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افضل الجهاد

خميني آنجا هم كه بود، در حبس هم كه بود مجد اسالم را حفظ مي كرد...1
امام خميني )س( 1343/1/26
افضل الجهاد كلمهًْ الحق عند سلطان جاير
رسول اكرم )ص(

مردان وارس��ته و به خدا پيوس��ته، جز قدرت اليزال الهي را، قدرت نمي شمارند و در 
برابر زورمداران و قلدرمابان با شجاعت و شهامت مي ايستند و با آنان به گونه اي برخورد 
مي كنند كه انگار قدرتي نيس��تند و تواني ندارند، آن ش��وكت و صولت مادي و س��از و 
برگ نظامي و زور و قلدري را يال و كوپال عاريه اي مي بينند و آن را ناچيز مي ش��مارند. 
اينجاست كه مي بينيم امام را آنگاه كه دس��تگير كرده و به تهران مي بردند، امام صريحاً 
اعالم مي كنند، آنها مي ترسيدند و من به آنها مي گفتم نترسيد«2و مي بينيم كه امام در 
درون زندان نيز به برخي از مقامات س��اواك كه براي بازجويي نزد ايشان آمده است با 
قدرت و صراحت اعالم مي كنند كه به سئواالت آنها پاسخ نمي دهد و آنان را از نزد خويش 
بيرون مي رانند، چون به آن مرحله از عرفان رس��يده اند كه جز خدا را قدرت نمي بينند. 
رژيم شاه در پي بازداشت امام مأموري از س��اواك را به عنوان بازجو به نزد امام فرستاد. 
آن مأمور خود را به امام معرفي كرد و اظهار داش��ت كه براي بازجويي آمده است، امام 
با پرخاش به او گفت: ... شما مأمور چشم و گوش بسته حق بازجويي از من نداري، قلم 

1. صحيفه امام، ج1، ص290.
2. همان، ص293.
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و كاغذت را بردار و برو بيرون، من نمي خواهم اينجا بنش��يني!!آن مأمور نيز دست از پا 
درازتر از نزد امام بيرون رفت.

بار ديگر نمايندگاني از ساواك و اداره ركن 2 ارتش در تاريخ 42/3/25 نزد امام رفتند 
و اظهار كردند كه ما از س��اواك و دادگاه نظامي آمده ايم و چون به زودي بايد محاكمه 
جنابعالي آغاز شود الزم است كه به يك سلسله پرسش ها پاسخ دهيد. آنها انتظار داشتند 
كه امام با شنيدن نام اداره ركن 2، ارتش، محكمه و دادگاه نظامي خود را ببازند و در برابر 
درخواست آنها تسليم شوند، ليكن امام بدون كوچك ترين نگراني و ترديدي با صالبت 

و قاطعيت پاسخ دادند. 
»دستگاه قضايي كشور ما متأسفانه استقالل خود را از دست داده و به 
صورت آلتي در دست هيئت حاكمه ايران قرار گرفته است. لذا صالحيت 
ندارد مرا محاكمه كند البته اگر روزي محكمه صالحيت داري كه خارج 
از نفوذ دستگاه حاكمه باشد تشكيل شود من حرف هاي خودم را خواهم 

زد.«.
مأموران ساواك و ارتش كه در برابر هيبت و ابهت امام، خود را باخته و نتوانستند روي 
درخواست خود پافشاري كنند از امام خواستند دست كم نظر خود را در مورد دستگاه 
قضايي كتباً  بنويس��ند و صريحاً اعالم كنند كه از پاس��خ به پرس��ش بازجو خودداري 

ورزيده اند، امام در يك سطر نوشتند:
چون استقالل قضايي در ايران نيست و قضات محترم در تحت فشار هستند نمي توانم 

به بازپرسي جواب بدهم.
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به دنبال اين برخورد شجاعانه و ترديدناپذير امام و نظريه اي كه كتباً درباره »قضات« 
رژيم ش��اه دادند مقامات ارتش و س��اواك ك��ه براي بازجوي��ي نزد امام رفت��ه بودند، 

صورت جلسه اي را چنين تنظيم كردند: 
صورت جلسه مورخه 42/3/25

س��اعت...10 روز ش��نبه 42/3/25 جه��ت بازجوي��ي از آق��اي 
روح اهلل الموس��وي  خميني فرزن��د مصطفي دارنده شناس��نامه 2741 
صادره از خمين متولد سال 1279 شمس��ي در پادگان بيسيم حضور 
به هم رسانيده و پس از معرفي در مورد سئوال از ايشان اقدام الزم معمول 
و لكن مشاراليه از دادن جواب خودداري فرمودند. عليهذا امضاكنندگان 

زير مراتب فوق الذكر را گواهي و تأكيد مي نماييم. 
نماينده ركن 2 ستاد لشكر گارد  نماينده ساواك �   
سروان لوزاني عباسعلي1    

1 . بخشي از امضا خوانده نشد.


