاً كم 
بود، اهل ارتباط نبودم. بعضی ها در ارتباط خيلی وسيع اند، من اين رويم ضعيف است. 
واقعش اين است خيلی اهل ارتباط نيستم، آن زمان هم فقط آن مقدار بود كه می آمديم 
منزل آقا می رفتيم اعياد و اينها اكثراً  با فردی ارتباط نداش��تيم. خصوصاً با كس��انی كه 
بزرگ تر از ما بود. فقط مباحثه می كردم و درس می خواندم لذا با ايش��ان حشر و نشر و 
ارتباط بحثی و ارتباط درسی و ارتباط رفت و آمدی و اينها نداشتيم. آن مقداری كه بنده 

بيشتر مأنوس شدم با كتاب های ايشان بود. 

1. آيت اهلل ميرزا يداهلل دوزدوزانی تبريزي از فقهای صاحب رساله اهل خطه آذربايجان است. درباره »آثار علمی 
آقا سيد مصطفی خمينی« با ايشان به گفت وگو نشستيم. اين مصاحبه به تاريخ 1396/6/22 در دفتر ايشان در قم 
برگزار گرديد. مساعدت برادرانه فرزند فاضل ايشان، جناب حجت االسام حميد دوزدوزانی، در به نتيجه رسيدن 
اين گفت وگو، قابل تقدير است. آقايان مقدمی شهيدانی، ابوالقاسم كريمی و محمد خاكپور در اين مصاحبه شركت 
داشتند. از جمله علل اختصار اين گفت وگو، عدم اقبال آيت اهلل دوزدوزانی به ذكر خاطرات شخصی است و ايشان در 
اين جهت، با برخی از دوستان قديمی شان- كه حکايت های زيادی از ايشان نشر يافته- هم نظر نبوده، نشر برخی 

مسائل داخلی روحانيت را به صاح نمی دانند. 
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سؤال: با آثار ايشان از کی آشنا شديد؟
پاسخ: حدود 20 سال پيش يک ]دوره[ كتاب ايشان را آوردند پيش من، حدود خيال 
می كنم 30 جلدی باشد. آن زمان من دأبم1 اين است هر كتابی بيايد اول تورق می كنيم، 
چون كتاب وقتی كه رف��ت كتابخانه كم اتفاق می افتد كه انس��ان ]مراجعه كند[. اكثر 
كتاب های ايشان را من آن موقع تورق زدم. ايشان آن طوری كه يادم هست ظاهراً يک 
دوره اصول دارند و يک تعليقاتی دارد بر اس��فار؛ بعد نوشته هايی در فقه و بيع و طهارت 
اينها دارد. خب ]از[ اينها ]بر[ می آمد كه ايشان قدرت علمی اش خوب بود، در هر فنی 
وارد شدند و در هر فنی بحث كردند. خصوصاً ايشان آنی كه يادم می آيد چند جلد ]كتاب 
هم[ در تفسير دارد. ايشان در تفسير هم اينجور نيست كه مثل ديگران بحث بکند، آنی 
كه ذهنم می آيد نوعاً نوشته هايش يک نوع مخصوص خودش است. حاال من به تازگی  
مرور نکردم، ]اما[ هر كس به كتاب ايشان مراجعه بکند می فهمد كه مثل مجمع البيان 
نيست، مثل تفسير صافی نيست، يک خصوصيتی دارد. مثًا بحث هايی كه می كند؛ در 
مفردات بحث می كند، بحث در آراء كه ذكر می كند يک ويژگی خاصی دارد كه مخصوص 
خودش است. خيال می كنم بحث فکری و س��نی اش هم اين است و می شود گفت كه 
ايشان قدرتی داشتند در آن سن و سال هم تصرف به فقه داشتند، هم تصرف به اصول 
داشتند، هم بحث فلسفه داشتند، هم قرآن، يادم نيس��ت قرآن را تا كجا آوردند، خيال 
می كنم اوايلش ]را فقط[ بحث كردند. ولی بيش��تر اين در مقدمه در تفسير فاتحه مثل 

اينکه ايشان غور كرده و بحث های مفصلی دارد. 
س�ؤال: يكی از نكات جالب در آثار ايش�ان آن است که انگار ترس�ی از مخالفت با 

مشهور نداشتند. اين مسئله را شما چطور ارزيابی می کنيد؟
پاسخ: ايش��ان هميش��ه اين گونه بود، از بابايش ارث برده بود، بله ايشان ترسو نبود، 

شجاعت داشتند، الحمدهلل.
سؤال: حجت االس�الم س�يد مصطفی خمينی به عنوان کس�ی که آثار جامعی در 
رشته های مختلف علوم اسالمی دارند، در حوزه های علميه چندان مورد توجه قرار 
نگرفته اند و اساسًا شناخته شده نيستند. به نظر شما دليل اين امر چيست و چه بايد 

کرد؟ 
پاسخ: اينها را نمی شود چندان ارزيابی كرد؛ بسا يک آقايی هست، می گويند از شانس 
نيست اما يک چيزی هست ]ش��بيه به همين ش��انس[، يک وقت می بينی يک فردی 

1. دأب: عادت 
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دورش جمع شدند، حاال يک وقت بيان دارد، شاگرد دارد، يک وقت يک چيزهايی هست، 
ولی می بينی ]فرد ديگری كه[ هم درس ايشان و فاضل است، شرايط دار است، ]اما[ يک 
شاگرد هم پيدا نکرده؛ اينها را نمی شود چندان ارزيابی كرد، كه علت تامه اش چيست، 
من خيال می كنم اينجور باش��د كه نه آن موقع كه فضل و كمالی داش��ت، نه در حوزه 
قم بودند تا مردم با او آشنا ش��وند، نه در حوزه نجف ماندند كه مردم آشنا شوند. ايشان 
چند روز اينجا بود چند روز آنجا بود. مثًا فرض بفرماييد ده س��ال اول... اواخر عمر كه 
ايشان آنجا بود، ايشان 6-5 سال اينجا بود گرفتار مسائل نهضت پدرش بود و وقتی كه 
به نجف رفت، باز هم همين جور. خيال می كنم علت عدم شناخت مردم به فضل ايشان و 
كتاب های ايشان ]همين است كه گفتم[. و اينکه نمی دانم كتاب های ايشان در دسترس 
مردم هست يا نه؟ يک  بار چاپ شده، پخش كردند و آنها را در جامعه علمی جوامع علمی 
تعريف نکردند، يعنی به عبارت ديگر يک وقت يک چيزی را انس��ان می خواهد به مردم 
]بشناس��اند[، بايد در راديو و تلويزيون و... تبليغ بکند، ما خودمان از آنها هس��تيم كه 
كتاب هايی داريم همين طور در بوته اجمال است. اين تبليغ می خواهد. من تا حاال نديدم 
در يک روزنامه ای، در يک مجله ای، افق،1 حري��م،2 در راديو، تلويزيون يا راديو معارف و 
اينها مثًا يک مطلبی از كتاب ايشان ]تبليغ شده باشد[. اگر كسی بخواهد كتاب ايشان به 
حدی برسد كه در جامعه مورد توجه باشد، بايد تبليغ بشود، بايد در ميان مردم جا بيفتد، 
هنوز جا نيفتاده، من نشنيدم در ميان رجال يک كسی بگويد آقا مصطفی فان حرفی 

را فان جا زد، خيال می كنم ايشان اينجا و آنجا بود، يعنی نشد برود شاگرد جمع كند.

1. مجله افق حوزه.
2. نشريه حريم امام.
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مصاحبه با آيت اهلل محمدعلی گرامی1
س�ؤال: آش�نايی تان با مرحوم آيت اهلل ح�اج آقا مصطف�ی خمينی به چ�ه زمانی 

برمی گردد؟ 
پاس�خ: با مرحوم حاج آقا مصطفی از زمانی كه در درس اص��ول مرحوم امام می رفتم 
)يعنی از همان س��ال های 35 و 36(، آشنا ش��دم ولی تماس به صورت مکالمه و اينها، 
كمتر بود. درس امام اول در مس��جد محمديه بود، بعد منتقل شد به مسجد سلماسی. 
آقا مصطفی فقط در درس اصول پدر شركت می كرد. ايشان به درس فقه مرحوم داماد 
می رفت، ما هم در فقه و هم اصول، به درس امام می رفتيم. ايش��ان معموالً در دو دوره، 
سر درس امام حرف می زد ]=اش��کال علمی می كرد[؛ ابتدای سال تحصيلی و يکی هم 
آخر س��ال تحصيلی. به عنوان انتقاد و اشکال بر س��ر درس پدر. قاعدتاً چون در هنگام 
شروع درس، گرمی الزم است، و پايان سال هم، ]لذا ايش��ان در اين دو دوره به اشکال 
می پرداخت[. به هر حال آقا مصطفی بعد از ش��روع مبارزات، يک مقداری در درس فقه 

1. آيت اهلل محمدعلي گرامی از دوران پيش از تبعيد امام، خاطرات مشترك زيادی با آقا مصطفی خمينی داشته 
و از اين منظر، خاطرات ايشان در تبيين شخصيت اخاقی و جايگاه حوزوی آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، بسيار 
قابل توجه است. آيت اهلل گرامی گذشته از ارتباط نزديک با بيت امام، يکی از سخنرانان مراسم درگذشت آقا مصطفی 
در شهرهای مختلف بوده و به همين دليل تبعيد شده است! با آنکه ايشان راهی سفر به مشهد مقدس بودند اما به 
دليل اهميت موضوع، ما را در تهران به حضور پذيرفتند و مصاحبه تفصيلی با ايشان در تاريخ 96/5/11 در تهران 

انجام گرفت.
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امام هم شركت می كرد؛ از جمله در مسئله »كثير السفر« و »من شغله السفر« در »نماز 
مسافر«، به ياد دارم كه ايشان در درس پدر شركت می كرد. 

درس در مسجد اعظم بود، اما پسر آقای ]آيت اهلل العظمی[ بروجردی با شروع مبارزات 
مرحوم امام دستور داده بود كه در مسجد را ببندند و امام را به مسجد اعظم راه ندهند، 
پس��ر بزرگ مرحوم آقای بروجردی به نام آقا محمد حسن، كه اكنون فوت كرده است. 
ايشان فکر می كرد اينجا شلوغ كاری می شود و می ريزند در و پنجره ها شکسته می شود. 
چيزی كه از ايشان نقل شد، اين بود.1 امام ]بعد از ماجرای بسته شدن در مسجد اعظم[، 
يک روز درس را در حياط صحن كوچک حرم حضرت معصومه)س( برگزار كردند. آن 
روز آقا مصطفی كنار من نشسته بود، پدرش يک مطلبی را- در مورد كسی كه شغلش 
سفر است- گفت، آقا مصطفی به من گفت ولی من نظرم چيز ديگری است. يعنی نظرش 

خاف نظر امام بود. در يکی از فروع آن مسئله. 
دوران شروع مبارزات، يک ش��رايط ديگری داشت؛ خصوصاً بعد از ماجرای فيضيه كه 
ريختند و ]طاب و مردم[ را زدند، آق��ا مصطفی به من می گفت آن روز جای يک امير و 

فرمانده خالی بود. امير و فرماندهی كه به مردم خطاب كند كه مأمورين را بزنند. 
سؤال: از چه زمانی ارتباط شما با آقا مصطفی به رفاقت تبديل شد؟ لطفًا خاطراتی 

در اين باب بيان بفرماييد.
پاس�خ: خواه ناخواه مبارزات كه ش��روع ش��د، ديگر ايش��ان را زي��اد می ديديم. قبًا 
ارتباط مان خيلی كم بود. البته در مبارزات هم فرق می كرد؛ به عنوان مثال، مرحوم امام 
در چهارشنبه آخر سال، در سال 1341 يک سخنرانی داشت كه نوار اين سخنرانی فقط 
پيش من بود. البته نمی دانم چرا، من اهل اين نبودم كه بروم نوار بگيرم، البد كسی از رفقا 
از طرف من گرفته بود و به من داد، آقا مصطفی يا آن روز در سخنرانی نبوده )كه اين بعيد 
است و حتماً بوده است(، يا اينکه دوست داشت اين نوار را مجدداً گوش كند، بعد هم كه 
نوار را گرفت، مجدداً خودش آورد منزل ما پس داد. تنهايی هم آمد، و مدت ها هم با هم 

نشستيم. مثًا اين يکی از موارد ارتباط مان در شروع مبارزات بود. 
سؤال: لطفًا نمونه های ديگری از خاطرات مشترک با آقا مصطفی را بيان فرماييد.

پاسخ: روزی به مناسبتی به منزل امام رفتم، آقا مصطفی هم در بيرونی حضور داشت. 
يک هيئتی از كارگران چاپخانه ها به منزل امام آمدند. من به آقا مصطفی گفتم ُفان َكس 

1. تنها يک روز در مسجد اعظم را بستند آن هم خادم مسجد به طور خودسر اين كار را انجام داد. فردای آن روز 
پسر آقای بروجردی كسی را فرستاد خدمت امام و عذرخواهی كرد. آقای گرامی نيز آورده كه امام يک روز درس را 

در حياط صحن كوچک حرم برگزار كردند. )فصلنامه 15خرداد( 
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كه به دفتر می آيد، خيلی خوش��نام نيست. ايشان گفت مهم اين اس��ت كه آقا ]= امام 
خمينی[، مستقيماً با مردم در رابطه است. می بينيد كه در اين ساعت آمد بيرون برای 
ديدار با اين جمع، يعنی در خدمت مردم است. يعنی ايشان می گفت آن فان فرد ضرری 
نمی تواند بزند، چون امام مس��تقيماً با خود مردم در ارتباط است. مثل اينکه يک وقتی 
من به خود امام گفتم كه اين آقای سيد محمد بهبهانی بين مردم يک قدری مورد توجه 
نيست و می گويند 28مردادی است! ايشان گفتند كه ما از آقای بهبهانی بدی نديديم! 
البته اين قابل توجيه بود، چون اين مسئله ديدنی نبود، شنيدنی بود. ايشان گاهی اوقات 

تعبيرات اينجوری داشتند. 
سؤال: يك داس�تانی را هم به نقل از برخی دوس�تان تان در جايی نقل کرده ايد در 
مورد اينكه آقا مصطفی فانوس را برمی داشت تا حشرات به حوض آب نيفتند، چون 
در اين صورت امام هنگام وضو برای نجات آن حشرات مدت ها وقت صرف می کردند. 
پاسخ: آقای محسن نوری همدانی برادر آيت اهلل آقای ]شيخ حسين[ نوری همدانی، 
برای ما گفت كه يک شب منزل آقا مصطفی بوديم، ايشان فانوس را از لب حوض برداشت 
و اين طور توضيح داد كه؛ وقتی فانوس اينجاست، پش��ه ها می آيند دور آن و می افتند 
توی آب، آقا وقتی س��حر برای وضو بلند می شوند، اول اين پش��ه ها را نجات می دهند. 
)آنها كه زنده اند(... در اين كه آقای ]امام[ خمينی لطافت داش��ته، ]شکی نيست[، اين 
حرف  ها بوده است. مثًا اوايل مرجعيت ايشان )قبل از مبارزات(، وقتی می خواستند يک 
مسجدی را افتتاح كنند، همراهان ايش��ان برای ما نقل كردند كه وقتی يک گوسفند را 
بردند جلوی پای ايشان بکشند، ايشان نگذاشتند انگار رنگش پريد، گفت نکنيد، نکنيد. 
در عين حال، وقتی مبارزات پيش می آيد، اصًا اهميت به اين مسائل نمی دهد؛ در قضيه 
كاپيتوالسيون، من بودم و شهيد سيد محمدرضا سعيدی و آقا شيخ عباس پورمحمدی 
و مرحوم حاج انصاری شيرازی، آخر شبی پيش آقای ]امام[ خمينی بوديم؛ ايشان قضيه 
»كاپيتوالس��يون« را مطرح كرد و گفت در اين قضيه اگر صد هزار نفر كشته بشود، جا 

دارد. در اندرونی منزل ايشان بوديم. 
سؤال: آيا قبل از تبعيدشان به منزل مرحوم آقا مصطفی هم رفت و آمد داشتيد؟ 

پاسخ: بله، ايشان قبل از نهضت امام در يک منزل خيلی كوچک )كه االن هم هست و 
يک ديوار و دری دارد به منزل خود امام(، زندگی می كرد، كه بعدها اينجا به »بيرونی« 
تبديل شد. بعد از نهضت كه رفت و آمد قدری زياد شد، آقا مصطفی به يک منزل اجاره ای 
در نزديک مدرس��ه حجتيه رفت. من آنجا به منزلش رفته بودم. منزل خيلی مختصری 
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بود. فراموش نمی كنم عبايی به دوش آقا مصطفی بود كه قسمتی از آن پاره بود. ايشان به 
اين مسائل اهميت نمی داد. يادم هست يک فردی به منزلش آمده بود و حاجتی داشت، و 
ايشان برای پذيرايی من يک مقداری تنقات آورده بود، همين طور با مشت يک مقداری 
را به او داد. نمی دانم آن فرد چطور آمده بود باال، ما ظاهراً طبقه باال بوديم و پله می خورد. 

نمی دانم كسی اجازه داده بود يا در باز بود. 
به هر حال آقا مصطفی در لطافت، در ميان فرزندان امام از ديگران شايد بهتر بود. آقا 
مصطفی برخاف آنچه كه برخی فکر می كردند فقط اهل خنده و شوخی است، گرچه 
جلسه اول شبش اين طوری بود، اما آخر ش��بش هم اهل تهجد بود. اهل نماز شب های 
باحال بود. به نياز جامعه و احتياج فقرا و به لطايف امور توجه داشت. ما يک نسبت دوری 
نيز با ايش��ان داريم. داماد بزرگ اينها )آقای اعرابی(، نسبت دوری با ما دارد. به هر حال 
آنچه كه من مطلَعم، آقا مصطفی از آنهای ديگر لطيف تر بود؛ از تأليفاتش هم پيداست؛ 
ايش��ان تأليفات زيادی دارد، در تفس��ير، فقه، اصول و... تأليفات خيل��ی خوبی دارد و 

دقيق النظر است. 
سؤال: جايی فرموده ايد که آقا مصطفی به شما فرموده، امام خمينی حكومت را حق 

فقيه می دانسته است. اين مسئله را لطفًا تشريح بفرماييد. 
پاسخ: تعبيری كه ايشان ]آقا مصطفی[ به كار برد، تعبير خيلی تندی بود. آقا مصطفی 
گفت: آقا عقيده دارند كه آدم خودش بايد شاه بش��ود! اين عين جمله آقا مصطفی بود. 
ايش��ان اين جمله را چند روز بعد از واقعه 15 خرداد به من گفت. ايشان گفت: اوالً اين 
اولين سالی است كه من تابستان قم را می بينم، ما تابستان ها هيچ  وقت قم نمی مانديم. 
دوم اينکه وقتی نشستيم و صحبت می شد، ضمن صحبت اين بحث مطرح شد. منظور 
اينکه، خودم��ان بايد حکومت را بگيريم، نه اينکه كنار باش��يم. چ��ون مرحوم ميرزای 
شيرازی و آقای بروجردی و خيلی های ديگر عقيده شان اين بود كه روحانيت كنار باشد و 
ناظر باشد و به حکومتی ها هشدار بدهد كه عمل بکنند. نظرشان بر اين بوده كه در نتيجه 
]اين رويه[، خرابی های حکومت به پای روحانيت بسته نمی شود و روحانيت هم كنار گود 
است و آنها را ارشاد می كند. آقا مصطفی می خواس��ت بگويد آقا ]=امام[ عقيده اش اين 
است كه خودمان بايد حکومت را در دست بگيريم. عين تعبير ايشان اين است كه »آدم 
بايد خودش شاه باشد«. ايشان كه از كلمه »شاه« خوشش نمی آمد، ولی منظورش اين 
بود كه حکومت را خودمان بايد به دست بگيريم. يک روزی يک آقايی آمد خدمت امام 
مداحی بکند، من هم بودم، او ابتدای مجلس كه می خواست از مردم صلوات بگيرد، گفت: 
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به سامتی اعلی حضرت.... كه آقای ]امام[ خمينی يک مرتبه ]رنگ چهره اش تغيير كرد 
و[ براق شد كه او چه می خواهد بگويد. بعد ديد اين مداح منتقل كرد بر امام زمان)عج(، 

آرام شد و نشست. بله، از اين تعبيرات خوشش نمی آمد.
س�ؤال: نقش آقا مصطفی در دوران حصر ام�ام چه بود؟ خيلی کم ب�ه اين بخش از 

زندگانی ايشان پرداخته شده است. 
پاسخ: آقا مصطفی اوالً اداره منزل امام را بر عهده داشت. بعد از تبديل حبس به حصر 
هم زياد پيش پدرش حضور داشت و س��اواكی ها هم خيلی نق می زدند كه ايشان پيام 
می برد و می آورد و اين كارها را انجام می دهد. من هم در اين دوران يک نامه ای نوشته 
بودم كه يادم نيست چه كسی برد اما اصل نامه و جواب هايی كه ايشان داده است، نزدم 
هس��ت. يکی از جمات امام در آن نامه اين بود كه »عواطف ب��رادران ايمانی، خصوصاً 
مخصوصين، بار گرانی است بر دوش من، اميد اس��ت كه باها از نعمت های ظاهره، در 
بعد عواطف انسانی، مؤثرتر باشد...« يک همچنين تعابيری بود. ما از طريق رفقايی كه به 
آنجا رفت و آمد داشتند، متوجه شديم كه ساواكی ها به رفت و آمد آقا مصطفی اعتراض 

می كنند كه ايشان پيام رسان است و می رود كارها را انجام می دهد و می آيد. 
سؤال: بعد از ارتحال آقا مصطفی چه برنامه هايی برگزار شد که شما هم حضور داشته 

باشيد؟ کمی از حال و هوای آن مراسمات بگوييد. 
پاسخ: در مسجد اعظم مرتب همه روزه صبح و عصر برنامه بود. خود من هم به دعوت 
آقای اشرفی اصفهانی در كرمانشاه سخنرانی داشتم. فکر كنم در مراسم هفتم و اينها بود. 
در مراسم چهلم هم آقای ]شهيد[ دستغيب و ]آقا شيخ بهاءالدين[ محاتی در شيراز از 

من دعوت كردند كه آنجا هم جلسه بسيار مهمی بود. 
سؤال: می خواهيم به مباحث تحليلی وارد شويم. ذهنيت انقالبيون و عموم مردم، 
بعد از ش�نيدن خبر ارتحال آقا مصطفی چه بود؟ آيا اين بود که ايش�ان شهيد شده 
اس�ت يا نه، خيلی درگير اين بحث نبودند که شهيد ش�ده يا به مرگ طبيعی از دنيا 

رفته است؟ 
پاس�خ: اوالً اين معنا در ذهن بود كه مرگش عادی نيس��ت. می دانيد كه ايشان داماد 
حاج آقا مرتضی حائری اس��ت. من به آقای حائری هم همان روز اول تلفن كردم، ايشان 
هم گفت خبر ندارم. من به ايش��ان گفتم حاج آقا مصطفی كسالتی داشتند؟ گفت: نه، 
حالش خيلی خوب بود، قاعدتاً هم همين طوری بود و لذا بعيد است كه فوت عادی باشد. 
مطلب ديگر آن كه ]آقای شيخ صادق[ خلخالی از قول خادم منزل آقا مصطفی ]صغری 
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خانم[، به من گفت دو نفر ناشناس با ايشان ديدار داشتند )شب قبل از ارتحال(. از طرف 
ديگر هم اين عنوان مطرح شد كه امام بعد از فوت آقا مصطفی، بی پناه شد، كسی ندارد؛ 

چون احمد آقا كه كوچک بود. 
آقا مصطفی ش��خص اليقی بود، يک جا اگر حرف می زد جلسه را می گرفت، حرفش 
 بی مبنا نبود، ضمن اينکه در عين حال، متواضع و مؤدب ب��ود. آقا مصطفی خيلی فرق 

داشت با بعضی های ديگر! 
سؤال: پس حضرتعالی بر اين نظريد که حاج سيد مصطفی با ديگر آقازاده ها تفاوت 

داشت و برخورد تند و نامناسبی از او سر نمی زد؟ 
پاس�خ: جا به جا باألخره ]تفاوت می كرد[، اما روی هم رفت��ه آقا مصطفی آدم مؤدب 
و متواضعی ب��ود و در مقام جدی1 كلمات تند نداش��ت و اينکه دس��تور بدهد چنين و 
چنان كنند، نبود. مثًا يکی از موارد تواضع ايش��ان بخواهم برايتان بگويم اينکه وقتی 
آقای ]آيت اهلل العظم��ی[ خوئی يک اعاميه داد مبنی ب��ر »تحريم همکاری با دولت«، 
آقا مصطفی از آن به بعد با چای به جای قند، س��ركه ش��يره می داد. چون می گفت قند 
انحصاری دولت است ]و مصرف قند با آن فتوا در تنافی است[. خودش به من گفت كه 
به خاطر فتوای آقای خوئی بايد احتياط كرد. اين تواضع زيادی می خواهد كه پسر يک 

مرجع در احترام به يک مرجع ديگر چنين كند. خيلی مهم است. 
سؤال: نظر حضرتعالی که قبل از تبعيد آقا مصطفی با ايشان حشر و نشر داشته ايد، 
در شناخت شخصيت آقا مصطفی در موارد بسياری راهگشاست. از جمله اينكه در 
برخی اقوال، شوخ طبعی آن مرحوم را به صورتی مبتذل تنزل داده  و تصوير کرده اند. 

نظر شما در مورد اين سنخ روايت ها چيست؟
پاسخ: نه، اين گونه نبود. مهم اين است كه اگر آقا مصطفی شوخی های اول شب داشت، 
نماز شب ها و تهجدهای آخر شب هم داشت؛ نماز ش��ب ها، زيارت ها و ادب ايشان ]هم 
بايد ديده شود[. ايشان وقتی صبح حركت می كرد می خواست به حرم مشرف شود، هر 
كس را- از كوچک و بزرگ- بر سر راه می ديد سام می كرد. خيلی مؤدب بود. ايشان يک 
جلسات خيلی خاصی را شب ها در مقبره آقا شيخ فضل اهلل نوری در صحن، با جمعی به 
صورت خيلی خصوصی داش��تند. آقای خطيب بود، آقای ]آيت اهلل[ فاضل لنکرانی، آقا 
شهاب اشراقی بود. من هيچ وقت در آن جمع نبودم، اما از جلسات شان خبر داشتم )من 
از همه اينها كوچک تر بودم(. يکی شان خيلی مزاح تندی داشت، ديگر افرادی كه در آن 

1 . در مقام شوخی كلمات تند و... داشت اما در مقام جدی اينطور نبود. )آيت اهلل گرامی(
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جمع بودند هم خواه ناخواه شوخی می كردند. 
سؤال: برخی از سياس�يون پيش از انقالب در خاطرات خود چنين روايت می کنند 
که تمايل ش�ديد آقا مصطفی به ترويج مرجعيت امام، موجب بروز اختالفات ايشان 
با شخصيت هايی مانند امام موسی صدر شده بود.1 آيا با شناختی که از آقا مصطفی 

داريد، اين نگاه را تأييد می کنيد؟ 
پاس�خ: اجماالً من اين قضايا را شنيده ام، خودم حضور نداش��ته ام. من در متن قضيه 
نبوده ام. در اين كه آقا مصطفی معتقد بود پدرش الَيق2 از ديگران است، شک ندارم. لذا 
اگر چنين باشد هم چه اش��کالی دارد؟ يک نفر معتقد باشد كه مرجعيت پدرش به نفع 
دين است. مثًا يک عده بودند كه آقای آقا س��يد احمد خوانساری را از هر نظر وارسته، 
كم نظير و بی نظير می دانستند، اما می گفتند در اجتماعيات وارد نيست. عقيده شان اين 
بود، نمی گويم درست است يا نه. پس منافات ندارد، ممکن است عقيده ايشان اين بوده 

كه اگر بخواهيم به اسام خدمت كنيم، بايد پدرش مرجع باشد. 
سؤال: رابطه آقا مصطفی با امام چگونه بود؟ 

پاسخ: عاشق و معشوق! طرفينی! يک روز بيت امام شلوغ بود و ايشان دم در نشسته بود، 
از حياط جمعيت می آمدند، دست ايشان را می بوسيدند و می رفتند. خواه ناخواه ايشان 
كمی خم می شد كه افراد بتوانند دستش را ببوسند. آقا مصطفی پشت سر امام ايستاده 
بود و همان جلوی جمعيت كمر پدرش را می ماليد كه آقا خسته نشود. آن روز هم بعد 
از دستگيری امام، در صحن سخنرانی كرد، تا وقتی كه گفت پدر پيرم ]را گرفته اند[، و 
شما هم كه برای گرفتن پدر پيرم جمع ش��ده ايد، گريه اش گرفت. طبق اين چيزهايی 
كه من از او ديده بودم، عاش��ق پدرش بود. يک روز هم من پهلوی آقا مصطفی بودم در 
اندرون منزل امام، آقا خواست برود بيرونی برای ماقات، اش��اره كرد آقا مصطفی آمد 
كنار خودش، مثل كسی كه بخواهد رازی را به ديگری بگويد به صورت در گوشی مدتی 
با هم حرف زدند، من نشسته بودم. آقا مصطفی خيلی خوب بود؛ من عقيده ام اين است. 

1. از جمله اين افراد می توان به مرحومان هاشمی رفسنجانی و صادق طباطبايی اشاره كرد. طباطبايی در موارد 
متعددی در خاطرات خود، اين ادعا را تکرار كرده است. برای نمونه رك: خاطرات سياسی اجتماعی دكتر صادق 
طباطبايی، ج1، ص358؛ همان، ج2، ص176-173. مرحوم آقای هاش��می نيز با آنکه از نزديک در كانون وقايع 
خارج از ايران قرار نداش��ت و طبعاً بر مبنای اطاعات ديگران قضاوت می كرد، نيز ديدگاه مشتركی با سيد صادق 
طباطبايی دارد و همين تحليل را در خاطرات خود پذيرفته و آورده است. جالب آن كه جناب آقای طباطبايی در 
خاطرات خود و برای اثبات مدعا و روايت خود، به خاطرات آقای هاشمی استشهاد كرده و قضاوت ايشان در مورد 
اختافات آقا مصطفی و آقا سيد موسی صدر را »منصفانه« تعبير كرده است. برای مشاهده خاطرات آيت اهلل هاشمی 

رك: دوران مبارزه، ج1، ص278-276. )مقدمی شهيدانی(
2. اليق تر و شايسته تر در جهت مرجعيت. 
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خدا رحمتش كند. عالم، متواضع، مؤدب، اينکه كسی در جلسه خصوصی شوخی كند 
كه عادی است، مهم اين است كه در جمع عموم خيلی با وقار بود. او خيلی فرق داشت با 

بعضی بچه های ديگر آقايان و حتی با بچه های ديگر خود امام. 
سؤال: در برخی محافل غير رسمی اين طور شايع می کنند که مثاًل آقا مصطفی در 

برخی موارد مخالف پدرش بوده است و از اين قبيل حرف ها. نظر شما چيست؟ 
پاسخ: نه آقا، ايشان نظرش اين بود كه پدرش به درد رهبری می خورد، مرجعيتش هم 
به نفع دين است و كار هم می كرد ]در اين مسير[. بله، تندی های ]سخنرانی[ عاشورای 
امام را قبول نداشت؛ وقتی آقای خمينی ]خطاب به شاه[ گفت بيچاره، بدبخت، از پدرت 
عبرت بگير و اينها، آقا مصطفی آنجا بلند گفت به آقا بگوييد آقای اراكی می خواهد برای 
نماز بيايد، سخنرانی را تمام كند. اين هم حاال شايد برای احتياط و برای حفظ جان امام 

بود. من اين چنين فکر می كنم كه از نظر سياسی مثل هم بودند.
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مصاحبه با حجت االسالم والمسلمين سيد هادی موسوی گيالنی1
س�ؤال: ارتباط تان با بيت امام از چه زمانی رقم خورد؟ و اصاًل چه شد که تصميم به 

خروج از ايران گرفتيد؟ 
پاسخ: ما در ايران كه بوديم، خيلی با بيت امام و خود امام ارتباطی نداشتيم. من خودم 
در ايران هيچ ارتباطی با آقا مصطفی نداش��تم. نه تنها من، كه هيچ كدام از آقايان ديگر 
هم ارتباط نداشتند؛ آقای برقعی، آقای سجادی، آقای محتشمی، ما حلقه دوم حساب 
می شديم. تا اينکه ]بعد از تبعيد امام[، حوزه كه به هم خورد، يکی از دوستانم به نجف 
رفت، هنوز امام در تركيه بودند. خاصه آن دوس��تم بعد از بازگشت مرا تشويق كرد به 
نجف بروم، البته در ايران زمزمه ای هم بود كه آقا روح اهلل را ممکن است بفرستند به نجف، 

1. حجت االسام والمسلمين سيد هادی موسوی گيانی يکی از روحانيون فعال حاضر در نجف بود كه در ضبط، 
تنظيم و توزيع بعضی از دروس )خصوصاً دروس واليت فقيه(، اعاميه ها و سخنرانی های امام نقش پر رنگی داشته 
است. ايشان همچنين يکی از حاضرين در حلقه درسی آيت اهلل سيد مصطفی خمينی نيز بود و همه اينها موجب 
می شود كه روايت او از وقايع نجف و شخصيت سياس��ی- حوزوی آقا مصطفی خمينی، از اهميت تاريخی خاصی 
برخوردار باشد. ايشان علی رغم اينکه در سال های اخير همواره از مصاحبه گريزان بوده  )شايد برخی نامايمت ها 
و نيز ناديده انگاری زحمات ايشان توس��ط برخی مراكز تاريخ نگاری و همچنين برخی تحوالت و دگرديسی های 
سياسی، در اين مسئله بی تأثير نبوده باشد. واهلل العالم(، اما به احترام استاد خود حاج آقا مصطفی، ما را به گرمی به 

حضور پذيرفت و گفت وگو با ايشان در تاريخ 96/4/28 در منزل او انجام پذيرفت.
در اين مصاحبه آقايان مقدمی شهيدانی و سيد محمدامين نورانی و حجت االسام ابوالقاسم كريمی حاضر بودند. 
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اما ما می گفتيم اين حرف ساواك است! 
خاصه 17 روز در آبادان معطل شديم، تا اينکه خدا رحمت كند، مرحوم آقای قائمی 
]=از علمای ذی نفوذ آبادان[ ما را با يک قاچاقچی به نجف فرستاد. روزی كه وارد مدرسه 
آيت اهلل بروجردی در نجف شدم، دوس��تم را پيدا كردم و او گفت كه آقا روح اهلل را وارد 
عراق كرده اند. تاريخ ورود من به نجف همزمان با امام ش��د. البته ما باور نکرديم امام به 
عراق آمده است اما بعد از نماز آيت اهلل حکيم، معلوم شد كه امام با حاج آقا مصطفی وارد 
كاظمين ش��ده اند و جايی را هم تعيين كرده اند كه اگر كسی خواست بيايد، جا داشته 
باش��د. ما بعد از نماز مغرب و عش��ا راه افتاديم و ديديم كه عمامه امام آنجا هس��ت، آقا 
مصطفی هم در انتظار بود، چون خبر داده بودند كه جمعی با يک مينی بوس دارند به آنجا 
می روند. حاج آقا مصطفی گفتند تا ده دقيقه قبل امام بيدار بود و می دانست كه آقايان 
دارند می آيند و دلش می خواست آقايان را ببيند ولی خسته بود و رفت استراحت كند. 

سؤال: در نجف چگونه با حاج آقا مصطفی مرتبط شديد؟
پاسخ: وقتی در نجف مس��تقر ش��ديم، طبيعتاً امام بود و حاج آقا مصطفی. ما كم كم 
نزديک شديم. ده، دوازده نفر شديم و گفتيم يک درسی محضر حاج آقا مصطفی بگذاريم. 
ايشان گفتند چون امام حاضر نيست در نجف اصول تدريس كند، من مباحث اصول را 
حاضرم شروع كنم. لذا درس شروع ش��د، ابتدا در منزل ايشان بود، بعد كم كم جمعيت 
زياد شد و درس را به مسجد ش��يخ انصاری منتقل كرديم. ايش��ان بعد از ظهرها درس 

می گفت. 
سؤال: آيا اين گروه شما قباًل شكل گرفته بود يا در همين درس شكل يافت و اينكه 

پيشنهاد درس را چه کسی مطرح کرد؟ 
پاسخ: نه، هيچ شکلی نداشت قبًا. پيش��نهاد درس را خدا رحمتش كند، آقای اصغر 
آقای كنی مطرح كرد. آدم فاضلی هم بود. يک پالتو می پوشيد و كاهی هم می گذاشت. 
او در حدود دوازده، سيزده نفر از افراد را جمع كرد برای حضور در درس حاج آقا مصطفی. 

تاريخ دقيق درس را يادم نيست.  
سؤال: کارويژه و برخی فعاليت های شاخص آقا مصطفی در دوران نجف چه بود؟ 

پاس�خ: يکی از كارهای خوبی كه مرحوم حاج آقا مصطفی داش��ت، اين بود كه همه 
افرادی كه اطراف امام بودند را جمع كرد. با تمام گروه هاي��ی كه درس امام می آمدند، 
يک بخشی كه مبارزين بودند، يک بخشی كه اهل مبارزه نبودند ولی از امام خوششان 
می آمد، اينها حول محور امام بودند، يک عده ای هم اهل نجف بودند، س��ابقه دار بودند، 
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آقازاده بودند، نماين��دگان آقای حکيم بودند، آقا مصطفی با همه اينها ارتباط داش��ت. 
يک ديناميسم عجيبی داش��ت؛ طوری شد كه بعد از يک س��ال، همه به ايشان احترام 
می گذاشتند با استثناء؛ حتی آنها كه نقد و انتقاد داش��تند، با مبارزات پدرش مخالف 

بودند، آقازاده های بيوت، امام جماعت های نجف و... همه. 
نمی دانم س��فارش امام بود يا اينکه خود ايش��ان طبعش به اين سو گرايش داشت كه 
در تمام نماز جماعت ها حضور می يافت. بدون اينکه او را بشناسند. بعدها می فهميدند 
كه اين آقا سيدی كه در نماز جماعت بوده، آقا مصطفی بوده است. با همه اينها ارتباط 
برقرار كرد. بعدها شناس��ايی می كرد و به امام گزارش می داد، امام هم به مناسبت هايی 
يک افطاری، عيدی، چيزی به اينها می داد. علی رغم اينکه امام در قم از اين قبيل كارها 
دوری می كرد، اما در نجف به طور گسترده اين برنامه ها را داشت. اينها به دليل برخورد 

اخاقی آقا مصطفی به امام يک گرايش و تمايلی پيدا كرده بودند. 
اين برخوردها حداقل موجب می شد كه منتقدين و مخالفين ديگر نقد رسمی و صريح 
نداشتند، اين خيلی مسئله بود. يک بخش ديگر كار آقا مصطفی اين بود كه اين بچه های 
مبارز را زير نظر داشته باشد، يک جوری استمالت كند، حتی يک دسته ای از مقدس ها 
بودند كه كارشان زيارت بود، ايشان با اينکه توان جسمی نداشت، چندين بار سفر پياده 
كربا رفتند؛ در اين سفر، هم مبارزين بودند، هم مقدس های خشک بودند، هم مخالفين 
بودند. من دو سفر كه همراه ايشان بودم، جز سه، چهار نفر، باقی افراد يا كاری به كارهای 
مبارزه نداشتند، يا نقد داش��تند. اما در اين سفر همه با ايش��ان مأنوس می شدند. يا در 
ايام البيض ايشان در مسجد كوفه معتکف می ش��دند. با همين جمع آقايان حدود سی، 

چهل نفر بودند كه آنجا هم معجونی بود! 
سؤال: رمز موفقيت ايش�ان چه بود که توانسته بود اين طيف های مختلف را جذب 

کند؟
پاسخ: يک ديناميسم خاصی داش��ت. تعبير برخی اين بود كه ايش��ان يک مهره مار 
دارد! مرحوم آقا س��يد احمد اين طور نبود. حاال يا به دليل اينکه حاج آقا مصطفی يک 
وزنه علمی بود، اين جايگاه را داش��ت. چون واقعاً علميتش خوب بود. بی جهت نبود كه 
امام فرمود ايشان اميد آينده من بود. مرحوم حاج آقا مصطفی كپی اخاق مادرش بود. 
چون خانواده مرحوم ثقفی، خيلی جاذبه اخاقی شان زياد بود. ايشان خاصه شده بود 
در اين خانم. خدا رحمتش كند، خانم هم بعد كه به نج��ف آمد، همين روش را در بين 
خانم ها پيدا كرد؛ خصوصاً خانم های بچه های مبارز. از جمل��ه خانم بنده كه اين اواخر 
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برخی می پرسيدند شما نسبتی هم با هم داريد؟ يعنی تا اين حد صميمت داشت. به جای 
دخترانش به اينها عاقه نشان می داد. 

سؤال: با توجه به توصيفات حضرتعالی آقا مصطفی يك محوريتی پيدا کردند. اين 
جايگاه چگونه به دست آمد؟

پاس�خ: مرحوم حاج آقا مصطفی خود به خود و بدون اينکه س��ازماندهی بشود، يک 
محوريتی پيدا كرد. هم در حوزه نجف، هم در بين مبارزين، هم در بخش خارج از كشور 
كه در حقيقت كسانی كه می آمدند، مخصوصاً كسانی كه در امريکا و اروپا بودند مرتب به 
نجف می آمدند. عاوه بر اينها، گروه هايی هم كه در بغداد دفتر داشتند )از جمله جبهه 
ملی، حزب توده، ماركسيست ها، چريک های فدايی خلق و...(، اينها كانال ارتباطی شان 
در واقع ماها بوديم ولی بی اطاع از آقا مصطفی نبود. ما در مدارس كه جرئت نداشتيم 
اينها را ببريم و جلس��اتی بگذاريم، از آن طرف نيازهايی كه اينها به امام و به اطاعات و 
اخبار ايران داشتند، ]ارتباط را تقويت كرده بود[. گرچه اينها خودشان دفتر داشتند اما 
اطاعات ما از ايران بيشتر از آنها بود؛ نامه هايی كه می رسيد، يا افرادی كه می آمدند، به ما 
بيشتر متوجه بودند. به عنوان نمونه، من رابط بين آقای شيخ مهدی كروبی و امام بودم 
و از طريق من مسائلی منتقل می ش��د. مرحوم محمد منتظری وقتی كه به نجف آمد، 
اين دوستان را جمع كرد و گفت، رهبر انقاب از شماست، اطاعات هم كه از طريق شما 

منتقل می شود، شما چرا بايد اينقدر دنباله رو گروه های دفتردار بغداد باشيد؟ 
سؤال: يعنی در ميان جمع شما، نوعی انفعال نسبت به اين گروه های سياسی وجود 

داشت؟ 
پاسخ: بله، ما احساس می كرديم كه نمی توانيم هيچ كاری بکنيم، فقط آنها بلدند! چون 
آنها دفتر داش��تند، با دولت عراق در ارتباط بودند، ما با دولت در ارتباط نبوديم، آن آقا 
موسی اصفهانی خيلی تاش كرد كه ما را به دولت نزديک كند، ما زير بار نرفتيم، فقط 
اين اواخر آقای دعايی يک ارتباط سياسی گرفت و يک چيزی شد. ولی ما زير بار نرفتيم، 

حتی پيشنهاد هم كرده بودند و خيلی هم اصرار داشتند. 
خاصه مرحوم محمد آمد و گفت كه ما بايد از يک جايی ش��روع بکنيم. يادم هس��ت 
درس��ت زمانی بود كه آقای دكتر عباس ش��يبانی در ايران محکوم به اعدام ش��ده بود، 
همزمان در اردن هم »ابو اياد« محکوم به اعدام شده بود. مرحوم محمد گفت ما بياييم 
برای تجليل از اينها و مخالفت با اعدام ها، يک اعتصاب غذايی راه بيندازيم! ما گفتيم مگر 
طلبه هم می تواند اعتصاب غذا كند؟ گفت می ش��ود و خيلی خوب هم می شود! ايشان 
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رفت بغداد و با آن دانشکده اقتصادی آنجا »كليه االقتصاد« هم هماهنگی كرد و بدون 
اطاع گروهک ها، ده، دوازده طلبه را برای اعتصاب به آنجا برد. آقای سيد حميد زيارتی 
)روحانی( بود، آقای ناصری، آقای برقعی، آقای بنکدار، بنده بودم، آقای قاسم پور، آقای 
طاووسی، دو، سه تا بچه های همدانی و دو، س��ه تا بچه های اصفهانی بودند، پسر آقای 

دستغيب بود )سيد هاشم(،1 اينها با ما بودند در اين اعتصاب.
گروه ها اول آنها می خواستند ما را منزوی كنند و مشاركت نکنند ولی بعد ديدند، كار 
مثبتی است، به ما پيوستند. از همانجا شروع ش��د، ايام زيارتی بود. اين كار خيلی سر و 
صدا كرد، ايران هم خيلی عليه ما تبليغات كرد اما در خارج از كش��ور موجی به پا ش��د. 
فقط آب می خورديم. س��ه روز اعتصاب غذا بود. كم كم گروه ها هم به ما پيوستند. از آن 
به بعد ما تقريباً كم كم يک شکل تش��کياتی پيدا كرديم اما باز هم نه آنچنان منسجم. 
حتی صحنه هايی كه امام صحبت می كردند و اينها، نه دوربينی داشتيم، نه ضبط صوتی 
داشتيم و... يکی از طلبه ها بود كه ضبط صوتی داشت كه نوار قرقره ای روی آن می خورد، 
من گفتم ضبط را بده اين صحبت های امام را روی آن ضبط كنم. اول بار من اين كار را 
كردم كه بعداً البته ضبط های ديگر هم آمد. ما خاصه نه دوربينی داش��تيم كه عکس 
و فيلمی بگيريم و... حتی آن ماجرای هجرت امام به كويت كه پيش آمد باز هم ش��هيد 
محمد يک دوربينی آورده بود كه دست من داد و گفت كه از اين استفاده كنيد كه يک 

فيلم كوتاه و چند عکس گرفته شد. 
س�ؤال: در اين اعتصاب ها آقا مصطفی چه رويكردی داش�ت؟ ايش�ان اين امور را 

می پسنديد؟
پاس�خ: اين اعتصاب خيل��ی جلوه ك��رد. در ايام زيارتی ب��ود و ما ش��ديداً تحت نظر 
ساواكی های بی مزد و مواجب نجف بوديم، چون از اينها هم زياد داشت. و امام هم خيلی 
از اين قضيه می ترسيد و واقعاً هم می ترسيد. وقتی كه ما برگشتيم، جلسه ای گذاشتيم 
و خيلی خوشحال بوديم كه كار با موفقيت انجام شده، می گفتيم حاال به امام چه جوری 
خبر بدهيم كه امام عصبانی و ناراحت نشود. قرار شد من و آقای محتشمی به امام خبر 
بدهيم. قرار شد ابتدا به آقا مصطفی بگوييم. با ايشان تماس گرفتيم، خيلی استقبال كرد. 

1. شنيدم اين اواخر خيلی اوضاعش تغيير كرده. من يکبار آن اوايل سراغش رفتم، بعد از شهادت شهيد دستغيب، 
ديدم خيلی اوضاع غير ع��ادی دارد. من يک ماه رمضان هم ش��يراز بودم. رفته بود در اين مس��ائل مادی و با اين 
سرمايه دارها و اينها و من هم خيلی خوشم نيامد و ما را هم خيلی تحويل نگرفت حاال در موضع قدرت بود، چه بود، 

نمی دانم. )آقاي موسوی گيانی( 
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سؤال: يعنی شما بدون مشورت آقا مصطفی اين اعتصاب را راه انداخته بوديد؟
پاسخ: ما مشورت نکرده بوديم ولی محمد در ارتباط بود. محمد روز اول كه آمده بود با 
آقا مصطفی هماهنگ بود به ما هم خبر می داد. ما دلهره مان اين بود كه ببينيم امام چه 
برخوردی می كند و چه خواهد گفت. چون امام اگر اخم می كرد ما به اصطاح ماست را 
كيسه می كرديم! ما رفتيم. يک بخش را قرار شد من گزارش بدهم و يک بخش را آقای 
محتشمی. امام هم خيلی ما را تحويل گرفت. و قش��نگ چهارزانو نشست، من قسمت 
اول صحبتی كردم و بعد آقای محتش��می هم توضيحاتی داد. امام از ما سؤال كردند: با 
جو نجف چه كار كرديد؟ من گفتم آقای محتش��می اجازه بدهيد كه من اين را توضيح 
بدهم. گفتم آقا، ايام زيارتی مخصوصه بوده، همه در فکر زيارت پياده و سواره كربا بودند، 
ما اين فرصت را غنيمت ش��مرديم و رفتيم برای اين اعتصاب و اين اعتصاب هم بازتاب 
گسترده ای داشت. خبرها به امام رس��يده بود. آقا مصطفی خبرها را می داد ولی خيلی 
سربسته. ما تا آن روز نمی دانستيم كه امام از ما اطاعاتی دارد. امام در آن ديدار تعابيری 
داشتند كه ما فهميديم خود محمد هم مس��تقيم با امام ارتباط دارد. گاهی امام پيغام 
می داد كه محمد را ببيند و تا ايشان را نمی ديد، نه سخنرانی و نه پيام می دادند. محمد 
خيلی مورد وثوق و اطمين��ان امام قرار گرفت ولی در ع��راق دوام نياورد. چون يک 25 
روزی دستگير شد تا پای اعدام هم رفته بود! بعد كه آزاد شد، نحيف شده بود و فهميديم 
كه می خواسته از زندان های حزب بعث اطاعات بگيرد. به صورت ناشناس وارد شده بود 

و بسيار شکنجه شده بود! 
محمد اين اواخر پيشنهاد كرد نمی شود به اين بعثی ها اعتماد كرد لذا بايد خودمان چند 

نفری داشته باشيم كه از امام محافظت كنند لذا چند نفر برای آموزش نظامی رفتند. 
بعد از اين جريان اتفاقی می افتاد، امام می خواس��ت پيامی بدهند، يا سخنرانی كنند 

می گفت محمد را پيدا كنيد. 
امام گفتند من جسته و گريخته ماجرای اعتصاب ش��ما را می دانستم. آن چيزی كه 
خيال مرا راحت كرد، جو نج��ف بود. زيرا اينها در كوچک ترين قضيه ای صحنه س��ازی 
می كردند و تبليغات راه می انداختند لذا س��اواك هم اينها را به ش��دت زير نظر داشت. 
خيلی از كسانی كه مصادر امور هس��تند، حتی به عنوان خانواده شهدا لقب گرفته اند، 
عامل ساواك بودند. حتی تا سامرا دنبال هويدا می رفتند و اطاعات می دادند. يک سفر 
هويدا به عراق آمده بود، اينها تا سامرا رفته بودند و ماقات كرده بودند. خب ما هم آنها 
را زير نظر داش��تيم. من يادم نمی رود يکی از مصاديق اين، در فوت آقای شاهرودی در 
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مسجد هندی بود كه يکی از اين آقازاده ها، در حضور ما، آقای سيد باقر موسوی هم بود، 
به سفير ايران بلند گفت كه سام ما را به اعلی حضرت برسان بگو اين نجف نيست كه عليه 
شما فعاليت می كند، يک مشت بچه های بی سر و پا هستند! االن هم جزو مراجع است 
و دار و دسته شان هم در اينجا دارند خوب می خورند و موقعيت خوبی دارند! ان شاءاهلل 
كه اين انقاب سفره ای باشد برای همه، نه اينکه فرزندان انقاب را به زاويه بفرستند و 

اينها اينجوری بکنند. 
مرحوم محمد و مرحوم حاج آقا مصطفی ارتباط تنگاتنگی با امام داشتند. محمد مدت 
كوتاهی بود ولی حاج آقا مصطفی قبل و بعد از آن، رابط ما با امام بود. بچه هايی هم كه از 
خارج از كشور می آمدند، امام به اينها احترام می گذاشت و حاج آقا مصطفی سعی می كرد 
كه ما يک جلس��اتی را با اينها بگذاريم، او هماهنگ می كرد ولی خودش اصًا ش��ركت 
نمی كرد. ش��ايد به خاطر ضريب امنيتی بود يا شايد هم می خواسته، محوريت را خيلی 
نشان ندهد. همه چيز را زير ذره بين داشت، گاهی تذكراتی می داد، محترمانه، مؤدبانه، 
ولی در جلسات ما حضور نداشت. اما بر عکس، وقتی سيد احمد در نجف مستقر شد، در 
جلسات ما حضور می يافت. حتی در مسئله راديو بغداد يک جلسه ای منزل ما داشتيم 
كه يازده ساعت طول كشيد. در اين جلسه سيد احمد حضور داشت. البته هنوز حاج آقا 
مصطفی زنده بود اما سيد احمد شركت داشت. آقا مصطفی خيلی چهره علمی بود و با 
امام همفکر بود. ايشان يک بحث تفسير داشت، و هم يک بحث اصول. متأسفانه اين بحث 
تفسير را آقای س��جادی خرابش كرد ولی بحث اصولش را آن آقای عليپور )رازی زاده(، 
]تنظيم كرد[ طلبه بسيار فاضلی هم هست، او قاضی دادگاه هم بود، دادستان دادگستری 

كرمانشاه بود. 
سؤال: روحيه ای که از آقا مصطفی ترسيم کرديد، که از جريانات اطالع داشت ولی 
خيلی هم به صحنه نمی آمد، و از آن طرف هم با طيف های مختلف ارتباط داشت، يك 
وضعيت خاصی را تصوير می کند. در اين شرايط، برخی از افراد ادعا می کنند خيلی 
از امور مانند راديو بغداد، با اطالع آقا مصطفی صورت گرفته است. که اين امور برخی 
وقت ها مورد نقد ه�م بود و اين تلقی را ايج�اد کرده بود که اينها ب�ا بعثی ها در حال 

همكاری اند! اينها چگونه سازگار است؟ 
پاس�خ: ببينيد، مرحوم حاج آقا مصطفی در واقع رابط بين ام��ام و اين مبارزين بود. 
مسئله راديو بغداد هم هيچ ربطی به حزب بعث نداشت. يک عده از همين دفتردارهای 
جبهه ملی و نهضت آزادی و گروهک ها، يک راديو گرفته بودند و می خواس��تند مسائل 
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ايران را انتقال بدهند. مث��ل اينکه همي��ن االن جاهای ديگر هم هس��ت. مثًا همين 
تلويزيون »كوثر« ايران مسائل افغانستان، سوريه و... را منتقل می كند. اينها آمدند نجف 
و گفتند شما هم كسی داش��ته باش��يد كه افکار امام و خودتان را پخش كنيد. چون ما 
تشکياتی نداشتيم. اينجا بگويم كه يکی از كسانی كه نقش فعال و مستمری داشت، آقا 
شيخ حسن كروبی بود. در ارتباط با مرحوم حاج آقا مصطفی، هيچ وقت در حضور ايشان 
نقدی مطرح نمی شد، شايد اين هم توصيه امام بود. دست نوشته ای هم از ايشان دارم كه 
هم در قم و هم در تهران، فرمود كسانی كه در دفتر من هستند، هيچ موضعی له يا عليه 
كسی نداشته باشند. حاج آقا مصطفی در نجف هم دخالتی نداشت فقط گزارش می داد. 
امام اصًا شکل دفتری به كارها نمی داد. حتی دفتر استفتاء هم بعدها شکل گرفته »رميه 
من غير رام« شکل گرفت. لذا ما هم ش��کل و تشکياتی نداشتيم. تقريباً سال آخر ما به 
پيشنهاد آقا شيخ حسن كروبی تحت عنوان »روحانيون مبارز خارج از كشور« نشريه ای 
راه انداختيم. تشکياتی نبود. امام نمی گذاشت مرحوم حاج آقا مصطفی در كارها چندان 

دخالت كند، ناخودآگاه و ناپيوسته افرادی كه می آمدند با ايشان ارتباط می گرفتند.  
همه طيف ها و گروه ها با ما ارتباط داشتند، اما اين ارتباط بدون اطاع حاج آقا مصطفی 
نبود. اما ايشان در مجالس ما شركت نداشت چون جلس��ات ما را زير ذره بين داشتند و 
كافی بود يک بار ببينند بگويند اين هم هست. حاج آقا مصطفی هيچ وقت مانند ديگران، 
موضع آقازادگی به خودش نگرفت و مانند يک طلبه عادی بود. يعنی اگر ايشان نظری 

داشت، نظر امام بود. 
س�ؤال: با همه اين وس�عت مش�ربی که در مرحوم آقا مصطفی س�راغ داريم، يك 
حساسيت های سياسی نيز از ايشان گزارش شده که در برخی برخوردها و مناسبات 
ايشان اثر مستقيم داشته است. مثاًل ماجرای پس فرستادن ساک قطب زاده يا ممانعت 
از ديدار فرزند آيت اهلل ميالنی با ام�ام. چند نمونه از اين برخوردها و تحليل خودتان 

را بفرماييد. 
پاس�خ: ببينيد مرحوم حاج آقا مصطفی برخورد منفی نداشت. اصًا چنين چيزهايی 
نبود. ايشان در جلسات كه نمی آمد، اينها خودش��ان را به او نزديک می كردند. لذا هيچ 
كدام را تحويل نمی گرفت. رفت و آمد و ارتباط علنی با هيچ كسی نداشت حتی با ما. امام 
خودش تصميم گيرنده بود نه كس ديگر. مثًا آقا موسی اصفهانی زاده را آقا مصطفی تا 
دم پله هم آورد برای اينکه با امام ديدار كند، اما ام��ام فرمودند برگردد. امام يک لحظه 
اجازه ديدار با بختيار نداد. آقا مصطفی بی طرف بود و فقط گزارش می داد. اگر ايشان از 
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امام اجازه نداشت، هيچ وقت كاری نمی كرد و حرفی نمی زد. آقا مصطفی با همه ارتباط 
داش��ت ولی ارتباطش غيرمرئی بود. نمونه ای عرض می كنم. شايد در مورد جشن های 
دوهزار و پانصد س��اله بود كه اعاميه ای به قلم دكتر صادقی، تنظيم ش��د و قرار شد ما 
بخوانيم. يک آقايی- كه خدا از او بگذرد- اين را از ما گرفت و گفت اينجا جای اين حرف ها 
نيست. ما هم به خشم آمديم، خواستيم عکس العمل نش��ان دهيم. يک بار هم يکی از 
ش��اگردان امام خيلی به امام اش��کال می كرد و ما می گفتيم اين بوی سياسی می دهد، 
ما می خواستيم برخورد كنيم. ما داشتيم منفجر می ش��ديم و تصميم گرفته بوديم كه 
برخوردی بکنيم ولی آقا مصطفی در هر دو مورد گفتند بايد به امام بگويم. ايشان گفتند 
امام گفته اند، من خيلی به اين بچه ها عاقه دارم ولی هيچ عکس العملی نش��ان ندهند. 
هيچ كار نداشته باشند. اينجور نبود كه آقا مصطفی يک كسی را جلويش را بگيرد، يک 
كسی را اجازه بدهد! اين كار را مرحوم آقا سيد احمد در ايران زياد انجام می داد؛ كسانی 
را كه می خواست به امام برسند، گزارش شان را بدهند، حرف هايشان را بزنند، اين كار را 
می كرد و كسانی را نمی خواست، می گفت امام قلبش مشکل دارد، صاح نيست، و واقعاً 
مانع می شد. من خودم ده ها مورد را ش��اهد بودم اما آقا مصطفی ابداً. چون امام مسلط 
بر اوضاع بود. حتی در ايران هم كه امام آمد، به احمد هم اجازه نمی داد. چند بار ايشان 
گفت اگر من ببينم احمد در كارهای دفتر دخالت می كند، من بيرونش می كنم. منتها 
اين بيماری امام را زمين زد و كار به جايی رسيد كه احمد به تدريج به اوضاع مسلط شد. 
اما در نجف اين طور نبود. حاج آقا مصطفی با همه طيف ها ارتباط داشت و هيچ كدام هم 
بغضی نداشتند با اين عنوان كه او فرزند امام است و فرزند يک رهبر مبارز است، خيلی 
طبيعی بود. يعنی يک اخاق نجفی گری داش��ت. ما گاهی بحث های سياسی داشتيم، 
گاهی به تشنج هم می رسيد، اما ايشان اصًا در اين وادی ها دخالتی نداشت، كسانی هم 

گاهی كه می خواست ايشان را وارد كند، طفره می رفت. 
سؤال: خيلی ها در برخی محافل غير رسمی، از اختالف نظرهای اساسی آقا مصطفی 
با امام خمينی سخن می گويند و عنوان می کنند که اگر ايشان دوران بعد از پيروزی 
انقالب اسالمی را درک می کرد، چه بسا اين اختالفات شديد می شد و نمود می يافت. 
مثاًل به عنوان نمونه، برخی گفته اند آقا مصطفی برخالف امام خمينی، مشی مبارزه 

مسلحانه را قبول داشت. در اين موارد نظرتان چيست؟ 
پاسخ: سؤاالت خوبی است. ببينيد، ايشان در مس��ائل فقهی و اصولی با امام اختاف 
نظر داشت، شديد هم بود. يکی از مستشکلين درس امام، خود آقا مصطفی بود ولی در 
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مس��ائل سياس��ی اصًا اين مباحث نبود. حاج آقا مصطفی هم مبارزه مسلحانه را قبول 
نداشت. شاهدش هم خود مرحوم محمد منتظری كه وقتی آمد، گفت به هيچ وجه حاج 
آقا مصطفی متوجه نشود كه ش��ما برای تعليمات نظامی می رويد! ما گفتيم چرا ايشان 
نبايد بفهمد؟ ما كه برای حفاظت از امام می خواهيم آموزش ببينيم. گفت: اگر مرحوم 
حاج آقا مصطفی بفهمد، می رود به امام می گويد و ايش��ان هم جلوی شما را می گيرد! 
امام كه مستقيماً ارتباط نداشت، ابتدا اطاعات دست اول به آقا مصطفی می رسيد. در 
قضايای ايران، مخصوصاً در ماجرای مجاهدين كه آقايان همه غير از آقای منتظری از آنها 
حمايت كردند، ربانی شيرازی، هاشمی، طالقانی و...، در آنجا مرحوم آقا مصطفی همان 
تفکر امام را داش��ت و می گفت در ايران چون اينها دست به اسلحه شده اند، اوضاع دارد 
لوث می شود، ما مبارزه را نمی خواهيم به آنجا برسانيم. هيچ كسی سندی ندارد بگويد 
امام اين بوده، و حاج آقا مصطفی آن بوده اس��ت! يکی از مباحثی كه قاطی شده است، 
داستان آقا سيد حسين با پدرش است! اين را متأسفانه آقايان نتوانسته اند تفکيک كنند. 
مرحوم حاج آقا مصطفی اصًا در اين وادی ها نبود و بلکه مخالف بود، علی رغم عاقه ای 
كه به سيد حسين داشت، سيد حسين وقتی به ايران آمد به اين تفکر پيوست. كه مبارزه 
بايد مسلحانه باش��د و... و اين بود كه واليت فقيه امام را قبول نداشت كه من خودم با او 
در اين موضوع، در دفتر امام درگير شدم. ماجرا اين بود كه يک روز بعد از ماقات با امام، 
يک عده ای از سمنان آمده بودند و خطاب به سيد حسين گفتند كه ما آمده ايم از شما 
دعوت كنيم كه در يک سمينار در مورد واليت فقيه سخنرانی كنيد. مشهد يا سمنان، 
االن يادم نيست. او درآمد گفت: واليت فقيه چيه كه سمينارش باشد! اين حرف ها چيه 
كه می زنيد؟ دس��ت برداريد از اينها. واليت فقيه يک چيز بی خودی است! من جلويش 
درآمدم كه شما به ارزش ها و مقدس ها توهين نکنيد. شما اگر قبول نداريد، نياز نيست 
اين طوری حرف بزنيد! اين فرد مخالف بود ولی متأس��فانه او را با پدرش خلط كرده اند. 
يعنی اگر حاج آقا مصطفی با امام موافق نبوده باش��د، مخالف هم نبود. س��کوت مطلق 
داشت. ش��ايد نظری داش��ته ولی نظرش را جايی ابراز نکرده كه كسی بگويد او مخالف 
پدرش بوده است. ايشان يک كلمه در مورد واليت فقيه، مخالف امام حرفی نزده است. 
در مورد جزوه های واليت فقيه كه با آقای سيد حميد زيارتی )روحانی( ويرايش و چاپ 
كرديم، پول هم نداش��تيم! ما يک جزوه اش را عربی كرده بودي��م، رفتيم پيش حاج آقا 
مصطفی و گفتيم كه ما يک جزوه را عربی كرده ايم و محضر امام رفته ايم، ايش��ان پول 
نداده؛ ما گفته ايم اينها را می خواهيم به عربی چاپ كنيم. گفتند برای چی؟ گفتيم برای 
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عرب ها، ايشان گفته اند كه »عرب ها نمی خواهد«. حاج آقا مصطفی گفت شما اگر كاری 
می خواهيد بکنيد، اول كار را انجام بدهيد و بعد بياييد به ايش��ان بگوييد كه ما اين كار 
را انجام داده ايم. ايش��ان اگر مخالف باش��د می گويد كه دفعه بعد اين كار را نکنيد! اين 
عين تعبير ايش��ان بود. پول چاپ اين جزوه مطابق يک ماه ش��هريه يک طلبه شده بود 
و ما نداش��تيم، و بعداً هم خود حاج آقا مصطفی از جای ديگر آن پ��ول را تهيه كرد داد. 
چون آن فرد چاپ می كرد ولی می گفت تا مجوز نياوريد من اينها را به ش��ما نمی دهم، 
چون اينها پوس��ت ما را می كنند! بعدش هم تا پولش را ندهيد، نمی شود چون من پول 
ندارم. مطبعه الُنعمان بود كه صاحبش فرد خوبی بود، اما اين  طوری بود. لذا ما گاهی از 
اوقات صد فلس، 200 فلس از اين و آن قرض می گرفتيم و اين پول ها را می داديم. غرض 
اينکه حاج آقا مصطفی ما را راهنمايی كرد كه اول انجام بدهيد و بعداً بگوييد. اگر ايشان 
مخالف بود می گفت اين چه كاری است ش��ما می خواهيد بکنيد؟ مرحوم آقا مصطفی 
يک بار نيامد به اين جزوه های حکومت اسامی ايرادی وارد كند؛ حتی از نظر ويرايش 
ايراد نگرفت. فقط امام پيغام داده بود كه هيچ چيز را كم و زياد نکنيد. بعداً جال الدين 
فارسی خيلی كمک كرد كه بازسازی كرد و به صورت كتابچه كوچکی درآورد. آقای سيد 
مصطفی خمينی نه تنها مخالف نبود، بلکه يک سری مقدمات اين ماجرا را فراهم كرده 
است. لذا ايشان اختافی با امام نداش��ت. آن كه مسلم است، در مورد واليت فقيه، حاج 
آقا مصطفی نظری نداشت. آنچه كه بوده نظر خود امام بوده است. اگر نظری هم داشت، 
نظر مشورتی بود. من هيچ اختافی نديدم. خصوصاً در مسئله واليت فقيه خيلی به امام 
هجوم آوردند، مرحوم آقا مصطفی در انتقال انتقادها و نظرها دخيل بود اما اينکه بگويد 

مثًا شما دست برداريد، اصًا اين طور نبود.
موضوع جلس��ه با تراب حق شناس هم مثال خوبی است. بيس��ت جلسه با امام جلسه 
گذاشت. او می خواست از امام اجازه بگيرد، برای مبارزه مسلحانه، ولی امام اجازه نداد. 
علی رغم نامه های كس��انی مثل ربانی شيرازی، هاش��می، طالقانی و... مرحوم حاج آقا 
مصطفی اين طور نبود كه خودش در مقابل نظر ام��ام يک موضع ديگری بگيرد. در اين 

مورد هم اين  گونه بود. 
سؤال: فرمايشات شما خيلی متين و دقيق است اما يك نكته ای که از برآيند مطالب 
شما به ذهن مخاطب منتقل می شود اين اس�ت که پس اين آقايی که از خودش نظر 
خاصی ندارد و در حوادث نهضت هم دخالت مستقيم نمی کند، چطور شما او را محور 
اتفاقات معرفی می کنيد و در مبارزه نقش محوری ب�ه او می دهيد؟ اينكه از حاج آقا 
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مصطفی يك فاضل برکنار از امور تصوير شود، چطور سازگار است با اينكه بگوييم او 
خودش مولد و مبارز و مدير بوده است؟ 

پاسخ: بارك اهلل! اين سؤال خوبی است اتفاقاً! ببينيد من البته نمی خواهم بگويم ايشان 
كنار بوده است، اين را شما داريد می گوييد. ايش��ان محوريت داشته، با همه گروه ها و 
مخصوصاً در ميان آنهايی كه همراه امام و افکار امام بوده اند. يعنی يک بار نيامد به آقای 
زيد، آقای بکر، و... بگويد اين كار را بکنيد يا اين كار را نکنيد. آنهايی كه از اروپا می آمدند 
آنها را در آغوش می گرفت، با آنها مشورت می كرد، آنهايی هم كه در نجف بودند، با آنها 
هم مشورت و رايزنی می كرد. با خود امام رايزنی می كرد، مشاوره می داد. اما اينکه منصه 
ظهور باشد، يا در منظر قرار بگيرد، و به آب و آتش بزند، مثل شهيد محمد و مثل ما كه 
سينه سپر كرده بوديم، نبود. ايشان پشت صحنه را اداره می كرد. اين اداره پشت صحنه 
چه بسا مهم تر بود از خود صحنه. اين جنبه ها را البته نمی شود خيلی پررنگ روايت كرد. 
اينها گفتنی نيست، اينها را اسناد بايد شهادت بدهد، در گزارشات خود ساواك بخشی از 
اين فعاليت ها قطعاً آمده است. البته مقادير زيادی از اين اسناد را افراد مختلف به سرقت 
برده اند؛ چه اسناد سفارت ايران در بغداد و چه جاهای ديگر. من االن حسرت می خورم 
كه يک ماه بعد از پيروزی انقاب اسامی من برگشتم عراق، آمدند مرا كشاندند بردند 
سفارت و گفتند بياييد اين اتاق وابستگی سياسی سفارت را كه الك و مهر شده بود، را 
تحويل بگيريد. من گفتم اينها جزو اس��ناد انقاب است، بايد بماند، مال من كه نيست. 
با اينکه خيلی چيزها هم مربوط به من بود. من می توانستم همه اينها را تحويل بگيرم و 
با يک صندوق يا چمدان بردارم بياورم به ايران و هيچ كس هم نفهمد. البته بعدها خود 
آقای دعايی يک س��ری از اين كارها را كرده، در زمانی كه سفير بوده. يک آقای بيگدلی 
خمسه بود كه معاون رايزن س��فارت ايران بود قبل از پيروزی انقاب. او با آقای دعايی 
خوب بود. من يک نامه نوشتم به آقای دعايی با اين مضمون كه آقای دعايی شما كه در 

جريان كار هستيد، چرا اين آدم را نگه داشته ايد؟ 
سؤال: چرا چنين نظری داشتيد؟

پاسخ: من تازه گذرنامه گرفته بودم، برخی از دوستان گذرنامه نداشتند و به ما گفتند 
كه ما می خواهيم برويم به سفارت و درخواست گذرنامه كنيم، شما هم با ما بياييد. ده، 
دوازده نفر بوديم. آقای قاسم پور، بنکدار، زيارتی، سجادی، سيد هاشم دستغيب، نيکنام، 
اينها بودند. اينها تا ظهر ما را نگه داش��تند و در را باز نمی كردند، بع��د از نماز اينها با ما 
درگير شدند و می خواستند ما را به زور بيرون كنند، ما دو نفر فرستاده بوديم غذا تهيه 
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كنند، اينها آن دو نفر را راه ندادند كه برای آوردن غذا وارد شوند. اين منجر به درگيری 
شد. سر و دست شکست، اين قاس��م پور را نزديک بود خفه كنند، من لباسم خونی شد. 
نهايتاً ما را تحويل پليس دادند و ما سه روز آنجا بازداشت بوديم. روز سوم بود كه پرونده ها 
هم تکميل شده بود، كه »سعد الحمادی« وزير كشور، آمده بود آنجا و كاری داشت، ما 
كه در بخش عمومی بوديم، هجوم آورديم گفتيم ما سياس��ی هستيم، وابسته به آقای 
خمينی هستيم، و اوضاع اين طوری شده است. آن وقت شکسته بسته عربی بلد بوديم. 
او برگشت. يکباره اوضاع تغيير كرد. يکباره ديديم كه س��ر و كله دعايی پيدا شد، سر و 
كله سيد موسی اصفهانی زاده پيدا شد، بعد هم ما را برداشتند بردند بغداد پيش تيمور 
بختيار. ناهار مفصلی هم دادند به ما، بعد هم گفت از اين به بعد اگر كاری داريد، به دفتر 
من مراجعه كنيد. منظور اينکه بعد از گذشت دو سال از اين ماجرا، به من پيغام دادند كه 
بيا گذرنامه تان را به شما بدهيم. من با سيد احمد مشورت كردم و قرار شد بروم. همين 
بيگدلی خمسه در رايزنی بود. يک آقايی هم وابس��ته سياسی بود به نام آقای ايوانی كه 
ساواكی بود و خيلی معقول بود. اين بيگدلی خمسه اسلحه را كشيد و گفت من همين 
جا می توانم تو را بکشم و هيچ صدايش هم درنيايد. تو كه گذرنامه داشتی، چرا با اينها به 
سفارت آمده بودی؟ گفتم من چون گذرنامه داشتم آمدم كه اگر بايی سرشان بيايد ما 
خبر داشته باشيم. به عنوان اينکه رابط اينها باشم. وگرنه ما كار ديگری نداشتيم، بعد هم 
شما درگيری ايجاد كرديد. آن ايوانی دست بيگدلی را گرفت و اسلحه را از دستش گرفت 

گذاشت روی ميز. او خيلی عصبانی شد. 
من رفتم نجف گزارش دادم كه اينجا به من گفته اند ما می توانس��تيم تو را بکش��يم، 
خمينی تان را هم می توانيم بکشيم، هيچ صدايش در نيايد همان طور كه تيمور بختيار 

را كشتيم و صدايش درنيامد. 
بعد از پيروزی انقاب من ديدم آقای دعايی رفت عراق و با اين فرد ارتباط داشت. من 
گفتم اين ]فرد كه پيشينه اش مشخص است[، شما می دانيد، ما می دانيم. اين نه با امام 
رابطه ای داشت، نه با ما رابطه ای داشت. وابسته سياسی بود، اعلی حضرت را َقَدر قدرت 

می دانست! من نامه ای به آقای دعايی نوشتم. 
غرض اينکه اس��نادی كه در مورد آقا مصطفی وجود دارد، پرونده اش خيلی سنگين 
اس��ت. منتها اينها ]جايگاه آقا مصطفی را[ فهميده بودند؛ حتی چند بار هم دس��ت به 
كارهايی زده بودند به عنوان ترور، اما آقا مصطفی در عراق ش��هيد نش��د. اينکه مرحوم 
حاج آقا مصطفی را شهيد می گويند، بر اس��اس اينکه با پدر در تبعيد و در غربت بوده، 
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بر اين اساس است وگرنه اينکه س��ازمان امنيت توانس��ته او را چيزخورش بکند، اينها 
نبوده.1 خاطراتش را كامًا من دارم. يک بخش عمده اش هم اين است كه ما تنها با خود 
مرحوم حاج آقا مصطفی در ارتباط نبوديم، خانم من هم با خانم ايشان به قدری ارتباط 
تنگاتنگ داشت كه حتی بعد از پيروزی انقاب هم ماهی يکی، دو بار رفت و آمد داشتيم، 
تا همين حاال هم ارتباط باقی است. بخشی از اطاعات را من از درون خانه مرحوم حاج 

آقا مصطفی و از طريق حاج خانم مان داشتم.2 
سؤال: پس قضيه ارتحال حاج آقا مصطفی به چه دليل اتفاق افتاد؟

پاسخ: ارتحال شان به خاطر بيماری بوده است! خودش برای مان در يک جمعی تعريف 
كرد. گفت من يک بيماری داشتم كه اين كتفم به شدت می گرفت و منقبض می شد تا 
اينکه يک پزشکی در بغداد يک شيشه قرص به من داد كه تأثير داشت اما بعد از مدتی 
باز هم اين درد تأثير می گذاش��ت. حاج آقا مصطفی خودش گفت كه مدت ها تا دو، سه 
سال من اين قرص را داش��تم، چندتايی مانده بود تا اينکه يکبار خيلی درد گرفت، من 
عصبانی و ناراحت شدم همه آن قرص ها را سر كشيدم. حاال اينکه چندتا بوده را نگفت. 
بعد از حدود يک ماه از آن قضيه ايشان بيرون آمد و ديديم چهره اش بسيار زرد و وارفته، 
بود. پرسيديم آقا چه شده؟ گفت: من يک خونريزی شديدی كرده ام، حاال اين خونريزی 
را خانم ما ]از قول خانم آقا مصطفی[ به طور مفصل تری تعريف مي کرد. خانم ايشان گفته 

1. در خاطرات تعداد زيادی از مب��ارزان حاضر در ايران و همچنين روحانيون و مبارزين نجف اش��رف، »تعبير 
شهيد« برای آيت اهلل مصطفی خمينی به كار برده شده و بر كشته شدن ايشان توسط دشمنان )بيش از همه ساواك 
در مظان است(، داللت دارد و لذا تعبير »شهيد« به معنای خاص كلمه را برای ايشان به كار برده اند. به عنوان نمونه 

آيت اهلل منتظری در اين مورد، چنين می گويد: 
»احتمال شهادت آن مرحوم به دست عمال استعمار قابل توجه است و به احتمال قوی اين توطئه با توافق پنهانی 
ساواك ايران و عراق انجام شده باشد و انگيزه اصلی آن را ضربه زدن به رهبر انقاب بايد دانست، آنها به خيال خود 
می خواستند يکی از عناصر مؤثر در انقاب اسامی را از صحنه بيرون كنند غافل از اينکه »مکروا و مکراهلل و اهلل خير 
الماكرين««. )يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(؛ مجموعه مصاحبه ها در حاشيه كنگره شهيد 

آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، عروج، ج1، ص58(
مرحوم شهاب الدين اش��راقی ضمن استفاده از تعبير شهادت، اين مس��ئله را به رژيم عراق نسبت داده و چنين 
می گويد: »باألخره مرحوم حاج آقا مصطفی)ره( همراه امام به نجف تبعيد شدند و بعد با توطئه دولت شاه خائن به 

وسيله صدام حسين و حسن البکر، به مقام رفيع شهادت نائل شدند«. )همان، ص70(
آقايان سيد علی اكبر محتشمی )همان، ص172-171( و سيد محمود دعايی )همان ، ص195( در خاطرات شان 

علت مرگ را غير طبيعی و بر اثر مسموميت گفته اند.
با وجود اين، نمی توان در مورد علت و عامل ارتحال يا شهادت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، به صورت قطعی 
اظهار نظر كرد و اين مسئله نيازمند بررسی های عميق  تری س��ت كه طبعاً روايت های مختلف نيز به شکل گيری 

چنين تحقيقاتی كمک خواهد كرد...
2. گرچه ارتباطات خانوادگی در انتقال اخبار داخلی بسيار مهم است اما در اين مورد خاص، به نظر می رسد به 
دليل وقوع ناگهانی ماجرا، خانواده مرحوم آقا مصطفی نيز اطاع دقيق و درس��تی نداشته اند كه بخواهند آن را به 

ديگران منتقل كنند. )مقدمی شهيدانی( 
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بود ما باالی پش��ت بام خوابيده بوديم، هوا هم گرم بود، يک دفعه ديدم كه آقا مصطفی 
بلند شد رفت، ديدم بسترش خيس است. چراغ روشن كردم ديدم خون همه جا را گرفته 
است. بعدهم خواست برود پايين، تمام پله ها خونين شده است. از دماغ و دهن خونريزی 

كرده بود. رفته بود پايين، يک ماه بعدش اين حادثه ارتحال ايشان پيش آمد. 
سؤال: شما خودتان قباًل فرموديد که چند باری موضوع شبه ترور ايشان مطرح شده 

بود. آنها ماجرايش چه بود؟
پاسخ: گفته بودند ايشان به لبنان رفته و ساواك به طور غير مستقيم خواسته ايشان را 
ترور كند، نتوانسته. يا در جلسه ديگری رفته، غذايش مسموم بوده و درازمدت اثر كرده 

است. اينها ]به نظر من[ همه پيرايه بود. 
سؤال: الاقل اين است که نمی شود در اين مورد قضاوت کرد؛ چون دليل مستندی بر 
رد اينكه ايشان به شهادت رسيده هم وجود ندارد. يعنی رد قطعی هم نمی توان کرد.

پاسخ: نه، آن را هم نمی توانيم بگوييم. هيچ چيز نداريم. ولی اينکه بگوييم صد درصد 
شهيد است، اين پيرايه است. ما رفتيم در ُمغَتَسل، من خودم جنازه را ديدم، بدنش ُگله 
به ُگله كبود بود. اين مشاهدات خودم بود. به امام هم فشار آورده بودند كه اجازه بدهيد 
ما ايشان را كالبدشکافی كنيم، ايشان فرموده بود من به هيچ وجه جايز نمی دانم، ببريد 
دفنش كنيد. اگر مثًا چيزی بود، امام خودش ولی دم است، آنها اصرار به كالبدشکافی 

داشتند. 
سؤال: امام خودشان برای ايشان تعبير شهيد را به کار نبردند، اما در مراسم چهلم 
ايشان زندگی نامه ای با عنوان »شهيدی ديگر از روحانيت« پخش شده بود، اين مطلب 

را شما تأييد می کنيد؟
پاسخ: نه، اصًا چنين چيزی وجود نداش��ت. اصًا چنين اطاعيه ای نبود، اينها سند 
ندارد، چون اگر چيزی بود می ماند و باألخره دس��ت بنده و جنابعالی می افتاد. آنی كه 
بود، كتابی بود كه آقای فردوسی پور نوش��ت و آقا مصطفی را »شهيد« لقب داد و ما هم 
اعتراض داشتيم كه شما ايشان را بر چه اساسی شهيد لقب داده ای، ديگران هم سکوت 

كردند و همين جور ماند. 
سؤال: خودتان بهتر می دانيد که امام به ش�دت روی منشورات )کتاب، مجله و...( 
حساسيت داشتند و کتاب و اخبار و اينها را هم پيگيری می کردند، کما اينكه در مورد 
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نشريه 15خرداد، تذکرات مكتوبی داده اند.1 چطور چنين کتابی منتشر شده، امام هم 
مسلط بر اوضاع بوده اند و تذکری نداده اند؟

پاس�خ: تذكر نداده به اين جهت كه اين كتاب بی محتواس��ت و اصًا محتوايی ندارد! 
ش��هيد را من هم می گويم، جنابعالی هم می گويی ش��هيد، برای اينکه در غربت بوده، 
در چنگال ساواك بوده، اصًا در مس��ائل هم ايشان محوريت داش��ت، به اين جهت ما 
می گوييم شهيد؛ ولی اينکه او را شهيدش كرده باشند، با سم يا چيزی، اينها نيست. ولی 
اينکه امام بخواهد موضع بگيرد كه شما چرا نوشته ايد شهيد، ارزش اين را نداشت كه امام 

موضع بگيرد. نه، امام به مسائلی مهم تر از اينها و جدی تر از اينها فکر می كرد. 
من و سيد عباس خاتم و شيخ حبيب اهلل اراكی، اين سه نفر رفتيم بيرونی ]بيت امام[، 
امام آمد روی بالکن با س��يد احمد، ب��ه او خبر دادند كه حاج آق��ا مصطفی فوت كرده، 
واقعاً دس��ت ها را به هم ماليد و اس��ترجاع خواند و فرمود: مصطفی اميد آينده من بود. 
من اين تعبير را يادم هس��ت. اگر ايشان با امام اختاف نظر داش��ت كه در مورد ايشان 
چنين تعبيری را به كار نمی برد. امام آنقدر روی واليت فقيه حساس بود، كه اگر كسانی 
احياناً حرفی می زدند امام فردايش عکس العمل نشان می داد می آمد با استناد به آيات و 
روايات، استدالل می كرد. اگر اختافی در اين جهت وجود داشت چطور ممکن بود كه 
امام حتی در جلسات غير علنی و خصوصی هم يک كلمه نگويد كه مصطفی تو چرا اين 

حرف را می زنی؟! 
س�ؤال: بعد از دروس واليت فقيه امام، آيا اطالع داريد که آقا مصطفی بخواهند در 
 ابعاد اين نظريه کنكاش علمی جدی داشته باشند؟ آيا شما از اين اثری که اخيراً تحت 

1. برای نمونه می توان مواردی را ذكر كرد، از جمله: نامه به آقای س��يد حميد روحانی  )به تاريخ 1351ش( به 
منظور »عدم انتشار پيام روحانيون مبارز نجف«، كه مخاطب نامه )آقای روحانی( در شرح اين ماجرا چنين گفته 
است: موضوع، مربوط به پيامی است كه روحانيون مبارز نجف خطاب به علمای كشورهای اسامی و درباره جنايات 
رژيم شاه تنظيم كرده بودند و قبل از انتشار، آن را خدمت امام دادند كه ايشان متن فوق را نوشتند، و به اين ترتيب 

انتشار آن منتفی گرديد«. رك: صحيفه امام، ج 2، ص449. 
نمونه روشن تر، نامه صريح امام به جناب آقای سيد حميد روحانی است كه در آن نسبت به »درج برخی مسائل 

در ماهنامه 15خرداد«، تذكر داده و چنين نوشته  اند: 
»1. شرحی كه مرقوم شده است بعضی اش��کاالت دارد. از آن جمله تمجيد از آدم كشي ها كه صحيح نيست در 

ماهنامه شما باشد و اصل قضيه اين روزها مورد شک و اشکال است، و مطالبی در نظر دارم كه نمی توانم بگويم.
2. ورقه دوم هم با سليقه من مخالف است خصوصاً در مثل ماهنامه شما«. زمان: 1353ش.

حجت االسام سيد حميد روحانی- منتشركننده ماهنامه 15خرداد در نجف اشرف كه حاوی اخبار و رخدادهای 
نهضت امام خمينی بود- در رابطه با اين نامه می گويد: »مطلبی كه در نامه اشاره شده است مربوط به مقاله ای است 
در تجليل از يک جريان سياسی فعال در دهه بيست و سی كه برای درج در ماهنامه تهيه شده بود و پس از دريافت 

نظر مخالف امام، از درج آن خودداری كرديم«. رك: صحيفه امام، ج 3، ص46. 
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عنوان واليت فقيه از ايشان چاپ شده خبر داشتيد؟
پاسخ: طبيعتاً ش��اگرد امام بودند، شايد خيلی از ش��اگردان امام دنبال اين بودند كه 
تحقيقاتی و كنکاش��ی بکنند، اينکه به كجا رساندند، اين مسئله اس��ت. اين ديگر كار 
شخصی شان بوده است؛ ممکن است يکی خيلی مستوفا در اين زمينه وارد شده باشد، 

يکی ناقص گذاشته باشد، يکی قبول نداشته باشد. 
بحثی بود كه حاج آقا مصطفی ش��اگردش بوده، وقتی شاگردی در يک درسی حضور 
پيدا می كند، ]طبعاً كنکاش خواهد كرد[، آن هم آدم با استعدادی مثل حاج آقا مصطفی، 

كه بحث استعداد ايشان را در جای ديگر بايد مطرح كنيم. 
اما من ابداً خبر نداش��تم كه ايش��ان بخواهد در م��ورد واليت فقيه چيزی بنويس��د، 
اينها همه كار ش��خصی بوده. ما دنبال مبارزه بوديم، او هم كار خودش را انجام می داد؛ 
می نشست و تحقيقات علمی اش را انجام می داد. او اتاقی داشت كه مخصوص مطالعه بود 
و كتاب هايش تويش ولو بود. حتی در همان شب ارتحال ايشان هم صغرا خانم می بيند 
ايشان مشغول مطالعه بوده است. او ش��ب ها به مطالعه می نشست، گاهی حتی تا صبح 

می نشست. اين كار شخصی ايشان بوده است. 
سؤال: گذشته از جنبه های مبارزاتی و علمی، اخالق شخصی آقا مصطفی نيز بسيار 

قابل توجه است. در مورد خصوصيات شخصی ايشان بفرماييد. 
پاسخ: پيرامون اخاق ش��خصی ايشان بايد از رفقای ايران ايش��ان بپرسيد. مانند آقا 
نصراهلل شاه آبادی هم در نجف رفيق آقا مصطفی بود و هم در ايران. اطاعات خوبی هم 
دارد. ايش��ان در نجف خيلی ارتباط تنگاتنگی با آقا مصطفی داشت. به طوری كه وقتی 
نماينده آيت اهلل خوئی در منطقه »پيغمبر ذوالکفل« ش��ده ب��ود، معروف به »چفل«- 
منطقه بزرگی نزديک كرباست- در سفرهای پياده به كربا، به دعوت آقای شاه آبادی 
يک ناهار منزل ايش��ان رفتيم و من آنجا ديدم كه اينها با هم ارتباط خوبی داشتند. من 

ايشان را قبول دارم. صادق است. ايشان ارتباط خوبی با حاج آقا مصطفی داشت. 
س�ؤال: طيف گس�ترده ای با حاج آقا مصطفی در ارتباط بودند، به نظر شما ايشان 
متمايل به کدام طيف بود؟ آيا فقط با اينها رفاقت و ارتباط داش�ت يا نوعی گرايش و 

تمايل نيز داشتند؟ 
پاسخ: فقط رفاقت داشت، اينکه بگويند مرحوم حاج آقا مصطفی وابسته به اين شخص 
بوده يا وابسته به آن شخص بوده، ]اين درست نيست[. ايشان همه را زير ذره بين داشت، 
به جز اين هفت، هشت نفر ما و خود امام. يعنی ايش��ان عمًا نشان داد كه هيچ ارتباط 
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ارگانيک كه در آن به فرد خاص تمايل نشان بدهد، وجود نداشت. البته بنی صدر خيلی 
تاش می كرد خودش را به او نزديک كند، او را راه می داد، او پيش امام هم می رفت و شايد 
تعبير خوبی نباش��د اما يکی، دو مورد بود كه ما فکر می كرديم او حتی امام را هم تحت 
تأثير قرار داد و امام ُملَهم از او بود ولی امام زود موضع را تغيير داد. آنچه مهم بود، اينکه 
حاج آقا مصطفی با همه اينها محش��ور و مرتبط بود، افکار و اطاعات آنها را می گرفت، 

بدون آنکه گرايش خاص به آنها نشان بدهد. 
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مصاحبه با حجت االسالم والمسلمين رضا مطلبی1 
سؤال: حاج آقا آشنايی تان با امام و حاج آقا مصطفی از کی بوده؟ 

پاسخ: بعد از سه، چهار س��ال كه ]در حوزه علميه[ اصفهان بودم، به قم آمدم. من ده، 
دوازده سال قم بودم. اصًا ما طلبه ای نبوديم كه درس امام برويم. طلبه مبتدی بوديم. ما 
آمديم قم لمعه و قوانين2 و رسائل3 می خوانديم. عرض می شود كه ولی امام را همين طور 
ما دوستش داشتيم، چرا؟ دوست داشتيم. امام خوشگل بود. نمی دانم شما يادتان نمی آيد 
در زمانی كه امام 63 س��اله بود لب و دهنش از يک جوان 18 ساله خوشگل، زيباتر بود. 
ابروهای امام اين طور بود من هميشه يادم است كه می گويم امام هميشه كه می نشست 
اين طوری بود. حاال چرا، نمی دانم. ناخن ها كش��يده. لذا من گاهی می رفتم درس امام 
برای تماشای درس امام. درس نه، درس خارج امام می گفت ولی می رفتيم برای تماشای 

1. حجت االسام والمس��لمين رضا مطلبی يکی از روحانيون فعال دوران مبارزات نهضت امام خمينی است كه 
در دوران دستگيری امام، نقش پررنگی در برگزاری مجالس توسل در قم داشته است. ايشان همچنين در ماجرای 
ترور ناجوانمردانه رهبر معظم انقاب اس��امی، اقدامات بهنگام و مهمی انجام داده و از اين نظر، نام او با دو واقعه 
مهم تاريخی گره خورده است. مصاحبه با ايشان حاوی نکات جالبی است كه در پی می آيد. اين مصاحبه در تاريخ 
95/5/15 توس��ط يکی از همکاران بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اس��امی آقای متوليان، در تهران ضبط 

شده است. 
2. قوانين االصول، تأليف ميرزا ابوالقاس��م قمی )م 1231 ق( از مهم ترين و مش��هورترين كتب اصولی است كه 
شامل يک دوره كامل علم اصول می باشد. اين كتاب مدت ها يکی از كتب درسی حوزه های علميه شيعه در دوره 

مقدمات بوده است.  )ويکی فقه(
3. كتاب فرائد االصول يا رسائل، اثر مرحوم شيخ انصاری )م. 1214ق.(، فقيه و اصولی مشهور شيعه می باشد. اين 
كتاب بنابر نظر برخی صاحب نظران، از برترين آثار اصولی علمای ش��يعه و از درسنامه های مهم حوزه های علميه 
شيعی است كه هم در سطوح عالی تدريس می شود و هم بسياری از استادان و مجتهدان حوزه های علميه، دروس 

خارج اصول فقه خود را بر محور آن ارايه می كنند. )ويکی شيعه( 
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درس امام و در درس امام می ديدم كه يکی از مستشکلين درس امام- خدا رحمت كند- 
حاج آقا مصطفی است. حاج آقا مصطفی و چند نفر بودند مستشکل بودند؛ درس خارج 
خيلی مسئله است، اجتهادی است، اس��تنباطی است، بايد مسلط بر قوانين باشد. يکی 
از مستشکلين امام آقايی بود به نام آسيد محمدباقر ابطحی كه همين دو سال قبل فوت 
كرد. خيلی فاضل است. جامع االحاديث را ايشان جمع كرد. اصفهانی بودند اما قم ساكن 
بودند. آسيد محمدباقر ابطحی. ايش��ان يک حوزه علميه نزديک خانه آقای گلپايگانی 
تأسيس كرده است كه دو طبقه و خيلی مجلل هم هست. يکی از مستشکلين كه در بحث 
خارج اشکال می كرد ايش��ان بود و يکی هم حاج آقا مصطفی بود. ديگران هم بودند اما 
تک و توك. ولی اين دو بزرگوار هر روز در درس اشکال می كردند. حاال آن چيزی كه من 
خودم نديدم ولی شنيدم اين است كه يک مرتبه حاج آقا مصطفی به امام اشکال كرده 
و امام فرموده بود: برويد درس ها را مطالعه كنيد- امام اين طوری حرف می زد- حاج آقا 
مصطفی ]با اينکه امام[ پدرش است گفته بود: خوب بود شما درس را مطالعه می كرديد. 
يعنی اصًا حاج آقا مصطفی- خدا رحمت كند- روحيه اش اين بود، يعنی حاال اين پدر 
اس��ت اما رأفتش خيلی باال بود. مهربانيش خيلی باال بود اما در بح��ث علمی، حاج آقا 
مصطفی به جنگ امام می رفت. حاج آقا مصطفی بود و حاال اسم ببرم، يکی از شاگردان 
ديگر امام... يک شيخی كه از مستشکلين درس امام بود و بعد هم فرار كرد چون با امام 
درافتاد. رفت نجف و مدتی هم در بغداد در راديوی بغداد عليه امام صحبت می كرد؛ آشيخ 
علی آقا تهرانی. حاال اين دو تا چطوری با هم چيز شده بودند... حاج آقا مصطفی ماشاءاهلل 
قد تا آنجا، خيلی آدم بلندقامتی بود. آقای تهرانی قدش كوچک بود. حتی من يادم است 
وقتی در زمان مجردی مان در مدرسه حجتيه قم س��اكن بوديم، اينها می آمدند در آن 
حجره باال، حجره شيخ علی تهرانی، با هم مباحثه می كردند. مدرسه حجتيه را اگر ديده 

باشيد بزرگ است، صدای اينها تمام محوطه مدرسه را می گرفت. 
سؤال: يعنی بحث بين شيخ علی تهرانی و حاج آقا مصطفی؟ 

پاس�خ: با هم مباحثه می كردند. ما طلبه ها درس هايمان را باي��د مباحثه كنيم. نوعاً 
درس های خارج را كم مباحثه می كنند ولی اينها مباحثه می كردند و درست هم هست. 
مباحثه می كردند و به قول ما گاهی مباحثه پيش درس��ی می كردند. يعنی درس فردا 
را امروز مباحثه می كردند كه فردا پای درس كه آمدند مس��تحضر باشند. اين خودش 
يک مسئله ای اس��ت كه هميشه اس��تادهای ما توصيه می كردند پيش مطالعه كنيد. از 
ويژگی های ح��اج آقا مصطفی- خدا رحم��ت كند- كه من خودم به چش��مم ديدم كه 
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درس امام در مسجد اعظم قم تمام شد، نوعاً طلبه ها پاتوق شان فيضيه است البته قديم 
بود، حاال كمتر اس��ت. يعنی كل طلبه ها اگر روزی توی مدرسه فيضيه نيايند روزشان 
ش��ب نمی ش��ود. ]طابی كه در[ درس های اطراف صحن و حرم ]شركت می كردند[، 
همه به فيضيه می آمدند. من خودم ديدم كه ح��اج آقا مصطفی با چند نفر از روحانيون 
ديگر در حال رفتن است حاال بخواهم همين جا از ويژگی عرض كنم، حاج آقا مصطفی 
هيکلش ماش��اءاهلل، خيلی چاق ]بود[. هميش��ه اين دكمه قبايش باز بود. يعنی ببندد، 
نبود. به شکل داش مش��تی گری. حاج آقا مصطفی اينجوری بود. قدشان هم بلند بود و 
بهشان داش مش��تی گری می آمد و می برازيد. خدا می داند من ديدم حاج آقا مصطفی 
همين طور كه از صحن می خواهد خارج بشود و به طرف فيضيه برود افتاد روی زمين و 
آستانه در صحن حضرت معصومه)س( را با لب هايش بوسيد. اين را من خودم از حاج آقا 
مصطفی ديدم. اينقدر خاضع و خاش��ع بود و تواضع داشت. يعنی اگر كسی به ظاهرش 
نگاه می كرد می گفت يک داش مش��تی. حتی من نمی دانم اين را حاال به ايشان نسبت 
بدهم يا ندهم نمی دانم عمامه اش هميشه داش مشتی گری بود. حاج آقا مصطفی. حاال 
من يک وقت بعضی چيزها صاح نيست گفته بشود. حاج آقا مصطفی )رحمت اهلل عليه( 
با دوستانش��ان كه در اصفهان است، در اصفهان چند نفر دوس��ت و رفيق داشته گاهی 
مسافرت می كرده ولی آن را من صاح نيس��ت بگويم. وليکن بنده به حاج آقا مصطفی 
ايمان داشتم. حتی يک زمانی، اين حرف نقل است حاال به قول ما اين خبر واحد است 
آيا حجت هس��ت يا حجت نيست وليکن درست اس��ت. به امام گفته بودند كه حضرت 
امام، اين حاج آقا مصطفی يک حركاتی دارد چون پس��ر شماست دون شأن شماست، 
كارهايی می كند دون شأن شماست. امام فرمودند: نه، حاج آقا مصطفی خوب است ما 
قديم چاقو هم می كش��يديم. حاال امام كه چاقو نمی كشيده، ولی می خواسته بگويد كه 
جوانی اين است، گناه نکنند، خطا نکنند، حرام مرتکب نشوند. در جوانی، بايستی من و 
ما و شما قبول كنيم كه جوانی يک فصلی است. يک شعبه ای از زندگی است و چيزهای 

خاصی می طلبد. 
سؤال: در حوادث سال 40 تا 43 که امام تبعيد شدند، از حاج آقا مصطفی چيزی به 

خاطر نداريد؟
پاس�خ: شبی كه حاج آقا مصطفی دستگير ش��د علی الظاهر همان شب، شبی بود كه 
من هم دستگير شده بودم. من شب های چهارشنبه در مسجد باالسر قم، دعای توسل 
می خواندم. يکی از كسانی كه می خواند بنده بودم. كه همين االن گاهی آقای رحيميان 
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خودمان، هر وقت من را می بيند ش��عرهای آن روز من را می خوان��د كه من را به خاطر 
همين دعای توسل بازداشت كردند، رفتيم كانتری. بله، دعای توسل، اين دعای توسل 
خاری در چشم بود. شب عيد نوروز بود. آن شب هم، شب چهارشنبه بود. حاال يک شب 
جلو يا يک ش��ب بعدش، ما دعای توس��ل می خوانديم. باور كنيد از تهران می آمدند، از 
كاشان می آمدند، اين شهرهايی كه نزديک بود برای دعای توسل می آمدند. من هم وقتی 
كه به نام امام هفتم موسی  بن جعفر)ع( می رسيدم چهارتا ]نامفهوم[ مناسب می خواندم 
و بعد به امام ]نامفهوم ظاهراً »نسبت می دادم« باشد[ من را وسط دعا گرفتند و بردند. 
رفتيم كانتری و يک شب آنجا ماندم يک دوستی داريم به نام آقای سيد محمد احسانی، 
االن هم در قم است. در قم يک مؤسسه تعاون اسامی اس��ت كه رئيسش همين آقای 
احسانی است. سيد محمد احسانی. ايش��ان اهل زواره1 است. رئيس كانتری آن زمان 
هم اهل زواره بود. خود اين مؤسسه يک بحثی دارد. قديم خيلی مؤسسه سنگينی بود، 
خيلی سال های قبل. خاصه من بازداشت ش��دم، من هم رفيق آقای احسانی بودم، با 
هم رفيق بوديم. حتی زمانی در مدرسه حجتيه هم حجره بوديم. پدرشان خيلی معنون 
بود، از تجار زواره و اردستان بود. با رئيس كانتری آشنا بود، باألخره با وساطت و با رفت 
و آمد و با گفت وگو من را آزاد كردند. از زندان آزاد كردند. كار من به آنجا رسيد كه ديگر 

مأمورهای شهربانی آنجا من را می شناختند... 
جمله ای كه از حاج آقا مصطفی يادم نرود اين اس��ت كه روزهای ديدار امام شلوغ بود 
می رفتند می آمدند. خدا رحمت كند امام را، ايش��ان فرموده بود بچه های من هيچ حق 
دخالت در خانه من ندارند. برخاف خيلی از آقايان كه زمام امرشان دست پسرشان است 
و ما داشتيم و داريم. روزهای شلوغ خانه امام، امام در درگاهی كه مشرف به حياط بود، 
می نشست. نمی دانم عيد قربان بود يا عيد غدير، حاج آقا مصطفی برنامه ريزی كرد و ما را 
خواست؛ جمعی رفتيم خانه امام. چون كه ما شناخته شده بوديم؛ حاج آقا مصطفی گفت 
كه اين اتاق را كه امام اينجا می نشيند ش��ما پر كنيد تا هر كسی نتواند وارد شود، البته 
وقتی مثًا شخصی از شيراز يا اصفهان آمده، بايستی احترام برايش قائل شد. چرا كه آمده 
امام را ببيند. امام هم او را ببيند. چه بسا رابطه حرفی با هم باشند لذا شما جا خالی كنيد 
تا آن شخص بنشيند. يکی از ويژگی ها اين بود كه حاج آقا مصطفی اين طرح را ريخت. 
در مقابل اين اتاق كه امام نشس��ته بود فقط يک راهرو بود كه از آن وارد می شدند و در 

1. شهری است در حاشيه جنوبی دشت كوير ايران و در فاصله 120 كيلومتری شهر اصفهان )در شمال شرقی 
استان اصفهان(، در مجاورت كوير مركزی ايران واقع شده  است. سايت شهرداری زواره:

  http://zavarehcity.ir/showPage.aspx?id=201482772210
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آن طرف را بسته بودند. چون كه بيرونی و اندرونی امام به يکديگر در داشتند. خلق اهلل و 
جمعيت كه جمع می شدند تق تق به در می زدند كه در باز شود. در همين حين كه مردم 
شعار می دادند و دست امام را می بوسيدند امام گفت: »در را باز كنيد« كسی گوش نکرد. 
ولی مردم باز هم در می زدند و شعر می خواندند امام مجدداً گفت: »در را باز كنيد«. اما 
باز هم گفت كسی گوش نکرد. دفعه سوم و چهارم امام گفت: مگر نگفتم در را باز كنيد. 
يک نفر در جمع ما حق و واقعيت را گفت، گفت: آقا، حاج آقا مصطفی دستور داده. امام 
بلند شد و گفت: »مصطفی فضول خانه من شده اس��ت. مصطفی خانه من را حکومت 
نظامی كرده است« و يک س��ری از اين حرف ها. كه بچه ها از همان در دويدند و به حاج 
آقا مصطفی گفتند كه امام عصبانی شده اس��ت. حاج آقا مصطفی- اين را من نشنيدم 
ولی دوستانی كه بغل بودند شنيدند- فرموده بود كه: »ما برای حفظ جان ايشان داريم 
اين كار را می كنيم اگر نمی خواهد، مردم بريزيد روی سرش و بکشيدش!« می گويم آقا 
مصطفی داش مشتی حرف می زد. ما برای حفظ جان ايشان داريم اين كار را می كنيم، 
می خواهيم به ايشان خدمت كنيم، اگر قبول نمی كند بريزيد روی سرش و بکشيدش. 

اين را هم شما می دانيد كه تقريرات درس امام از حاج آقا مصطفی چاپ شده است. حاال 
من يادم نيست تقليد است، طهارت است، صاه اس��ت، صوم است، از كتاب های درس 

حاج آقا مصطفی چاپ هم شده است. 
سؤال: خود حاج آقا مصطفی در قم، حوزه درسی داشتند؟ 

پاسخ: بله، بله يادم است تدريس می كردند ولی چون من شاگرد ايشان نبودم نمی دانم 
چه چيزی تدريس می كردند به نظر من يک زمانی قديم سطح بود سطح يعنی رسائل و 

مکاسب و كفايه و بعد هم ايشان خارج می گفت ولی در نجف را نمی دانم. 
سؤال: چه زمانی خبر شهادت يا فوت حاج آقا مصطفی را شنيديد، چه روزهايی بود؟ 
پاسخ: خوب شد اين مطلب را شما سؤال كرديد. چيزی كه به ذهنم می آيد اين است كه 
برای فوت حاج آقا مصطفی )رحمت اهلل عليه( در مسجد جامع تهران- ما تهران بوديم- 
ختم گرفته شد كه امام جماعت آنجا آقايی به نام چهل ستونی يا همچنين چيزی بود. 
ايشان آنجا ختم گرفت و من هم شركت كردم يادم است. تنها ختمی كه گرفته شد، اگر 
جای ديگر باشد من نمی دانم. من هم اينجا ]در مسجد خودم[ ختم گرفتم. با اينکه به 
تعبير من هميشه می گويم اينجا پشت كوه قاف است ولی من به حساب عاقه و محبت 
و اعتقادی كه به امام و به اين بيت داشتم، اينجا ختم گرفتم. يک ختم خيلی سنگينی 
هم گرفتم نه به نام خودم، حاال داستان دارد. چون من شب ها می رفتم در خانه علمای 
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منطقه، مثًا ده، بيست نفر امضا و قبول می كردند، ده نفر قبول نمی كردند می ترسيدند! 
اينجا قديم يک حوزه علميه ای بود كه جمع شد. رفتم پيش آنها، از آنها فقط دو، سه  نفر 
قبول كردند كه نام شان را در دعوت مردم به اين ختم قرار دهم و اتفاقاً آن دو، سه نفر فوت 
كردند. باألخره من اعام ختم كردم و از حاج آقای فلسفی هم برای منبر دعوت كردم. 
خيلی سنگين تبليغ كرديم- هر چند وقتی ختم گرفته شد من زندان بودم- مثًا فروهر با 
دار و دسته اش آمده بودند. چون من با داريوش فروهر هم نشست هايی داشتم.1 جمعيت 
پر شده بود. خيلی اعاميه پخش شد. بچه ها می ترسيدند اعاميه پخش كنند من هم 
به بچه ها گفتم نترسيد اگر هم حرفی شد بگوييد فانی؛ شما را رها می كنند. بچه ها تا 
كانتری 11 اينجا -كه خيلی با اينجا فاصله دارد- رفته بودند. يعنی تقريباً يک گوش��ه 
تهران را پر كرده بودند. بچه ها عشق داشتند مثل حاال نبود. در اين كارها عاقه داشتند 
ولی حاال می گويند اين كارها چيه، بچه ها را كانتری گرفت��ه و پرس وجو كرده بودند. 
آنها گفته بودند فانی به ما داده. من در همين خانه كه االن هستم من تازه 15-16 روز 
بود به اين خانه آمده بودم چون من در قم خانه داشتم و فروختم و آمدم اينجا يک زمين 
خريدم بعد خانه را ساختم. حاال داس��تان دارد. شب خواب بودم، ساعت 2 بعد از نصف، 
شب 3 بعداز نصف شب، خواب بودم كه در را زدند. آمدم در را باز كردم. آماده بودم. ديدم 
يک گردان جمعيت از كانتری آمده اند. آن زمان اين طوری بود. گفتند: آقای مطلبی؟ 
گفتم: بله، بفرماييد. فهميدم كه ديگر من را گرفتند. من را به كانتری 11 بردند. شب 
تا صبح آنجا بوديم. صبح پرونده مرا بردند كميته مش��ترك. اصًا فکر نمی كردم من را 
ببرند و نگه دارند. چون فکر می كردم چيزی نيست آخر برای چی؟! برای همين مراسم 
كه می خواس��تم ختم بگيرم. تازه حاال دو، سه روز قبل از مراس��م من را گرفتند رفتيم 
كميته مشترك. وقتی كه به كميته مش��ترك رفتيم ديگر من نمی دانستم كه آيا ختم 
گرفته شد يا نه. چرا؟ چون ممنوع الماقات بودم. تقريباً 30-40 روز در سلول انفرادی 
ممنوع الماقات بودم. بعد كه ماقاتمان آزاد شد و آمدند، چون در ماقات نمی شود حرف 
بزنی، خيلی سری و به كنايه فهميدم كه ختم گرفته شده.  لذا خيلی خوشحال شدم. اما 
جلسه را بهم زده بودند و مثل اينکه آقای فلسفی را هم نگذاشته بودند و نيامده بود. آقای 
طاهری ِريزی كه االن يکی از منبری های تهران است. او آمده بود و چند دقيقه صحبت 
كرده بود اما جلسه به هم خورده بود و به هم ريخته بودند. من چهار ماه و خرده ای كميته 

مشترك بودم... 

1. با داريوش فروهر پيرامون مسائل سياسی جلساتی داشتيم. )آقای مطلبی( 
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مصاحبه با حجت االسالم والمسلمين سيد حميد روحانی
س�ؤال: چگونگی و هنگامه آش�نايی تان با ش�هيد بزرگوار، آيت اهلل سيد مصطفی 

خمينی را برای مان بيان بفرماييد. 
پاسخ: اولين ديدار من با مرحوم شهيد سيد مصطفی خمينی رحمت اهلل عليه در تهران 
در سال 1339 در منزل حجت االسام والمسلمين حاج آقای سبط، امام جماعت مسجد 
مروی بود. شب رفتم آنجا در روضه ايشان شركت كردم، استاد من مرحوم حجت االسام 
والمسلمين سيد حس��ين ش��يرازی از ش��اگردان امام بود و من پيش ايشان سيوطی 
می خواندم. يک آقايی كنار ايش��ان نشس��ته بود، من خواس��تم همان وسط ]مجلس[ 
بنشينم، ايشان اشاره كرد و رفتم پيش ايشان نشستم. بين آقای سيد حسين شيرازی و 
حاج آقا مصطفی. آقای سيد حسين شيرازی پدر من را می شناخت و معرفی كرد. حاج 

آقا مصطفی هم پدرم را می شناخت. 
سؤال: آن موقع هنوز مدرسه مروی بوديد و وارد قم نشده بوديد؟

پاسخ: نه، نشده بودم. سال 39 آمدم قم. بعد مرحوم حاج آقا مصطفی از درسم پرسيد، 
قبل از اينکه من جواب بدهم حاج آقای سيد حسين شيرازی فرمود كه ايشان استعداد 
خوبی دارند، بعد ايشان گفت از پيشانی شان معلوم اس��ت كه از هوش و ذكاوت خوبی 
برخوردارند. اين اولين ديدار بود در آن ]مجلس[ روضه. بعد در همان تابس��تان س��ال 
1339، من ايام تحصيل آمدم قم، در مدرس��ه حجتيه حجره گرفتم، حاج آقا مصطفی 
بعد از ظهرها توی مسجد مدرسه حجتيه، منظومه حکمت تدريس می كرد و از كسانی 
كه سر درس ايشان ش��ركت می كردند آيت اهلل مؤمن بودند. آنجا همديگر را می ديديم 
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و سام عليک و احوال پرسی با هم داشتيم. اين ابتدای آشنايی من با ايشان بود. بعد در 
سال 1341 نهضت امام آغاز شد...

سؤال: بين اين سال های 1339 تا 1341 شما ديگر ارتباطی نداشتيد؟ 
پاسخ: نه، فقط سام و عليک داشتيم.

سؤال: رفت و آمدی هم با بيت امام نداشتيد؟ با اينكه امام در منزل نماز جماعت هم 
داشتند چطور به آنجا رفت و آمد نمی کرديد؟ 

پاسخ: من اصوالً با كس��انی ارتباط برقرار می كردم كه به نظرم می آمد كه از مبارزين 
باشند. حاال اينکه انديشه مبارزاتی از كجا در من به وجود آمد، بحث ديگری بود ولی حاج 

آقا روح اهلل را به عنوان يک عالمی می شناختم كه از مبارزه دوری می كند! 
سؤال: در آن زمان با آن پيشينه  و نگاهی که نس�بت به مبارزات داشتيد، خصوصًا 
در تح�والت بعد از رحل�ت آيت اهلل العظم�ی بروجردی، ش�ما چه کس�انی را مبارز 

می پنداشتيد؟
پاسخ: من در ميان علمای قم كسی را كه به عنوان مبارز بتوانم روی او انگشت بگذارم، 

يادم نيست. 
سؤال: اسوه ای که در ذهن شما بود...

پاس�خ: نواب صفوی بود، من خيلی تح��ت تأثير نواب صفوی ب��ودم و به همين دليل 
هم از كسانی پيروی می كردم و دوست شان داش��تم كه آن جوری فکر كنند. اتفاقاً يک 
مسئله ای كه بعد از فوت آيت اهلل بروجردی اتفاق افتاد، س��از و آوازی بود كه در قم اوج 
گرفت. در دوران آيت اهلل بروجردی قم يک شهری بود كه هيچ گونه حركت ناپسندی در 
آنجا ديده و شنيده نمی  شد. به محض اينکه آيت اهلل بروجردی فوت كردند و هنوز چهلم 
فوتش نرس��يده بود، ديدم كه س��از و آواز و ترانه و تصنيف و... ]زياد شد[. اين برای من 
خيلی سخت بود. آمدم نشستم يک چيزی خطاب به مراجع بنويسم كه اگر جلوی اين 
انحراف گرفته نش��ود، آينده بدی برای قم رقم می خورد. نمی توانستم مطلبی بنويسم، 
دايم نوش��ته را پاره می كردم. در اين اثنا آيت اهلل مصباح وارد شد. ايشان با هم حجره ای 
من حجت االسام والمسلمين حاج آقای فقهی ارتباط نزديک داشتند و به همان نسبت 
هم من با ايشان آشنا ش��دم و اين يک توفيقی بود برای من. به آيت اهلل مصباح گفتم كه 
می خواهم يک متنی خطاب به مراجع بنويسم، نمی توانم. ايشان در عرض چند دقيقه 
يک مطلب خوبی نوشت و بعد از من سؤال كردند برای چه كسانی می خواهيد بفرستيد؟ 
گفتم: سه نفر: آقای ش��ريعتمداری، آقای گلپايگانی و آقای نجفی. گفت برای آيت اهلل 
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خمينی هم بنويس! 
سؤال: ايشان پيشنهاد کرد؟

پاسخ: بله.
س�ؤال: خيلی جالب اس�ت. در حالی که ش�ما به امام نگاه يك عالم مبارز نداريد، 

آيت اهلل مصباح آن جايگاه را تشخيص می دهد! 
پاسخ: يادم نيست، شايد اين تعبيرات را هم كرد كه ايشان ]=امام[ از همه اينها جلوتر 
است. بعد خود آقای فقهی چون شاگرد آقای داماد بود پيشنهاد داد گفت به آقای داماد 
هم بنويسيد. اس��م داماد هم اضافه شد. بعد يادم نيست چه كس��ی باز پيشنهاد داد كه 
اسم آقای آشيخ عبدالنبی اراكی را هم اضافه كنيد، شد 6 نفر. گفتند برای بيت آيت اهلل 
بروجردی هم خوب است كه يک نسخه اضافه بشود، ]آن متن در[ هفت نسخه تنظيم 

شد و بردند توی حوزه ها و مدارس علميه، همه بزرگان، افاضل امضا كردند.
سؤال: در واقع اولين بيانيه اصالح خواهانه حوزوی در دوران بعد از رحلت آيت اهلل 
العظمی بروجردی به درخواست شما و به قلم آيت اهلل مصباح نوشته می شود. در اين 

ماجرا چه کسانی به شما کمك کردند؟ 
پاسخ: هيچ كس!

سؤال: يعنی تنها بوديد؟ 
پاسخ: بله، خودم می بردم، توماری درست كرده بودم، كاغذها را به هم چسبانده بودم. 
در فيضيه می گذاشتم افراد می آمدند يکی يکی امضا می كردند. طلبه ها امضا می كردند 
بعد هم من نمی شناختم من فقط در ميان جمع افاضل، آقای آذری را می شناختم، آن 
هم به واسطه اينکه با پدرم آشنا بود. يک وقتی ديدم آقای آذری توی صحن حرم حضرت 
معصومه)س( نشسته اند، چند نفر هم روحانی كنار ايشان نشسته  بودند، رفتم ايشان را 
كشيدم كنار، به ايشان گفتم اين را امضا كن. رفتيم آنجا ايشان امضا كردند و ديگران هم 
امضا كردند، نفهميدم كی هستند. بعد آوردم توی مدرسه خان، آقای مقتدايی در آنجا 
حجره داشت و من هم پيش ايشان درس می خواندم. آوردم كه ايشان امضا كند، آقای 
خسروشاهی هم آنجا بود، ديد گفت: چه جالب، ماش��ااهلل فانی داده چه بزرگانی امضا 
كرده اند؛ آقای ]آيت اهلل سيد موسی[ شبيری و شخصيت های ديگر. فهميدم آنهايی كه 
كنار آقای آذری نشسته بودند و من به آنها اعتنايی نکردم، شخصيت های فاضلی بودند. 

اين متن را برای مراجع فرستاديم. 
س�ؤال: متن امضاش�ده را تكثير کرديد ديگر يا اينكه افراد ذيل هر هفت نسخه را 
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امضا می کردند؟
پاسخ: هفت نس��خه درس��ت كرده بوديم. ديگر مراجع چه عکس العملی نشان دادند 
من چيزی نفهميدم اما ديدم آقا شيخ حسن صانعی كه- پيشکار امام بود- يک وقت مرا 
در مدرسه فيضيه صدا زد و گفت: اين كار كی بود؟ گفتم متنش را آقای مصباح نوشته، 
امضايش را من گرفتم. گفت حاج آقا روح اهلل گفتند اينها كه اي��ن كار را كردند اينها را 
بياوريد پيش من، من از اينها تجليل كنم يا از طرف من خودتان از اينها تقدير و تش��کر 
كنيد و اين روحيه ها را نگذاريد از بين برود. قاعدتاً بايد از اين پيام درمی يافتم كه ايشان 
يک روحيه ديگری دارد اما درك نکردم. قضيه گذش��ت. برگرديم ب��ه جريان حاج آقا 

مصطفی. 
سؤال: چرا با اينكه ايشان در ماجرای دستگيری فدائيان و مرحوم نواب فعاليت هايی 
داشتند و اعتراض داشتند و شما که خودتان تحت تأثير شهيد نواب بوديد، گرايش 

مبارزاتی و سياسی امام را در آن زمان ملتفت نشديد؟ 
پاسخ: اينها را نمی دانستم، حادثه نواب و شهادت شان كه اتفاق افتاد ما كه حوزه نيامده 
بوديم، آن زمان كه وارد حوزه شديم اينها را ديگر خبر نداشتيم اتفاق افتاده. بعد وقتی 

مبارزه شروع شد ديگر ارتباط ما با حاج آقا مصطفی بيشتر شد. 
سال 41 كه نهضت امام آغاز شد بعد ما ديديم كه حاج آقا مصطفی انصافاً در جمع كردن 
افراد مشی خيلی عميقی دارند؛ طاب را به شکل حلقه درست كرده بود، آنها را تشويق 
می كرد، شيوه مبارزه را يادآور می شد كه اينجا اين كار را بکنيد، اينجا اين شعار را بدهيد، 
اعاميه پخش كنيد، كجا اعاميه اول پخش بشود، طلبه ها را ]در جهت مبارزه مديريت 
می كرد[ يک قران پول هم به اينها نمی داد، نداش��ت بنده خ��دا، گله مند هم بود. يک 
دوستی داشتيم نمی دانم اگر زنده است خدا ان شاءاهلل حفظش كند، اگر فوت هم كرده 
كه خدا رحمتش كند، سيدی بود به نام آقای بحرينی. اعاميه امام را حاج آقا مصطفی 
به او داده بود كه به شيراز ببرد. بنده خدا می گفت من رويم نشد كه به او بگويم كه آقا با 
جيب خالی؟ پول حتی از اينجا تا جمکران را هم ندارم كه بدهم. اهل يکی از شهرهای 

شيراز )اهل الر بوده شايد(. اين روشی بود كه انجام می داد. 
بعد يادم هست وقتی كه ايشان خبردار می شد كه اعاميه های امام چاپ شده، از قبل 
كه مطلع نبوديم، بعد می رفتيم از حاج آقا مصطفی می گرفتيم، ايش��ان تنها كسی بود 
كه آنجا به ما اعتماد داشت. يک مشکلی هم كه بود، كس��انی كه نمی شناختند اعتماد 
نمی كردند؛ حتی اعاميه هم داشتند، اگر دستش بود نمی دادند كه نکند طرف با ساواك 



158
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ مصاحبه ها

ارتباط داشته باشد. ما از حاج آقا مصطفی می گرفتيم و حاج آقا مصطفی هم در اين زمينه 
توجه داشت و كمک می كرد. 

سؤال: اين حلقه ای که فرموديد، چقدر علنی، عينی و رسمی بود؟
پاسخ: رس��می بود، يعنی ايش��ان بعد از ظهرها در بيت امام می نشست، آنجا افرادی 
از طلبه ها می رفتند خدمت شان جمع می ش��دند و بعدش هم اگر كسی بحثی داشت، 
ايرادی داشت، اشکالی داشت، جواب می داد، اگر كسی راهنمايی می خواست، راهنمايی 
می كرد، خيلی ها به اعاميه امام مثًا اشکال داشتند، يادم نيست االن در چه زمينه هايی 
بود، اما يادم هست كه ايشان جواب می داد، توضيح می داد كه منظور امام اين بوده، اينها 
خيلی مهم بود. يادم هست كسانی كه در اين جرگه حضور داشتند آقای كاظمی بود- كه 
پدرش از علمای كرمانشاه بود، ايشان از آقازاده های كرمانشاه بود. االن مدتی هم هست 
از ايشان بی خبرم، بعد از انقاب خدمت ش��ان می رسيدم اما االن مدتی هست از ايشان 
بی خبرم- آقای جعفری گيانی بود. حاج آقا مصطفی می نشس��ت و راهنمايی می كرد. 
يادم نيست اشکالی كرده باشم فقط می نشس��تيم و گوش می كرديم. حرف های ايشان 

خيلی شيرين و جالب بود. 
سؤال: در اين حلقه حدوداً چند نفر شرکت می کردند؟ 

پاسخ: مختلف بود، پانزده نفر، بيست نفر، كمتر، زيادتر، بعد يک زمانی رژيم به خاطر 
اينکه امام را مرعوب كند شايعه طرح دستگيری امام را مطرح كرد؛ كه می خواهند ايشان 
را به دادگاه احضار كنند و محاكمه كنند. بعد از رفراندوم بود. بعد احضاريه فرس��تادند. 
من يادم هست كه حاج آقا مصطفی اين مطلب را روايت كرد كه پاسبان احضاريه آورده 
بود، گفتم من اجازه نمی دهم اين را تو ببری. گفت: من مأمورم دس��ت ايشان برسانم. 
حاج آقا مصطفی می گفت من جواب دادم بگوييد من نگذاش��تم، بعد به امام هم نگفت 
كه اينها احضاريه دادند! خيلی در اين مسائل حساس بود. يکی از جريان هايی كه در آن 
زمان اتفاق افتاد، بعد از قضيه مدرسه فيضيه بود كه امام ايشان را با حاج  خانم فرستاده 

بود كربا. 
سؤال: پس ايشان در ماجرای تحريم عيد و حادثه فيضيه و... در ايران نبود؟

پاسخ: نه نبود. حضور نداشت و رفته بود كربا و بعداً در نجف برای من گفت كه از اين 
مسئله خيلی نگران هم بود. بعد كه از كربا برگشته بود و به تهران رسيده بود، يک وقت 
خبردار شده بودم كه به مدرسه فيضيه حمله شده و فيضيه را به خاك و خون كشيدند.
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سؤال: ايشان حدوداً چه وقت به ايران برگشته بود؟
پاسخ: شايد حدود يک هفته الی 10 روز بعد از جريان مدرسه فيضيه. 

سؤال: عكس العملش چی بوده؟
پاس�خ: می گفت خيلی نگران بودم. با مادر يک س��واری گرفتيم و برای ايشان پشت 
ماشين يک پتو انداختم، ايش��ان استراحت كردند، من هم جلو نشس��تم و تا قم نگران 
بودم. بعد هم 15 خرداد اتفاق افتاد آن ش��بی كه امام را دستگير كردند. ايشان هميشه 
سعی می كرد در جريان ها با امام حركت كند و از اينکه آسيبی به امام برسد مراقب بود. 

سؤال: يعنی در مورد حفاظت فيزيكی امام دغدغه داشت؟ 
پاسخ: بله، يک وقتی بحث ناامنی ساواك و مغرضينی كه می خواستند به امام آسيب 
برسانند مطرح بود، عاوه بر اين، هجومی كه مردم می آوردند، اين خيلی خطرناك بود. 
يعنی يک شب كه امام برنامه شان اين بود كه هر شب در يکی از محله های قم در مراسم 
عزاداری ايام عاشورا شركت می كردند. گاهی اتفاق می افتاد از آنجايی كه امام از ماشين 
پياده می شدند تا مسجد يا حسينيه ای كه می خواستند در آن حضور پيدا كنند، 100 
متر بيشتر نبود اما گاهی يک ساعت و نيم تا دو ساعت طول می كشيد. حاج آقا مصطفی 
در اين گونه موارد خيلی حواسش جمع بود و خيلی نگران بود. در شب 15 خرداد كه امام 
را دستگير كردند، ايشان رفته بودند باالی پشت بام كه ببيند چه خبر است؟ ديده بود كه 

كوچه پر از مأمورينی بود كه سرنيزه به دست داشتند. 
در همان خان��ه اجاره ای ك��ه در اختيار آقا مصطف��ی بود، امام در همان منزل ش��ب 

استراحت می كردند. 
سؤال: امام منزل آقا مصطفی ميهمان بودند؟ 

پاسخ: نه كه ميهمان باش��ند، منزل حضرت امام چادر زده بودند و روضه بود، هوايش 
خفه بود. آن زمان كه كولر و پنکه و اين جور چيزها، نبود، می رفتند حياط در هوای باز، 

در منزل حاج آقا مصطفی توی حياط می خوابيدند. 
همانجا خوابيده بودند. امام مطلع ش��ده بود كه مأموري��ن آمده اند. مأمورين به منزل 
امام ريخته بودند، ]همه جا را جست وجو كرده بودند[ پشت بام، زيرزمين، حياط، اتاق، 
ديده بودند امام نيست، اين بنده خداها كارگرهايی كه روز در منزل امام چای می دادند 
يا به تلفن جواب می دادند، اينها را گرفته بودند به باد كتک! كه امام وقتی صدای آنها را 
شنيده بود، در خانه را باز كرد، از خانه بيرون آمد، حاج آقا مصطفی می گفت: من رفتم 
پشت بام، وقتی امام بلند شد و آمدند، باورم نيامد، رفتم پشت بام ديدم كوچه پر از مأمور 
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است و همه شان هم سرنيزه دست شان اس��ت. بعد می گفت وقتی امام را نشاندند توی 
ماشين، من خواستم خودم را از باال بيندازم پايين، نگذارم ماشين حركت كند كه امام 
توی ماشين با دستش اشاره كرد كه اين كار را نکنيد كه يکی از كماندوها هم كلتش را 
كشيد گفت تکان بخوری شليک می كنم، من هم دستم را گذاشتم پشت گوشم ]و فرياد 
زدم[ كه؛ مردم، خمينی را گرفتند. هر كسی می خواست از خانه بيرون بيايد يک مأمور 
جلوی خانه اش ايستاده بود و می گفت برو تو، به اين ترتيب امام را تا سر كوچه آوردند و 
از آنجا هم سوار يک ماشين ديگری كردند تا آنجا با فولکس آمده بودند، چون كوچه پهن 

نبود هر ماشينی نمی توانست بيايد. 
يک نکته ای هم كه البته ربطی به موضوع حاج آقا مصطفی ندارد اما خوب اس��ت كه 
توضيح بدهم و آن اينکه چرا امام در آن س��اعت خواب بود؟ س��اعت سه نيمه شب، در 

خردادماه با ساعتی كه جلو نکشيده باشند، نزديک اذان صبح است. 
سؤال: بله خيلی خوب است اين را هم توضيح بفرماييد. چون مكرر در خاطرات گفته 
شده که امام استمرار بر تهجد داشته اند، طبعًا در حوالی اذان صبح می بايست بيدار 

باشند، خب چطور در شب دستگيری ايشان بيدار نبوده است؟ 
پاسخ: آن شب امام به محله حکيم رفته بودند، س��اعت يک بعد از نصف شب رسيده 
بودند منزل. امام دأبش اين بود كه بعد از نيمه شب نماز شب شان را می خواندند اما اگر 
ليالی مقمره بود، ايشان نماز صبح شان را نمی خواندند تا طلوع فجر بر طلوع مهتاب غلبه 
كند. فتوای امام اين بود، كسانی كه مقلد امام هستند هنوز هم به اين فتوا عمل می كنند؛ 
از دوازدهم محرم تا بيس��ت و چهارم محرم نماز صبح شان را وقتی می خوانند كه طلوع 
فجر بر طلوع مهتاب كامًا غلبه كند. آن شب، شب 12 محرم بود. يعنی از ليالی مقمره 
بود. امام بعد از اينکه نماز شب را خواندند مشغول استراحت شدند تا وقتی كه هوا روشن 
 ش��ود؛ تا وقتی كه طلوع فجر بر طلوع مهتاب غلبه می كند، بلند شوند نماز صبح شان را 

به جا آورند. 
سؤال: مردم به واسطه همان فريادهای آقا مصطفی از دستگيری امام با خبر شده بودند؟

پاسخ: حاج آقا مصطفی بعد از آن كه چند بار فرياد زده بود كه مردم خمينی را گرفتند، 
مردم خمينی را بردند می گفت از همسايگان منزل امام هر كسی می خواست بيايد بيرون 
يک نظامی در منزلش ايس��تاده بود و با تهديد و گذاشتن سرنيزه روی سينه اش او را به 
درون منزل برمی گرداندند. س��يد مصطفی می گفت پس از آن كه باالی بام چند مرتبه 
فرياد كشيدم يک كمی اعصابم متشنج ش��ده بود. پس از آن كه اعصابشان آرام گرفت 
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حركت كردند آمدند صحن حرم حضرت معصومه سام اهلل عليها. آنجا هم يک سخنرانی 
كردند. حاال مردم به هر نحوی بوده، آن طور كه در گزارش ساواك آمده، ساعت 4 صبح 
سيل جمعيت به سوی صحن مطهر سرازير شد و ساعت 5 هم صحن آكنده از جمعيت 

شد و ديگر راه نبود.
بعد سيد مصطفی آمدند آنجا يک سخنرانی كردند. در سخنرانی شان يک تعبيری كرده 
بود. اين را من از زبان مردم شنيدم، از خودش نش��نيدم. ايشان وقتی گفت كه ديشب 
آمدند پدر پير مرا دستگير كردند، اين خيلی مردم را منقلب كرد و مردم های های گريه 

كردند. 
حاج آقا مصطفی بعد از دس��تگيری امام بزرگ ترين نقش را داش��ت در حفظ وحدت 

مبارزين و مديريت آن حركت و آن نهضت.
س�ؤال: از چه جهت می فرماييد ايش�ان عامل وحدت بود؟ چون اين تعبير بايد در 

جايی به کار برود که زمينه اختالف باشد. آيا چنين زمينه ای وجود داشت؟
پاس�خ: اولين تشتت ريشه اش از آنجا شکل می گرفت كه عده ای می گفتند چرا مردم 
كشته شدند؟ چرا ايشان ]امام[ اينقدر تند رفت كه عده ای كشته بشوند؟ اين حرف به 
برخی بيوت هم راه داشت و در افواه نيز جريان داشت. مفصل، همه جا مطرح بود؛ هم در 
بيوت مطرح بود، هم در ميان مردم، خود دشمن )رژيم شاه و ساواك( وسوسه می كرد، 
در ميان خودی ها نيز ترديد ايجاد كرده بود. خدا رحمت كند، حاج آقا حس��ين فاطمی 
كه از عرفای قم بود. من به بركت دوس��تانی مانند آقای فقهی هم حجره ام و حاج آقای 
مصباح در شب های جمعه در جلسه درس اخاق او شركت می كردم. او خودش يک شب 
در ميان درس اخاقش گفت كه وقتی حادثه 15 خرداد اتفاق افتاد- عين تعبير ايشان 
است- من از كار آقای خمينی دلم چركين شد كه چرا ايشان اينقدر تند رفت كه اينجور 
مردم به خاك و خون كشيده بشوند. گفتند كه شبی خواب ديدم كه در مشهد مقدس 
هستم، خبردار شدم كه حضرت رضا عليه آالف التحيه و الثنا در مجلسی حضور دارند. 
با شتاب رفتم وارد مجلس شدم، وارد مجلس شدن همان و حضرت يک نگاه به من كرد 
و گفت- اين هم عين تعبير خودش است- آقا حس��ين! از ايشان پيروی كن، نگاه كردم 
ديدم آقای خمينی كنارش نشسته. به همين دليل ايشان عاقه ويژه ای به امام داشت 
و هميشه بعد از پايان درس اخاق، برای امام دعا می كرد و اسم امام را می آورد و سه بار 

می گفت: »اللهم طول عمره«. 
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سؤال: ايشان اين مطلب را در جلسه عمومی مطرح می کرد؟
پاسخ: بله، البته جلسه عمومی او خاص بود، آدم های عادی نمی آمدند. همان اهل معنی 
و كسانی مثل آقای مصباح و آقای فقهی و آقای شيخ علی پهلوانی )سعادت پرور( و اينها 
می آمدند. اينها بودند كه شركت می كردند، از كسانی كه االن ]هم در قيد حيات است[ 
آقای ممدوحی است كه خيلی به درس ايشان می آمد. منظور اين است كه حتی در ميان 

خواص اين مسئله مطرح شده بود كه امام چرا اينقدر تند رفته است! 
سؤال: يكی از عوامل تشتت اين بود، عوامل ديگر را هم بفرماييد. اصاًل چه خطراتی 

مبارزه را بعد از دستگيری امام تهديد می کرد؟
پاس�خ: يک عامل هم نااميدی و يأس بود. ]اين ذهنيت كه ديگر همه چيز[ تمام شد، 
وقتی كه يک مرجع تقليد را دستگير كنند ديگر چه می شود ]كرد[؟ همه يک نااميدی 
عظيمی داشتند و حاج آقا مصطفی انصافاً در اين قضيه در روحيه دادن و تقويت روحيه 
افراد و در اين كه اين گونه مسائل و مش��کات هميشه وجود داشته و دارد و نبايد باعث 
نگرانی باش��د، بعد هم در دوران غيبت امام در اداره بيت امام خيلی نقش داشت. وقتی 
يک مرجع تقليد دستگير بشود، بيتش بسته می شود ديگر. ليکن ايشان بيتش را باز نگه 

داشت، آنجا می نشست افراد بيايند و رفت و آمد كنند. 
سؤال: آقای پسنديده و اينها هم در بيت امام بودند يا خير؟ 

پاسخ: عجيب است كه در آن سال آقای پس��نديده نمی دانم كجا بود، نبود. نمی دانم 
خمين بوده، فقط حاج آقا مصطفی بود و بيت را اداره می كرد و افراد بازاری و غير بازاری 
و دانشجو می آمدند خدمت شان و راهنمايی می گرفتند، مذاكره و مشورت می كردند و 
ارتباط آقا مصطفی توسط بعضی از مقام های ارتش با امام برقرار بود. در همان مدتی كه 

امام ]در حبس بودند[. 
سؤال: اين مطلب را از کجا می فرماييد؟

پاسخ: خود حاج آقا مصطفی گفت، نامه هايی كه بين شان رد و بدل شده بود، بعضی از 
دوستان ما مدعی هستند كه مثًا افرادی از بستگان آنها در ارتش بودند، آنها نامه ها را 
]می رساندند[. حاال نمی خواهم اسم بياورم.1 مثًا عموی آقای معين شيرازی سرهنگ 
بوده، و گفته شده كه ايشان در رساندن نامه های حاج آقا مصطفی برای امام نقش مهمی 

داشته است. 

1. بعد از تأكيد مصاحبه كننده بر ضرورت ذكر اسم، ايشان به ذكر نام و بيان مصداقی مبادرت كردند.
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سؤال: شما اين را تأييد می کنيد؟
پاسخ: اين را نه؛ تأييد نمی كنم، شايد هم بوده نمی دانم، در هر صورت حاج آقا مصطفی 
يک راه ارتباط اينجوری با امام داشتند كه بعد هم كه امام وقتی كه حبس شان به حصر 
تبديل ش��ده بود، در مرداد ماه 42 امام از زندان منتقل ش��دند به داووديه و بعد هم به 
قيطريه. در قيطريه كه بودند ديگر گزارش س��اواك هم هست كه افرادی زنگ می زنند 
با حاج آقا مصطفی به صورت رمزی صحبت می كنند، حاج آقا مصطفی از منزل بيرون 
می آيد و توی آن باغ اطراف منزل در همان قيطريه كه بود- اطراف قيطريه اينجور نبود 
كه همه اش س��اختمان شده باش��د، باغ بود- در گزارش هس��ت كه توی باغ می روند و 
كامًا نظريات امام را به مردم می گويند و افراد مبارز هم پيشنهاد خودشان را و افراد هم 
سؤاالت خودشان را به حاج آقا مصطفی می رس��انند و حاج آقا مصطفی در آنجا اينقدر 
نقشش عميق بود كه تيمس��ار نصيری كه فرمانده حکومت نظامی تهران بود ايشان را 

احضار كرد. 
س�ؤال: در دوران حبس که هيچ کس اجازه مالقات با امام نداشته، در دوران حصر 

وضعيت چطور بود؟ آقا مصطفی به آسانی می توانست امام را ببيند؟ 
پاسخ: بله می توانست و اصًا آنجا حضور داش��ت، بعد وقتی تيمسار نصيری ايشان را 
احضار كرده بود، يکی از افس��رانی كه در بيت امام هميشه حضور داشت و هميشه جزء 
محافظين بود ب��ه نام عصار، نمی دانم درجه اش چی بود، ايش��ان به ح��اج آقا مصطفی 
می گويد كه بيا من شما را ببرم، حاج آقا مصطفی می گويد من به او گفتم اگر می خواهيد 
مرا ببريد با ماش��ين نيروه��ای انتظامی باش��د، او هم قبول كرد و س��وار يک��ی از اين 
ماشين های شهربانی شديم. توی راه گفت حاال می توانی به من بگويی چرا با ماشين من 
نيامدی؟ می گفت من به او جواب دادم اگر من با ماشين تو می آمدم، معنی اش اين بود 
كه ما با هم رفيقيم اما االن با اين جيپ داريد من را می بريد معلوم است كه من را دستگير 
كرديد، گفت خيلی ناراحت ش��د و خيلی لجش گرفت از اين حرف. بعد او را برده بودند 
پيش نصيری و او گفته بود كه گزارشاتی می رسد كه اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند ما 
ناگزيريم شما را دس��تگير كنيم و نمی خواهيم پدر پير شما- كه حاال خودش در حصر 

هست- باز به خاطر دستگيری شما مشکلی برايش پيش بيايد. 
]اين ماجراها[ نشان می داد كه حاج آقا مصطفی در اين قضيه خيلی نقش مهمی داشت. 
انصافاً چه در جهت دادن و مديريت مبارزين و چه در جهت ارتباط آنها با امام- كه هيچ 
كس با امام نمی توانست رفت و آمد كند و ايشان در اين زمينه خودش خيلی نقش مهمی 
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داشت- و چه در جهت پيشبرد اهداف امام، ]ايشان نقش مهمی داشت[. بعد هم كه در 
شب 16 فروردين 1343 )روز پانزدهم و شب شانزدهم( امام آزاد شدند و رسيدند به قم، 
بعد جالب بود كه در مدرسه فيضيه جشنی گرفتند، مفصل؛ سه روز جشن بود. مدرسه 
فيضيه هم پر از جمعيت. ب��رای انتظامات يک عده از طلبه های ج��وان تنومند قوی را 
انتخاب كرده بودند كه خوب بتوانند كنترل كنند. بعد امام احساس خفگی كرده بودند. 
امام در جشن ش��ركت كرد، ايشان را برده بودند در مدرس نش��انده بودند. مدرس پر از 
جمعيتی بود كه همه از نيروهای انتظامات كه بازوبند انتظامات برای آنها درست كرده 
بودند، از اينها بود. امام كه احس��اس خفگی كرده بودند، حاج آقا مصطفی به اينها گفته 
بود كه برويد بيرون، اينها هم- به خاطر اين كه مسئول بودند و نيروی انتظامات حساب 
می ش��دند- نخواس��تند بيرون بروند. يکی از اينها برای من تعريف كرد كه من آن شب 
قدرت و قوت حاج آقا مصطفی را فهميدم كه با يک دست همه اينها را بيرون كرده بود. 

سؤال: سازماندهی اين گروه انتظامات هم با حاج آقا مصطفی بود يا افراد ديگر نقش 
داشتند؟

پاسخ: نه، با ايشان نبود، با همين مبارزين مانند آقای ربانی شيرازی بود. آقای مصباح آنجا 
مأمور بلندگو بود كه كسی آنجا شعارهای نامناسب ندهد.

سؤال: نامناسب يعنی چه؟ شعار به طرفداری از شاه؟ 
پاسخ: نه، طرفداری نبود؛ يعنی شعارهايی به نفع نهضت آزادی، به نفع گروه های اين 
جوری ]داده نشود[. چون مخصوصاً از نهضت آزادی خيلی می آمدند و شعارهايی مطرح 
می كردند؛ در جلسات عمومی. آنجا بلندگو را كنترل كرده بودند. بعد شعارهايی ايشان 
]آقای مصباح[ نوشته بود و روی ميز گذاشته بود. هر كس می خواست بيايد شعار بدهد، 

بايد همين شعارها را استفاده می كرد، و اگر غير از آن شعاری می داد ممنوع بود. 
يک نکته ای كه ي��ادم رفت بگويم، در روز عاش��ورا كه امام آمدند در مدرس��ه فيضيه 
س��خنرانی كردند )13خرداد 42 كه عصر عاش��ورا بود(؛ حاج آقا مصطفی می گفت كه 
من ديدم كه نزديک يک ميليون نفر جمعيت در صحن فيضيه و اطراف صحن و ميدان 
آستانه هستند و امام اگر بخواهد برگردد، از بين اين جمعيت چگونه می خواهند بروند، 
لذا به ذهنم رسيد كليددار حرم حضرت معصومه]سام اهلل عليها[ با ما آشنا است. يک 
نفر را همان جا فرستادم و گفتم برويد و به او بگوييد بيايد اين در را باز كند. يک دری بود 
كه االن هم هست بين فيضيه و صحن عتيق كه پله می خورد و می رود باال و هميشه آن 
در بسته است. امام را برده بودند باالی آن پله نشسته بودند و سخنرانی كرده بودند. در 
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اواخر سخنرانی امام كه بود در صدا كرد و آن شخص در را باز كرد و امام كه سخنرانی اش 
تمام شد، فقط من با 5-6 نفر توانس��تيم از آن در بياييم بيرون كه امام در آن جمعيت 

وحشتناك گرفتار نشوند. اين نشان می دهد كه ايشان چقدر تدبير و درايت داشتند. 
سؤال: ما بحث ويژگی شخصيتی ايشان را بايد بعداً مفصل تر بپرسيم. اما فعاًل يك 
س�ؤالی که اينجا خيلی مهم اس�ت و در نقش آفرينی ايش�ان و کنترل اوضاع بعد از 
دس�تگيری و در دوران حبس و حصر امام نقش و دخالت مس�تقيم دارد، ارتباطات 
ايشان است؛ ارتباطات مفصلی که با محافل مختلف حوزوی و حاال يك بعدش را شما 
ارتش فرموديد يا با برخی روشنفكرها و اينها حاال اگر بوده احيانًا، اين را می خواهم 
از همين روحيه ايش�ان و حاال به طور مصداقی با کجاها بيشتر ارتباط داشتند هم تا 

جايی که به ذهن شريف هست بفرماييد.
پاس�خ: ايشان در اولين قدم سعی كرد كه با مراجع صحبت كند و آنها را وادار كند كه 
از امام حمايت همه جانبه داشته باشند. مثًا ايشان از كسانی بود كه به شدت پيشنهاد 
اين را داشت كه آقای شريعتمداری به تهران مهاجرت كند. خود ايشان اين را فرمودند 

يا مثًا با رفتن نزد آقای گلپايگانی... 
سؤال: به نظر شما آقا مصطفی عامل مهاجرت علما به تهران بوده است؟ 

پاسخ: نمی خواهم بگويم حاال حتماً عامل ايشان بوده، ولی يکی از عوامل ايشان بوده 
است. حاال اينکه واقعاً ابتکار اين پيشنهاد از ايشان بوده يا نه، نمی دانم، ولی می دانم كه 
ايشان در اين زمينه خيلی جدی بوده است. حتی آقای خسروشاهی برای من تعريف كرد 
كه وقتی آقای شريعتمداری مهاجرت كرد، به ايشان گفتم حاال خوب شد، گفت كه بله، 
حاال خوب شد كه ايشان مهاجرت كرد و رفت برای حمايت از امام. مثًا گفت وگو با آقای 
گلپايگانی برای اين كه ايشان را وادار كند تا اعاميه بدهد؛ ]از امام[ دفاع كند با مراجع 
قم، با مراجع نجف، با مراجع تهران با آيت اهلل بهبهانی، می رف��ت با اينها كامًا صحبت 
می كرد. در اين حد كه در حركت درآوردن اينها در دفاع از امام، نقش مهمی داشت. از 
آن سو وقتی ايش��ان در بيت امام حاضر بود، همه كسانی كه به يک نحوی با امام ارتباط 
داشتند؛ چه دانشگاهی، چه بازاری، چه از قش��رهای ديگر جامعه، ]وقتی به بيت امام[ 
می آمدند، با ايشان به عنوان نماينده امام و شخصيتی كه مورد تأييد امام هست و وكالت 

از امام دارد و وكيل در توكيل است با ايشان، ارتباط می گرفتند. 
سؤال: اين وکالت که فرموديد، مكتوب بود يا شفاهی؟

پاسخ: بله، مکتوب، وكيل در توكيل را امام مکتوب به ايشان داد، اين هم بسيار مهم بود. 
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سؤال: آيا رفت و آمدهای آقا مصطفی از قبل از دوران مبارزه، به بيوت مختلف هم به 
نظر شما در اين نقش آفرينی مبارزاتی ايشان، تأثيرگذار بود يا نه؟ مثاًل همين گعده ها 
و رفاقت هايی که با افراد مختلف و تيپ های مختلف داش�تند که آنها لزومًا سياسی 
هم اصاًل ش�ايد نبودند يا به امام هم آنچنان عالقه مند نبودن�د. اين را چطور تحليل 

می فرماييد؟
پاس�خ: نمی دانم واقعاً، چون ]در آن زمان[ خيلی از نزديک با ايش��ان نبودم، نمی توانم 
قضاوت كنم كه آيا كسانی كه در مبارزه نبودند و به مبارزه عاقه نداشتند، آيا نقشی داشتند 
يا نه، ولی همين مقدار می دانم كه ارتباط ايشان با امثال آقا شيخ مجتبی تهرانی رحمت اهلل 
عليه و حاج آقا مرتضی تهرانی، با اينها، به گونه ای بوده كه اينها وادار می ش��دند در جهت 
دفاع از امام حركت كنند، مسافرت كنند، با افراد صحبت كنند، اينها خيلی چيزهای جالبی 
است كه نشان می دهد افرادی كه با ايشان در ارتباط بودند حتی اگر در مبارزه نبودند، در 
اين مقطع از خدمت شان الهام می گرفتند و دستور می گرفتند و كمک می گرفتند و وارد 
كارزار می شدند. بعد از آن كه امام عليه كاپيتوالسيون سخنرانی كرد، دستگير شد، ساواك 
با تجربه ای كه ]نس��بت به[ حاج آقا مصطفی در جريان 15 خرداد، داشت، ]و می دانست 
كه[ چقدر نقش داشته و چقدر توانس��ته علما را به حركت دربياورد و چقدر در مديريت 
مبارزه نقش ايفا كرده، در آن مقطع مراقب بودند كه ايشان هيچ كاری نکنند، تکان نخورد، 
به ايشان پيغام دادند كه اگر از خانه بيرون بيايد، دستگير می شود. حاج آقا مصطفی ]نقل 
می كردند[ وقتی كه از خانه آمدم بيرون، ديدم مأمورينی كه خانه مرا محاصره كرده بودند 
می خواهند جلوی مرا بگيرند كه نگذارند من ]حركتی انجام دهم[، دست به سنگ بردم و 
اينها رفتند كنار و خاصه بعد ايشان رفته بودند منزل ميرزا هاشم آملی، بعد رفته بود منزل 

آقای ]مرعشی[ نجفی كه در منزل آقای نجفی ريختند و ايشان را دستگير كردند. 
سؤال: در محضر آقای آيت اهلل مرعشی نجفی ايشان را دستگير کردند؟

پاس�خ: بله، با كمال وقاحت از ديوار آمده بودند پايين، از در نيامده بودند، خود آقای 
نجفی هم در سخنرانی شان می گويد. شما س��خنرانی اش را ديديد يا نديديد؟1 خيلی، 
حتماً بايد ]اين را ببينيد[ می گويد كه اين خانه مراجع زمانی مأمن بوده اس��ت و مردم 
پناه می آوردند. شما با كمال وقاحت آمديد در اتاق من، ايشان می گفتند حتی دست بند 
هم بعضی ها دستشان بود كه دستبند بزنند. اما ايشان مقاومت نکرد و خودش رفت- و 
با حال گريه هم اينها را- می گويد؛ كسی كه پدرش را دستگير كردند، دل شکسته است، 

1. مصاحبه كننده )آقای مقدمی شهيدانی( پاسخ می گويد كه نديده است. 



16
7

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

نی
حا

 رو
يد

حم
يد 

ن س
مي

سل
الم

م و
سا

ت اال
حج

 با 
به

اح
مص

آمده بود پيش من درد دل كند، شما او را اين گونه دس��تگير كرديد... اين سخنرانی در 
همان سال 43 است. 

سؤال: آيا متن اين سخنرانی را شما در کتاب تان آورده ايد؟
پاسخ: من نياوردم و يادم نيست كجا ديدم. بايد اين را پيدا كنيم. در زمينه زندگی نامه 
آقای نجفی فکر می كنم چيزی منتشر شده باش��د. كتابخانه ]ايشان[ حتماً بايد داشته 

باشد. از آقازاده شان بگيريد، خيلی سخنرانی خوبی است.
به اين ترتيب ايشان به زندان گسيل ش��د، رژيم فکر می كرد كه از اين طريق می تواند 
ايشان را از حركت باز بدارد، و جالب است كه ايشان اولين كاری كه كرد از زندان وكالت 
داد به آقای اشراقی، چون وكيل در توكيل بود، اجازه داد. وكيل در توكيل بود، يعنی كتباً 
نوشت برای حاج آقای اشراقی فرستاد كه كار نخوابد. بعد از آن سو هم در زندان با آقای 
داريوش فروهر خيلی آشنا شده بود. مثل اينکه با ايشان خيلی ارتباط داشت و با ديگر 

كسانی كه در زندان بودند.
سؤال: قباًل يكبار به نظرم می رسد که فرموديد که از آقای فروهر خوب می گفت. اين 

خوب گفتن او از مشی و مرامش بوده ديگر، نه از آن جهت فكری اش؟ 
پاسخ: بله... بله همين طور است... از قاطعيتش، از شجاعتش، از اين كه می گفت فرياد 

می زد سر مأمورين، داد و بيداد می كرد، خيلی قاطع، جدی و با شجاعت...
سؤال: بحث آقا مصطفی را پی بگيريم. 

پاس�خ: رژيم فکر كرد نمی تواند برای هميش��ه آق��ا مصطفی را در زن��دان نگه دارد؛ 
مخصوصاً كه از سوی مراجع خيلی كار می ش��د، خيلی اعتراض می شد. حجت االسام 
گلپايگانی به دربار پيغام داد، آقای آسيد احمد خوانساری وزير دربار را خواست و خيلی 
جاهای ديگر كه ايشان نبايد در زندان بماند، ايشان جرمی نکرده، چرا ايشان را دستگير 
كرديد؟!! اينها آمدند يک ش��گردی به كار بگيرند كه او خودش بلند ش��ود برود تركيه، 
بگويند كه خودش رفته اس��ت، نه ]اينکه[ تبعيدش كرديم، نه... اتفاقی افتاده، خودش 
رفته، راهش را از اينجا شروع كردند كه س��رهنگ مولوی معاون سازمان امنيت تهران 
آمد به ماقات ايشان و گفت بله، نزديک ماه رمضان است، من ديشب خواب ديدم كه...- 
خوابش را تعبير كرد من االن يادم نيست چی گفت، توی اسناد هست-... برای شما خواب 
ديدم، به نظرم رسيد اول به شما بگويم چون كه ماه رمضان هست برای شما چيزی كمی، 

كسری، غذايی از بيرون بياورند يا از همين غذای زندان می خوريد و از اين حرف ها... 
حاج آقا مصطفی بی خبر از اين كه امام در نامه هايش پش��ت سر هم تأكيد كردند كه 
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راضی نيستم هيچ كس بيايد و كسی هم تشبث نکند، آن چيزی كه از جانب خدا به ما 
رسيده جميل است...، ]حاج آقا مصطفی بی خبر از اين نامه  های امام[ می گويد بگذاريد 
من يک سر بروم پيش پدرم، نگران حال شان هستم. ايشان آنجا تنهاست... مولوی گفت: 

بنويسيد. ايشان هم كتباً نوشت و تقاضا كرد.
اينجوری وارد شد گفت بنويسيد، شايد من بتوانم نظر موافق مقامات فوق را جلب كنم، 
بعد آمد گفت موافقت شان جلب شد، شما را آزاد می كنيم، می خواستند بگويند آزادش 
كرديم خودش رفته. گفت گذرنامه ات را می گيريم، شما هم بعد از دو، سه روز آزاد شديد 
بياييد تهران و برويد. حاج آقا مصطفی قبول كرد، بعد جالب بود ايشان را بعد از ظهر آزاد 
كردند كه ايشان وقتی می رسد قم ديگر شب باشد، خلوت باشد، سفارشش را هم كردند 
كه وقتی به قم می رسيد خواهش می كنيم بی سر و صدا برويد منزل تان، جو ايجاد نشود. 
ايشان كه شب آزاد شدند، می روند منزل آقای ثقفی، پدربزرگشان. شب آنجا خوابيد، صبح 
بلند شد آمد، در يک ساعتی مثًا 10 صبح رسيد قم، يکسره رفت حرم. بعد طلبه هايی كه 
پای درس آقای نجفی نشسته بودند گفتند ]ديديم[ دايم صدای صلوات می آيد... خدايا 
چی شده؟!!! يک دفعه درِ بين حرم و باالسر باز شد، چون آقای نجفی باال سر درس می داد، 
حاج آقا مصطفی وارد شد. آقای نجفی هم به احترام ايشان درس را تعطيل كرد و ايشان آنجا 
همان پله اول نشست و يک سخنرانی مختصری كرد، حركت كرد. كل اين روحانيونی كه در 
درس آقای نجفی شركت داشتند، كل مردمی كه در حرم آمده بودند، يک جمعيت عظيمی 
همراه ايشان با سام و صلوات برای امام و شعار و... آمدند ايشان را رساندند منزل شان كه 
كامًا اينجا كار رژيم را خنثی كرد. بعداً وقتی كه به منزل آمد، نامه های امام را كه ديد- كه 
گفتند هيچ كس نيايد و من راضی نيستم و اينها- از رفتن به تركيه منصرف شد.1 در عصر 

1. در برخی منابع مرتبط با زندگانی و سيره سياسی مرحوم آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، بدون التفات به علت 
واقعی انصراف ايشان از رفتن به تركيه، علت امتناع ايشان را »مشورت با علما« بيان كرده اند. يعنی همان علت غير 

واقعی و تاكتيکی كه ايشان برای قانع كردن مأمورين به آن تمسک جسته بود! 
برای نمونه در يکی از مقاالت مندرج در كتاب اميد اسام- كه به مناسبت سی و دومين سالگرد شهادت آيت اهلل 

سيد مصطفی خمينی و توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام انتشار يافته- در اين مورد، چنين آمده است: 
»در حالی كه ساواك طبق برنامه قبلی خود درصدد فراهم آوردن مقدمات فرار حاج آقا مصطفی به تركيه بود، 
ايشان در ديد و بازديدهايش با علمای تراز اول قم، آنان را از قصد سفر خود به تركيه مطلع كرد، ليکن با مخالفت 
جدی علما مواجه شد و آنان اين امر را توطئه ای از سوی ساواك قلمداد كردند و رفتن ايشان را به هيچ وجه صاح 
ندانستند. حاج آقا مصطفی با مشورت های بيشتری كه انجام داد، عزم خود را جزم كرد و به مخالفت با وعده ای كه 

داده بود برآمد...«.
رك: محمدحسن تشيع، اميد اسام؛ مجموعه مقاالت پيرامون شخصيت علمی و مبارزاتی آيت اهلل سيد مصطفی 
خمينی، »چهره سياسی ش��هيد آيت اهلل سيد مصطفی خمينی«، تهران، مؤسس��ه تنظيم و نشر آثار امام، عروج، 

1390، ص33. 
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روزی كه بايد آن روز ايشان به تركيه حركت می كرد، مولوی به او زنگ زد و با لحن بسيار 
تند و اهانت آميزی، ]همراه با[ هتاكی، بلکه فحاشی، ايشان هم شروع كرد به او جواب داد 
كه خودتی فان فان شده و گوشی را گذاش��ت. بعد می گفت- خودش برای من تعريف 
می كرد- اين كارمندی كه داشت حياط را می شست و از جواب دادن من به او فهميد كه او 
چه چيزی گفته است، گفت: ال اله اال اهلل... اينها آنقدر پر رو و جری شدند كه با يک عالم دينی 
اين گونه توهين می كنند... آنها فهميدند كه حاج آقا مصطفی نمی خواهد برود، فردا صبح 

ريختند توی منزلش، در روز دوازدهم دی ماه... 
س�ؤال: در همين ماجراست که همسر ايش�ان بچه اش سقط می ش�ود؟ اين را اگر 

تفصيلی تر بفرماييد خوب است.
پاسخ: بله، سقط می شود. وقتی ريختند در خانه، آن بنده خدا هم پا به ماه بود ديگر... 
هل كرد و بچه اش سقط شد... حاج آقا مصطفی هم دستگير شد و يکسره بردندش تهران، 

از تهران هم تبعيد شد به تركيه.
سؤال: : اين اطالع شما از ماجرای سقط فرزند ايشان از کجا بوده است؟

پاسخ: همانجا مثل توپ در قم صدا كرد؛ بچه سقط شد و ايشان مريض شد و كسالت 
ممتدی هم پيدا كرد؛ به گونه ای كه بعداً ديگر هرگز بچه دار هم نشد. حاج آقا مصطفی 
پشت سر هم در نامه هايش می نويسد: ان شاءاهلل نمی دانم سومی آمده باشد و خبرش را 
به من بدهيد و اينها هم نمی خواستند او را باخبر س��ازند كه او ناراحت بشود، در جواب 
نمی نوشتند كه مثًا بچه به دنيا آمد و اينها... كم كم ايشان خاصه نمی دانم از چه طريقی 

فهميد.
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مصاحبه با حجت االسالم والمسلمين سيد محمد سجادی1
سؤال: آشنايی تان با آقا مصطفی از کی شروع شد؟ 

پاسخ: از همان نجف، از قم نه، سابقه آشنايی نداشتيم. ايشان با امام تركيه بودند، بعد 
آمدند نجف و يک سال بعد ما هم رفتيم. ما در مدرسه حجت االسام بروجردی- كه امام 
شب ها آنجا نماز می خواندند- حجره گرفتيم. البته قبًا عاقه قلبی داشتيم ولی در آنجا 
ديگر ]به صورت[ شبانه روز نماز امام تا منزل امام، ]حضور داشتيم[. دوستانی كه آنجا 
بودند يک تشکياتی راه انداختند به نام »روحانيت مبارز خارج كشور«. آنجا با همديگر 

در خدمت امام بوديم. 
سؤال: در حقيقت يكی از مجموعه هايی که به آقا مصطفی ارتباط مستقيم داشته 
و در کار مبارزات و امور سياسی هم به موازات کارهای علمی تمرکز پيدا کرده بوده، 
همين تش�كيالتی اس�ت که حضرتعالی اش�اره فرموديد. راجع به اين تشكيالت و 

طيف هايی که داشتند و ارتباطش با آقا مصطفی خمينی توضيح بفرماييد.

1.حجت االسام والمسلمين سيد محمد سجادی، از جمله شاگردان آيت اهلل آقا سيد مصطفی خمينی در نجف 
اشرف است. ايشان با همتی ستودنی به انتشار آثار استاد همت گمارد و با همين هدف مؤسسه ای نيز به نام آيت اهلل 

شهيد سيد مصطفی خمينی ايجاد كرد. 
گفت وگو با ايشان در منزل شان- كه ضمناً بخشی از آن به عنوان مؤسسه مذكور نيز مورد استفاده است- صورت 
پذيرفت. در اين مصاحبه ابعاد مختلف شخصيت علمی- سياس��ی آقا مصطفی خمينی مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته و برخی بخش های آن خالی از چالش و ايجاد پرسش ها و رهيافت های تازه نيست. 
مصاحبه با ايش��ان- بعد از تماس و تأكيد جناب آقای رحيميان- در تاري��خ 96/5/31 در قم صورت گرفت. اين 
گفت وگو به دليل تنوع موضوعات، تا نيمه شب به طول انجاميد و جناب آقای سجادی، با متانت و حوصله كامل، 

گفت وگو را ادامه دادند. )مقدمی شهيدانی( 
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پاسخ: طبيعتاً مش��رب امام )رحمت اهلل عليه( كه ايشان از نظر فقهی و از نظر سياسی 
يک مشرب و يک مکتب، يک ايده ای داش��تند از اسام كه ممکن بود خيلی علما قبول 
نداشتند، يعنی نمی پسنديدند يا خاف می دانس��تند؛ اين است كه خود اين ]ويژگی[ 
ايجاب می كرد امام كه اس��ام را يک دين سياسی می داند و مذهب را يک دين سياسی 
می داند و انزوای از سياست را نقشه استعمار می داند- در وصيتنامه و در همه نوشته های 
امام ه��م منعکس اس��ت- طبيعتاً مخالفت های س��ختی با امام می ش��د، نقش��ه های 
س��نگينی بود. اين اقتضا می كرد كه يک گروهی باش��ند كه به اصطاح از اين خط و از 
اين روش، از اين منش، و از اين راه باألخره حمايت كنند و آنها هم يک عده ای به عنوان 
»حواريون حضرت روح اهلل« در نجف اشرف، كم هم نبودند؛ از علما و فضا، اساتيد مثل 
حجت االسام راستی ]كاش��انی[، حجت االسام ش��هيد مدنی و امثالهم اينها كسانی 
بودند كه در نجف باألخره به عنوان اساتيد مبرز مطرح بودند و اينها آمدند جزو حواريون 
حضرت امام شدند و يک گروه جوانی هم بودند برای امور سياسی؛ كارهای سياسی كه 
امام داشتند، روابط شان با اروپا و داخل ]ايران[. محور خيلی فعاليت های خارج از كشور 

مرحوم شهيد منتظری محمد منتظری)رحمت اهلل عليه( بود. 
سؤال: ارتباط اين تشكيالت با آقا مصطفی خمينی چه بود؟

پاس�خ: وقتی كه رابط ش��ان و محور همه اينها مرحوم حجت االسام شهيد مصطفی 
خمينی بودند كه هم بين طاب و امام، بين حوزه های خارج ب��ا امام، بين ايران و امام، 
ايشان به طور طبيعی محور ارتباطات بودند، روابط عمومی امام می شود بگوييم ايشان 

بودند. 
سؤال: برخی چنين نقل کردند که امام خيلی اجازه نمی دادند که آقا مصطفی در امور 

بيت و اينها دخالت کنند، اين درست است؟
پاس�خ: آره، در امور جزيی آره؛ مثًا اين هم اتفاقاً اگر می خواستند در امور جزيی هم 
دخالت كنند بايد دردسر می شد ديگر. مثًا يارو كمک می خواهد، پول می خواهد، يک 
كارهايی دارد اگر امام اين كار را نمی كردند آقا مصطفی مورد تهاجم افراد مختلف قرار 
می گرفت و باألخ��ره مصلحت خود امام و آق��ا مصطفی اين بود ك��ه در اين امور جزيی 

دخالت نکند حاال. 
سؤال: در مورد حلقه درسی آقا مصطفی نيز اطالعات پراکنده ای وجود دارد؛ اينكه 
از کی اين درس شروع شد و چه کسانی آنجا محوريت داشتند؟ همه جزئيات مربوط 
به حلقه درسی ايشان را اگر حضرتعالی که حضور داشتيد بفرماييد، بسيار مطلوب 
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است. 
پاسخ: باألخره ايشان می دانيد كه از نوابغ ]بودند[. واقعاً می شود بگوييم از علمای نابغه 
و پركار و متتبع و محقق ]بود[ و ذهن بسيار جوال و فعال و نوانديشی داشت و خيلی هم 
كار می كرد. ايشان يک درس اصولی را اول كه شروع كردند توی منزل بود. مثًا 3، 4 نفر 
بيش��تر نبوديم؛ من، آقای ]محمدرضا[ ناصری و سيد حميد روحانی و يکی، دو تا ديگر 
بودند. بعد كم كم آمدند توی مسجد همان شيخ انصاری كه امام درس می گفتند، ديگر 

آن جمعيت تا آخر بودند. 
سؤال:  چند نفر بودند؟

پاس�خ: ش��ايد حدود 30، 40 نفری بودند ولی درس��ی بود كه خيلی جا افتاده بود و 
مورد توجه حوزه بود، ايشان هم خيلی محققانه درس می گفتند، يعنی االن آثارشان را 

طلبه های فاضل كه می بينند خيلی استفاده می كنند. 
س�ؤال: فارغ از بحث های علمی و محتوايی، از حيث روش�ی، تدريس ايش�ان چه 

ويژگی هايی داشت؟
پاسخ: ايشان مثل اينکه روششان اينجوری بود كه مطالعه می كردند، می نوشتند، بعد 
می آمدند درس را می گفتند. شايد مثًا در اين جهت، امام به عکس بودند؛ مثًا می آمدند 
تحقيق می كردند، درس را می گفتند، بعداً  می نوشتند. ايشان نه، مثل اينکه قبًا تحقيق 

می كردند، می نوشتند، بعد می آمدند درس را روی آن متن، اينجوری می گفتند.
سؤال: آيا شاگردان آقا مصطفی- از جمله حضرتعالی- در جريان کم و کيف کارهای 

نگارشی و قلمی ايشان بوديد يا نه، بعداً متوجه شديد؟ 
پاسخ: چرا ما در جريان اينها بوديم؛ ايشان يک تفسيری هم داشتند كه آن تفسيری 
كه می گفتند پنجشنبه ها بود. ما می رفتيم و حاصلش هم اين پنج جلد تفسير شده كه 
عربی بود حاال هم به فارسی ترجمه شده؛ يک تفسير تقريباً استثنايی است. يعنی الاقل 
در ش��يعه س��ابقه ندارد. يعنی به اين مفصلی كه در هر آيه ای ايشان بيشتر از 20 بحث 
را تحقيق می كند و هر آيه ای را ايش��ان باز می كند، تحقيق می كند و می نويسد. تفسير 
جالبی است، سوره حمدش همان طور كه می بينيد يک جلد مفصل است. يعنی ايشان 
به اصطاح می خواست اسمش را بگذارد »ناسخ التفاسير« كه روی تفسير فخر رازی را 
بياورد. يک تفسير مفصلی دارد فخر رازی، )بله، تفسير كبير(، ايشان می خواست اين را 

اكبرش كند. ديگر نماند و اال ]اين كار صورت می گرفت[. 
سؤال: اينكه می فرماييد آقا مصطفی می خواست »ناسخ التفاسير« بنويسد، خودش 
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جايی به اين قضيه تصريح کرده بود؟ 
پاسخ: آره، جايی اشاره می كرد. يعنی خيلی هم س��خت است؛ يعنی در اين مباحثی 
كه ايشان وارد می شود در هر آيه ای 20 تا آيه بيشتر از 20 تا بحث لغوی، ادبی، نحوی، 
صرفی نمی دانم نکات باغت، فصاحت و آن وقت همه را مفصل وارد بحث می شود؛ اين 
فرد بايد خيلی مايه داشته باشد، كسی بتواند اين بحث ها را باز كند و محققانه راجع به آن 

بنويسد و در همان لمعه اش شما ببينيد كه چه تحقيقات خوبی دارد. رحمت اهلل عليه.
سؤال: ايشان در بحث های تفسيريشان بيشتر متأثر از کدام يكی از مفسرين بودند 
يا اينكه بنا داشتند کدام يك از مفسرين و تفسيرها را مثاًل نقد جدی بكنند؟ به عنوان 
مثال مشهور است که عالمه طباطبايی)ره( الميزان را ناظر به المنار نوشتند. آيا آقا 

مصطفی هم چنين رويكردی داشتند؟
پاسخ: اين كه آدم برداشت می كند يک تفس��ير جامعی است. می خواستند كه در هر 
آيه ای هر بحثی كه ممکن است بياورد. هر بحثی كه بشود ارتباط بدهی، وارد می كرد: 
مثًا بحث فقهی هم آورده، خيلی جاها می گويند اين آيه مس��ائل فقهی اش اين است، 
مسائل اصوليش اين است، خيلی دوست داشته كه يک تفسير جامع و كاملی باشد و هر 

چيزی كه می تواند با آيه و كلمه مرتبط باشد، راجع به آن بحث كند. 
سؤال: ايشان بنا داشت که به کدام تفاسير بيشتر بپردازد؟ 

پاسخ: تفسير خاصی نيست. اشاره می كند، نقد هم می كند احياناً از بعضی از تفاسير، 
اما اينکه به يک تفسير خاصی نظارت داشته باشد، اينجوری نيست. آزاد بحث می كند. 
سؤال: چون حضرتعالی روی آثارشان کار کرديد، به نظر شما آقا مصطفی در تفسير 

بيشتر متأثر از چه کسی هستند؟ 
پاسخ: باألخره می دانيد، چون متأثر از درس و عرفان و مکتب فلسفی امام است، خيلی 
در تفسيرش فلسفه و عرفان بروز و ظهور دارد. حاال اين مشرب، اين مشرب و مکتب امام 

است كه در ايشان خيلی ظهور كرده است. 
سؤال: حضرتعالی مستحضريد که دهه 40 و 50 با توجه به شرايط اجتماعی و سياسی 
ويژه آن زمان، نحله های تفس�يری مختلفی پديد آمد؛ هم در جهان اسالم و هم در 
داخل ايران. يك طيفی از مفسرين مثل يوسف ش�عار و ديگران که متأثر از وهابيت 
بودند به تفسير روی آوردند، طيفی مثل فرقانی ها و مثل سازمان مجاهدين و برخی 
برداش�ت های قرآنی دکتر ش�ريعتی و اينها هم در حقيقت به تفاس�ير سمبليك و 
چپ گرايانه تقريبًا گرايش پيدا می کرد. يك طيف ديگر هم مثل آقای حجت االسالم 
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طالقانی، پرتوی از قرآن را به اين سبك و س�ياق نوشت که حاال »علم گرايی« در آن 
پررنگ اس�ت. افرادی مثل آقای طالقان�ی و بازرگان و ديگر مبارزين سياس�ی مثل 
مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی که يادداشت های تفسيری دارد،1 هر کدام به سبك 
و سياق خاص خود وارد مقوله تفسير ش�دند. حضرتعالی به عنوان کسی که در اين 
رشته کار کرديد، آن دوره را هم خودتان لمس کرديد، اگر بخواهيد به طور مقايسه ای 
خروجی اين چند نحله تفسيری را با تفس�ير آقا مصطفی مقايسه کنيد، تحليل تان 

چيست؟ 
پاسخ: می دانيد بعضی از تفاسير قابل ارايه برای عموم مردم نيست؛ مثل همين تفسير 
آقا مصطفی ]كه[ يک چيز مرجعی است برای طاب، محصلين و محققين، اينها مراجعه 
كنند. اما اينکه يک تفسيری باشد كه ]قابل مراجعه عمومی باشد، نيست[ اما مثًا اين 
تفسير نمونه، يک تفسيری است كه واقعاً همه مردم می توانند استفاده كنند؛ خيلی سهل 
و آسان و روان. اما تفسيرهای اين مدلی ]مثل تفسير آقا مصطفی[ برای آدم های محقق 
و اهل تتبع و تحقيق و فلسفه و عرفان، اينجور حرف ها در آنها می شود استفاده بکنند. 

1. به اين دليل از تعبير »يادداشت های تفسيری« استفاده ش��ده است كه برخاف تصور عمومی، رياست فقيه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، هرگز تفسيری مستقل به عنوان »تفسير راهنما« ننوشته اند؛ بلکه ايشان در دوران 
زندان تنها يک سلسله يادداشت ها و نمايه های قرآنی تهيه كرده بودند كه بعداً از سال 1362 به بعد توسط تعدادی 
از قرآن پژوهان در قم به تفس��ير راهنما مبدل گرديد و بعداً از روی همان، اثر »فرهنگ قرآن« توسط نويسندگان 
مختلف نوشته شد. )مقدمی ش��هيدانی( اين مطلب در بيان افراد مختلفی تأييد می ش��ود كه در ذيل به برخی از 

اقوال اشاره می شود. 
آيت اهلل محمد يزدی در گفت وگو با »تاريخ آناين« مورخ 29 بهمن 1395 در مورد مباحث قرآنی مرحوم آيت اهلل 

هاشمی، چنين می گويد: 
»ايشان تفسير ننوشتند. ايشان از نظر بحث هاي موضوعي و در عنواني كه چاپ شده برخي برداشت هاي موضوعي 
است. ايشان از فرصت زندان استفاده كردند. يکي يکي آيات را نگاه مي كرد كه از اين آيه چند چيز مي شود استفاده 
كرد. اين چند برداشت عالمانه اس��ت. نه اينکه تفسير كرده باش��ند. مي گويد از اين آيه اين چند چيز را مي شود 
استفاده كرد. برداشت هاي مرحوم هاشمي در اين مجموعه قرآني ربطي به رسوبات غربي ندارد. خود آيات را نگاه 
مي كند و با اطاعات علمي روايي و با ش��رايط زمان و مکاني مي گويد اين نکته را از اين آيه مي توان استفاده كرد. 
شايد منظور ايشان اين بود كه بعد بتوانند تفسيري تهيه كنند. به عنوان يادداشت هاي مقدماتي و فيش برداري هايي 
كه معمول محققين بود. اين برداشت ها حوزوي، آخوندي و طلبگي بود. در بحث هاي قرآني خيلي به تفاسير ما و 

نظرات عامه نزديک است و برخي هم اصًا در تفاسير ديگران وجود ندارد.«
جناب حجت االسام مهدوی راد از اعضای ارشد حلقه نويسندگان تفسير راهنما نيز در گفت وگو با همشهری آيه، 

شماره اسفندماه 1395، نيز همين معنا را تأييد كرده و چنين گفته است: 
»آيت اهلل هاشمی در تدوين مجموعه  ای كه بعدها تفسير راهنما نام گرفت، در پی نگارش يک تفسير موضوعی 
بود... در سال  های اوليه پيروزی انقاب اسامی )س��ال 62( كه يادداشت های اوليه تفسير راهنما به قم آورده شد 
تا كار تدوين آن صورت بگيرد، گروهی تشکيل شد كه بعدها به مركز فرهنگ و معارف قرآن تبديل گرديد... وقتی 
مرحوم آيت اهلل هاشمی رفس��نجانی به قم آمد و برای تدوين تفسير با او جلس��اتی برگزار شد، كاستی هايی را كه 
بعضاً وجود داشت مطرح كرديم و آن اشکاالت رفع ش��د...«. رك: »حجاب سياست بر چهره قرآنی«، گفت وگو با 

حجت االسام مهدوی راد، همشهری آيه، ش57، اسفندماه 1395، ص57-58. 
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يعنی برای رجوع به مطلبی كس��ی می خواهد تحقيق بکند، اينها تفسير مرجع هستند 
مثًا فرض كنيد آقای هاشمی نکاتی را مثًا درآوردند. 

سؤال: از حيث قدرت تفسيری بفرماييد.
پاسخ: می گويم ديگر، قدرت علمی ايشان ]= آقا سيد مصطفی[ خيلی باالست؛ يعنی 
واقعاً شايد توی اين تفاسير، هيچ كدام اين مدلی نيست. يعنی هيچ كسی جرئت اينکه 
وارد اين مباحث بش��ود به خودش نداده كه بيايد حاال وارد بشود، ديگر چه برسد مقاله 
بنويسد، تفسير بنويس��د! اين خود خيلی بضاعت علمی می خواهد و هم اطاعات فنی 
می خواهد. آخر يک چيزهايی نيس��ت كه همين جوری آدم ببافد. توجه می كنيد؟ مثًا 
يک بيست تا بحث راجع به يک كلمه، راجع به يک آيه، اينها خيلی سنگين است. حاال 
شما كه تفس��ير را ديديد، ماحظه بکنيد، می بينيد كه هر كسی قدرت يک همچنين 
مانوری را ندارد كه بيايد و اينجوری تفصيل بدهد. مدام چند صفحه مطلب بنويس��د؛ 
فصاحت و باغت و نمی دانم لغت. در لغت مثًا ايشان تحقيقات خيلی قشنگی دارد در 
اسماء الحسنی، در اينکه مثًا اس��م معنايش چيست و... يعنی می گويم يک تفصياتی 
دارد كه برای واقعاً طابی كه اهل تحقيق اند، مفيد است اما اگر بخواهی در معرض عموم 
دربياوريد، نه ممکن است عموم مردم ازش استفاده ای نکنند. اما از نظر قدرت علمی و 

سعه صدر، بضاعت علمی و تحقيقاتی، واقعاً يک چيز كم نظير يا بی نظيری است. 
سؤال: از يك جهت ديگر هم قابل توجه است که در حقيقت اين تفاسير يك مقداری 

متأثر از فضای زمانه هستند. در تفسير آقا مصطفی چطور بود؟ اين بود يا نبود؟ 
پاسخ: اين هم باألخره می گويم متأثر از آن فکر امام و اينها هست ديگر. گاهی يک اشاره 
هم می كند می گويد حضرت والد اينجوری می فرمايند، در اينجا گاهی ازشان نقل قول 
می كند و تفصيل می دهد. آره آن قهراً باألخره هم پس��ر امام بوده، هم باهوش بوده، هم 
شاگردش بوده، هم اهل فلسفه بوده، با آقای آشتيانی فيلسوف شرق، با هم، هم مباحثه 
بودند و يک آدم قدرتمند علمی بوده. اين اس��ت كه به طور طبيع��ی متأثر از افکار امام 

بوده است. 
سؤال: يكی از جنبه های شخصيتی مرحوم آقا س�يد مصطفی، عالقه ويژه ايشان 
به اباعبداهلل)ع( است. ايشان تفس�يرش را به امام حسين)ع( هديه کرده و مكرر در 

پياده روی کربال شرکت داشته است. در اين مورد هم بفرماييد. 
پاس�خ: عبارتش در تفس��ير ايش��ان هس��ت كه می گويد: »خدايا اگر اين تفسير من 



176
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ مصاحبه ها

ثوابی دارد، من هديه می كنم به اباعبداهلل)ع(«.1 ايش��ان يک عاقه خاصی به كربا و به 
سيدالشهدا)ع( داشتند؛ سالی چند مرتبه ايشان در پياده روی به كربا شركت می كردند، 
با 40، 50 نفر از طاب. ما هم در خدمتش��ان بوديم. گاهی هم بنده خدا پابرهنه می آمد 

و پايش زخم می شد. 
سؤال: آيا ايشان پابرهنه طی طريق می کرد؟

پاسخ: يک مدتی پابرهنه می آمدند، پايشان هم خيلی زخم می شد اما به اين راه خيلی 
عاقه داشتند. مثًا ايشان يکی از چيزهايی كه خيلی عاقه داشت، شركت در روضه بود؛ 
مثًا ]می فرمود[ من همه هفته را پيدا كرده بودم كجا روضه برقرار است، مثًا شنبه را 
خواستم پيدا كنم، يکجا كه شنبه روضه باشد. آن را هم پيدا كرده بود! بعد از نماز امام در 
مسجد شيخ اعظم، يک ش��يخ افغانی بود دو كلمه، يک، دو، سه دقيقه روضه می خواند، 
خيلی مخالف داش��ت و بعضی از علما می گفتند نخواند و فان. آقا مصطفی يواشکی به 
او پول می داد می گفت بخوان! تنهايی من می نشينم گوش می دهم! خيلی سر اين قصه 
]پيگير[ بود گاهی وقت ها آخر ]آن ش��يخ افغانی[ يک چيزهايی می گفت ]كه به مذاق 
برخی خوش نمی آمد[ يک ش��يخ پيرمردی بود، باحال بود. يک چيزهايی می گفت به 

يک عده ای برمی خورد. 
سؤال: مثاًل چه چيزی می گفت که به ديگران برمی خورد؟ مطالب سياسی بود؟

پاس�خ: می گفت كه اگر شما يک خروس تان گم بش��ود چقدر دنبالش می گرديد؟ به 
اندازه يک خروس دنبال امام زمان)عج( ]نمی گرديد[! خيلی شيرين بود. يک، دو دقيقه 
روضه می خواند، مرحوم آقا مصطفی خمينی خيل��ی حمايت می كرد، به او پول می داد 
و می گفت بخوان. بعد يکی دو كلمه روضه می خواند. يکی ديگر هم بود كه برای ايشان 
روضه می خواند. اس��مش را يادم رفته، آقای ُدرياب، مرحوم درياب يک شيخ پيرمردی 
بود. ]آقا مصطفی[ به او گفته بود بيايد خانه ش��ان مثًا روضه بخواند و هر وقت هم ]اگر 

1. تعبير آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در اين مورد، به قرار ذيل است: 
»روحی و ارواح العالمين لک الفداء يا اباعبداهلل و يا سيدالشهدا فيا رب ان كان فيما اسطره و اضبطه حول الکتاب 
االلهی شیء لی يسمی بالجزاء و الثواب، فنهديه اليه و نرجوا من حضرته التفضل علی بقبول و المنة علی المفتاق 

المفتقر الی شفاعته بعدم رده«. 
ترجمه: ای اباعبداهلل و ای سرور شهيدان! روح من و همه عالميان فدای تو باد. پروردگارا اگر آنچه كه در پيرامون 
كتاب الهی )قرآن كريم( می نگارم و ضبط می كنم، چيزی از ثواب و جزای خير برای من دارد، آن را هديه می كنم 
به سيدالشهدا)ع( و اميدوارم كه حضرتش آن را از روی تفضل قبول فرمايد و بر من محتاج به شفاعت منت نهاده، 

رد نفرمايند. 
جناب آقای سجادی در مصاحبه ديگر خود نيز با تفصيل بيشتر به اين تعبير اشاره دارد. رك: يادها و يادمان ها، 

ج1، ص363. 
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در خانه[ نيست به او گفته بود بنش��ين، تکيه بده به دِر خانه، روضه را بخوان و برو! بعد 
من پولش را به تو می دهم هر وقت ديدی ما نبودي��م اينها، ]اين كار را بکن[ آن فرد هم 
می نشست تکيه می داد به دِر خانه ايشان، روضه را می خواند ]و می رفت[. می گويم يک 
عاقه باطنی عاشقانه ای به سيدالش��هدا)س( و به روضه به روضه خوان ها داشت. اينها 

خيلی جالب بودند. رحمت اهلل عليه. 
سؤال: اگر در مورد بحث های اصولی ايش�ان هم حضرتعالی يك جمع بندی خوبی 

ارايه بفرماييد خيلی خوب است؛ مثاًل ابتكارات ايشان چه بود و از اين قبيل. 
پاسخ: حاال كه االن اين كار مجالش نيس��ت؛ منتهی ايشان در واقع می شود گفت كه 
» مدرسه االمام خمينی فی االصول«- به قول نجفی ها- آن مدرسه امام، مشرب امام را 
در اصولش خوب شرح كرده است؛ يعنی چيزهايی كه ممکن است مرحوم امام گاهی به 
اجمال از اينها رد شدند خيلی با تفصيل، با توضيح و اينها خيلی قشنگ می شود. فرض 
كن امام يک بحثی دارند به نام »خطابات قانونيه«. حاج آقا مصطفی خيلی مفصل و مبين 
وارد می شود. فرض كن در بحث »واليت فقيه« خيلی تفصيات قشنگی داده و خيلی 
توضيحات خوبی داده و چه جمع بندی خوبی كرده اس��ت. تقريباً مکتب و مشرب امام 
را می شود بگوييم ]شرح كرده[، ش��ارح اصول امام بوده، در عين حالی كه نقد و بررسی 
هم دارد اما مکتب امام، مدرس��ه امام و افکار امام را خوب در اصولش شرح داده و بيان 
كرده، و واضح كرده است... مرحوم آقا مصطفی يک مجموعه ای بود. شرح مجموعه گل، 
مرغ سحر داند و بس. يک دسته گلی بود كه از هر طرفش نگاه كنی خوشگل است. واقعاً 
اخاق بسيار خوب، برخورد خيلی عالی، تحقيق و تدريس، عبادت دائم، اهل ذكر بود، 
ذاكر بود. تمام نوافلش را می خواند. خيلی مقيد بود به نوافل شب، خيلی ذكر قل هو  اهلل  
احد را عاقه داشت، می خواند، می گفت من در عرض بيست دقيقه هزار تا قل هو اهلل  احد 
را می خوانم. خيلی طی لسان عجيبی داشت. مقيد بود بخواند. می گويم يک مجموعه، 
يک دس��ته گل خوبی بود برای مرحوم امام )رحمت اهلل عليه(، اني��س امام بود، مونس 
امام بود. خيلی می گفت: موقعی كه رفته بود تركيه، امام الغر شده بود، غذاهای آنها را 
نمی خورد، به اينها گفتم مواد ]غذايی[ بياوريد، من روزها لنگ می بستم، می رفتم توی 
آشپزخانه و غذا می پختم! ديگر غذاهای خوب درست می كردم، امام می خوردند حالشان 
خوب می شد، چون خيلی الغر شده بود و تا قبل از آمدن من فقط نان و پياز می خوردند 
تا اينکه من طبخ را شروع كردم، آشپزی و غذا را راه انداختم كه امام بخورد. ديگر امام سر 
حال شدند. خيلی واقعاً خدا ]به امام لطف كرده بود به خاطر مصطفی[ يکی از شانس های 
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مرحوم امام همين پسر خوب بود ديگر، اين خودش يک بختی است؛ كه هم مرافق است، 
هم مجتهد است، هم خدوم است، هم متواضع است. يعنی واقعاً  موجب چشم روشنی امام 
هم در دنيا بود هم در آخرت و هم در نجف! يعنی ما در بين علما در نجف، كسی نداشتيم 
كه يک همچنين پسر متشخصی به اين صورت داشته باشد كه برای اخاق برای درس 
و برای تدريس و برای محبت و برای مدد به پدر و خدمت به غير پدر، مثال باشد. ارادتی 

كه به پدر داشت ]مثال زدنی بود[ واقعاً خيلی نقشش در حفظ امام پر رنگ بود. 
سؤال: تأليفات ايشان در چه رشته هايی بود؟ چون حضرتعالی يك جا فرموديد که 
برخی از آثار ايشان را ساواک برده است. اين مسائل را کمی جزيی تر شرح فرماييد. 
پاسخ: آنها مال قم بوده ولی آنهايی كه نجف بود اين مجموعه منتقل شد قم. من بردم 

سپردم كتابخانه آقای نجفی كه از بين نرود، االن هم آنجا هست. 
سؤال: چندتا کتاب بود؟

پاس�خ: يادم نيس��ت كه مخطوطاتش را آورديم، همه را جلد كرديم تحويل كتابخانه 
آقای نجفی داديم كه حفظ بشود. االن مخطوطاتش آنجا هس��ت، اگر برويد می توانيد 
فيلم برداری كنيد. بعد من رفتم خدمت حضرت امام)ره( گفتم اگر اجازه بدهيد اينها را 
تحقيق بکنيم و چاپ بکنيم؛ اوالً تفسيرش را. ايشان خيلی استقبال كرد.1 بعد تفسيرش 
را گرفتيم با سه، چهار نفر. آن وقت حسين آقای خمينی هم می آمدند و صفحه به صفحه 
می خوانديم و می نوشتيم، پاورقی زديم و تفس��يرش را چاپ كرديم و خدمت امام هم 
برديم، امام خيلی خوشحال شدند. آن وقت چهار جلد بود كه در مرحله بعد مؤسسه امام 

گرفتند رويش كار كردند، پنج جلد شد. 
سؤال: يعنی ايشان االن اثر چاپ نشده ديگری ندارد؟ چون گاهی خودشان به برخی 

آثارشان اشاره دارند. مثاًل در موارد زيادی از کتاب الكبير نام برده اند. 
پاس�خ: نه، حاال ممکن اس��ت يک چيزهايی بوده، توی قم مانده، اما آنهايی كه نجف 
بوده همه حفظ شده اس��ت... ما در اين راستا آمديم يک مؤسس��ه ای را ثبت كرديم به 
نام مؤسسه ش��هيد مصطفی خمينی كه حاال هم هس��ت. ديگر كتاب هايشان كه تمام 

1. حجت االسام سجادی در جای ديگر در اين مورد چنين می گويد: 
»بنده روزی در جماران به محضر امام بزرگوار مشرف شده و عرض كردم، چنانچه اجازه بفرماييد كتاب تفسير 
مرحوم حاج آقا مصطفی را به چاپ برسانم. امام فرمودند: قاعدتاً كتاب خوبی اس��ت. لذا بر آن شدم كه علی رغم 
گرفتاری ها و موانع زياد، كار را ش��روع كنم و با توفيقات خداوند متعال، تا حدودی موفقيت حاصل شد. فراموش 
نمی كنم، در آن روزی كه تفسير چاپ شد به محضر امام)س( برده و به ايشان تقديم كردم. ايشان بسيار خوشحال 
شده و با تبسمی دلپذير از اين كار استقبال نموده و همه خستگی ها و مشکات كار را جبران نمودند. جزاه اهلل عّنا 

و عن جميع المؤمنين افضل الجزاء«.
رك: يادها و يادمان ها، ج1، ص366-367.
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ش��د يک كارهای ديگر می كنيم برای تأليفات و تحقيقات. آخرين اثر هم همين كتاب 
مفاتيح السماء است. سيره امام در عبادت و ذكر و دعا در نجف و اينها هست. اين را جمع 

كرديم. چيز خوبی است. اين آخرين اثر مؤسسه هست. 
سؤال: يك بخشی از مس�ائلی که قباًل در خاطرات حضرتعالی منعكس شده همين 
خاطرات معنوی راجع به آقا مصطفی خمينی است. اينها را برايمان بيشتر بگوييد. در 
برخی خاطرات اشاره شده که ايشان با شخصيت های عرفانی مثل آقای بهاءالدينی، 
کشميری و اينها ارتباط داشت اما خيلی مطلب زيادی در اين مورد نمی دانيم. مثاًل با 
چه کسانی ارتباط داشت؟ سيره عرفانی و معنويش چی بود؟ بقيه بزرگان مثل آقای 
دستغيب و ديگران خواب هايی نقل کردند که خود ش�ما هم بعضًا اشاره داريد. اين 

نكات را يك مقدار بيان بفرماييد. 
پاسخ: باألخره ايش��ان می گويم يک رجلی بود. با افراد خاصی كه بگويم ارتباط مثًا 
استاد و شاگردی داشته باشد، نداشت اما اهل ذكر و اهل معرفت اهل اين چيزها را خيلی 
دوست می داشت. مثل مرحوم آسيد جمال شيرازی كه خيلی با هم رفيق بودند. آن هم 
از دوست های مرحوم دستغيب بودند. نجف خيلی با ايش��ان مأنوس بود. آسيد جمال 
شيرازی كه حجت االسام خامنه ای هم خيلی به ايشان عاقه داشته، آقا مصطفی با آن 
بود. اينها را عاقه داشت اما اينکه ]بخواهد شاگردشان باش��د، نبود[. با حجت االسام 
كشميری، حجت االسام فکور ]يزدی[، نمی دانم بيشتر ايشان انسش با آقای بهاءالدينی 
بوده در قم. آقای بهاءالدينی می گفتند: اكثر اوقات مثًا يک جا ديگر قرار می گذاش��ت 
آخر شب می آمد پيش من. خيلی با ايشان مأنوس بود و خيلی هم ايشان عجيب عاقه 
دارد به او. اظهارات آقای بهاءالدينی نسبت به ايش��ان خيلی عجيب و غريب است. يک 
مجموعه ای بود خيلی جامع و كامل و محقق و متتبع و متدين. خود همان خدمتش به 

پدرش، خودش را وقف پدرش كرده بود. 
س�ؤال: برخی از آقايان در خاطراتش�ان يك تنقيص هايی از آقا مصطفی خمينی 
داش�تند؛ از جمله آقايی چنين ادعا کرده که آقا مصطفی ب�ه خاطر مثاًل عدم ترويج 
مرجعيت امام، با آقا موس�ی  صدر يا با ش�هيد صدر بد بوده اس�ت.1 ب�ه يك نحو آقا 
مصطفی خمينی را توی اين اختالفاتی که وجود داشت، آمدند محكوم کردند. ببينيد 
امثال حضرتعالی که با ايش�ان مأنوس بوديد، توی اين مسائل خيلی قضاوت هايتان 

1. آقايان سيد صادق طباطبايی و نيز آقای هاشمی رفسنجانی )فقط در مورد آقا موسی(، چنين ادعايی را مطرح 
كرده اند.
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در تاريخ مؤثر خواهد بود. حاال با توجه به شناخت و مشاهداتی که شما داشتيد، اين 
موضوع را چطور تحليل می کنيد؟

پاسخ: نه، اتفاقاً يک چيزی كه مرحوم امام خودشان داشتند و آقا مصطفی هم همين 
جور بودند، و اين واقعاً عجيب بود كه در طول مدتی كه امام در نجف بودند و آقا مصطفی 
هم زنده بود، مخالفت ها خيلی ش��ديد و صريح و وقيحانه بود؛ يعنی ديگر هر چی شما 
فکر بکنيد، هم می گفتند، هم عمل می كردند، زباناً، عمًا، همه اينها بود اما عجيب اين 
اس��ت كه امام رحمت اهلل عليه، هيچ جا عکس العمل نشان نمی داد؛ نه در كامش، نه در 
صحبت، حتی فرض كن در صحبت دو نفری با آق��ا مصطفی هم بخواهد چنين حرفی، 
گله ای بکند، نکرده! هيچ چيز نمی گويد هيچ. همه را به ]مفاد آيه[ »إذا َمروا باللْغو َمُروا 
كَراماً«،1 ]تطبيق[ كرده و اين برای آقا مصطفی هم بوده است كه آنها يک طيفی بودند 
كه مأموريت ساواك و شاه اينها داشتند برای اذيت و آزار، اما امام همه اينها را با حلم و 
با كرم رد می كرد، هيچ عکس العملی آن وقت نش��ان نداد. آقا مصطفی هم به تبع امام، 
واقعاً همين جور بود كه عکس العملی زبانی، عملی، اصًا به همه احترام می كردند، اسم 
همه را محترم ]می بردند[، حتی امام توی خانه اش يک وقت اسم كسی را می بردند داد 
می زد اينجا صحبت از هيچ كس نکنيد! يعنی مشرب امام بود، آقا مصطفی هم همين جور 
بود، اگر هم می گويند واقعاً بی خود می گويند. راجع به همين ش��هيد صدر، ايشان يک 
وقت شهريه می داد. ايشان در س��طح اين نبود كه شهريه آن ]آقا[ را بگيرد، ولی شهريه 
شهيد صدر را می گرفت، يعنی احتراماً. ايشان نيازی ]به اين پول[ نداشت، می دانيد كه 
بيشترين شهريه را امام در نجف می دادند، يعنی در تاريخ نجف شهريه ای كه امام برای 
طاب وضع كردند خيلی تاريخی بود و البته مؤسسش آقا مصطفی بود )رحمت اهلل عليه(. 

سؤال: چطور؟ يعنی آقا مصطفی اين پيشنهاد را دادند؟
پاسخ: شرايط طوری بود كه همه را بيرون می كردند، آقا مصطفی گفت شهريه امام را 
زياد كردند كه بيشتر طلبه ها بمانند. آن وقت شهريه امام خيلی زياد شد. اين در تاريخ 
نجف سابقه نداشت. آن وقت ]آقا مصطفی[ در عين حال هم به علما احترام می كردند؛ 
هيچ وقت اظهار مخالفت، نه زبانی، نه عملی، ]با كسی نداشتند[؛ يعنی شأن خودشان 

نمی دانستند كه اين كار را بکنند. 
سؤال: نسبت به امام موسی صدر چطور؟

پاس�خ: آن هم همينطور. آن هم چيزی نبوده، اتفاقاً بعد از اينکه امام محاصره شدند، 

1. سوره فرقان، آيه 72.
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موسی صدر امام را دعوت كرد به لبنان، ]آن وقتی[ كه قرار بود از عراق خارج بشوند. امام 
را دعوت كرد به لبنان كه بيايد پيش ما. يک��ی از جاهايی كه قرار بود بروند پيش همين 

امام موسی. كه بعد پيش آمد كه رفتند پاريس. 
سؤال: امام موسی صدر يك ديداری با شاه داشتند، آيا اين ماجرا نمی توانست باعث 

دلگيری آقا مصطفی شده باشد؟ 
پاسخ: باألخره اينها مواضع شان فرق می كرد ديگر؛ حاال اينکه عکس العمل خارجی كه 
شما می گوييد نبوده كه نشان بدهند، اينها ابرازی نمی كردند. امام با همه علمای نجف 
موضعش فرق می كرد اما اگر كسی اسم آقای خويی را يک وقت می خواست به بدی ببرد، 
ايشان عصبانی می شد؛ كما اينکه مرحوم احمد آقا گفت در تهران يک گروه آمدند اسم 
آقای خويی را يک جوری زش��ت بردند، امام خيلی عصبانی شد، بيرون شان كرد گفت 
اسم يک مرجع را پيش من اينجوری می آوريد؟! خاصه اوضاعشان را ريخت به هم بله 
حرمت مقامات را ]پاس می داشتند[ باألخره آنها مرجع اند حاال نظر من را قبول ندارند، 

خب ندارند. ما كه كل دين نيستيم كه بگوييم هر كی ما را قبول ندارد بی دين است. 
س�ؤال: يكی از بحث های مهم، ديدگاه های آقا مصطفی نس�بت به دکتر شريعتی 

است. در اين مورد...
پاس�خ: بله، ايشان با نظرات ش��ريعتی مثل آقای مطهری بود. مرحوم شهيد مطهری 
]با افکار دكتر شريعتی[ مخالف بود ديگر. ايشان هم، آره، آقای شريعتی را مطلقاً قبول 

نداشتند.
سؤال: شهيد مطهری در يك دوره ای باألخره دکتر شريعتی را قبول داشته،1 آيا آقا 

مصطفی اين طوری بوده يا از اول اصاًل هيچ ارادتی به دکتر نداشته است؟ 
پاسخ: ]ارادتی به دكتر[ نداشت؛ ظاهرش كه ما می دانيم مخالف بودند.

سؤال: س�يره علمی، تحقيقاتی و مطالعاتی آقا مصطفی خمينی هم مهم است. آيا 
غير از بحث های علمی مطالعات آزاد و مطالعات روز داش�تند؟ روزی چند س�اعت 

مطالعه می کرد؟ 
پاس�خ: خب چرا ديگر، باألخره طبيعت كار امام اين بود كه بايد هم در اخبار روز دنيا 
باشد، هم مکاتباتی كه از ايران می آيد، مراس��اتی كه می شود، ]اينها را بايد در جريان 

1. مرحوم شهيد مطهری در ابتدای فعاليت گسترده دكتر شريعتی، او را تأييد می كرد و حتی می توان ايشان را 
يکی از زمينه سازان حضور شريعتی در حسينيه ارشاد و مشهوريت وی برشمرد اما برخی از حضرات مانند عامه 
طباطبايی و برخی از شاگردان ايش��ان )مانند آيت اهلل مصباح يزدی( در هيچ دوره ای، كمترين تأييدی نسبت به 
دكتر شريعتی و آثار ايشان نداشته   اند و اين موضوعی بسيار مهم و قابل بررسی تاريخی است. )مقدمی شهيدانی( 
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باشند[. يعنی طبيعت كنار امام بودن اين است كه آدم اين چيزها را ببيند و می ديدند. 
س�ؤال: يكی ديگر از بحث هايی که بعضًا برخی افراد هم در منابع رس�می اش�اره 
کرده اند و به طور غير رسمی توی برخی محافل حوزوی خيلی پيچيده و زبان به زبان 
می رود، بحث بذله گويی و شوخی های آقا مصطفی است؛ اين مطلب را برخی اينطور 
روايت می کنند که ش�وخی های آقا مصطفی خيلی بی ضابطه بوده و يك ش�خصيت 

سبكی از ايشان ارايه می دهند. اين موضوع از نظر شما چطور است؟ 
پاسخ: نه، نه. اينها نامردند. چون واقعاً ما سال ها با مرحوم آقا مصطفی در نجف زندگی 
كرديم، يعنی درسش و نمازش و سفرش ]را درك كرديم[. آخر آدم می گويند در سفر 
]شخصيت و ماهيتش[ معلوم می ش��ود، مکرر مثًا سالی دو، س��ه بار پياده روی كربا 
]می رفتيم[. يک آدم مؤدب و موقر و حتی توی راه هم تا می نشستند، همه را وادار می كرد 
به دعا، به توسل. گاهی ش��ب ها يک مس��ئله علمی را مطرح می كردند. همين شورای 
استفتاء امام بودند؛ مرحوم آقای خاتم، حجت االس��ام قديری... ]آقا مصطفی گاهی[ 
مباحث ادبی مطرح می كرد كه اين مثًا اين نکته اش چيست؟ همه را سرگرم اين مسائل 
می كرد. شناگر خوبی هم بود، شنا هم به طلبه ها ياد می داد. می گفت مثًا اينجوری توی 

آب برويد. شنا خيلی خوب بلد بود. 
نه، ما كه نه خاف ادبی، نه خاف نزاكتی هيچ چيز از اين چيزها نديديم. يعنی اينها هم 
حاال مثًا در بچگی در قم ممکن است ]بوده باشد[، كه هر بچه ای يک كارهايی ممکن 
اس��ت در كوچکی می كرده اما در آنجايی كه ما نجف بوديم، بيش از 13-10 سال كه با 

ايشان محشور بوديم، ما كه جز خير و ادب و ذكر و دعا و توسل چيزی از او نديديم. 
سؤال: گرچه خاطرات شما در مورد آقا مصطفی قباًل بيان و منتشر شده، اما در اينجا 

برخی از آنها را برايمان بازگو بفرماييد. 
پاسخ: باألخره ايشان خيلی می دانيد كه با محبت بود. ما يک شب آمديم توی مدرسه 
حجت االس��ام بروجردی، يک عبای نازك روی دوش مان بود، هوا هم س��رد بود، سوز 
بدی می آمد. آقا مصطفی من را صدا كردند به من گفتند: چقدر هوا س��رد است، گفتند 
اين عبايت كه نازك است، گفتم: بله، چه كار كنيم؟ پول ندارم عبا بخرم. ]خنده راوی[ 
سريع يک حواله نوشتند، بروم يک عبا بگيرم. يک عبافروش��ی بود. بعد هم آنجا پدر و 
مادرمان نبودند، برای امر ازدواج ما )يعنی چند تا از رفقا( ]ايش��ان اقدام كردند[: آقای 
برقعی، آقای قاسم پور، آقای رحمت، آقای ناصری همه اينها را ]ايشان رسيدگی كرد[. 
س��ركرده و پدر همه بود ديگر. می گويند: »االباُء ثاثَه: أُب َولَّ��َدك، و أٌب َزوََّجک، َو أٌََب 
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َعلََّمک«؛1 پدر سه تاست. ايشان هم استاد بود... هم دنبال ازدواج رفقا بود باألخره آبرومند 
بود می رفت باألخره قصه را جمع می كرد چون جو نجف اقتضا می كرد به ما زن ندهند. 
چون آنجا ما همه مرتد بوديم كمونيست بوديم، يک غوغايی بود! می ترسيدند بيچاره ها. 
اما ديگر آقا مصطفی رفت. می رفت بنده خدا از اين كارها می كرد، حاال هم بايد برود هم 
»بله« را بگيرد. بعد هم توی حرم عقد ما را باالسر اميرالمؤمنين)ع( خواندند. حاال بايد 
خرجش را هم بدهند بندگان خدا! يک حاج رئيس كويتی بود ما از او قرض گرفتيم؛ بعد 
از يکی، دو ماه آمد خانه ما گفت كه پول من را بده، گفت��م ندارم! خدا رحمت كند يک 
رفيقی داش��تيم، گفتيم كه می خواهيم زن بگيريم پول نداريم، گفت قرض می گيريم، 
زن می گيريم بعد كه نداريم بدهيم، عوض قرض زن را كه نمی گيرند! ]خنده ش��ديد[ 
همه همين كار را كردند. بعد اين حاج رئيس آمد س��ر و صدا كرد امام فهميدند و من را 
خواستند گفتند كه چيست؟ گفتم اين طلب دارد، گفتند برای چه؟ گفتم برای همين 
ازدواج و اينها. نمی دانم 12 دينار 10 دينار چقدر بود، گفتند بگير برو به او بده، بگو سر 
و صدا نکند. دين مان را هم امام دادند، رحمت اهلل عليه. خيلی زندگی خوبی بود. خيلی 
واقعاً يک لحظه اش هيچ جا گير نمی آيد اين صفا، رفاقت و محبت همه شيرين بود واال 
مثًا ظاهری بر حسب ظاهر دنيا، نه امام خانه و تشکيات خوبی نداشت، نه آقا مصطفی، 
نه ما، ولی آن حالی كه داشتيم ديگر اينجاها گير نمی آيد. آن راحتی روحی كه آدم دارد 
كه راحت است مقيد نيست حاال اينها را داشته باشد حرص به دنيا اينها نبود، خيلی مثًا 
زندگی آقا مصطفی اگر االن برويد فيلم برداری كنيد بد نيست خانه ايشان در نجف يک 
فيلم برداری بکنيد يک خانه كوچک محقری است، دو تا اتاق دارد يک اتاق باالخانه دارد. 
بله، يک خانه كوچولويی بدون تشريفات. بله باألخره امام سيره شان همين بود. اينکه 
دايم اصرار دارند زی طلبگی زی طلبگی، اين خيلی مهم بود كه رعايت می كردند، هم 
در نجف هم در ]ايران[. آقا مصطفی هم همينجور بود واقعاً، احمدآقا همين جور بود. خدا 
رحمتش كند. چون اين خيلی مؤثر است در اينکه مردم پای دين بمانند، اگر ببينند ما 
هم مثل خودشانيم ديگر چه فرقی می كند؟ اين فرد دنيا می خواهد، ما هم می خواهيم، 
آن هيچ چيز سرش نمی شود، ما هم كه نمی شود... در حالی كه بيشترين شهريه را امام 
آن موقع می دادند، در بين آقازاده ها هيچ كس��ی اينطوری ]مانند آقا مصطفی[ زندگی 

1. س��يد حيدر آملی، المقدمات من كتاب نص النصوص ، تهران، قسمت ايران شناس��ی انستيتو ايران و فرانسه 
پژوهش های علمی در ايران ، 1352ش، ص498؛ عبدالحسين امينی، الغدير فی الکتاب و السنه و األدب ، قم، مركز 
الغدير للدراسات االساميه ، 1416ق، ج 1، ص650؛ علی مشکينی، تحرير المواعظ العدديه، قم، الهادی ، 1424ق، 

ص247.  
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نمی كرد، به اين سادگی، به اين قشنگی، آن وقت ]در عين سادگی[، پركار؛ يعنی بيشتر 
اين كتاب ها را آنجا نوشته، هم پركار بوده، هم پر عبادت بوده، هم باألخره فعاليت های 

جمعی امام و اينها را می گرداند، خود بيت امام رحمت اهلل عليه را...
سؤال: راجع به قضيه شهادتشان نظرتان چيست؟

پاسخ: باألخره می  گويم آن هم يک پرونده ای هست؛ بعضی از پرونده ها توی اين دنيا 
معلوم نمی شود تا آن ور )قيامت( برويم. ]ارتحال ايشان[ عادی نبود چون ]همان روز[ 
درسش را هم گفت و شب هم يک جلسه ای رفته بودند ظاهراً فاتحه ای بوده، چيزی بوده، 

ديگر يک دفعه يک همچنين حادثه ای پيش آمد، غير متعارف بود. 
سؤال: خبر ارتحال يا شهادت شان چه وقت به شما رسيد؟

پاسخ: آن ايام پدرم حرم بود، ما با ايش��ان همسايه بوديم. تقريباً اذان صبح از حرم كه 
آمد به من گفت آقا مصطفی را بردند. گفتم چی بردن��د؟ گفت: الی پتو پيچيده بودند، 
از توی خانه اش بردند. بعد رفتيم بيمارس��تان كه ديديم بله، بنده خدا، دكترها آمدند 
گفتند ]ايشان از دنيا رفته است[ ديگر امام اجازه كالبدشکافی ندادند، گفتند ]مقدمات 
تدفين مهيا شود[. دولت عراق هم گفت هر جا می خواهند دفن كنند. ايشان را در همين 
حجره ای دفن كردند كه مرحوم حاج محمدحس��ين اصفهانی )صاحب ديوان اش��عار، 
همان كمپانی معروف( آنجا دفن اس��ت. علی ای حال واقعاً پيدا ب��ود كه جايش را هم 
اميرالمؤمنين)ع( به او داد. چون قبًا پدر آقای بنی صدر هم آنجا بود. پدر آقای بنی صدر 

خدا رحمتش كند از علمای همدان بود، آنجا را خريده بود همان جا دفن شد. 
سؤال: آن محل دفن، مال پدر بنی صدر که نبود؟ برخی گفتند چون بنی صدر کمك 

کرد که ايشان آنجا دفن بشود.1
پاس�خ: نه، خود پدر بنی صدر هم آنجا دفن اس��ت. آن هم ممکن اس��ت. چيز بعيدی 
نيست، ولی عمده موافقت دولت عراق است. می خواستند آنجا را به قيمت خيلی بااليی 
برای مرحوم آيت اهلل  العظمی شاهرودی بخرند، دولت عراق اجازه نداد! پول زيادی هم 
می خواستند بدهند اما آنجا را ]دولت[ اجازه نداد اما اين را برای ايشان اجازه دادند، كار 
خدا بود ديگر، مثل اينکه كسی كه اميرالمؤمنين)ع( آنجا را برايش تهيه كرده بود. علی 
ای حال وقتی كه حرم می رفت، يکی از زيارت نامه هايش اين بود؛ يکی از رفقا می گفت: 

]در حرم[ نشسته بود اين شعر سعدی را می خواند كه: 
در آن نفس كه بميرم در آرزوی تو باشم     به آن اميد دهم جان كه خاك كوی تو باشم

1. اشاره به مطالب مرحوم سيد رضا برقعی و برخی ديگر در اين مورد. 
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می گفت اين را می خوان��د و گريه می كرد. آخرش هم همين ش��د. علی ای حال، يک 
زندگی پاك و مطهر و نورانی و موفقی داشت. خوشا به حالش.

سؤال: حضرت امام واکنش شان به ماجرای شهادت آقا مصطفی چه بود؟
پاسخ: واكنش ش��ان اينکه خيلی متأثر بود ديگر، خيلی سنگين بود. چون هم از نظر 
علمی قبولش داشت، هم ]پدر و پسر به هم[ عاقه مند بودند، با هم خيلی قاطی بودند. 
در اين سنينی كه در غربت بودند شبانه روز با هم خيلی اياب و ذهاب داشتند. اين است 
كه يک همچنين چيزی يک دفعه، فاجعه بود. امام بر حسب ظاهر چيزی نشان نمی داد 

ولی خيلی اذيت شد، يعنی خيلی تحملش سخت بود. 
سؤال: بازتاب شهادت ايشان در حوزه علميه نجف چه بود؛ چه در ميان آنهايی که 

با امام ارتباطی نداشتند و چه آنهايی که اطراف امام بودند؟
پاس�خ: آنها ديگر باألخره مجالس می گرفتند، می آمدند، تسليت می گفتند، بله، يک 
چيز ظاهری كه خاف عرف باشد، نبوده. خوب بود. هم جايش ]= محل دفن پيکر مطهر[ 
خوب بود، هم مراسمش خوب بود. امام هم آمدند سخنرانی كردند، به گفته ايشان، ]اين 
واقعه[ از الطاف خفيه خدا بوده، خدا يک لطف خفيه داشته كه بعد اين لطف خدا جلی 
شد. ]شهادت[ ايشان آن موقع از الطاف خفيه بود باألخره بعد موجب تحركات ]گسترده 
اقشار مختلف مردم[ در ايران شد. اگر يادتان باشد آقای روحانی هم آن موقع يک منبری 
رفت. همين آقای روحانی كه رئيس جمهور است، يک منبر مفصلی رفت راجع به همين 

شهادت.
سؤال: يكی از پرسش های کليدی در مورد آقا مصطفی خمينی، جايگاه ايشان در 

مبارزات است. به نظر می رسد اين بخش از زندگی ايشان، پنهان است.
پاسخ: پنهان نيست كه، ايش��ان وقتی كه امام ]به زندان و تبعيد تركيه[ رفتند، تمام 
قم همه كارها روی دوش ايشان بود، برای همين آقا مصطفی را تبعيد كردند. ديدند كل 
كارهای آقای خمينی را دارد ]انجام می دهد[ اصًا بع��د از تركيه می گفتند كل مقصر 
]ماجرا[ اين پسرش است، تحليل شان اين بود كه آقا مصطفی دارد آقا را مدام تحريک 

می كند به اين كارها، يعنی جايگاهش كه معلوم است كه اينجوری بوده.
سؤال: ارتباطش با سيد موسی اصفهانی چطور بود؟

پاسخ: با اينها خوب نبود، آدم هايی كه ظاهرش��ان متدين نبودند، با اينها خوب نبود. 
مثًا ]نسبت به[ قطب زاده، خيلی دوست نداشت كه او به خانه اش برود. بنی صدر را هم 
می گفت آدم خطرناكی اس��ت. در همان نجف گفت اين آدم خطرناكی اس��ت، به او بها 
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ندهيد. پيش بينی می كرد آدم خطرناكی است. 
سؤال: برخی گفته اند مثاًل موسی اصفهانی با آقا مصطفی رفيق بوده است.

پاس�خ: رفيق كه نه، در نجف نبوده آقا مصطفی ك��ه. اينها باألخ��ره می آمدند ديگر 
آقازاده ها، پسر آقای خويی، پسرهای آسيد ابوالحسن، اينها يک رفت و آمدهای عادی 
بوده، رفيق كه نبوده، اصًا يک آدمی كه مجتهد اس��ت، مدرس اس��ت، اين همه، پنج 
هزار صفحه چيز نوش��ته، اصًا نمی خورد به آن فرد. ي��ک آدم آزادی بود برای خودش. 
نمی گويم اصًا همديگر را نديدند اما اينکه رفاقت پشت پرده ای باشد اينها اصًا نبوده، 
ممکن است فرض كن يک جايی كه دعوت می كرده مهمانی، ايشان هم بوده. ]موسی 
شخصيت جالبی نداشته[، نه، نبوده. حاال اينها می بينند آقا مصطفی را می خواهند يک 
چيزی برايش درس��ت كنند و اال می گويم مثل يک دسته گل می ماند، هر ورش را نگاه 
كنی قشنگ است. اگر آدم انصاف داشته باشد، آقا مصطفی يک دسته گل محمدی است، 

اخاقش، علمش، تدريسش.
سؤال: رابطه آقا مصطفی با آقای ابراهيم يزدی چطور بود؟

پاس�خ: او هم می آمد، نماينده رس��می امام بود توی امريکا، يک چيز كتبی داشت از 
امام كه آنجا دانشجوها زياد بودند، فعاليت می كردند. حاال ديگر بعد آمدند اينجوری ولو 
شدند. آقا مصطفی خيلی زيرك بود واقعاً مثًا آن وقت. می گفت بنی صدر خطرناك است، 
مثًا هيچ كسی فکر نمی كرد، به ذهن ما هم نمی آمد، به ذهن هيچ كسی نمی آمد، ]آقا 

مصطفی[ نسبت به آدم ها يک نظريات صائب قشنگی داشت.
سؤال: پس اينها بدبينی بی منشأ نبوده؟

پاسخ: نه، گاهی »المؤمن يَنُظُر بُِنوِراهلل«1 گاهی آدم يکی را می بيند می فهمد، خاطره 
خوشمزه ای است؛ يک دفعه با يک شيخی رفتيم بيرونی امام نشستيم، آقا مصطفی بلند 
شد رفت، آن شيخ گفت كه خيلی اين باهوش است. گفتم از كجا می گويی اين باهوش 
اس��ت؟ گفت: اين فهميد من ديوانه ام! گفت آقا مصطفی فهميد من ديوانه ام بلند ش��د 
رفت، شما هيچ كدام نفهميديد. گفت ش��ما هيچ كدام نفهميديد ولی اين فهميد، زود 

پاشد رفت. گاهی وقت ها يک فهم های فوق العاده ای داشت. خدا رحمتش كند.
 سؤال: اين رساله واليت فقيه که به کوشش شما چاپ شده، آيا از دروس بيع ايشان 

1. رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله: »احَذُروا فراَس��ةَ المؤمن؛ فإنّه يَنُظُر بنوراهلل، و يَنطُق بَتوفيق اهلّل«. كنز العّمال: 
 .30731
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استنساخ شده است يا رساله مستقل است؟
پاسخ: نه، مستقل نوشته، بله مستقل است؛ يعنی مثل مرحوم امام كه در خال بحث 

آمده، او هم بحث كرده است.
سؤال: اين رس�اله بعد از شهادت ش�ان به دس�ت ش�ما افتاد يا از قبل شما اطالع 

داشتيد؟
پاسخ: باألخره يک مدتی گم شده بود، بعد پيدا شد. در همين كتاب ها پيدا شد.

سؤال: ايشان در اين رساله بنايش اين بود که واليت فقيه امام را شرح بدهد يا قصد 
داشتتند خودشان مستقاًل چيزی بنويسند؟

پاس�خ: باألخره معموالً در آن فاز بود ديگر. يعنی در اثبات ]واليت فقيه[ می خواست 
ادله بيشتری بياورد برای اثبات مدعای امام رحمت اهلل عليه. می گويم كه در اصولش هم 
همين جور است، در فقهش هم، يعنی می شود بگوييم شارح مدرسه و مکتب امام، مشرب 

امام، در فقه و در اصول و در همه اين مسائل بودند. 
سؤال: به نظر شما چرا ايشان قدرش ناشناخته مانده است؟

پاس�خ: ديگر می دانيد دائماً اصًا روايت دارد می گويد مؤمن مثل پيغمبرها »مکفر«1 
است هميش��ه مورد كفران قرار می گيرد. اين يک چيز ]عادی و ثابت است كه[ در عالم 
همين جور است ديگر. خيلی از علما و ]بزرگان اين گونه اند[ از ايشان تقدير نمی شود. آنها 
اجرش��ان را از خدا می گيرند. آقا مصطفی به بهترين جاها كه می خواست برسد، رسيد؛ 
حاال چه ما قبول بکنيم، چه ما قبول نکنيم. واقعاً به فوز عظيم رس��يد. رحمت اهلل عليه. 

»َساٌم َعلَْيه يَْوَم ُولَد َو يَْوَم يَُموُت َو يَْوَم يُْبَعُث َحيا«2 

1. امام صادق عليه السام: »ان المومَن مَکفَّر وذلک ان معروفه يصعد الی اهلل تعالی فا ينتشر فی الناس، والکافر 
مش��هور وذلک ان معروفه للناس ينتشر فی الناس و ال يصعد الی الس��ماء« ترجمه: مؤمن ناسپاسی می شود، زيرا 
خوبی او به درگاه خدای متعال و در ميان مردم شايع نمی شود، اما خوبی های كافر شايع می شود چون برای مردم 

است و به درگاه الهی باال نمی رود. رك: علل الشرايع، ج2، ص560/ح1. 
2. آيه 15 از سوره مباركه مريم؛ »و سام و ايمنی )از هر ترس و عذاب( بر او باد روزی كه زاده 

شد، و روزی كه می ميرد و روزی كه زنده برانگيخته می شود.« 
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مصاحبه با آيت اهلل علی اکبر سيفی مازندرانی1
سؤال: در آثار منتشرشده مرحوم آقا مصطفی خمينی در تفسير، فقه، اصول، قواعد 
فقهيه، بحث های پراکنده رجالی و... وجود دارد. حضرتعالی به آن مقدار که مراجعه 
داشته و صالح می دانيد، نكاتی را در مورد آثار ايشان بيان بفرماييد. به عنوان اولين 
سؤال، بفرماييد خود شما با شخصيت آقا مصطفی خمينی و در مرتبه بعدی با آثار و 

افكار حوزوی ايشان، از چه زمانی آشنا شديد؟ 
پاس�خ: بس��م اهلل الرحمن الرحيم و صل اهلل علی محمد و آله طيبين الطاهرين. اللهم 
صل علی محمد و آل محمد. مرحوم آقا س��يد مصطفی خمينی فرزند ارشد امام راحل 
عظيم الشأن ما، در دورانی كه بنده مش��غول تحصيل در قم بودم، قبل انقاب، سال 52 
به بعد، ايشان را درك نکردم. يعنی به اين معنا كه ايشان در ايران نبودند كه ما خدمت 
ايشان برس��يم لکن بعضی از علما و فقهای بزرگوار كه من خدمت ايشان استفاده هايی 

1. آيت اهلل علی اكبر س��يفی مازندران��ی از مجتهدانی انقابی و نامور در حوزه علميه قم اس��ت. ايش��ان به طور 
توأمان در دو عرصه اجتهاد و جهاد، حضور مستمر و مداوم داشته و دارد. شاگردی اكثريت اعام قم، جانبازی در 
جنگ تحميلی، نگارش بيش از 100 اثر علمی در رشته های مختلف علوم اسامی )از جمله كتاب ارجمند دليل 
تحريرالوسيله( و تأس��يس مركزی به نام »معهد االجتهاد الفعال« با هدف مجتهدپروری و تربيت طاب مستعد، 
بخشی از كارنامه ايشان است. بعد از ماجرای ارتحال ناگهانی فرزند آيت اهلل سيفی در بهمن ماه 1393، مقام معظم 
رهبری طی پيامی بلند، از ايشان به عنوان »فقيه مجاهد« ياد كردند. در اين مصاحبه به بررسی »آثار علمی آيت اهلل 

سيد مصطفی خمينی« از زبان آيت اهلل سيفی پرداخته ايم. 
اين مصاحبه در تاريخ 96/6/15 در محل مؤسسه »معهد االجتهاد الفعال« در قم، برگزار گرديد و آقای مقدمی 

شهيدانی و حجت االسام محمد خاكپور در جلسه مصاحبه حاضر بودند. 
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كردم- هم در اصول، كفايه جلد دوم و هم در فقه كه بخش معظمی از مکاس��ب بوده و 
رساله های آخر شيخ انصاری در مکاسب، و بعد از آن هم قواعد فقهيه مرحوم بجنوردی- 
آقای آيت اهلل واعظی قائنی بودند كه البته آن بزرگوار ش��خص بسيار فهيم و فهميده ای 
بودند، ايشان با جناب آقا سيد مصطفی هم بحث بود، ايش��ان گفت: ما بوديم و مرحوم 

بجنوردی1 كه می خواست »قواعد الفقهيه« را تأليف كند. 
ايشان می گفت كه من بودم و آقا سيد مصطفی و دو، سه نفر از فضای ديگر در خدمت 
جناب آقای بجنوردی كه ايشان برای ما اين مباحث قواعد فقهيه را القاء می كرد. همان 
زمانی كه می خواس��ت »قواعد الفقهيه« تأليف كند؛ و چون خود اين متن قواعد فقهيه 
را بعد از اتمام مکاسب و آن رس��اله های آخر مکاسب، من خدمت اين بزرگوار می گفتم 
برای ما توضيح بدهيد، می خواندم، ايشان هم اين مطلبی را كه گفتم، به مناسبت، در آن 
جلسات بيان كرد. همان جا من متوجه سطح علمی جناب آقا مصطفی شده بودم. البته 
اين مربوط به قبل از انقاب است؛ قضيه ای كه با اين بزرگوار )آيت اهلل قائنی( آشنا شديم، 
مرحوم آيت اهلل ميرزا هاشم آملی سبب شد. ]به اين صورت[ كه ما درس مکاسب را نزد 
آقای ستوده می رفتيم، روزی خدمت آقای ميرزا هاشم رسيدم. در همان كوچه آقازاده 
بودند. آن موقع ها ايشان همين مدرس��ه ولی عصر)عج(، را تازه احداث كرده بود. گفتم 
آقا: ما مکاسب خدمت آقای س��توده می رويم، ايشان اول توضيح می دهند و من عبارت 
را تطبيق می كنم. وقتی كه می خواهد عبارت را تطبيق كند من ديگر خوابم می گيرد، 
خسته می شوم. چون مطالب واضح است، ايش��ان گفت برای شما استادی می گيرم كه 
استاد آقای ستوده باشد! با همين تعبير؛ اين شخص چه كسی بود حاال، اين آقا، همين 
آقای واعظی قائنی بود. اين آقا را آقای ميرزا هاشم آملی برای ما معرفی كردند. چون ما 
مدرسه ايشان ]= آيت اهلل ميرزا هاشم آملی[ بوديم، بله ايشان معرفی كردند. در هر حال 
با شخصيت آقای آقا س��يد مصطفی از طريق همين جناب آيت اهلل واعظی قائنی آشنا 
شديم و ما از طريق ايشان به وجاهت علمی آقا مصطفی منتقل شديم. آن موقع ها هنوز 
آثار علمی ايشان چاپ نشده بود. و بعد ذلک، يعنی بعد از دوران انقاب، پيروزی انقاب، 
تأليفاتی كه من داشتم، تحقيقاتی كه داش��تم و می نوشتم- چه در فقه و چه در اصول- 
فی الجمله به آثار آقا سيد مصطفی مراجعاتی داشتم اتقان بيان و قلم ايشان خيلی واقعاً 
برای من تعجب بود كه در سن كم حقيقتاً به حمل شايع و نه در حد تعارف- خيلی ها در 

1. آيت اهلل ميرزا حسن بجنوردی، از اعام نجف اش��رف، كه آخر هفته ها مرحوم آيت اهلل سيد مصطفی خمينی 
گعده و گفت وگوهای علمی، ادبی مفصلی با ايشان داشتند. 
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حد تعارف ممکن است به اينها آيت اهلل بگويند و يا القابی باب كنند- لکن ايشان به حمل 
شايع می شود گفت كه فقيه بود. حاال اين كيفيت آشنايی ما با آثار ايشان، با فکر ايشان، 
با سطح علمی ايشان بود. من در منزل هميشه آثار ايشان در قفسه كتابم بود و احياناً به 

مناسباتی مراجعه می كردم. 
سؤال: لطفًا برخی نكات جالب و ابداعات فقهی ايشان را بيان بفرماييد. 

پاس�خ: در فقه ايشان من دو، سه نکته از برجس��تگی های آرای فکری ايشان را ]بيان 
می كنم[. يک نگاه مختصری داشتيم به اين جهت، به عنوان مثال، يکی از برجستگی های 
فقهی ايشان اين است كه ايشان در بيان اين مطلب كه در نظام اسامی آن فقيه حاكم 
تا چه اندازه ای مثًا واليت دارد، عبارتی دارد كه فقيه، حاكم، كس��ی كه مدبر و مدير و 
در واقع رهبری اين نظام اسامی و حکومت اسامی را عهده دار هست، او موظف است 
كه آنچه را- از قدرت های نظامی و س��اح های نظامی كه ام��روزه در قدرت در دنيای 
معاصر ما حرف اول را می زند- فقيه بايد آنها را برای حکومت اس��ام آماده كند. حتی 
بمب هسته ای باشد. عبارت ايش��ان اين اس��ت بحث مفصلی در اين باره دارد كه »فإذا 
كان األمركما تقرر او تقرر فابد من الناظم الس��ائس المدبر المش��کل للدوله«1 بايد در 
عالم اسام يک سياس��تمدار مدير مدبری باشد كه حکومت اس��ام را اداره كند. اين از 
شرع خارج نيست بلکه متن شرع دين اس��ت »حتی يتمکن من االستعدادات اليوميه« 
تا بتواند با عده و ُعده خود آن چه را از نيرو و قوت نظامی هست فراهم آورد برای اقتدار 
اسام و مسلمين »بايجاد الشبکات المختلفه و المراكز و مراكز للقنبله الذريه والمطارات 
للسير فی االفاق« با ايجاد ش��بکه های مختلف زمينی و هوايی و »قنبله الذريه« يعنی 
بمب هسته ای، مراكز بمب هسته ای و تأسيسات بمب هسته ای و اينها را بايد ايجاد كند. 
»فان كل ذلک اذا كان مما يتوقف عليه الواج��ب« واجب يعنی حفظ كيان نظام، حفظ 
كيان اسام و مس��لمين، حفظ كيان و اقتدار و عزت و شوكت حکومت اسام، وقتی كه 
اينها مقدمه واجب باشد »يکون واجبا شرعاً او عقًا فی مقدمه الواجب« اين مطلب در آن 
زمان يکی از برجستگی های فکری ايشان بود. اين مطلب ايشان را من ]در همين مراجعه 
اخير[ نگاه كردم ديدم. اول در جريان نظر ايشان نبودم، ولی در جلد اول از قواعد فقهيه- 

1. متن كامل اين بخش از كتاب واليت فقيه، از قرار ذيل است: 
»فإذا كان االمر كما تقرر، فابد من الناظم السائس المدبر المشکل للدوله، حتی يتمکن من االستعدادات اليوميه، 
بإيجاد الشبکات المختلفه و المراكز للقنبله الذريه و المطارات للسير في االفاق ]و غيرها[، فإن كل ذلک إذا كان مما 

يتوقف عليه الواجب، يکون واجبا شرعا أو عقا، علی الخاف في مقدمه الواجب«.
رك: واليت الفقيه، ص41. 
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كه بيش از ده س��ال قبل ما تأليف كرده بوديم- چاپ شده، جامعه مدرسين چاپ كرده 
است، در آنجا قاعده »نفی سبيل« را مطرح كرديم. قاعده »نفی سبيل« معروف است؛ و 
دليل اين قاعده هم عمدتاً آيه شريفه »و لن يجعل اهلل للکافرين علی المؤمنين سبيا«1 
است. در آنجا بيان كرديم كه اين آيه اقتضا می كند و داللت دارد كه آنچه از مدرن ترين و 
قوی ترين ساح های دنيا هست بايد حاكم اسامی تهيه كند، آماده كند، تا آن كه سبيل 
و سلطه ای از امريکا و يا سران استکبار بر كشورهای اسامی نباشد. در آنجا آورده بوديم 
كه ولو اين كه اين عبارت باش��د از اين »قنبله َذريه« كه بمب های هسته ای است؛ البته 
اين كه تشخيص اين موضوع كه آيا داشتن بمب هسته ای موجب اقتدار هست يا نيست، 
خودش اول الکام است. خيلی ها قبول ندارند، می گويند امروزه داشتن بمب هسته ای 
موضع قوت و اقتدار نيست. حاال كام در اين است كه علی فرض اين كه اين چنين بوده 
باشد. ما به بمب هسته ای هيچ گونه جمودی نداريم، اصًا؛ ما كلی می گوييم يعنی من 
مبنای آقا س��يد مصطفی را قبول دارم كه »هر آنچه كه در اقتدار دخيل باشد« را ]بايد 

حاكم اسامی تهيه كند[؛ هر چه باشد... 
اين از برجستگی های نظر مرحوم آقا سيد مصطفی بود، خيلی خيلی من واقعاً تعجب 
كردم كه ايشان در آن زمان در فقه و واليت فقيه به اين جهات هم ماحظه داشتند. نکته 
ديگری كه هست از كام ايشان، يکی اين اس��ت كه قول به »واليت فقيه« مستلزم اين 
نيست كه حتماً فقيه بالمباشره اداره كشور اس��امی را در دست داشته باشد. من يادم 
نمی رود در اوايل انقاب اين آقای دكتر صادقی تهرانی2 و برخی از فقهای صاحب رساله، 
اينها حرفشان اين بود كه بايد امام خمينی رأسا، رئيس جمهور شود. آقا رئيس جمهور 
شود، حرفشان اين بود. يعنی بالمباش��ره امور اداره و اجرای كشور را عهده دار شود. اين 
فکر، فکر درستی هم نيست. اتفاقاً اگر چنانچه فقيه ناظر باشد نه ناظر تشريفاتی، ناظر 
قانونی- كه دستش باز باشد- ]اين مطلوب اس��ت[. يعنی به اين معنا كه فقيه بسط يد 
داشته باشد، يعنی حرفش برابر عمل باش��د. به حرف او، به امر او، به دستور او، عين ُمر 
قانون عمل بشود و كسی حق مخالفت با او قانوناً نداشته باشد و همه مسئولين در نظام 
اسامی موظف باشند قانوناً به اجرای دس��تور او و آن راهبردهای سياسی يا نظامی او؛ 

1. هرگز به سود كافران راهی بر ضد مؤمنان قرار نخواهد داد. )نساء/ 141(  
2. آيت اهلل شيخ محمد صادقی تهرانی از علمای مبارز و صاحب تفسير الفرقان كه با مقدمه ای از استادش عامه 
طباطبايی به چاپ رسيده است. ايشان همچنين صاحب ايده »فقه قرآنی« بود و به همين واسطه )كه الزمه نظرشان 
استفاده حداقلی از روايات شريفه است(، در حوزه علميه در انزوا قرار گرفت. مرحوم صادقی همچنين از طرفداران 
نظريه »حکومت اسامی« و دخالت حداكثری فقيه در امور اجرايی بودند و بعد از تعيين »جمهوری اسامی« به 

عنوان نظام سياسی ايران پس از انقاب، به تدريج از مناسبات سياسی كناره گرفتند. 
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به اين معنا، اشراف داشته باشد، نه به معنايی كه مثل اين كه االن در نجف جناب آقای 
آيت اهلل سيستانی ]عمل می كنند[. ايش��ان به حمداهلل در عراق خيلی سياست خوبی 
داشتند اما آن كافی نيست چون اين طور نيست كه اگر ايشان نظری بدهند، دولت عراق 
موظف باشد و بخواهد آن را قانوناً اجرا كند. دولت عراق موظف است كه حرف امريکا را 
عمل كند، چاره ای ندارد. چون هنوز سيطره امريکا، چکمه امريکا، زور امريکا بر ارتش 
عراق و مسئولين عراق هست، ]از بين[ نرفته؛ در عين حالی كه اينها مردان انقابی اند، 
اشخاص صالح هستند، به حمداهلل در خط نظام جمهوری اسامی هستند و خيلی هم 
ش��جاعانه دارند ايادی امريکا را اخراج می كنند ولی مع ذلک مرجعيت شيعه آن تنفذ و 
نفوذ كافی را ندارد. من اين را مصداق عملی می نامم؛ ولی در نظام جمهوری اس��امی 
چطور؟ نه؛ قانوناً هيچ مسئولی از فرمان و دستور و نظر فقيه جامع ]الشرايط[ حق تخطی 
ندارد. اين خيلی مهم است. بسيار مهم است. اين است كه می تواند حکومت اهل بيت)ع( 
را پياده كند. ديگر هر مسئولی به مذاق سياسی يا به خاطر اشاره و به اصطاح اولتيماتوم 
يک مستکبر امريکايی يا صهيونيس��تی بخواهد جا خالی كند، جا بزند، اين حرف ها در 
جمهوری اسامی نيست. چون »واليت فقيه« در قانون اساسی نهادينه شده است، سرش 
اين است. ايشان، آقا سيد مصطفی نظرش اين بود. ايشان عبارتی دارد ]به اين معنا[ كه 
الزم نيست فقيه بالمباشر مجری باشد، واليت فقيه معنايش اين نيست. بلکه ممکن است 
ناظر باشد، يک منصب حکومتی را، يک صاحب منصبی را، يک مديری را نصب كرده و به 
او امر و نهی كند كه آن حاكم، آن رئيس جمهور، آن وكيل، آن وزير كه در نظام جمهوری 
اسامی مجری هستند تمام امور را با اشاره و امر و دس��تور و زير نظر تنفيذ آن ولی امر 
پيش ببرند. كما اين كه در نظام جمهوری اسامی همين است. توجه فرموديد؟ اين هم 
بسيار نظر درستی است كه كسی خيال نکند كه واليت فقيه معنايش اين است كه فقيه 
بايد مباشر و مجری در همه امور باشد. بسيار حرف درستی است كه ايشان اين مطلب 
را در همين كتاب واليت فقيه دارد.1 خيلی جالب هس��ت، توج��ه فرموديد؟ بله؛ خيلی 
خوب هست عبارتش را اينجا بيان كنيم: »بالجمله: ال يلزم أن يکون رئيس اإلسام- فی 
جميع االعصار- معصوماً«2 اوالً؛ اين روشن اس��ت. فقيه هم می تواند. اما »فلو كان بين 
ااُلمه ]شخٌص[ عارٌف بالقانون«3 و عبارتش اين است »إال ان تلک االوصاف ليست دخيله 

1. رك: واليه الفقيه، ص64-65.
2. اين مطلب در انتهای صفحه 67 كتاب واليت فقيه آقا سيد مصطفی خمينی آمده است.

3. سيد مصطفی خمينی، واليت فقيه، ص68، خط سوم. 
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فی اساس المسئله«1 يعنی در اصل حکومت داری؛ »فلو كان بين االمه ]شخٌص[ عارٌف 
بالقانون، و سائٌس عارٌف بااُلمور السياس��يه فی تنظيم المصالح فی المملکه اإلساميه، 
فعلی الفقيه نصب ذلک«2 آن ش��خص قانوندان، مدير، مدبر، رئيس جمهور و مس��ئول 
نظام، او را نصب كند كما اين كه االن از زم��ان امام راحل تا االن وقتی كه رئيس جمهور 
رأی می آورد، مردم به او رأی می دادند، امام در آن حکم تنفيذش می گفت: من شما را 
نصب می كنم به عنوان رئيس جمهور. نياز به نصب داش��ت »فعلی الفقيه نصب ذلک ان 
كان عادالً«.3 »ان كان عادالً« نه اين كه فقيه عادالً، ]بلکه[ آن شخص بايد عادل باشد. 
فقط طرف هر شخص سياسی را كه از عدالت برخوردار نباشد ]ولو[ مردم هم به او رأی 
داده باشند، فقيه حق ندارد او را نصب كند. حاال آمد و يک زمانی مثًا يک قضيه ای افتاد 
كه مردم به يک شخصی به عنوان رئيس جمهور رأی دادند كه او عادل نيست. فقيه حق 
ندارد او را نصب كند: »إن كان عادالً. و هذا من الشواهد علی أن الفقاهه ليست شرطاً فی 
سائس الباد االساميه«،4 اين »سائس« يعنی مقصود آن مباشر اجرايی؛ مدير مباشر 
اجرايی الزم نيست خودش فقيه باش��د. بله رئيس جمهور حاال ممکن است كه خودش 
خيال كند چون رئيس جمهور شده است پس فقيه اس��ت و ليکن نه؛ رئيس جمهور در 
نظام اسامی الزم نيست فقيه باشد، او فقط الزم است كه به مجاری امور مسلط باشد، 
تدبير داشته باش��د، مديريت داشته باشد. در نظام اس��امی فقط همين شرط است. بر 
خاف قاضی القضات و رئيس ديوان عالی و رئيس قوه قضاييه ]كه[ اينها بايد فقيه باشند 
اما رئيس جمهور الزم نيست فقيه باشد. لذا دارد كه »و هذا من الشواهد علی ان الفقاهه 
ليست شرطاً فی سائس الباد االساميه،« كس��ی كه به عنوان رئيس جمهور يا وزير يا 
وكيل دارد كه امور كشور را اداره می كند الزم نيست فقيه باشد »بل يکفی كونُه منصوباً 
من قَبل ذلک الفقيه«5 همين كه منصوب باشد از قَبل و جانب فقيه جامع الشرايط، همان 
كافی است. اين هم يک نقطه نظری است كه خيلی زيبا ايشان در آن زمان قبل از انقاب 
به اين مطالب پرداختند و واقعاً به ش��ما بگويم كه از نبوغ و ش��اهکارهای ايشان در فقه 
است. نکته ديگری كه هست اين است كه ايش��ان علی رغم مشهور كه می گويند: جهاد 
ابتدايی اختصاص به معصوم)ع( دارد، ايشان می گويند: نه، اختصاص ندارد. ما در واليت 

1. همان، خط اول.
2. همان، خط سوم و چهارم.

3. همان، خط چهارم. ]آقای مازندرانی اشتباه و اضافات در متن خوانی دارند. اصل متن همين است كه آمده.[
4. همان، خط پنجم به بعد. 

5. همان. 



194
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ مصاحبه ها

فقيه- در ابتدا كه نوشته بوديم- مشهور را تقويت كرديم، ولی بعداً از طرف اين مؤسسه 
جهاد- زير نظر آقايان اعرافی و كعبی- آمدند و مصاحبه مفصلی كردند، آنجا من گفتم و 
روايتش را آوردم، استشهاد كردم به رواياتی كه از مجموع اين روايت برمی آيد كه شرط 
نيست كه فقط امام معصوم)ع( جهاد ابتدايی را حکم كند بلکه فقيه جامع الشرايط عصر 
غيبت هم می تواند كه جهاد ابتدايی را متکفل شود. در نوشته های ايشان هم ديدم كه 
ايشان دارد كه بله، در جهاد ابتدايی فقيه می تواند »و من هنا يظهر: أن المسائل الماليه 
و جميع الضرائب االساميه والمسائل السياسيه و جميع الجزائيات االساميه كلها من 
الواضحات التی بيدهم«،1 »بيدهم« يعنی الفقها جامعون للش��رايط؛ »و عليهم اإلجراء 
عند اإلجتماع« بعد دارد كه »و هو وجود الحکومه و الرئاسه، و منها الدفاعيات االساميه؛ 
فرديًه كانت، أو كليًه و نوعيًه، فإنها من الوظائف األوليه،« برای فقها، »بل فی اختصاص 
الجهاد اإلصطاحی«2 ايشان می گويد: اصطاحی؛ جهاد اصطاحی يعنی همان جهاد 
عدو، جهاد به اصطاح فقها؛ فقه��ا كه می گويند »جهاد«، مقصودش��ان جهاد ابتدايی 
اس��ت. از »دفاع« به »جهاد« تعبير نمی كنند. توجه فرموديد؟ جهاد دفاعی؛ جهاد عند 
اإلطاقی كه فقها می گويند مقصود جهاد ابتدايی با دش��من است كه نبی مکرم اسام 
انجام می داد. اين جهاد اصطاحی، »بل فی اختصاص الجهاد االصطاحی بالمعصوم- 
عليه السام- اشکاٌل جداً«3 كه اين اختصاص را ايشان انکار كرده است. اين هم از نظرات 

فقهی ايشان هست. 
سؤال: در فقه ايشان برخی مسائل ديگر هم هست که قابل بحث است: مثاًل در مورد 
»ماليات و گمرک« که اخذ ماليات و گمرک را- برخی فقها در کنار خمس و زکات و... 
جايز نمی دانند- ايش�ان جايی می گويند: اگر ملت خودشان راضی باشند، پذيرفته 
باشند يا گرفتنش برای حفظ نظام اسالمی- »دولت الحق«- الزم باشد، اشكال ندارد. 

اين تعبير »دولت الحق« هم جالب است. 
پاسخ: بله عبارتش را قبًا خوانديم »ان المس��ائل الماليه و جميع الضرائب االساميه« 
»ضرائب« يعنی ماليات. ايشان اين را جزء شئون حکومت اسام و از وظايف فقيه می دانند. 
س�ؤال: در مورد »غنا« هم نظر ايش�ان با مش�هور يك مقدار متفاوت است؛ ظاهراً 

ايشان غنا را حرام می دانند اما نه مطلقًا، بلكه به شرط اين که لهوی باشد. 
پاسخ: بله، البته نظر خود امام راحل اين است، مرحوم آقای خويی هم همين است كه 

1. همان، ص73، پاراگراف دوم.
2. همان. 
3. همان.
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می گويند كه بايد با اصوات لهويه باشد، مناس��ب مجالس رقص و لهو باشد و اين غنا را 
حرام می دانند. شيخ انصاری هم همين طور، و بسياری از فقها می گويند از روايات وارده 
در غنا اين استفاده می شود. در مفهوم لغوی معنای غنا، اين اخذ نشده است. هيچ احدی 
نگفته است. احدی؛ لکن از روايات وارده استفاده می شود كه آن غنايی كه شارع مقدس 
تحريم كرده است مجرد ترجيع و صوت نيست بلکه آن صوتی كه مطرب باشد و مناسب 

مجالس لهو و لعب باشد. بله. 
سؤال: در بحث موضوع شناسی هم ايشان مراجعه به عرف را در موارد متعدد مالک 
می دانند. مثاًل در ميزان آب کر که بر هيچ ک�دام از مقادير مذکور در روايات متوقف 

نمی شوند و از همه آنها به نحو فی الجمله، زيادی عرفی را برداشت می کنند. 
پاس�خ: بله، اين هم حرف تازه ای نيست. حرفی اس��ت كه از واضحات است. يعنی هر 
فقيهی اين را قبول دارد كه در موضوع شناس��ی گفته اند كه »المجتهد و المقلد سواء« 
مجتهد و مقلد با هم مس��اوی اند مگر اين كه موضوعی باش��د ك��ه از قبيل موضوعات 
مستنبطه باشد. كه موضوعات سه قسم هستند. موضوعات مخترعه محضه، مستنبطه، 
عرفيه محضه؛ عرفيه محضه واضح است مثل أكل و شرب در باب »صوم«. أكل و شرب 
چيز محضه اس��ت. مخترعه هم كه مثل »ص��اه« و »صوم« و »ح��ج« و... كه اينها هم 
مخترعه محض هستند. مستنبطه مثل خود اين قضيه »غنا« مثًا، يا مسئله »مسافر«، 
كه اينها حقيقت عرفی دارند اما شرع در اين موضوعات مداخله كرده است. يعنی تحديد 
كرده، تحديد موضوعی كرده است. نه فقط تحديد حکمی. در روايات تحديد موضوعی 
استفاده می ش��ود. در اينجا همه قبول دارند كه نظر فقيه ماك است. اهل عامی هيچ 
نظرشان اعتبار ندارد. چون شرع مداخله كرده است. اما اگر موضوعاتی عرفی باشد كه 

شرع مداخله ای در تحديد موضوع نداشته باشد، ]اينجا ايکال به عرف است[. 
سؤال: چون ميزان آب کر چيزيست که برای آن روايات متعددی وارد شده است. 
حاال ايش�ان همين جا هم می گويند که ميزان ک�ر را ما از هيچ ک�دام از اين روايات 

نمی توانيم بفهميم. 
پاسخ: وارد ش��ده؛ لذا در ميزان، نظر فقيه ماك است. اين يک نظری است؛ اينکه آيا 
ميزان كر از روايات اس��تفاده می شود يا نمی شود، اين يک مس��ئله فقهی می شود. بايد 
در جای خودش تحقيق كرد و حرف ايشان را هم ديد. من اين قسمت از حرف ايشان را 
نديدم اما قاعده و ضابطه اين اس��ت، اين يک اختاف فتوايی می شود. به خاطر اين كه 
نصوص باب »ُكر« اختاف دارند. بعضی ها گفتند سه وجب سه وجب سه وجب »فأشبار 
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من كل جائٍب«، و بعضی ها گفتند نه، سه وجب و نيم و اختاف دارند كه در آراء چند قول 
است. شايد كسی بيايد، پيدا شود از فقها كه اينها را متعارض ببيند و متساقط و از حيز 
انتفاع ساقط و اما از همه اينها متفق در يک معنا هستند و آن كثرت است. اين می تواند 

مبنا باشد. 
س�ؤال: اگر اجازه بدهيد وارد بررس�ی برخی از بحث های اصول�ی آقا مصطفی هم 

بشويم و برخی ابتكارات ايشان را بيان بفرماييد. 
پاسخ: در اصول مثًا ايشان در »حجيت شهرت فتواييه«، يک تفسيری دادند. مرحوم 
امام معتقد است كه ش��هرت فتواييه مثل اجماع، كاش��ف از رأی معصوم)ع( است. به 
دليلی كه قدما دأب داشتند كه اينها فقط به روايت اقتصار می كردند و به غير نص، فتوا 
نمی دادند.1 جمود بر نص می كردند و با چنين دأبی وقتی كه حکمی را اتفاق می كنند يا 
اكثرشان بگويند، كاشف از اين است كه در اينجا نص وجود داشته است و لذا همان طور 
كه اجماع كاشف از سنت است، شهرت هم كاشف از سنت است. اين نظر امام راحل است. 
آقا سيد مصطفی اين نظر را نقد می كند. يعنی تفصيل قائل است. می گويد: بايد ببينيم 
كه چه كسانی در شهرت فتواييه هس��تند. اگر چنانچه مثل صدوق و پدرش ابن بابويه 
و امثالهم باشند كه ]به اصطاح[ » واحد كألٍف«2 است و درست است. اما به مجرد اين 
كه حاال يک عده ای غير معروف و در اين حد باش��ند، اين نمی تواند ]در كش��ف از رأی 
معصوم)ع( كافی باش��د[. امثال ابن عقيل، ابن جنيد و اينها؛ اگر اينها مخالف مش��هور 
باشند، به اينها اعتنا نمی شود. اگر اينها مخالف مشهور باشند- مشهور كه حجت است- 
امام دارد »مطلقاً«، چه اين كه ]آن ش��خص[ مخالف، مثل صدوق باشد يا غير او باشد 
مشهور، شهرت فتوايی را حجت می داند، چه اين كه ]آن شخص[ مخالف، مثل صدوق 
باش��د كه » واحد كألٍف « يا غيرش باشد. ايشان ]= س��يد مصطفی[ می گويد نه، ما اين 
اطاق را قبول نداريم. شهرت فتواييه آن زمانی حجت است كه مخالفش ]شخصيتی[ 
مثل صدوق نباش��د ]اگر چنين باش��د[ ديگر اصًا اين ش��هرت قيمتی ندارد. بله، مثل 
ابن جنيد و ابن ابی عقيل باشد، آن شهرت حجت اس��ت. عبارت ايشان اين است كه: »و 
أما إذا لم يکن فی البين شیء من الخبر أو القاعده، فربما يورث الخروج المذكور ضررا، و 
ال سيما إذا كان الخارج، أمثال الصدوقين المطلعين علی األقوال و االراء، و المحتاطين 
جداً فی اإلفتاء«، بع��د دارد كه: »فإن احتمال كون مس��تند من هو الخ��ارج المخالف 

1. از آن به »فقه منصوص« تعبير می شود در مقابل »فقه تفريعی«.
2. يک نفرشان اندازه هزار نفر اعتبار دارد.
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للشهره، روايه غير موجوده فيما بين أيدينا ممکن، و لکنه فی حق أمثال ابن أبی عقيل، 
و ابن جنيد«،1 لکن اين مثل امثال ابن ابی عقيل و ابن جنيد باش��د، اين ش��هرت را ضرر 
نمی زند. بله شهرت حجت است. »دون امثال صدوق. فبالجمله يشکل االتکاء علی الکشف 
مزبور عند مخالفت امثاله« يعنی اگر مثل صدوق مخالفت كند، مشکل است اين شهرت 
فتوايی كشف از سنت داشته باشد. كشف نمی كند »فبالجمله يشکل االتکاء علی الکشف 
المزبور« يعنی كه شهرت فتوايی كاش��ف رأی معصوم)ع( باشد. »عند مخالفت امثاله« 
يعنی مخالفت امثال صدوق، دون غيرهم، كه ابن ابی جنيد و مثًا ابن ابی عقيل، حتی مثل 
مفيد را هم می گويد كه ضرر نمی زند. »المحتمل فی حقه االجتهاد« جهتش را هم گفته 
است. چون احتمال دارد كه مفيد به اجتهاد خودش مخالفت كرده باشد. چون احتمال 
اجتهاد در هر فقيهی باشد، چون می گويند كه، صاحب جواهر هم در يک جايی دارد كه 
ابن جنيد متأثر از اهل عامه بود. در فتاوای ايشان مقداری قياس راه داشت. اهل اجتهاد 
بود. ايشان ]= آقا مصطفی[ می گويد كه حتی مثل شيخ مفيد هم چون احتمال اجتهاد 
در آرای او هست، مخالفت با او نمی تواند مضر به شهرت فتوايی باشد. ولی مثل صدوق 
مثل ابن بابويه كه از كتاب شرايع ]در مقام[ »عند اعواز النصوص«2 مرجع همه اصحاب 
بود. مثل ابن بابويه؛ اينها اگر مخالف باشند، آن شهرت فتواييه قيمت ندارد. »حتی مثل 
المفيد المحتمل فی حقه االجتهاد« چون احتمال می رفت كه ايش��ان با دليل اجتهاد 

خودش مخالفت كرده باشد. اين هم يک نکته ای در اصول. 
آن وق��ت در اصول باز ايش��ان مطلبی كه دارد اين اس��ت كه ش��هرت عمليه و روايی 
همان طور كه خودشان حجت هس��تند و ضعف را جبران می كنند، می توانند مرجح در 
باب تعارض هم قرار گيرند. در اينجا در واقع ايشان از امام راحل تبعيت كرده است چون 
امام راحل هم معتقد است كه آن قول امام صادق)ع( به زراره در آن مرفوعه كه »خذ ما 
اش��تهر بين اصحابک«3 آن را امام و بعضی از تامذه امام راحل از فقها، سريان دادند به 
شهرت فتوايی و روايی. گفتند اختصاص به شهرت روايی ندارد شامل شهرت فتوايی هم 
می شود. البته ما اين را قبول نداريم به خاطر اين كه ما می گوييم سؤال راوی از دو تا خبر 
هست و مخصوصاً فرمود: »دع الشاذ النادر« و چون سؤال از دو تا خبر است جواب هم بايد 

1. رك: تحريرات فی االصول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1378، ج6، ص379. 
2. مراد مقام »فقدان نص« است. جايی كه ُقدما به رس��اله »علی بن بابويه قمی« در موارد فقدان نص يا به زبان 
علمی »عند اعواز النصوص« عمل می كردند. مثًا وقتی كه يک كلمه در يک روايت س��قط داشته باشد، در اينجا 
مرجع اصحاب فتاوای مرحوم ابن بابويه است. دليل اين مسئله تعبد و تمحض ويژه آن جناب بر روايات شريفه بوده، 

تا بدان جا كه بر اساس روايات فتوا می داد و فتوايی بدون مصدر روايی، صادر نمی فرمودند. )مقدمی شهيدانی( 
3 . محدث نوری،  مستدرك الوسائل، مؤسسه آل البيت الحياءالتراث، ج17، 303، حديث 21413.
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به حسب تناسب مناسبت سؤال و جواب، جواب هم در محدوده همان خبر هست. لکن 
امام راحل نظر مباركشان اين است كه می گويند: ماك فرق ندارد. همان طور كه شهرت 
روايی كاشف از رأی معصوم می ش��ود، ما اثبات كرديم اين شهرت فتواييه هم كاشف از 
سنت است. وقتی كه ]چنين[ بود، ماكاً با همديگر يکی هستند. ايشان اين حرف را در 

اينجا هم دارد. همه اينها در تحريرات اصول ايشان هست.1 
سؤال: در مواجهه با آثار علمی آقا سيد مصطفی خمينی، حضرتعالی به طالب جوان 

چه توصيه ای داريد؟ 
پاسخ: حرف خوبی است، بسيار س��ؤال بجايی ست. بنده معتقدم كه طاب جوان بعد 
از اين كه به درس خارج رفتند و دو سال از درس خارج را طی كردند و به يک حد بلوغی 
از علم رسيدند- كه می توانند حرف استاد را بفهمند و قدرت مقايسه بين حرف استاد و 
ساير فقها را پيدا كردند- برای فضای جوانی كه اين شرايط را حائز هستند، مراجعه به 
آثار آقا سيد مصطفی بسيار خوب و الزم است و فکر اينها باز و روشن می شود. اگر كسی 
بخواهد طرز فکر اجتهادی به روز، كارآمد، فعال و پويا پيدا كند، يکی از آن مصادر، همان 

آثار جناب مرحوم شهيد آقا سيد مصطفی خمينی است. 
س�ؤال: توصيه امثال حضرتعالی در اين جهت مؤثر اس�ت. خصوصًا اينكه جايگاه 
حوزوی آقا سيد مصطفی خيلی مغفول و ناشناخته است. آيا می توان چنين گفت که 
يك دليل ناشناخته ماندن ايش�ان در جهات علمی، همين انحصارگرايی موجود در 

برخی متوليان و مجموعه های خاص است؟ 
پاسخ: البته كه همين طور اس��ت. اين انحصارگرايی كه يعنی ما چون از خانواده امام 
هستيم و اين را موروثی كردن به خانواده امام، اين يک اقدامی است كه- ولو اين كه اينها 
قصد خير دارند و می خواهند حق امام را ادا كنند- اما در نتيجه اش، چه بخواهند و چه 
نخواهند، موجب ضعف و در واقع غربت بعضی از راه و فقه و فقهات امام می شوند. چون 
بسيار بسيار از كس��انی كه فرزند معنوی امام و مردانی كه واقعاً خودشان در خط مقدم 
واليت فقيه و فقيه هستند و می خواهند راه امام را، و فکر فقهی امام را به دنيا عرضه كنند 
و نشر بدهند، اينها دستشان- تقريباً اگر آن انحصار باش��د- بسته می شود. اما بايد اين 
انحصار شکسته شود. كما اينکه در ترويج مکتب اهل بيت)ع( اگر ما بگوييم فقط سادات 
وظيفه دارند، غير سادات حقی ندارند وارد شوند، اين ديگر ظلمی می شود در حق ائمه 
اطهار)ع( كه چون حاال فرزندان اهل بيت)ع( هس��تند، فقط اينها عهده دار ش��وند. اين 

1. رك: تحريرات فی االصول، ج6، ص390-395.
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چنين چيزی قطعاً مخالف كتاب و سنت است و انحصارگرايی اين چنينی، مخالف سيره 
قطعيه ائمه معصومين)ع( و مخالف سيره قطعيه علما و فقهای سلف ما- از اوايل غيبت 

كبری تا به حال- است. تذكر اين مطلب اخير خيلی الزم بود. پخشش بفرماييد. 
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مصاحبه با آيت اهلل محمدمهدی شب زنده دار1 
سؤال: نمی شود مصاحبه با شما بدون ذکر خير و ياد مرحوم والد بزرگوار شما شروع 
شود. با توجه به ارتباطات وثيق خانوادگی ش�ما با امام و انقالب اسالمی، در صورت 
امكان خاطراتی از مرحوم پدر نقل کنيد و بعد هم بفرماييد که حضرت عالی با شخص 

آقا مصطفی- چه روحيات و شخصيت علمی و آثار او- از چه زمانی آشنا شديد؟ 
پاسخ: پدر ما از همان اوايلی كه به حوزه مشرف شدند- شوال سال 65 هجری ايشان 
می آيند قم، ايشان قبل از آن در جهرم و شيراز تحصيل می كردند. سال 65 می آيند قم- 
از همان اوايل ورودشان در قم با مرحوم حاج آقا مصطفی دوست می شوند كه آن موقع 
حاج آقا مصطفی معمم نبودند. يک طوری كه ايشان می فرمودند كه گاهی ايشان ما را 
در همان زمان مجرد بودن و جوانی شان، منزل مرحوم امام شام يا ناهار دعوت می كردند. 
دوست بودند ديگر؛ و نوشته های مرحوم امام را كه هنوز چاپ نشده بود می آوردند به ما 
نشان می  دادند و اين كه فرمايشات و نوشته های امام كه آن موقع چاپ نشده بود خيلی 

1. آيت اهلل محمد مهدی شب زنده دار جهرمی از فقهای شورای محترم نگهبان و از فضای برجسته حوزه علميه قم 
است. پدر مکرم ايشان، مرحوم آيت اهلل شيخ حسين شب زنده دار جهرمی )به عنوان يکی از شاگردان امام و از جمله 
فقهای طرفدار نهضت امام خمينی(، يکی از دوس��تان آيت اهلل سيد مصطفی خمينی است. محور اصلی مصاحبه، 
مرور اجمالی بر آثار علمی آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی اس��ت اما در البه الی بحث، خاطرات جالبی نيز مطرح 
گرديده كه خواندنی است. دقت در بيان و پرهيز از هر نوع تعارف و مبالغه، از ويژگی های اين گفت وگوست. مصاحبه 
با ايشان در تاريخ 1396/6/14 در محل مؤسسه فقهی ايشان در قم برگزار گرديد. آقايان مقدمی شهيدانی، محمد 
خاكپور و ابوالقاسم كريمی در جلسه مصاحبه حضور داشتند. گفتنی است به رغم بيماری و محدوديت زمانی برای 
گفت وگو، آيت اهلل شب زنده دار تا مدت ها بعد از سقف زمانی تعيين شده، همچنان صميمانه و بزرگوارانه جلسه را 

ادامه دادند و به سؤاالت پاسخ گفتند. كثر اهلل امثاله و طول اهلل عمره. 
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آدم اشتياق داش��ت اينها را ببيند. مخصوصاً آنچه امام در آنها تخصص ويژه داشت مثل 
شرح دعای سحر يا مباحث عرفانی امام. 

حتی ي��ک وقتی آقای مان ]اب��وی[ فرمودند كه ح��اج آقا مصطفی برای تقليدش��ان 
می خواستند مقلد مرحوم آيت اهلل بروجردی شوند،  گفتند كه خود حاج آقا مصطفی برای 
پدر ما نقل كرده بودند كه من از مرحوم امام س��ؤال كردم كه شما به چه دليل آيت اهلل 
بروجردی را عادل می دانيد. يکی از ش��رايط مرجع تقليد اين است كه عادل باشد. حاال 
علم روشن است، درس می گويند، تامذه دارند، كتاب نوشتند. اينها روشن است. اما از 
كجا ايشان را عادل می دانيد؟ امام فرمودند: به اين دليل من ايشان را عادل می دانم كه 
آقای بروجردی ذاتاً آدمی است كه زود عصبانی می شود، اين حالت روانی در ايشان وجود 
دارد. جوش می آورد و يک نامايمتی كه پيش می آيد خيلی در ايشان تأثير می گذارد و 
جوش می آورد ولی علی رغم اين جوش زدن، هيچ گاه از مرز شرع خارج نمی شود؛ ]اينکه 
مثًا[ به كسی تندی كند، به كسی بی احترامی كند، تصميم ناروايی بگيرد، اين معلوم 

می شود ملکه عدالت دارد و بر خودش مسلط است. 
سؤال: چه وقت و چگونه از مكانت و منزلت علمی حاج آقا مصطفی اطالع يافتيد؟

پاس�خ: بعدها كه طلبه ش��ديم. از پدرم��ان يا اس��اتيدمان- كه تعري��ف می كردند- 
می شنيديم. ديگر در آن زمان ها به حسب روايت می شنيديم كه ايشان شخصيت وااليی 
در علم اس��ت، ولی بعدها درايت شد. آن روايت تبديل به درايت ش��د. به خاطر اين كه 
كتاب های ايشان چاپ شد. كتاب های ايشان نش��ان دهنده چند امر در مورد ايشان از 
نظر علمی است؛ يکی اين كه ايشان واقعاً آدم ذيفنونی اس��ت، هم در علوم پايه، يعنی 
ادبيات و غيره واقعاً تبحر دارد، ورزيدگی بااليی دارد. يعنی اين طور نيست كه ادبيات را 
به مقداری كه برای خواندن صحيح عبارت نياز است باشد. نه، ايشان ادبيات اجتهادی 
را دارد. از كجا اين را متوجه می شويم؟ از تفسيرشان. چون در تفسير ايشان بحث های 
ادبی عميق فراوان دارد و معلوم است كه تضلع در ادب دارد. در بخش ادبی؛ اين يک فن 
ايشان بود. فن ديگر خود تفسير است، كه ايش��ان حاال موفق نشدند كل كتاب شريف 
قرآن را تفسير كنند اما همين مقداری كه تفسير شده نشان می دهد كه ايشان در بحث 

تفسير هم تبحر دارد و عميق است. 
ولی همين مقداری كه تفحص كردم عمق ايشان را در بحث ها و همه جانبه نگری ايشان 
و اين كه ايش��ان در ادب خيلی تضلع دارد، مباحث ادبی فراوانی را مطرح می كند كه از 
چشم خيلی ها ش��ايد پنهان بماند و در اذهان مغفول است؛ اين يک فن ايشان كه علوم 
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پايه حوزوی كه ادبيات و اينها باشد، همچنين در تفس��ير، اين هم يکی از فنون ايشان 
بود. باز يکی از فنونی كه ايشان در آن تبحر دارد اصول است؛ يک دوره اصول كه از ايشان 
چاپ شده، »تحريرات فی االصول« كه اين اسم را بعداً افراد ديگر گذاشتند؛ خود ايشان 
نامی بر اصولی كه نوش��تند نگذاشته اس��ت. آدم در آن اصول می بيند ]كه ايشان[ آدم 
فکوری است. آدمی است كه مقلد نيس��ت، فقط حرف ديگران را تکرار كند. بلکه آدمی 
اس��ت كه در مباحث، اهل نظر، اهل تفکر،  اهل ابداع و هيچ خوفی هم از اين كه نظری 
ابداع كند كه حاال با مشهور مخالف باشد يا خيلی قائل كم دارد. خوفی از اين نظر ندارد 
و واقعاً آدم متبحری است حاال جهتی كه بعد می خواهم عرض كنم. فعًا فنون ايشان را 
می خواهم بگويم. يکی از فنون ايشان هم فن اصول است. فن ديگر فن فقاهت و فقه است 
كه نوشته های فقهی ايشان هم در صوم است، در بيع است، در طهارت است، در خيارات 

است، تحرير العروه است كه خواستند آن را به يک لباس بهتری درآورند.
درس هايی كه ايش��ان رفتند حاشيه ]زدند[ 1 و بعضی تحريرالوس��يله را شرح كردند. 
واليت فقيه دارد. اينها نشان می دهد كه باز در همان ها هم انسان همان حيثيتی را كه در 
اصول می بيند، ]تقويت می شود[. باز عميق و باز عدم خوف از مخالفت با صاحب نظران 
ديگر، اينها در همه اينها متجلی هس��ت و وجود دارد. فن ديگر ايشان علوم عقلی است 
كه در البه الی مباحث اصولی و تفسيری ايشان اشاراتی به مبانی عقلی خودشان دارند و 
گاهی می فرمايند تفسير مطلب را در آنجا بيان می كرديم. حاشيه بر اسفار كم ندارد. شايد 
حاشيه بر منظومه داشته باش��ند و آنجا هم روشن است كه باز همين حيثيت در ايشان 

وجود دارد و فکر ايشان عمق دارد. بنابراين بايد ايشان را عالم ذی فنون توصيف كرد. 
س�ؤال: اين وصف را بدون هيچ اغراقی می فرماييد؟ ممكن است برخی بگويند که 

مثاًل حاال چون ايشان انقالبی هست، شما می خواهيد غلو کنيد. 
پاسخ: بدون هيچ اغراقی، و واقعيت دارد. ذی فنون بودن ايشان يک واقعيتی است. 

سؤال: ايشان بحث های رجالی هم دارند. 
پاسخ: من از ايشان ]اثر مس��تقل در[ رجال نديدم. يعنی كتاب رجالی از ايشان چاپ 
نشده است. ولی بله، در خال بحث های فقهی و اصولی ايشان معلوم می شود كه در رجال 
هم انظار ويژه دارند و اهل كار بودند در رجال، اما تأليفی در اين باب نيست. می شود گفت 
كه يکی از فنون ايشان بوده است. بنابراين ادب، تفسير، اصول، فقه و رجال؛ اين پنج علم. 

1. اشاره به جزوه »دروس االعام و نقدها«، تقرير دروس برخی از اعام نجف و نقد آن كه در ضمن رساله واليت 
فقيه و »ثاث رسائل« در يک مجلد چاپ شده است. 
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و علوم عقلی، اين شش علم از فنون ايشان می شود كه ما اطاع داريم و اال در بعضی فنون 
ديگر هم ]ممکن است[ ايشان صاحب نظر باش��ند و ذی فن باشند، من اطاعی ندارم. 
»و كفی به فخًرا«؛1 اين كم نيست خود اين ش��ش علم با توسعه ای كه دارد و عمقی كه 
دارد، كسی كه در همه اينها در اين مرتبه باش��د!! ]آن هم[ در اين سن؛ اين كم مطلبی 
نيست. نشان از بزرگی اين شخصيت دارد. جهتی كه انسان در ايشان مشاهده می  كند 
چند جهت مهم است يکی اين اس��ت كه ايش��ان واقعاً آدم باهوش و دقيق النظر است. 
تيزبين است. مسائل را عميق می بيند و به زوايا و سطوح مختلف يک مطلب توجه دارد. 
اين مطلب در تمام نوشته های ايش��ان چه در ادب،  چه در تفسير، چه در فلسفه، چه در 
اصول و چه در فقه نمايان است. جهت دومی كه در ايشان است و برای پژوهشگر خيلی 
مهم است، اين است كه در بحث صبور است و اين كه حتماً آرای ديگران را ببيند و ابعاد 
مختلف قضيه با تتبع و استقراء همراه باش��د. بعضی از بزرگان هستند كه خوش فکر و 
عميق هستند اما حوصله ديدن حرف ها را ندارند. خودشان فکر می كنند. اين ]كسی[ 
كه خودش فکر می كند ممکن اس��ت اين مطلبی را كه می گويد ديگران متعرض شده 

باشند، مناقشه كرده باشند. او اطاعی از آنها ندارد. 
س�ؤال: اگر بخواهيم به  طور مقايس�ه ای بررس�ی کني�م، آيا اين جنب�ه از ويژگی 
شخصيتی آقا مصطفی را می شود در حقيقت به عنوان يك امتياز ايشان در مقايسه 
با بزرگانی مثل ش�هيد صدر در نظر گرفت؟ با توجه به اينكه گفته می شود که شهيد 

صدر تتبع شان شايد به اين حد نبوده است. 
پاس�خ: بله، از كتاب های ايشان نشان داده می ش��ود كه در تتبع، اوسع از شهيد صدر 
است. تفکرات مرحوم شهيد صدر در يک محدوده ای در اصول وجود دارد. شيخ و مرحوم 
ش��يخ اعظم، مرحوم آقای آخوند، مرحوم آق��ای نائينی، مرحوم آقا ضي��اء، و به ندرت 
آقای اصفهانی و محقق خوئی كه استادشان بودند. ايشان معموالً در همين حدود سير 
می كنند ولی مرحوم آقای حاج آقا مصطفی، اينها كه هست مازاد بر اينها هم دارد مثًا 
فرض كنيد كه مرحوم حاج عبدالکريم حائری، حتی مرحوم عامه طباطبايی، مرحوم 
آقای بروجردی و ديگران. انس��ان می بيند كه حرف های اينها را هم متعرض می شود، 
مطالعه كرده است و يک دامنه وسيع تری را ايشان مورد مطالعه قرار می دهد. بنابراين 
جهت دوم و ويژگی دوم ايشان همين صبوری در بحث و تأمل و تتبع در كنار دقت است. 
چون بعضی ها هستند كه تتبع دارند ولی دقت ندارند، بعضی ها هم دقت دارند ولی تتبع 

1. همين علوم مذكور، كافی در افتخار كردن و معلوم شدن جايگاه علمی افتخارآميز ايشان. 
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ندارند. ايشان جامع بين منقبتين است كه هر دو را در وجود خودش جمع كرده است. 
مطلب سومی كه در مورد ايشان هست اين است كه توفيق نگارش آن نتايج مطالعات و 
بررسی ها را ايشان دارد. خيلی ها هستند اين توفيق را ندارند كه خودشان نوشته باشند 
مثًا آيت اهلل خوئی را نگاه كنيد معمول نوشته های ايش��ان تقريرات است، خود ايشان 
خيلی كم دست به قلم شد. حاال اينها گاهی شرايطی دارند، گاهی مرجعيت است، چه 
عرض كنم ولی خود اين مسئله كه خود شخص دست به قلم می شود اين يک اطمينان 
بيشتری است به اين كه آن مطلب تحريف نشده و مال خود آن شخص است تا اين كه 
ش��اگردی كه ]اين گونه[ تلقی كرده است نوشته باش��د. اگر خود شخص نوشته باشد؛ 
اين هم جهتی است كه در ايش��ان وجود دارد و آن جمله ای كه مرحوم امام قدس سره 
در رحلت ايشان فرمودند معلوم بود كه خود امام به اين ويژگی های ايشان عنايت دارد. 
چون فرمودند: »اميد اسام بود« چه كسی می تواند اميد اسام باشد؟ يعنی ايشان اميد 
داشتند و حدس می زدند كه ايش��ان بتواند از مراجع آينده شيعه باشد چون درد اسام 
بود. و از آن طرف نيز چون افکار او افکار انقابی و شبيه خود امام است، ايشان ]= امام[ 
اميد به اين داشتند كه ايش��ان ]= مرحوم آقا مصطفی[ بتوانند در آينده همين نظريات 
مرحوم امام را در حکومت اس��امی و ايجادش و رفعيت طواغيت از مجامع اس��امی و 
شيعی ]تحکيم و تثبيت كنند[. اين چيزی اس��ت كه در اهداف مرحوم امام بود و مورد 
توجه ايشان بود و ايشان در اين فرزند می ديد. فلذا در موقع رحلت ايشان اين جمله را امام 
فرمود؛ و امام آدم گزافه گويی نبود. يعنی اغراق و مبالغه و گزافه در كلمات امام نيست و 
رو در بايستی هم ندارد. به خصوص با فرزندانش؛ من داستان هايی می دانم كه هيچ رو در 
بايستی نداشتند. نه آنها با ايشان رو در بايستی داشتند و نه ايشان با آنها، طرفينی بود. 
ايشان يک چيز ذاتی هم داشت اما با پدر رو در بايستی نداشتند، پدر هم راجع به ايشان 
رو در بايستی نداشت. اينطور هست كه اين تعريف از مرحوم امام نسبت به ايشان نشان 
می دهد كه- چون يکی از مستشکلين درس امام هم ايشان بودند، حاال عاوه بر اشکال 
در بحث، در منزل و ماقات هايی كه داشتند و مباحثات و إن قلت كردن هايی كه ايشان 
داش��تند- امام دريافته بودند كه اين آدم دقيق النظری است و اميدی برای آينده است. 
باز يکی از داليل قوت ايشان اين است كه ايشان در همان ابتدای جوانی كه در قم بودند 
درس های مهمی می گفتند. مثًا بحث فلسفه ايشان- كه بعضی ها فلسفه را نزد ايشان 
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خواندند- آن زمان از ايشان تعريف می كردند.1
اينها نش��ان می دهد كه مجموعاً يک رجل علمی متقی با ش��هامت و با شجاعت و به 
درد بخوری بود كه حاال رحلت ايش��ان هم در هاله ای از ابهام است كه حاال شهادت بود 
و طواغيت ايشان را از جامعه شيعی گرفتند يا اين كه باألخره مقدر الهی بود و ايشان به 
رحمت خدا رفتند! علی ای حال اين خسارتی بود برای حوزه های علميه و برای جوامع 
شيعی، و لکن در حس��ب ظاهرش خس��ارت بود اما همان طور كه امام فرمودند: الطاف 
خفيه الهيه؛ چون با اين شهادت يا رحلت ايشان انقاب يک نُضجی گرفت و يک مرحله 
جديدی برای انقاب مفتوح ش��د. به خاطر شهادت ايش��ان و مجالسی كه برای ايشان 
برگزار می شد كه در آن مجالس نام امام، فرمايش��ات امام يک بهانه ای شده بود و خود 
اين يک سوژه ای شده بود، و اين خود باعث شده بود خيلی از ترس ها بريزد و نام ايشان 
گفته شود. من يادم است كه برخی از آقايان وعاظ و منبری ها كه در مجالس ختم ايشان 
دعوت می شدند- آن موقع بردن نام امام ممنوع بود، واقعاً ساواك دنبال می كرد، زندان 
داشت، شکنجه داشت- بعضی از آنها از يک ترفند زيبايی استفاده می كردند. مرحوم آقای 
]آقا سيد مرتضی[ برقعی2 در همين حسينيه آيت اهلل نجفی می گفت: مرحوم كلينی بر 
وزن خمينی، در اصول كافی همچنين روايتی نقل كرده است. كلينی بر وزن خمينی، 
می گفت: َكلينی نگوييد، ُكلينی بر وزن ُخمينی؛ ت��ا می گفت: »خمينی« همه صلوات 
می فرستادند، تا می گفت »خمينی« همه واكنش نش��ان می دادند. حاال بعداً به ايشان 
بگويند می گفت من می خواستم بگويم كلينی را َكلينی نخوانيد، غلط نخوانيد، كلينی 
بر وزن خمينی؛ خوب همين ها، مجالس باشکوه برگزار می شد به عنوان رحلت ايشان، 
حاال هفت يا چهلم يا فان... اينها قهراً نُضجی داد به انقاب، حاال رحلت ايشان؛ بنابراين 
اگرچه رفتن ايش��ان از يک حيث خس��ارت بود اما اين رفتن يک بركات اين چنينی در 
انقاب داشت كه اگر نمی بود، شايد انقاب هم به اين زودی پيروز نمی شد. اين هم از آن 

جهاتی كه پيش آمد. هذا ما عندنا.

1. در ادامه از ايشان پرسيديم: در خاطرتان اسم كسانی كه نزد ايشان فلسفه خواندند هست؟ 
آيت اهلل شب زنده دار: »من چون االن به طور قاطع نمی دانم اس��م نمی برم. ولی می دانم برخی از فضا و بزرگان 
معاصر كه از اس��اتيد ما بودند اينها می گفتند كه ما در خدمت ايش��ان منظومه خوانديم. قهراً آن موقع كه ايشان 
منظومه می فرمودند شايد 22 يا 23 سال داشتند يا شايد 21 سال و آنهايی كه نزد او درس خواندند، گاهی يک آدم 
معمولی می خواند، خودش ]خيلی متوجه نيس��ت[ اما گاهی خودش آدم فطن و باهوشی هست می خواند. خوب 

ما از آنها سراغ داريم.« 
2. ايشان از خاندان معروف سادات برقعی قم و از منبری های معروف قم در دهه 40 و 50 بوده است. رابطه ايشان 
با بيت امام و آقا مصطفی نيز نکات جالبی دارد. از جمله اعتراض مکتوب آقا مصطفی به حضور ايشان در يک محفل 

منتسب به دربار، در جای خود قابل پی جويی و حاوی نکاتی خواندنی است. )مقدمی شهيدانی(
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سؤال:  آيا می توان توان يك منظومه فكری را در فقه يا اصول به آقا مصطفی نسبت 
داد يا نه، فقط مثل بقيه در برخی مسائل نظر ابتكاری و اجتهادی داشتند؟ 

پاسخ: من االن نمی توانم قضاوتی داشته باشم در اين باب؛ به خاطر اين كه به اين عنوان 
مطالعه نداشتم. من ]به شکل[ موردی و مقطعی به كلمات ايشان مراجعه داشتم، مثًا 
اين مبحث كه دارم می بينم. البته مقيدم كه حتماً كلمات ايش��ان را- اگر در آن بحثی 
كه دارم و ايشان فرمايشی داشته باشند، مقيد هس��تم- ببينم. منتها آن جهت ]سؤال 
شما[ احتياج به اين دارد كه تمام آثار و تمام مباحث ديده شود كه من اين كار را نکردم 
فلذا از آنجا قضاوتی ندارم. بعيد نمی دانم كه ايشان اين طور باشد كه يک منظومه فکری 
داشته باشد. البته بله ايشان همان حالتی كه دارند گاهی هم كه مطالب مخالف خودشان 
می بينند اظهار تأسف و حاال اين چيزها ]دارند[ كه ديديد. اظهار تأسف زياد می كنند. 

سؤال: ايشان در يكی از بحث هايی که دارند، حاال غير از لبيك علمی که به دروس 
واليت فقيه امام داش�تند و آن رس�اله واليت فقيه را تدوين فرمودند، در جای جای 
بحث هايش�ان از »حكومت الحق« س�خن می گويند و احكام زم�ان اين حكومت را 
بيان می کنند )مثاًل در مورد گمرک و ماليات و...(. اين قبيل بحث ها را چطور ارزيابی 
می کنيد با اين که مثاًل شايد در آن موقع اميدی به پيروزی و تشكيل حكومت اسالمی 

نبود؟ 
پاس�خ: اين مس��ائل كه فقيه چه مقدار حق دارد يا حکومت اس��امی چه مقدار حق 
دارد اين مباحث تئوری اش مطرح بوده اس��ت و اين مسئله كه می شود عاوه بر خمس 
و زكات، حاكم اس��امی ماليات جمع كند. اين هست، در فقه هس��ت؛ اميرالمؤمنين- 
سام اهلل  عليه- فرمود زمانی كه نياز بود هر كسی كه اينقدر اسب دارد بايد اينقدر بدهد، 
به خاطر احتياجی كه بود يا اينطور موارد. در حقيقت اين چيز جديدی نيست و فقهای 
بزرگ سابق هم قائل به اين امور بوده اند. اگر شما نگاه كرده باشيد مرحوم ميرزای قمی 
به فتحعلی ش��اه اجازه می  دهند و اذن می دهند برای جنگ با روس ها؛ نص می كنند و 
اجازه می دهند. يعنی اين فقيه می تواند اين كار را بکند. منتها چيزی كه در مورد حاج آقا 
مصطفی در مورد واليت فقيه نسبت به سابقين هست ديدم، اصًا ايشان مسئله واليت 
فقيه را امر نظری نمی داند، می گويد: بديهی است. امر واضح و ضروری است. احتياجی 
به استدالالت كذايی ندارد. جزء نظريات آن طوری نيس��ت بلکه مسئله واضحی است. 
هر كسی اسام را ببيند و تشريعات اس��ام را در جهات مختلف توجه كند اين جزم را 
پيدا می كند كه اين اسام بدون حکومت نمی شود. اين مسئله در كلمات مرحوم امام- 
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قدس سره- هم هست كه ايشان عاوه بر اينجا البته استدالالت ديگر هم فرمودند- در 
كتاب واليت فقيه ايشان كه چاپ شده است. اس��تدالالت ديگر هم دارند- ولی ايشان 
بيشتر در كتاب واليت فقيه روی اين جهت تأكيد دارند. فلذا به ادله لفظيه و اينها گمان 
می كنم استداللی نکرده باشند. ايشان بر همين مسئله كه اين امر واضح، ضروری و عقلی 

است تکيه می كنند. 
سؤال: جناب استاد، حضرت عالی فرموديد که حتمًا خودتان را ملتزم می دانيد که 
به مناسبت، در کنار آثار ديگر و آراء ديگران، آراء  ايش�ان را هم ببينيد. اما در مورد 
چنين شخصيتی- که شما ايش�ان را يك فرد ذوالفنون معرفی فرموديد- وضعيت 
رجوع به مطالب ايش�ان و به  طور عمومی جايگاه واقعی آق�ا مصطفی در حوزه های 
علميه را چطور ارزيابی می کنيد؟ آيا واقعًا آن جايگاه واقعی ايشان هست يا نه؟ اگر 

نيست، حضرت عالی چه توصيه ای داريد که اين اتفاق بيفتد؟ 
پاسخ:  ببينيد، حجاب معاصرت يک واقعيت است. حجاب معاصرت يک واقعيت است. 
بله اينطور نيست كه حاال همه اهل نظر در حوزه به كلمات ايشان مراجعه داشته باشند يا 
ممکن است بعضی وجه  آن اين باشد كه هنوز برايشان روشن نيست كه حاال مقام علمی 
آن طوری )دارد يا نه(، گاهی هم ممکن است- همان طور كه شما فرموديد- بگويند مثًا 
جهات ديگر منشأ تعريف از ايشان است انقابی بودن و فرزند امام بودن و اينها، مثًا به 
خاطر اين جهات است كه تعريف می شود و يا مثًا غلو است. ولی عرض كردم كسی كه 
به خود كتاب های ايشان مراجعه كند می بيند نه، اينها در مورد ايشان واقعيت است نه 
آن جهات ديگر. يعنی اگر ايشان فرزند امام هم نبود و حتی اگر ضد انقاب بود ما همين 
حرف ها را در مورد ايشان عقيده داشتيم كه ايشان دقت نظر دارد، چه دارد. اينها ربطی 

به انقابی بودن يا نبودن ندارد يک واقعيتی است. 
سؤال: از ابداعات و ابتكارات ايشان در اصول هم نمونه هايی ذکر بفرماييد. 

پاس�خ: يکی از چيزهايی كه ايش��ان دارند و چيز قابل توجهی در بحث ]اصول[ است 
يک مسئله در باب سيره اس��ت كه از نظر كيفی آيا با اطاقات، با عمومات، با مفاهيم، يا 
از نظر كمی با يک خبر يا با يک روايت می شود سيره عقا رد شود يا نه؟ معمول آقايان 
در اين ابحاث می گويند: نه نمی ش��ود. اطاقات و عمومات صاحيت رد سيره را ندارد. 
بنابراين اگر يک سيره عقا داش��تيم، يک عمومی، يک اطاقی منافی با آن سيره عقا 
بود ما نمی توانيم بگوييم اين عموم اطاق دارد و رد می كند آن س��يره را، يا اگر نه، يک 
خبر واحد تام السند و الدالله ای بود كه مخالف با آن سيره عقا است، می گويند: نه، اين 
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نمی تواند آن را رد كند. فلذا است كه در اين موارد علی رغم وجود يک اطاق، يک عموم 
و يا يک روايت مخالف سيره می گويند: نه، اين سيره اثبات نمی شود، مردود است، فلذا 
آن سيره را حجت می دانند و از آن كشف حکم ش��ارع می كنند. در كتاب های اصولی و 
فقهی ما اين مبنا رايج است فلذا به همين جواب در بحث حجيت خبر واحد می گويند: 
سيره عقا داريم برای اين كه عقا به خبر آدم ثقه عمل می كنند، اشکال شده به اين كه 
درست است اين س��يره وجود دارد ولی به آيات ناحيه از عمل به غير العلم رد می شود. 
آنجا جواب می دهند و می گويند كه اين آيات اگ��ر بخواهد رد كند به عموم و اطاق رد 
می كند. عموم و اطاق نمی تواند ردكننده سيره باشد. يکی از جواب های مهمی كه آنجا 
می دهند اين اس��ت. حاج آقا مصطفی يک حرف خوب و زيبايی دارند، می گويند شعار 
در مقابل سيره گاهی می خواهد سيره را قلع و قمع كند، از بين ببرد، براندازد، فرهنگ 
را عوض كند اينجا بله، نمی ش��ود با يک گفتار يا يک اطاق و يک عموم بياييم فائق بر 
سيره شويم و آن را براندازيم. با يک بار گفتن چطور سيره را براندازيم. آنجا بايد به طور 
متراكم، مداوم بگويی و بگويی و بگويی، مثل اين كه ش��ارع با قياس مبارزه كرده است. 
ده ها روايت، ده ها فرمايش فرموده است. می خواس��ت آن را براندازد. اگر شارع بخواهد 
س��يره ای را براندازد، اين فرهنگ را عوض كند، آنجا بله كماً و كيف��اً رد بايد يک حجم 
وسيعی داشته باشد. اما اگر فقط می خواهد اعام موقف كند، همين؛ می خواهد بگويد 
من اين حرف را قبول ندارم، من مبنای ديگری دارم. در اعام موقف، بين اين دو تا مسئله 
خلط شده اس��ت، اگر بخواهد فرهنگ را تبديل كند آن فرهنگ رايج را براندازد..؛ االن 
خود ما را حساب كن در زمان خودمان، اگر ما بخواهيم واقعاً يک سيره ای مثًا حجاب 
خيلی مراعات نمی شود می خواهيم اين سيره را براندازيم، با يکی، دو جا گفتن كه نيست. 
اما اگر فقط می خواهيم بگوييم ما اين را قبول نداري��م. با يک كام هم می توانيم اين را 
بگوييم. اين حرف خيلی حرف به درد بخوری هس��ت كه ايشان در باب سيره فرمودند، 
در جاهای مختلف و در همين »تحريرات فی األصول« ايش��ان وجود دارد. ما از اين هم 
استفاده كرديم. اين حرف- بله- خيلی جاها يک خبر واحد يک سيره است. شارع، امام 
صادق- س��ام اهلل عليه- يا ائمه ديگر در يک وضعيتی بودند كه نمی توانستند، حکومت 
در دست ديگران بود، ]او[ نمی توانست فرهنگ را عوض كند، ولی می خواست بگويد و 

اعام موقف كند كه اسام اين را قبول ندارد. 
سؤال: ايشان در بحث های اصولی خودشان هم در حقيقت در مورد هم تحليل ها و 
هم در مفاهيم اصولی و هم در قواعد اصولی، يك استفاده حداکثری از آيات کريمه 
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دارند. اين را در حقيقت، اين قرآن محوری در اصول را کمی تبيين فرماييد. 
پاسخ: بله، ايش��ان چون مفسر هس��تند اين حيث تفسيری ايش��ان قهراً باعث شده 
كه- چون از آيات هم استفاده های ويژه می كنند قهراً- در مباحث فقهی و اصولی فرق 
می كنند با فقيهی كه مفسر نباش��د و ممکن اس��ت از بعضی داللت ها غافل باشد، فلذا 
نمی آورد. اما كسی كه كارش تفسير هم هست و آنجا هم تضلع پيدا كرده اينها قهراً ذهن 
او كمتر غفلت پيدا می كند بر داللت ها و بر اين كه از آيات هم می ش��ود در اين مسئله 

استفاده كرد. اين اثر قهری و طبيعی است. 
س�ؤال: با توجه به اين که حضرت عالی در کنار بحث های فقهی عميق و دقيقی که 
داريد، در جايگاه حقوقی، در نهاد عالی حقوق اساس�ی کشور هم مشغول هستيد، 
يكی از بحث های مورد توجه آقا مصطفی، »خطابات قانونيه« است که خودشان چند 
جا تصريح دارند که اين بحث از ابتكارات و ابداعات والد المحقق )يعنی حضرت امام( 
اس�ت. اين را در حقيقت چطور تحلي�ل می فرماييد. آيا نظريه خطاب�ات قانونيه راه 

جديدی باز کرد؟ 
پاس�خ: خود اين، يک بحث تخصصی و مربوط به علم اصول است. حاال ما وارد بشويم 
كه اين از آن جهت چه طوری است به يک مصاحبه اينطوری شايد خيلی مرتبط نباشد. 
بحث تخصيصی است بايد در بحث های اصولی دنبال كنم، حاال اينجا من بخواهم چيزی 
عرض كنم، ]شايد جا نداشته باشد[. اينکه آيا اين راه جديدی را باز كرد، اين هم محل اول 
الکام است كه آيا اين مسئله از حضرت امام مسئله جديدی است يا نه مثًا آقای آخوند 
هم فرموده است؟ بعضی قائل اند كه نه، ايشان تعبير جديدی فرموده است ولی محتوايش 
جديد نيست. من حاال چيزی عرض نمی كنم. يک مسئله اين است كه اين تعبير جديدی 
است، نام گذاری جديدی است يا محتوايش جديد است. بعضی از صاحب نظران قائل اند 
كه اين محتوا محتوايی اس��ت كه صاحب كفايه هم قائل اس��ت و ديگران هم قائل اند و 
محتوا جديد نيست. ولی عده ای هم قائل اند كه محتوا جديد است. به نظر من بخشی از 
فرمايشات ايشان جديد است. يعنی تمامش جديد نيست اما توسعه ای كه ايشان داده يا 

آثاری كه خواسته بر آن بار كند، اينها جديد است. 
س�ؤال: يك بخش�ی از بحث های اصولی مرحوم حاج آقا مصطف�ی خمينی به نقد 
وضعيت دانش اصول )نقد ديدگاه ها، روش تبويب علم اصول و هم مبانی(، اختصاص 
يافته است. در اين ميان البته نقد مبانی امری عادی است، اما در موارد ديگر، ايشان 
يكی از محوری ترين مباحثی که دارند در مورد »فربهی علم اصول« اس�ت که آنجا 
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تفكيكی دارند بين فربهی دانش اصول و رشد و گس�ترش آن؛ ايشان می گويند که 
زوائد و مسائل غير ضروری نبايد باشد اما گسترش علم اصول هم نبايد متوقف شود. 
بحث هايی از اين دست ممكن است مورد س�وء مفاهمه هم قرار بگيرد، در اين جهت 

هم حضرت عالی نظرتان را بفرماييد. 
پاسخ: »رشد«، اگر مقصود اين است كه ايشان در اصول مباحث جديد طرح نکردند. 
مباحثی كه طرح كردند همان مباحث سنتی است كه طرح می شد و آرای ايشان هم فرق 
می كند؛ مثل همين كه عرض كردم. گاهی يک چيزهای برجسته و قابل استفاده مثل 
موردی كه عرض كردم حاال از باب نمونه ايشان دارند. رشد به اين معنا كه ناگفته هايی 
است، قواعدی است اينها هنوز طرح نشده، كشف نش��ده، نياز به آنها هست، بايد رشد 
كند، آنها كشف شود، بحث شود و اضافه شود به آن مباحثی كه مورد نياز است. اين رشد 
است اما اين كه همان مباحث را دوباره اظهارنظر می كنيم، تکرار می كنيم، چه می كنيم. 
من در اصول كه ايشان االن نوشتند اين كه االن ايشان مباحث جديد مطرح كرده باشد 
كه لم يطرح س��ابقاً، من يادم نمی آيد در اين كه چاپ شده اس��ت باشد. ولی ]اصل اين 
تفکيک[ درست، ببينيد فربه شدن يک مقداری الزمه ]دانش اصول است[. ببينيد، منتها 
يک مدتی افکار متراكم می شود، صاحب نظران حرف می زنند حرف می زنند و آنها برای 
تبيين حرفشان برای اين مباحث قهراً اس��تدالالت مختلف می كنند، حرف های جديد 
می زنند هر از مدتی بايد كسی بيايد و ماسبق را تلخيص كند. هر از مدتی، كه لُبِّ آنها را 
استخراج كند مثًا شما می بينيد »َمعالم« نوشته شده ]بعد از آن[ ده ها حاشيه مهم بر 
معالم نوشته شده است. بعد همه اينها آمدند و جمع شدند در »قوانين«، يعنی لب آنها، 
ُمصفای آنها، يک ش��يخ بزرگی مثل ميرزای قمی بعد همه اينها را مطالعه كرده است و 
چه كرده است، با افکار خودش آمده و ]جمع[ شده در قوانين، دوباره قوانين مورد بحث 
و تحشيه تعليقه قرار گرفته است. اينها آمده مثًا در چه جمع شده است؟ در »فصول«،  
دوباره فصول و قوانين معاً در حوزه ها رايج بود تا اينها آمد در رس��ائل و كفايه؛ اينها آن 
اصول مهمه اش به اينها آمد. بعد از اينها مداوم كار ش��د، االن وقت اين اس��ت كه كسی 
بيايد ضوء اين پيشرفتی كه در علم شده است را باز لُبِّ آنها را استخراج كند و يک كتاب 
جديدی عرضه كند. يعنی االن فاصله بين كتاب كفايه تا به امروز خيلی زياد اس��ت. به 
بركت كار آنها علم خيلی پيشرفت كرده اس��ت. ما االن در كتاب درسی خودمان نبايد 
دانش پژوه را از آنچه كه علم جلو رفته محروم كنيم. بنابراين بايد در حوزه افراد ورزيده 
و مايی كه می توانند اين كار را بکنند باش��ند كه منتها هر كت��اب هم برای اين كه اين 
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فايده بر آن مترتب شود بايد كتابی نوشته شود كه برای يک مدت ُمعَتٌدبه كتاب دراسی 
باشد كه بتواند حلقه اتصال ابحاث باشد به انضمام تعليقه، يعنی اين ثابت می ماند ]و به 
آن تعليقه زده می شود[. و اال به طور مداوم پراكنده نويسی می شود. اما اگر كتاب باشد 
و همه مثًا حاشيه بر كفايه می نويسند يعنی چه؟ يعنی من تکرار نمی كنم، من مواضع 
اختاف نظرم را می گويم. اما اگر بخواهم كتاب جديد تأليف كنم بايد همه آنها را تکرار 
كنم اين كه يک كتاب دراسی واحدی تا مثًا 20 سال 30 سال تحفظ بشود اين فايده اش 
همين است كه می شود افکار با افکار كه شد دو مرتبه اينها با آن جمع می شود و كتاب 
بعدی. االن در كتاب های رش��ته های مهم روز هم در دنيا همين طور است، من شنيدم 
كه در امريکا در رشته پزشکی در بعضی رشته هايش يک كتاب چهل سال سابقه دارد. 
كتاب درسی همان است. چرا؟ برای اين كه از اتقان خاصی برخوردار است و اين اساتيد 
ديگر پژوهشگران ديگر بر حول او، حاال به عنوان تعليقه، به عنوان چه... برای مثًا يک 
40 سال 50 سالی ]محور اس��ت[. منتها بايد يک كتابی باشد كه واقعاً جهات علمی در 
آن چيز شده باشد. به آن چيزی كه ما سبق به آن رس��يدند، آن را واجد باشد. اين حاال 
پايه برای افکار جديد ما باشد ما هم در فقه،  اصول، ادب و علوم عقلی در كل علوم احتياج 

داريم كه هر از مدتی اينها اين طور بشود. 
سؤال: به نظر ش�ما تا چه حد ضرورت دارد که طالب جوان با افكار و شخصيت آقا 

مصطفی خمينی آشنا بشوند و در اين جهت چه توصيه ای داريد؟ 
پاسخ:  چهره های موفق می توانند الگوی انس��ان باشند. طاب بايد در مجاهده علمی 
كه ايشان داشت- واقعاً مجاهده علمی بود- به ايشان اقتدا كنند. ما االن به اين مجاهدت 
علمی نياز داريم، بلکه بيش از آنچه در زمان ايشان بود؛ آن وقت حکومت اسامی تشکيل 
نشده بود، حاال عالم متوجه يک نظام ويژه ش��ده كه ادعا می كند خدا اين نظام ويژه را 
می پسندد و از بندگانش می خواهد اين راه را بروند، اين در ميان متفکرين موجب سؤاالت 
عديده شده، پاسخ می خواهند. اين سؤاالت ]از يک طرف[. خود حکومت اسامی برای 
خودش مسائل عديده دارد، پاسخ می خواهد. عاوه بر اين، اين هم كه حد يقف ندارد كه 
ما بايد كوشش كنيم و كل حوزه ها بايد بالنده باشند. بنابراين امثال حاج آقا مصطفی را 
می خواهد كه شب و روز را نمی شناختند، جوانی و ميان سالی و پيری را، اوضاع مختلف را 
نمی شناختند در علم، اين والد و ولد، همين جور بودند. مرحوم امام بعد از آن سخنرانی 
آتشين كه می فرمود من در احواالت ايش��ان ديدم بعضی از آقايان ]گفته اند[ كه ما بعد 
از آن سخنرانی كذايی ايش��ان رفتيم منزل امام، ديدم كه نشس��ته درس را می نويسد. 
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آن هم چه درسی؟ شما خيال می كنيد مثًا جهاد دارد می نويسد؟ »دماء ثاثه« داشت 
می نوشت كه درسش بود. يعنی آن ]سخنرانی سياسی[ سر جای خودش، اين ]مبحث 
علمی[ هم سر جای خودش. مرحوم امام از كسانی است كه در نوشته هايشان صبور بود؛ 

در بحث جامع االطراف مطالعه می كند. 
اين اس��ت كه واقعاً زندگی حاج آقا مصطف��ی، زندگی علمی ايش��ان و حتی زندگی 
معنوی ايشان، ]الگوست؛[ ايشان از كسانی است كه والءاش نسبت به ائمه و سيدالشهدا 
سام اهلل عليه ]مثال زدنی  است[ كه پياده مشرف ش��دن به كربا از سيره ايشان است. 
آقای حليمی كاش��انی كه بودند كه اخيراً به رحمت خدا رفتند، ايشان می گفتند كه ما 
حاج آقا مصطفی- حاال خصوصياتش شايد از يادم رفته- در مقطع هايی سالی چند بار 
كاروان راه می انداختند از نجف به كربای معلی. آن وقت در اين مس��ير هم بحث های 
علمی می كردند. »ال يشغله شان عن ش��ان«،1                                         اين اظهار والء به اهل بيت)ع(، التزام به 
تشرف به زيارت كربا در مقاطع مختلف، اينها روحيات بسيار بلندی است كه ما طلبه ها 
بايد ]در اين جهات[ به ايش��ان اقتدا بکنيم؛ هم در جهت معنويت و هم در جهت تاش 

علمی. ان شاءاهلل.  

1.  اشتغالي او را از اشتغال ديگر باز نمي دارد. 
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مصاحبه با آيت اهلل محمدعلی فيض گيالنی1
سؤال: با آقا مصطفی خمينی از چه زمانی آشنا شديد؟

پاسخ: با آقا مصطفی خمينی يک درس��ی من در باب رابع مغنی داشتم كه شاگردم، 
هم مباحثه آقا مصطفی بود. آقای واصف كه پيش من درس می خواند. االن فوت كرده. 
چند سالی است كه فوت كرده اس��ت، بعد آقا مصطفی هم تصميم گرفت با هم بيايند. 
جلوی مدرسه فيضيه، جلوی حجره ای می نشستيم برای اينها باب رابع مغنی می گفتم. 
هر دو نفر. تقريباً شايد پنج، شش ماهی آقا مصطفی هم پيش ما درس خواند. آن درس 

باب رابع مغنی، ولی درس های ديگر نه. رسائل، مکاسب، كفايه، آن درس ها نه...
سؤال: در آن مدت ايشان را چگونه يافتيد؟ 

پاسخ: آن موقع كه چون مرجعيت هنوز به آقای خمينی نرسيده بود، آقای آقا مصطفی 
هم در آن حدی نبود كه به عنوان فرزند يک مرجع بيايد. جواب، پاسخ به سؤاالت بدهد 
يا جريانات ديگر. از حيث هوش و استعداد، فوق العاده باهوش بود، با استعداد بود. بعد كه 
درس ما رسيد تا به كفايه، كفايه را هم تمام كرديم، نزد آقای سلطانی كفايه می خوانديم. 

1. آيت اهلل محمدعلي فيض گيانی از روحانيون فعال در نهضت امام خمينی و از شخصيت های قضايی عالی رتبه 
در دوران پس از پيروزی انقاب اسامی بوده و به واسطه سکونت در همسايگی امام خمينی در قم، شاهد منحصره 
برخی وقايع تاريخ انقاب اسامی بوده است. گذش��ته از اين، آقا مصطفی خمينی در اوايل طلبگی مدتی شاگرد 

ايشان نيز بوده است. در اين مصاحبه نکات جالبی مورد بازكاوی قرار گرفته است. 
اين مصاحبه در تاريخ 1395/12/1 در منزل س��اده و باصفای ايش��ان انجام پذيرفت. آقايان مقدمی شهيدانی، 

ابوالقاسم كريمی و سيد محمد امين نورانی در جلسه مصاحبه حضور داشتند. 
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پدر خانم آس��يد احمد. در درس آقای س��لطانی، آقا مصطفی هم می آمد. اين برای من 
جالب اس��ت. آقا مصطفی هم می آمد و اتفاقاً اش��کال هم می كرد، ايراد هم می گرفت، 
اشکال هم می كرد و آقای سلطانی جوابش را هم می داد يعنی احترام می كرد و جوابش 
را هم می داد. يعنی نش��ان می داد كه يک فرد فوق العاده ای هس��ت از نظر استعداد، آن 
سؤاالت نش��ان می داد، درس را مطالعه می كرد. ما هم مطالعه می كرديم ولی او بيشتر 
مطالعه می كرد كه بتواند در آن مجلس يک ايرادی هم بگيرد كه آقای سلطانی جوابش 
را بدهد. با ايشان ديگر ارتباط شخصی نداشتيم. همين اندازه كه در اين دو درس- يک 
درسی كه خودم می گفتم باب رابع مغنی، يک درسی كه پيش استاد می خوانديم آن هم 
می آمد- در اين جهت در اين دو مرحله با هم برخورد داشتيم و سام و عليک داشتيم. 

س�ؤال: با توجه به اينكه جناب عالی در زمان يكی از دس�تگيری های حضرت امام 
حضور داشتيد، اين را اگر شرح ماوقعش را بفرماييد جالب است.

پاسخ: در زمان دستگيری دفعه اول كه آقا را دستگير كردند بردند تهران، آن جريان 
15 خرداد پيش آمد، آقا را از اين منزل ]= منزل آقای فيض[ دستگير كردند. علتش اين 
است كه اين خانه در اجاره آقا مصطفی بود از آقای محاتی. شب كه شد امام آمد در اين 
خانه، پدر و پسر نشستند با هم صحبت كردند حاال چه صحبتی كردند به ما ربطی ندارد 
و ما هم اطاعی نداريم. علی القاعده اين جريان كه پيش آمد، امام آمد بنشيند با پسرش 
صحبت كند كه اين جور گفتم، اينجور گفتم ديگر. آقا مصطفی هم بگويد اينجور بشود، 

اينجور ممکن است بشود. 
سؤال: يكی از آقايان که مطلع بود برايم نقل کردند که چون منزل امام را سياه پوش 
کرده بودند و ه�وا خفه بود، امام برای اس�تراحت می آمدند اينج�ا می خوابيدند که 

خنك تر بود.1 يعنی دليل حضورشان اين بود؟ 
پاسخ: ممکن است اين كار بشود. ولی آن شب بعيد است برای استراحت بيايد. مدرسه 
فيضيه سخنرانی كرده بود امام. خيلی تند سخنرانی كرد. آقای شاه... خطاب به شاه مثل 
اينکه يک كارگری را صدا می زند، آقای ش��اه اينجور گفتی اينجور گفتی اينجور كردی 
اينجور كردی، سخنرانی اش هست. سخنرانی امام در صحيفه هست. حاال در كدام جلد 

1. اشاره به مصاحبه با جناب حجت االسام سيد حميد روحانی، مندرج در همين ويژه نامه. 
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من در شرح حالم كه اين را اشاره كردم آن را نوشتم در چه جلدی.1 نه آن حاال می خواهيد 
يکی داشته باشيد2... باألخره شب آمدند اينجا نشستند و با هم صحبت كردند و بعدش 
هم آقا همين جا خوابيد. همين جا خوابيد. نزديک های صبح آمدند ايش��ان را دستگير 
كردند بردند تهران و آن 15 خرداد پيش آمد ك��ه آن جريانش به ما ربطی ندارد. اين را 
من چندان اطاع ندارم. تهرانی ها قيام كردند تهرانی ها به پا خاستند. تظاهرات كردند. 
ما تهران نبوديم، آن موقع قم بوديم. يک ماه در زندان نگه داشتند. بعد از يک ماه ]امام 
را[ آوردند بيرون منزل يک سرهنگی در همان نزديکی زندان كه مثل آقای مطهری و 
آقايان آقای داماد و اينها، در آن منزل به ديدن امام رفتن��د. آقای گلپايگانی هم در آن 
منزل يک ماقاتی با امام كرده بود. آنجا ديگر تقريب��اً زندانی نبود، فقط آن محدود بود 
از اينکه كس��ی با او تماس نگيرد و يا اعاميه ندهد و كاری انجام ندهد. فقط برای اينکه 
مردم... ]ارتباط شان با امام قطع ش��ود[، بعد از چند ماهی3 ايشان را آوردند قم. آوردند 
منزل خودشان. وقتی آوردند منزل مردم قم شنيدند هر كاری دستشان بود يا سر سفره 
هم نشسته بودند غذا را رها كردند و بلند شدند آمدند داخل كوچه. ما هم در گذر صادق 
نشسته بوديم، آنجا خانه داشتيم، تا شنيدم فوری لباس پوشيدم و آمدم. همان شب كه 
ايشان آمده بود قم من هم آمدم منزل ايشان. از مسجد سلماسی تا اين كوچه، منزل امام 
اين كوچه همه پر از جمعيت بود. يعنی خيلی مردم آمده بودند نمی توانستند جلو بيايند 
ولی من خودم را تا اينجا رس��اندم، چون راه های مختلفی داشتيم اينجا. اينجا كه آمدم 

گفتند آقا در اين خانه است، اين خانه ما را نشان دادند. چرا؟ ]حاال می گويم[. 
من تازه اين خانه را از آقای ش��يخ فضل اهلل محاتی خريده ب��ودم. برای اين خاطر كه 
آقای محاتی از من خواس��ته بود، آقای قدس محاتی پدر خانم من ]= پدر خانم شيخ 
فضل اهلل[ با بچه ها آمدند قم و می خواهند يک هفته اينجا برای زيارت باشند. گفتم يک 
هفته ديگر ما خانه را تحويل می گيريم. ما بعد از ظهری رفته بوديم محضر، سند نوشته 
1. خاطرات آيت اهلل فيض گيانی با عنوان فيض گيان توسطه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام منتشر شده است. 
طبق گفته آيت اهلل فيض )كه صوت آن در آرشيو موجود است( اين خاطرات دست نوشت با هدف ارزيابی به منظور 
بررسی تطابق با اسناد تاريخی، تحويل آن مؤسسه شد ولی متوليان امر با اصرار فراوان مانع از بازگشت اين اثر به 
دست مؤلف برای چاپ در انتشاراتی ديگر )بوستان كتاب( شدند و بر چاپ آن اصرار ورزيدند كه مورد موافقت آقای 
فيض نيز قرار گرفت. البته ايشان تأكيد كردند كه در محتوای خاطرات، هيچ دخل و تصرفی صورت نگرفته است. 
2. آيت اهلل فيض قصد داشتند نسخه ای از كتاب را به مصاحبه كنندگان تفضل كنند كه ما يک نسخه از كتاب را به 
همراه داشتيم و به آيت اهلل فيض نشان داديم تا نشانه ای باشد بر آن كه پيش تر از باب اهميت خاطرات ايشان مورد 

ماحظه قرار گرفته است. ايشان از اين ماجرا خوشحال شدند و گفتند پس ديگر همان كفايت می كند! 
3. ايشان در مصاحبه دو بار فرمودند بعد از هشت ماه امام را آوردند قم؛ با توجه به اينکه امام در 15 خرداد دستگير 
و در 15 فروردين سال 43 آزاد شدند، تاريخ هشت ماه درست و دقيق نيست، لذا به جای آن، از تعبير »چند ماه« 

استفاده شده است. )مقدمی شهيدانی(
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بوديم، 12هزار تومان پول داشتم به ايشان دادم گفتم 4 هزار تومان ديگر را ندارم گفت 
هر وقت داريد بدهيد مسئله ای نيست خانه را 16 هزار تومان خريده بود به من داد، همان 
16 هزار تومان. گفت چون تهران می خواهم خانه بخرم ايشان واعظ بود در تهران، آقای 
محاتی می خواست خانه بخرد، از مستأجری بيايد بيرون، گفت همان 16 هزار تومان 
به شما می فروشم، گفتم 12 هزار تومان دارم 4 هزار تومان ندارم گفت آن هم باشد بعد 
بدهيد. بعد باألخره يکی، دو ماه رمضان، محرم پيش آمد رفتيم روضه خوانی و آن 4 هزار 
تومان را هم به ايش��ان داديم. منظور، آقا آمد قم؛ آقا را آوردند قم، رفت منزل ديد هيچ 
كس نيست، برای اينکه كسی نمی دانست كه ايش��ان می خواهد بيايد. آنها هم از پيش 
خود تصميم گرفته بودند ايشان را بياورند قم تحويل بدهند. آوردند قم اينجا، جلوی در 
خانه نگه داشتند، شنيد كه آقای قدس محاتی در اين خانه است، خانه ما ]= كه خريده 
بودم ولی هنوز تحويل نگرفته بودم[. امام آمد برای ديدن آقای قدس محاتی. من آمدم 
ديدم، گفتند آقا منزل نيست و آقا در اين خانه است. اين خانه ما را نشان دادند. خانه ای 
كه تازه بعد از ظهر خريده بودم. آمدم در زدم يک نوجوان ده، دوازده ساله، يک پسر بچه 
آمد گفت: ماقات نيست، گفتم من صاحب خانه ام. گفت صاحب خانه ای؟ گفتم بله. در 
را بس��ت، آمد داخل خانه به آنها گفت كه آن صاحب خانه، كسی كه اين خانه را خريده 
آمده است. گفتند بگو بيايد، حاال چه كسی گفت بيايد من نمی دانم، من كه نبودم. آمد 
در را باز كرد به ما گفت بياييد. فقط من را صدا زد. آمدم باال ديدم آقا آنجا ]= اش��اره به 
يک گوشه از اتاق محل مصاحبه[ نشسته اند. آقای قدس محاتی بغلش نشسته است. 
در همين اتاق، سام كردم دست آقا را بوس��يدم. اينجا وسط اتاق نشستم؛ آقای قدس 
محاتی رو كرد به امام عرض كرد كه خانه را آقای فيض خريده است. چون آقای قدس 
محاتی به امام هم پيش��نهاد كرده بود كه خانه را ]آقا فضل اهلل[ می خواهند بفروشند، 
ش��ما اگر می خواهيد برای احمد آقا، برای آقا مصطفی خانه بخريد اين خانه برای شما 
باش��د. آقای قدس محاتی پدر خانمش بود از جريان دامادش خبر داش��ت. امام قبول 
نکرد. يعنی آن را ديگر من اطاعی ندارم ولی علی القاعده قبول نکرد. برای اين كه تا آخر 
هم امام برای آقا مصطفی، برای احمدآقا خانه نخريد. چ��را نخريد؟ برای اين كه مردم 
نگويند ما پول می دهيم به مراجع برای بچه هايشان خانه می خرند. آقا مصطفی، احمدآقا 
تا آخر هم اينها مس��تأجر بودند. امام وضع زندگيشان در خمين خوب بود. شايد از پول 
خودشان هم از ملک و اماكی كه آنجا داش��تند می توانستند يک مقدار بفروشند اينجا 
برای بچه ها خانه بخرند ولی تا آخر هم آقا برای بچه ها خانه نخريد. منظور آن كه آقای 
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قدس محاتی، من آمدم به آن جوان گفت كه بگو بيايد، بگو بيايد. آمد دو مرتبه در را باز 
كرد به من گفت بياييد داخل. آمدم داخل، كفش اينها بيرون بود، سام كردم، كفشم را 
درآوردم و سام كردم، آمدم دس��ت آقا را بوسيدم و اينجا نشستم، آقای قدس محاتی 
رو كرد به امام عرض كرد كه خانه را آقای فيض خريده... امام فرمود من خيلی خوشحال 
شدم، من نگران بودم اين خانه را چه كسی می خرد. چون شهيد محاتی به هر كيفيتی 
بود می خواست خانه را بفروشد. به آقا مصطفی پيشنهاد كرد، به ديگران پيشنهاد كرد، به 
ده ها نفر ديگر پيشنهاد كرد بيايند خانه را بخرند. شايد آمدند خانه را ديدند نپسنديدند؛ 
اما وقتی رسيدند به من، پيشنهاد كرد قبول كردم، يعنی آمدم خانه را ديدم، ديدم خانه 
خوبی است، همسايه امام هم هست. خاصه رفتم با ايشان صحبت كردم، گفت همان 
16 هزار تومانی كه چند س��ال پيش خريدم به همان قيمت به شما می دهم. منظور... 
امام فرمود: من خيلی خوشحال ش��دم من نگران بودم اين خانه را چه كسی می خرد؟ 
نگرانی... چرا نگران بود؟ نگران بود كه يک ساواكی مثًا بخرد اينجا را كنترل كند. كما 
اين كه اين كار شده، جلوی خانه آقای ش��ريعتمداری اين ساواكی ها يک خانه خريدند 
كه االن اطاعات ماست. جلوی خانه آقای گلپايگانی ساواكی ها هر چقدر سعی كردند 
يک خانه پيدا كنند بخرند، خانه پيدا نکردند، ناچار ش��دند با يک اجاره زياد يک خانه 
اجاره كردند، آن دستگاه هايش��ان را بردند داخل آن خانه گذاش��تند كه تمام اتاق های 
آقای شريعتمداری از آنجا كنترل می شد. يک مأموری بود مأمور ساواك، كه خانه آقای 
شريعتمداری تحت كنترل او بود، روزها می رفت داخل آن منزل هر جا نوار پر می شد، 
نوار را برمی داشت می برد به س��اواك می داد، دو مرتبه يک نوار ديگر آنجا می گذاشت. 
ساواك به آن مأمور يک تلفن هديه كرده بود. چون هديه كرده بود، آقای آذری آن تلفن 
را مصادره كرد؛ به نفع دولتی ضبط كرد، پرونده اش را فرس��تادند در دادگاه عالی، من 
و آيت اهلل مؤمن كه آنجا بوديم پرونده اين تلف��ن را كه مطالعه كردم مطالبی فهميدم از 
كارهای ساواك. حاال آن مطلب ربطی به اين جلسه ندارد. ]مربوط به بحث های قضايی 
است[ مثًا برای پس��ر آقای ش��ريعتمداری يک تلفن خريده بودند دوستان، تلفن يک 
چيزی بود كه ضبط هم می كرد. مطالبی ضبط می كرد، بعد س��اواكی ها كه داخل خانه 
آقای شريعتمداری دستگاه گذاشته بودند برای كنترل حرف هايش. يک مرتبه ديد كه 
صدای يک چيزی اينجا می آيد، صدای يک چي��زی می آيد. به پدرش گفت كه خانه ما 
كنترل است، به خاطر اين كه مادر ما كه در آشپزخانه صحبت می كند من اينجا می فهمم. 
آقای شريعتمداری به آش��يخ غامرضا گفت كه زنگ بزن رئيس ساواك بيايد؛ زنگ زد 
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رئيس ساواك آمد و... يک ضبطی هم بغل داشت و هم مطالبی كه می شنيد، آمد، آقای 
شريعتمداری گفت بنشينيد، نشس��ت. گفت آقای مهندس برو آن ضبط را بياور... پسر 
آقای شريعتمداری رفت آن ضبط را آورد، روش��ن كردند ديدند كه مادر دارد صحبت 
می كند، گفت يکی برود داخل اتاق زيرزمين قرآن بخوان��د، رفت داخل اتاق زيرزمين 
قرآن خواند ديد می گيرد، يکی رفت داخل اتاق ديگر قرآن خواند ديد می گيرد. ديد تمام 
خانه كنترل است. آقای شريعتمداری گفت كه حاال ضبط هم دارد می گيرد، بعد رفته 
است محل كار خودش يک صفحه از اين ضبط گذاشت داخل پرونده آقای شريعتمداری. 
من اين را گزارش��ش را خواندم. آقای ش��ريعتمداری گفت: اين چه كاری بود شما با ما 
كرديد؟ منی كه با شاهنشاه آريامهر رفيق هستم، دوست هستم، منی كه فان سرهنگ 
فان سرهنگ رابط ما هس��ت، منی كه اعاميه دادم اين هايی كه آتش می زنند جلوی 
اينها را گرفتم؛ شما چطور با من اين كار را كرديد؟!! اين رئيس ساواك گفت كه قربان اين 
كار دشمنان شماست، گفت: من دشمنی ندارم كه اين كار را با من بکند، اين كار برای 
شماس��ت. گفت: قربان من تازه آمده ام پس اجازه بدهيد بروم يک بررسی ای كنم بعد 
بيايم به شما گزارش بدهم. رفت و بررسی كرد و آمد به او گزارش داد، آن گزارش ديگر 
در آن پرونده آن مأمور نبود كه از ساواك به ايشان تلفن هديه كرده بود، حاال چه چيزی 

به او گفت من نمی دانم.
سؤال: در اين جلسه ديدار امام ديگر چه صحبت هايی رد و بدل شد؟

پاس�خ: صحبت هايی رد و بدل نشد فقط يک مقدار نشستيم، ديدم كه صدای صلوات 
خيلی بلند است به آقا عرض كردم كه اين صدای صلوات را می شنويد؟ گفت: می شنوم. 
گفتم كه اگر اينها امش��ب شما را نبينند تا صبح اينجا هس��تند. گفتم اينجا اين پنجره 
جلوی حياط باز می شود خانه هم دوتا در دارد، يک در اينجا دارد يک در آن طرف دارد، 
من پيشنهاد می كنم شما بياييد جلوی در، در را باز می كنم، پنجره را باز می كنم، شما 
جلوی پنجره بنشينيد ما به مردم بگوييم كه از اين در بيايند داخل اينجا شما را ببينند 
از در ديگر بروند بلکه جمعيت يک مقدار خاموش شود. قبول كرد، آمد اينجا كنار پنجره 
نشست و پنجره را باز كرديم آنجا هم در را باز كرديم، به مردم گفتم كه ما برای شما اجازه 
گرفتيم شما بياييد از اين در برويد داخل حياط آقا را ببينيد از در ديگر برويد تا يک مقدار 
سر و صدا خاموش بشود، قبول كردند. يک ساعتی كه اينجا بودم شايد چهارصد، پانصد 

نفر، يک و نيم ساعتی شايد اينجا بودند. 
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سؤال: خانم ها هم بودند يا فقط مردها بودند؟
پاس�خ: اغلب طلبه بودند. خانم ها نبودند. نديدم اصًا. من نديدم. منظور اين كه اين 

جريانی هست كه داخل منزل ما اتفاق افتاد.
سؤال: آقا مصطفی چه؟ ايشان هم در اينجا حضور داشت؟ 

پاسخ: نه، آقا مصطفی بعد، صبح آمد. حدوداً ساعت 8 يا 9 بود كه آمد. 
سؤال: شما شب را اينجا مانديد؟

پاسخ: من ديگر اينجا ماندم. آمد دم منزل در زد رفتيم داخل كوچه، گفت جريان چه 
بود؟ گفتم جريان اين بوده... جريان را هر كس��ی می آمد برايش صحبت می كردم. بعد 

من ديگر رفتم منزل.
سؤال: وقتی شما اين خانه را خريديد الحمدهلل اينجا س�اکن شديد، همسايه امام 
شديد با حضرت امام يا حاج آقا مصطفی هم که در همين کوچه بودند ارتباطی داشتيد 

خودتان، خانواده تان؟
پاس�خ: بله ارتباط داش��تم، رفت و آمدم می كرديم. امام را هم دع��وت كردم منزل با 
خانواده با اعضای دفتر آمدند اينجا. برای اينها شام درست كرديم... ]جريان دعوت اين 
بود كه[ برای اينکه خانه خريده بوديم می خواستيم اينها را دعوت كنيم. همه را دعوت 

كرديم برای شام. 
سؤال: ماجرای دستگيری دوم امام را بفرماييد که خودتان هم حضور داشتيد. 

پاسخ: آن موقع دس��تگيری دوم امام پيش آمد... دوبار امام دستگير شد، يک بار امام 
اينجا دستگير ش��د بردند تهران، آن مس��ئله 15 خرداد پيش آمد. بعد كه اين خانه را 
خريديم آمدم داخل خانه، ام��ام را آوردند داخ��ل خانه، امام س��خنرانی كرد راجع به 
مصونيت مستش��اران امريکايی... كاپيتوالس��يون... 10، 12 ش��ب ديگر آمدند امام را 
دستگير كردند بردند. كه اول به من صدمه زدند! البته مصونيت مستشاران امريکايی به 
اين صورت بود كه آنها امريکايی زياد آورده بودند در ايران. در زمان شاه در هر اداره ای در 
هر سازمانی يک امريکايی بود، تصميماتی كه آن اداره می خواست بگيرد، آن مستشار 
امريکايی می گرفت. دو جريان برای ش��ما عرض كنم خيلی شنيدنی است كه من اينها 
را اينجا ]= در خاطراتم[ نوش��ته ام. يک جريان بين الهيج��ان و لنگرود پيش آمد، يک 
مستشار امريکايی يک نفر را كشت در تصادف. كار به دادگاه كشيد، آنها فهميدند كه اين 
مستشار امريکايی است تقاضايی بيش از اندازه ديه داشتند، اينها حاضر بودند قيمت ديه 
را همان جا بدهند رضايت بگيرند و بروند. وقتی ديدند او تقاضای بيشتری دارد نمی شود 
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اينها را متوجه كرد، گفت كه ما پس مستشار هستيم شما برويد از طريق وزارت خارجه 
شکايت كنيد، كه دادگاه امريکا درباره ما تصميم بگيرد. در تصادف يک كسی را كشته 
بود. يک جريانی هم ته��ران پيش آمد كه من اينجا نقل ك��ردم. ]ماجرای دوم[ يکی از 
مأمورين در بيرون تهران يک جا ايستاده بود و پاسداری می داد. ديد يک ماشينی آمد 
از جاده كنار رفت و رفت پشت كوه. اين پاس��بان خيال كرد كه يک جريانی پيش آمده 
كه اين ماشين مسيری عوض كرده رفته پشت كوه، از جاده رفت پشت كوه، دنبال اينها 
رفت ديد كه بله آن مرد، با زن مشغول است و دارد زنا می كند و لباس او را هم كنده روی 
داشبورد ماشين گذاشته است. اول كاری كه كرد لباسش را برداشت. رفت به اينها گفت 
كه دست ها باال، دست ها باال... مرد به خودش آمد ديد كه لباسش نيست، اسلحه خودش 
را می خواست بگيرد بگويد من مستشارم؛ وقتی ديد كه نمی تواند قانع كند گفت كه من 
مستشار من مستشار، يعنی تو حق نداری من را ببری شهربانی. گفت: بايد برويم، او را 
برداش��ت برد، يک مقدار كه راه رفت، ديد كه آن زن هم بنا ك��رد به گريه كردن كه من 
شوهردار هستم، رفتم داخل اداره برای ش��وهرم كار بگيرم من را معرفی كردند به اين 
مستشار، مستش��ار هم گفت تا من را راضی نکنی كار به شوهر تو نمی دهم. مستشاران 
اينطوری بودند. باألخره پاسبان هم ديد كه باألخره راست می گويد اين را ببرد شهربانی 

هيچ فايده ای ندارد... 
سؤال: ماجرای سخنرانی امام در مورد کاپيتوالسيون را می فرموديد. 

پاس�خ: جرياناتی كه در اينجا پيش آمد. مردم می دانستند، من هم می دانستم يعنی 
وقتی رفتم بيرون و آمدم ديدم جمعيت زيادی دارند می آيند گفتم: چه خبر است؟ شما 
كجا می رويد؟ گفتند: می رويم منزل آقای خمينی. گفتم: به چه مناس��بت؟ گفتند: در 
تهران شايعه بود كه ايشان فردا صحبت می كند، ما برای اين جهت آمديم. اتفاقاً فردا هم 
صحبت كرد، راجع به مصونيت مستشاران امريکايی. چند روز بعد از سخنرانی، يک شب 
آمدند ايشان را دس��تگير كردند بردند برای تركيه. يک سالی در تركيه ماند بعد از آنجا 

فرستادند برای عراق. 
سؤال: درست است. شرح دس�تگيری امام را با جزئيات اگر می شود بفرماييد. که 

حاال آقا مصطفی بودند، و شما هم سرتان زخمی شد. 
پاس�خ: بله، دس��تگيری به اين صورت بود كه ما در خانه بوديم، در اين اتاق خوابيده 
بوديم. زن و مرد نزديک های صبح ديديم كه يکی هست كه كليد، دسته كليد دارد، يکی، 
يکی دارد می اندازد می  خواهد در خانه ما را باز كند. من به خانواده گفتم كه دزد آمده، 
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گفت كه ش��ما باش من بروم. گفتم كه نه خودم می روم. رفت��م در اين داالن ديدم اين 
دس��ته كليد كه دارد كليدهای ما جوری خاصيست، يکی، يکی می اندازد در را باز كند، 
در باز نمی شود. معلوم شد كه آن دسته كليد را داش��تند. آن دفعه ]قبل[ كه باز كردند 
آقا را گرفتند بردند تهران، اينجوری باز كردند آمدند داخل خانه. خانه برای آقا مصطفی 
بود، اجاره آقا مصطفی بود. گفتم كيه؟ گفت: در را باز كن. ديدم دزد كه نمی گويد در را 
باز كن، البد يک نسبتی با ما دارد، يک فاميليتی با ما دارد كه می خواست در را باز كند 
بيايد و مثًا ديد، شب اس��ت گفت كه خودم در را باز می كنم تا پشت گيره در را كشيدم 
كنار، لگد خورد به در، در خورد به پيش��انی من، اينجا شکاف برداشت. االن جايش هم 
هست. حاال بعد رفتم بيمارستان چهار، پنج تا بخيه زدند، از من پرسيدند چه شد؟ گفتم 
مربوط به ديشب است. ديگر سؤال نکرد كه ديشب چه بود؟ من هم ديگر چيزی نگفتم. 
همين قدر گفت: چه شده؟ گفتم: مربوط به ديشب اس��ت. باألخره يک دفعه ديدم ده، 
پانزده نفری ريختند داخل خانه. اينها هم اس��لحه داشتند، شمشير، هم اسلحه، جيبی 
داشتند هم شمشير داشتند. كارد بلندی داشتند. اينها ريختند داخل خانه. تا ريختند 
داخل خانه، اول آمدند داخل اين اتاق ها اين ات��اق را نگاه كردند، آن اتاق را نگاه كردند. 
اتاق ديگری نداشتيم. يک زيرزمين اينجا داشتيم، يک زيرزمين آن طرف داشتيم، رفتند 
زيرزمين، اتاق ها را نگاه كردند، آمدند باال به ما گفتند خمينی كجاس��ت؟ اين خمينی 
كجاست؟ چون يک بار داخل اين خانه خمينی را دس��تگير كرده بودند. دفعه دوم هم 
خيال كردند كه باز خمينی همين جاست. آمدند داشتند با آن وسيله در را باز می كردند. 
گفتم خمينی داخل خانه خودش اس��ت. اينجا را ما خريديم خانه ماست. گفت داخل 
خانه خودش هم نبود. گفتم: من چه بکنم، می خواهيد برويد دو مرتبه به بچه ها گفتم 
برويد برق زيرزمين و اتاق ها را برای اينها روشن كنيد، ببينند. رفتند روشن كردند و از 
نو ديدند، آمدند دو مرتبه بيرون. من حاال رفتم يک پارچه پيدا كردم خون سر و صورتم 
را پاك كردم رفتم دم در، يک پارچه هم اينجا گذاشتم كه دستم را روی آن گذاشتم كه 
خون، ديگر نيايد روی صورت من. حاال نگران شدم كه اين كارد و اين اسلحه برای آقای 
خمينی است. رفتم دم در، اينها رفت و آمد می كردند. يک سر نيزه داری آمد سرنيزه را 
گذاشت اينجا ]= به روی س��ينه من[ و گفت برو داخل. ديدم اينها دين كه ندارند، رحم 
و مروت هم نش��ان دادند ندارند، حاال بر فرض فرو كند داخل سينه من، زنده بمانم يک 
سال بايد توی بيمارستان بخوابم. چون به اينجا گذاشته بود سر نيزه را. آمدم داخل در را 
بستم بعد يک نردبان كوتاهی داشتيم دو متری رفتم آن نردبان را پيدا كردم آوردم اينجا 
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گذاشتم از آن شيشه باال نگاه می كردم. بعد از نيم ساعتی يکی آمد زنگ زد، من خيال 
كردم كه می خواهد به من بگويد چرا آنجا ايستاده ای؟ رفتم در را باز كردم. گفت كه آقا 
داخل خانه اش هم نيس��ت. گفتم: چه بکنم كه داخل خانه اش هم نيست؟ اينجا هم كه 
شما نگاه كرديد نبود. حاال آقا آن شب كجا بود؟ خانه بين اين خانه خودش و آن جايی 
كه حاال ساختمان كردند- دفتر آيت اهلل گلپايگانی درست كردند- بين اين دو خانه، يک 
خانه ديگری اين وسط ها بود، برای يک خانم مشهدی بود. آقا آن خانه را اجاره كرده بود، 
زن و بچه اش داخل آن خانه بودند. تمام اين خانه در اختيار كس��انی بود كه رفت و آمد 

داشتند، در اختيار دفترش بود. 
تا ما صحبت می كرديم... آقا هم كم كم س��ر و صدای اينها را شنيد لباس پوشيد و آمد 
بيرون. از همين جا اينها در داش��تند از آن در آمد بيرون و سوار ماشين فولوكس شد و 
اين را بردند جلوی دبيرستان حکيم نظامی، چون ماشين بنز اينجا نمی آمد داخل كوچه 

نمی آمد. بردند آنجا و سوار بنز كردند و يکسره بردند برای تهران. 
سؤال: کسی اعتراض نكرد؟

پاسخ: كسی نبود كه اعتراض كند. آقا مصطفی هم كه داخل اين خانه نبود. معترض 
بود آن جور نبود كه به اعتراض، آنها بگويند كه بله ما اش��تباه كرديم و آقا را گرفتيم. آقا 
مصطفی در يک خانه ديگر بود بعد كه شنيد آقا را گرفتند آمد اينجا و من بيرون در كوچه 
بودم برای ديگران توضيح می دادم. ديش��ب اين جور شد، اين جور شد، اين جور شد، آقا 

مصطفی هم آمد برايش توضيح دادم. 
سؤال: بعد که توضيح داديد چه کار کرد؟ عكس العملش چه بود؟ 

پاسخ: كاری نمی توانس��ت بکند برای اينکه آنها گرفته بودند برده بودند تهران سوار 
هواپيما كردند بردند تركيه. آقا مصطفی را هم گرفتند. ايشان قبًا اينجا خانه ]اجاره ای[ 

داشت كه من خريدم. 
سؤال: اين مدتی که آقا مصطفی هنوز دستگير نشده بود، چه فعاليت هايی داشت؟

پاس�خ: فعاليت های سياسی... من چيزی اطاع ندارم. ايشان در فعاليت های سياسی 
نبود كه بياي��د اعاميه بدهد يا بيايد يک جا س��خنرانی كند يا... هم��ان اندازه ای كه ما 
صحبت می كرديم ش��ايد آقا مصطفی هم به همان اندازه صحبت می كرد اما بيايد يک 
فعاليت بيشتری انجام بدهد، مردم جمع بشوند برای اينها سخنرانی كند، يا برای اينها 

اعاميه بدهد كه آنها بشنوند، اينجور كارها نداشت آقا مصطفی. 
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سؤال: در سال 54 يك سفر به نجف شما داشتيد. ماجرای اين سفر چه بود؟
پاسخ: سال 54 س��فر به نجف داش��تم از راه زمينی رفتم برای مکه بعد از راه زمينی 
رفتم شام از آنجا رفتم منزل امام. رفتم عراق و رفتم منزل امام. رفتيم كربا مسافرخانه 
كه گرفتيم كربا نه آن شهر اول... رفتم كربا مس��افرخانه كه گرفتيم شنيديم آقا هم 
كرباست. آنجا آقا مصطفی را هم ديديم. صحبت های خاصی نکرديم آن طور كه بخواهيم 
يک صحبت هايی بکنيم. بعدش هم دو مرتبه كه رفتيم نجف شب ها می رفتيم خانه آقا. 
آنجا ديگر شام می خوردم در يک اتاقی می گرفتم می خوابيدم. چون ]در قم[ همسايه شان 
بودم به آن مناس��بت از من پذيراي��ی می كردند و غذا به من می دادن��د و می رفتم اتاق 

می گرفتم می خوابيدم. 
سؤال: خبر ارتحال و شهادت آقا مصطفی چه بازتابی در حوزه قم داشت؟

پاسخ: از دنيا رفته بود فقط ما گاهی در مجالسی دو نفر، سه نفر می نشستيم صحبت 
می كرديم ولی يک جا جمع بشوند 200 نفر، 50 نفر، 60 نفر يکی برود سر منبر يا پشت 
بلندگو برای ما صحبت كند، همچنين مجالسی تشکيل نش��د. ولی ما می دانستيم كه 

حاج آقا مصطفی را آنها شهيد كردند. 
سؤال: خود ش�ما ديگر در س�ال های بعد در واقع در س�الگردهای آقا مصطفی يا 

مراسماتش راجع به ايشان سخنرانی ای چيزی نداشتيد؟ 
پاسخ: نه سخنرانی نداشتيم، نه.

سؤال: به نظر شما شهادت ايشان در ادامه نهضت چه تأثيری داشت؟ 
پاسخ: آنها بنايش��ان اين بود كه ضربه ای به امام بزنند. همين اندازه. حاال چه تأثيری 
حس می كردند نمی دانم. آقا مصطفی هم يک بچه زرنگی بود... طرف مشورت آقا هم بود. 
بيرون با طلبه ها با روحانيون با... در مجالس ديگر هم شركت می كرد. با امام هم گاهی 

صحبت های محرمانه ای داشتند. با هم صحبت می كردند. 


