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صاعقه سخنوری در غروبی سپيده گشا۱
بازخوانی متن کامل، زمينه ها و پيامدهای سخنرانی آقايان خزعلی، خلخالی و ربانی املشی 

در مراسم بزرگداشت ارتحال آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در 6 آبان 56 در قم 

سهراب مقدمی شهيدانی
محمد خاکپور نصراله آبادی

مقدمه
هويت يابی و احيای اس��ناد تاريخی )اع��م از متن، عکس، صوت، فيل��م و...( يکی از 
كارويژه های مراكز تاريخی و ويژه نامه های بزرگداش��ت است. تدوين شناسنامه سند و 
ترسيم فضای توليد و ايجاد آن، در شکل گيری ارتباط مثبت مخاطب با يک سند، نقش 

اساسی دارد. 
به رغم زحمات فراوان، هم  اكنون حجم وسيعی از اسناد و متون تاريخی مربوط به وقايع 
نهضت امام خمينی، همچنان دور از دس��ترس قرار دارد. بديهی اس��ت كه با گذر زمان، 
احتمال امحاء يا دش��واری هويت يابی اين اس��ناد باال خواهد رفت. متن س��خنرانی های 
سخنوران مجاهد در مراسم بزرگداشت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در شهرهای مختلف، 
يک سنخ از همين اسناد مغفول است و تاكنون اهتمام ويژه ای در جهت احيای آن شکل 
نگرفته است. چنانکه برخی از سخنرانان محترم مجالس مذكور به نگارنده تصريح كرده اند 

1. تعبير »غروب سپيده گشا« از مقاله جناب آقای غامرضا گلی زواره، وام گرفته شده است.
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كه حتی خود ايشان نيز امروز يک نسخه از متن يا صوت سخنرانی خود را ندارند! عجيب تر 
آنکه متن اين سخنرانی ها يا گزارش و خاصه ای از آنها، گاه در خاطرات خود اين افراد نيز 
بازتاب نيافته است.1 نمونه ديگر، اعاميه های اعام، فضا و جريان های مختلف سياسی 
در واقعه شهادت آقا مصطفی است كه اين نيز تاكنون در مجموعه ای مجزا تجميع و منتشر 
نشده است.2 عدم توجه به اين سنخ از اسناد تاريخی، موجب گرديده كه برخی نويسندگان 
در بررس��ی نقش آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی در نهضت امام، گرفتار نقصان گردند و 

بدين وسيله حذف بخش های مهمی از تاريخ انقاب اسامی رقم بخورد.3 
اين مس��ائل ايجاب می كند كه يک اهتمام فراگير در مراكز آرشيوی و تاريخی كشور 
در اين جهت ايجاد گردد و بعد از گذشت چهل سال از واقعه شهادت يا ارتحال آيت اهلل 

سيد مصطفی خمينی، همه اسناد و مدارك مرتبط با آن واقعه، تجميع و منتشر گردد.
آنچه پيش رو داريد، متن كامل س��خنان آقايان خزعلی، خلخالی و ربانی املشی است 
كه در مجلس بزرگداش��ت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در شش��م آبان ماه 1365 در 
مسجد اعظم قم ايراد شده است كه برای نخستين بار4 منتشر می شود. صوت اين جلسه 
در جريان مصاحبه نگارنده و جناب آقای سيد محمد ميرصالحی با جناب حجت االسام 
والمسلمين محمدرضا ربانی خراسانی در اختيار بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب 
اسامی قرار گرفته بود كه به مناس��بت، پس از ترميم، پياده سازی و تدوين، در اختيار 

خوانندگان محترم قرار می گيرد.
در اين نوشتار عاوه بر متن كامل سخنرانی شخصيت های مذكور، زمينه ها و پيامدهای 

اين سخنان نيز مرور شده است. 

مجالس آقا سيد مصطفی و تجربه اعتراض مدنی فراگير
بعد از انتشار خبر شهادت آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی، سلسله  مجالسی به منظور 
مراسم بزرگداشت ايشان در اقصی نقاط ايران برگزار گرديد كه اكثريت اين مراسمات، 

1. با توجه به اينکه اين خاطرات از سوی مراكز معتبر تاريخ نگاری منتشر می شود، مسئله از دو حال خارج نيست؛ 
يا اين مراكز نيز در آرشيو غنی خود نسخه ای از اين س��خنان ندارند كه فاجعه ای است؛ يا دغدغه ای برای انتشار 
عمومی چنين مطالبی وجود ندارد كه اين هم در جای خود، تلخ و تأس��ف بار اس��ت. به عنوان نمونه، در خاطرات 
آيت اهلل گرامی و نيز خاطرات آيت اهلل خلخالی، نسخه ای از سخنان ايشان در مراسم بزرگداشت آيت اهلل مصطفی 

خمينی، موجود نيست.
2. همچنين متن سخنرانی آيات عظام قم در حوادث قبل و بعد از قيام 19 دی قم نيز تاكنون در يک مجموعه 

كامل، گردآوری و منتشر نشده است! 
3. در اين مقاله به نمونه هايی در اين جهت اشاره شده است. 

4. بر حسب تتبع نگارنده اين سطور.
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واجد چند ويژگی ممتاز بودند: 
1. مراسم نوعاً با محوريت علمای طراز اول در قم و ساير باد برگزار گرديد و اين مسئله، 
هم بر وزانت محافل می افزود، و هم كار مأمورين امنيتی را در برخورد با چنين مراسمی 
دشوار می ساخت و هم طيفی از روحانيون و مذهبيون دور از ميدان سياست را عمًا وارد 

گود می كرد.1 
2.  به رغم ايج��اد يک پوي��ش عمومی به منظور برگزاری مراس��م های ختم توس��ط 
طيف ه��ای مختل��ف )اع��م از مب��ارز و غي��ر مب��ارز(، در رأس كارگ��زاران اجرايی و 
برگزاركنندگان مجالس عزاداری و ختم، روحانيون و ساير نيروهای انقابی قرار داشتند. 
آنها با استفاده بهينه از موقعيت موجود، تاش كردند از اين واقعه بيشترين استفاده را در 
پيشبرد نهضت امام خمينی داشته باشند. گزارش های ساواك نيز در اين مسئله نشان 
از »انسجام مخالفان رژيم و برنامه ريزی آنها برای حداكثر استفاده از فرصت پيش آمده 

در كنار عزاداری است.«2
3. اين مراس��مات به صورت خودجوش و سراسری برگزار می ش��د و نخستين تجربه 
عمليات ميدانی فراگير در به صحنه كشاندن عموم مردم در ميدان بود. تجربه ای كه بعداً 
در كوران وقايع آتی، به بس��يج عمومی توده های مردمی انجاميد و مشروعيت سياسی 

رژيم شاه را از بين برد و زمينه ساز سقوط رژيم گرديد.
4. در اكثريت قريب به اتفاق اين مراسم ها، نام امام خمينی علناً و با عظمت ياد می شد 
و به دنبال آن مردم يکپارچه صلوات می فرستادند. بدين وسيله ممنوعيت ذكر علنی نام 
امام شکسته شد و اين مسئله در افزايش ش��ناخت عموم مردم نسبت به امام خمينی و 

تثبيت بيش از پيش جايگاه رهبری ايشان، بسيار مؤثر بود. 
5. از جمله  ويژگی های مجالس يادش��ده، اتحاد يکپارچه مخالف��ان رژيم و برگزاری 
مجالس ختم متنوع از س��وی طيف های مختلف فکری و سياسی، به صورت جداگانه يا 
مشترك با نيروهای مذهبی و روحانيان انقابی است.3 در اين جهت، فعال شدن نيروهای 
ملی- مذهبی بسيار قابل توجه است كه يک نمونه از آن، حضور فروهر و برخی ديگر از 

1. به عنوان نمونه، نخس��تين مجلس ختم بافاصله بعد از انتش��ار خبر ش��هادت آقا س��يد مصطفی توس��ط 
آيت اهلل العظمی گلپايگانی برگزار شد و اين مسئله نشان داد كه طيفی از روحانيت طراز اول كه تا پيش از اين واقعه، 
آشکارا در ميدان مبارزه حضور نداشتند، اكنون به شدت فعال شده اند؛ فعاليتی كه گرچه به ظاهر، يک اقدام سياسی 

محسوب نمی شد اما در نهايت به تقويت نهضت امام خمينی و مخالفت علنی با اقدامات رژيم انجاميد.
2. سجاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد، تهران، 

مركز اسناد انقاب اسامی، تابستان 1391، ص58.
3. همان.
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همفکران او در مجلس ختم آقا مصطفی در مس��جد اعظم قم است. همچنين برگزاری 
مجلس ختم آقا مصطفی در لبنان توسط شهيد چمران و آقا سيد موسی صدر، حركت 
قابل تقدير ديگری است كه به بسياری از سوء تفاهم ها و اختاف ها بين نيروهای مستقر 

در لبنان و نيروهای فعال در نهضت امام خمينی پايان داد.1
6. پخش اعاميه با ماهيت سياس��ی- مبارزاتی و اعتراضی و نيز اطاع رس��انی ساير 
مجالس ختم در شهرهای مختلف )يا همان شهر برگزاری مراسم(، يکی از كارويژه های 

مهم اين مجالس بود.
7. هم افزايی مبارزاتی و سياسی و مشاهده حضور يکپارچه و پرشمار مردم در مجالس 
ختم آقا سيد مصطفی، برای نخس��تين بار خفقان پليسی رژيم را شکست و نهضت را از 
غربت در محدوده نخبگانی بيرون آورد و عموم مردم را درگير نمود. با وجود اين، می توان 
ش��هادت آقا س��يد مصطفی و وقايع بعد از آن را، اصلی ترين عامل زمينه ساز در جهت 
پيدايش »انقاب اجتماعی« و »بسيج توده ها« در جهت »تغييرات بنيادين« و »تغيير 

رژيم« تلقی كرد.

مجالس بزرگداشت در قم و ذکر نام امام
بعد از انتشار خبر شهادت آقا س��يد مصطفی خمينی، اولين مجلس فاتحه  ايشان در 
مسجد اعظم برگزار گرديد كه به دليل غلبه فضای خفقان، اسمی از امام خمينی و حتی 
آقا مصطفی برده نش��د و حتی در اعاميه مربوطه- كه در آن مجلس قرائت شد- نيز از 

ايشان با نام »حاج سيد مصطفی مصطفوی موسوی« ياد گرديد. 
با وجود اين، در تاريخ دوم آبان 1356، مجلس بزرگداش��تی از سوی آيت اهلل العظمی 
گلپايگانی برپا شد، كه حجت االسام والمسلمين س��يد محمد آل طه در اين مراسم به 
منبر رفت و برای نخستين بار از زندگانی و ش��خصيت حاج آقا مصطفی خمينی سخن 
گفت. او رس��ماً نام امام را بر زبان آورد و مردم برای اولين بار با شنيدن نام امام خمينی، 
غرق هيجان و احساس��ات، يکپارچه صلوات فرستادند.2 اين مراس��م از ساعت 9 تا 11 

1. شهيد مصطفی چمران گزارش مکتوبی از جزئيات اين مجلس ختم نگاش��ته است. اين يادداشت مربوط به 
نوامبر 1977 ميادی است، و در كتاب مصطفی چمران، خدا بود و ديگر هيچ نبود، گردآوری مهدی چمران، تهران، 

بنياد شهيد چمران، 1396، ص147-142 چاپ شده است.
2. مقداد توانانيا و حسين آقاجانی، روزشمار انقاب اس��امی در قم 1357-1340، تهران، مركز اسناد انقاب 

اسامی، 1387، ص134. 
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صبح برگزار شد و حدود 6 هزار نفر در آن شركت داشتند.1 در همين روز مراسم ديگری 
از سوی آيت اهلل مرعش��ی نجفی در حسينيه ايشان برگزار شد و س��خنران اين مراسم 
ضمن قدردانی از مردم- به دليل تعطيلی مغازه ها- از آنها خواست ضمن بازگشايی بازار، 
به كار روزانه خود ادامه دهند.2 همچنين در عصر اين روز، مراس��می از س��وی آيت اهلل 

شريعتمداری در مسجد اعظم قم منعقد شد كه حاشيه خاصی نداشت.3
در روز س��وم آبان طاب زيادی در مدرس��ه خان جمع ش��دند و با نصب پرچم سياه  
بزرگی بر سر در مدرسه، »شهادت حجت االسام مصطفی خمينی را به آيت اهلل العظمی 
خمينی« تسليت گفتند و در همين روز، مجلس ختمی در مسجد جامع قم برگزار گرديد 
و بعد از نماز مغرب و عشاء مراسمی از س��وی آيت اهلل وحيدی در مسجد اعظم قم برپا 
شد. مجلس ديگری در تاريخ 5 آبان از سوی حاج سيد ابوالفضل خوانساری، در مسجد 
اعظم قم منعقد شد و در اين مراس��م بود كه اعاميه  برگزاری مجلس ختم بزرگ صبح 
جمعه )6 آبان(، منتشر گرديد.4 البته دو روز پيش تر در مراسم مسجد جامع تهران )سوم 
آبان(، سخنران جلسه5 از مردم دعوت كرد كه در ساير مجالس بزرگداشت شهادت سيد 
مصطفی خمينی شركت كنند كه يکی از آنها، مراسم مسجد ارك تهران )ساعت 14:30 
الی 17 روز 65/8/8( بود و ديگری مراس��م روز 56/8/6 )س��اعت 9 الی 11( در مسجد 

اعظم قم.6
در پی اطاع رسانی های گس��ترده پيرامون مراس��م صبح جمعه، برخی از سياسيون 
تصميم به حضور در اين مراس��م گرفتند و به دنبال آن، اداره كل س��وم ساواك در نامه 
محرمانه ای خطاب به ساواك قم، از قصد عزيمت برخی اعضای »حزب ملت ايران« )از 
جمله داريوش فروهر، محم��د خليل نيا، علی خليليان( به قم خبر داد و از آن س��ازمان 
خواست تا رفتار فروهر تحت مراقبت قرار گيرد. همچنين ساواك قم در نامه ای خطاب به 
رياست شهربانی قم، تأكيد كرد كه نسبت به طابی كه قصد برپايی تظاهرات در مراسم 

روز جمعه را دارند، پيش بينی های الزم صورت گيرد.7
باألخره روز موعود فرا رس��يد و صبح روز جمعه 14 ذيقعده به مناسبت هفتمين روز 
1. معصومه مرادپور آرانی، روزهای حماسه و نور )روزشمار انقاب اسامی در سال های 57-1356(، تهران، بنياد 

تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1391، ج1، ص42. 
2. همان، ص43.
3. همان، ص44.

4. مقداد توانانيا و حسين آقاجانی، همان، ص135.
5. سيد عبدالرضا حجازی.

6. معصومه مرادپور آرانی، همان، ص44-45. 
7. همان، ص49.
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درگذشت آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی مجلس باشکوهی از س��وی حوزه علميه قم 
در مسجد اعظم منعقد گرديد. تعداد ش��ركت كنندگان در اين مراسم باشکوه در منابع 
مختلف، از 20 هزار نفر )مندرج در اس��ناد س��اواك( تا 50 هزار نفر )در منابع تاريخی( 

تخمين زده شده است كه در آن زمان، آماری اعجاب آور به حساب می آيد.1
با آن كه ساواك س��عی داشت از وس��عت دامنه مجالس و سخنان س��خنوران دينی 
جلوگيری به عمل آورد، با وجود اين سه تن از فضای حوزه علميه آقايان خزعلی، شيخ 
صادق خلخالی و ربانی املشی، به س��خنرانی پرداختند و به تفصيل پيرامون شخصيت 
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی و پدر بزرگوارش امام خمينی روشنگری كرده، نسبت به 

تبعيد طوالنی امام به شدت اعراض نمودند. 
با توجه به محتوای سخنرانی سه شخصيت فوق الذكر، و خصوصاً به جهت بيان شجاعانه 
نام امام و اعتراض به تبعيد طوالنی ايش��ان، مراس��م شش��م آبان نقطه عطفی در ميان 
مجالس بزرگداشت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در قم و ساير مراكز به حساب می آيد. 
چه اينکه مجلس معروف مسجد ارگ تهران نيز دو روز بعد از اين مراسم منحصر به فرد و 
پس از سخنان شجاعانه خطبای اين جلسه، برگزار شد و طبعاً ذكر نام امام در آن جلسه، 
نه تنها سدشکنی محسوب نمی شد كه اگر خطبای جلس��ه چنين نمی كردند، چه بسا 

مورد مامت عموم مردم قرار می گرفتند.2
جالب آنکه در برخی منابع كه به صورت تخصصی به ماج��رای بازتاب ها و پيامدهای 
شهادت آقا سيد مصطفی خمينی پرداخته اند، هيچ اشاره ويژه ای به مراسم ششم آبان 
نشده3 و در عوض از مراس��م مس��جد ارگ كه با دو روز تأخير برگزار گرديد، با تجليل و 
تمجيد فراوان ياد شده اس��ت4 كه صد البته برای روايت از شکوه مجلس مسجد ارگ، 

1. علی دوانی، نهضت روحانيون ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1377، ج6، ص526. 
2. البته اين مجلس به دليل وقوع در پايتخت، از اهميت خاص خود برخوردار است اما در مقام مقايسه، به دليل 
تأخر زمانی، اهميت آن از نظر ذكر علنی نام امام و درخواست بازگشت ايشان، از جلسه روز ششم آبان مسجد اعظم 
به مراتب كمتر است. ضمناً بر خاف تصور ذهنی مش��هور، كه باور دارند نخستين بار در اين جلسه از تعبير »امام 
خمينی« استفاده شده است، شايان ذكر اس��ت اين عبارت از ابتدای دهه 40 در اشعار نعمت آزرم و كتاب سرود 
جهش ها به قلم استاد حکيمی، و حتی در برخی آثار و جزوات درسی امام )كه توسط مبارزين نجف نشر می شد(، 
مکرر اس��تفاده ش��ده بود. )رك: http://iranemoaser.ir/content/173( البته ناگفته نماند كه در سخنرانی 
مسجد ارگ، اين تعبير در سطحی وسيع انتشار يافت و بر زبان عموم مردم افتاد كه اين هم اقدامی ستودنی است.

3. برای نمونه رك: سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ناظر: اسداهلل بيات، 
تهران، عروج )وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س((، 1389، )بخش مربوط به پيامدهای درگذشت 

آقا مصطفی در قم(، ص148-150. 
4. برای نمونه رك: سجاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت 

اسناد، همان، )مدخل پژوهشی، گفتار چهارم: بخش مربوط به واكنش ها در ايران(، ص57-61. 
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نيازی به ناديده گرفتن يا تغافل از مجلس مسجد اعظم قم نبوده و نيست.

اعالميه برگزاری مجلس ختم شب هفتم رحلت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی 
در مسجد اعظم قم

به مناسب بزرگداشت ارتحال آقا مصطفی خمينی، اطاعيه ای با امضای »حوزه علميه 
قم« صادر گرديد كه »عموم طبقات و روحانيون« به حضور در آن دعوت شدند. متن آن 

به قرار زير است:
بسمه تعالی

به مناس��بت فاجع��ه جانگ��داز درگذش��ت حضرت حجت االس��ام 
والمس��لمين آيت اهلل عامه س��عيد آق��ای حاج آقا مصطف��ی خمينی 
قدس س��ره فرزند برومند و رش��يد زعيم عاليقدر و مجاهد عالم اسام، 
مرجع روشن ضمير و روشنگر شيعه، حضرت آيت اهلل العظمی خمينی 
متع اهلل المسلمين بطول بقائه، مجلس ختمی از طرف اساتيد و مدرسين 
در مس��جد اعظم ]ق��م[، صب��ح روز 14 ذی القع��ده 97 )1356/8/6( 
برقرار است. انتظار می رود از عموم طبقات محترم، خصوصاً روحانيون 
عاليمقام، با ش��ركت خود در اين مجلس، ش��عائر اس��امی را عظمت 

بخشند.
حوزه علميه قم1
اين اطاعيه در تيراژ باال تکثير شد و محتوای آن به سرعت در مجالس مختلف در قم و 
برخی شهرهای ديگر، به اطاع عموم مردم رسيد. يکی از علل شکوه خاص مراسم ششم 

آبان، توفيق بانيان مراسم در اطاع رسانی گسترده و دقيق بود.

گزارش مراسم جمعه 6 آبان در اسناد ساواک
در اسناد منتشرشده، اسناد زيادی پيرامون مراسم ششم آبان در دست نيست اما در 
همين تعداد اندك، گزارش نس��بتاً مفصل و مبسوطی به چش��م می خورد كه نشان از 
گستره و اهميت اين مجلس در آن زمان خفقان بار دارد. در ادامه متن كامل گزارش را 

می خوانيد:
برگزاری مجلس ترحيم به مناس��بت فوت مصطفی خمينی وس��يله 

1. همان، ص152. 



254
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ سخنراني ها
254

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

مدرسين
از ساعت 8 صبح روز جمعه 36/8/6 1 به مناسبت درگذشت مصطفی 
خمينی مجلس ترحيمی از طرف مدرس��ين حوزه علميه قم در مسجد 

اعظم برقرار گرديد.
در اين مجلس از س��اعت 8 الی 9/35 تاوت قرآن بود. س��پس شيخ 
صادق خلخالی پشت ميکروفن قرار گرفت. جمعيت حاضر در جلسه را 
به آرامش و سکوت دعوت كرد و ضمناً اعام كرد كه مجالس بعدی در 

تهران در مسجد جامع و مسجد ارك برپا می گردد.
پس از آن ش��يخ ابوالقاس��م خزعلی پيرامون نقش روحانيت در دنيا 
صحبت كرده اظهار داش��ت عده ای از افراد كوتاه فکر می گويند دين از 
سياست جدا اس��ت ولی اين طور نيس��ت. دو اصل مهم قانون اساسی 
مربوط به مراجع فقيه اس��ت. ماده 2 قانون اساسی می گويد اگر كتابی 
چاپ ش��د بايد با دقت مجلس ش��ورا مطالعه كند و به نظر فقها برساند 
چنانچه از نظر آنان بااش��کال بود چاپ ش��ود و در غير اين صورت بر 
مجلس است كه از چاپ آن كتاب جلوگيری كند. و اگر مجلس ترتيب 
اثر نداد وزير كشور موظف اس��ت جلوی خاف را بگيرد. پس ديديد كه 
روحانيت در صدر قانون قرار دارد و اما ماده قانون اساسی می گويد حتی 
اگر به يک كارگر توهين شود مجلس بايد رسيدگی كند. آن وقت به يک 
مرجع توهين می شود و اضافه كرد كه شما دم از آزادی می زنيد. مردم 
می خواهند كه مرجع بزرگ به وطن بازگردد و در خاتمه آزادی آيت اهلل 

قمی را كه در كرج است خواستار شد. 
بعد از خزعلی ش��يخ مهدی ربانی رانکوهی صحبت كرد. خيلی تند و 
با حرارت گفت وظيفه وزارت امور خارجه يکی اين است كه اگر يکی از 
اتباع ايران در يک كشور خارجی فوت نمايد بايد در مورد علت مرگ او 
رسيدگی كند كه چه شده است از دنيا رفته. چرا وزارت امور خارجه در 
مورد فوت مرحوم حجت االس��ام آقا مصطفی خمينی تحقيق نکرده و 
اگر تحقيق كرده چرا در روزنامه ها درج نشده و حمله به روزنامه ها كرد و 
گفت يک روزنامه در يک كاغذپاره نام مرجع بزرگ را می نويسد روح اهلل، 

1356 .1
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اين توهين است. می دانيد چه بايد بنويسيد بايد بنويسيد مرجع عاليقدر 
عالم تش��يع حضرت آيت اهلل العظمی خمينی )صلوات بلند جمعيت( و 
افزود ديديد عاقه را و در خاتمه خواستار بازگشت خمينی به وطن شد. 

ساعت 11/05 مجلس ختم شد و جمعيت متفرق شدند. 
نظريه شنبه: جمعيت امروز حدود بيست هزار نفر بود و دانشجويان هم 
در محل زياد به چشم می خوردند ولی مجلس شديد تحت كنترل بود. 
ش��يخ قدرت اهلل عليخانی و محمود فاضل زاده به اتفاق عده ای از طاب 
مجلس را كنترل كرده و مواظب بودند كه كس��ی شعار ندهد ضمناً در 
موقع شروع س��خنرانی قدرت اهلل عليخانی مرتب مواظب ميکروفن بود 
كه كس��ی خارج از برنامه صحبت نکند. جلو درب مسجد هم عده ای از 
مدرسين به اسامی محمدعلی گرامی، شيخ محمد يزدی، يوسف صانعی، 
يحيی انصاری، شيخ صادق صادقی خلخالی، شيخ مهدی ربانی رانکوهی، 
شهاب الدين اشراقی ايستاده بودند. قرار بود عده ای از طاب مدرسه خان 
به صورت هيئت سينه زنی حركت كنند و به مسجد اعظم بيايند و حتی 
اشعاری هم برای اين منظور س��روده بودند. ولی مدرسين اجازه ندادند 

و موافقت نکردند. 
نظريه يکش��نبه: مفاد گزارش صحيح اس��ت. چون اي��ن روز مصادف 
با جمع��ه و جمعيت كثي��ری از زوار در ق��م حضور داش��تند جمعيت 
ش��ركت كننده در مجلس بيش از ه��ر روز ديگری بوده اس��ت. ضمناً 
موضوعی كه اكنون مطرح است و مورد اعتراض عده ای واقع شده اينکه 
چرا در مورد فوت آي��ت اهلل زاده بروجردی كه چن��د روز قبل از اين بود 
چنين تجليلی نه از طرف طاب و نه از طرف م��ردم و بازاريان به عمل 
نيامد. در حالی كه محمدحسن بروجردی از مصطفی خمينی موجه تر 
بود و هم مرحوم بروجردی از خمينی اعلم تر بوده اس��ت. اين اعتراض 
وجود دارد ولی كس��ی از ترس طرفداران خمينی ج��رأت ابراز چنين 

مطلبی را ندارد.
نظريه دوشنبه: با اقدامات و مراقبت های معموله مجلس مذكور بدون 

سر و صدا و تظاهرات خاتمه پذيرفت. پارسا
نظريه سه ش��نبه: صحت خبر و نظريه دوشنبه مورد تأييد بود با انجام 
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پيش بينی ها طاب افراطی در مجلس قم روز مزبور از انجام تظاهرات و 
دادن شعار خودداری نمودند. رهبر
آقای خوانساری- آقای مجتبوی:

در گزارش روزانه درج ش��ود و در ماحظات آورده شود كه اين همان 
مجلس است كه فروهر و همراهان شركت داشته اند. 

بهره برداری شود. 36/8/21
در ساعت 12 روز 8/11 سال 36 به بخش 312 واصل گرديد.1

دقت ها و تحليل های جالبی در اين سند به چشم می خورد كه نشان از حساسيت ويژه 
ساواك نس��بت به مجالس بزرگداشت آقا س��يد مصطفی و ارزيابی دقيق آنها از حضور 
غيرمنتظره روحانيون و عموم مردم در اين مجالس دارد. در ادامه متن س��خنان آقايان 

خلخالی، خزعلی و ربانی املشی را خواهيد خواند.

1. ياران امام به روايت اسناد ساواك، ش��رح مبارزات حضرت آيت اهلل محمد مهدی ربانی املشی، تهران، مركز 
بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1380، كتاب بيست و يکم، ص248-250. 
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سخنرانی آقايان خلخالی، خزعلی و ربانی املشی در مراسم ششم آبان 56  در قم
سخنرانی آيت اهلل شيخ صادق خلخالی گيوی 

الحمداهلل رب العالمين و باری الخائق االجمعين ثم الصاه والسام علی رسوله و امين 
وحيه حبيب اله العالمين و شفيع ذنوب المذنبين و علی اله الطيبين الطاهرين المعصومين 
َماَواِت َوَما  ِحيِم يَُسبُِّح هلِلِ َما فِي السَّ ْحَمِن الرَّ واللعن دائم علی اعدائهم اجمعين. بِْسِم اهلل الرَّ
وِس الَْعِزيِز الَْحِکيِم. همه تسبيحات و همه تقديس ها، همه حمدها  فِي األَأْْرِض الَْملِِک الُْقدُّ
و همه ثناها مختص ذات مقدس حضرت حق سبحانه و تعالی است. به همين مناسبت 
حمد و ثنا و تسبيح، تعريف و تمجيد مختص ذات مقدس حضرت حق است. برای خاطر 
اينکه او همه آسمان ها و زمين ها را در اختيار دارد، تمام سماوات بعد از اين مال او است و 
ِملک او است. پر اقتدار، جبار، قهار و متکبر است، در مقابل اراده او اراده ديگران هيچ و پوچ 
است. او خدايی است كه جميع عالميان را خلق كرده و زمام امور هستی را در اختيار دارد. 
عزيز است، قدوس و منزه از همه عيب ها و نقص ها است. جاودانی و هميشگی است، لم 
يزل و اليزال؛ بر جهان حکومت می كند. اراده حقه  خدای تبارك و تعالی تعلق گرفت كه 
برای هدايت افکار انسان ها انبيا را مبعوث كند و بخواهد عقل مردم را كه نمی توانستند راه 
و چاه خودشان را از هم تشخيص بدهند انبيا را بفرستد و چراغ راه هدايت انسان ها باشد. 
پس از انبيا، اوصيا در مرحله حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( و وصی بافصل 
او حضرت اميرالمؤمنين مولی الموحدين قائد القره المهجرين يعثوب الدين امام المتقين 
علی)ع( را جانش��ين خود قرار داد. ما هم دنباله رو مکتب خدا و مکتب انبيا و مکتب اوليا 
بوديم و هستيم. در مقابل مکتب انبيا و مکتب اوليا عده ای بودند در دنيا به عنوان »قدرت« 
و به عنوان »قوت« تکيه می زدند و می خواس��تند حکومت اله��ی را در ميان جمعيت ها 
سس��ت كنند و به نابودی بکش��انند. نمونه بارز آنها در قرآن زياد است كه نهضت انبيا را 
ُِّح  تشکيل می  دهد. »إِنَّ فِْرَعْوَن َعا فِي األَْرِض َوَجَعَل أَْهلََها ِشَيًعا يَْسَتْضِعُف َطائَِفًة ِمْنُهْم يَُذب
َُّه َكاَن ِمَن الُْمْفِسِديَن«1 اين منطق پوشالی فراعنه و اكاسره2  أَبَْناَءُهْم َويَْسَتْحِيي نَِساَءُهْم إِن
و قياصره3 بود كه در مقابل مکتب خدايی خواس��تند عرض اندام كنند. در مقابل مکتب 
الهی می خواستند برای خودشان موقعيت و ارزشی داش��ته باشند. تفرقه می انداختند، 

1. همانا فرعون در س��رزمين مصر به سركشی و استکبار پرداخت و ميان س��اكنان آن ديار اختاف برانگيخت 
و از آنان چندين گروه مختلف و متفرق بس��اخت. او در اين ميان طايفه بنی اسراييل را به استضعاف كشيد تا آنجا 

كه پسرانشان را سر می بريد و زنانشان را برای خدمت باقی می گذاشت، چرا كه او از فسادگران بود. )قصص/ 4( 
2. جمع كسری. لقب پادشاهان ساسانی.

3. جمع قيصر. لقب پادشاهان روم.
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دوئيت درست می كردند، مردم را از همديگر جدا می كردند، اتحاد و همبستگی در ميان 
جمعيت را سلب می نمودند. تمام اين نقشه ها را پروردگار عالم در آيه ای اشاره می كند. 
الُِموَن«.1  ا يَْعَمُل الظَّ َ َغافًِا َعمَّ خدای تبارك و تعالی غافل از كار جهان نبود »َواَل تَْحَسَبنَّ اهللَّ
ًه َونَْجَعلَُهُم  َِّذيَن اْسُتْضِعُفوا فِي األَأْْرِض َونَْجَعلَُهْم أَئِمَّ َّه لبالمرصاد«2 »َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَی ال »اِن
الَْوارِثِيَن«3 اراده حتمی و ازلی پروردگار عالم اين بوده كه زمام امور جهان در اختيار خوبان 
و پاكان و مظلومان قرار بگيرد؛ اين مشيت الهی بود و اين مشيت الهی هست. امروز مجلس 
خيلی معظم است و مجلس مال شخص خاص نيست، مال حوزه علميه است، مربوط به 
هر فرد و هر شهر و هر طلبه ای كه در حوزه علميه قم تحصيل می كند يا درس می گويد يا 
درس می خواند است. تمام اينها می خواستند ابراز احساسات كنند، مجلسی به پا بدارند 
كه بخواهند بگويند ای عظيم،  ای زعيم عاليقدر شيعه، ای مرجع بزرگ مسلمين، ما همه 
در اختيار تو هستيم و به امر تو هستيم و تو را به شايستگی و از هر جهت آراسته، محکم 
و مستحکم قبول داريم. ما هميشه به حرف مراجع و بزرگان دين ارج قائل بوده ايم برای 
خاطر اين كه بزرگ مرجع تقليد شيعه، حضرت آيت اهلل العظمی آقای خمينی ]صلوات 
پر شور مردم[ هميشه اين را در اعاميه هايش��ان و در بيانيه هايشان گوشزد می كردند و 
تذكر می دادند. ما همه گوش به فرمان آن مرجع تقلي��د بوده ايم و در اين چند روزه هم 
احساسات همه آقايان كه در اين مجالس ش��ركت كردند و اين مجلس را بزرگ داشتند 
بدون شعار و بدون تحريک احساسات ديديد چقدر مجالس، عالی منعقد شد و شايد هم 
مجالس ادامه پيدا كند. مجلس باز ادامه دارد از بازاری ها و مردم متدين قم، مردم شريف 
و اصيل و آزاده و چيزفهم قم در بازار از ساعت 2 مجلس ختم برقرار می كنند. باز شب در 
همين جا از طرف بيت  محترم حضرت آيت اهلل العظمی خمينی ]صلوات پر ش��ور مردم[ 
فاتحه برقرار است. پس فردا، روز يکشنبه قبل از 2، بيانيه ای دادند از طرف علمای تهران 
من در اينجا می خوانم: انا هلل و انا اليه راجعون ]گريه مردم[ فاجعه اسفناك- گوش بدهيد، 
گوش بدهيد، گوش بدهيد- فاجعه اس��فناك ارتحال حضرت مستطاب حجت االسام  
و المسلمين آيت اهلل آقای حاج آقا مصطفی خمينی ]صلوات پر شور مردم[ مدظله موجب 
كمال تأسف گرديد، ضمن تسليت به محضر مبارك بزرگ مرجع عاليقدر تشيع حضرت 

1. و تو ای انسان مپندار كه خدا از آنچه ستمکاران غرق در ناز و نعمت انجام می دهند بی خبر است. )ابراهيم /42(
2. اشاره به آيه شريفه »ان ربک لبالمرصاد« »همانا پروردگار تو همواره در كمين است.« )فجر/ 14(

3. آری، فرعون برای انقراض بنی اسراييل تاش می كرد، در حالی كه ما می خواستيم كسانی را كه در زمين به 
استضعاف كشيده شده بودند نعمتی گران سنگ عطا كنيم؛ آنان را پيشوايانی قرار دهيم كه از ايشان پيروی شود 

و مواهبی را كه در اختيار فرعونيان بود از آن ايشان كنيم. )قصص/ 5(
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آيت اهلل العظمی آقای خمينی ]صلوات پر شور مردم[ سلمه اهلل للمسلمين و طول بقائه، 
مجلس ختمی به همين مناسبت روز يکشنبه 16 ذی القعده از ساعت 3 الی 5 بعداز ظهر 
در مسجد ارك تهران از طرف علما و روحانيون و اساتيد دانشگاه و مهندسين و پزشکان 
اسامی برقرار است و از طرف تجار و بازرگانان به همين مناسبت در اينجا مجلس برقرار 
اس��ت؛ امضای متجاوز از صد نفر از علمای تهران؛ االن يکی از اساتيد بزرگ حوزه به من 
فرمودند مجالس، اختصاص به ايران ندارد بلکه تلگرافی من داشتم از كراچی و از الهور 
از شهرهای بزرگ پاكستان به همين مناسبت فاتحه برقرار است. ]گريه مردم[ در تمام 
شهرهای عراق، در تمام مس��ير دجله و فرات، به پاس احترام از يک سرباز رشيد فداكار 
عالم اسامی كه مدت ها در ايران نبود ]گريه مردم[ و قلب دوستان و ارادتمندان خود را 
در آتش فرو برد. ]گريه مردم[ ما انتظار داشتيم به ايران بازگردد، ]گريه مردم[ ايشان را 
از نزديک در بغل بگيريم اما چه كنيم مقدر چيست. در تمام شهرهای عراق در شامات و 
در لبنان و در كشورهای ديگر به همين مناسبت فواتح برقرار است. آنچه كه از همه حوزه 
علميه متوقع است، عبارت از اين است كه بر احساسات خودشان غالب بشوند. مخصوصاً 
جوان های مجلس كه اين جوان ها خيلی ارزش دارند خيلی قيمت دارند. چرا؟ برای خاطر 
اين كه قلب پاكی دارند و به خدا نزديک تر از ديگران هستند- به آن مناسبت- جوان شور 
دارد احساس دارد می خواهد حرف بزند می خواهد در يک واقعه مهم داد بزند فرياد بکشد 
اما، اما به همه اين احساسات انسان عاقل و انسانی كه دارای بينش است بايد مسلط بشود 
بهانه به دست اين و آن ندهد، االن ش��ما ماحظه می كنيد مجلس در غايت نظم است و 
همين مجالس به همين ترتيب مخصوصاً پ��س از مجلس، پس از خاتمه اين مجلس در 
كمال آرامش، بدون احساسات و بدون شعار. ما عقل داريم. ما دائماً نبايد به مردم بگوييم 
كه احساساتی هستيم. ما هم در دنيا منطق داريم، منطق ما منطق قرآن است. قرآن به 
ما راه و روش نش��ان می دهد. قرآن می گويد: »... َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن...«1 ما نبايد 
از طريقه پس��نديده و از طريقه اس��توار تجاوز كنيم و حاال هم بنده از طرف همه اساتيد 
حوزه از همه آقايان، از همه سروران، از كسبه، از تجار، از دانشگاهی، از آقايان بزرگی كه 
از راه های دور آمدند و در اين مجلس شركت كردند، خواهش می كنم بدون كوچکترين 
ابراز احساس��اتی گوش به حرف گويندگان بدهند و در كمال آرامش اين مجلس برقرار 
باشد. خداوند تبارك و تعالی همه شما را موفق و پيروز بدارد. والسام عليکم و رحمت اهلل 

و بركاته. 

1. ... و در اين رهگذر با بهترين شيوه با آنان مجادله كن... )نحل/ 125( 
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 سخنرانی آيت اهلل شيخ ابوالقاسم خزعلی 
ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظيم. بسم  اهلل  الرحمن  الرحيم. الحمداهلل رب  العالمين 
بارئ الخائق اجمعين والصاه والسام علی اش��رف االنبياء والمرسلين و افضل السفراء 
المقربين حبيب اله العالمين ابوالقاس��م محمد)ص( ]صلوات پر ش��ور مردم[ و علی آله 
الطيبين الطاهرين غ��ره الميامين و صلی  اللهم نورك و صراط��ک و ولی وليک و وصی 
وصيک و حجتک علی خلقک الحجته بن الحسن المهدی المنتظر)عج( ارواحنا له الفداه 
و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفيهم اجمعين الی يوم الدين، قال سبحانه: »َو ما كاَن 
يِن َو لُِيْنِذُروا  ُهوا فِي الدِّ الُْمْؤِمُنوَن لَِيْنِفُروا َكافًَّه َفلَْو ال نََفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍه ِمْنُهْم طائَِفٌة لَِيَتَفقَّ

َقْوَمُهْم إِذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم لََعلَُّهْم يَْحَذُروَن«.1 
انعقاد اين مجلس شکوهمند به مناسبت درگذشت و ارتحال عالم عامل، فقيه مسئول، 
مجتهد مجاهد، حجت  االس��ام  و المسلمين جناب آقای حاج س��يد مصطفی خمينی 
]صلوات پر شور مردم[ فرزند برومند مرجع، قائد، زعيم، بزرگ مرد جهان تشيع حضرت 
آيت اهلل العظمی خمينی ]صلوات پر شور مردم[ خصائصی برای فقيد سعيد هست كه هر 
كدام سوژه سخن و محور كامی اس��ت؛ ولی آنچه رشته تخصصی او را تشکيل می داد، 
جنبه فقه بود. از ساير مسائل اسامی اطاع و وقوفی داشته است اما آنچه هسته مركزی 
دانش او را تشکيل می دهد، فقه او است. جوانی است برومند، مردی برومند، دارای فقه 
ارزنده و قريحه سرش��ار و فقهی كه در راه مس��لمين به كار گرفته ش��ود و برای اعام 
مسلمانان با تمام قوا به كار بسته شود. فقه، فقيه، بحث من پيرامون فقه و فقيه است و در 
پرتو اين بحث نقش روحانيت در جامعه روشن شود خيلی مايلم بدانم روحانيت در جامعه 
چه نقشی دارد. بسا مختصر اطاعی باشد ولی اطاع دقيق كه فقه چيست؟ فقيه كيست؟ 
نقش روحانيت چه نقشی است؟ در اين باره گروه كمی از مردم مطالعه كردند كه در موقع 
پاسخ، پاسخ ها نارسا و ناقص از آب در می آيد. فقه به همين اصطاح متأخرش وقوف بر 
احکام الهی و يافتن آنچه، به عنوان پيام از خداوند متعال برای نظام جامعه آمده است. 
فقه برحسب وارسی كه كرده ام ولو در ش��رايط، ابواب فقه را ببينيد از 50، 50 و كسری 
تجاوز نکند. ولی از مجموع كتب فقهيه شيعه و سنی- بعد از وارسی كردن- هشتاد باب 
فقهی را به دس��ت آورده ام. در اين هش��تاد باب، 5 يا 6 باب مربوط به عبادت است بقيه 
مربوط به روابط، نظامات، قوانين زندگانی انس��انی مردم در اين باره فعاليت می شود كه 

1. مؤمنان وظيفه ندارند كه همه رهسپار ميدان های نبرد ش��وند و از دستيابی به دانش باز مانند پس چرا از هر 
فرقه ای گروهی نزد پيامبر نمی روند تا دانش دين بياموزند و هنگامی كه به س��وی قومش��ان بازگشتند آنان را از 

مخالفت با احکام الهی هشدار دهند، باشد كه آنان بترسند؟ )توبه/ 122(
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روابط مردم روی يک اصول عقايی و انس��انی و خدايی تنظيم  گ��ردد. به عاوه همان 
مباحث عبادی هم در اين باره يک توضيح، مباحث عبادی خود اسير است در جان بشر 
برای فرو نشاندن عطشی كه در عمق جان بشر هست برای ارتباط با خالق، برای آن كسی 
كه گاهی واله و حيران می شود علی)ع( و می گويد: قرار بده قلب مرا به حب خودت مذلل 
و متّيم و مطيع، آن حب تو سراس��ر جان مرا بگيرد جز تو نبينم. جز به فرمان تو حركت 
نکنم. اين يک عطشی است در جان انس��ان ولو تنها زندگی كند و روابط اجتماعی هم 
نباشد. اين خود مطلبی حساس است و هر چه بيشتر پر ارزش و ارجمند، اما همين، يکی 
از فرآورده هايش آرام كردن روح بشر، تعديل كردن قوای بشر، تنظيم كردن غرايز و همه 
را در كانال تکامل و در راه جهت گيری ش��ده به كار انداختن. اينجاست كه مکتب انبيا 
متمم قانون آورده است و مکاتب ديگران مطلقاً نه، مطلقاً نه، چون يکی از نويسندگان 
قانون، بنام و بزرگ، ژان ژاك روسو1 می گويد: كسی می تواند ادعای قانون كامل بکند و 
بگويد برای رش��د يک مل��ت، من قانونی كام��ل ارايه ك��رده ام كه اول ملت را بس��ازد. 
انسان هايی كه هر فردی واحد مستقلی اس��ت و بريده از ديگران است، اينها را با جامعه 
پيوند دهد. خود را و قوای خود را در جامعه ببيند و غرايز سركش خود را تنظيم بکند. اما 
اين كار شده؟ اين آرزوی ژان ژاك روسو است. اگر اين شد قانون درست است و اال انسانی 
كه با غرايز سركشی چون زبانه های جهنم به جان مردم بيفتد، از زير و بم قانون و از پيچ 
و خمش به نفع خود اس��تفاده خواهد كرد. هر قانونی كه از آن عالی تر نباش��د به دست 
انس��ان آزمند بيفتد از آن سوءاس��تفاده خواهد كرد. روی اين جهت، قانون نويسی يک 
طرف، ساختن انس��ان هايی كه اين قانون درباره  آنها بايد اجرا و پياده شود يک طرف، و 
اين معنا سهم بسيار مهمی دارد. »عبادات« در اسام عاوه بر ارضا كردن عطش جان، 
زمينه ای برای اجرای قانون است. انسان متعبد و متدين و عاقه مند به خدا و دارای حس 
مس��ئوليت نمی تواند تجاوز بکند.»ان الذين ال يومنون باالخره عن الصراط لناكبون«2 
كسانی كه ايمان به مسئوليت آخرت ندارند اينها هستند كه بازيگرند و با قانون تاعب3 
می كنند و از صراط ناكب4 می شوند. بنابراين بايد گفت تمام هشتاد كتاب فقهی به منظور 

1. ژان ژاك روسو فيلسوف، شاعر و نويسنده بزرگ فرانس��وی- سوئيسی در 28 ژوئن 1712 در »ژنو« پايتخت 
سوئيس به دنيا آمد. از روسو آثار متعددی به چاپ رسيده كه ده اثر از وی به فارسی ترجمه شده است. روسو به رغم 
طبع حساس خود با تندمزاجی، غرور و خودپسندی بسيار و سوءظن شديد زيست و در 2 ژوئيه 1778م درگذشت. 

)علی حائری و همکاران، روزشمار ميادی، قم، مركز پژوهش های اسامی صدا و سيما، 1386، ص346(
2. و آنان كه آخرت را باور ندارند، قطعاً از اين راه منحرف اند و به اين دين پشت می كنند. )مؤمنون/ 74(

3. بازی كردن
4. منحرف شدن
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رشد مردم، نظم مردم و كار مردم اس��ت. فلذا عقاء در موقعی كه تدوين قانون اساسی 
می شد اين را با ديده ای باز نگريستند و موادش را گنجاندند كه بايد قانونی منظم باشد. 
بنويسيد، اصل اول متمم قانون اساسی، دين رسمی ايران »اسام« و طريقه حقه جعفريه 
اثنی عشريه است. اگر دين مربوط به نظامات زندگی نبود، تيمم و وضو و غسل و نماز و 
روزه، اين روش سراسر ايران است. اين يک بحثی است مختصر، 6-5 كتاب، اما مابقی تا 
هشتاد كتاب، بايد در اين مملکت به عنوان نظام اجرا ش��ود. بنويسيد، اصل دوم متمم 
قانون اساسی، مجلس شورای ملی بايد در هيچ عصری از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتی 
با قواعد مقدسه اسام و قوانين موضوعه حضرت خيراالنام- صلی اهلل آله و سلم- نداشته 
باشد. »مخالفت نداشته باشد«، خب چه كسی می تواند تشخيص بدهد اين مخالف هست 
يا نه؟ معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اساميه بر عهده علمای 
اعام- ادام اهلل بركات وجودهم- بوده و هست. »بر عهده«، يعنی اين مسئوليت برای 30 
ميليون، 33 ميليون بر عهده فقيه هست. فقيه اگر ديد نسل مردم، مال مردم، عقل مردم، 
فکر مردم، عفت مردم، بازار مردم، فرهنگ مردم، دانش��گاه مردم، زن مردم اگر اينها به 
فساد گراييد مجلس می گويد بر عهده تو گذاشته ام. مجلس يعنی نماينده ملت به حکم 
ماده دوم قانون اساسی، مجلس ش��ورای ملی نماينده قاطبه اهالی مملکت ايران است 
چون نماينده آنها هست می گويد آقا من به ش��ما واگذار كردم من نمی توانم تشخيص 
بدهم اين مخالف يا موافق اس��ام است. شما بايد تش��خيص بدهيد. لذا سمت فقيه در 
جامعه سرپرستی قوانين خدايی آسمانی كه بر مصالح بشر بنيان شده و بنيادش و زير 
بنايش مصالح اس��ت و هدفش تکامل انس��ان ها، هدفش »...لَِيُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط...«،1 
يِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْکَمَه...«،2 هدفش »إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن يَْهِدي لِلَِّتي  هدفش »...يَُزكِّ
اِميَن  ِهَي أَْقَوُم...«،3 هدفش زندگانی برادروار، مس��اوات دار اس��ت؛ هدفش »...ُكونُوا َقوَّ
بِالِْقْسِط ُشَهَداَء هلِلِ َولَْو َعلَی أَنُْفِسُکْم...«4 برای خدا حق را بگوييد عدل را برپا كنيد ولو به 
ضرر خودتان و پدرتان و مادرتان و خويشانتان باشد. فقيه كار تو اين است از باال »الُفَقهاُء 

1. به راستی ]ما[ پيامبران خود را با داليل آش��کار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به 
انصاف برخيزند و... )حديد/ 25(

2. ... پاكشان گرداند و كتاب و حکمت به آنان بياموزد... )آل عمران/ 164(
3. قطعاً اين قرآن به ]آيينی[ كه خود پايدارتر است راه می  نمايد... )اسراء/ 9(

4. ای كسانی كه ايمان آورده  ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و برای خدا گواهی دهيد هر چند به زيان خودتان 
يا ]به زيان[ پدر و مادر و خويشاوندان ]شما[ باشد...)نساء/ 135(
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ُسِل«1 از باال »إنَّ الُعلَماَء َوَرثَُه األنِبياِء«،2 يک مسئوليت از باال، خدا می گويد من  اَُمناُء الرُّ
ناظرم. فقه خواندی! اين ملت خود را به شما سپردند. می گويند بايد ناظر باشی، يک از 
جانب خدا؛ خودمان هم به نمايندگانمان س��پرديم مجلس تشکيل بدهند و در مجلس 
گفتيم مذهب جعفری و تش��خيص موادش با شماس��ت. حاال می فهميم نقش فقيه در 
جامعه چيس��ت، سرپرس��تی تمام امور انس��ان ها؛ بحم��داهلل تحصيل كرده های عزيز، 
مدرسين عاليقدر، حجج و آيات در جلسه تشريف دارند عرضه می دارم فقه را می توانيد 
در چند جمله خاصه كنيد. می گويند شهيد3 در »قواعد« از- قول- شيعه گفته است، 
شيخ محمود ش��لتوت در يکی از كتاب هايش از- قول- اهل س��نت گفته است كه فقه 
می گردد تا حفظ كند عقل مردم را، ُخلق مردم را، نس��ل مردم را، مال مردم را و نفس و 
جان مردم را؛ اينها مطالب ارزشمندی است كه فقيه برای اين كار می كند. حاال اگر يک 
قانون برخاف درآمد يا قانون بود بد اجرا شد مجلس می تواند سکوت كند؟! اصل 27 از 
قانون اساسی- نه از متمم- مجلس در هر جا نقصی در قوانين و يا مسامحه در اجرای آن 
ماحظه كند به وزير مسئول در آن كار اخطار خواهد كرد و وزير مزبور بايد توضيحات 
الزمه را بدهد. بايد به آن مسئول گفت شما مسئول اين كار بوديد چه شد قانون برخاف 
آمد و يا چه شد قانون درست اجرا نش��د. وقتی به يک وزير بگويند، به كسی كه بر تمام 
قوانين نظارت دارد، يعنی پنج فقيه ارزنده كه مقتضيات زم��ان را بداند حداقل، به اين 
نمی گويند اگر نسل مردم به فساد كشيد شما مسئول نبوديد؟! مجلس تصويب نکرد؟! 
خدا نفرمود؟! ملت نخواست؟! اگر شما ساكت باشيد نسل بعد سر بر می دارد كه آن نسل 
قبلی سکوتشان به ما ضربه زد. رشد ما را ناقص كرد و ما را به وقوف و در جا زدن واداشت. 
اين س��ؤاالت دنيايی  و اخروی آن و مطالب مربوط به خدا كه واويا...! لذا فقيه بايستی 
بيدار باشد و اين وظايفی كه بر عهده اش آمده اس��ت بگويد و بيان بکند. آيا اين مطلب 
برای رشد مالی مردم درست نيست؟ شما گفته ايد مطالبی كه برخاف قوانين است را 
تذكر بدهيم. اين مس��ئوليت را به من داديد. من اگر برخاف قانون اسام صحبت كنم 
طبق اين قانون محکوم هستم. اما اگر وفق قانون اسام باشد چيزی بگويم، من مسئولم؟! 
خودتان نگفتيد بايد حتماً طبق قوانين اس��ام باش��د تا موادی كه در مجلسين عنوان 

ُس��لِ ما لَم يَدُخلوا فِي الّدنيا... فقيهان، اُمنای پيامبرانند، تا  1. قال رسول اهلل صلی اهلل عليه و آله :الُفَقهاُء اَُمناُء الرُّ
زمانی دنيايی نشوند... رك: محمد محمدی ری شهری،  ميزان الحکمه، قم، دارالحديث، 1386، ج 8، ص 103.

2. اإلماُم الّصادُق عليه السام: إنَّ الُعلَماَء َوَرثَُة األنِبياِء. همانا علما وارثان پيامبران اند. رك: همان، ص19.
3. ابوعبداهلل شمس الدين محمدابن مکی بن محمد ش��امی عاملی )786-734ق( مشهور به شهيد اول صاحب 

كتاب شريف »القواعد والفوائد فی الفقه و االصول والعربيه«.
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می شود به دقت مذاكره و بررس��ی نموده هر يک از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد 
مقدسه اسام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نکند و رأی اين هيئت 
علما در اين باب ُمطاع و مَتبع خواهد بود و اين م��اده دوم تا زمان ظهور حضرت حجت  
عصر)عج  اهلل فرجه( تغييرپذير نخواهد بود. صرف نظر از مطالب آخرت كه آن مهم تر است 
آن مهم تر است، ولی در سطح كشور صحبت می كنيم كه فقيه تا زمان ولی عصر )سام اهلل 
عليه( نظرش در مجلس متبع است و بايستی ابراز نظر بکند. از اين طرف فهميديم كه 
هشتاد كتاب فقيه مربوط به نظامات مردم است. حتی آن 7-6 كتاب عبادی تقريباً زيربنا 
است، خودش مستقل است ولی زيربنا به اين معنا هم هست. اين فکر خام كه در بعضی 
س��رها اس��ت جوان های كم مطالعه- بعضی از اف��راد كم مطالعه، بحم��داهلل بعضی از 
جوان های ما مطالعات خوبی دارند و وارد شدند اما گاه بعضی- به خامی می گويند: دين 
از سياست جدا است. ما كه ديديم هشتاد كتاب فقه مال نظامات، و ديديم قانون مصوب 
اساسی و متمم آن اصًا می گفت هر چه بگذرد برخاف باشد مردود است. آن وقت كجا 
جدا از هم هس��تند! در چه منطقی! بلکه باالت��ر اصًا دو تا نيس��ت. دين يک مقدارش 
معتقدات و اخاقيات است. اصيل و ركن و بسيار ارجمند است و يک مقدار نظامات است 
و همين نظامات رفته در دستگاه قانون، به طوری كه اگر يک قانون برخاف باشد مطرود 
است. پس دو تعبير از يک معنا نه دو معنای جدا و قهر كرده و آشتی ناپذير، نه، دو تعبير 
از يک معنا است مثل انسان و بشر، سياس��ت يعنی تدبير امور مردم و در زيارت جامعه 
امامان می خوانيم »... َساَس��َه الِْعَباِد َو أَْرَكاَن الِْباِد...«1 ش��ما تدبيركنندگان امور مردم 
هستيد ش��ما باد را عمران می كنيد. »عمران«، عمران به س��اختمان 70 اشکوبه 80 
اشکوبه2 هست؟ 70 اشکوبه. اين عمران اس��ت؟! جاده های ما همه آسفالت شد عمران 
است! نمی گويم اينها نبايد باشد حتماً؛ اما عمران يک بدن به لباس زيبا نيست. عمران 
يک بدن به موی پيچ در پيچ و انس��انی كه خود را خوب زيور كرده باشد نيست. عمران 
يک بدن به 37 درجه حرارت، مقدار معين از آن عناصری كه بايد در بدن باشد، فشار در 
درجه معين، نمک در درجه معين، قند در مقدار معين- است- حاال لباس باشد يا نباشد. 
اما اگر لباس در حد اعای جاذبيت اما بدن در يک فشار شديد، اين ناسالم است. ملت و 
كشور وقتی زنده است كه قانون، درست مو به مو، قدم به قدم اجرا شود و همان طور كه 
در اصل نهم متمم قانون اساسی آمده اين طور در ميان مردم باشد. افراد مردم از حيث 

1. فقره ای از زيارت جامعه كبيره. 
2. اشکوبه= طبقه )فرهنگ معين( 
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جان و مال و مسکن و شرف، محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی 
نمی توان شد. آن بيچاره تهيدست اما ببيند شرفش محفوظ است؛ می گويد: در مملکتی 
انسانی زندگی می كنم، جانم محفوظ است، مالم محفوظ است، مسکنم محفوظ است، 
انتخاب مس��کن و كار با خودم اس��ت يک هي��وال در مقابل من به پ��ا نمی خيزد و يک 
پرونده سازی برای من نمی شود. اينجا جای زندگی است. حاال سطح درآمد باال باشد يا 
پايين؛ من نمی گويم نبايد اهتمام كرد به باال بردن س��طح زندگی مردم. مسلماً يکی از 
برنامه های دينی است كه بايد مردم در رفاه باشند. اما می خواهم بگويم قبل از اين بايد 
قوانين زنده باشد در يک مملکت و بايد فقها ناظر به زنده بودن قوانين باشند. وقتی گفتند 
»ش��رف« يعنی آقا، يک عمله، كارگر محترم، اگر در روزنامه به او توهين شد ملت بايد 
بگويند: مگر اصل نهم متمم قانون اساسی اين نبود كه شرف مردم محترم است؟ تعرض 
به اين كارگر چرا؟ تعرض به اين شخص و آن شخص چرا؟ اگر يک فردی كه يک قدری 
باالتر است، اگر يک فردی كه موقعيت اجتماعی  او سرپرستی بود. اگر توهين شود اين 
قانون مرده يا آن ش��خص از حدود مس��لمان بودن خارج ش��ده؟ چ��را رعايت نکنيم 
مطبوعاتمان را؟ چرا مملکت را می خواهند بگويند قانونش مرده است؟ اين مگر قانون 
نيست؟ اگر قانون مرده است بايد فاتحه مملکت را خواند؟ اگر قانون زنده است به قانون 
احترام بگذاريد، به ش��رف مردم، به ِعرض م��ردم؛ دختر خانمی ك��ه تحصيل می كند 
نمی گويم سواد نبايد باشد اما بگذاريد با چادر باش��د. بيايند تا سطح اعای دانش، چرا 
چادر را از من می گيری؟ من می گويم در كشوری غير اسامی، اما آزادی محترم است يا 
نه! اينجا چی؟ علی الخصوص كه پيرايه ای بر او را بستند. كشور اسامی است طريقه حقه 
جعفريه اثنای عشريه؛ جعفربن محمد)ع( ]صلوات پر شور مردم[ بيان تو برای دختران و 
زنان اسامی چيست؟ از بيان ايشان بگذريم، آزادی برای مردم عالی ترين موهبت است. 
اين آزادی را نگيريد. اين آزادی باش��د. جري��ان يک عده جوان، يک عده كس��انی كه 
توانس��تند با زحمت، بی زحمت خودش��ان را برس��انند به مقامات عال��ی دانش، اينها 
شکوفه های دل آويز كشور هستند، اينها اميدهای نسل هستند اينها چه در دانشگاه- در 
داخل و خارج كشور- چه در معاهد علمی دارند برای كش��ور كار می كنند. آن می رود 
رشته های تخصصی را فرا می گيرد كه كشور را ياری كند اين يکی به معاهد علمی می آيد 
كه سرپرستی كند به تمام رشته های علمی و به تمام قوانين و خوب رعايت كند حقوق 
يک عده س��ی و چند ميليون ملت مس��لمان را، اين در اينجا می آيد برای سرپرستی و 
مديريت و نظارت از آن برج باال برج مراقبت همه را دارد ديده بانی می كند. من آمده ام به 
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معاهد قديم علمی و علمی قديم برای مراقبت تو دانش��جو. تو فرزند منی تو از اين ملت 
برخاسته ای، پيغمبر تو را به ما سپرده، »الُعلَماَء َوَرثَُه األنِبياِء« محافظ تو بايد باشيم، تو و 
سلف سرويس زندگی تو، تو و كتابخانه  درون دانشگاه تو مورد نظر ماست، ما می خواهيم 
به حمايت قانون مقدس آس��مانی و به آن  چه مجلس می گويد علم��ا عهده دارند اين 
مسئوليت را انجام بدهيم، ببينيم تو آزاد باشی. آزاد در حدود زندگانی اسامی و انسانی، 
دفاع از تو بر روحانيت الزم اس��ت. دفاع از تمام طبقات به حک��م اصل دوم متمم قانون 
اساسی كه عرض كردم برمی گردد به اس��ام كه هر چيزی كه غير از اسام باشد مجاز 
نيست و ممنوع اس��ت. اين نقش روحانيت است و روی اين نقش چهارده قرن است كار 
می كنند. شما تازه اسم عامه س��يد جمال الدين افغانی ميانتان طنين انداز شده است، 
سيد محمد مجاهد و يارانش را شنيده ايد؟ فتوا دادنی كه از آن مراجع كه سيد مجاهد به 
پا خواس��ته هر كه از او تخلف كند در نزد من مرتد است، شنيده ايد؟ خيلی قبل از سيد 
جمال الدين و آن هنگامی كه صليبيين مس��لمين را می كوبيدند، يکی از علمای اسام 
حركت كرد داد زد وا محمدا...!! وا قرآنا...!! قرآن و پيغمبر دارد از بين می رود. جوان ها را 
حركت داد و صليبيون را عقب راند و مسلمين و استقالشان را حفظ نمود. هنوز نگذشته، 
چند صباحی بيش نيست )كه( سيد ش��رف الدين )را( ديديم در لبنان چه كرد و چطور 
مسلمين را به نصاب اولشان برگرداند، با چه تاش با چه مجاهدت و ديگران و ديگران و 
ديگر بعضی از موارد زبان الزم نيس��ت چش��م به جای زبان اس��تخدام می شود و گفته 
می شود »َفانُْظْر إِلَی آثَاِر َرْحَمِت اهللِ...«1 وقتی كه يک عالم مجاهد به پا می خيزد آثارش 
را انس��ان می بيند چطور او كار می كند. در اين موارد نقش روحانيت نقش سرپرس��تی 
قوانين مربوط به زندگی انس��ان ها است در رفاه، عدالت، مس��اوات، برابری بلکه باالتر، 
ََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌه...«2 اين پست را كه دارد؟ چه كسی اداره كرده است؟ و اگر  برادری »إِن
برای اين پست به پا خاستند بايد غوغايی كرد؟! و بايد سهم اينها را نداد؟ سهم اينها اين 
بود؟! و لذا می بينيد در تمام مراحل می گويند امر به معروف و نهی از منکر الزم است. اين 
ملت را به راه رشد بردن الزم است. توجه كنيد به اين معنا. خوب است يک قدری دقت 
كنند درباره  مطالبی كه فقها در اين چهارده قرن برای مردم بيان كرده اند. كجا بَلبشو را 
تجويز كرده اند؟ كجا گفتند مردم برخاف انسانيت گام بردارند؟ هر جا بخواهد آزادی 
اينها گرفته ش��ود درباره  آزادی صحبت می كنند. در هندوستان از يک عالم به ياد دارم 

1. پس به آثار رحمت  خدا بنگر... )روم/ 50(
2. در حقيقت مؤمنان با هم برادرند... )حجرات/ 10(
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وقتی كه مردم به هم خورده بودند از او می خواس��تند بيايد اصاحی بين هندوها و بين 
مسلمين بدهد نماينده  يک كشور غربی عاجز و درمانده شد گفت: آقا شما بياييد برای 
اصاح، گفت: با شما من همگام نمی شوم اين فساد را شما استعمارگران برپا كرده ايد و 
من به ذات مقدس خداوند سوگند خورده ام ديده به چهره  اس��تعمارگران نيفکنم، آقا 
مسلمان ها در تب و تابند. گفت: با شما همکاری درست نيست. تا باألخره گفت: بياييد 
هر جوری مايليد. گفت: من پشت به شما می كنم و رو به ديوار به آجرهای بنا اما به شما 
استعمارگران كه اين آشوب ها از شما به پا خاسته است نگاه نمی كنم. يعنی ای بهتر از تو 
آجر، آن خيانت نکرد و شما اين بَلبش��و را برپا كرديد. يک عالم آمد اصاح كرد و دست 

گذاشت روی نقطه  ضعف و مركز اختال. 
اين مجلس كه به نام چنين فرد رشيدی كه علم را آموخت و به كار بست منعقد شد در 
پرتو پدر ارجمند بزرگوارش كه ديديم دايم برای حوزه  علميه در تدريس اش، در بحثش 
چقدر عميق و دقيق، و موقعی كه وظايفی روی مطالب الهی و روی مسئوليت چندين 
ميليون مردم بر عهده اش آمد صحبت كرد و مطالبی را گف��ت و ديديد مطالب را. اينها 
چيزهايی است كه وظيفه  او بوده و انجام داده، مردم مس��لمان در موقعی كه فقيهی به 
كاری قيام می كند و كاری را انجام می دهد تش��خيص می دهند و تشخيص داده اند كه 
وظايفی از جانب خدا بر اوست. خدا شاهد اس��ت و خودتان هم می دانيد يک جا حاضر 
نيست يک نفر ناراحت ش��ود ولی وقتی حقوق يک ملتی را ببيند برعهده  او نهاده شده 
است برای حقوق آنها داد می زند. برای آزادی ملت داد می زند و وظايفی را به مردم محول 
می كند. درباره  اين وظايف كه از روی قوانين حضورتان خواندم مطالبی ا س��ت كه خب 
بايد ديد گفته های اين مرد چه بوده و چه می خواسته است. يکی همين آرامش مردم در 
پرتو دستورات دين و مطالب مربوط به طريقه  حقه  جعفريه است. مردم را در اين  مورد 
آزاد بگذاريد. مردم بتوانند قوانين اسامی را عملی كنند. آن پنج مجتهدی كه می گوييد 
زير نظر آنها بايد اداره شود قانون مطابق آن باش��د. يک مطلب اساسی و ارجمندی كه 
دائماً ارجاع به اسام، ارجاع به اسام، تا وقتی كه به گرفتاری هايی مبتا شد و البته در 
راه دين اينها چيز آسان و چيز ساده ای  است و در آنجا هم باز مشغول تربيت دانشمندان 
و محصلين اس��ت؛ االن اين ملت با اين احساسات با ش��ناخت موقعيت فقيه و فقه االن 
می گويند ما از مطبوعاتمان، از مطالب مربوط به كشورمداری و دولت های مان ما از آنها 
انتظار داريم، يک چنين مرجع عاليقدر كه مدت هاست حوزه  علميه و مسلمين از فيض 
بيانش��ان محروم ماندند. گرچه در واقع باز در پرتو زحمات قبلی ايشان به درس و بحث 
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ادامه می دهند. چه  می شود حاال كه باب از آزادی زده می شود. در اين مورد مطالعه  شود 
و دل رميده  مردم را با بازگشت ايشان اُنسی  دهند، آرامشی دهند مطالب ايشان را ببينند 
برای چه مطلبی صحبت می كنند؛ كسانی كه در گوشه و كنار زندان ها هستند به اينها 
توجهی  شود اين آبروی خود ملت است كه اينها از قس��مت هايی كه به هر وسيله بوده 
گرفتار و مبتا شدند وارسی به حاالت اينها شود، بر اوضاع دانشگاه ها و جوانان عزيز كه 
در سراسر كشور مشغول كارند و برای اين ملت كار می كنند به اينها وارسی شود. آزادی 
بهتری، بيشتری در دانشگاه، در داخل، در خارج، تأبين1 اينها شود. بدانند مال اين ملت 
هستند و برای اين ملت كار می كنند؛ مغزهای آنها به جانب كشور برگردد و اينها برای 
اين ملت كار كنند. در ضمن يک مرد ارزشمند هم، از اول مشغول به كار، مدت مديدی 
ا ست در گوش��ه  كرج حضرت آيت اهلل قمی)حفظه اهلل( ]صلوات مردم[ توجهی به حال 
ايشان شود وارسی به كار ايشان شود. ش��ما اين مطالب را و اصوالً آن مطالب اوليه، در 
سطح كشور و در رعايت قوانين اينها را بدانيد خواسته های ملت هست يا نه، آيا اينها با 
اين احساسات گرمشان با اين شورشان اين معنا را با تمام جانشان از شما نمی خواهند؟ 
آيا اينها به كشور خودشان عاقه مند نيستند؟ به كشوری كه قانون شان می گويد حتماً 
بايد طريقه  حقه  جعفريه  اثنی عشری برايش اجرا شود. می شود يک مسلمان بيابيد كه 
عاقه مند نباشد؟! اينها را به اين كشور دوخته اند و برای اين كشور دفاع گر هستند و اينها 
برای خارج اگر ببينند يک مسلمان داد می زند مسلمان ها! به داد من برسيد، به دادش 
نرسند به حکم پيغمبر اسام فرموده است  اين مسلمان نيست، »َمن َسِمَع َرجًا يُناِدي: 
يا لَلمسلميَن! َفلَم يُِجبُه فلَيَس بُمسلٍِم«2 كسی كه اين طور به يک مسلم دوردست در يک 
كشور دورافتاده، اگر بشنود صدای وا مظلمتا! بيچاره ام، درمانده ام، در فشارم؛ مسلمان ها 
به دادش نرسند مسلمان نيستند، می شود به كشور خود بی عاقه باشند؟! خيلی نيرو در 
ميان ما هست خيلی می شود برای استقال و آرامش كشور در پرتو قوانين مقدس اسام 
كار كرد، خيلی می شود از اين بزرگان فقها استمداد كرد، چه خوش است از اين نيروها 
از اين افکار به نفع مردم استفاده  شايانی بنماييم؛ فرزندان عزيز آيت اهلل و آيت اهلل ها در 
سوگ فرزند برومندش اشک ريختيد و جا دارد. رويه  فرزند برومندش را می شناختيد؟ 
يک مرد ارجمند، پاك، پاكيزه به زندگی فقهی در يک خانه ای خيلی محقرانه و مناسب، 
مشغول زندگی و ادامه دادن به فقه و به كار و به مسائل عبادی، و حتی شنيدم- البته از 

1.در پی چيزی شدن )لغت نامه دهخدا(
2. پيامبر خدا صلی اهلل عليه وآله: هر كه فرياد كمک خواهی مردی را بشنود و به كمکش نشتابد، مسلمان نيست. 

)محمد محمدی ری شهری، همان، ج5، ص377( 
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ايشان همين هم توقع هست- نماز شب و پياده رفتن به كنار قبر مقدس ابی عبداهلل)ع( 
]گريه مردم[ برای گرفتن شهامت، برای گرفتن روحيه، برای گرفتن برنامه َشمنُت فرات 
فحًبا نسيمی*** نسيم الکرامه ِمن بَلغه تربتت را بوئيدم، بوسيدم، بوی كرامت استشمام 

كردم. اينها اين طور استفاده می كنند و دائم در كار اسام كوشا و جوشان هستند. 
متأسفانه ما را به سوگ خود مبتا كرد و هاله  غمی در سراسر عالمی فرا گرفت و از او 
فرو گرفت. همه را در غم فرو برد؛ پاكستان را، عراق را، نقاط مختلف ايران را، كه ای جوان 
برومندی كه انتظار داش��تيم از فقهت، از كامت، از تدريست، از تحقيقت، از شهامتت 
استفاده كنيم حيف، عزيز بزرگ ارجمند كه روحيه  ما را فشردی و فسردی و شمع اميد 
را در شبستان دل ما خاموش كردی ]گريه مردم[ ولی ما همان فقه تو را، همان فهم تو 
را، همان روحيه  تو را در مدارس خودمان دنبال می كنيم كه انش��اءاهلل فرزندان معنوی 
آن فقيه واال و ساير فقهای عظام و كسانی كه اين مکتب را در چهارده قرن به روی بشر 
باز كرده اند اين مکتب را ادامه دهيم. راهتان اين است، پی بردن به احکام الهی و نظارت 
بر مردم مسلمان جهان، نه تنها مسلمان ايران، بر مردم مس��لمان جهان كه جوشان و 
كوشا برای آنان باش��يم، اين فقيد سعيد با آن خصائل انس��انی و مسائل اسامی سر به 
خاك فرو برد. خواس��تم بگويم تيره  تراب ديدم نه در كنار ابوتراب است. در جوار عامه 
حلی قرار گرفته است. پدر را ببين چقدر شکوهمند، عجيب است واقعاً تعجب می كند از 
صبر تو جميع طبقات؛ فرزند از دست داده چون كوهی استوار ايستاده است. فرزند من 
به راه خود رفت من هنوز بايد به راه خود ادامه دهم. ]گريه مردم[ با تجليل، با شکوه تمام 
مردم در سوگ او ش��ركت كردند عراق يکپارچه عزا و مصيبت شد. علم زياد است علم 
مسئول است كه اين جوش��ش را ايجاد می كند. در آن جوان علم مسئول ديدند و عالم 
متعهد به چشمشان خورد و همين كه االن می بينيم در سراسر ايران چه غوغاست اين 
عامت اين است كه عالمی كه ببينند سرپرستی از آنها می كند قدر می گذارند و احترام 
می نهند. حيات تو حياتی بود برای اسام ممات تو هم حياتی بود برای اسام، ممات تو 
باز آب تازه ای بخشيد به درختان... گاهی بعضی از اوراقش1 ضبط شده تو تحركی دادی، 
تو جنبشی دادی روحت با جدت مصطفی)ص( توأم و محشور باد ]مردم: الهی آمين[. 
تس��ليتی از جانب حوزه های علميه باالخص حوزه  علميه  قم، خاصه از هيئت مدرسين 
به روح شکوهمند پر ش��کيب داغ ديده ولی چون كوه اس��توار، پدر ارجمندش حضرت 
آيت اهلل العظمی خمينی ]صل��وات مردم[، به محضر عم��وی واال و ارجمندش حضرت 

1. برگ هايش 
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حجت االسام والمس��لمين جناب آقای حاج سيد مرتضای پس��نديده عرضه می دارم 
كه سخت در اين سوگ سوخت ولی هم خود از اين خاندان بزرگ است هم لَه فی هذه 
االيه اُسوه حس��نه به برادر ارجمندش، آيت اهلل، اقتدايی نيکو انجام می دهند و خواهند 
داد به باقی بستگان و عزيزان تسليت عرض می كنم به دامادهای محترمشان و خاصه... 
ايشان برادر ارجمندش جناب آقای حاج سيد احمد خمينی ]صلوات مردم[ دانشمند، 
فاضل، گرامی، واال، خداوند وجود اين خاندان را برای مسلمين محفوظ بفرمايد ]مردم: 
الهی آمين[. او در سوگ برادر ش��ركت كرد و در عزای او نشست بر او سخت گذشت به 
خصوص نعش برادر را به روی دس��ت ببيند ]گريه مردم[. ولی ديد حتی مراجع بزرگ 
نجف و عاليقدر، تشييع كردند، نماز خواندند و با جمال و كمال و شکوه به خاك سپردند؛ 
مع ذلک تسليت عرض می كنيم. دلم می خواهد همان طور كه خودش به آستان حسين 
می رفت مصيبتش را به آستان حسين عرضه بداريم. برادر در غم برادرت سوختی ]گريه 
مردم[، برادر در غم برادرت هاله  غمی چهره  تو را گرفت اما ديديم با چه جالی و عظمت 
به خاك رفت تو كجا بودی ب��رادری ببينی از كنار بدن برهنه  ب��رادر اجازه و رخصتش 
ندهند برادر را به خاك سپارد يک نگاه به بدن برادر، واال برادرم بدن مجروح عريانت را 
به روی خاك با دلی پر غم می گذارم و به جانب شام روانم كه فلسفه  كار تو را آنجا بيان 
كنم؛ عرايضم را خاتمه می دهم. مايل بودم بيشتر با شما سخن بگويم حالتم مساعد نبود 
ولی چه كنم جلسه ای بود شکوهمند با آقايان مدرسين، وظيفه ام دانستم چند كلمه ای 

سخن بگويم.
منبری نرفتم فقط چند كلمه ای به عنوان اين  كه ما ه��م عزاداريم و چند كلمه ای در 
سوگ آن مرد و رسالت آن مرد، به سوگ اهميت می دهيم ولی رسالت مهم تر است؛ چند 
كلمه دعا می كنيم. خداوندا به آبروی پاكان و نيکانت پيغمبر و آل نظم و آرامشی، آسايش 
و رفاهی به همه ملت مسلمان عطا فرما ]مردم: الهی آمين[. خدايا وريد و شريان قانون 
را در كالبد ملت ايران زنده گردان ]مردم: اله��ی آمين[. خدايا قانون را مطابق با مذهب 
جعفر بن محمد الصادق سام اهلل عليه مقرر فرما ]مردم: الهی آمين[. پروردگارا مردم را 
به شناخت بيشتر پايگاه فقه و فقاهت آش��نا فرما ]مردم: الهی آمين[. پروردگارا اجر و 
صبر جميلی بر آن روح پر شکيب نازل فرما ]مردم: الهی آمين[. پروردگارا به آبروی ولی 
عصر سايه  اين مرد را بر سر ما مستدام بدار ]مردم: الهی آمين[. حوزه های علميه، علمای 
اعام، آيات و مراجع، هر كه در هر جا، در قم، در نجف، در تهران، در مشهد، كمک به دين 
می كند كمکش فرما ]مردم: الهی آمين[. نصرت به دين می كنند نصرتشان فرما )]مردم: 
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الهی آمين[. پروردگارا اين همبستگی بين تمام طبقات به خصوص نسل جوان، خاصه 
در سطح دانش و دانشگاه، اين همبستگی بين تمام طبقات را به نفع اسام و مسلمين 
مصون و محفوظ بفرما ]مردم: الهی آمين[. پروردگارا كسانی كه شکاف در بين مسلمين 
می اندازند آنها را متنبه و بيدار و هوش��يار فرما ]مردم: الهی آمين[. ما را با اصول الزم و 
ضروری اسام و آگاهی بيشتر آش��نا فرما ]مردم: الهی آمين[. همان طور كه تذكر داده 
شد آقايان بس��يار با آرامش، با وقار، رعايت نزاكت و انتظام را كنند كه اين مجلس مال 
شماست و برای شما انجام شده، انشاءاهلل با كمال آرامش خالی شوند. والسام عليکم و 

رحمت اهلل و بركاته. 



272
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ سخنراني ها
272

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

سخنرانی آيت اهلل محمد مهدی ربانی املشی
بسم اهلل الرحمن الرحيم. الحمدهلل رب العالمين. والعاقبه للمتقين و جنه للمؤمنين والناُر 
للکافرين. ثم الصلوه والسام علی خير خلقه الرسول المسدد المصطفی االمجد المحمود 
االحمد حبيب اله العالمين ابی القاسم محمد ]صلوات مردم[ علی آله الطيبين الطاهرين. 
از دوستان محترم برادران ارجمند، روحانی و دانشگاهی و بازاری تقاضا می كنم بگذاريد 
كه نبض مجلس در اختيار گردانندگان مجلس باشد، استدعا دارم خواهش دارم فرضاً اگر 
گوشه ای بلندگو قطع شد و صدای من به دورترين نقطه  مجلس نرسيد سر و صدا نکنيد، 
توجه به عرضم بفرماييد؛ هر چند از بيانات استاد بزرگوار جناب آقای خزعلی همگی بهره  
شافی و كافی برديم، دوای درد سينه ها را فرمودند اما من ديدم باز مجلس حالت منتظره ای 
دارد. دوستان برادران عزيز دلشان می خواهد مجلس باز هم ادامه پيدا كند باز هم سخنی 
بشنوند باز هم مطلبی با آنها در ميان گذاشته شود و دردی از دردهای روحانيت و جامعه  
اسامی با آنها در ميان گذاشته شود، دردها فراوان است، ناراحتی ها زياد است، فشارها و 
تألمات روحی زياد است، هر چه گفته شود تمام شدنی نيست، ملت مسلمان ايران، روحانيت 
ايران، حوزه  علميه  قم پايگاه بزرگ امام جعفر صادق شمعی فروزان، آيتی بزرگ، رهبری 
بزرگ، زعيمی ارزش��مند، زعيمی آگاه و آگاه كننده را در حدود چهارده سال است از كف 
داديم در بين خود نمی بيند از فيض وجود او محروم است، همه  ما تقاضا داريم می خواهيم 
ما ملت ايرانيم آنها كه در اين مجلس اجتماع كرده اند از شهرس��تان های مختلف در اين 
مجلس حضور يافته اند همه مال قم نيستند همه اهل قم نيستند، آقايان خواهش می كنم به 
عرضم توجه كنيد صدای من بيرون نمی رود اما چه كنيم، اجازه بفرماييد آنهايی كه صدای 
من را می شنوند بشنوند. خواهش همه  ما خواسته  همه  ما اين است مگر آن بزرگ مرد، مگر 
آن زعيم عاليقدر جز انجام وظيفه در تمام مدت زندگی كاری انجام داد؟ كه بايد يک ملت 
يک امت از فيض او محروم باشد. همان طور كه استاد بزرگوار جناب آقای خزعلی فرمودند 
متمم قانون اساسی صريحاً می گويد مملکت در اختيار اسام است، مملکت بايد در اختيار 
روحانيت باش��د اگر روحانيت اِعوجاجی، انحرافی، كوتاهی، قصور يا تقصير مشاهده كرد 
تذكر داد جرمش اين اس��ت او را از مملکت بيرون كنند. ]گريه مردم[ اين ملت مسلمان 
زعيمی اش را می خواهد ]صدای جمعيت: صحيح است صحيح است...[ استدعا دارم بگذاريد 
هر چه گفتنی باشد خود من می گويم. اگر از شما تصديق خواستم تصديق كنيد، آيا اين 
 همه محبوبيت، اين  همه احساسات، اين  همه شور و هيجان ملت مسلمان ناديده گرفتن 
به صاح يک مملکت هست!؟ يک روزنامه يا روزی نامه، يک ورق پاره، بردارد بنويسد نام 
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آن زعيم بزرگ را در البه الی نام های ديگر به عنوان سيد روح اهلل در البه الی نام های ديگر 
و با جسارت ها و توهين های فراوان كه قلوب اين مردم را همه را جريحه دار می كند ]گريه 
مردم[ آيا سزاوار است؟ ش��ما نام او را به آن نحوه روزنامه نويس نام او را آن بزرگ مرد را به 
آن طريق در روزنامه بنويس بگذار من هم يک بار نام او را در اينجا می برم آن زعيم بزرگ 
آن رهبر بزرگ حضرت آيت اهلل العظمای خمينی ]صلوات مردم[ آيا اين جواب برای شما 
كافيست؟ تصور می كنم اگر از عقل و فکر بهره ای داشته باشيد كافيست احتياج ندارم من 
ديگر جواب بگويم مردم جواب گفتند، آيا ملت مسلمان حق دارد اعتراض بکند وزارت امور 
خارجه  ايران اگر يک نفر ايرانی در هر گوشه ای از دنيا بميرد از بين برود زير ماشين برود 
كسی به او چاقو بزند كسی مزاحم او بشود وزارت امور خارجه يعنی حافظ اتباع ايران در 
خارج كشور، موظف است تحقيق می كند بررسی می كند چگونه شد چرا از بين رفت چرا 
از دنيا رحلت كرد چگونه شد، در مورد آيت اهلل آقای حاج آقا مصطفی وقتی كه از دنيا رفتند 
روزنامه ها همه سکوت كردند؛ وزارت امور خارجه سکوت كرد. آيا جا نداشت از درگذشت 
اين مرد بزرگ، از اين ضايعه  اسفناكی كه ملت ايران با او مواجه شد تحقيق كند و ملت ايران 
را آگاه كند و ملت ايران را در جريان بگذارد چرا؟ برای چه؟ چگونه ش��د؟ چرا اين عزيز از 
دست ما رفت؟ چرا آن قلب بزرگ با عظمت كه از كوه ها بزرگ تر است چرا آن قلب بزرگ 
جريحه دار شد؟ آيا اين اعتراض ايراد ما وارد است؟ اين اشکال ما درست است؟ چرا برای 
چی؟ چرا بايد اين تا اين اندازه شکاف را عميق كند؟ برای چی؟ به درد دل مردم برسيد، به 
احساسات مردم جواب بدهيد، برای احساسات مردم احترام بگذاريد، روحانيت برای تمام 
زعما و بزرگان برای تمام مراجع و برای آن رهبر عظيم الشأن، برای آن بزرگ مرد، برای آن 
آيت بحق عظمای خدا، آن آيت عظما، حضرت آيت اهلل العظمای خمينی ]صلوات مردم[ 
احترام قائل است برای او دعا می كند در انتظار است ای خدا، ای پروردگار بزرگ كه بايد 
تمام گرفتاری ها و ناراحتی ها را به تو شکايت كنيم. اللهم انا نشکو اليَک فقَد نبينا و غيبه 
ولينا و كثره عدونا و قله عددنا و تظاهر الزمان علينا. ای خدا به تو شکايت می كنيم رهبرمان 
قلبش جريحه دار شد ]گريه مردم[ پروردگارا! از تو می خواهيم وسايل بازگشت آن مرد عالم 
تشيع را به ايران وسايلش را فراهم بفرما ]مردم: الهی آمين[. بس است حرف زياد است ولی 
احساسات بر من غلبه كرد؛ من از حال طبيعی خارج شدم، من هم مانند شما احساس دارم. 
برادر ارجمندم جناب آقای خلخالی دانشمند معظم جناب آقای خلخالی امروز صبح قبل 
از بيانات استاد بزرگوار تذكری دادند من آن تذكر را تکميل كنم. ما برای احساسات شما 
جوان ها خيلی احترام قائليم، شما سرور ما هستيد، شما برادر ما هستيد، يک جمله ای را از 
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آن رادمرد عرض كنم؛ يادم است اين جمله را می فرمود آن بزرگ مرد؛ آن رهبر می فرمود: 
آهای جوان ها ش��ما به عهد خدا نزديک تريد از ما و چون به عهد خ��دا نزديک تريد بهتر 
می توانيد از عمر و زندگی بهره برداری كنيد. شور شما، عواطف شما، احساسات شما، در نظر 
ما محترم، روحانی، برادران دانشگاهی عزيز ما، كه می بينم در اين مجلس زياد هستند برای 
همه شان احترام قائل هستيم، اما همان طوری كه بارها تذكر داده شد تنها با احساسات فقط 
نمی شود كار را پيش برد و زندگی را اداره كرد در كنار احساسات تعقل هم الزم است؛ به كار 
بردن عقل و انديشه هم الزم است. اساتيد بزرگ حوزه اين جور مصلحت ديدند كه شما بر 
احساسات تان كامًا حاكم باشيد، احساسات بايد حساب شده و از كانال تعيين شده پيش 
برود. عرض كردم بنده تحت تأثير احساسات قرار گرفتم خيال می كردم شايد يک مقداری 
بيشتر بتوانم با شما درد دل بکنم اما هم ظهر نزديک است هم من نمی توانم صحبت بکنم و 
همين  جا به عرايضم خاتمه می دهم. امروز بعد از ظهر هم به عرايضم كه دارم خاتمه می دهم 
البته مجلس هم خاتمه پيدا می كند تمام می ش��ود و همين جا اين مجلس تمام می شود 
اما مجالس بعدی هنوز ادامه دارد. بعد از ظهر ام��روز از طرف اصناف محترم قم، بازار قم، 
در بازار در مس��جد نه در خود بازار مجلس ترحيم برقرار است. روز يکشنبه بعد از ظهر در 
تهران مسجد ارك از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر از طرف روحانيون، اساتيد دانشگاه، بازرگانان، 
مهندسين، پزشکان مجلس منعقد است؛ اميدوارم دوستان در اين مجالس با حفظ نظم و 
آرامش با حفظ نظم و آرامش شركت بفرماييد. امشب در همين مسجد در همين جا از طرف 
آن بيت بزرگ از طرف بيت حضرت آيت اهلل العظمای خمينی ]صلوات مردم[ باز مجلس 
منعقد است. چند جمله دعا می كنم و با همين دعا به عرايضم خاتمه می دهم. نسألک اللهم 

و ندعوك باسمک العظيم االعظم االعِز... 

درنگی در بازتاب سخنرانی های مجالس ختم 
ضبط و پخش سراس��ری س��خنرانی های اعتراضی در مجالس عزاداری آقا مصطفی 
خمينی، نقطه عطف و يکی از مهم ترين ثمرات اين مراسمات زنجيره ای است كه دامنه 
اعتراضات را فراگير و عمومی كرد و استدالل های مختلف در نقد عملکرد رژيم را در ميان 
محافل عمومی انتشار داد و نقش مهمی در ايجاد يک »گفتمان انقابی فراگير« رقم زد. 
از اين اقدام راهبردی می توان به »نهضت نوار« تعبير كرد كه گرچه پيش از اين نيز در 
انتشار برخی سخنرانی ها و اعاميه های امام از آن بهره برداری شده بود، اما بعد از واقعه 
شهادت آقا سيد مصطفی، اين نهضت نرم، با قدرت بيشتری تجلی كرد و بعداً در آستانه 

پيروزی انقاب اسامی، تأثيرات تعيين كننده ای بر جای گذاشت.
در برخی گزارش های ساواك، به نقش تعيين كننده انتشار نوارهای سخنرانی مجالس 
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ختم، چنين اشاره شده است: 
مجالس ترحيمی كه به مناس��بت رحلت مصطف��ی خمينی در نقاط 
مختلف تشکيل شده است و گويندگان و وعاظ در آن سخنرانی كرده اند، 
از سخنرانی آنان، نوار تهيه شده و نوارفروش��ی های قم در حال حاضر، 
مرتب اين نوارها را تکثير كرده و مشغول فروش آن به قيمت های خوب 
هستند... مهم ترين و پرفروش ترين آنها، نوار سخنرانی آقايان عبدوست1 
و خزعلی و برقع��ی در قم، دكتر عبدالرضا حج��ازی و دكتر روحانی در 

تهران و شيخ محمدعلی گرامی در كرمانشاه است....2
بررسی بازتاب ها و پيامدهای شهادت آيت اهلل مصطفی خمينی و مراسمات بزرگداشت 
ايشان، يکی از عرصه های مغفول در تاريخ انقاب اسامی است كه در مداخل دانشنامه ای 
و زندگی نامه های آقا مصطفی نيز اين نقيصه مشهود است. برای نمونه در مدخل »خمينی، 
روح اهلل« در دايره المعارف بزرگ اسامی )بخش مربوط به »فرزندان ذكور امام«(، كه به قلم 
جناب آقای حميد انصاری نيز نوشته شده است، پيرامون بازتاب ها و پيامدها و تأثيرگذاری 
مراسمات شهادت آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی بر روند نهضت امام خمينی، كمترين 

اشاره ای به چشم نمی خورد.3 

1. عبدوس صحيح است.
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، پرونده امام خمينی)ره(، شماره بازيابی 869، ص73؛ به نقل از: سجاد راعی 

گلوجه، بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد، همان، ص61.
3. مدخل »خمينی، روح اهلل«، در جلد 22 دايره المعارف بزرگ اس��امی )از صفحه 664 الی 763( و به قلم آقايان 
فرامرز حاج منوچهری، احمد پاكتچی و حميد انصاری نوشته شده است. مدخل مذكور دارای نه بخش اصلی به قرار 

ذيل است:
1. خاندان؛ شامل دو بخش )پيشينه و نسب( و )ازدواج و فرزندان(

2. مباحث تاريخی؛ كه شامل دو بخش )از والدت تا انقاب اسامی( و )از پيروزی انقاب تا ارتحال( 
3. مبانی و شاخص های انديشه دينی و عرفانی؛ شامل سه بخش )خداشناسی و انسان شناسی و رابطه انسان با خدا(

4. شاخص های انديشه و رفتار سياسی؛ شامل سه بخش )كليات و انديشه سياسی و رفتار سياسی(
5. انديشه اجتماعی و فرهنگی؛ شامل ش��ش بخش )كليات و نهاد خانواده، نهاد مذهب، نهاد تعليم و تربيت، نهاد 

اقتصادی و نهاد حکومت( 
6. سيره علمی؛ شامل دو بخش )حوزه درسی و شاگردان و آثار( 

7. انديشه فقهی امام خمينی؛ شامل سه بخش )انسان شناسی فقهی، فقه و اصول به مثابه علم و فقه در كشاكش 
نصوص و واقع اجتماعی( 

8. فرزندان ذكور امام؛ سيد مصطفی خمينی و سيد احمد خمينی
9. اماكن و مؤسسات منسوب به امام خمينی

بخش مربوط به زندگانی آيت اهلل سيد مصطفی خمينی به قلم جناب آقای حميد انصاری، قائم مقام مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام خمينی است. با توجه به سوابق نويسنده اين بخش، انتظار می رفت كه نويسنده، از اسناد موجود در 
مؤسسه مذكور بهره گيرد و به اين پژوهش غنايی ويژه ببخشد، ولی با مطالعه تحقيقی، متأسفانه مشاهده می شود كه 
اين بخش از مدخل نيز با اتکا به برخی منابع غير معتبر يا درجه دوم نوشته شده و به تبع آن، نويسنده محترم بعضاً 
دچار اشتباهاتی فاحش شده است. از جمله مهم ترين نواقص اين مدخل، عدم اشاره به بازتاب ها و پيامدهای شهادت 

يا ارتحال آيت اهلل سيد مصطفی خمينی است. 
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حال آنکه بر اساس اظهارات مطلعين و شهادت اس��ناد تاريخی، عامل اصلی در ايجاد 
جرقه انقاب اسامی در سال 56، واقعه ارتحال ايشان بوده است. اين معنا در بيان افراد 
مختلف از كارگزاران امنيتی پهلوی1 گرفته تا برخی از روحاني��ون مبارز، بازتاب يافته 
اس��ت. برای نمونه، در خاطرات جناب آقای حجتی كرمانی- يک��ی از اعضای بلندپايه 
شورای علمی دايره المعارف بزرگ اس��امی- از اين واقعه به عنوان »مرگ زندگی ساز« 
تعبير شده است.2 پيش تر آقای سهراب مقدمی شهيدانی با همراهی آقای ميثم عبداللهی 
چيرانی در كتاب نقدی ب��ر مدخل خمينی، روح اهلل در دايره المعارف بزرگ اس��امی با 

تفصيل بيشتری به اين نقيصه تاريخی پرداخته اند.3

1. مانند پرويز ثابتی، رك: عرفان قانعی فرد، در دامگه حادثه، لس آنجلس، شركت كتاب، 1390، ص338-344.
2. در خاطرات حجت االسام حجتی كرمانی چنين می خوانيم: 

»مرگ زندگی ساز
در آبان ماه 1356 فرزند بزرگ امام خمينی- حاج آقا مصطفی خمينی- به صورت ناگهانی و مشکوك در نجف 
درگذشت. فوت حاج آقا مصطفی خمينی را می توان سرآغاز تجديد و احيای مبارزات اسامی دانست و همان طور 
كه امام گفت از الطاف خفيه خداوند بود چرا كه فوت ايشان باعث شد تا بار ديگر امام خمينی از انزوا بيرون بيايد و 

جرقه تجديد و احيای مبارزات اسامی زده شود.
امام پس از تبعيد به تركيه و نجف اشرف، بسيار منزوی ش��ده بودند. بردن نام ايشان قدغن بود. رساله ايشان به 
سختی به دست آمد. اگر رساله ايشان را می ديدند، دارنده رساله را دستگير می كردند. اگر كسی وجوهاتی داشت، 
می بايست به سختی و با مشکات زياد به نجف برود و يا به نمايندگان ايشان آقای پسنديده و شيخ محمدصادق 
تهرانی )كرباسچی( در قم يا آقای لواسانی در تهران به صورت مخفيانه پول برساند. اما بعد از فوت حاج آقا مصطفی 
خمينی، بار ديگر نام امام بر سر زبان ها افتاد در سراسر ايران مراسم عزاداری برگزار شد. گرچه گويندگان بر سبيل 

احتياط سعی می كردند از بردن اسم امام خودداری كنند!
در اينجا می خواهم از نظر روانشناس��ی اجتماعی و تاريخی به نکته ای اش��اره كنم و آن اين است كه: يک سنت 
قديمی در بين مراجع تقليد بوده و هست كه وقتی يکی از مراجع عزادار باشد و يکی از وابستگان و نزديکان خود را 
از دست بدهد، ساير مراجع تقليد و علما، بر حسب سنت رايج، خود را موظف می دانند تا در مجالس ترحيم صاحب 
عزا شركت كنند و به او تسليت بگويند و از متوفی تجليل كنند. بنابر اين سنت، در قم و سراسر ايران، مراجع تقليد 
و علما درجه يک شهرهای ايران، مجالس فاتحه برای حاج آقا مصطفی برگزار كردند كه در واقع اعام وابستگی و 
همبستگی با امام خمينی بود. اين پديده سراسری باعث شد كه رژيم پهلوی به مقام و موقعيت و اعتبار امام خمينی 
در ميان علمای مذهبی بيشتر آگاه شود، در نجف هم مراجع تقليد بزرگ چون آيت اهلل خويی و آقايان ديگر مجلس 
فاتحه گرفتند. البته بردن اسم امام در ايران ممنوع بود و در اين مجالس هم هيچ گونه حرف سياسی زده نمی شد. 

ولی با برگزاری همين جلسات خود به خود برای ادامه مبارزه تلنگر زده شد.« 
رك: عشق و تاش )خاطرات حجت االسام والمسلمين محمدجواد حجتی كرمانی مشتمل بر زندگی خصوصی، 
دوران تحصيل و مبارزه، دوران زندان و تبعيد )1357-1311(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 

عروج، 1395، ص287-290. 
3. برای اطاع تفصيلی، رك: سهراب مقدمی شهيدانی و ميثم عبداللهی چيرانی، نقدی بر مدخل خمينی، روح اهلل 

در دايره المعارف بزرگ اسامی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1395، ص167-169. 


