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سخن سردبير

شهيد سيد مصطفی خمينی
راوی بصيرت انقالبی و جریان شناس نهضت امام خمينی

گرچه می دانيم مرآت جمال حق، دل اس��ت
ليک اهل دل شدن كاری به غايت مشکل است
كس نمی داند طريق عش��ق را پايان كجاست
جای پای پير هم، تا ماس��ه های ساحل است1

مقدمه
در سپيده دم انقاب اسامی شخصيتی ايستاده است كه اگرچه مرگ او در تهييج نسل 
انقاب اسامی انکارناپذير است ولی در چهار دهه گذشته كمتر از او سخن گفته شده يا 
مطلب نوشته اند. آنهايی كه آيت اهلل شهيد سيد مصطفی خمينی را درك كردند، می دانند 
او سياستمداری آكادميک در مفهوم متعارف نبود؛ اما شيوه زيست سياسی او و اثراتش 
در نهضت امام خمينی شگفت آور و جهت دهنده بود. اگر او را راوی بصيرت انقابی نهضت 

امام خمينی و ايمن ترين جريان شناس اين نهضت بدانيم، سخن به گزاف نگفته ايم.
او در برابر غفلت، التقاط، انحراف از مسير نهضت، دامن زدن به تضادهای انحرافی در 
نهضت و تحبيب قلوب سست عقيده هايی كه تاب همراهی با نهضت امام در مسيرهای 

1. ارفع كرمانی
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دشوار و پر خطر را نداشتند، اگرچه در فرادست و از سطحی باالتر از سطح امام و امت امام 
حركت نمی كرد، اما هر كس��ی با هر انگيزه ای متوجه می شد برای نفوذ در اطراف امام، 

گذشتن از سيد مصطفی كاری دشوار و غير ممکن است. 
داليل اصلی مرگ رازآلود آقا س��يد مصطفی خمينی را می توان در ال به  الی گزارشات 
ساواك، در برخورد با منافقين، در تقابل با شريعتيسم ها، در شکل گيری جريان انحرافی 
و ضد انقابی دارالتبليغ و ش��ريعتمداری، در افش��اگری چهره  كس��انی كه در لبنان و 
ساير جهان اسام به ايده وحدت شيعه و س��نی امام خمينی دهن كجی می كردند، در 
مقاومت وی برای جلوگيری از نفوذ منحرفين به نهضت امام خمينی و از همه مهم تر در 

واليت پذيری نقادانه وی جست وجو كرد. 
در اسناد ساواك بارها به نقش سيد مصطفی در انس��جام عاقه مندان به نهضت امام 
خمينی، ارتباط ب��ا آيات عظام و مراج��ع تقليد و به حرك��ت درآوردن بازاريان و ايجاد 
تحركات اجتماعی و زنده نگه داش��تن ياد و ن��ام امام خمينی در ذه��ن مردم و قدرت 
سازماندهی نهضت توسط وی اشاره شده است.1 هر كدام از اين فعاليت ها در دوران رژيم 
جبار پهلوی به تنهايی می توانست برای قتل و ترور يک فرد توسط ساواك كافی باشد؛ 
چه برسد به اين كه در گزارشات ساواك دلهره احتمال جايگزينی آيت اهلل سيد مصطفی 
خمينی به جای پدر در رهبری نهضت اس��امی و تداوم خط خمينی پس از وی پنهان 

نيست. 
در تاريخ 42/4/23 در يکی از گزارشات ساواك آمده است: 

در شهرستان قم پسر آيت اهلل خمينی كه معمم می باشد به جای وی 
نشسته و دستورهای او را به مورد اجرا می گذارد و اعاميه هايی تهيه و 

برای روحانيون می فرستد...2
اين دلهره ها در بخش های ديگر اين گزارش��ات تکرار شده اس��ت. در بخشی ديگر از 

گزارشات ساواك آمده است: 
پس از دستگيری عده ای از علمای تبريز سيد مصطفی خمينی فرزند 
آيت اهلل خمينی ش��ديداً بر عليه دولت فعاليت می نمايد و چند روز قبل 

گويا برای تماس با ميانی به مشهد رفته است...3

1. رك: اميد اسام؛ شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفی خمينی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد 
تاريخی، 1366، ص47-46، 49 و 52.  

2. همان، ص3-5. 
3. همان، ص13. 
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از همه اساسی تر در تاريخ 53/12/18، ساواك می نويسد: 
خمينی كه در حال حاضر طرفدارانش تش��کياتی مانند تش��کيات 
احزاب به وجود آورده اند كه اين تشکيات قسمت های مختلف منجمله 
قس��مت اطاعاتی، تبليغات��ی، مالی و غي��ره دارد و كلي��ه فعاليت ها و 
نقشه های اساسی و غيره بدون اس��تثنا تحت نظر و سرپرستی شخص 
خمينی بوده و طرح ها نيز وسيله وی تهيه و پياده می شود و در اين راه 
صرفاً مصطفی پسر بزرگ وی مسئول اجرايی كارهای وی بوده و به علت 
آن كه خمينی زياد گوشه گير ش��ده و در انظار ديده نمی شود... بررسی 

امور تشکياتی وی بوده است...1
با شواهد و اسنادی كه در خال گزارشات ساواك می توان به دست آورد بايد گفت اگر 
ساواك نقشه قتل س��يد مصطفی را طراحی نمی كرد جای تعجب بود! چنان كه پس از 
شهادت آن شهيد عزيز اين س��ازمان جهنمی و دست آموز موساد و سيا نتوانست شعف 

و شادی خود را پنهان كند. در تاريخ 56/8/9 دفتر ساواك عراق گزارش می كند كه: 
مرگ مصطفی خمين��ی روحانيون را غافلگير ك��رد، عناصر افراطی و 
روحانيون مخالف و ايراني��ان منحرف در خارج از كش��ور... اين حادثه 
جنبه مرگ برای خود آنان را در بر داشت زيرا كوشش داشتند مصطفی 
را كم كم به سرحد خمينی برس��انند تا پس از فوت پدرش جانشينی از 
ديدگاه آنان وجود داش��ته باش��د و در حقيقت خمينی دومی هم باشد 
كه بتوانند از نام و نش��ان او بر ضد دولت ايران استفاده كنند كه با مرگ 

ناگهانی او تمام نقشه های آنان نقش بر آب شد...2
معلوم بود كه ساواك اجازه نمی داد خمينی ديگری از دل حوزه های علميه بيرون آيد.  
با اين تفاصيل هدف اين يادداش��ت پيدا كردن زمينه های ش��هادت اين عالم مجاهد 
نيست كه خود اين موضوع می تواند دس��تاويز پژوهش های ويژه ای باشد؛ بلکه اندكی 
تأمل در شعاع تابش آن نوری است كه پس از شهادت اين شهيد نقطه تبديل نهضت امام 

خمينی به انقاب اسامی شد. 
به نظر می رسد منبع اساسی اين تابش را بايد در دو ويژگی در سيد مصطفی جست وجو 

كرد: اول صداقت با خويش و دوم بصيرت. 

1. همان، ص323. 
2. همان، ص412. 
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شهيد سيد مصطفی خمينی با خود صادق بود و همين صداقت از او چهره برجسته ای 
در بيت امام ساخت. انسانی كه با خود صادق باشد در مسائل مؤثر و تعيين كننده عصر 
خود حتی اگر باب سليقه اش نباشد، از جمله در آسيب ها و رنج ها، در سختی ها و نشيب 
و فرازها، در رويش ها و ريزش ها مش��اركت می ورزد و از زير بار مسئوليت ها شانه خالی 
نمی كند. سراسر زندگی اجتماعی شهيد مصطفی تا لحظه شهادت گواه آن است كه او 
با خودش به صداقت زندگی كرد؛ اگر چه فرآيند اين زندگی با حدت و شدت همراه بود. 
تقدير از چنين شخصيت پيچيده و در عين حال ساده ای برای كسانی كه هيچ گاه در طول 
زندگی با خود صادق نبودند، مخاطره آميز و دش��وار است و شايد يکی از داليل سکوت 

درباره شهيد سيد مصطفی خمينی همين باشد. 
ويژگی ديگر بصيرت بود. بزرگ ترين دليل اين بصيرت كه حتی شخصيت های بزرگ 
دينی چون آيت اهلل سيد رضا بهاءالدينی را مجذوب خود می كند در اجازه روايی وی برای 

شهيد سيد مصطفی خمينی هويدا است. 
بس��مه تعالی- الحاج مصطفی آيه اهلل جمع بين العق��ول و المنقول و 
السياسه االساميه و الدينيه فی ش��بابه و بلغ ما بلغ من نوادر زماننا بل 

نوادر االعصار و االزمان1
به ندرت مشاهده شده اس��ت كه يک عالم دينی در اجازه روايی به يک عالم ديگر، به 
توانايی سياسی وی آن هم در دوره جوانی اش��اره داشته باشد. چون احصاء اين توانايی 
شبيه توانايی فقهی و فلسفی نيست. احصاء اين توانايی نه ناظر به قدرت تفکر است كه از 
دل آن نظريه استخراج می شود و نه ناظر به تخيل است كه از دل آن هنر بيرون می آيد 
بلکه ناظر به عمل و رخداد است كه پيوسته در معرض خلع و لبس و قبض و بسط است.

آيت اهلل بهاءالدينی چه ويژگی در توانايی سياسی شهيد سيد مصطفی خمينی ديده 
اس��ت كه حاضر می ش��ود در اجازه خود بدان اش��اره كند؟! با همه اين ويژگی ها سيد 
مصطفی در اوج ش��ور زندگی سياس��ی و اجتماعی، ناگهان خاموش شد. امام خمينی 
هيچ گاه آرمان های انقاب اسامی را به كشف علت های اين خاموشی مبهم و بی پاسخ 
گره نزد. فقط مرگ او را از الطاف خفيه الهی دانس��ت. ش��ايد در آن هنگام كسی درك 
درستی از اين گزاره نداشت. مرگ ناگهانی يک آقازاده در يک كشور غريب هر چقدر هم 
كه مشکوك باش��د چرا بايد از ناحيه يک حکيم گرانقدری چون امام خمينی از الطاف 

خفيه الهی تلقی شود؟ 

1. جمهوری اسامی، 1372/8/1، ص12. 
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اين يادداش��ت دو بخش دارد: بخش اول آن به زمينه های مغفول ماندن ش��خصيت 
علمی، سياسی و انقابی آيت اهلل شهيد سيد مصطفی خمينی نظر دارد و بخش دوم به 
زمينه های به شهادت رسيدن او و اثراتی كه اين شهادت در نهضت امام خمينی و برآمدن 
انقاب اسامی داشت، می پردازد. يقين داريم روايت انقاب اسامی در هر خوانشی بدون 
شهيد مصطفی خمينی روايت ناقصی است. همان طوری كه نام انقاب اسامی بدون نام 

امام خمينی در جهان شناسه ای ندارد. 
اول؛ راست گفته اند كه نظريه ها، ايده ها، شخصيت ها، گروه ها و جريان ها در هر سطحی 
كه باشند، هر چند عالی، فارغ از شرايط تاريخی نيستند.1 شرايط جعبه سياهی هستند 
كه همراه رخدادها نيستند ولی در پس رخدادها، آنچه را كه گفته نشده آشکار می سازند. 
از اين زاويه، تاريخ را بايد بسيار فراتر از داده ها، بلکه استادی دانست كه درباره ابهامات 
پيچيده و پيامدهای قصدنشده طرح های عقانی به ما تعليم می دهد.2 شهادت حاج آقا 
مصطفی در اول آبان سال 1356 كه طليعه فراگير ش��دن نهضت امام خمينی است از 
جمله جعبه سياهی است كه در مطالعات مربوط به زمينه های پيروزی انقاب اسامی، 
هنوز رمزگشايی نشده است. هيچ كس در اصالت درونی اين رخداد و نقش راهبردين آن 

در شعله ور كردن انقاب اسامی ترديدی به خود راه نمی دهد. 
اگر چه نام سيد مصطفی خمينی برای نسل اول و دوم انقاب اسامی آشنا و مأنوس 
است اما برای نس��ل حاضر و شايد نسل های آينده، اين آش��نايی و انس به لحاظ وجود 
بی واسطه و زنده آن عزيز نيست. او بيش از هر چيز به واسطه فيض وجود پدر بزرگوارش 
خمينی كبير به چيزی دور از ما و چيزی كه پيوس��ته دورتر و دورتر می ش��ود، تبديل 
شده است. بنابراين نوشتن درباره چنين شخصيتی كه او را بحق بايد مغز بصير نهضت 
امام خمينی و ايمن ترين و امين ترين س��رمايه انقاب اسامی ناميد شايد نه به معنای 

نزديک تر ساختن او به ما بلکه كم كردن فاصله ما از او باشد. 
پژوهندگان نهضت خمينی كبير به هر دليلی كمتر به زندگی پر فراز و نش��يب شهيد 
مصطفی پرداخته اند و هنوز خطوط س��اده اما بزرگی كه س��يمای زندگی اجتماعی و 
سياس��ی و حتی زندگی علمی او را به تصوير كشد، برجس��ته، بارز و آشکار نشده است. 
تصوير نس��ل و عصر انقاب اس��امی از او چندان دقيق، عميق و آشکار نيست. او حتی 
در ذهن بسياری از انقابيون نسل اول )نه نس��ل پيشکسوت( كه صدای رسای انقاب 

1. برگرفته از: فرد الماير، شگفتی، قدرت جهانی و ناخرس��ندی های آن، ترجمه عباس منوچهری و همکاران، 
تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1389، ص65. 

2. همان، ص65. 
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اسامی را از پس مراسم های يادبود شهادت او شنيده اند و به ميدان آمدند و به خمينی 
كبير لبيک گفتند و بس��اط ظلم و جهل نظام شاهنشاهی را برای هميشه از ايران زمين 
بركندند، شبيه تصوير مبهمی است كه در فاصله و زاويه ديد خاصی در دل ماه در آسمان 
يا در دل يک صخره در كوه يا در نقش های خوش تركيب يک قالی يا يک صفحه طراحی 

ديده می شود. 
پاره ای از شخصيت ها در تاريخ اين چنين هستند؛ بايد آنها را رمزگشايی كرد. بايد آنها 
را در تجربه ها، در فراز و فرودها، در شکس��ت ها و پيروزی ها، در سختی ها، در درس ها و 
عبرت های تاريخی جس��ت وجو كرد. بی ترديد شهيد آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در 
زمره چنين شخصيت هايی اس��ت. هر روز كه از تاريخ انقاب اسامی می گذرد از شمار 
آنانی كه قادرند راوی بصيرت انقابی و جريان شناس نهضت امام خمينی را روايت كنند، 
كاسته می ش��ود. به ندرت دغدغه ای برای روايت بصيرت او ابراز می شود. كسانی كه او 
را حس كرده اند و در جوار وی زندگی كردند با س��ختی و حتی بعضی ها از روی اكراه و 
با احتياط از او می گويند. عده ای هم اگر از او می گويند با او و به بهانه او، بيش��تر از خود 
می گويند. عده ای هم شرمسارند! اقتضائات زمانه و دوری و نزديکی با مناسبات خاص، 
زبان آنها را در كامشان قفل كرده است. می دانند كه چيزی را از انقابيون و از ملت ايران 
جدا كردند كه از انقاب جداناشدنی اس��ت. عده ای هم از كينه ای كه از او به دل دارند 
وارونه می نويسند و در اين نوشته ها تاش می كنند اين چهره بصير انقابی را فردی غير 
انقابی، منزوی و حتی مخالف افکار و انديشه های امام معرفی كنند. اما آنهايی كه شهيد 
سيد مصطفی را حس كردند، او را ايمن ترين و امين ترين دارايی انقاب اسامی می دانند. 
سرمايه ای كه اگر در اقتضائات زمانه مثل پول توجيبی1 هزينه نمی شد، توليدكننده بود. 
استعداد و توانايی افکار، انديشه ها و منش انقابی و هوشمندی بصيرت افزای شهيد سيد 
مصطفی خمينی در شناخت دوست و دشمن و در شناخت جريان های اصيل و ناخالص 
نهضت امام خمينی نقطه اصلی دلگيری و حتی دشمنی عده ای از انقابی نمايان از او بود. 
شايد ناگفته های جعبه سياهی كه در پس شهادت سيد مصطفی هنوز رمزگشايی نشده 

است، همين ويژگی ها باشد.
اگر ما دردمند تبادل توانايی ها و تجربه ها در نهضت امام خمينی بوديم، بايد پيوسته 
شيوه زيست س��يد مصطفی خمينی و از همه مهم تر واليت پذيری او را فراراه خود قرار 
می داديم؛ اما از آنجا كه ارزش تجربه در ما سقوط كرده است با آزمون آزموده ها خسارت 

1. اين عبارت تعبيری است كه رهبر معظم انقاب در فرمايشات خويش درباره سرمايه های انسانی بيان داشتند. 
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به بار می آوريم. گويی اين س��قوط را پايانی نيس��ت. تصوير ما از انقابی بودن و انقابی 
ماندن يک  شبه دستخوش دگرگونی ای می شود كه هرگز در تصور ما نمی گنجيد.

با شهادت سيد مصطفی خمينی نشانه های ظهور فرآيندی در تاريخ آغاز شد كه نه تنها 
تا پيروزی انقاب اس��امی بلکه تا به امروز نيز از حركت نايستاد. اما گويی اين طراوت 
و س��رزندگی و پويايی به ذائقه بعضی از انقابيون ديروز خوش نيام��د. آيا اين نکته در 
خور توجه نبود كه در پايان موج اول نبرد با استبداد و استعمار مجاهدانی كه در ميدان 
نبرد آسيب نديده بودند، حجم قابل توجهی از انرژی خود را صرف تسويه حساب با هم 

نمی كردند يا مهر سهم خواهی به دل نمی گرفتند؟
اما اي��ن اتفاق كم و بي��ش افتاد و بعض��ی از انقابي��ون به لحاظ داش��تن تجربه های 
قابل مبادله به نس��ل های بعدی انقاب نه غنی تر كه كم و بيش فقيرتر ش��دند. س��يل 
آثاری كه س��ه دهه بعد از پيروزی انقاب اس��امی به جای اين كه صرف رمزگشايی از 
بعضی رخدادهای تعيين كننده مس��ير انقاب ش��ود، به تعبير امام عظيم الشأن صرف 
اسطوره سازی و افسانه بافی نسبت به اين و آن ش��د. در تبيين خيانت ها و جنايت های 
رژيم پهلوی برای نسل های بعدی آنقدر تعلل و غفلت كرديم كه اكنون از آنها انوشيروان 

عادل ساختند. 
بر اساس همين نادانی ها در نظام آموزش ابتدايی، متوسط و دانشگاهی اكنون جوانان 
ما زندگی در زير چکمه های نظاميان كودتاگر وابسته به بيگانه را دوره آرمانی تاريخ ايران 
می بينند و يک سرباز نادان، بی س��واد و مزدور را كه حتی فرزندان وی در منزل اختيار 
انتخاب همسر برای خود را نداشتند و رسماً همسران آنها توسط شاه خودكامه و سنگدل 

جابه جا می شد را نماد تجدد، ترقی و آزادی زنان و مردان ايران زمين معرفی می كنند. 
آيا نبايد انديش��يد كه تناقض اين رفتارها از كجا ناشی ش��د؟ جوانی كه از اظهارنظر 
نهادهای نظامی كشور در عصر جمهوری اس��امی در مورد موضوع خاصی از سياست، 
رگ گردن برجسته می كند و با تمام وجود شعار می دهد كه دخالت نظاميان در سياست 
خاف عقل و مردم س��االری و تمدن اس��ت، چگونه نقطه آرمانی وی را دوران حکومت 
يک كودتاگر خشن و عقب مانده قرار می دهند و او حتی جسارت انديشيدن درباره اين 

تناقض ها را ندارد؟! 
همه اينها و صدها تناقض ناگفته نش��ان از اين دارد كه انقابيون عصر انقاب اسامی 
تا چهار دهه بعد از انقاب، سيل آثاری كه منتش��ر كردند همه چيز با خود داشت مگر 
تجربه آنچه بر ملت ما در دوران اخير گذشت. همه برای تبيين انقاب اسامی به جای 
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تشريح افکار و انديشه های ش��خصيت هايی چون: شهيد مطهری، شهيد سيد مصطفی 
خمينی و غيره، در معرفی نظريه های ميشل فوكو، ماركس، استالين، لنين، چارلز تيلی، 
چارلمرز جانسون، كرين برينتون، تدا اس��کاچپل، باری روزان و نيکی كدی و... مسابقه 
نفس گيری را آغاز كردند؛ مسابقه ای كه حتی شگفتی توليدكنندگان اين نظريه ها در 

غرب را به همراه داشت. 
در تاريخ ما ايرانی ها و ما مسلمان  ها، هيچ گاه تجربه ارزش��مندی چنين به فراموشی 
سپرده نش��د. ش��ايد به همين اعتبار بود كه خمينی كبير در نامه مورخ 67/10/25 به 

حجت االسام سيد حميد روحانی می نويسد: 
بايد پايه های تاريخ انقاب اس��امی ما، چون خ��ود انقاب، بر دوش 
پابرهنگان مغضوب قدرت ها و ابرقدرتها باش��د. ش��ما بايد نشان دهيد 
كه چگونه م��ردم عليه ظلم و بي��داد، تحجر و واپس��گرايی قيام كردند 
و فکر اس��ام ناب محمدی را جايگزين تفکر اس��ام س��لطنتی، اسام 

سرمايه داری، اسام التقاط و در يک كلمه اسام امريکايی كردند...1
امام به درس��تی می دانس��ت تاريخ واقعی نهضت ها هيچ گاه از دهان نخبگان شنيده 
نخواهد ش��د. آنها بيش از هر چيز عايق و س��ايق خود را بر نهض��ت تحميل خواهند 
كرد. اما همان طور كه گفته ش��د در پس رخدادها هميشه جعبه سياهی وجود دارد كه 
بايد كش��ف و رمزگش��ايی گردد. بيان آرمان های انقاب از زبان توده ها، رمزگشايی از 
سفررفتگانی است كه به رغم بودن در مسير، هيچ گاه به حساب نمی آيند و خاطرات آنها 

جاذبه ای برای ثبت و ضبط ندارد. 
حکايت مال كسانی است كه در س��فر بودند. امام می دانست كسانی كه در سفر بودند 
هميشه حکايتی برای گفتن دارند. انقاب اسامی روايت پر آوازه سفر مردم ايران بود. 
كسانی كه در تمام مسير رنج راه و خطرات آن را به چش��م ديدند و به جان خريدند؛ نه 
كسانی كه در پايان مسير و هنگام تقسيم مسئوليت ها و مشغوليت ها خود را به صف اول 
رساندند. متأسفانه اكنون قصه گويان انقاب اسامی عموماً كسانی هستند كه حکايتی 

برای گفتن ندارند چون در اين سفر همراه نبودند. 
شايد يکی از داليل به فراموشی سپردن شخصيت های گرانقدری چون سيد مصطفی 
خمينی همين باش��د. اگر امروز قصه هايی در مورد انقابيون و انقاب اس��امی گفته 
می شود و اگر امروز افسانه هايی در مورد نظام پادشاهی و حکومت كودتايی رژيم پهلوی 

1. صحيفه امام، ج21، ص239. 
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گفته می شود و همه اينها برای ملت ايران نامأنوس است و نشانی در تاريخ ندارد به اين 
اعتبار است كه قصه گويان و افسانه س��رايان انقاب اس��امی و رژيم پيش از آن شأنی 
در تحوالت تاريخی ايران نداش��ته و ندارند. مهم ترين نش��انه روندی كه پايانش زوال 
قصه گويان واقعی انقاب اسامی است، ظهور افسانه های انقابی گری و انقابی بازی در 
دوران ماست؛ فراموش كردن انقابيون راستينی چون شهيد سيد مصطفی خمينی در 

افسانه بافی های انقابی است. 
دوم؛ می گويند تاريخ در پيچ و تاب ها و چرخش های غريبش لذت بخش اس��ت.1 زيرا 
در اين پيچ و تاب هاس��ت كه »امر نامنتظر« ورای همه محاس��بات، تحليل ها، داده ها، 
اميدها و نااميدی ها، صورت واقعيت به خود می گيرد. ش��ايد ب��رای اثبات اين گزاره در 
تاريخ تحوالت سياسی- اجتماعی ايران در دوران معاصر، هيچ واقعه ای گوياتر از واقعه 
شهادت آيت اهلل حاج سيد مصطفی خمينی نباشد. گسترش مستدام افق های نهضت امام 
خمينی و تبديل شدن آن به يک انقاب بزرگ اجتماعی، با همه وجوهش به عنوان يک 
»امرنامنتظر«، از پس اين واقعه سر برآورد و يکی از بزرگترين و باشکوه ترين جنبش های 

اجتماعی در تاريخ بشری را رقم زد. 
ش��هادتی كه محرك جديد تاريخ به سوی افقی نه به وس��عت جغرافيای ايران، نه به 
وسعت دنيای اسام، بلکه به عمق ژئوپليتيک و ژئوكالچر جهان شد. شايد هيچ محركی 
به اندازه اين شهادت نمی توانست بازگش��ت نهضت پانزده خرداد به افق های نامحدود، 
بی كرانه، هويت بخش و استقال آور اسام معاصر را رقم زند. درست در طليعه فرج يک 
انتظار تاريخی، امر نامنتظ��ر از پس گذرگاه  های بغرنج تاريخ، در يک ش��رايط به ظاهر 
معمولی، فرا می رس��د و همه محاسبات اس��تراتژيک، راهبردی و ايدئولوژيک را بر هم 

می ريزد. 
از نظر تحليل گران سياسی و جريان ها و مشرب هايی كه سال ها اسير غار تنگ و تاريک 
تئوری های غربی بودند و بر اساس همين تئوری ها، در انتظار جوشش تضاد ديالکتيکی 
مبارزات طبقاتی و همچنين ديناميک حضور يک گروه پيشگام و پيشتاز يعنی حزب، 
طبقه يا ايدئولوژی سياس��ی كه بتواند مردم را به دنبال خود بکشد، نشسته بودند تا آن 
رويارويی بزرگ و جهش انقابی اتفاق افتد؛ اين واقعه هيچ گاه نمی توانست الطاف خفيه 
الهی برای طليعه يک جنبش انقابی باشد. اما ش��هادت حاج آقا مصطفی به مثابه يک 
نشانه بارز و نماد روشن يک رخداد تاريخی، در هيبت يک »امر نامنتظر« از راه رسيد و 

1. همان، ص229. 
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دگرگونی آغاز شد. 
از نظر سياسی، گذار مذهب از امتيازات خاص روحانيت و حوزه های علميه به رهبری 
بامنازع جنبش های اجتماع��ی در ايران، اگر چه با نهضت تحري��م به رهبری ميرزای 
شيرازی و نهضت مشروطه به رهبری آخوند خراس��انی در دوران قاجاری و حتی ملی 
شدن صنعت نفت در دوران پهلوی، با زنجيره ای از برخی دگرگونی ها و جايگزينی های 
مألوف و مأنوس با حاكميت ايلی و قبيله ای در نظام سلطانی و خودكامه ايران همراه شد 
ولی هيچ كدام از اين نهضت ها نتوانست تمام ظرفيت های مذهب را در مقابل افسانه های 
متافيزيکی پادشاهی و افسون های تئوری های غربی در تشجيع مردم برای ايستادگی 
تمام قد با فضای زيست اين نظام ضد عقلی و ضد دينی به صحنه آورد و وظيفه كاوش يک 

دنيای آزاد، آباد، با اصالت و با معنويت را به مذهب منتقل كند. 
نخستين زمزمه های اين تغيير بنيادی در طليعه دهه چهل با نهضت امام خمينی آغاز 
شد. اين نهضت با به چالش كشيدن اصل نظام پادشاهی و نفی جريان های غرب پرست 
حامی سلطنت، دورنمايی در آينده جنبش های اجتماعی در ايران ترسيم كرد كه تنها 
حضور آن در شکل واژه ها و عبارات ساده نبود؛ بلکه، صورت بندی باورهای جديدی بود 
كه می توانس��ت تمامی ظرفيت های تاريخی، معرفتی، فرهنگی و سياسی ملت ايران را 

عملياتی كند.
آنهايی كه درك دقيق و عميقی از تاريخ تحوالت ايران داشتند، می توانستند مهم ترين 
نش��انه های اين صورت بندی جديد را از بعد از نهضت پانزده خرداد س��ال 42 در رشد 
آرمان های تشکيل حکومت اسامی در ميان گروه های مبارز دانشگاهی و حوزوی و در 
ميان نسل جوان رصد كنند. گروه هايی چون: گروه شهيد سبحانی، گروه حزب اهلل، گروه 
ارتش انقابی خلق مس��لمان، گروه دختران عصمتيه، گروه ابوذر، گروه شهيد فاطمی 
و...1 نمونه هايی از اين تشکات دانشگاهی و حوزوی هستند كه شعار تشکيل حکومت 
اسامی را فراراه سنت مبارزاتی خود كردند. دامنه نفوذ اين صورت بندی حتی به درون 
دربار رژيم پهلوی نيز رسوخ كرد و شعار تشکيل جامعه اسامی، آرمانشهر تنی چند از 
جوانان درباری مثل بهمن حجت كاشانی )خلبان برگزيده برای شاه و برادرزاده سپهبد 
حجت كاشانی يکی از مهره های س��لطنت(، علی پهلوی )برادرزاده شاه(، كاترين عدل 
)دختر يحيی عدل يک��ی از مهره های دربار پهلوی و رئيس حزب مردم پس از اس��داهلل 

1. برای مطالعه بيشتر در مورد فعاليت های اين گروه ها، رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی، 1390، ج4. 
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علم( و...1 می شود. 
فلسفه سياسی امام خمينی به ظاهر برای جوانان تحصيل كرده دانشگاهی در مقايسه با 
انديشه های فريبنده و پرطمطراق غربی كه غرب پرستان نزديک به يک قرن مبلغ و مروج 
آن در دانشگاه ها و مراكز آموزشی و پژوهشی كشور بودند، قابل فهم تر، علمی تر، انسانی تر 
و جذاب تر نشان می داد. اما همه اين دگرگونی های جذاب نياز به عامل نيرومند و محرك 
پر قدرتی داشت تا خصلت انقابی به خود گيرد و استعداد الزم برای بركندن ريشه های 
سرسخت و ارتجاعی يک نظام متناقض به نام نظام سلطانی را داشته باشد. در منطق امام 
خمينی دسترسی به افق های روشن اين صورت بندی جديد، در مخالفت های نمايشی 
بعضی از احزاب و جبهه ها با سلطنت كردن يا حکومت كردن شاه يا در تعارض با فرهنگ 
و تاريخ ايران و در ساماندهی جوانان شوريده در حركت های مسلحانه يا تشکيل احزاب 
و گروه هايی كه تمام استعداد مبارزاتی آنها در ترور چند كارگزار حکومت پهلوی، خلع 
ساح چند مأمور يا اشغال يک پاسگاه در درون جنگل يا حذف و تسويه و قتل مخالفان 
عقيدتی در رقابت های درون تشکياتی خاصه می شد، نبود؛ بلکه تمركز توده های مردم 
در يک همروندی و همبستگی آشکار در زبان، زمان، موقعيت و موضع اعتقادی مشترك 
بود؛ تا با رو در رو شدن با اسطوره پادشاهی و افس��ون تجدد و ترقی غربی تاب مقاومت 
و استقامت و توانايی بركندن ريشه های در هم تنيده پيوس��تگی استعمار و استبداد را 

داشته باشد. 
ريشه هايی كه بر تمام پيکر ايران تنيده بود و دگرگونی ملی ما را با هيچ صورت بندی 
انس��انی تضمين نمی كرد. جدايی نهضت ام��ام خمينی از جنبش ه��ای ديگر دقيقاً به 
واسطه آشکار شدن همين صورت بندی تاريخی و عقيدتی بود. امام سياست را از مناطق 
دوردست عقيدتی كه فقط كارگزاران حکومتی و خواص دانشگاهی و »فان الدوله ها« و 
»بهمان السلطنه ها« بدان دسترسی داشتند و به رموز آن واقف بودند، به ميان توده های 
مردم آورد و موضوع مطالبات مردمی كرد. يکی از مهم ترين حلقه های واسط بين امام و 
امت يعنی بين قشرهای مختلف مردم و رهبری در اين سياست مرحوم حاج آقا مصطفی 

بود. 
بنابراين طبيعی است كه فقدان ناگهانی چنان شخصيتی در چنين نهضتی به چشم 
آيد. همه كسانی كه نقطه جوش انقاب اسامی را بررسی كرده اند و مجذوب چشم انداز 

1. برای مطالعه بيشتر رك: همان، ص452-302 و همچنين: سيد حميد روحانی، جوانان درباری و آرمانشهر، 
تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1395. 
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تغييرات ناگهانی و چش��مگير آن در س��ال 1356 ش��دند، موتور محرك اين تغيير را 
درگذشت رازآلود آيت اهلل سيد مصطفی خمينی دانسته اند. 

چندان مهم به نظر نمی رسد كه بعضی از جريانات سر نخ اين تغييرات را در موضوعات 
بی ارزش��ی چون حقوق بش��ر كارتر، فضای باز سياس��ی و... متصل می كنند. واقعيت 
رخدادهای تاريخی نشان می دهد كه شور و شعف انقابی ملت ايران از ماه آبان 1356، 
حاصل انتظار ناشی از ظرافت های نهفته ای بود كه خمينی كبير 15 سال تاش كرد تا 
جامعه ای راكد را بازسازی و بيدار نمايد. در جايی كه تاش همه افراد و گروه های به ظاهر 
مخالف ش��اه صرف ارتقای جايگاه حزبی در ديوانس��االری نظام شاهنشاهی بود و اين 
تاش ها نمی توانست در حکم نيرويی پيشرو عمل كند، شهادت ناگهانی و رازآلود حاج 
آقا مصطفی سرچشمه شور و برانگيختگی شد و استمرار تغييرات اساسی را تا سرنگونی 

رژيم پادشاهی در ايران تضمين كرد. 
اين ش��هادت همان طور كه امام هوش��مندانه آن را از الطاف خفيه الهی دانست برای 
آنهايی كه از دگرگونی بنيادی در ساختار فرس��وده، كهنه و غير عقلی پادشاهی نااميد 

بودند و الزام آوری سياست های چنين رژيمی را برنمی تابيدند، راهگشا شد. 
چرا اين رخداد از ديدگاه امام برای ملت ايران و نهضت اسامی لطف خفيه الهی دانسته 
شد؟ زيرا به اين نهضت خصلت و سرشتی يگانه و واحد بخشيد؛ خصلت و سرشتی كه در 

قواعد زير تجلی كرد و هنوز هم از ويژگی های انقاب اسامی است: 
1. تقويت الگوی انسجام جمعی

2. قدرتمندتر شدن شالوده های الگوی جمعی
3. يگانه شدن سرشت و خصلت جنبش ملت ايران

4. تقويت ميل به تغيير رژيم كهنه
5. گرايش به دگرگونی بنيادی

6. تبديل شدن نهضت امام خمينی به يک نهضت فراگير
7. تقويت عمل متحد و از خود گذشتگی و ايثار

تقويت و قدرتمندتر شدن شالوده های الگوی انسجام جمعی 
از كودتای س��ياه رضاخان تا س��ال 1356 كه نقطه آغاز تمايات منسجم مردم برای 
تغيير بنيادی وضع موجود است، ايران الگوی انسجام جمعی خود را از دست می دهد و 
تبديل به يک جامعه چهل تکه و از هم گسيخته می شود. سياست های رژيم پهلوی در 
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هويت زدايی، فرهنگ زدايی و دين زدايی از ايران آسيب های جدی به بسترهای مناسب 
الگوهای انسجام جمعی وارد می كند. هيچ عامل پر قدرت ديگری بعدها نتوانست جای 
اين الگو را بگيرد. ايران از دوره رضاخان تا انقاب اس��امی به دنبال بازس��ازی الگوی 
انسجام جمعی خود بود. به رغم همه تاش هايی كه در دوران حکومت رژيم بی هويت و 
وابسته پهلوی انجام پذيرفت هيچ گاه به شکل يکپارچه و سراسری عاملی كه بتواند محور 
اين انسجام قرار گيرد مورد توجه قرار نگرفت. شهادت حاج آقا مصطفی و وقايع مستمر و 
به هم پيوسته پس از آن و در نهايت قيام يکپارچه ملت ايران زمينه ها و بسترهای مناسب 
اين الگوی انسجام جمعی را فراهم كرد و تا امروز به رغم گذشت نزديک به چهار دهه از 
انقاب اسامی ش��الوده های اين الگو روز به روز قوی تر و از انسجام بيشتری برخوردار 
شد. امروز همه آنهايی كه دستی در تحليل انقاب اسامی دارند يکی از عوامل اساسی 
قدرت انقاب اس��امی و اس��تقامت آن در مقابل تمامی توطئه ها را اين الگوی انسجام 

جمعی می دانند. 
الگويی كه در فراز و نشيب های سخت اين دوران، در بحران های دهه اول، در دفاع مقدس، 
در تحريم های اقتصادی، سياس��ی و علمی، در طراحی های پنهان كودتاهای رنگارنگ، 
در فتنه ها، در بحران های جانشينی رهبری كه بااستثنا تمامی انقاب های مشهور را از 
مسير آرمان های اصلی آن دور كرد و در حفظ و نگهداری انقاب به كمک ملت ايران آمد و 

سياست های براندازی دشمنان بی شمار داخلی و خارجی انقاب را ناكام كرد. 

يگانه شدن سرشت جنبش اسالمی مردم ايران
از ديگر بركات الطاف خفيه الهی ش��هادت حاج آقا مصطفی، يگانه شدن سرشت اين 
جنبش در جای جای ميهن بود. آنهايی كه انقاب اسامی را يک جنبش توده وار و فاقد 
مکانيسم های آگاهی بخش تاريخی و عقانی می دانند، به استناد بعضی از جنبش های 
ناسيوناليستی در اروپا مدعی هستند كه تبديل پذيری جنبش های توده وار يک قاعده 
اجتماعی است.1 زيرا وقتی مردم مستعد مش��اركت در جنبشی توده وار باشند، معموالً 

1. در يک نگاه كلی، جنبش های توده وار در فلسفه سياس��ی غرب جنبش هايی هستند كه فاقد طبقه پيشرو و 
آگاهی های تاريخی و بيشتر خردگريز و دارای رهبری احساساتی و مردم فريب می باشند. در جنبش های توده وار 
مردم بدون آگاهی و از روی احساس��ات وارد جنبش ش��ده و بر نخبگان و طبقات پيش��رو كه از آگاهی طبقاتی 
برخوردارند پيشی می گيرند و جنبش را عوام زده می سازند. برای مطالعه بيشتر در مورد جنبش های توده ای، رك: 
اريک هوفر، مريد راستين؛ تأماتی درباره سرشت جنبش های توده وار، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، اختران، 
1385. همچنين از اين اثر ترجمه ديگری وجود دارد: اريک هافر، پيرو راستين، ترجمه فيروزه خلعتبری، تهران، 

شباويز، 1372. 
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برای هر جنبش بالفعل و نه صرفاً جنبشی با بينش يا برنامه خاص، مستعد و مهيا هستند. 
از نظر آنها در آلمان پيش از هيتلر، احتمال پيوس��تن هر جوان بی قرار به كمونيست ها 
همانقدر بود كه احتمال پيوس��تن به نازی ها؛1 يا در قلمرو پر جمعيت روس��يه تزاری، 
جمعيت جوش��ان يهوديان هم آماده انقاب و هم مستعد پذيرش و پيوستن به جنبش 
صهيونيسم بودند. ممکن بود در خانواده ای يک تن به انقابيون روسيه بپيوندد و ديگری 

به صهيونيسم. 
حيم وايزمن اولين رئيس جمهور رژيم اشغالگر فلسطين می گويد: 

مادرم در آن روزه��ا می گفت: هر اتفاقی كه بيفت��د وضع من رو به راه 
خواهد بود. اگر شموئيل )پسر انقابی اش( راست بگويد ما همه در روسيه 
خوشبخت خواهيم شد و اگر كار حيم )پسر صهيونيستش( پيش برود 

برای زندگی به فلسطين خواهيم رفت.2
به كارگيری اين قاعده در فهم انقاب اسامی نوعی شبيه سازی ساده لوحانه و ناشی از 
فقر تاريخی در مورد ايران است؛ زيرا استعداد گرايش و تبديل پذيری جنبش های توده وار 
به همه جنبش ها هيچ گاه در ايران س��ابقه ندارد. مطالعه جنبش های اجتماعی ايران از 
دوره قاجاريه تا سقوط حکومت مشروطه سلطنتی به دست انقابيون اسامی، بهترين 
بستر ابطال نظريه تبديل پذيری جنبش اسامی است؛ زيرا در تمامی اين جنبش ها عامل 
اصلی و موتور محرك اجتماعی مردم، مذهب بود و هيچ عامل ديگری اس��تعداد ايجاد 

تحرك اجتماعی عليه نظام سلطنتی را در ايران نداشت... 
بزرگ ترين نقطه ضعف تسری قواعد جنبش های توده وار به انقاب اسامی ناتوانی در 
شناخت قواعد »تحرك اجتماعی« از عمل »تحريک اجتماعی« است. در ايران معاصر 
تحرك اجتماعی كه پايه و اساس جنبش ها است تحت تأثير مذهب و روحانيت است و 
تا به امروز تمامی اين جنبش ها از اين قاعده پيروی كردند. از 28 مرداد سال 32 تا اول 
آبان سال 56 يعنی تا شهادت حاج آقا مصطفی، تعداد زيادی از انقابيون چپ و راست و 
روحانی و غير روحانی با تمايات عقيدتی متفاوت توسط رژيم خون ريز و سفاك پهلوی يا 
كشته شدند يا به شهادت رسيدند. هيچ كدام از آنها حتی دستمايه تحريک اجتماعی در 
ايران نگرديد چه برسد به اين كه بخواهند تحرك اجتماعی مستمر در جامعه ايجاد كنند؛ 
تحركی كه سرانجامش سرنگونی يک رژيم تاريخی و جايگزين آن يک نظام جديد باشد. 

1. اريک هوفر، مريد راستين؛ تأماتی درباره سرشت جنبش های توده وار، همان، ص27. 
2. همان. 
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هيچ جنبشی در ايران به دليل فقدان عناصر تحرك اجتماعی در درون آموزه های خود 
تبديل به جنبش ديگر نگرديد. در هيچ جای تاريخ ايران ثبت نشده است كه جريان های 
جنبش ماركسيستی و كمونيس��تی در ايران در ش��رايط جنبش توده وار، رنگ و بوی 
اسامی گرفته باشند يا بر عکس. اما چه شد مرگ رازآلود فرزند امام خمينی در كشور 
عراق، چنين تحرك اجتماعی عظيمی- كه شعاع قدرت تخريبی آن اركان يک رژيم دو 
هزار و پانصد ساله را ويران كرد و سرشت جنبش اجتماعی ملت ايران را يگانگی بخشيد- 
به وجود آورد؟! دامنه اين يگانگی چنان عميق بود كه حتی جريان های مخالف جنبش 

اسامی نيز نتوانستند خود را از اثرات آن دور نگه دارند. 
اين شهادت چه ويژگی هايی نسبت به شهادت های گذشته داشت كه توانست چنين 
سرشت يگانه ای به جنبش اسامی ملت ايران ببخشد؟ اگر يگانگی جنبش های توده وار 
در اروپا واقعه ای نادر و امری غريب بود در ايران معاصر اين يگانگی از ويژگی های اليتغير 
جنبش های اسامی است. گستره وس��يع اثرات شهادت حاج آقا مصطفی را جز در اين 

قاعده نمی توان تحليل كرد و بايد آن را از الطاف خفيه الهی دانست. 

تقويت ميل به جايگزينی رژيم کهنه
يکی از قوی ترين جذبه های نهضت امام خمينی نس��بت به س��اير جريان های مقابل 
رژيم پهلوی، داشتن جايگزين های اميدبخش به جای رژيم پادشاهی بود. گروه هايی كه 
داعيه تقابل با رژيم پهلوی را داشتند به كلی از اين جذبه تهی بودند. آرمان های اغلب اين 
گروه ها و جريان ها كسب امتيازات حداقلی برای حزب يا گروه خود در دل ساختار نظام 
پادشاهی بود. هيچ يک از گروه ها و جريان های سياسی مقابل شاه، يا به دنبال سرنگونی 
نظام پادش��اهی نبودند يا اگر هم بودند اين دگرگونی را در وابستگی به يکی از دو قطب 

قدرت جهانی يعنی امريکا و شوروی ممکن می دانستند. 
جذبه نهضت امام خمينی از جنس جذبه جايگزينی و اميدبخش ايده های نو و مستقل 
در مقابل ايده های كهنه و وابسته بود. اين جذابيت به ويژه در جامعه ايران كه سرشار از 
ميل به تغيير در يک سده گذشته بود شديداً مؤثر افتاد، زيرا در چرخش های ايدئولوژيک 
سنت های مبارزاتی جريان های سياس��ی از تمايات ليبراليستی در نهضت مشروطه و 
نهضت ملی شدن صنعت نفت به جريان های سوسياليستی و كمونيستی در سال های 
بعد از كودت��ای 28 مرداد، مردم هي��چ عامتی از دگرگونی بني��ادی نديدند. همه اين 
چرخش ها شعار حفظ سلطنت را يک ضرورت تاريخی برای جامعه ايران می دانستند. 
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اين تنها امام خمينی بود كه سلطنت و شاه دوستی و شاه پرستی را مترادف با غارتگری، 
جنايت، خردگريزی، عقل ستيزی و باورهای انسانی می دانست و هدف نهضت را بر نفی 

شاه پرستی و شاه دوستی قرار داد. 
موج برخاسته از شهادت حاج آقا مصطفی در ايران ميل به جايگزينی يک نظام مردمی 
را به جای نظام كهنه و پوسيده شاهنشاهی نه تنها تقويت كرد بلکه اين ميل را در اركان 
نهضت و شعارهای آن نهادينه س��اخت. نااميدی ناش��ی از فقدان نگاه به آينده پس از 
كودتای 28 مرداد و سركوب نهضت خودجوش 15 خرداد و تبعيد امام خمينی از ايران تا 
حدودی احساس به پايان رسيدن همه چيز را در ملت ايران تقويت می كرد. در جامعه ای 
كه از نظر بس��ياری از تحليل گران، مردم بدون اميد زندگی می كردند و بر اثر كشاكش 
پيوسته تقابل چپ و راست و س��نت و مدرنيته، گيج و از نفس افتاده نشان می دادند و 
نوميدی ناشی از بيکاری، فقر، بی هويتی، تحقير، وابستگی، نوكری اجنبی و ساير مصائبی 
كه حکايت از چشم انداز نيستی يک جامعه انس��انی در آينده نزديک بود، پيش رو قرار 
داشت و پناهگاهی جز مسجد و هيئت و روضه نبود، ناگهان بغض فروخورده جامعه در 
آن امر نامنتظر، كه شهادت حاج آقا مصطفی بود شکست و به سيابی مهيب تبديل شد 
و بنيان های سست نظام پادشاهی و ستون های داخلی و خارجی آن را ويران كرد و يک 

نظام مستقل و مردمی را جايگزين آن نظام منفور و پوسيده كرد. 
شهادت حاج آقا مصطفی هم نهضت امام خمينی را به يک نهضت فراگير تبديل كرد، 
هم به عمل متحد در نهضت امام خمينی انسجام بخشيد و هم از خود گذشتگی و ايثار 

را در اركان نهضت نهادينه كرد. 
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سهراب مقدمی شهيدانی1
مقدمه

دانش��نامه ها در جهان انديش��ه، از جايگاه بااليی برخوردارند. پژوهش��گران و عموم 
عاقه مندان به فراگيری دانش در يک موضوع خاص، نوعاً از دريچه دانش��نامه ها وارد 
می شوند و در مراحل بعدی است كه دانس��ته های خود را با اس��تمداد از منابع متنوع 
ديگر، بس��ط می دهند. دقيقاً به واس��طه همين جايگاه اثرگذار، توليد محتوای مقاالت 
دانشنامه ای لزوماً می بايست در فرآيندی دقيق، علمی و ترجيحاً بی غلط، صورت پذيرد 
تا از اشتباهات ماندگار علمی جلوگيری گردد. طبعاً در صورتی كه به هر دليل، مطالب 
نادرست در مداخل دايره المعارفی مندرج شود، اشتباهات و تحريفات تاريخی در حجمی 
وسيع تکثير و تثبيت خواهد ش��د. از اين رو، خوانش انتقادی واكاوی علمی منشورات 

دانشنامه ای، امری ضروری و بايسته است. 
در سال های پس از پيروزی انقاب اسامی، جريان دايره المعارف نگاری نضج گرفت و 
همزمان چند دايره المعارف بزرگ تأسيس گرديد. در اين ميان دو دايره المعارف از همه 

1. تاريخ پژوه انقاب اسامی 

خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آیت اهلل سيد مصطفی خمينی
در دو دایره المعارف مشهور ایرانی
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مشهورترند؛ دايره المعارف بزرگ اسامی و دايره المعارف تشيع.
بررسی محتوايی مداخل مرتبط با »آيت اهلل سيد مصطفی خمينی« در دو دايره المعارف 
مذكور، موضوع اين نوشتار است. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه اگر به هر دليل، 
از نقد و بررسی مس��تند منشورات تاريخی امتناع يا غفلت ش��ود، زندگانی و شخصيت 
آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی م��ورد تحريف واقع می ش��ود و تصوي��ری مخدوش و 
متناقض نما از ايشان در منظر مخاطبان و خصوصاً نسل های جوان، قرار خواهد گرفت. 
بی ترديد يکی از كارويژه ها و رسالت های هر كنگره  علمی، واكاوی علمی توليدات پيشين 

و تاش برای تکميل و اصاح آن است.
گفتنی آنکه، مطالب دانشنامه ای مرتبط با آيت اهلل سيد مصطفی خمينی نوعاً در ذيل 
مدخل »امام خمينی« مورد بحث قرار گرفته و از اين جهت، پيش از بررسی هر كدام از 

دو مدخل، مشخصات كلی دايره المعارف و مدخل اصلی ارايه می گردد. 
مراعات اختصار موجب گرديد كه استدالل های تفصيلی حذف شود و آنچه می خوانيد 
گزيده ای از اش��کاالت وارده بر مدخل های مورد نقد اس��ت. همچنين در خال بحث، 
مطالب نادرست مندرج در س��اير منابع تاريخ انقاب اسامی نيز، به تناسب موضوعی، 
مورد نقد قرار گرفته است. همچنين در برخی موارد، به برخی دقت های تحسين برانگيز 

نويسندگان اشاره كرده ايم. 
خرده گيری و توجه به ظرايف و مسائلی كه در نگاه اول چندان مهم به نظر نمی آيند، 
يکی از ويژگی های هر مقاله انتقادی اس��ت كه در اين نوشتار نيز بر آن تکيه داشته ايم. 
وانگهی، س��يره عملی حضرت امام خمينی، بزرگترين عامل انگيزه بخش در اين جهت 
بوده است چه اينکه ايشان در تذكرات مکتوب خود بر كتاب نهضت امام خمينی، بارها 
مسائل ظاهراً نه چندان مهم را مورد تأكيد قرار داده اند تا آنچه در تاريخ منعکس می شود، 

عاری از هر اشتباه كوچک و بزرگ باشد.1
ضمن تقدير از تاش های نگارندگان مدخل های مربوطه، الزم به يادآوری اس��ت كه 
هدف از نقد و نظر فرارو، آن است كه با تکيه بر منابع متقن و مستندات آرشيوهای معتبر، 
به نقض و ابرام برخی از گزاره های موجود در دو مدخل مورد نقد پرداخته شود. اميد است 

1. برای نمونه، امام خمينی در مورد تاريخ آغاز تدريس شان می نويسند: 
»... گرچه مطلب مهم نيست، لکن چون مخالف با واقع است، تذكر می دهم: اينجانب در زمانی كه ساكن مدرسه 
دارالشفا بودم، مدت ها فلسفه تدريس می كردم و در سنه 1348)ق( به واس��طه تأهل، از مدرسه خارج شدم...«. 
اين نوشته حاشيه ای است بر متن جناب حجت االسام سيد حميد روحانی كه تاريخ تدريس امام را سال 1350 

قمری، ذكر كرده بود. 
رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، ج1، ص55.
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نتيجه اين نقد و نظر علمی، به هم افزايی و رفع نقايص موجود بی انجامد.

بخش نخست: نقدی بر مدخل مربوط به »سيد مصطفی خمينی« در دايره المعارف 
بزرگ اسالمی1

دايره المع��ارف بزرگ اس��امی يک��ی از نخس��تين و گس��ترده ترين تاش ها جهت 
دانشنامه نويسی در ايران پس از پيروزی انقاب اس��امی است كه با مديريت و نظارت 
جناب آقای سيد كاظم موسوی بجنوردی2 و با همراهی جمعی از نويسندگان ايرانی به 
نگارش درآمده است. اين دايره المعارف از اوايل دهه شصت شروع به كار كرده و تاكنون 
22 جلد از آن منتشر شده است.3 در آخرين مجلد منتشرشده از اين دانشنامه، مدخلی 
به بنيان گذار انقاب اسامی حضرت امام خمينی)ره( اختصاص داده شده است. مدخل 
»خمينی«، از صفحه 664 تا 763 از جلد 22 دايره المعارف بزرگ اس��امی را ش��امل 
می شود كه به قلم آقايان فرامرز حاج منوچهری، احمد پاكتچی و حميد انصاری نوشته 
شده است. 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. 
مدخل »خمينی، روح اهلل«، دارای نه بخش اصلی به قرار ذيل است: 

1. خاندان؛ شامل دو بخش )پيشينه و نسب( و )ازدواج و فرزندان(
2. مباحث تاريخی؛ كه ش��امل دو بخش )از والدت تا انقاب اس��امی( و )از پيروزی 

انقاب تا ارتحال( 
3. مبانی و ش��اخص های انديش��ه دينی و عرفانی؛ شامل س��ه بخش )خداشناسی و 

انسان شناسی و رابطه انسان با خدا(
4. شاخص های انديشه و رفتار سياسی؛ ش��امل سه بخش )كليات و انديشه سياسی و 

رفتار سياسی(
1. اين بخش گزيده ای است از آنچه پيش تر با همراهی جناب حجت االسام ميثم عبداللهی چيرانی نگاشته بودم 
و در كتاب نقدی بر مدخل خمينی، روح اهلل در دايره المعارف بزرگ اسامی منتشر شده بود. 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، ص162-171. 
2. سيد كاظم بجنوردی فرزند آيت اهلل ميرزا حسن بجنوردی و برادر س��يد محمد بجنوردی )پدر خانم جناب 
حجت االسام سيد حسن خمينی( است. وی در دوران مبارزات اسامی به تأسيس گروهی با نام حزب ملل اسامی 
همت گمارد كه با مشی مبارزات مس��لحانه اعام موجوديت كرده بود. اگرچه همه اعضای اين تشکيات نوپا در 
يکی از نخستين مجامع عمومی اش در كوه های اطراف تهران دستگير شدند، و تومار اين گروه در هم پيچيد، اما به 

همين واسطه از وی به عنوان يکی از مبارزان انقاب اسامی ياد می شود.
3. اين دايره المعارف در اسفندماه 1362 در تهران تأسيس ش��د و نخستين و بزرگ ترين اثر تحقيقی اين مركز 

دايره المعارف بزرگ اسامی است كه جلد اول اين دايره المعارف در ابتدای دهه 70 انتشار يافته است. 
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5. انديشه اجتماعی و فرهنگی؛ شامل شش 
بخش )كليات و نهاد خانواده و نهاد مذهب و 
نهاد تعلي��م و تربيت و نه��اد اقتصادی و نهاد 

حکومت( 
6. س��يره علمی؛ ش��امل دو بخ��ش )حوزه 

درسی و شاگردان و آثار( 
7. انديش��ه فقهی امام خمينی؛ شامل سه 
بخش )انسان شناسی فقهی و 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 
با توجه به آنکه بخش مربوط به زندگی و مبارزات سياس��ی فرزندان ذكور امام، به قلم 
جناب آقای حميد انصاری )قائم مقام مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام خمينی( نوشته 
شده، 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 نوش��ته شده و به تبع 
آن، نويسنده محترم بعضاً دچار اش��تباهاتی فاحش گرديده است. در اين بخش، به نقد 
و بررسی بحث های مربوط به مرحوم آقا سيد مصطفی خمينی خواهيم پرداخت كه در 

ادامه به تفکيک موضوعات مختلف، بيان می گردد: 
1. تاريخ والدت سيد مصطفی، سال 1309ش نقل شده است.1 اگرچه در زندگی نامه 
خودنوشت حضرت امام خمينی، نيز همين تاريخ ذكر شده است2 ولی طبق تاريخ مندرج 
در شناسنامه آقا مصطفی، تاريخ تولد وی آذر 1310ش، مطابق رجب 1349ق است.3 
در كتاب اميد اسام، تاريخ تولد س��يد مصطفی 30 آذر 1309 نوشته و اضافه شده كه 
»نام وی را محمد، لقبش را مصطفی و كنيه اش را ابوالحسن گذاشتند«.4 حال آن كه در 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، ويراستار: محمدكاظم موس��وی بجنوردی، تهران، مركز دايره المعارف بزرگ 
اسامی، 1394، ج22، ص756. 

2. سيد حميد روحانی، همان، ص35.
3. سيد حميد روحانی ضمن اش��اره به هر دو تاريخ، به تاريخ مندرج در شناسنامه اشاره كرده و آورده است كه 

تاريخ صدور شناسنامه ايشان نيز 1310ش است. رك. سيد حميد روحانی، همان، ص44. 
4. اميد اسام؛ مجموعه مقاالت پيرامون شخصيت علمی و مبارزاتی آيت اهلل سيد  مصطفی خمينی)ره(، تهران، 

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، عروج، 1390، ص3. 

در این مدخل ادعا شده که آقا مصطفی 
خمينی یکی از شاگردان آیت اهلل 
سيد حسن بجنوردی بوده است. 
در حالی که در منابع موجود، تنها 
به حضور آقا مصطفی در گعده های 
علمی و مباحثه های طرفينی با آیت اهلل 
بجنوردی اشاره شده و حرفی از رابطه 

استاد- شاگردی در ميان نيامده است
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مدخل، درباره موضوع اسم و لقب و كنيه- نفياً و اثباتاً- حرفی زده نشده است. 
2. در مورد محل دقيق تولد آقا مصطفی در بعضی منابع، محل تولد را به اشتباه، محله 
عشقلی قم دانس��ته اند1 ولی اين مورد با دقت و به درس��تی »محله الونديه« در مدخل 

منعکس شده است.2 
3. در بخش مربوط به اساتيد سيد مصطفی، نام آيت اهلل فکور يزدی ذكر نشده است.3 
در منبع محل رجوع نويس��نده مدخل، يعنی كتاب زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد 
مصطفی خمينی، اسم مرحوم آقا سيد رضا صدر به اشتباه »سيد محمدرضا صدر« درج 
شده، كه اين اشتباه به ساير منابع مانند كتاب فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی 

نيز سرايت كرده است.4
4. در اين مدخل ادعا ش��ده كه آقا مصطفی خمينی يکی از ش��اگردان آيت اهلل سيد 
حسن بجنوردی بوده است. در حالی كه در منابع موجود، تنها به حضور آقا مصطفی در 
گعده های علمی و مباحثه های طرفينی با آيت اهلل بجنوردی اشاره شده و حرفی از رابطه 
استاد- شاگردی در ميان نيامده اس��ت. درباره اين امر يک نکته الزم است گفته شود. 
آيت اهلل سيد عباس خاتم يزدی، تعبيری از مرحوم بجنوردی در مورد آقا مصطفی بيان 

می كند كه نشان از استفاده طرفينی ايشان و آقا مصطفی دارد: 
مرحوم بجنوردی، تعبير عجيبی در خصوص آقا مصطفی داشت و آن 
اين بود كه من از ايشان استفاده می كنم؛ درست همان حرفی كه مرحوم 

نراقی در مورد شاگرد خود، شيخ انصاری دارد.5
اين بيان نش��ان می دهد كه در حقيقت جلس��ه علمی آقا مصطفی در محضر مرحوم 
بجنوردی بيش از آن كه يک كاس رس��می يک س��ويه باش��د، به نوع��ی مباحثه و به 
اصطاح، گعده علمی دو طرفه بوده اس��ت. اين معنا در خاطرات برخ��ی از اطرافيان و 
نزديکان آقا سيد مصطفی خمينی نيز منعکس است.6 گفتنی است در كتاب اميد اسام 
)منتشرشده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره((، در بخش نام اساتيد آقا 

1. فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1389، ج1، ص360. 
2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 

3. همان.
4. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ناظر: اسداهلل بيات، تهران، عروج، 

1389، ص26-25؛ فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی، همان، ص360. 
5. سجاد راعی گلوجه، همان، ص28. 

6. به عنوان نمونه، جناب حجت االسام والمسلمين سيد حميد روحانی، در مصاحبه با نگارنده )به تاريخ 96/7/3( 
هر نوع رابطه استاد-شاگردی آقا سيد مصطفی خمينی با مرحوم آيت اهلل بجنوردی را رد كردند. 
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سيد مصطفی، هيچ اشاره ای به نام آيت اهلل ميرزا حسن بجنوردی مشاهده نمی شود.1 به 
نظر می رسد ادعای شاگردی آقا سيد مصطفی نزد آيت اهلل بجنوردی نخستين بار توسط 
برخی از منسوبين ايش��ان مطرح گرديده و به دليل عدم واكاوی علمی، مورد پذيرش 

برخی نويسندگان نيز قرار گرفته است.
5. در بخشی از مدخل بيان شده كه سيد مصطفی در سن 27 سالگی به اجتهاد رسيده 
است2 كه البته اين مطلب در خاطرات افراد مختلفی نيز مندرج است اما اجتهاد چيزی 
نيست كه تاريخ دقيق آن به اين آسانی قابل احراز باشد. چه اينکه ملکه اجتهاد به تدريج 
حاصل می شود و بعيد است بدون ذكر مس��تندی )از جمله اجازات مکتوب و...(، بتوان 
يک سال معين را برای آن ذكر كرد. چه بسا ايشان مدت ها پيش از اين تاريخ به اجتهاد 
رسيده باشند. لذا تعبير دقيق آن است كه گفته شود، مثًا ايشان پيش از تبعيد به تركيه 
مجتهد مصطلح حوزوی بوده اند يا مثًا پيش از آغاز نهضت- با اتکا به فان اثر علمی يا 
فان بحث فقهی- در زمره مجتهدان بوده اند. فرضاً اين الگوی ناصحيح در تعيين تاريخ 
دقيق اجتهاد ايشان را بپذيريم، باز هم ساير مستندات با اين تاريخ تنافی دارد. از جمله 
آن كه همسر حضرت امام در اين زمينه می گويد كه امام خمينی، زمانی كه مصطفی 30 
ساله بود به او اجازه نامه اجتهاد داد.3 حتی در مورد اين اظهارنظر اخير هم سؤالی مطرح 
اس��ت كه اگر ايش��ان از امام اجازه نامه اجتهاد دارد، اين اجازه نامه كجاست و متن آن و 
سندش را چرا منتشر نکرده و نمی كنند؟ بر طبق اطاعات موجود، در سيره امام خمينی 
صدور اجازه نامه اجتهاد چندان جايگاهی نداشته و نگارنده نتوانست به نمونه ای از اين 
اجازات دس��ت يابد و ضمناً چنين اجازه ای برای هيچ كدام از شاگردان امام در صحيفه 

امام مشاهده نشد. 
حجت االسام شهاب الدين اشراقی- كه عاوه بر وابس��تگی فاميلی با آقا مصطفی، از 

دوستان ايشان نيز بوده - در مورد جايگاه علمی و اجتهاد آقا مصطفی چنين می گويد: 
در مورد استعداد ايشان همين قدر بگويم كه ما با ايشان و يکی از رفقای 
ديگر به نام استاد محمدفاضل لنکرانی سال ها هم بحث بوديم و من در آن 
بحث دريافتم كه ايشان در 25 سالگی مجتهد شده است. يادم نمی رود 
كه در آن سال ها، امام تابس��تان را به تهران، امامزاده قاسم)ع( تشريف 

1. اميد اسام؛ مجموعه مقاالت پيرامون شخصيت علمی و مبارزاتی آيت اهلل سيد  مصطفی خمينی)ره(، همان، 
صفحه 3 به بعد. 

2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 
3. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، تهران، عروج، ج1، 1376، ص35. 
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می آوردند. من روزی به حضرت امام)س( گفتم كه حاج آقا مصطفی)ره( 
مجتهد است، آيا حضرتعالی بر اين معنا صحه می گذاريد؟ امام)س( به 
سؤال من جواب صريحی ندادند چون نمی خواس��تند نسبت به فرزند 
خودش��ان اظهار نظری بفرمايند، ولی من به واسطه ش��ادمانی كه در 
چهره ايشان مشاهده كردم، دريافتم كه ايشان نيز معتقدند كه حاج سيد 

مصطفی)ره( در آن سن مجتهد است، و اين را همه فضا می دانستند.1
همانطور كه می بينيد در اين اظهار نظر اخير، سن 25 سال برای اجتهاد آقا مصطفی 
بيان شده و اين معنا در حضور امام نيز طرح ش��ده و ايشان نفی نفرموده اند. در مجموع 
انتظار می رفت كه حداق��ل بدون اظهار نظر جزمی، به همه نظري��ات قابل اعتنا در اين 
زمينه اشاره می شد و به طور كلی در يک پژوهش دانشنامه ای توقع می رود كه از بازتکرار 
مدعاهای ديگران، بدون توجه به لوازم و مستندات و مدعاهای متناقض، پرهيز گردد و 
اگر بنا به ذكر اين سنخ اطاعات است، طبعاً می بايست به ساير اقوال نيز پرداخته می شد 

و قضاوت به خوانندگان محول می گرديد، كه چنين نشده است.
6. نويس��نده در بخش مربوط به ذكر نام شاگردان آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی، از 
آقايان محمدمهدی ربانی املشی و نيز محی الدين فاضل هرندی نيز به عنوان شاگردان 
ايشان نام برده است،2 ولی در اسناد و مکتوبات معتبر، از اين دو نفر به عنوان شاگردان 
سيد مصطفی اسمی نيس��ت. اين اش��تباه از يکی از منابع )كتاب بازتاب ها و پيامدهای 
رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد(، به اين مدخل سرايت كرده 
است كه البته در كتاب مذكور، نام آيت اهلل محمد مؤمن نيز به درستی در زمره شاگردان 
آقا مصطفی ذكر ش��ده3 اما به هر دليل، در مدخل مذكور، نام ايشان حذف شده است!4 
حال آنکه اين معنا صريحاً در خاطرات آيت اهلل مؤمن ذكر ش��ده و ايشان در اين زمينه 

چنين می گويند: 
بخشی از منظومه را نيز نزد شهيد بزرگوار حاج آقا مصطفی خمينی- 
رضوان اهلل تعالی عليه- خواندم. درس مرحوم حاج آقا مصطفی پيش از 
درس حضرت امام و حدوداً دو ساعت مانده به غروب در مدرسه حجتيه 

1. همان، ص66.
2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص 757.

3. سجاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد، تهران، 
مركز اسناد انقاب اسامی، تابستان 1391، ص28. 

4. آيت اهلل محمد مؤمن در گفت وگو با نگارنده به مناسبت ويژه نامه آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، به شاگردی 
نزد ايشان )در رشته فلسفه( اذعان كردند. 
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برگزار می شد. با حاج آقا زيارتی در همان  جا آشنا شديم. درس مرحوم 
حاج آقا مصطفی، خيلی شلوغ نبود و حالت خصوصی داشت... مرحوم 
حاج آقا مصطفی انصافاً به فلسفه تسلط داشت و حافظه و استعداد ايشان 

قابل توجه بود... گويی همه اسفار را حفظ بود.1
يکی از انتقادات مهم در همه آثار مربوط به آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، عدم تفکيک 
شاگردان ايشان به تناس��ب موضوع و تاريخ درس آموزی اس��ت كه اين مسئله خاف 
تحقيق، مشکاتی را موجب شده اس��ت. از جمله آن كه اوالً در دورانی كه آقا مصطفی 
در نجف درس خارج داشت )از نيمه دوم دهه چهل به بعد(، آقايان ربانی املشی و فاضل 
هرندی در ايران س��اكن بودند و در دوران اقامت امام در نجف )57-1344( هيچ گاه به 
عراق سفر نکردند؛ ثانياً از هيچ  كدام از آقايان نقل نشده كه در دوران حضور آقا مصطفی 
در قم، نزدش ش��اگردی كرده اند. ثالثاً آقايان ربانی املشی و فاضل هرندی هر دو متولد 
1313ش هستند، در حالی كه شاگردان درس خارج آقا مصطفی در نجف نوعاً متولدين 
دهه 1320ش )يعنی آخرين نسل از شاگردان امام خمينی( هستند لذا از حيث سنی 
و طبقه علم��ی نيز به افراد مذكور نمی خورد كه ش��اگرد آقا مصطفی بوده باش��ند و در 
زندگی نامه های اين افراد نيز به چنين مطلبی اش��اره نشده است.2 مگر آنکه در دروس 
سطح و مقدمات شاگرد آن جناب بوده باش��ند و در منبع معتبری نيز ثبت نشده باشد، 
كه در اين صورت نيز بايد از نويس��نده پرسيد با چه مس��تندی چنين نسبتی را مطرح 
فرموده است. رابعاً در كتاب زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی و كتاب 
بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد به قلم 
سجاد راعی، خلط در ارجاع صورت گرفته است. نويسنده در مدخل مطلبی را به اشتباه 
به منبع ارجاع داده )ص28 منبع درج شده( حال آن كه اين مطلب در صفحه 32 از كتاب 
دوم آقای راعی آمده است اما نويسنده مدخل فقط كتاب نخست را ارجاع داده و از اين 
حيث در نگارش و استفاده از اين دو منبع نيز دچار خلط شده اند. نکته پايانی آن كه به 
 رغم استفاده از برخی موارد، در بخش منابع هيچ اشاره ای به نام كتاب نخست نشده است؛ 

كه البته اين نکات به بخش ساختاری و شکلی مربوط است. 
7. در هر دو منبع مذكور، در ميان شاگردان آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره( نام های 
ديگری به چشم می خورد كه مشخص نيست نويسنده مدخل به چه دليل آنها را بدون 

1. رضا شيخ محمدی، خاطرات آيت اهلل محمد مؤمن، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1387، ص47. 
2. مس��يب كيانی نهاوندی، س��تارگان حرم، »محی الدين فاضل هرندی رايت خدم��ت«، ج27-26، قم، زائر، 

بهار1389، ص166؛ فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی، همان، ص166-176. 
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هيچ ترجيح يا دليل روش��نی، حذف نموده است! از 
جمله اين ش��اگردان می توان افراد ش��اخصی چون 
آقايان محمدعل��ی عليپور)رازی زاده(، س��يد حميد 
روحانی )زيارتی(، سيد محمد سجادی و... را نام برد 
كه در منابع مورد ارجاع مدخل، از اين افراد نام برده 
شده است و حذف باترجيح و جهت دار جناب آقای 
حميد انصاری، نش��ان از عدم مراعات اخاق علمی و 
انصاف پژوهشی و عامت روشنی از جهت دارنويسی 
در يک متن دانشنامه ای اس��ت.1 اين رويه در حالی 
مشاهد می شود كه در يادنامه ها و ويژه نامه های متعدد 

با افراد مذكور به عنوان شاگرد آقا سيد مصطفی مصاحبه شده و توسط مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام منتشر شده اس��ت2 و همچنين برخی از اين شخصيت ها، از جمله سيد 
حميد روحانی، تقريرات و دست نوشته های فراوان از استادشان آقا سيد مصطفی، دارند 

كه نشانه مراوده علمی مستحکم با ايشان است.3
8. نويس��نده مدخل گاه مطالب زي��ادی را در يک پاراگ��راف نس��بتاً طوالنی آورده 
)ص757(، و هي��چ منبعی برای آن ذكر نکرده اس��ت؛ مانند اينکه امام خمينی، س��يد 
مصطفی را وكيل تام االختيار خود قرار داده بود.4 اين در حالی است كه مستندات مربوط 

به برخی از مطالب اين بخش، وجود دارد.5
9. در مطالب مربوط به عروج ناگهانی آقا سيد مصطفی، نوعی تشويش و بی انضباطی به 
چشم می خورد. مثًا جايی نوشته شده: »از رخدادهای مهم در دهه 1350ش، شهادت 

1. شايد اين حذف به جهت گيری های سياسی و نقد برخی از افراد حذف شده از عملکرد مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام برگردد كه البته اصًا موجه نيست و اميدواريم چنين نباشد. 

2. برای اطاع از اسامی ش��اگردان آقا مصطفی، رك: س��جاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد 
مصطفی خمينی، همان، ص32؛ و س��جاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی 

خمينی به روايت اسناد، همان، ص28.
3. به گفته جناب آقای روحانی، ايشان تقريرات مفصلی از دروس استاد در نجف داشته اند كه موفق به خروج آنها 
از عراق نشدند و اما تقريرات درس خارج امام خمينی را اكنون در دس��ت دارند و به برخی محافل علمی- به طور 
محدود ارايه داده اند- اما همچنان از چاپ آنها امتناع می ورزند. البته برخی دست نوشته های علمی و سياسی آيت اهلل 
سيد مصطفی خمينی نيز هم  اكنون نزد جناب آقای روحانی موجود است و بخشی از آن در حال آماده سازی برای 

انتشار در چهلمين سالگرد شهادت آن مجتهد فقيد است. 
4. ايش��ان نه تنها وكيل، كه وكيل در توكيل نيز بوده اند و ش��اهد آن كه بعد از دس��تگيری آقا مصطفی، ايشان 
اين مس��ئوليت را به فردی ديگر از بيت امام محول نموده اند. ش��رح اين ماجرا را در گفت وگوی نگارنده با جناب 

حجت االسام والمسلمين سيد حميد روحانی )ويژه نامه كنگره بزرگداشت(، بخوانيد. 
5. برای نمونه برای ديدن سند مربوط به وكالت آقا مصطفی رك: صحيفه امام، ج1، تاريخ 1343/8/19، ص431. 

در یک پژوهش دانشنامه ای 
توقع می رود که از بازتکرار 
مدعاهای دیگران، بدون توجه 
به لوازم و مستندات و مدعاهای 
متناقض، پرهيز گردد و اگر 
بنا به ذکر این سنخ اطالعات 
است، طبعًا می بایست به سایر 
اقوال نيز پرداخته می شد و 
قضاوت به خوانندگان محول 
می گردید، که چنين نشده است
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حاج آقا مصطفی خمينی در 1 آبان 1356 در نجف بود.«1 در حالی در اين بخش، به طور 
صريح و قطعی از شهادت مرحوم سيد مصطفی خمينی سخن به ميان آمده كه با وجود 
برخی قرائن قابل اعتنا مبنی بر مسموميت و رحلت مشکوك وی، علت شهادت ايشان 
به صورت قطعی و يقينی مشخص نگرديده؛ خاصه آنکه نويسنده با آنکه در فراز مزبور به 
طور يقينی از تعبير شهادت استفاده كرده، در ادامه مطلب خود، در بيانی متناقض نما در 
شهادت آن جناب تشکيک و ترديد كرده و چنين آورده است: »آيت اهلل خمينی بسيار 

صبورانه با موضوع شهادت و يا به قولی رحلت فرزند خود مواجه شد.« 
10. در بازخوانی وقايع مربوط به شهادت )و يا به قولی رحلت( آيت اهلل سيد مصطفی 
خمينی، هيچ اش��اره ای به بازتاب ه��ا و پيامدهای رحلت ايش��ان نش��ده و اين يکی از 
بزرگ ترين نواقص مدخل مذكور است. اين در حالی اس��ت كه رحلت فرزند ارشد امام 
در حقيقت به معنای رونمايی از نام و ياد امام خمينی در سراس��ر ايران بود كه در قالب 

برگزاری مراسم های ختم تجلی و نمود يافت. 
به دنبال همين مراسمات است كه رژيم برای كم رنگ كردن نام امام، دست به انتشار 
مقاله توهين آميز در 17دی 56 می زند و به دنبال آن، واقع��ه خونين 19دی قم ايجاد 
می ش��ود. چهلم های زنجيره ای در ش��هرهای بزرگ ايران از جمله تبريز، يزد و... منجر 
به اعتراضات سراس��ری می گردد و پيامد آن، تعطيلی بازار و اعتصابات عمومی اس��ت. 
در حقيقت رحلت آقا مصطف��ی را می توان نقطه عطف اتفاقات مرب��وط به نهضت امام 
خمينی)ره( برشمرد كه ركود مبارزاتی و خفقان اجتماعی سراسری را پايان بخشيد. با 
وجود اين، در مدخل هيچ اش��اره ای به مجموعه پيامدهای اجتماعی- مبارزاتی رحلت 

ايشان مشاهده نمی شود. 
سخنرانی مش��هور امام خمينی در مسجد ش��يخ انصاری كه به مناسبت شهادت آقا 
مصطفی صورت گرفته است، دربردارنده تش��کر امام از قشرهای متعددی است كه در 
داستان شهادت فرزندش��ان برنامه هايی را شکل داده اند. اين س��خنان نشان از گستره 

واكنش های مردمی و حوزوی به رحلت آقا مصطفی دارد. امام می فرمايند:
بنده قبًا باي��د از عموم طبقات، طبقات روحانيي��ن در همه باد، چه 
عراق، چه ايران، چه ساير كش��ورها كه اظهار محبت كردند تشکر كنم؛ 
و چه مراجع اس��ام- دامت بركاتهم- و چه علمای اعام باد در ايران و 
در اينجا و در ساير جاها- دامت عزتهم- و چه خطبای عظام و چه طبقه 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص676.
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محصل، دانشگاهی يا غير دانش��گاهی؛ و چه كسانی كه از خارج كشور، 
مثل امريکا و اروپا و هندوستان و س��اير جاها، اظهار محبت كرده اند؛ از 
همه آقايان تش��کر می كنم و توفيق و س��امت همه را از خداوند تعالی 
مس��ئلت می كنم. و اگر من در اين جلس��اتی كه آقاي��ان اظهار محبت 
می كنند و تشکيل می دهند، نتوانم در همه اش شركت كنم يا نتوانم در 
بازديد آقايان با اين سن پيری بروم، از همه تشکر می كنم و از همه عذر 

می خواهم و اميد است كه آقايان عذر من را بپذيرند.1
تأثير و پيامدهای ش��هادت آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی، در پيدايش جرقه مجدد 
نهضت امام خمينی و فراگير شدن قيام مردم، چيزی اس��ت كه دوست و دشمن بر آن 
اعتراف دارند.2 با وجود اين مشخص نيست چرا چنين مقوله مهمی، از ديده جناب آقای 

انصاری مغفول مانده است. 
يکی ديگر از نواقص مهم اين بخش از مدخل، عدم اش��اره به واكنش امام به رحلت آقا 
مصطفی و همچنين عدم اشاره به اظهار نظر مش��هور امام است كه اين واقعه را يکی از 
»الطاف خفيه الهی« ناميدند. امام خمينی در ضمن س��خنرانی به مناسبت شهادت آقا 
سيد مصطفی خمينی ، درباره قدرت روحانيت و خدمات علمای شيعه، چنين فرمودند: 
اين طور قضايا3 مهم نيست خيلی، پيش می آيد. برای همه مردم پيش 
می آيد. و خداوند تبارك و تعالی الطافی دارد ظاهر و الطاف خفيه. يک 
الطاف خفيه ای خدای  تبارك و تعالی دارد كه ماه��ا علم به آن نداريم، 
اطاع بر او نداريم. و چون ناقص هستيم از حيث علم، از حيث عمل، از 
هر جهتی ناقص هستيم، از اين جهت در اين طور اموری كه پيش می آيد 
جزع و فزع می كنيم، صبر نمی كنيم. اين برای نقصان معرفت ماس��ت 

1. صحيفه امام، ج 3، ص235.
2. و حتی شخصی مانند پرويز ثابتی )از اعضای اصلی و مقامات بلندپايه ساواك( نيز در خاطرات خود، به ارتباط 
اين واقعه با ماجرای نگارش نامه اهانت آميز روزنامه اطاعات در 17دی، اعتراف كرده و مدعی ش��ده »شاه بعد از 
پيام های تشکر امام به مردم، دانشجويان و عرفات، عصبانی شد و همزمان دستور نگارش دو مقاله با هدف رسوايی 

امام و تخطئه پيشينه خانوادگی ايشان در ساواك و نخست وزيری« را صادر كرد. 
برای مطالعه تفصيلی رك: عرفان قانعی فرد، در دامگه حادثه )خاطرات پرويز ثابتی(، لس آنجلس، شركت كتاب، 

1390، ص338-344. 
البته طبيعی است كه عنصر كاركشته و جنايت پيشه ای چون ثابتی موارد متعددی از پيرايه ها و ناراستی ها را نيز 
در قالب خاطرات خود القاء كرده است كه تشخيص سره از ناسره، جز برای اهل خبره، واقعاً دشوار است اما می بينيد 
كه چنين فردی نيز نتوانسته ارتباط مراسمات بزرگداشت آقا س��يد مصطفی با پيدايش انگيزه برای نوشتن نامه 

موهن نسبت به امام را منکر شود و اين بر اهميت تاريخی چنين اعترافی می افزايد. 
3. اشاره به شهادت سيد مصطفی خمينی
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به مقام باری تعالی. اگر اطاع داش��تيم از آن الطاف خفيه ای كه خدای 
َُّه لَطيٌف َعلی  عباده 1 و اطاع بر  تبارك و تعالی نسبت به عبادش دارد و ان
آن مسائل داشتيم، در اين طور چيزهايی كه جزيی است و مهم نيست 
اين قدر بی طاقت نبوديم؛ می فهميديم كه يک مصالحی در كار اس��ت، 

يک الطافی در كار است، يک تربيت هايی در كار است.2
امام خمينی در مصاحبه اش با لوس��ين ژرژ، خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند، درباره 
ارتحال ناگهانی فرزندش آيت اهلل س��يد مصطفی، و ارتباط اين ماجرا با ايجاد تظاهرات 
فراگير مردم ايران، از ادبياتی استفاده می كند كه از آن تلويحاً پذيرش احتمال شهادت 
حاج آقا مصطفی فهميده می شود. ايش��ان اگرچه به ماجرای شهادت فرزندش به طور 
يقينی صحه نمی گذارند، اما با توجه به ناگهانی بودن اين واقعه و نيز سامت بدنی ايشان 
در روز قبل از واقعه و نيز گزارشات مبنی بر رفت و آمد افراد مشکوك به منزل آقا مصطفی 

در شب حادثه، احتمال شهادت ايشان را محتمل می شمارد و چنين پاسخ می دهد: 
فکر می كنيد كه فرزند شما به قتل رسيده است؟ اگر چنين نيست چرا 

مرگ وی علت انفجار تظاهرات شده است؟
- من با قط��ع و يقين نمی توانم بگوي��م چه اتفاقی افتاده اس��ت ولی 
می دانم كه او ش��ب قبل از درگذش��تش صحيح و س��الم بود و مطابق 
گزارش هايی كه به من رسيده است، اشخاص مشکوكی آن شب به خانه 
وی رفته اند و فردای آن شب او فوت كرده است. چگونه؟ من نمی توانم 
اظهار نظری بکنم. نارضايی مردم به اين مناسبت ابراز شد. مسلماً مردم 
خدمتگزاران خود را دوست می دارند و مرا و نيز پسرم را خدمتگزار خود 
می دانند. دنبال اين جريان هر كشتاری كه رژيم ترتيب داد، تظاهرات 
تازه ای را به مناسبت چهلم كشته شدگان موجب گرديد. اما مطلب اصلی 
و اساسی، پسر من نيست. مسئله اساسی، عصيان و قيام همه مردم بر ضد 

ستمگرانی است كه بدان ها ستم می كنند.3 
1. اقتباس از آيه 19 سوره شوری   

2. صحيفه امام، ج 3، ص235. 
3. همان، ص373. خبرنگار لوموند در مقدمه مصاحبه اش با امام، در مورد واكنش ايشان نسبت به فقدان فرزند 
عزيزش چنين می نويسد: »آيت اهلل خمينی با چهره ای الغر كه محاسنی س��فيد آن را كشيده تر می كرد، با بيانی 
متهورانه و لحنی آرام، به مدت دو ساعت با ما سخن گفت. حتی وقتی به اين مطلب و تکرار آن می پرداخت كه ايران 
بايد خود را از شر شاه خاص كند و نيز هنگامی كه به مرگ پسرش اشاره می كرد، نه آثار هيجان در صدايش ديده 
می شد و نه در خطوط چهره اش حركتی ماحظه می گرديد. وضع رفتار و قدرت تسلط و كف نفس او خردمندانه 

بود.« رك: همان، ص366. 
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11. از ديگ��ر مطال��ب مغف��ول، برخ��ورد قاط��ع و 
موضع گيری صريح ايش��ان نس��بت به گروه ها و افراد 
دگرانديش )انحراف فکری(، ي��ا روحانيان متمايل به 
دربار و شاه )انحراف سياسی( در دوران نهضت است.1 

اين موضوع يکی از محورهای اصلی در بازشناس��ی 
سيره سياس��ی آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی است. 
اعتقاد به عقاي��د حقه، التزام به حدود ش��ريعت، عدم 
ضديت با نهضت اس��امی به رهبری ام��ام خمينی و 
پرهيز از ارتباط با دربار پهلوی از جمله اصول اساسی و 

تغييرناپذير در ارتباطات سياسی آقا مصطفی خمينی بوده است و از اين حيث، شناخت 
وی از جريانات و شخصيت های سياسی كه در خط انحراف، استبداد يا استعمار بودند، 
موجب برخورد قاطع با آنها می گش��ت. اين حساس��يت ها تا آنجا بود كه حتی بعضی از 
دوستان ديرين ايشان نيز به واسطه برخی ارتباطات با دربار پهلوی مشمول نقد صريح و 

برخورد قاطع آقا مصطفی خمينی می شدند.2
به تصريح برخی منابع تاريخی، سيد مصطفی خمينی نسبت به برخی عناصر ملی گرا 
و ليبرال منش، مانند صادق طباطبايی و صادق قطب زاده بسيار بدبين بوده است تا آنجا 

1. در اين زمينه می توان به مواردی اشاره كرد: اختافات عميق ايشان با دكتر شريعتی، و نيز اختاف نظر با امام 
موسی صدر )در اموری مانند وحدت شيعه و سنی، ارتباط با فاالنژها و بی مهری نسبت به فلسطينی ها، ديدار با شاه 
و...(، همچنين برخورد با صادق قطب زاده و نيز انذار برخی از نزديکان نسبت به انحرافات بنی صدر، و طرد اعضای 
سازمان مجاهدين خلق در دورانی كه برخی از روحانيون مبارز )مانند آقايان هاشمی، منتظري و...( در زمره حاميان 
مادی و معنوی جدی اين س��ازمان بودند، پيشگيری از ديدار فرزند آيت اهلل ميانی )س��يد محمدعلی( با امام، به 
واسطه ديدار او با شاه. اين موارد از جمله سرفصل هايی است كه تنها با پرداختن به اين موارد می توان عيار سياسی 
افراد را به دست آورد و طبعاً، حذف اين موارد به هر توجيه و مصلحت تراشی كه باشد، موجب حذف بخشی از سيره 
و انديشه سياسی مرحوم سيد مصطفی خمينی است. صد البته در اين ميان حساب افراد از يکديگر جداست و به 
عنوان نمونه، نمی توان ميزان و سنخ مخالف ها با آقا سيد موسی صدر را با برخی ديگر از افراد مذكور مقايسه كرد؛ 
چه اينکه اين اختاف نظرها در عين احترام متقابل بوده و لذا قابل قياس با ساير موارد نيست، اما با وجود اين، اصل 

اختاف نظرهای دو طرف، قابل حذف يا سانسور نبوده و نيست!
2. س��يد حميد روحانی در نقد خاط��رات صادق طباطبايی پيرام��ون موضع مندی آقا مصطف��ی در مواجهه با 
جريان های سياس��ی منحرف يا غير انقابی، چنين آورده است: »مواضع هوش��يارانه و انديشمندانه شهيد سيد 
مصطفي خميني در برابر كژي ها و نادرس��تي هاي برخي از گروه ها و جريان هاي مرموز مانند قطب زاده و اشکال 
و ايرادي كه آن ش��هيد به راه و روش آقا موسي صدر داش��ت، آقا صادق ]طباطبايی[ را بر آن داشت كه به نيرنگ 
و خدعه روي آورد و ديدگاه س��يد مصطفي درباره آقاي صدر را اختافي ش��خصي و به دور از انديشه هاي واالي 
اسامي- سياسي بنماياند. )دكتر سيد حميد روحانی، »فرصت طلبان و منفعت پيشگان انقاب اسامی و رسوايی 
خاطره نگاری های بی حساب و كتاب: نقدی بر خاطرات صادق طباطبايی3«، پانزده خرداد، دوره سوم، س9، ش30، 

زمستان1390، ص231.( 

در حقيقت رحلت آقا مصطفی 
عطف  نقطه  می توان  را 
اتفاقات مربوط به نهضت امام 
خمينی)ره( برشمرد که رکود 
مبارزاتی و خفقان اجتماعی 
سراسری را پایان بخشيد. با 
وجود این، در مدخل هيچ 
اشاره ای به مجموعه پيامدهای 
اجتماعی- مبارزاتی رحلت 

ایشان مشاهده نمی شود
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كه »خطر آنان را از كمونيست ها بيشتر می دانست و به برادران روحانی در نجف توصيه 
می كرد كه از آنان دوری كنند و اجازه ندهند افرادی كه خود را در فرنگ زير پوش��ش 

اسام پنهان كرده اند، آنان را آلت دست قرار دهند و استفاده ها بکنند.«1
اين بعد از شخصيت و سيره سياسی مرحوم آقا مصطفی خمينی، هيچ بازتابی نيافته 
است و از اين نظر، گذشته از اجحاف به اين ش��خصيت بزرگ، به مثابه حذف بخشی از 

تاريخ نهضت امام خمينی محسوب می گردد.
12. عدم اش��اره به ارتباط وثيق آقا س��يد مصطفی با فضا و علمای نجف،2 مديريت 
بس��ياری از امور كان مربوط به بيت امام در قم و نجف، قوت و اشتهار علمی ايشان در 
حوزه نجف و در درس بزرگان از جمله مرحوم امام،3 عدم اش��اره به روحيات ش��خصی 
و اخاق نيکوی ايش��ان در ارتباط ب��ا دوس��تان و اطرافيان و همچنين عدم اش��اره به 
مس��افرت های پرش��مار وی- از جمله پياده روی نجف تا كربا، يا سفر به لبنان، سوريه 
و...- كه گاه به قص��د پيگيری امور مربوط به نهضت صورت می پذيرفت، عدم اش��اره به 
دستگيری موقت در عراق و حساس��يت های ويژه بعثی ها روی ايش��ان، عدم اشاره به 
مواردی كه آقا مصطفی به نمايندگی از امام در برخی محافل يا ديدار با شخصيت های 
سياسی و دينی حاضر می ش��دند، از ديگر نواقص و ناگفته های مدخل خمينی در مورد 

آقا سيد مصطفی خمينی است.
13. يکی از مهم ترين نواقص مدخل مورد نقد، عدم پرداختن به »انديشه سياسی« و 
»آثار علمی« آيت اهلل سيد مصطفی خمينی اس��ت. با توجه به اين كه مطالب مربوط به 
آقا مصطفی به قلم قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام نوشته شده و با نظر به اطاع 
تفصيلی ايشان از آثار آيت اهلل سيد مصطفی خمينی )چه اينکه اكثر اين آثار و از جمله 
رساله واليت فقيه، توسط همان مؤسسه منتشر شده(، انتظار می رفت كه حداقل گزارشی 
هر چند مختصر ولی در خور منزلت علمی آن عالم انقابی، در زمينه انديشه حکومتی و 
سياسی ايشان و خصوصاً معرفی رساله »واليت فقيه« ايشان، ارايه گردد كه شوربختانه 

چنين نشده است. 

1. سيد حميد روحانی، همان، ج2، ص738. 
2. اين مشی اخاقی در ايجاد ارتباط مطلوب بيت امام با بيت ساير مراجع نقش اساسی داشته است.

3. آن گونه كه در كتب خاطرات متعدد ذكر شده است، ايشان از جمله مستشکلين درس امام در نجف بوده اند. 
حضور فعال در ساير دروس در حوزه نجف نيز موجب بر هم زدن تفکر ناصحيح محافل حوزوی نجف نسبت به حوزه 

علميه قم و شخص امام شد كه قمی ها را كم سواد می دانستند. 
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سيد مصطفی خمينی در دايره المعارف تشيع1
دايره المعارف تشيع دانشنامه ای فارسی، در چندين جلد، پيرامون موضوعات مختلف 
فرهنگ جهان تشيع اعم از دينی، كامی، اعتقادی، فقهی، اصولی، تاريخی، جغرافيايی، 
علمی و فرهنگی اس��ت. طرح تدوين دايره المعارف تش��يع با انگيزه شناساندن مذهب 
تش��يع در اواخر 1360ش و اوايل 1361ش تهيه و نخس��تين جل��د آن در 1366ش 
منتش��ر ش��د. اين دايره المعارف ابتدا با س��رمايه مالی مرحوم ابوالفضل توليت پس از 
تأسيس بنياد اس��امی طاهر و با نظارت علمی مهدی محقق و همکاری كامران فانی و 
بهاءالدين خرمشاهی آغاز به  كار كرد، اما پس از چندی )از 1362ش( كه از مهدی محقق 
برای طرح ريزی دانشنامه جهان اسام دعوت شد، س��يد احمد صدر حاج سيدجوادی 
سرپرس��تی آن را بر عهده گرفت و با همکاری كامران فانی و بهاءالدين خرمشاهی كار 

تدوين دايره المعارف تشيع را پی گرفت. 
پس از قطع حمايت های مالی بنياد طاهر،2 از س��ال 1369 خانم فهيمه محبی )مدير 
بنياد خيريه و انتشارات ش��ط( به جرگه حاميان آن اضافه شد. او در ابتدا تنها به عنوان 
رابط ميان انتشارات شط و دانش��نامه مطرح بود اما بعدها در عرصه مديريتی و حمايت 
اقتصادی نيز وارد ش��د و با فروختن منزل ش��خصی و صرف مال موروثی به جا مانده از 
همسرش و فرزند ش��هيدش )دانشجو س��عيد محبی(، هزينه های دايره المعارف تشيع 
را تا آخري��ن روزهای حيات خود، پرداخ��ت كرد. پس از مرگ محبی در س��ال 1388 
امتياز انتشار اين دانش��نامه توسط انتشارات حکمت خريداری ش��د. بعد از درگذشت 
حاج س��يدجوادی در س��ال 1392، بهاءالدين خرمش��اهی و كامران فانی سرپرستی 
مجموعه را به عهده دارند. گفتنی است در جلدهای پايانی اين مجموعه )از جلد 11 به 
بعد(، فردی به نام سيد احمد سجادی به عنوان نويس��نده و سرويراستار فعال بوده كه 

مقاالت و اعمال نظرهای او انتقادات جدی را به همراه داشته است. 
دايره المعارف تشيع دربردارنده حدود بيست هزار مقاله تأليفی است، و به  ترتيب الفبای 
فارس��ی )آ مقدم بر الف و واو مقدم بر هاء( تنظيم شده  اس��ت. اين اثر در دوره سيزدهم 
كتاب سال جمهوری اسامی ايران، برگزيده شده است. به گفته مدير انتشارات حکمت، 

1. اين بخش، گزيده ای است از كتاب )منتشرنش��ده( نقدی بر مدخل امام خمينی در دايره المعارف تشيع، كه 
جناب سيد محمدامين نورانی، در تجميع داده های مربوطه، همياری ويژه  و در خور تقديری داشته اند. 

2. كامران فانی در مراسم »شب دايره المعارف تشيع«، مصادره اموال ابوالفضل توليت، را عامل اين اتفاق می داند.
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اين مجموعه پس از بازنگاری، به برخی زبان های زنده دنيا 
ترجمه خواهد شد.1

در جلد هفتم از اين دايره المعارف )صفحات 265 تا 280(، 
مدخلی با عن��وان: »خمينی، آيت اهلل، حاج س��يد روح اهلل، 
مصطفوی، مش��هور به امام خمين��ی )1368ش-1281( 
فقيه، مرجع تقليد، نويسنده، مبارز، رهبر انقاب و بنيانگذار 
جمهوری اسامی ايران«، به امام خمينی اختصاص داده شده و بافاصله، مدخلی در دو 
صفحه )صفحات 280 و 281( به آيت اهلل سيد مصطفی خمينی اختصاص يافته است. 
هر دو مدخل )امام و سيد مصطفی( به قلم عمادالدين باقی )نويسنده اصاح طلب( نوشته 
شده است. در ادامه به برخی اش��کاالت محتوايی و ساختاری مدخل اشاره خواهد شد. 
برای پيشگيری از برداشت های نادرس��ت و اطمينان ذهنی مخاطبان، ابتدا اصل متن 

مورد نقد ذكر شده و آنگاه، به بيان اشکاالت و ابهامات پرداخته ايم.
در مورد تحصيات آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی گفته شده: »مصطفی تحصيات 
ابتدايی را در مدارس رسمی و جديد به پايان برد و در 15 سالگی فراگيری علوم دينی و 
حوزوی را آغاز كرد.« از آنجايی كه در منابع مختلف )علی الخصوص از قول مادر ايشان( 
گفته شده، ايشان بعد از كاس ششم به حوزه رفتند، پس طبعاً می بايست در حدود سن 

12 سالگی به حوزه رفته باشد. 
در متن دايره المعارف تاريخ ورود ايش��ان به مکتب خانه ذكر نشده؛ در صورتی كه اين 
تاريخ، در محاسبات مربوط به سال شمار زندگانی آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، بسيار 
مهم است و به نظر می رسد نويس��نده به دليل عدم توجه به همين قبيل جزئيات، بعضاً 
دچار اشتباهات تاريخی و محاسباتی شده است. در ويژه نامه همشهری )1 آبان 76( در 

1. محمدحس��ين غفاری، مدير انتش��ارات حکمت در گفت وگو با خبرگزاری بين المللی ق��رآن )ايکنا( از آغاز 
پروژه های جدی تر درباره دايره المعارف تش��يع خبر داده و اين چنين گفته است: »با پايان اين دايره المعارف كار 
انتشارات حکمت پايان نمی يابد، بلکه پايان اين كار، پروژه های ديگری را كليد می زند كه از مهم ترين آنها می توان 
به دايره المعارف تخصصی در اين زمينه اش��اره كرد. وی افزود: كليات اين كار در ش��ورای هيئت علمی انتشارات 
حکمت به تصويب رسيده است و با توجه به اينکه دايره المعارف تشيع 16 جلدی و يک دايره المعارف عمومی است، 
از اين رو سعی خواهد شد دايره المعارفی تخصصی از آن استخراج و منتشر شود. غفاری ادامه داد: عاوه بر انتشار 
تخصصی، بازنگری و بازنويسی در مداخل آن در دستور كار قرار می گيرد و اين كار درباره برخی از مداخل كه سطح 
علمی پايينی دارند و نيازمند بازنگری و بازنويسی هستند، انجام می شود يا ممکن است مداخلی وجود داشته كه 
لزومی به پرداخت آن نبوده، كه همه اين موارد از نو نگاش��ته خواهد شد. وی با اشاره به ترجمه اين دايره المعارف 
تصريح كرد: برگرداندن اين اثر ارزشمند به زبان های زنده دنيا در دستور كار قرار می گيرد تا ميراث مهم شيعيان به 

تمام دنيا معرفی شود؛ چرا كه بسياری از محافل علمی غرب از اين موضوع آگاهی كمتری دارند«. رك:
 http://ahsanalhadis.com

یکی از مهم ترین نواقص 
مدخل مورد نقد، عدم 
پرداختن به »اندیشه 
سياسی« و »آثار علمی« 
آیت اهلل سيد مصطفی 

خمينی است
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مصاحبه ای با مادر مکرمه آقا سيد مصطفی )خانم خديجه ثقفی( تصريح شده كه ايشان 
در سن شش سالگی به مکتب خانه رفته و در سن هفت سالگی وارد مدرسه موحدی قم 

شدند.1
اشکال بعدی كه در متن به چشم می خورد اينکه در متن در مورد اساتيد ايشان آمده 
كه: »او پس از پايان سطح در 22 سالگی، خارج فقه را در درس آيت اهلل حاج سيد حسين 

طباطبايی بروجردی حاضر شد و هم زمان خارج اصول را از پدر فرا می گرفت.«
در اينجا فقط اسم آيت اهلل سيد حسين طباطبايی بروجردی)ره( و حضرت امام)ره( را 
به عنوان استاد مطرح كرده اند اما آقای خلخالی )از دوستان نزديک شهيد( در مصاحبه 
خود در كتاب يادها و يادمان ها2 از آقای آيت اهلل حجت هم به عنوان يکی از اساتيد ايشان 
ياد می كنند. همچنين در كتاب زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی، 

اسامی اساتيد سيد مصطفی خمينی بدين شرح مطرح شده است: 
آيات عظام: سلطانی، شيخ محمدجواد اصفهانی، محمد صدوقی، شيخ 
مرتضی حائری، سيد محمدرضا صدر، سيد ابوالحسن رفيعی قزوينی، 
سيد محمدحسين طباطبايی، سيد روح اهلل خمينی، سيد محمد داماد.3 
اين طور به نظر می رسد كه بهتر بود اسامی اساتيد مهم و سرشناس سيد مصطفی در 
علوم عقلی و نقلی را در دايره المعارف مطرح می كردند و فقط به ذكر نام دو استاد بسنده 

نمی كردند. 
در اين مدخل، تاريخ ازدواج سيد مصطفی سال 1343 شمسی ذكر شده: »حاج سيد 
مصطفی در 1343ش با دختر آيت اهلل حاج شيخ مرتضی حائری يزدی ازدواج كرد...« 

در حالی كه در اين تاريخ، سيد مصطفی 4 فرزند داشته كه دو فرزند آن فوت كرده اند! 
مادر مکرمه سيد مصطفی در كتاب يادها و يادمان ها4 در مصاحبه خود سن ازدواج سيد 
مصطفی را 22 سالگی اعام می كند: يعنی سال 1331 شمسی. همچنين آقای سجاد 
راعی در كتاب زندگينامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی به نقل از عمادالدين 
باقی )ويژه نامه روزنامه اطاعات 1/آبان/1376( سن ازدواج سيد مصطفی را 24 سالگی 

1. از چشم مادر؛ ويژه نامه همش��هری، 1 آبان 1376، ص8؛ به نقل از كتاب س��جاد راعی گلوجه، زندگی نامه و 
مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، همان. 

2. نش��ريه صبح آزادگان، 1363/8/1، به نقل از كتاب يادها و يادمان ها از آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی)ره(، 
همان، ص107. 

3. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، همان، ص25-26. 
4. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ص31. 
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)يعنی در سال 1333( ذكر كرده است.1
جالب است كه نويسنده مدخل، جناب آقای عمادالدين باقی، به مطالب پيشين خويش 
نيز توجه ننموده و در نتيجه مرتکب چنين اشتباه تاريخی فاحش شده است. عجيب آن 
كه در منابع مختلف، در مورد اوليات زندگانی اين ش��هيد، اين همه اعوجاج و تشويش 

تاريخی وجود دارد. 
در سطر بعدی تعداد فرزندان س��يد مصطفی دو فرزند مطرح شده است: »حاج سيد 
مصطفی در 1343ش با دختر آيت اهلل حاج شيخ مرتضی حائری يزدی ازدواج كرد كه 

حاصل آن يک پسر و يک دختر بوده است.« 
اين مطلب نيز از عدم اطاعات تاريخی نويسنده نشئت گرفته است؛ چه اينکه در منابع 
مختلف، اطاعات كافی در اين زمينه وجود داش��ته است. از جمله، مادر سيد مصطفی 
در مصاحبه اش )در سال 76 و چهار سال پيش از انتشار مدخل مورد نقد( در اين زمينه 
تصريح كرده كه سيد مصطفی صاحب چهار فرزند بود كه فرزند اول آنها »محبوبه« نام 
داشت و در كودكی بيماری مننژيت گرفت و فوت كرد. ديگری حسين است كه روحانی 
شده است، نام فرزند بعدی مريم است كه دكتر شده و فرزند آخر كه در حمله كماندوهای 
رژيم شاهنشاهی به خانه حضرت امام در سيزدهم آبان سال 1343، سقط شده است.2 
خصوصاً بيان مس��ئله سقط فرزند چهارم ايشان، بس��يار مهم است؛ چون اين جنايت 
به دست رژيم سفاك شاه و س��اواك صورت گرفته كه با ورود وحش��يانه به خانه برای 
دستگيری حضرت امام سبب ترس مادر و كشته شدن اين فرزند شدند. ضروری بود كه 

نگارنده پس از ذكر تعداد دقيق فرزندان، علت فوت را هم توضيح می داد.
نکته بعدی  مسئله نحوه شهادت و ارتحال مرحوم حاج سيد مصطفی است كه در اين 
مورد، چنين آمده است: »هر چند پزش��کان علت مرگ را سکته مغزی اعام كردند اما 

مرگ مشکوك به نظر رسيد...«.
اين مطلب ادعايی است كه برای اولين بار و بدون هيچ استنادی بيان شده است. جالب 
آنکه هيچ گزارش پزشکی در اين مورد در دست نيست و معلوم نيست نويسنده محترم 
اين احتمال عجيب و غريب را آن هم از قول پزشکان، از كجا به دست آورده اند و بر دفتر 

تاريخ چنين پيرايه بسته اند! 
گفتنی اس��ت همس��ر مکرمه آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی در مورد شهادت سيد 

1. عمادالدين باقی، »مروری بر زندگی نامه آيت اهلل شهيد حاج سيد مصطفی خمينی«، ويژه نامه روزنامه اطاعات، 
اول  آبان 1376، ص2- به نقل از كتاب سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ص9. 

2. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ص31. 
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مصطفی گفته اند: »روی بدن ايشان آثار مسموميت ديده شده است« و ايشان صراحتاً 
می گويد كه در آنجا به ما گفته اند كه ايشان مسموم شده است.1

سيد محمود دعائی می گويد: 
عايمی كه ناش��ی از مس��موميت بود روی پوس��ت وجود داش��ت و 
همچنين می گويد در بيرون بيمارستانی كه حاج آقا مصطفی)ره( را به 
آنجا انتقال داديم يک ماشين شورلت نمره تهران بود كه پس از شنيدن 

خبر مرگ ايشان، به طرف بغداد حركت كرد.2
سيد رضا برقعی هم به اين مطلب اشاره می كند كه: 

در وقت خروج از بيمارس��تان صحنه ای ديدم كه شايد فقط خود من 
ش��اهدش بودم و اين يک لحظه بيش��تر نبود و آن اين ب��ود كه جلوی 
بيمارستان يک ماشين شورلت را با نمره ايرانی ديدم كه با فاصله چند 
متری نزديک بيمارس��تان، متوقف بود. وقتی ما از داخل بيمارس��تان 
بيرون آمديم ماشين مزبور از همان فاصله دور زد و رفت و احساس من 
در آن لحظه اين بود كه اينها از سفارت ايران آمده بودند كه ببينند كار 

تمام شده است يا نه! و پس از كسب خبر بازگشتند.3
سيد حسين خمينی در مصاحبه اش می گويد:

... در بيمارستان، دكتر )ايادعلی البير( برای معاينه ايشان آمد و گفت: 
»مع األسف ايشان فوت كرده و مرگش هم عادی نيست، اگر اجازه بدهيد 
بنده ايشان را كالبدشکافی كنم، اين مسئله را ثابت می كنم. ايشان جراح 

و فارغ التحصيل از دانشگاه سلطنتی لندن بود.«4
سيد احمد خمينی نيز معتقد بود كه برادرش به صورت غير عادی و توسط مسموميت 

شهيد شده است و در كتاب آشنايی با مهاجر سيد مصطفی خمينی می گويد: 
آنچه من می توانم بگويم و ش��کی در آن ندارم اين كه ايشان را شهيد 
كردند؛ زيرا عامتی كه زير پوست بدن ايشان، روی سينه ايشان، روی 
دست و پا و صورت ايش��ان و همچنين لکه های بسيار بزرگ حکايت از 

1. همان، ج2، ص405. 
2. به نقل از كتاب س��جاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ص138؛ يادها و 

يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج1، ص195. 
3. »آشنايی با مهاجر شهيد سيد مصطفی خمينی«، ياد، دوره سوم، ش12، پاييز 1376، ص130؛ به نقل از كتاب 

سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ص139. 
4. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج2، ص92.
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مسموميت ش��ديد می كرد و من ش��کی ندارم كه او را مسموم كردند؛ 
اما چگونه اين كار ص��ورت گرفته، نمی دانم، ول��ی همين قدر می توانم 
بگويم كه ايشان چند ساعت قبل از شهادت در مجلس فاتحه ای شركت 
می كنند كه در آنجا بعضی از ايادی رژيم پهلوی دست اندركار دادن چای 

و قهوه مجلس بوده اند.1
سيد محمود دعائی در مصاحبه ای در پيام انقاب می گويد: 

آنچه مس��لم اس��ت مرحوم حاج مصطفی خمينی را رژيم شاه خائن 
مسموم كرد؛ يعنی ايش��ان شهيد شدند اما ش��يوه مرموزی را كه رژيم 
گذشته به كار برده بود و به شهادت ايش��ان منجر شد دقيقاً نمی توانم 
بازگو كنم. شب قبل ايش��ان ميهمانی داشتند و كسانی كه به منزلشان 
مراجعه كرده بودند، آي��ا همان ها عامل اين جري��ان بودند؟ نمی توانم 
بگويم، ش��ايعه ای بود كه اي��ادی رژيم ش��اه از طريق س��می كه تأثير 
درازمدت دارد به نحوی ايشان را مسموم كردند. يا حتی معروف شد كه 
سيانور را در كفش ايشان ريخته بودند كه جذب پوست شده و به تدريج 

جذب خون شده است.2
اينها برخی از قرائنی است كه بر مس��موميت سيد مصطفی خمينی داللت دارد. حال 
نويسنده چگونه و از كدام منبع، سکته مغزی را به عنوان علت فوت ايشان كشف و ذكر 
كرده، جای سؤال جدی دارد و چيزی است كه اولين بار شنيده شده و معلوم نيست كه 

نويسنده از بيان اين موضوع چه قصدی داشته است. 
هر چه هس��ت با توجه به خاطرات اطرافيان ايشان، مش��خص می شود كه به احتمال 
زياد ايشان به شهادت رسيدند و احتمال عمدی بودن فوت ناگهانی ايشان، دور از واقع 
نيست. اما در هر صورت، سکته مغزی عامل فوت ايشان نبوده و هيچ پزشکی نيز چنين 

مسئله ای را مطرح نکرده است.
در قسمتی از مدخل، محل دفن سيد مصطفی ايوان حرم اميرالمؤمنين علی)ع( ذكر 
شده است و در متن به اين صورت آمده است كه: »در روز دوم آبان ماه، جنازه حاج سيد 

مصطفی در ايوان حرم اميرالمؤمنين علی)ع( به خاك سپرده شد.« 

1. »آش��نايی با مهاجر ش��هيد مصطفی خمينی«، همان، ص127-126؛ به نقل از كتاب سجاد راعی گلوجه، 
زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، ص139. 

2. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، همان، ص140؛ پيام انقاب، ش18، 
30 مهر 1359، ص45، )مصاحبه با محمود دعايی(. 
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توضيحات تکميلی مهمی در اين بخش وجود داشت كه عدم توجه به آن، گاه در برخی 
خاطرات شفاهی منجر به خاف گويی شده است.1
سيد حسين خمينی در مصاحبه اش می گويد: 

ايشان در زير گلدسته شمالی حرم دفن شدند كه حدود 7 الی 8 متر 
بيشتر با ضريح فاصله ندارد. در آن زمان اجازه نمی دادند كسی ميت خود 
را در چنين جايی دفن كند مگر با دستور و اجازه رئيس جمهور. عده ای 
با رئيس جمهور تماس گرفتند او هم برای حفظ ظاهر، چون به امام)س( 
احترام می گذاشت دستور داد ايشان را آنجا دفن كنند. مقبره مربوط به 
حاج محمدحسن امين الضرب بود. افرادی همچون آيت اهلل محمدحسين 
اصفهانی، سيد نصراهلل بنی صدر و عامه حلی)ره( در سرداب آنجا دفن 

هستند.2
نويسنده در قسمتی از مدخل، اسامی كتاب های سيد مصطفی را می آورد: »... الحاشيه 

علی تحرير الوسيله و دروس االعام و نقل ها«. 
اسم صحيح كتاب دروس االعام و نقدها می باشد.

اين كتاب يا جزوه 70 صفحه ای، تقرير دروس آيات عظام: س��يد محمود شاهرودی؛ 
سيد ابوالقاسم خوئی، محمدباقر زنجانی و سيد محسن حکيم می باشد. نکاتی كه پس از 
يادداشت دروس، به نظر مبارك شهيد سيد مصطفی خمينی رسيده، در دنباله مطالب 

اساتيد به صورت نقد ذكر شده است.3
اش��کال ديگری در متن به چش��م می خورد كه باز نش��ان از بی دقتی است: »پس از 
دستگيری امام خمينی در شب 14 خرداد 1342ش، مصطفی نخستين كسی بود كه 

صبح به حرم حضرت معصومه)ع( آمد...«. 
بر اساس آنچه در منابع متقن و متقدم آمده، امام را در شب 15 خرداد 1342 )شب 12 
محرم سال1383( دستگير كردند4 و بعد از اطاع مردم از دستگيری امام، قيام خونين 

15خرداد به وقوع پيوست. 
در متن آمده: 

1. به عنوان نمونه، برخی افراد به دليل آن كه پدر بنی صدر در آنجا مدفون است، اختصاص آن جايگاه برای تدفين 
پيکر مطهر آيت اهلل سيد مصطفی خمينی را ناشی از اجازه بنی صدر دانسته اند! حال آن كه چنين اجازه ای مربوط 

به رياست جمهوری بوده است. 
2. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج2، ص94، مصاحبه با سيد حسين خمينی. 

3. »آثار عامه شهيد حاج سيد مصطفی خمينی«، حضور، ش21، پاييز 1376، ص241-242. 
4. سيد حميد روحانی، همان، ج1، ص507. 
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پس از س��خنرانی تاريخی و مهم امام خمين��ی در آبان ماه 1343ش 
درباره كاپيتوالسيون و دستگيری و تبعيد وی به تركيه، فرزندش نيز در 
زندان قزل قلعه تهران زندانی گرديد. وی پس از 57 روز آزاد شد. مقامات 
ساواك به او تکليف كردند كه داوطلبانه نزد پدر به تركيه برود؛ اما او پس 
از مشورت با علما در قم از اين تکليف تن زد. ولی در 13 دی ماه 1343 

شش روز پس از آزادی از زندان، دستگير و به تركيه تبعيد شد. 
اين مطلب اشتباه ذكر شده است. تاريخ دقيق آزادی از زندان و بازداشت مجدد سيد 
مصطفی بدين شرح است: سيد مصطفی در تاريخ 13 آبان 1343بازداشت شد و به تهران 

منتقل گرديد. )پرونده آيت اهلل سيد مصطفی خمينی شماره بازيابی 43-391(.1
به مدت 57 روز بازداش��ت بود و در تاريخ 8 دی 1343 از زندان آزاد شد و در تاريخ 9 
دی 1343 وارد قم شد.2 پنج روز بعد يعنی در تاريخ 13 دی 1343 مجدداً دستگير شد 

و فردای آن روز يعنی در تاريخ 14 دی 1343 به تركيه تبعيد شد.3
پس در اينجا دو مطلب نادرست بيان شده است: 

الف: از آزادی اوليه سيد مصطفی تا دستگيری مجدد 5 روز فاصله بود در حالی كه در 
اينجا شش روز گفته شده است.

ب: 13 دی 1343 دستگيری مجدد سيد مصطفی بود نه تبعيد. بلکه تبعيد در 14 دی 
1343 انجام شده است. 

در بخش��ی از مدخل، از قول همس��ر حاج آقا مصطفی چنين آمده است: »... به گفته 
همسرش، وی دلبستگی ويژه ای به روشنفکران داشت و خود نيز نگاه نوينی به معارف 

دينی می افکند.«
در اينجا چند اشکال قابل ذكر است:

الف. همس��ر س��يد مصطفی در مصاحبه خود مندرج در كتاب يادها و يادمان ها، اين 
مطلب را ذكر نکرده4 و معلوم نيس��ت نويس��نده با تکيه بر كدام منبع، به ايشان چنين 

نسبتی داده   است.
ب. اساساً- بر فرض صحت انتساب- معلوم نيست تا چه اندازه شهادت و روايت همسر 
مکرمه مرحوم س��يد مصطفی خمينی )با التفات به آن كه از بيت علم هستند(، در اين 

1. سجاد راعی گلوجه، زندگی نامه و مبارزات آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، همان، ص66. 
2. همان، ص72. 
3. همان، ص73. 

4. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج2، ص401. 
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مورد خاص، مسموع و مورد قبول است؛ چه اينکه طبعاً دوستان يا شاگردان علمی، بهتر 
از هر كس ديگری در موضوعات مهمی از اين دس��ت، اطاع و التفات دارند و جالب آن 
كه هيچ كس از ياران و شاگردان ايشان )از طيف های مختلف فکری و سياسی( چنين 
ادعايی را مطرح نکرده اس��ت و اين بخش نيز به نظر پيرايه تراش��ی تاريخی است برای 

تفسير مورد عاقه نويسنده. 
ج. منظور از »روشنفکران دينی« چيست و مصاديق آن چه كسانی بودند؟ نويسنده اين 
تحليل را بر چه اساسی مطرح كرده است؟ آيا اساساً در آن زمان چنين مفهومی در فضای 
فکری مطرح بود و يا ميان آنان با روش��نفکران بدون پسوند دينی، خط كشی و تفاوتی 
وجود داشت؟ روايت شخصيت ها بر اساس مفاهيم برساخته در دوران بعد از فقدان آنان، 

به دور از الگوی علمی است. 
د. مراد نويسنده از »روش��نفکران دينی« هر چه باش��د نمی توان اعضای انجمن های 
اسامی، نهضت آزادی و دكتر شريعتی را خارج از آن برشمارد. جالب آن كه در مورد اين 
طيف، در برخی منابع مطالبی وجود دارد كه مخالف مدعای نويسنده را به دست می دهد 
و نشان از عدم نگاه مثبت سيد مصطفی نسبت به برخی روشنفکران مسلمان دارد.1 به 

عنوان نمونه در اين رابطه آقای برقعی در مصاحبه اش می گويد: 
به طور كلی، نس��بت به غرب رفته ها اعتقاد نداش��ت؛ مثًا ايش��ان با 
بنی صدر خوب نبود، با قطب زاده به شدت مخالفت داشت. اينها با حاج 
آقا مصطفی)ره( در ارتباط بودند، با امام)س( در ارتباط بودند، به نجف 
كه آمدند با امام)س( و با ايش��ان ديدار می كردند؛ چون با رژيم مبارزه 
می كردند و صاح نبود در مقابل آنها، موضع گيری كند، ولی با اين حال، 
به هيچ كدام از روشنفکرها و غرب رفته ها خوش بين نبود. گاهی می ديدم 
كه حتی با اينها برخورد منفی هم می كند، ولی درباره دكتر ش��ريعتی 

چيزی به خاطر ندارم كه دليل بر مخالفت يا موافقت با او باشد.2
سيد عباس خاتم يزدی نيز در اين زمينه چنين می گويد: 

روشنفکرهايی كه از خارج می آمدند، همه به خدمت امام می رفتند و 

1. همان، ج1، ص261: »... چند نفری هم كه با ايشان مخالفت می كردند، مانند قطب زاده، بنی صدر، طباطبائی و 
ابراهيم يزدی، همه با مسائل مذهبی و انجمن دانشجويان مقيم خارج در ارتباط بودند وگرنه حاج آقا مصطفی)ره( 
نمی گذاشت به حضور امام)س( برسند.« البته آقا مصطفی دخالت مستقيم در ماقات ها نداشته و اگر احياناً ديدار 
با كسی را به صاح نمی دانسته، به اطاع امام می رس��انده تا خود تصميم بگيرند و البته امام تا آخر اين طيف را از 

ماقات با خود محروم نکردند. 
2. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ص275-276. 
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حتی نمايندگان مجاهدين خلق هم به حضور امام رسيدند. اما به هر حال 
امام با گروه گرايی و حزب بازی و دسته بندی ها و... مخالف بود و می گفت 
كه بايد هدف عام باشد. با آن كه می دانست مثًا دكتر يزدی از اعضای 
تيپ نهضت آزادی و جبهه ملی است يا مثًا قطب زاده راه ديگری دارد 
يا بنی صدر كه اصًا المذهب بود و جزو هيچ مرام و مسلکی نبود، همه را 
به حضور می پذيرفت، لکن كمتر به آنها بها می دادند. اما مرحوم حاج آقا 
مصطفی با آنها صد در صد مخالف بود و ماقات نمی كرد. نه بنی صدر، نه 
دكتر يزدی، نه قطب زاده، به خصوص حاج آقا مصطفی اصًا با قطب زاده 
خوب نبود. البته شايد دكتر يزدی نزد حاج آقا مصطفی می رفت، ولی آن 
اهميت را كه به ديدار امام برود، نداشت و همه می گفتند چه طور است 

كه امام با ما ماقات می كند ولی حاج آقا مصطفی به ما راه نمی دهد؟1
سيد حميد روحانی در مصاحبه اش در كتاب يادها و يادمان ها می گويد: 

مشی سيد مصطفی بر اين بود كه »حمل بر صحت همه جا خوب است 
جز در امور سياس��ی«. در سال 1349 شمس��ی صادق قطب زاده برای 
نخستين بار به نجف آمد و شبی را با حاج سيد مصطفی)ره( گذراند، حاج 
آقا مصطفی در اين ديدار به ماهيت او كامًا پی برد و به او بدبين ش��د و 
تا زنده بود ديگر او را به حضور نپذيرفت و با او ماقات نکرد و روحانيان 
مبارز نجف را نيز پيوس��ته از همکاری با قطب زاده بر حذر می داشت و 

خطر او را گو ش زد می كرد.2
با وجود اين برخوردها، مشخص نيست نويسنده با چه مستمسکی ادعای »دلبستگی 
حاج آقا مصطفی به روشنفکران دينی« را مطرح كرده است! شايد مراد او از روشنفکران 
دينی، مجتهدان مجاه��د فعال در نهضت امام خمينی بوده اس��ت! وگرنه وجود چنين 
رابطه ای در هيچ مستند معتبری تأييد نشده است و عاوه بر اين كه دلبستگی به افراد 

روشنفکر نداشته بلکه ارتباط خوبی هم با اين افراد نداشتند. 
بخش پايانی مدخل نيز به مسئله ديدگاه آيت اهلل مصطفی خمينی نسبت به آثار دكتر 
ش��ريعتی اختصاص يافته و در بيانی پيچيده و غير مستقيم، چنين آورده است: »او، به 
رغم انتقاداتی كه به دكتر علی شريعتی داشت، به فرزندانش توصيه می كرد كتاب های 

1. خاطرات سال های نجف، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(/ عروج، ج1، 1392، ص104. 
2. يادها و يادمان ها از آيت اهلل سيد مصطفی خمينی)ره(، همان، ج1، ص208-209. 
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وی را بخوانند و خود نيز چنين می كرد.« در صورتي كه سيد مصطفي صريحاً مي گفت 
دريغ از وقتي كه صرف نوشته هاي شريعتي شود با وجود اين چگونه مي توان پذيرفت كه 

فرزندانش را به مطالعه كتاب هاي شريعتي فراخواند؟!
نويسنده با مهارتی خاص، با نقل اين ماجرا و نيز »حضور سيد مصطفی به همراه سيد 
موسی صدر بر مزار دكتر شريعتی« تاش كرده، حساسيت ها و موضع گيری های جدی 
آقا مصطفی نس��بت به آثار و افکار دكتر ش��ريعتی را در حد »انتق��ادات عادی« تقليل 
دهد و با بيان اين مطلب، چنين القا كند كه ايش��ان نه تنها با آثار دكتر مخالفت جدی 
نداش��ته، كه فرزندان خود را به مطالعه آثار او ترغيب می كرده و خود نيز به مطالعه آثار 

وی می پرداخته است! 
اين مطلب نيز از جهات متعددی تأمل برانگيز و قابل نقد است؛ چه اينکه تاكنون كسی 
چنين مطلبی را تأييد نکرده اس��ت و در هيچ كدام از مصاحبه ه��ای مرتبط با آيت اهلل 
مصطفی خمينی، مؤيدی بر آن به چش��م نمی خورد؛ نه تنها مؤيدی بر اين مدعا وجود 
ندارد كه اظهارات مخالف آن در دس��ت است. به عنوان نمونه س��يد محمود دعائی )از 
مريدان فکری دكتر شريعتی كه ضمناً با آقا مصطفی نيز سال ها مستمراً در ارتباط بوده(، 

چنين می گويد: 
خود امام مخالف مرحوم ش��ريعتی به حس��اب نمی آمدند و در عين 
حال سعی می كردند تحفظی داشته باشند؛ اما بالعکس مرحوم حاج آقا 
مصطفی تحت تأثير القائات محافل سنتی، برخورد متفاوتی داشتند و 
ما نگران بوديم. من در آن صحبت ها دي��دم كه اين صبيه حضرت امام، 
خواهر حاج آقا مصطفی )همسر مرحوم آقای اعرابی( متأسف بود كه كه 
چرا داداش از مطالعات روز فاصله گرفته است و معلوماتش با روز نيست.1 

1. ويژه نامه روزنامه اطاعات، دوشنبه 5 بهمن 1394، ش26360، ص37-41. 
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شهادت حاج آقا مصطفی، عامل شتابزای مبارزات انقالب اسالمی

غالمرضا خارکوهی1
جستاری بر يک توطئه

صاحب نظران در بررسی پديده انقاب مؤلفه های مختلفی را به عنوان عوامل شتابزای 
مبارزات مردم عليه هيئت حاكمه معرفی می كنند. عامل شتابزا عبارت از حادثه ای است 
كه در يک جامعه مس��تعد انقاب، روند جنبش اجتماعی را سرعت می بخشد، موجب 
بيداری و بصيرت سياسی مردم جامعه می شود و آنها را برای مبارزه با حاكمان كشور به 
حركت و واكنش گسترده وامی دارد. برخی از صاحب نظران مثل آقای چالمرز جانسون 
چنين عاملی را به عنوان »عامل نهايی« معرفی كرده و می نويسد: »عامل نهايی واقعه ای 
است كه به وضوح نشان می دهد كه محافظه كاری ديگر قادر به ممانعت از جنبش انقابی 

نيست.«2 
برگزاری يک اعتصاب سراس��ری، اضمح��ال ارتش و پليس س��ركوبگر، فرار رئيس 
كشور، تجلی ناگهانی يک باور ايدئولوژيک در جامعه و حذف فيزيکی يک نخبه يا يکی 

1. تاريخ نگار انقاب اسامی 
2. چالمرز جانسون، تحول انقابی، ترجمه حميد الياسی، تهران، اميركبير، 1363، ص103. 
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از رهبران برجس��ته سياسی از جمله عوامل نهايی يا ش��تابزای مبارزات انقاب در يک 
جامعه محسوب می شوند. 

در انقاب اسامی  ايران مهم ترين عامل شتابزا شهادت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی- 
فرزند ارشد امام خمينی- بود. مخصوصاً كه اين واقعه يک رويداد ساده و طبيعی نبود، 
بلکه توطئه مشترك سازمان استخبارات عراق و سازمان امنيت ايران بود. حتی پزشکان 

عراقی هم مسموميت را عامل قتل حاج آقا مصطفی تشخيص داده بودند. 
اما مأموران مجری اين جنايت ماهرانه كارشان را انجام داده بودند. زيرا: 

اوالً مأم��وران امنيتی می دانس��تند كه تا آن زمان علمای اس��امی  فت��وا برای اجازه 
كالبدشکافی افراد نمی دهند. ُعرف چنين بود. چنان كه حضرت امام نيز چنين اجازه ای 

را برای كالبدشکافی پيکر مطهر فرزندش نداد. 
ثانياً از آنجا كه طراحی چني��ن جناياتی از نظر بين المللی و سياس��ی برای هر دولتی 
تبعات سنگينی دارد، مأموران امنيتی در اين گونه مواقع حتی االمکان اسناد مکتوب رد 
و بدل نمی كنند تا ردپايی برای افشای عامان جنايت باقی نماند. چنان كه ترور سپهبد 
تيمور بختيار- اولين رئيس ساواك كشور- در سال 44 در عراق، شهادت جهان پهلوان 
تختی در سال 46 در ايران، شهادت س��يد محمدرضا سعيدی و اعدام نه تن از زندانيان 
سياسی و... انتشار مقاله استعمار سرخ و سياه در روزنامه اطاعات 17 دی ماه سال 56 
عليه امام و نيز اخراج امام از نجف در اوايل مهرماه سال 57، از جمله اين توطئه های بدون 
مکاتبه بود كه هيچ گاه اسناد مکتوبی از آن به دست نيامد و اگر هم وجود داشته عوامل 

توطئه، آن اسناد را از بين برده اند. 
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در هر ص��ورت گرچه اين توطئه موجب ح��ذف فيزيکی ش��خصيت بزرگی از صحنه 
مبارزات ايران شد ولی از س��وی ديگر پس از شهادت آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در 
اول آبان سال 56 فضای سياسی ايران ش��اهد حوادثی بود كه در دو دهه چهل و پنجاه 
تجربه ای بی نظير به شمار می رفت. اول اين كه س��خنرانی های فراوانی در بزرگداشت 
شخصيت اين شهيد برپا شد. تعدد اين س��خنرانی ها به همراه محتوای سياسی آنها نه 
تنها پهنه ايران، بلکه كشورهای همسايه و بسياری از محافل دانشجويی در اروپا، امريکا 
و آسيا را نيز در بر گرفت. دوم اين كه در اين مجالس تنها به گراميداشت سيد مصطفی 
بسنده نشد، بلکه نام امام خمينی كه سال ها زندانی سينه ها و گلوها شده بود آشکارا بر 
زبان آمد و باالتر از آن وعاظ و خطبای اين مراسم خواسته هايی مطرح كردند كه پيش 
از آن در مجالس علنی بی س��ابقه بود: بازگش��ت امام خمينی از تبعيد، آزادی زندانيان 

سياسی، آزادی قلم، بيان و مطبوعات و... از جمله اين خواسته ها بود.
محمدرضا پهلوی به ظاهر خود را به رعايت آنچه فضای باز سياسی ناميده می شد، ملزم 
می ديد؛ ولی در باطن، او اعتقادی به فضای هر چند باز و آزادی سياس��ی و حقوق بشر 
نداشت. به همين جهت تعداد قابل توجهی از روحانيان پس از اين سخنرانی ها دستگير 

و تبعيد شدند. 
به اين سبب صاحب نظران معتقدند شهادت حاج آقا مصطفی پيروزی نهضت امام را در 
حساس ترين مرحله تسريع نمود؛1 اما چند روز بعد رژيم به فکر انتقام جويی افتاد. به اين 
صورت كه از يک طرف اقدام به تبعيد عده ای از فعالين مجالس سيد مصطفی نمود، و از 
طرف ديگر مقاله موهنی را در روزنامه اطاعات به چاپ رساند و سپس دست به كشتار 
مردم قم زد. در نتيجه رويدادی كه در دی ماه 1356- هشتاد روز- پس از شهادت سيد 
مصطفی خمينی در شهر قم رقم خورد، احتمال فروپاش��ی سلطنت را دو چندان كرد. 
اين كشتار به خاطر اعتراض طاب و مردم اين شهر نسبت به چاپ مقاله ای موهن عليه 
امام خمينی در روزنامه اطاعات 56/10/17 بود كه ستون فقرات و مغز متفکر مبارزات 

مردم ايران محسوب می شد.
پيش بينی سقوط رژيم شاه پس از اين حادثه، اولين بار در پيامی  كه حضرت امام خمينی 
به مناسبت كشتار 19 دی سال 56 قم صادر كردند، بر سر زبان ها افتاد. او در اين پيام به ملت 

شريف ايران مژده داد كه »... رژيم جائرانه شاه نفس های آخرش را می كشد.«2

1. كوثر، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1373، ج1، ص319. 
2. صحيفه امام، ج3، ص315. 
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تجلی شهادت حاج آقا مصطفی در نجف 
آيت اهلل شهيد سيد مصطفي خميني فرزند گرانقدر امام خميني و حاجيه خانم خديجه 
ثقفی، در آذر سال 1309ش در ش��هر قم ديده به جهان گشود. او در محيطي آكنده از 
معنويت رش��د كرد و در حوزه علميه قم به تحصيل علوم ديني پرداخت. در 21 سالگي 
مشغول تحصيل دروس خارج شد و از محضر آيت اهلل بروجردي، امام خميني و آيت اهلل 
سيد محمد داماد استفاده علمي زيادي برد و در حدود 27 سالگي به درجه  اجتهاد رسيد. 
ايشان در س��ال 1335 ش با دختر آيت اهلل ش��يخ مرتضی حائري- نوه آيت اهلل حائری 

بزرگ، بنيان گذار حوزه علميه قم- ازدواج كرد. 
همزمان با تبعيد امام خميني در 13 آبان سال 1343 به تركيه، حاج آقا مصطفی نيز 
دستگير و زنداني شد و پس از 57 روز از زندان آزاد گرديد. سپس مجدداً توسط ساواك 
دس��تگير و به تهران اعزام و از آنجا به تركيه تبعيد ش��د. او همراه امام از تركيه به عراق 
اعزام شد و تا زمان شهادتش، مدت سيزده سال در حوزه  علميه  نجف به تدريس، تأليف 

و مبارزات سياسی عليه رژيم پهلوی مشغول بود. 
حاج آق��ا مصطفی با آنکه ب��ه احترام پدر بزرگ��وارش خ��ود را در عرصه های علمی  و 
اجتماعی كمتر بروز و ظهور می داد، ولی عالم مجتهد و شناخته شده ای بود كه هميشه 
ساواك اقداماتش را تحت نظر داشت و چون او را خطری جدی برای استمرار حکومت 
پهلوی می ديد، به همين جهت در سحرگاه روز يکشنبه اول آبان ماه سال 1356 در سن 
47 سالگي در منزل خودش در ش��هر نجف اشرف- كش��ور عراق- به طور مشکوك به 

شهادت رساند.
اهميت خبر ش��هادت حاج آقا مصطف��ی از آن جهت بود كه عاوه بر نقش برجس��ته 
سياس��ی او در هماهنگی بين نيروهای مبارز و مديريت دفتر و بيت امام، فرزند ارش��د 
 حضرت امام- يگانه پيشوای مبارزات حق طلبانه مردم عليه استبداد پهلوی- محسوب 

می شد. 
حاج آقا مصطفی كسی بود كه در مدرس��ه انقابی امام خمينی اسام ناب را شناخته 
بود، و قهراً خطر بزرگی برای رژيم شاه به شمار می آمد. او عاوه بر داشتن افکار و روحيه 
انقابی، معتقد به قيام مسلحانه عليه رژيم نيز بود1 و تا آنجا كه می توانست افرادی را كه 
با او سر و كار داش��تند به فرا گرفتن فنون نظامی  و پارتيزانی تشويق می كرد و وسايل و 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، قم، دفتر انتشارات اسامی، 1361، ج1، ص932. 



57
می

سا
ب ا

قا
ت ان

رزا
مبا

ی 
ابزا

 شت
مل

، عا
فی

صط
قا م

ج آ
 حا

دت
شها

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

امکانات آن را تا حدودی برايشان فراهم می ساخت.1 او معتقد بود كه طلبه ها بايد آموزش 
نظامی  ببينند. البته امام تا پيروزی انقاب هيچ گاه معتقد به مبارزه مسلحانه نبودند بلکه 
معتقد بودند بايد به مردم آگاهی داد تا آنها روشن شوند. در اين صورت مردم اگر رژيمی 

 را نخواستند آن را از بين می برند. 
اما نظر شخصی حاج آقا مصطفی اين بود كه تنها با كار سياسی كردن، نمی توان يک 
رژيم 2500 ساله را از بين برد. بايد مردم به خصوص چهره های مورد توجه جامعه، مسلح 
ش��وند و در مبارزه مس��لحانه حضور پيدا بکنند. به همين دليل بايد به طلبه ها آموزش 
نظامی  بدهيم.2 اما اين برنامه حاج آقا مصطفی از نظر دستگاه جاسوسی شاه پنهان نبود.3 
او عاوه بر آنکه خود يک مجتهد كامل و اس��تاد و مدرس برجسته سطوح عاليه علوم 
اس��امی  و اهل تحقيق و تأليف بود، در همه احوال از امام نيز مراقبت می كرد تا از نظر 

جسمی، اجتماعی و سياسی كوچکترين صدمه ای به او وارد نشود. 
او امام را انسان كامل می دانس��ت و ارادت عجيبی به او داشت. به همين جهت خود را 
وقف امام كرده بود. در نجف اش��رف با آن جو سياسی آش��فته و آن همه معاهدات بين 
دولت های ايران و عراق و با وجود فعاليت های منفی آخوندهای وابس��ته عليه امام، آقا 
مصطفی خود را س��پر بای امام كرده بود و با اخاق و روابط عمومی  خوبی كه داشت، 

خيلی از مسائل را حل می كرد و در تمام مسائل حضور داشت.4 
او يار نزديک و بازوی توانايی برای پدر و تکيه گاهی ب��رای پيروان امام بود.5 او از طرق 
مختلف مانند توزيع رس��اله، اعاميه ها، پيام ها، نوارها، نامه ها، نشر سخنان و مواضع و 
ديدگاه های امام در ايران و ساير كشورها، به وسيله شبکه مبارزين به ترويج انديشه های 
امام می پرداخت. همچنين او با سفر به كشورهای عربستان، سوريه و لبنان كه غالباً به 
بهانه زيارت صورت می گرفت، با مبارزان مس��لمان و طرفداران ايرانی و غير ايرانی امام 
ارتباط برقرار می كرد و به آنها رهنمودهای الزم را می داد.6 در يکی از اس��ناد س��اواك 
تصريح شده كه هر ماه تعدادی از دانشجويان ايرانی كه در اروپا هستند به بيروت می روند 

و از آنجا به وسيله حاج آقا مصطفی خمينی به عراق نزد امام در نجف برده می شوند.7
1. همان. 

2. سيد علی اكبر محتشمی، خاطرات سياسی، تهران، خانه انديشه جوان، 1378، ج2، ص293. 
3. سيد حميد روحانی، همان. 

4. به اهتمام گروه تاريخ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره(، سال های نجف، خاطرات آيت اهلل سيد محمد سجادی، 
تهران، عروج، 1389، ج 2، ص105-107. 

5. كوثر، همان، ص291. 
6. به اهتمام معاونت پژوهشی مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام)ره(، اميد اسام، تهران، عروج، 1390، ص8. 

7. سند شماره 5930، مورخ 52/2/29 ساواك
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او در جريات مبارزات س��ال 41 و 42 يک��ی از افراد پركار و فعال ب��ود و در به حركت 
درآوردن نيروهای اصيل فعاليت و كوشش های طاقت فرسا داشت. در قيام 15 خرداد نيز 
نقش مديريتی خود را در غياب امام به خوبی ايفا نمود و نقطه اتکای مبارزات روحانيون 
بود؛ چنان كه رئيس ساواك قم در تاريخ 42/5/20 در خصوص نقش آقا مصطفی بعد از 

بازداشت پدرش و قيام 15 خرداد می نويسد: 
بعد از دستگيری و بازداش��ت آيت اهلل خمينی، پس��ر وی به نام سيد 
مصطفی كه معمم نيز می باشد امور جاريه را انجام می دهد و پول هايی 
هم توسط بازاريان تهران جهت پرداخت شهريه طاب رسيده كه شهريه 
ماه جاری طاب حوزه علميه قم ]به[ وسيله نامبرده پرداخت گرديده 

است.
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باز در سند ديگر ساواك به تاريخ 42/5/22 آمده كه: 
اخيراً پس��ر آيت اهلل خمينی ب��ا افراد 
متنفذ و مخالف دولت در تماس می باشد 
و چ��ون مش��اراليه می تواند ب��ا پدرش 
ماقات نماي��د از اين لح��اظ رابط بين 

پدرش و افراد مخالف دولت است.1
يکی ديگر از اسناد ساواك حاكی از تشديد فعاليت حاج 

آقا مصطفی عليه دولت در همين ايام است: 
طبق اطاع واصله پس از دس��تگيری 
عده ای از علمای تبريز، س��يد مصطفی 
خمينی فرزند آيت اهلل خمينی شديداً بر 

عليه دولت فعاليت می نمايد و چند روز قبل گويا برای تماس با ميانی 
به مشهد رفته است.2

باز در س��ند ديگری از س��اواك ش��ميرانات به تاريخ 42/5/31 تصريح شده كه سيد 
مصطفی خمينی در اغلب موارد با اشخاص مخالف دولت به وسيله تلفن تماس داشته 

كه به صورت رمز در نقاط مختلف قرار ماقات می گذارند و با هم در ارتباط می باشند.3
حاج آقا مصطفی پس از دس��تگيری امام در آبان سال 43 كه به خاطر سخنرانی عليه 
كاپيتوالسيون بازداشت شده بود، باز هم سکوت نکرد و به فعاليت هايش عليه رژيم ادامه 

داد. چنانکه رئيس ساواك قم در گزارشی به تاريخ 43/8/13 نوشت:
... نامبرده فوق پس از دستگيری پدرش )آيت اهلل خمينی( در صبح روز 
جاری با جمع آوری اشخاص و مراجعه به آيات و تحريک بازاريان ايجاد 

تشنج می نمود. 

1. سند مورخ 42/5/20 ساواك تهران
2. سند شماره 22716، مورخ 42/10/14 ساواك تهران

3. سند شماره 1051، مورخ 42/5/31 ساواك شميرانات

در انقالب اسالمی  ایران 
مهم ترین عامل شتابزا شهادت 
آیت اهلل سيد مصطفی خمينی- 
فرزند ارشد امام خمينی- بود. 
مخصوصًا که این واقعه یک 
رویداد ساده و طبيعی نبود، 
بلکه توطئه مشترک سازمان 
استخبارات عراق و سازمان 
امنيت ایران بود. حتی پزشکان 
را  مسموميت  هم  عراقی 
عامل قتل حاج آقا مصطفی 

تشخيص داده بودند
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در نتيجه آقا مصطفی بازداش��ت و ب��ه تركيه نزد 
پدرش تبعيد گرديد. لذا آقا مصطفی چه زمانی كه او 
در قم بود و چه زمانی كه در تبعيدگاه تركيه و نجف به 
سر می برد، مردانه مدافع آرمان های انقاب اسامی 
بود. نه تسليم هشدارها و وعده های مأموران شد و نه 
در مقابل دولت های ايران و تركيه و عراق كوتاه آمد.1 
پس يک��ی از علل وحش��ت س��اواك از ح��اج آقا 
مصطفی، كه او را به شهادت رساند اين بود كه ساواك 
خطر وجود او را ب��رای بقای رژيم ش��اه جدی تلقی 
می كرد. چنانکه ساواك نيز در يکی از گزارشات خود 

اين موضوع را تصريح نموده: 
در حال حاضر وضع خمينی در عراق به اين ترتيب است كه كليه كارها 
و فعاليت وی دست پس��رش مصطفی خمينی افتاده و تمام طرفداران 

خمينی اطراف پسرش جمع شده اند.2 

1. البته ترسيم جامع تر حيات سياسی و مبارزاتی حاج آقا مصطفی مجالی ديگر و پژوهشی گسترده را می طلبد. 
2. سيد علی اكبر محتشمی، همان، ص294. 

صاحب نظران معتقدند شهادت 
پيروزی  آقا مصطفی  حاج 
نهضت امام را در حساس ترین 
مرحله تسریع نمود؛ اما چند روز 
بعد رژیم به فکر انتقام جویی 
افتاد. به این صورت که از یک 
طرف اقدام به تبعيد عده ای از 
فعالين مجالس سيد مصطفی 
نمود، و از طرف دیگر مقاله 
موهنی را در روزنامه اطالعات 
به چاپ رساند و سپس دست به 

کشتار مردم قم زد
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اين موضوع در گ��زارش مورخ 8 خرداد س��ال 51 
ساواك نيز به نوعی تصريح شده كه »در حال حاضر 
عامل اصلی فعاليت های خمين��ی فرزند او مصطفی 

می باشد.1
رژيم شاه فکر می كرد ياران امام دنبال درست كردن 
»خمينی دومی« هس��تند كه در صورت ارتحال امام 
راهش را تا برچيدن حکومت پهلوی و اس��تقرار يک 
نظام اسامی  ادامه دهد. چنانکه يکی از تحليل گران 
ساواك يک هفته پس از ش��هادت حاج آقا مصطفی 

طی گزارشی نوشت: 
عناصر موصوف ]روحانيون و س��اير ايرانيان خارجی مخالف رژيم[ در 
گذشته كوشش داشتند مصطفی را كم كم به سر حد خمينی برسانند تا 
پس از فوت پدرش جانشينی- از ديدگاه آنان- وجود داشته باشد و در 
حقيقت خمينی دومی  هم باشد كه بتوانند از نام و نشان او بر ضد دولت 
ايران استفاده كنند، كه با مرگ ناگهانی او تمام نقشه های آنان نقش بر 

آب شد.2
لذا رژيم شاه تصور می كرد با ش��هادت حاج آقا مصطفی، هم امام خمينی را شکست 
خورده و مأي��وس می كند، هم ضربه ای ب��ر پيکر نهضت اس��امی  وارد می نمايد3 و هم 

جانشين احتمالی امام را برای رهبری آينده انقاب اسامی  از بين می برد! 
اما همه ديدند كه اين آرزوی رژيم وارونه ش��د و امام با آنکه ب��ا عواطف پدری، از اين 
مصيبت داغدار شد، ولی در اين ضايعه اسفناك ابراهيم وار صبر كرد و مانند كوه استوار 
ايس��تاد و اين مصيبت بزرگ كمترين خللی در برنامه های منظ��م وی به وجود نياورد. 
برخورد ش��کيبانه امام خمينی با اين فاجعه- كه حاكی از روح بلند و ايمان و اطمينان 

قلبی كم نظيرش بود- موجب شگفتی و حيرت همگان گرديد.4 
از س��وی ديگر ياران امام و دوس��تان حاج آقا مصطفی نه تنها مأيوس نش��دند، بلکه با 
سازماندهی جديدی كه به همت سيد احمد آقا فرزند كوچک تر امام صورت گرفت، همگان 

1. سند شماره 5386، مورخ 51/3/8 ساواك 
2. گزارش شماره 13026، مورخ 8 آبان سال 56 نمايندگی ساواك در عراق 

3. سيد حميد روحانی، همان. 
4. شهيدی ديگر از روحانيت، روحانيون مبارز ايرانی خارج از كشور، نجف اشرف، آبان 1356، ص18. 

پيش بينی سقوط رژیم شاه 
پس از شهادت آقامصطفي، 
اولين بار در پيامی  که حضرت 
امام خمينی به مناسبت کشتار 
۱۹ دی سال 56 قم صادر 
کردند، بر سر زبان ها افتاد. 
او در این پيام به ملت شریف 
ایران مژده داد که »... رژیم 
جائرانه شاه نفس های آخرش 

را می کشد.«
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حول محور رهبری امام بر كوشش های سياسی- مذهبی خود عليه رژيم پهلوی افزودند. 
به همين سبب با انتشار خبر ش��هادت حاج آقا مصطفی، انقابيون در مناطق مختلف 
كشور، دست به تحركات تازه ای برای افش��ای اين جنايت عوامل شاه زدند و با تکثير و 
توزيع اطاعيه ها و برپايی مجالس مختلف ضمن تجليل از مقام واالی امام، تنور مبارزه 
را هر چه بيشتر گرم كردند؛ به طوری كه تحوالت و تحركات حاصل از اين واقعه يکی از 

عوامل اصلي سقوط زودهنگام رژيم در ماه های پايانی انقاب گرديد. 
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پ��س از ش��هادت حاج آق��ا مصطف��ي، اولين 
واكنش ها در عراق بود. به طوری كه حوزه علميه 
نجف اشرف و ديگر شهرهاي عراق، تعطيل شد. 
نکته بس��يار مهم و قابل تأمل در تعطيلي حوزه 
علميه نجف، اين است كه مرسوم نبود به خاطر 
درگذش��ت يکي از علما، آن حوزه كامًا تعطيل 
ش��ود. تنها زماني كه يکي از مراج��ع طراز اول 
وفات مي كرد، حوزه تعطيل مي ش��د. بنابر اين 
با انتشار خبر شهادت حاج آقا مصطفي درس ها 
تعطيل شد. از ساعات اوليه، روز اول آبان ماه سال 
56 در منزل امام خميني، مراسم روضه خواني به 
همين مناسبت برپا شد كه آيات، مراجع، فضا و 

طاب علوم ديني براي تسليت گويي به امام، مي آمدند.1 
پس از اين، اولين مجلس فاتحه خواني را امام در مسجد هندي- كه بزرگ ترين مسجد 
نجف اشرف بود- برگزار كرد. اين مراسم طی سه ش��ب متوالي- چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعه- به طرز باش��کوهي برگزار گرديد و در آن، عموم طبقات مردم از شهر نجف و 
شهرهاي ديگر عراق مثل بغداد، كاظمين، عماره، سامرا، بلد، كربا، ديوانيه، حله و كوفه 
شركت كردند. مراس��م ديگري را نيز آيت اهلل خويی و ساير مراجع و هيئت هاي لبناني، 

ايراني، عراقي، پاكستاني، افغاني و غيره مقيم نجف برگزار نمودند. 
تعطيلي حوزه علمي��ه نجف به صورت بي س��ابقه اي تا ده روز ادامه پي��دا كرد و حتي 
تصميم بر اين بود كه بيش از اين تا اربعين مرحوم حاج آقا مصطفي ادامه پيدا كند؛ اما 
امام خميني در پايان همين روز اعام كردند كه درس ها نبايد تعطيل شود و آقايان علما 
درس هاي خود را شروع كنند. امام خميني در روز دهم آبان به منظور واداشتن ديگران 

به شروع كاس هاي درس، خودشان در كاس حاضر شدند.2

بازتاب واقعه در شهرهای ايران
به دنبال ش��هادت س��يد مصطفی مناطق مختلف كش��ور طاب و جوانان روشنفکر، 

1. ندا، ش22، پاييز 1376، ص23. 
2. يادها و يادمان ها، كميته علمی كنگره بزرگداشت آيت اهلل س��يد مصطفي خميني، خاطرات حجت االسام 

محتشمی، تهران، عروج، 1376، ج1، ص179-181. 

یکی از علل وحشت ساواک از حاج 
آقا مصطفی، که او را به شهادت 
رساند این بود که ساواک خطر 
وجود او را برای بقای رژیم شاه 
جدی تلقی می کرد. چنانکه ساواک 
نيز در یکی از گزارشات خود این 
موضوع را تصریح نموده: »در حال 
حاضر وضع خمينی در عراق به این 
ترتيب است که کليه کارها و فعاليت 
وی دست پسرش مصطفی خمينی 
افتاده و تمام طرفداران خمينی 

اطراف پسرش جمع شده اند.«
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بازاريان، فرهنگيان، كارمندان و كشاورزان كشور ايران دست به تحركات تازه ای زدند. 
ولی به رغم تاش های حاصل، شهربانی و ژاندارمری و ساواك به بهانه های مختلف غالباً 
مانع از برگزاری مجالس ترحيم علنی و عمومی   شدند. اين در حالی بود كه ساواك تهران 
روز دوم آبان س��ال 56- يعنی دو روز پس از واقعه- طی بخش��نامه ای به سازمان های 
تابعه- به ظاهر- اجازه داده بود كه برگزاری مجالس ترحيم برای فرزند امام بامانع است: 
سيد مصطفی خمينی فرزند ارشد روح اهلل خمينی در اثر سکته قلبی 
در عراق فوت نموده است، و چون از جانب روحانيون مجالس ختمی  به 
اين مناسبت برگزار خواهد ش��د پيش بينی الزم معمول و چنانچه اين 
مجالس به طور ساده برگزار شود بامانع ]است[. وعاظ و سخنرانان فقط 
درباره متوفی صحبت ]نمايند[ و حساسيتی درباره خود خمينی نشان 
داده نشود. ولی در صورتی كه وعاظ و سخنرانان در مجالس عليه مصالح 
كشور مطالبی عنوان و يا در خارج از محيط مجالس، عناصری دست به 
تظاهرات و يا تحريکاتی بزنند شهربانی محل با تدابير الزم از اين اقدامات 

جلوگيری به عمل آورد.1 
از جمله در گرگان، ساواك و شهربانی از برپايی چنين مجلسی برای شهادت حاج آقا 
مصطفی جلوگيری می كردند. جمعی از علمای مبارز گرگان پيش نويس اطاعيه مجلس 
ترحيم را تهيه نمودند و پنج نفر به اس��امی  آقايان: 1. س��يد كاظم نورمفيدی 2. س��يد 
حبيب اهلل طاهری 3. شيخ رسول رضايی 4. سيد محمد رئيسی 5. شيخ محمد شعبانی 
آن را امضا نمودند و جهت اخذ مجوز به شهربانی گرگان فرستادند. اين اطاعيه از ساواك 
گرگان به مازندران و از آنجا به تهران ارسال شد و مقام مسئول در ساواك كشور به بخش 

امنيت داخلی دستور داد: 
اين اعاميه تکثير و روی پرون��ده افراد س��ابقه دار بايگانی و در مورد 
افرادی كه دارای پرونده نمی باشند و همچنين برای ميرحيدری پرونده 
تشکيل و روی پرونده موضوعی و استعامی  كه قبًا در مورد طرفداران 
خمينی از طريق مركز اس��تان ش��ده بود نيز منعکس و با ارايه پرونده 

1. چنان كه ماحظه مي شود، ساواك در مکاتبات و گزارش هاي خود سعي مي كند از عبارت سکته قلبي به جای 
شهادت حاج آقا مصطفي استفاده كند تا بدين وسيله اين واقعه را يک مسئله عادي و معمولي جلوه دهد؛ اما اسناد 
و مدارك فراواني در دسترس اس��ت كه در مجالس ترحيم برگزارشده، س��خنرانان علت رحلت حاج آقا مصطفي 
را به ساواك نس��بت داده اند و مجالس ترحيم به تدريج به مجالس انتقاد از حکومت پهلوي، تبديل گرديده است. 
رك: شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت 

اطاعات، 1388، ص52. 
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موضوعی مذاكره نماييد. ضمناً در م��ورد مراقبت از اين قبيل افراد و در 
صورت لزوم ايجاد محدوديت هاي الزم تبادل نظر شود.1 

لذا شهربانی نه تنها با برگزاري آن موافقت نکرد، بلکه موضوع را به ساواك انعکاس داد. 
آقای سيد صادق ميرحيدری كه خود اين اطاعيه را برای اخذ مجوز به شهربانی گرگان 

برده در اين باره می گويد: 
يک شب كه در مسجد پشت سر آقاي نورمفيدی نماز می خوانديم به 
ايشان گفتم: نمی خواهيد برای پسر امام مجلس بنشينيم؟ اگر خواسته 
باشيد كه بنش��ينيم من حاضرم اطاعيه را به اطاعات شهربانی ببرم و 
اجازه مجلس را بگيرم. حاج آقا خيلی خوشش آمد. منتظر بود و اطاعيه 
را نوشتند و فردا ما اين اطاعيه را به اطاعات شهربانی برديم. در آنجا 
رئيس اطاعات وقت آقای اتابکی بود كه با نگاهی تند به من نگاه كرد و 
گفت: سيد اين چيه؟ و من گفتم بخوان ببين چيه، می خواهيم برای پسر 
امام مجلس ترحيم بنشينيم. گفت: برو ظهر بيا. ما ظهر رفتيم، مجدداً باز 
گفت: فردا بيا. فردا هم رفتيم باز ما را سرگردان كرد. تا اينکه ظهر موقع 
نماز حاج آقا می خواس��ت نماز برود كه ما را ديد و گفت چه طور ش��د؟ 
گفتم جريان اطاعيه اينطوری شده، به من گفته اند: ظهر بيا، و رئيس 
فرهنگ ]اداره آموزش و پرورش گرگان[ هم ما را خواسته و بنا كرده به 
بد و بيراه گفتن و تهديد كردن. لذا حاج آقا دستور داد ديگر شما نرويد، 
ما يکی ديگر را پيدا می كنيم كه برود اعاميه را از شهربانی بگيرد. پس 
از چند روز بعد كه موضوع را از حاج آقا نورمفيدی پرسيدم، گفت: اجازه 

گذاشتن مجلس ترحيم برای پسر امام را نداده اند.2
عوامل ساواك نه تنها در گرگان بلکه در ساير ش��هرها نيز چنين سخت گيري هايي را 
به اجرا گذاشتند. چنان كه آقاي شيخ علي اصغر زنگانه يکي از روحانيان مبارز علي آباد 

كتول مي گويد: 
در مورد برگزاري مجلس ترحيم برای آيت اهلل سيد مصطفي خميني 
در آن روزگار، حقير براي جمع كردن هم��ه روحانيون منطقه به منزل 
امام جماعت مسجد جامع علي آباد كتول، با ماشين به درب خانه ايشان 

1. غامرضا خاركوهی، استان گلستان در انقاب اسامی، تهران، عروج، 1391، ج2، ص442. 
2. از متن مصاحبه مؤلف با نامبرده 
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رفتم و آنها را آوردم. پس از اجتماع به ياد دارم كه براي اداره و سخنراني 
در جلسه ختم، گفت وگوهايي پيش آمد و حقير با جرئت تمام آمادگي ام 
را اعام كردم. لذا بنا شد كه من سخنراني كنم و برنامه مراسم مشخص و 
تمام شد... ناگهان صبح زود ديدم زنگ در منزل ما به صدا درآمد. رفتم و 
در را باز كردم كه مشاهده نمودم از طرف ساواك گرگان و فرمانده پاسگاه 
ژاندارمري آمده اند و مرا به ساواك بردند... و چه سؤاالتي همراه با 2، 3 
برخورد فيزيکي )سيلي( كه نثار من كردند!... باالخره فرداي آن شب به 
خاطر همين، برنامه ريزي هاي ما براي برگزاري مجلس ختم مرحوم حاج 
آقا مصطفي خميني در علي آباد كتول به هم خورد و مأموران ژاندارمري 

در مسجد را بستند و مانع از برگزاري آن مراسم شدند.1
ولی به رغم اين س��خت گيری ها در برخی از مناطق ايران مجالس��ی برای بزرگداشت 
شهادت او كه در واقع بزرگداشت شخصيت حضرت امام و برافراشتن علم مبارزه بر ضد 

رژيم شاه بود، برگزار شد. چنان كه آقای محمدعلی ايزان لو می گويد: 
وقتی خبر شهادت آقا مصطفی منعکس شد، طبق معمول در مسجد 
جامع گنبد نيز به رسم يادبود، مراسمی  برگزار گرديد كه در اين مجلس 
آقای حسنی كه روحانی ساكن گنبد بودند، سخنرانی كردند و آنجا نام 
امام و آقا مصطفی را بردند كه برای اولين بار مردم حاضر در مسجد برای 

نام امام سه بار صلوات فرستادند.2

1. از مصاحبه مکتوب مؤلف با نامبرده 
2. از خاطرات مکتوب نامبرده براي مؤلف 
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اما با وج��ود همه تضييقاتی ك��ه رژيم در اين 
راه به عمل می آورد به محض رس��يدن خبر به 
ايران، آثار عزا و تعطيلي در بسياری از شهرهاي 
مختلف، مخصوصاً در ش��هرهای ق��م و تهران 
نمايان ش��د. بازار قم تعطيل گرديد و قشرهای 
مختلف مردم به عزاداري پرداختند. بازار تهران 
و ساير شهرستان ها نيز همچون شهر قم تعطيل 
و مجالس ختم و بزرگداشتي برگزار گرديد. روز 
دوم آبان 1356 كه مصادف با سالروز تولد امام 
رضا)ع( بود، به مناس��بت عروج ملکوتي فرزند 
امام خميني، مراسم جشن تعطيل شد و مردم به 

عزاداري و سخنراني پرداختند. 
همچنين به مناسبت هفتمين روز شهادت فرزند ارشد امام خميني مجلس باشکوهي 
در مسجد ارگ تهران منعقد گرديد. در برپايي اين مجلس، تجار، بازاريان و دانشجويان 
برخي از دانشگاه هاي تهران نقش زيادي داشتند. در يکي از گزارش هاي ساواك در مورد 
تاش دانشجويان دانشگاه صنعتي آريامهر )صنعتي شريف كنوني(، چنين آمده است:

خبر واصله حاكي اس��ت كه دانشجويان دانش��گاه صنعتي آريامهر به 
مناسبت فوت مصطفي خميني، يک برگ آگهي در ساختمان مجتهدي 
آن دانشگاه نصب و ضمن آن از دانشجويان دعوت نموده اند ساعت 13 
مورخ 36/8/8 ]56[ در مسجد ارگ حضور به هم رسانند. مضافاً به اينکه 
در اين زمينه تراكت هاي ديگري نيز پخش گرديده است. مراتب جهت 

اطاع هر گونه پيشگيري هاي الزم اعام مي گردد.1

1. شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني به روايت اسناد ساواك، همان، ص50. 

با تالش و برنامه ریزي هاي مبارزین 
خارج از ایران و ارسال هزاران پيام 
تسليت و برگزاري مجالس ترحيم 
و کشيده شدن آن به رسانه هاي 
ارتباط جمعي جهان، شهادت 
حاج آقا مصطفي بعد جهاني نيز 
به خود گرفت. حتي گذشت زمان 
نيز موجب کاهش و فرو نشستن 
امواج آن نشد، بلکه بر خالف تصور 
و پيش بيني هاي ساواک و دیگر 
عوامل رژیم پهلوي، روز به روز بر 

ابعاد آن افزوده گشت
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بر اساس اس��ناد ساواك از س��اعت 15 الی 17 
مراس��می  در تهران به مناس��بت ش��هادت سيد 
مصطفی خمينی با شركت جمعی حدود 3 الی 8 

هزار نفر در مسجد ارگ تهران برگزار شد. 
همچني��ن از طبقه فوقانی مس��جد ارگ تهران 
تعدادی اطاعي��ه با امضای »دانش��جويان مبارز 

مسلمان« در بين مردم توزيع شد.1 
گزارش ديگري از ساواك حکايت از سفر طاب 
علوم ديني قم به تهران براي ش��ركت در مجلس 

فوق دارد: 
طبق اطاع روز 36/8/8 ]56[ ح��دود 3000 نفر از طاب علوم ديني 
و اهالي شهر قم با اتوبوس به تهران عزيمت كردند تا در مجلس ترحيم 
مصطفي خميني، پسر روح اهلل خميني كه در مسجد ارگ تهران برگزار 
مي گردد، شركت كنند. خواهشمند است دستور فرماييد پيش بيني هاي 
الزم براي مراقبت از مجلس مذكور معم��ول و نتيجه را به اين اداره كل 

اعام دارند. 
در گزارش ديگر ساواك به پخش اعاميه هايي در خيابان هاي اطراف دانشگاه تهران 
از جمله خيابان شاهرضا )انقاب اس��امي كنوني(، 21 آذر و ميدان 24 اسفند )ميدان 
انقاب كنوني( اشاره شده و نوشته شده كه در آن اعاميه ها، از درگذشت سيد مصطفي 
به عنوان شهادت ياد شده است و از دانشجويان خواسته شده كه در مجلس ترحيمي كه 

قرار است در مسجد ارگ برگزار شود، شركت نمايند. 
عاوه بر اين در بسياري ديگر از مساجد تهران نظير مس��جد جامع بازار، مسجد امام 
خميني، مسجد همت تجريش، علي ابن ابيطالب شوش، مسجد وفا، مسجد امام حسين، 
مسجد جامع نارمک، مس��جد آيت اهلل كاشاني در پامنار، مس��جد ابوالفضل رباط كريم 

مجالس باشکوهي برگزار گرديد. 
لذا شهادت فرزند گرامي حضرت امام برخاف تصورات رژيم شاه، تحرك فزاينده اي در 
فضاي مبارزاتي كشور ايجاد كرد و به رغم سخت گيري هاي ساواك، مخالفان حکومت 

1. معصومه مرادپور آرانی، روزهای حماسه و نور، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1391، 
ج1، ص56. 

رژیم شاه تصور می کرد با شهادت 
حاج آقا مصطفی، هم امام خمينی 
را شکست خورده و مأیوس 
می کند، هم ضربه ای بر پيکر 
نهضت اسالمی  وارد می نماید و 
هم جانشين احتمالی امام را برای 
رهبری آینده انقالب اسالمی  از 
بين می برد! اما همه دیدند که این 

آرزوی رژیم وارونه شد 
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پهلوي در نقاط مختلف كش��ور و در ساير 
كش��ورها دس��ت به تحرك تازه اي زدند و 
در بس��ياری از مناطق ايران حتی در شهر 
كوچکی مثل بهشهر مراسم گرفتند. ساواك 

مازندران در اين باره نوشت: 
مجل��س مذكور س��اعت 
15 مورخه 36/8/7 ]سال 
56[ در مس��جد ماصف��ر 
بهشهر منعقد ]شد و[ عده 
زيادی از روحانيون و افراد 
متعص��ب مذهب��ی در اين 

مجلس شركت كرده بودند، شيخ ابوالحسن فاضلی فرزند محمود، شيخ 
حسين شفيعی، شيخ علی اسدی، ]و[ ش��يخ جعفر رحمانی در حياط 

مسجد ايستاده و به شركت كنندگان تسليت می گفتند.
ضمناًً شيخ صادق چالويی به منبر رفته، درباره فضيلت و علم و دانش 
سيد مصطفی خمينی صحبت و اضافه می نمايد شخصی خبر آورده، آن 
مرد بزرگ و مرجع عاليقدر با شهامت و شجاعت در مقابل مرگ فرزندش 
خم به ابروی خود نياورده، و وقتی فرزن��د خود را در قبر قرار می داده به 
آسمان نگاه كرده و گفته: خدايا خودت او را به من دادی و خودت از من 

گرفتی. جلسه در ساعت 17 خاتمه يافت.1 

1. آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی 

با انتشار خبر شهادت حاج آقا مصطفی، 
انقالبيون در مناطق مختلف کشور، 
دست به تحرکات تازه ای برای افشای 
این جنایت عوامل شاه زدند و با تکثير 
و توزیع اطالعيه ها و برپایی مجالس 
مختلف ضمن تجليل از مقام واالی 
امام، تنور مبارزه را هر چه بيشتر 
گرم کردند؛ به طوری که تحوالت و 
تحرکات حاصل از این واقعه یکی از 
عوامل اصلي سقوط زودهنگام رژیم در 

ماه های پایانی انقالب گردید
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واکنش ها و تحرکات خارجی
عاوه بر ايران و عراق، شهادت آيت اهلل سيد 
مصطفي خميني، در ميان مس��لمانان ساير 
كشورهای جهان، مخصوصاً ملل اسامي نيز 
انعکاس يافت و بيش از همه در بين انقابيون 
و نيروهای مبارز خارج كشور ديده شد. زيرا 
حاج آق��ا مصطفي در طول حيات سياس��ي 
دوازده س��اله خود در تبعيدگاه نجف، نقش 
مؤثر و آشکاري برای فعال نگه داشتن نهضت 
امام خمين��ي و ارتباط با نيروهاي اس��امي 
مب��ارز در اروپا، امريکا و س��اير كش��ورهاي 

مسلمان داش��ت. بر اين اس��اس جايگاه و نقش ايش��ان در هدايت و هماهنگي ياران و 
دوستداران امام، كامًا منحصر به فرد بود.

با تاش و برنامه ريزي ه��اي مبارزين خارج از ايران و ارس��ال هزاران پيام تس��ليت و 
برگزاري مجالس ترحيم و كشيده شدن آن به رسانه هاي ارتباط جمعي جهان، اين واقعه 
بعد جهاني نيز به خود گرفت.1 حتي گذشت زمان نيز موجب كاهش و فرو نشستن امواج 
آن نشد، بلکه بر خاف تصور و پيش بيني هاي ساواك و ديگر عوامل رژيم پهلوي، روز به 

روز بر ابعاد آن افزوده گشت. 

1. محمدحسن رجبی، زندگينامه سياسي امام خميني، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1377، ج1، ص379. 

مراسم بزرگداشت آیت اهلل حاج آقا 
مصطفي خميني و اعالم همدردی با 
پدر بزرگوارش، از اوایل آبان سال 
56 تا مدت ها به تناوب ادامه یافت 
و همچون امواجي متالطم، ضربات 
سهمگيني را بر پيکر رژیم فرود 
آورد. این مراسمات با افشاگري ها و 
روشنگري هایي که به همراه داشت، 
موجب برانگيخته شدن مردم مسلمان 
ایران و مبارزین، عليه حکومت 
پهلوي شد و جهشي چشمگير در 

انقالب اسالمي پدید آورد
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در كش��ورهاي اروپايي و امريکا، بيش��ترين فعاليت از س��وي انجمن هاي اس��امي 
دانش��جويان در اروپا، امريکا و كانادا بود. يک��ي از اعاميه هاي اي��ن مجموعه به تاريخ 

يکشنبه اول آبان 1356 برابر با 22 اكتبر 1977 به اين شرح است:
خواهر و برادر!

هم اكنون، اطاع حاصل كرديم ك��ه برادر مبارز و گرانمايه ما حضرت 
حجت االس��ام آقاي حاج س��يد مصطفي خميني، فرزند ارشد مرجع 
عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت اهلل خميني نيمه شب گذشته در نجف 
به ديار ابد پيوست. درگذشت برادر فقيد ما به قرار اطاعاتي كه از نجف 

به دست ما رسيده، به طور مرموزي صورت گرفته است. 
مرحوم حاج آقا مصطفي خميني در وقايع س��ال هاي 1342 و 1343 
)15 خرداد و احياي كاپيتوالسيون( در كنار پدر ارجمند خود بود و پس 
از گذراندن يک دوره زندان، همراه معظم له از ايران به تركيه و سپس به 
عراق تبعيد گرديد. بيوگرافي اين برادر فقيد به زودي در اختيار همگان 
قرار خواهد گرفت. ما ضمن ابراز تأثر ش��ديد و عميق خود از اين ضايعه 
دردناك، درگذشت نابهنگام و مرموز برادر گرانقدر خود حجت االسام 
آقاي حاج سيد مصطفي خميني را به پيشگاه قائد زمان، مجاهد بزرگ و 
مرجع عاليقدر جهان شيعه- آيت اهلل خميني- تسليت گفته، از خداوند 
براي رهبر خردمند و نستوه خود، طول عمر و براي كليه بازماندگان آن 

مرحوم، صبر و تحمل مسألت مي داريم. 
كليه واحدهاي اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان در سراسر اروپا 
و سازمان هاي اسامي دانشجويان وابسته به انجمن اسامي دانشجويان 
در امريکا و كانادا و نيز انجمن هاي اسامي دانشجويان در هند، روزهاي 
جمعه و ش��نبه 6 و 7 آبان ماه )28 و 29 اكتبر( برابر با 14 و 15 ذيقعده 

مراسم يادبود و فاتحه برگزار خواهند كرد.
اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان در اروپا1

1. شهيدي ديگر از روحانيت، همان، ص140. 
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پس از انتشار خبر شهادت حاج آقا مصطفي، در 
كشورهاي پاكستان )ش��هرهاي كراچي، الهور و 
كويته(، افغانس��تان، بحرين، قطر، امارات متحده 
عربي و هندوس��تان، مراس��مي به اين مناسبت 
برگزار شد و اعاميه هايي نيز منتشر گرديد. برخي 
از اين مراسمات، از جمله مراسم شهر كابل، بسيار 

عظيم و كم سابقه بوده است.1 
در كشورهاي اروپايي به ويژه فرانسه، انگلستان 
و سوئد نيز اعاميه هايي را مس��لمانان و مبارزان 
ايراني مقيم آن كش��ورها صادر كردند و مراس��م 
ختمي برگزار ش��د. اين واكنش ها در ش��هرهاي 
لندن و پاريس قابل ماحظه بوده اس��ت. در اين 
مراس��مات نيز همچون مجالس منعقدش��ده در 
ايران و نجف اش��رف، حکومت ايران و س��اواك، 
عامل ش��هادت حاج آقا مصطفي معرفي ش��ده و 
سخنرانان، ضمن تجليل از مقام ايشان و مرجعيت 

و رهبري امام خمينی، از رژيم ايران نيز به شدت انتقاد كرده اند. در گزارش هاي ساواك 
نيز به بيانيه جنبش آزادي ايران در پاريس و اعاميه روحانيون مبارز ايران در آن شهر 
و تلگراف تس��ليت جمعيت علماي اماميه كراچي، انتش��ار نش��رياتي در كويت، بيانيه 
مسلمانان انگليس، مطالب روزنامه فرانس��وي زبان المجاهد چاپ الجزاير و غيره اشاره 

شده است.2

1. همان، ص126. 
2. شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني به روايت اسناد ساواك، همان، ص52 و 54. 

با التهابی که پس از شهادت حاج 
آقا مصطفی در ميان عامه مردم و 
خواص ایجاد شده بود، این ایام 
بهترین فرصت بود تا روحانيت و 
مردم انقالبی ضمن برگزاری مراسم 
محرم حسينی، فریاد حق طلبی 
حسين زمان- خمينی کبير- را به 
گوش همگان برسانند و جنایات 
یزید زمان یعنی حکومت پهلوی 
را به طرق مختلف افشا نمایند. به 
همين جهت پس از محرم سال هاي 
42 و 43 این نخستين بار بود که 
محرم از رنگ و بوي سياسي زیادي 
برخوردار مي شد، و این هم به 
خاطر تحرکات تازه اي بود که به 
دنبال شهادت حاج آقا مصطفي در 

کشور به وجود آمد
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يکی از تحليل گران ساواك تهران ده روز پس از شهادت حاج آقا مصطفی در گزارشی 
نوشت: 

اكثر ش��ركت كنندگان در اين مراسم و مجالس، ش��عارهايی بر له ]به 
نفع[ خمينی و عليه دستگاه ]حکومت پهلوی[ داده و هم دست به دعا 

بودند كه يکبار ديگر خمينی به ايران مراجعت نمايد.1
البته نه تنها در ايران، بلکه گاهی اوقات مجالس و اجتماعات سياسی معترضان ايرانی 
در خارج از كشور نيز مبدل به تظاهرات خيابانی می شد و شعارهايی نيز به دفاع از نهضت 

امام و بزرگداشت شهيد سيد مصطفی خمينی فرياد می زدند. از جمله:
اهلل  اكبر، اهلل اكبر

الاله اال اهلل، الاله اال اهلل
ان الحياه عقيده و جهاد

درود بر خميني، مرگ بر حکومت يزيدي 
خمينی خمينی خدا نگهدار تو     بميرد بميرد دشمن خون خوار تو

درود بر مجاهد شهيد آيت اهلل سيد مصطفی خمينی
درود بر زندانيان سياسی ايران
مرگ بر رژيم ضد اسامی  شاه

مرگ بر امپرياليسم امريکا
مرگ بر سياست امپرياليستی شاه

سرنگون باد رژيم منفور پهلوی
نيم قرن كشت و كشتار، سرهای پاكان بردار، بر شاه نفرت و عار 

ياران ما در زندان، با خون خود نوشتند: يا مرگ يا استقال
مردم جهان برای نجات جان صد هزار زندانی سياسی ايران بکوشيد 

مستشاران نظامی  امريکا و اسراييل از ايران خارج شوند 
پيوند دانشجو و روحاني ناگسستني است 

مرگ بر دودمان كثيف پهلوی
آيت اهلل سيد مصطفی جاويد است 

آيت اهلل سعيدی جاويد است 
آيت اهلل ربانی جاويد است 

1. گزارش مورخ 15 آبان سال 56 ساواك تهران خطاب به بخش 312 ساواك كشور 
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صلوات به روان شهدای اسام 
و ده ها شعار انقابی ديگر كه به زبان های فارسی، انگليسی و عربی بر 

زبان ها جاری و يا روی پاكارد ها نوشته شده بود.1

برنامه ريزی برای برپايی اربعين
مراسم بزرگداشت آيت اهلل حاج آقا مصطفي خميني و اعام همدردی با پدر بزرگوارش، 
از اوايل آبان سال 56 تا مدت ها به تناوب ادامه يافت و همچون امواجي متاطم، ضربات 
سهمگيني را بر پيکر رژيم فرود آورد. اين مراسمات با افشاگري ها و روشنگري هايي كه 
به همراه داشت، موجب برانگيخته شدن مردم مسلمان ايران و مبارزين، عليه حکومت 
پهلوي شد و جهشي چشمگير در انقاب اسامي پديد آورد. اما مراسم برنامه ريزي شده 
مبارزان براي روز اربعين حاج آقا مصطفي در تهران، قم و برخي از شهرهاي ديگر، فرصت 
مغتنمی  بود كه براي ابراز وفاداري به امام و قي��ام مردم ايران پديد آمد. هدف نيروهاي 
انقابي اين بود كه طی يک اقدام هماهنگ از اين فرصت تاريخي به نحو احسن استفاده 
كنند. در اين راستا اعاميه هاي فراواني نيز پخش ش��د. در برخي از مناطق و شهرها از 
سوي ساواك، اجازه برگزاري مراسم داده نش��د، با اين حال مردم مسلمان ايران با همه 
تهديدهاي ساواك با ش��ور هر چه تمام در مجالس ديگر شركت مي كردند. در اينجا به 

نمونه اي از اين موارد كه در گزارش ساواك شهر ري آمده است اشاره مي كنيم:
ضمن مراقبت هايي كه با همکاري كانتري شهر ري معمول گرديد، 
مراسمي در روز 36/9/8 ]56[ و روز عيد غدير 36/9/9 ]56[ به مناسبت 
چهلم فوت مصطفي خميني برگزار نگرديد. ضمناً چند نفري از كسبه 
و اهالي شهر ري جهت اجازه انجام مراسم به كانتري شهر ري مراجعه 
]كردند[، كه رئيس كانتري به آنان اجازه برگزاري مراسم را نداده است.
در روز چهلم س��يد مصطفي تمامي نيروهاي انتظامي و امنيت��ي در حال آماده باش 
كامل بودند و اوضاع را به طور دقيق زير نظر داش��تند؛ اما اين سختگيري ها و هشدارها 
و اخطارها در شهرهايي مثل تهران و قم مؤثر واقع نش��د و برگزاركنندگان با آگاهي از 
عواقب اين كار، رو در روي مأموران قرار گرفتند. سعي شده بود كه گويندگان اين مراسم 

از ميان كساني انتخاب شوند كه به تازگي از زندان آزاد شده بودند.2

1. شهيدي ديگر از روحانيت، همان، ص135-136. 
2. راز توفان )يادنامه آيت اهلل سيد مصطفي خميني(، ويژه نامه فصلنامه ياد، مهر 1376، ص17. 



83
می

سا
ب ا

قا
ت ان

رزا
مبا

ی 
ابزا

 شت
مل

، عا
فی

صط
قا م

ج آ
 حا

دت
شها

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

در ش��هر ق��م مراس��م متع��ددي برگزار ش��د و 
برگزاركنن��دگان و ش��ركت كنندگان در مراس��م 
اربعين فرزند امام ب��ا مأموران انتظام��ي و امنيتي 
درگير شدند و به چند مکان دولتي نيز حمله شد. در 
گزارش هاي ساواك تعداد شركت كنندگان بيست 
هزار نفر ذكر شده است. بر اساس اين گزارشات، روز 
36/9/9 ]56[ به مناسبت چهلمين روز درگذشت 
س��يد مصطفي خميني مجلس تذكري در مدرسه 
اميرالمؤمنين شهر قم برگزار شد كه در پايان حدود 
300 نفر از شركت كنندگان در خيابان ارم شهر قم 
اجتماع كردند و شعارهايي به نفع امام خميني دادند 
كه با دخالت مأموران انتظامي متفرق گرديدند. در 

مجلس فوق اعاميه هايی نيز توزيع گرديد. متعاقباً در صبح و عصر روز 56/9/11 مجالس 
ديگري به همين مناسبت در شهر قم برگزار و منجر به تظاهرات مردم انقابی گرديد. 

در گزارش ساواك چنين آمده است: 
س��اعت 8:30 روز 36/9/11 ]56[ مجلس تذكري از طرف مدرسين 
حوزه علميه قم در مسجد اعظم شهر قم با ش��ركت قريب 10 هزار نفر 
از طبقات مختلف مردم از جمله روحاني��ون و طاب علوم ديني برگزار 
گرديده اس��ت. در ابتداي مجلس مذكور آياتي از كام اهلل مجيد قرائت 
ش��ده و س��پس دو تن از روحانيون افراطي طرفدار خميني به اسامي 
محمدمهدي رباني رانکوهي و محمدصادق خلخالي )اين دو تن به علت 
ايراد مطالب خاف و تحريک آميز، ممنوع المنبر هس��تند(، در نزديک 
منبر ايس��تاده و مطالبي را ايراد كرده اند كه جنبه تحريک آميز داشته 

است. 
بعد از پايان سخنراني نامبردگان، ش��يخ محمدجواد حجتي كرماني 
باالي منبر رفته و پس از ذكر مقدماتي، قطعنامه اي را در سيزده ماده به 
شرح زير قرائت كرده و جمعيت حاضر در مسجد در پايان قرائت هر ماده 

با گفتن »صحيح است، احسنت« آن را تأييد مي كردند.
الف. بازگشت سريع مرجع عاليقدر و مجاهد، حضرت آيت اهلل العظمي 

ساواک  رئيس  رخشا  آقای 
مازندران در گزارش مورخ ۱3 
دی ماه سال 56 خود به مدیر 
کل سوم ساواک کشور به این 
موضوع اذعان نموده است: »به 
طوری که مشاهده گردید، در 
چند ماه اخير که عده ای از طالب 
مدارس علوم دینی به این منطقه 
مسافرت نموده اند، عمومًا در 
باالی منبر به نفع خمينی مطالبی 
ایراد ]کرده اند[ که مراتب به موقع 
طی گزارشات خبری متعدد به آن 

اداره کل اعالم گردیده است...«
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آقاي خميني )سه بار تکرار شده(؛
ب. آزادي زندانيان سياسي، خاصه حضرت آيت اهلل طالقاني و حضرت 

آيت اهلل منتظري؛
پ. استرداد مدرسه فيضيه، پايگاه حوزه علميه قم؛

ت. آزادي بناهاي توقيف شده مدارس علميه قم؛
ث. آزادي اجتماعات، بيان و قلم و رفع منع از منابر وعاظ دانش��مند، 
خاصه جناب آقاي فلسفي، و رفع سانس��ور از مطبوعات و ساير وسايل 

ارتباط جمعي؛
ج. منع نمايش فيلم هاي س��ينمايي، تئاترها و جشن هاي به اصطاح 

هنر، و به طور كلي جلوگيري از بدآموزي هاي شهروندي؛
چ. بازگشايي مسجد و كتابخانه دانشجويان دانشگاه تهران؛

ح. توبيخ و تعقيب عامان دستگيري نسبت به حجاب دختران دانشجو 
و جلوگيري از تکرار اين گونه اعمال ضد اسامي؛

خ. تقبيح و توبيخ و تعقيب چماق به دستان مهاجم به مردم بي دفاع و 
جلوگيري از تکرار اين گونه اعمال وحشيانه؛

د. انحال گارد دانشگاه و رفع اختناق از دانشگاه و ايجاد محيطي آزاد 
براي تحصيل دانشجويان؛

ذ. توجه كامل به وضع ناهنجار كارگران و كش��اورزان و طبقه سوم و 
چهارم و سعي در احياي كشاورزي و استقرار نظم كامل اقتصادي و قطع 
ايادي بيگانگان و سرمايه داران بين المللي و عمال داخلي آنان مخصوصاً 

يهود و فرقه ضاله بهايي از امور اقتصادي كشور؛
ر. قطع كامل همه روابط سياسي، اقتصادي و نظامي با دولت ضد اسام 

اسراييل؛
ز. بازگش��ت تاريخ رس��مي مملکت به دامن پر افتخار اس��ام و مبدأ 

هجرت رسول اكرم)ص( )سه بار تکرار گرديد.(1
پس از پايان مراسم، جمعيت حاضر، ش��عار »درود بر خميني« سرداده، قصد اشغال 
مدرسه فيضيه را داش��تند كه مأموران با ش��ليک گلوله هاي هوايي، تظاهركنندگان را 
متفرق كردند و عده اي نيز در اين درگي��ري مجروح گرديدند. در ادامه گزارش قبلي به 

1. شهيد آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني به روايت اسناد ساواك، همان، ص376. 
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برگزاري مجلس ديگري در س��اعت 16 الی 18 بعد از ظهر در مسجد اعظم اشاره شده 
است:

در اين مجلس كه حدود 2 هزار نف��ر از طبقات مختلف مردم از جمله 
روحانيون و طاب علوم ديني، دانشجويان مراكز عالي آموزشي تهران 
و اصفهان شركت داش��ته اند، ابتدا آياتي از كام اهلل مجيد قرائت شده و 
س��پس عبدالمجيد معاديخواه )روحاني افراطي و ممنوع از وعظ( طي 
س��خناني با اش��اره به تغيير مبدأ تقويم تاريخ اي��ران و اخالگراني كه 
به ادعاي وي از طرف افراد چماق به دس��ت مجروح ش��ده اند، مطالب 

تحريک آميز و انتقادي ايراد كرده است. 
در پايان مجلس مذكور، ع��ده كثيري از جمعيت حاضر در مس��جد 
در خيابان هاي ارم، محمدرضاشاه، آذر و آس��تانه قم، مبادرت به انجام 
تظاهرات خياباني نموده و شعارهايي به مضمون »درود بر خميني، مرگ 
بر حکومت يزيدي، پيوند دانشجو و روحاني ناگسستني است« داده اند، و 
در مسير حركت خود چند جام از شيشه هاي شعب بانک هاي سپه، ملي، 
صادرات، بازرگاني و عمران را شکسته اند... ضمناً در تظاهرات اخالگرانه 
مذكور و تظاهرات روز 36/9/9 ]56[ جمعا 34 نفر از اخالگران توسط 

مأمورين انتظامي دستگير گرديده اند.1
عاوه بر شهر قم، در شهرهاي ديگر از جمله اراك، نجف آباد اصفهان و تهران نيز مراسم 
اربعين سيد مصطفي به تظاهرات و درگيري هاي خشونت بار كشيده شد و مردم به برخي 
مراكز دولتي حمله ور شده و خشم و كينه انقابي خود را نسبت به حاكمان پهلوی نشان 

دادند.2

تبعيد فعاالن مراسم بزرگداشت
پس از پايان مراسم چهلمين روز حاج آقا مصطفي، كميسيون حفظ امنيت اجتماعي 
قم، تشکيل شد و در نتيجه آن، پنج نفر از روحانيونی كه نقش مؤثري در برگزاري مجالس 
و سخنراني هاي انتقادآميز روزهای اخير را داش��تند به شهرهاي مختلف تبعيد شدند. 

گزارش ساواك در اين مورد چنين است: 

1. همان، ص55-57.  
2. 15خرداد، ش4، مهر و آبان 1370، ص27. 
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آراي كميسيون امنيت اجتماعي قم، داير بر تبعيد پنج نفر از روحانيون 
افراطي كه در روزهاي 9 و 36/9/11]56[ در ش��هر قم دخالت داشتند 
روزه��اي 9 و36/9/11 به مناس��بت چهلمن روز درگذش��ت مصطفي 
خميني، پسر روح اهلل خميني، مجالس تذكري در مدرسه اميرالمؤمنين 
و مسجد اعظم ش��هر قم برگزار گرديد. چهار نفر از روحانيون افراطي و 
سابقه دار با ايراد سخنراني تحريک آميز افراد حاضر در مسجد را به انجام 
فعاليت هاي اخالگرانه تهييج و ترغيب نمودند كه در نتيجه عده كثيري 
از جمعيت شركت كننده در پايان مجالس مذكور در خيابان هاي شهر 
قم حركت و مبادرت به اخال در نظم عمومي و شکس��تن شيشه هاي 

بانک هاي مسير حركت خود نمودند.
چون اقدام��ات روحانيون مورد بح��ث و يک نفر ديگ��ر از روحانيون 
اخالگر ش��هر قم كه در اين تحريکات دخالت داش��ت، منطبق با مواد 
قانوني قابل رس��يدگي ]اس��ت[، وضعيت آنها در تاري��خ 36/9/15 در 
كميس��يون امنيت اجتماع��ي در شهرس��تان قم مط��رح و طبق رأي 
كميسيون مذكور هر يک به س��ه س��ال اقامت اجباري در مناطق زير 

محکوم گرديده اند: 
1. محمدمهدي رباني رانکوهي؛ محل تبعيد: شهر بابک، استان يزد؛

2. عبدالمجيد معاديخواه؛ محل تبعيد: شهر سيرجان، استان كرمان؛ 
3. محمدصادق صادقي كيوي )خلخالي(؛ محل تبعيد: شهر رفسنجان، 

استان كرمان؛ 
4. عبدالرحيم رباني ش��يرازي؛ محل تبعيد: ش��هر كاش��مر، اس��تان 

خراسان؛ 
5. محمدجواد حجتي كرماني؛ محل تبعيد: ش��هر ايرانش��هر، استان 

سيستان و بلوچستان.1

آثار و برکات مجالس يادبود حاج آقا مصطفی
ش��هادت آيت اهلل س��يد مصطفي به رغم تصور رژيم پهلوي، نه تنها بر روند رشد قيام 
مردم ايران به رهبري ام��ام خميني تأثير منفي بر جا نگذاش��ت، بلکه خود، عامل مؤثر 

1. همان، ص562. 
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و ش��تاب دهنده براي رس��يدن به پيروزي نهايي 
بود. يکي از مهم ترين آث��ار آن ترويج نام و ياد امام 
خميني و تحکيم موقعيت رهبري ايش��ان بود. در 
مراس��مي كه در عراق، ايران، كش��ورهاي اروپايي 
و ساير نقاط برگزار ش��د، وعاظ و سخنرانان، ابعاد 
مختلف ش��خصيت امام و فرزندش و مبارزات آنها 
را تفسير و تحليل نمودند و در بسياري از مجالس 
ترحيم و بزرگداشت شعارهايي در حمايت از امام 
خميني و رهبري ايشان سردادند. آنچه در اين ميان 
مهم مي باشد، اين است كه نام ممنوع الذكر امام، با 
صداي رسا و بلند در مجالس و تريبون ها آورده شد. 
بدون شک، شهادت سيد مصطفي، روحيه مبارزه 

را در ميان نيروهاي سياسي و انقابي به ش��دت افزايش داد و تقريباً در سراسر كشور، 
مجالس به سبک مش��ابهي برگزار ش��د. حتی در پايان برخی از مجالس، راهپيمايي و 
تظاهرات اعتراض آميز صورت مي گرفت كه بعضي مواقع به درگيري با مأموران انتظامي 
و امنيتي نيز مي انجاميد. اين موضوع نشان مي دهد كه خشم مردم از اعمال و اقدامات 
رژيم و عقده هاي دل آنها به نقطه انفجارآميزي رس��يده بود و شهادت شخصيت بارزي 

چون حاج آقا مصطفي خميني، شعله آتشي بود كه بر انبار باروت افتاد.1 
اما تنها راه بزرگداشت ش��خصيت حاج آقا مصطفی خمينی برگزاری مجلس ترحيم 
نبود كه ساواك از آن ممانعت می كرد؛ بلکه انقابيون مسلمان با گفت وگوهای چهره به 
چهره، يا پخش اطاعيه، نوار و طرح و بحث اين موضوع در مجالس و محافل مبارزاتی و 
خصوصی و حتی خانوادگی و مهمانی ها، به ترويج نهضت و آرمان های متعالی حضرت 
امام می پرداختند و با يگانه پيش��وای جنبش اس��امی  ايران ابراز همدردی و وفاداری 
می كردند. لذا هم مجالس برگزارشده و هم اقدامات پنهانی مردم مسلمان تأثير بسزايی 

در گسترش بدبينی های عمومی  نسبت به رژيم پهلوی داشت. 
يکي از روش هاي پاسداش��ت ش��خصيت حاج آقا مصطفي تکثي��ر و توزيع نوارهای 
سخنرانان مجالس و مراسم يادبود ايشان بود كه نقش مهمی  در آگاهی و بيداری مردم 
در نقاط مختلف كشور و آيندگان داشت. انقابيون نوارهاي سخنراني وعاظ و روحانيون 

1. همان، ص59. 

شاه و روزالين و کارتر و فرح 
آن چنان جام هاي شراب را 
در ضيافت جشن عيد سال نو 
مسيحی سرکشيدند که گویي 
ایران بهشت برین است و آرامش 
آن ابدي و پابرجاست. اما اندکي 
بعد آتش انقالب در ۱۹ دي ماه 
سال 56 در قم شعله ور شد و با 
مراسم و مجالس بعدي، سایر 
شهرها را در بر گرفت و طوفانی 
به راه افتاد که جزیره ثبات 
شاهنشاهی را کاماًل بی ثبات کرد
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را در سطح گس��ترده تکثير و از طريق نوارفروشي ها 
با مهارت خاصی در جامعه پخش می كردند. در اين 
ميان مخصوصاً نوار سخنراني دكتر حسن روحاني از 
اهميت زيادی برخوردار بود. ماجراي اين نوار چنين 
بود كه روز 8 آبان ماه سال 1356 مجلس باشکوهي 
با حضور حدود 8 هزار نفر از قشرهای مختلف مردم 
به خاطر بزرگداشت فرزند امام در مسجد ارگ تهران 
برگزار شد. سخنران اين مجلس دكتر حسن روحاني 
بود. او در سخنراني خود براي اولين بار روي منبر واژه 

»امام« را براي آيت اهلل خميني به كار برد.1
اين عنوان جمعي��ت را به وج��د آورد و از آن پس 
عبارت »امام خميني« شهرت يافت. اين نوار و ديگر نوارهايی كه مربوط به شهادت حاج 
آقا مصطفي خميني بود به رغم جو پليسي حاكم، تکثير و در سطح كشور منتشر شد، كه 
از آن جمله به روستاي يساقي رسيد. جالب اين كه اين نوارهای ممنوعه با كمال شجاعت 
در كتابخانه عمومي  اين روستا براي استفاده عموم عرضه می شد و همين امر موجب لو 

رفتن و شناسايي آن در تاريخ 56/11/1 توسط جاسوس ساواك در روستا گرديد. 

1. شايان ذكر است نخستين شخصيتي كه عنوان »امام« را براي رهبر و بنيانگذار جمهوري اسامي ايران، به كار 
برد، استاد فرزانه محمدرضا حکيمي بود، كه در كتاب سرود جهش ها كه در سال 1342 به رشته نگارش كشيد، 
چنين آورد: »... در اين روز و روزگار، ديگر اين نشان تشيع را بر كسي نديديم و اين سخن عزيز شيعي »انتم علي 
احدي الحسنيين« را از كسي نش��نيديم، مگر از پيشواي ش��يعي انديش معاصر و يادگار پيشينه هاي شيعه، امام 

خميني...«؛ شاعري نيز در سال 1343 در پي تبعيد امام به تركيه چنين سرود:
اي ز وطن دور اي مجاهد دربن��د    اي دل اهل وطن به مه�ر تو پيوند
اي ز وط�ن دور اي ام�ام خمين�ي   اي تو عل�ي را يگانه پ�ور هم�انن�د

سروده ديگر اين شاعر درباره امام چنين است:
اال اي ام���ام ب�ح���ق ب�رگ���زيده   اال اي ت�و اس�ام را ن���ور دي��ده
زعي�ما! اماما! از اي�ران چه پرس�ي    كه سجن بزرگيست در خون طپيده

كتاب هايي كه در نجف اشرف از سال 1348 منتشر شده مانند حکومت اسامي يا واليت فقيه، مبارزه با نفس 
يا جهاد اكبر، آواي انقاب و... نيز از قائد بزرگ اسام به عنوان »امام« نام آورده است و سرانجام كتاب نهضت امام 
خميني كه در سال 1356 در لبنان منتشر شده است نيز به نام بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني نامگذاري 
شده است و در جاي جاي اين كتاب از آن ابر مرد تاريخ با عنوان امام نام برده است. عاوه بر اين در ماهنامه 15خرداد 
)دوره اول( كه تا سال 1354 در نجف اشرف منتشر مي شد نيز از رهبر كبير انقاب اسامي با عنوان »امام خميني« 
نام برده است. و بدين گونه روشن مي شود كه عنوان »امام« براي آن رهبر محبوب ملت سابقه اي ديرينه دارد و به 
دوران اوج انقاب اسامي و پس از پيروزي آن محدود نمي شود. البته ناگفته نماند حجت االسام آقاي دكتر حسن 
روحاني در مراسم چهلم شهادت آيت اهلل حاج سيد مصطفي خميني )رحمت اهلل عليه( در مسجد ارگ تهران نيز 
با عنوان »امام« از خميني كبير ياد كرد و بدين گونه زمينه رواج اين عنوان در السنه عموم مردم بهتر فراهم آمد. 
http://iranemoaser.ir/content/173

ما در حالی شاهد برخورد سرد 
مردم با فقدان دکتر شریعتی 
هستيم که وقتی چهار ماه بعد 
آیت اهلل سيد مصطفی خمينی 
بالفاصله  می رود،  يا  دن از 
خبرش همه جا منتشر می شود 
و به رغم جو پليسی حاکم بر 
جامعه، انتشار اطالعيه های 
مخفی رونق می گيرد و تقاضا 
برای مجالس بزرگداشت او در 

سرتاسر ایران افزایش می یابد



89
می

سا
ب ا

قا
ت ان

رزا
مبا

ی 
ابزا

 شت
مل

، عا
فی

صط
قا م

ج آ
 حا

دت
شها

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

به دنبال شناس��ايي نوارهای سياس��ی- مذهبی در كتابخانه روس��تا، ساواك گرگان 
موضوع را به ساري و از آنجا به تهران منعکس كردند و در نتيجه رژيم از ترس گسترش 
تفکر مبارزاتي امام در ميان مردم و به ويژه روستاييان، سريعاً اقدام به جمع آوري كتاب ها 
و نوارهاي مذهبي و انقابي كتابخانه روس��تاي يس��اقي نمود و با آقاي غام پاس��ندي 
مسئول كتابخانه نيز برخورد نمودند. ساواك در گزارش مورخ 56/11/17 خود در اين 

باره چنين نوشته است: 
در كتابخانه مسجد پايين قريه يساقي گرگان تعداد زيادي نوار مذهبي 
وجود دارد كه بيش��تر آنها تحريک آميز و به رايگان در اختيار افراد قرار 
داده مي شود. از جمله اين نوارها نوار س��خنراني دكتر روحاني در مورد 
فوت مصطفي خميني است. ضمناً گرداننده اين كتابخانه غام پاسندي 
طلبه سابق قم اس��ت كه متجاوز از سه سال اس��ت كه در يساقي به سر 

مي برد و فرد متعصب مذهبي مي باشد. 
نظريه يکشنبه: نوار صحبت دكتر روحاني در مورد مصطفي خميني به 
تعداد زيادي در منطقه ديده شده است. ضمناً نسبت به شناسايي غام 

پاسندي و نوارهاي موجود در كتابخانه اين مسجد اقدام خواهد شد.1 
همچنين در گزارش هاي س��اواك اشاره شده كه پس از ش��هادت حاج آقا مصطفي تا 
چهلم ايشان، فعاليت هاي وسيعي از طرف نيروهاي مذهبي و روحانيان صورت گرفته 
است. از جمله تظاهرات و حمله به مراكز فساد و مشروب فروشي ها و ادارات دولتي. اين 
اقدامات حتي پس از چهلم حاج آقا مصطفي نيز ادامه پيدا كرد. ساواك طي گزارشي در 

اين خصوص نوشته است: 
بعد از مراس��م چهلمين روز درگذش��ت مصطفي خميني، افراطيون 
مذهبي در دنباله فعاليت هاي اخالگرانه خ��ود در ماه محرم، بار ديگر 
فرصتي پيدا كردند كه تاش هاي مضر را در مقياس��ي وسيع تر تعقيب 
نمايند و در چند مورد گروه هاي پانزده تا بيست نفري در شهرهاي مشهد 
و اهواز به تظاهرات خياباني و شکستن چند جام از شيشه هاي دو شعبه 

بانک صادرات، مبادرت نموده اند.2

1. غامرضا خاركوهی، همان، ص446-447. 
2. ساواك و روحانيت، تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسامي، ج1، ص2. 
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اهميت سياسی محرم سال 56
پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمينی دو اتفاق مهم به وقوع پيوست كه مکمل اين 
عامل شتابزا بود: اتفاق اول فرا رس��يدن ماه محرم سال 56 بود و اتفاق دوم قيام 19دی 

قم در اين سال. 
پنجاه روز پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمينی يعنی 21 آذر 56 مصادف بود با آغاز 
ماه محرم. اين در حالی بود كه مردم مسلمان ايران هنوز در ماتم فراق آيت اهلل حاج سيد 
مصطفی خمينی عزادار بودند. طبق معمول در اين ماه بر خاف ماه های ديگر، حوزه های 
علميه تعطيل می شود و طاب و روحانيون از حوزه های علميه قم و تهران و مشهد عازم 
شهرها و روستاهای مختلف و دور و نزديک كشور می شوند تا با سخنان روشنگرانه خود 
نهضت ظلم ستيزانه كربا را برای مردم بازكاوی نمايند و مردم نيز در دهه اول محرم با 
حضور گسترده خود در مساجد و معابر و حسينيه ها و تکيه ها، می كوشند تا باشکوه ترين 
اجتماع سياسی- مذهبی ش��يعيان را برای ابراز وفاداری به آرمان های الهی رسول اهلل و 

اهل بيت ايشان به نمايش گذارند. 
به عبارت ديگر با التهابی كه پس از ش��هادت حاج آقا مصطف��ی در ميان عامه مردم و 
خواص ايجاد ش��ده بود، اين ايام بهترين فرصت بود تا روحاني��ت و مردم انقابی ضمن 
برگزاری مراسم محرم حس��ينی، فرياد حق طلبی حس��ين زمان- خمينی كبير- را به 
گوش همگان برسانند و جنايات يزيد زمان يعنی حکومت پهلوی را به طرق مختلف افشا 
نمايند. به همين جهت پس از محرم سال هاي 42 و 43 اين نخستين بار بود كه محرم از 
رنگ و بوي سياسي زيادي برخوردار مي شد، و اين هم به خاطر تحركات تازه اي بود كه 

به دنبال شهادت حاج آقا مصطفي در كشور به وجود آمد. 
گر چه س��اواك و شهرباني در ش��هرها، و ژاندارمري در روستاها همه س��اله رفتارها و 
تحركات سياس��ي خطبا و مردم را در ايام محرم زير نظر داش��تند، ولي از آنجا كه آنها 
دريافته بودند با شهادت حاج آقا مصطفی، وعاظ حرف هايی عليه رژيم و در دفاع از قيام 
امام خواهند زد، حساسيت شان نسبت به ماه محرم سال 56 افزايش يافت. ترس نهادهای 
امنيتی و انتظامی  رژيم از بيان حقايق موجب شد تا با كنترل و نظارت دقيق تر، مراقب 
سخنان افشاگرانه طاب و روحانيان انقابی باشند؛ به ويژه طابی كه از حوزه علميه قم 
عازم شهرستان های مختلف می ش��دند. چنان كه اين موضوع در يکی از اسناد ساواك 

چنين منعکس شده است: 
روز چهارش��نبه 16 آذر درس های ح��وزه علميه قم به مناس��بت فرا 
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رس��يدن ماه محرم به مدت 20 روز تعطيل شد و طاب جهت تبليغ به 
شهرستان ها رفتند، مدرسين روز آخر درس، طلبه ها را نصيحت و موعظه 
می كردند و ضمناً به آنها می گفتند كه در ش��هرها و روس��تاها به مردم 
بگويند مطالبی را كه در روزنامه ها نوشته اند همه دروغ است، مخصوصاً 
آنجايی كه نوش��ته ش��ده بود كه روحانيت با هنر مخالف است، بگوييد 
روحانيت با هنر مخالف نيست، با هنری كه در ]جشن هنر[ شيراز برپا 

می شود مخالف است و خاصه حقيقت را به مردم بگويند.
نظريه شنبه: امسال در دهات و شهرها طاب حرف هايی خواهند زد 
و به اصطاح قرار است حقيقت را به مردم بگويند. درس های حوزه 15 

محرم مطابق با 6 دی شروع می شود. 
نظريه يکش��نبه: مفاد گزارش صحيح و نظريه شنبه مورد تأييد است. 

شراره
نظريه دوش��نبه: مفاد خبر مورد تأييد اس��ت، اصلح اس��ت از طريق 
سازمان های استان و شهرستان ها در ايام ماه محرم مراقبت الزم معمول 

گردد. پارسا
نظريه سه ش��نبه: مفاد گزارش مورد تأييد بوده با توج��ه به اظهارات 
گلپايگانی و انجام تظاهرات از جانب روحاني��ون، احتماالً وعاظ در ايام 

سوگواری عاشورا مطالب تحريک آميزی بيان خواهند كرد. رهبر1  
به دنبال آن، در اين ايام رژيم مقررات و سياست های امنيتی و پليسی سخت گيرانه تري 
را در سراسر كشور اعمال نمود. به اين منظور مسئوالن عزاداری ها و هيئت ها ملزم بودند 
كه براي برگزاری مراسم عزاداری اباعبداهلل الحسين)ع(- در كشوری كه منتسب به ائمه 
اطهار)س( است- می بايست با جديت بيشتري از شهربانی ها و پاسگاه های ژاندارمری 
مجوز بگيرند! لذا در همين راستا بود كه در تاريخ 20 آذر سال 56 خبرگزاری پارس به 
نقل از »شهربانی كشور شاهنشاهی« به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم خطاب به مردم 

مسلمان چنين هشدار داد:
به منظور حفظ نظم در ايام عزاداری ماه محرم الحرام، از طرف شهربانی 
كشور شاهنش��اهی، مقررات ويژه ای به مورد اجرا گذاشته می شود. به 
موجب اين مقررات مجالس س��وگواری در مس��اجد، تکايا و منازل، در 

1. آرشيو اسناد شخصي مؤلف
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مركز مستلزم كسب اجازه كتبی از پليس و در شهرستان ها از شهربانی 
محل است. تقاضای برگزاری اين مراسم سه روز قبل از تشکيل مجالس 

سوگواری1 بايد صورت گيرد.2
عاوه بر اين، ش��ورای هماهنگی رده يکم نهاده��ای امنيتی و نظامی  اس��تان ها زير 
نظر استانداری هر منطقه تشکيل ش��دند و تصميمات تازه ای برای ممانعت از فعاليت 
مخالفين اتخاذ كردند. چنان كه به طور مثال در س��اعت 9/5 صبح روز 22 آذرماه سال 
56، در راستای اعمال سياست های سخت گيرانه دولت در مواجهه با عزاداران حسينی 
و نيز اتخاذ تدابير ش��ديد امنيتی جهت مقابله ب��ا هر گونه رويداد انقاب��ی يا به تعبير 
ساواك عمليات خرابکارانه! جلسه شورای هماهنگی رده يکم استان مازندران با حضور: 
1. سرتيپ رخشا رئيس ساواك استان 2. سرتيپ حس��ين بابائی پيروز فرمانده ناحيه 
ژاندارمری مازندران 3. س��رتيپ اميرعباس خطيبی رئيس ش��هربانی استان، در دفتر 
فرمانده ناحيه ژاندارمری مازندران تشکيل ش��د و مطالب زير به ترتيب مورد بررسی و 

تبادل نظر قرار گرفت: 
1. سرتيپ حسين بابائی پيروز: 

در طرح س��پنتا و دس��تورالعمل اجراي��ی آن مقرر گردي��ده به كليه 
مؤسسات دولتی مشمول طرح سپنتا ساح و مهمات تحويل تا با تهيه 
محل مناس��بی رأس��اً در نگهداری آن اقدام نموده و در مواقع ضروري 
بتوانند با اس��تفاده از كارمندان خود كه از طريق نيروی پايداری محل 
تحت آموزش قرار گرفته اند از مؤسسه مربوطه حفاظت و دفاع نمايند. 
لذا سرهنگ فرخ نيا فرمانده نيروی پايداری استان جهت تشريح اقدامات 
انجام شده به جلسه شورا دعوت گرديده است. اعضا شورا پس از استماع 

اظهارات سرهنگ فرخ نيا ]چنين[ تصميم گرفتند:
الف. بدواً وس��يله فرماندهان نيروی پايداری شهرستان ها با همکاری 
رؤس��ای س��اواك محل )در صورت موجود بودن( از ادارات و مؤسسات 
دولتی مشمول طرح سپنتا بازديد نموده، چنانچه محلی برای نگهداری 

1. جای تعجب است كه خود اين بخشنامه يک روز قبل از ماه محرم اعام شده، ولی شهربانی كسب اجازه را برای 
برگزاری مراسم به سه روز قبل يعنی پس از گذشت چند روز از دهه اول محرم كه ايام اصلی مراسم سوگواري امام 
حسين)ع( است موكول می كند! اين امر كامًا نشان می دهد كه رژيم هيچ اهميتی برای عزاداری اباعبداهلل قائل 

نبوده و با اين گونه تضييقات می خواستند شور و هيجان حسينی و انقابی را در جامعه به حداقل كاهش دهند. 
2. بولتن خبرگزاری پارس، شماره 266، آذر سال56، ص29-30. 



93
می

سا
ب ا

قا
ت ان

رزا
مبا

ی 
ابزا

 شت
مل

، عا
فی

صط
قا م

ج آ
 حا

دت
شها

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

ساح و مهمات تهيه كرده باشند مراتب را گزارش تا پس از بازديد رئيس 
س��اواك اس��تان و فرمانده ناحيه ژاندارمری چنانچه محل تعيين شده 
از نظر حفاظتی مناس��ب تشخيص داده ش��ده در مورد تحويل ساح و 

مهمات به اين قبيل ادارات اقدام شود.
ب. برای تأسيساتی كه تاكنون در اين مورد اقدامی  معمول نداشته اند 
تأكيدات الزم در جهت تسريع در تخصيص و احداث ساختمان از طريق 

نيروی پايداری شهرستان مربوطه به عمل آيد.
2. سرتيپ رخشا:

الف. يک فقره آگاهی نامه به ش��ماره 17 از مركز واصل كه قسمتی  از 
مفاد آن جهت آگاهی هموندان ش��ورا قرائت می گردد )قسمتی از مفاد 

اين آگاهی نامه قرائت گرديد(.
ب. با توجه به فرا رس��يدن ايام س��وگواری ماه محرم و صفر و فعاليت 
متعصبين مذهبی در روزهای اخير و ساير وعاظ در اين ايام لزوم كنترل 
و مراقبت بيشتر از گفتار و اعمال روحانيون و اين قبيل عناصر را به ويژه 
در روستاها يادآور، تا توجه و دقت بيشتری از طريق مأمورين اجرايی در 

اين مورد معمول گردد.
پ. چون احتمال دارد عناصر بيگانه تحت پوش��ش طاب و وعاظ در 
مجالس و تکايا عزاداری شركت نموده و مبادرت به وعظ و سخنرانی ضد 
امنيتی نمايند، لذا مأمورين انتظامی  ضمن كنترل و مراقبت در صورتی 
كه طاب غير مجاز و فاقد گذرنامه و پروان��ه در بين روحانيون و وعاظ 
مشاهده نمودند نسبت به دستگيری و معرفی آنان به مراجع ذينفع اقدام 

الزم به عمل آورند.
ث. ب��ه منظور جلوگي��ری از اعم��ال بی روي��ه و خاف آن دس��ته از 
دانش��جويانی كه با ايجاد اخال مب��ادرت به تخريب م��دارس عالی و 
دانشکده ها نموده و با شکستن شيشه ها بی نظمی  توليد و خساراتی به 
اموال دولتی وارد می نمايند، برای مج��ازات و تعقيب كيفری با پرونده 
متشکله به دادسرای عمومی  محل تحويل، و چنانچه همزمان با تخريب 
و شکستن شيش��ه ها اقدامات ضد امنيتی انجام و يا اوراق مضره پخش 
نمايند پرونده با ذكر اعمال ضد امنيتی آنان به س��اواك محل ارسال و 
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از انعکاس سوابق سياسی آنان در پرونده ارس��الی به دادسرا خودداری 
گردد. 

3. سرتيپ خطيبی:
الف. در مورد دانشجويانی كه اقدام به تخريب مدارس و يا اخال نظم 
نموده و در مقابل مأمورين مقاومت می نمايند، پرونده قضايی تش��کيل 
و جهت مجازات و تعقيب كيفری به دادس��رای عمومی  محل معرفی و 

تحويل می گردد.
ب. چون در شهرهای مازندران در شب و روز تاسوعا و عاشورا مردم با 
به راه انداختن دس��تجات زيادی در بازار، خيابان و كوچه ها مبادرت به 
س��وگواری و عزاداری می نمايند، در مورد حفظ نظم و برقراری آرامش 
محل با تهيه طرح های حفاظتی اقدامات الزم معمول می گردد. نظر به 
اينکه احتمال دارد اش��خاص ناراضی و متعصبين مذهبی با استفاده از 
موقعيت دس��ت به اقدامات ضد امنيتی زده و توليد اخال و بی نظمی 
 نمايند، لذا پيش��نهاد می نمايد به مس��ئولين و رؤس��ای دانشکده ها و 
مدارس عالی و آموزش��ی تأكيد گردد، به دانش��جويان تفهيم و يادآور 
شوند برای اينکه اش��خاص فرصت طلب تحت پوشش دانشجو از عنوان 
و موقعيت فعلی آنان بهره برداری ننمايند، حتی المقدور در دس��تجات 
عزاداری ش��ركت ننموده و دس��ت آويزی برای عناصر مخرب به وجود 

نياورند.
4. مراتب مطروحه در جلسه شورا مورد تأييد است و موافقت هموندان 

شورا قرار گرفته و اقدامات الزم را معمول خواهند داشت.1 
اما به رغم مراقبت های گسترده عوامل آشکار و پنهان ساواك، طاب انقابی بومی  و 
غير بومی ، تا آنجا كه توانستند به معرفی نهضت امام خمينی و افشای اقدامات انحرافی 
و ضد مذهبی رژيم پرداختند و مردم را نس��بت به ادامه مبارزه تهييج نمودند. چنانکه 
آقای رخشا رئيس ساواك مازندران در گزارش مورخ 13 دی ماه سال 56 خود به مدير 

كل سوم ساواك كشور به اين موضوع اذعان نموده است: 
به طوری كه مش��اهده گرديد، در چند ماه اخير ك��ه عده ای از طاب 
مدارس علوم دينی به اين منطقه مس��افرت نموده اند، عموماً در باالی 

1. غامرضا خاركوهی، همان، ص449-452. 
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منبر به نفع خمين��ی مطالبی ايراد ]كرده اند[ ك��ه مراتب به موقع طی 
گزارشات خبری متعدد به آن اداره كل اعام گرديده است. بديهی است 
تحقيق بيش��تر در اين مورد ادامه دارد و هر گونه خبر واصله به موقع به 

استحضار خواهد رسيد.1 

سفر کارتر به ايران و اهانت رژيم به امام
در دهم دی ماه سال 1356 كارتر- رئيس جمهور وقت امريکا- با همسرش روزالين به 
تهران آمد و با ناديده گرفتن وقايع سياسی داخل ايران به ويژه تبعات شهادت حاج آقا 
مصطفی خمينی، ايران را جزيره ثبات ناميد. شاه كه خود شاهد اين سخنان اغراق آميز 
كارتر بود، چنان به وجد آمد كه در پوست خود نمی گنجيد. او تصور نمي كرد چند روز 
بعد، اين جزيره ثبات، آنچنان دچار بحران و بي ثباتي شود كه منجر به سقوطش گردد. 
آن روز ش��اه و روزالين و كارتر و فرح آن چنان جام هاي شراب را در ضيافت جشن عيد 
سال نو مسيحی سركش��يدند2 كه گويي ايران بهشت برين اس��ت و آرامش آن ابدي و 
پابرجاس��ت. اما اندكي بعد آتش انقاب در 19 دي ماه در قم ش��عله ور شد و با مراسم 
و مجالس بعدي، س��اير ش��هرها را در بر گرفت و طوفانی به راه افتاد ك��ه جزيره ثبات 

شاهنشاهی را كامًا بی ثبات كرد.3 
ماجرا از آنجا آغاز ش��د كه رژيم ش��اه وقتی ابراز وفاداری گس��ترده مردم را نسبت به 
حضرت امام در پی ش��هادت حاج آقا مصطفی مش��اهده كرد، دانست كه طی 15 سال 
گذشته و با وجود كشتار و شکنجه و تبعيد و بازداشت، نه تنها از محبوبيت عمومی  امام 
كاسته نشده، بلکه بر آن افزوده شده است. در نتيجه دس��ت به توطئه ديگری زد و آن 
انتشار مقاله اهانت آميز نسبت به پيشوای انقاب اسامی  مردم ايران بود. رژيم شاه هر دو 
اقدام )شهادت فرزند امام و چاپ مقاله مطبوعاتی( را با چراغ سبز امريکا انجام داد. گرچه 
عوامل امنيتی رژيم هيچ ردپايی از خود در اسناد و پرونده های ساواك باقی نگذاشتند 

1. همان، ص453. 
2. »مايکل مترينکو« يکی از جاسوس��ان س��فارت امريکا در ايران )طی س��ال های 55 ت��ا 58( درباره صحنه 
مشروب خواری ش��اه و كارتر می گويد: »به نظر من يکی از مضحک ترين صحنه هايی بود كه در عمرم ديده ام. به 
خصوص موقعی كه شاه جام ش��امپاينش را ]به افتخار كارتر[ باال برد. باورم نمی ش��د حاليش نباشد كه او در يک 
كشور مسلمان دارد يک عيد امريکايی ]كريسمس[ را با مشروب جشن می گيرد. عجيب احمقانه بود. يعنی او هيچ 
چيز راجع به مردمش و كشورش نمی دانست؟!« رك: برنامه سقوط يک شاه، شبکه بی بی سی فارسی، پخش شده 

در دی ماه سال91. 
3. غامرضا خاركوهی، »بی ثباتی در جزي��ره ثبات«، مطالعات تاريخی، ش45 و 46، تابس��تان و پاييز 1393، 

ص193-194. 
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اما شواهد و اعترافات درباريان فراری به اروپا و 
امريکا گواه روشن اين ادعاست كه واكاوی آن 

مقاله ديگری را می طلبد. 
در اين راستا بود كه يک هفته پس از سخنان 
كارتر در حمايت از ش��اه، با كين��ه ای كه او و 
عوامل��ش از عمق نفوذ ام��ام در جامعه ايران 
داش��تند، اقدام به درج مقاله ای توهين آميز 
عليه امام در پرتيراژترين روزنامه يوميه كشور 
نمودند. روز هفدهم دي ماه سال 1356- كه 
مصادف با سالروز كشف حجاب رضاخانی )در 
سال 1314( بود- به دستور ساواك مقاله اي 
تحت عنوان »ايران و استعمار سرخ و سياه« 
به قلم شخص مزدوري با اسم مستعار »احمد 
رشيدي مطلق« در روزنامه اطاعات منتشر 
و طبق معمول در سراس��ر كش��ور توزيع گرديد. نويس��نده مقاله با وقاحت تمام سعي 
كرده بود به زعم خود شخصيت رهبر نهضت را بشکند و امام را به طرفداري از مالکين و 

شهرت طلبي و عامل استعمار بودن متهم نمايد! 
انتشار اين مطلب اهانت آميز در سرتاسر ايران تنفر عمومي را برانگيخت؛ مردم انقابي 
نيز از اينکه مشاهده مي كردند به مقام شامخ رهبر و مرجع مظلومشان بي حرمتي شده، 
سخت برآشفتند و زبان به انتقاد گشودند. اما بيش از هر جايي، اين طاب قم بودند كه 
دس��ت به يک قيام گس��ترده عليه اين اقدام زدند. در آن روز بافاصله درس ها و نم�از 
جماعت ه�اي حوزه علميه قم به عنوان اعتراض تعطيل ش��د و فض��ا و طاب به طور 
دسته جمعي به س��وي منازل مراجع و آيات عظام قم به راه افتادند. اين اعتراض ادامه 
يافت تا منجر به اجتماع بزرگ روز 18 دي در مسجد اعظم قم شد كه با شعارهايي چون 
»مرگ بر حکومت پهلوي« و »درود بر خميني« توأم گشت كه با حمله پليس مبدل به 
صحنه زد و خورد شد و در اندك مدتي زد و خورد به خيابان هاي اطراف كشيده شد و تا 

پاسي از شب ادامه يافت. 
فرداي آن روز- 19 دي- قم شاهد يک تعطيل عمومي بود. بازار و مدارس مختل شدند 
و انبوه مردم به روحانيون پيوس��تند و تظاهرات عظيمي به راه افتاد كه تا 9 شب ادامه 

یکی از پژوهشگران کشور اردن 
یعقوب«  حسين  »احمد  نام  به 
درباره نقش برجسته و مؤثر حاج 
آقا مصطفی خمينی می گوید: »او 
یکی از پيشگامان شکستن جو خفقان 
شاهنشاهی بود. او به زندان رفت، 
تبعيد شد، تا شهادت پيش رفت، اما 
از راهش برنگشت، او اندیشه های 
پدرش را در ميان ملت ها می پراکند، و 
از آنجا که طاغوت گفت وگو و منطق 
نمی شناسد، چاره ای جز شهادتش 
نبود. اما خون او مایه ای شد که چراغ 
فروزان انقالب را روشنی بخشيد. پس 
سيد مصطفی جزء جدایی ناپذیر از 

تاریخ این امت است.«
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يافت. اين تظاهرات كه با حمله دژخيمان مسلح رژيم به خاك و خون كشيده شد، كشتار 
فجيع 15 خرداد سال 42 را تداعی كرد.1 شهيد دكتر قربانعلي قندهاري از جمله كساني 
بود كه در وقايع 17 تا 19 دي قم فعاالنه ش��ركت داش��ت. او خاطرات زيبايي از آن روز 
دارد و قيام 19 دي قم را موج سوم انقاب مي نامد. او مشاهدات خود را در اين باره چنين 

تعريف كرد: 
آن روز ]17 دي س��ال 56[ ب��ه همين فوريت طلبه ها جمع ش��دند و 
گفتند: به امام توهين ش��ده و ما بايد به خانه علم��ا برويم و بگوييم چرا 
ساكت نشسته ايد كه در اينجا به امام توهين شده و اين يعني توهين به 
روحانيت، توهين به اسام، توهين به حوزه علميه و دين. خاصه همان 
بعد از ظهر هفده دي راهپيمايي از فيضيه قم شروع شد و در نوزده دي به 
خون نشست، بعد از ظهر آن روز ما به عنوان اعتراض به اين مقاله رفتيم. 
ديگر همه به خيابان آمده بودند، ابتدا همه طلب��ه بودند، ولي بعضي از 
دانشجويان تهران هم- كه من ميزبان آنها بودم- حضور داشتند. اما بعد 
از ظهر آن روز، آغازگر جريان نوزده دي فقط طلبه ها بودند كه همين طور 
ادامه پيدا كرد و مرتب اضافه ش��دند و مردم از جاهاي ديگر هم آمدند. 
تا اينکه روز نوزده دي ديگر جمعيت در حاشيه خيابان ها نماندند، بلکه 

ريختند توي خيابان و از كنترل خارج شد.
آن روز جمعيت به منزل افراد زي��ادي از علما رفتند. مثل ايام عيد كه 
بازديد مي روند- آن روز هم همين طور ب��ود و تا آنجا كه من توي ماجرا 
بودم، خيلي گزينش��ي نبود، بلکه رفت��ن به بيوت علم��ا و بزرگان يک 
اعتراض مردمي ]نس��بت به توهين روزنامه اطاعات به حضرت امام[ 
بود. ما ديديم جمعيت از خانه آقاي ]آيت اهلل[ حس��ين نوري برگشت. 
آقاي نوري هم در آنج��ا تند صحبت كرده بود و گفته بود: »مه فش��اند 
نور و سگ عوعو كند«... روز كشتار و قيام نوزده دي يکي از قتلگاه هاي 
ما در خيابان صفائيه، همان كوچه آق بانو ب��ود. بعد از يک درگيري كه 
بين مردم و مأمورين ش��د و آنها هم به س��مت مردم تيراندازي كردند؛ 
جماعت رفتند و برگشتند و درگيري اتفاق افتاد. ما هم مجدداً به خيابان 
برگشتيم و آمديم به همان جايي كه درگيري بود. ديگر آمبوالنس ها راه 

1. عباسعلي عميد زنجاني، گزيده انقاب اسامي و ريشه هاي آن، تهران، طوبی، 1377، ص274. 
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افتادند، ماشين هاي آتش نشاني هم آمدند و يک صحنه عجيب و غريبي 
بود. جنازه ها و زخمي ها را هم خيلي سريع بردند. بافاصله ماشين هاي 
آتش نشاني آمدند و همه خون هاي روي خيابان ها را شستند و اثرات آن 
كشتار را از بين بردند تا هيچ اثري از جريان كشتار آن روز باقي نماند و 

اين را خودم شاهد بودم.1
به دنبال واقعه خونبار 19 دي قم مراجع تقليد و نيز قشرها و گروه هاي مختلف انقابي 
دست به انتشار نامه ها و اطاعيه هاي گوناگون در محکوميت آن جنايت رژيم و افشاي 
ابعاد گس��ترده آن زدند كه آتش انقاب را ش��عله ورتر كرد. اما مهم ترين و كوبنده ترين 
اعاميه اي كه در اين باره صادر شد از س��وي حضرت امام خميني بود كه تأثير عميقي 
در تشجيع و اميدواري مردم براي تداوم مبارزه عليه رژيم داشت. در قسمتي از اطاعيه 

امام چنين آمده است: 
نهضت اخير كه پرتوی از نهضت 15 خرداد است و شعاعش در سراسر 
كشور نور افکنده، خود كوبندگی خاصی دارد كه شاه را از خود بي خود 
كرده و او و دار و دس��ته چاقوكش��ش را به تاش مذبوحانه واداش��ته، 
جنايات 29 محرم امسال نقطه عطفی است به جنايات شاهانه 12 محرم 
آن سال. شاه خواست ضرب شستی به ملت مسلمان نشان دهد؛ پس از 
تماميت حس��اب با رئيس جمهور امريکا با بهانه مختصری كه مأمورين 
ايجاد كردند، مركز تش��يع و حوزه فقاهت اس��ام را در جوار مرقد پاك 
فاطمه معصومه- س��ام اهلل عليها- به مسلسل بست و جمعيت بي گناه 
فراوانی از جوانان حوزه علميه و متدينين غيور ش��هر مذهبی قم را در 
خاك و خون كشيده به قتل رساند؛ و تاكنون آمار آنها در دست نيست، 
و مقتولين را از هفتاد تا سيصد، تا حال گفته اند و عدد مجروحين را خدا 
می داند. و أسف آورتر )كه ننگش بر جبين آنها خواهد ماند( آنکه كسانی 
كه رفته اند خون به مجروحين در بيمارستان ها بدهند، توقيف كرده و 
مانع شده اند از اعطای خون؛ و گفته می شود كسانی به اين جهت جان 

داده اند. 
شاه می خواهد ثابت كند كه نوكری او تحکيم شده و ملت نبايد گمان 

1. قسمتي از مصاحبه اختصاصي شهيد قندهاري با معاونت تدوين تاريخ ش��فاهي و اسناد مركز اسناد انقاب 
اسامي در تاريخ 1378/11/9 توسط آقايان ميردار و معظم پور كه پس از اندكي ويرايش و تلخيص در اينجا آورده 

شد. 
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كند ]او[ از پش��تيبانی اجانب برخوردار نيس��ت؛ ولی ملت با تظاهرات 
عمومی و تعطيل سرتاس��ری دامنه دار و اظهار تنفر، بار ديگر ثابت كرد 
كه او را نمی خواهد و از او و خاندانش بيزار است؛ و اين رفراندم طبيعی 
سرتاسری در حقيقت خلع او از س��لطنت غاصبانه جابرانه است. كارتر 
و ديگر غارتگران مخازن ملت های مظل��وم بايد بدانند محمدرضاخان، 
خائن و ياغی است و ناچار از سلطنت مخلوع است؛ بر فرض قانونی بودن؛ 
چه رسد به سلطنت انتصابی از قَِبل اجانب كه خودش اعتراف نموده. به 
ملت شريف ايران مژده می دهم كه رژيم جائرانه شاه نفس های آخرش 
را می كشد و اين قتل عام های بی رحمانه نشانه وحشت زدگی و حركات 
مذبوحانه است. مضحک و بسيار رسوا، اين مانورهای وقيحانه و بچه گانه 
است كه پس از داغ باطله از طرف عموم ملت خوردن، به راه انداخته اند و 
مشتی  سازمانی و اراذل و اوباش از خودشان و جمعی ضعفا و بيچارگان را 
با زور سرنيزه از اطراف جمع آوری و در شهرها به فرياد و جنجال »جاويد 
شاه« وادار می كنند، و گمان می كنند جبران تعطيل عمومی بازارهاست 
و با اين سيلي ها می توانند صورت س��ياه خود را سرخ كنند. من به ملت 
ايران با اين بيداری و هوشياری و با اين روحيه قوی و شجاعت بی مانند 
نويد پيروزی می دهم؛ پيروزی توأم با سربلندی و افتخار؛ پيروزی توأم 
با اس��تقال و آزادی؛ پيروزی توأم با قطع ايادی اجان��ب و چپاولگران؛ 
پيروزی با برچيده شدن بساط س��تمگران و انقراض دودمان سياه روی 

پهلوی .1 

تبعات سياسی قيام قم 
آثار و تبعات سياس��ی قيام 19 دي به صور گوناگون در جامعه متجلي ش��د از جمله: 
بيداري مضاعف مردم نس��بت ب��ه انقاب و جناي��ات رژيم پهلوی، توزيع گس��ترده تر 
اعاميه های سياسی، شعارنويسي روي ديوارها و اماكن عمومي، برگزاري مراسم شهدا، 
معرفی مبارزات مردم ايران در سطح جهان، اضمحال حکومت پهلوی، انجام سخنراني و 
تظاهرات در مناطق مختلف كشور از جمله اين اثرات فرهنگي- سياسي بود. اما مهم ترين 
اثرات سياس��ی- اجتماعی قيام 19 دی قم، بيداری و آگاهی عمومی  نسبت به مبارزات 

1. صحيفه امام، ج 3، ص316-315، زمان: 2 بهمن 1356/ 12 صفر 1398. 
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حق طلبانه امام خمينی و كاهش محبوبيت رژيم شاه بود. چنان كه آقاي محمد ليواني- از 
اهالي روستاي ليوان غربي بندرگز- مي گويد:

پس از ش��هادت مرح��وم آيت اهلل حاج س��يد مصطف��ي خميني و به 
ويژه واقعه 19 دي ماه 56 قم، حركت جدي��د و اصلي به صورت پخش 
اعاميه ها، نوارها، كتاب ها و نيز صحبت و تبلي��غ در مجالس و محافل 
ش��روع ش��د. در اين مرحله كليت كار ما حمل اعاميه ها از بهش��هر به 
روس��تاي ليوان بندرگز و گاهاً منطقه بندرگز بوده است. آن موقع من 

ماشين ژياني داشتم كه براي اين منظور از آن استفاده مي كردم.1
پس از قي��ام 19 دي قم، طرفداری از نهض��ت امام خميني، و نف��رت عمومي از نظام 
شاهنشاهي حتي در دل كودكان و دانش آموزان دوره راهنمايي نيز رسوخ كرد. به طوري 
كه برخی از آنها با انتقاد علن��ي از عملکرد رژيم در كاس هاي درس مدرس��ه، درك و 
شعور باالي سياسي و اجتماعي خود را به منصه ظهور رساندند. در يکي از اسناد مورخ 

56/11/16 ساواك چنين مي خوانيم: 
اخيراً بعضي از دانش آموزان مدرسه راهنمايي حافظ در زمينه سياست 
ايران از قبيل چرا وقتي كه خود محتاجيم، به انگلستان وام داده مي شود 
و يا اينکه پول نفت ما چگونه خرج مي ش��ود؟ سؤاالتي از معلمين خود 
مي نمايند كه اكثر آموزگاران از دادن جواب عاجز بوده و اظهار مي دارند 
كه خارج از برنامه كاس س��ؤال نگردد و به طريقي موضوع را كنس��ل 

مي كنند. 
حتی برخی از دانش آموزان مدارس پس از واقعه 19 دي قم، در فرصت هاي گوناگون 
به بحث هاي سياس��ي و مبارزاتي مي پرداختند و بعد از تعطيلی نيز با حضور در محافل 
انقابي و مش��اركت در اي��ن  گونه برنامه ه��ا، روند مبارزه و شکس��ت رژيم را س��رعت 

مي بخشيدند. 
در تلگرام فوري باصري نيا- رئيس وقت ساواك گرگان- چنين آمده است: 

در تاريخ 36/11/1 پنج نسخه شعار خطي روي كاغذ آغشته به جوهر 
قرمز با متن زير در خيابان قصر علي آباد مش��اهده ]شد[ كه با همکاري 

ژاندارمري محل جمع آوري گرديده است. 
متن ش��عارهای فوق چنين بود: »به ياد 200 تن ش��هدايي كه هفته گذشته در ]19 

1. مصاحبه مکتوب مؤلف با نامبرده 
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دي[ قم زير رگبار مسلسل شاه جان سپردند. درود 
به ش��هداي قم، پيروز باد انقاب خونين خميني، 

مرگ بر شاه«. 
يکي ديگر از پيامدهاي مهم قيام 19 دي قم اين 
بود كه از آن پس، سخنرانان و خطيبان با شجاعت 
و جسارت بيشتري به نقد مسائل اجتماعي جامعه 
و عملکرد دولت و حتي شخص شاه مي پرداختند. 
آنها ضمن دفاع از حقانيت نهض��ت امام، اقدامات 
ضد ديني و مردمي حکومت پهل��وي را به چالش 
مي كش��اندند. از س��وي ديگر پ��س از حادثه قم و 

انتش��ار خبر ناگوار آن، مردم، به ويژه جوانان هم رغبت بيش��تری براي شركت در اين 
گونه برنامه ها و شنيدن سخنراني هاي سياسي و متضاد با خط مشي رژيم، از خود نشان 

مي دادند. چنان كه در يکي از گزارشات بهمن ماه سال 56 ساواك چنين آمده است:
ساعت 10 روز 2536/11/14 مجلس بحث و سؤال و پاسخ در مسجد 
جامع اين شهرستان ]گنبد كاووس[ واقع در خيابان شاهپور با شركت 
قريب 120 نفر از جوانان و محصلين اين شهرستان تشکيل گرديد. در 
اين مجلس آقاي ش��يخ علي بهاءالديني فرزند احمد اظهار داشت: من 
وياهايي در چالوس و رامسر ديدم كه س��اليانه ]فقط[ چند روز از آنها 
استفاده مي شود. ولي چشم خود را بسته اند و نمي بينند كه كپرنشينان 
بيچاره و بدبخت حتي زيلو هم ندارند و از سرما به خود مي پيچند. يکي از 
سردي مي ميرد و ديگري از گرسنگي. بياييد به زنده ها كه مرده متحركي 
بيش نيستند توجه كنيد. متأسفانه ظلم و س��تم را مي بينيم ولي هيچ 
گونه كاري انج��ام نمي دهيم و اراده اي نداريم. به ما كه در اين مس��جد 
نشس��ته ايم و همه مردم گنبد مرده متحرك مي گويند آنها كه مقاتله 
نمودند و مجاهدت كردند و خون هاي خود را ريختند و شربت شهادت 
نوشيدند به جايي رس��يدند، ولي ما انتظار مي كشيم كه بيشتر از اين ما 
را استثمار كنند و بردگي و اسارتمان بيشتر شود. در صورتي كه پيشوا 
و رهبر و يا مرج��ع تقليد و ابرمرداني كه م��ردم را هدايت مي كنند بايد 
مرد باشند نه نامرد... اگر شده براي گرفتن حق خود كشته شويد، چون 

با وجود این همه نقش و تأثيرات 
ممات  و  حيات  که  روشنی 
آیت اهلل سيد مصطفی خمينی 
در پيشرفت مبارزات انقالب 
اسالمی  مردم ایران از سال 4۱ تا 
57 داشت، اما مورخان سکوالر 
داخلی یا غرب زدگان خارج 
کشور، اصاًل نام و نقش او را در 
نگاشته های خود حذف کرده اند 

یا بسيار کمرنگ جلوه داده اند
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اگر از حق خود صرف نظر كنيد آن وقت است كه با ستمگران هم عقيده 
ش��ده ايد و تو را بيشتر اس��تثمار مي كنند. چون ضعف نشان دهي تو را 
مستحق ظلم مي دانند كه فعًا كه زنجير بردگي و اسارت را يک خرس 
]شاه[ به گردن ما انداخته اس��ت. اكنون صبح تا شب تيرهاي زيادي به 
قلب هاي مان نشان مي گيرند كه ما ش��انه خالي مي كنيم و به قلب امام 
زمان اصابت مي كند، سهم هر ايراني روزانه از نفت ايران 370 ريال است 
اگر ش��ما گرفتيد من هم گرفته ام. اكنون وضع دامپروري و كشاورزي 
ايران ورشکسته است آن كس كه سوار هواپيماي اختصاصيش مي شود 
و در آسمان سير مي كند به فکر من و تو نيست... برويد كتاب غرب زدگي 

جال آل احمد را بخوانيد تا ببينيد هدف غربي ها چيست؟ 
يکي ديگر از آثار و تبعات اوج گيري قيام امام پس از وقايع اس��فبار ش��هادت حاج آقا 
مصطفي خميني و كش��تار 19 دي قم، كاهش محبوبيت شاه در ميان مردم و حتي در 
بين روحانيون حقوق بگير و وابسته به رژيم بود؛ به طوری كه اين گونه روحانيون اوقافي 
و محضردار، حتي اگر دلشان هم مي خواست جرئت شركت كردن در مراسم دعا و نيايش 
را براي سامتي شاه نداشتند. به همين خاطر صداي اعتراض ساواك درآمد. چنان كه در 
تاريخ 20 بهمن سال 56 سازمان اطاعات و امنيت ساري در گزارشي خطاب به ساواك 

مركز چنين نوشت: 
اطاع واصله حاكيس��ت در مراس��م نيايش پانزدهم بهمن، س��الروز 
رفع خط��ر از وجود مب��ارك اعليحض��رت همايون شاهنش��اه آريامهر 
»روز نيايش« كه در اغلب شهرهاي اس��تان مازندران برگزار مي گردد، 
عدم شركت روحانيون كامًا محسوس اس��ت. چون در سال جاري نيز 

روحانيون شركت ننموده بودند.1
چند روز بعد عيد نوروز سال 1357 فرا رسيد. در واقع طلوع سال جديد، نويد حركات 
جديدي از سوي مبارزان نقاط مختلف كشور بود. ش��اه و فرح در حالي تعطيات نوروز 
س��ال 57 را در جزيره كيش به عيش و نوش مي گذراندند كه م��ردم ايران به پيروي از 
امامش��ان- خمينی كبير- به خاطر همدردي با مردم داغدار در قم و تبريز عزادار بودند 
و عيد سياه داشتند. از سوي ديگر گراني هاي مفرط و فزاينده، عرصه زندگي را بر مردم 
به شدت تنگ كرده بود. لباس سياه مردم در واقع نه تنها نشانه همدردي با خانواده هاي 

1. غامرضا خاركوهی، »بی ثباتی در جزيره ثبات«، همان، ص198-199. 



10
3

می
سا

ب ا
قا

ت ان
رزا

مبا
ی 

ابزا
 شت

مل
، عا

فی
صط

قا م
ج آ

 حا
دت

شها

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

داغدار و شهيد و مجروح داده بود، بلکه بيرق اعتراض آنان نسبت به اعمال خاف انسانيت 
و قانون رژيم شاه نيز محسوب مي شد.

سال 57 در حقيقت آبستن حوادث سياسي ديگري عليه س��لطنت پهلوي بود كه از 
همان نخس��تين روزهاي آن، خود را آشکار كرد. س��الی كه با حوادث پياپي و مبارزات 

فزاينده مردم مواجه  گشت. 
فروزندگي انقاب اس��امی  چنان گسترش يافت كه ش��اه حتی با كشتارهای جمعی 
نتوانست شعله های افروخته شده را خاموش كند. مانورها و ترفندهای سياسی و نظامی 
شاه بيش از آنکه اندك تأثيری در فروكش كردن خشم مردم بگذارد با صدور بيانيه های 
افش��اگرانه امام خمينی و دس��تورالعمل های مبارزاتی ايش��ان خنثی می ش��د. حتی 
جايگزينی يک تکنوكرات غرب زده به نام جمشيد آموزگار به جای هويدا- نخست وزير 
سيزده ساله شاه- كمکی به  حل بحران رژيم نکرد. پس از او جعفر شريف امامی كه يکی 
از پيشکسوتان جريان استعماری فراماسونری در ايران بود، با شعار »دولت آشتی ملی« 
روی كار آمد. فريبکاري های وی و مذاكرات او با آقای شريعتمداری در قم كه در تحوالت 
اخير ايران به عنوان يکی از رهبران دينی مطرح و از س��وی رژيم حمايت می ش��د، نيز 

نتوانست مبارزات مردم را متوقف سازد.
در زمان دولت شريف امامی بود كه كشتار بی رحمانه مردم به وسيله نيروهای نظامی 
در ميدان ژاله تهران- روز 17 شهريور- اتفاق افتاد. حکومت نظامی در تهران و يازده شهر 
بزرگ ايران رسماً برای مدتی نامحدود برقرار ش��د؛ اما با رسيدن پيام های امام خمينی 
مردم به حکومت نظامی اعتنا نکردند و تظاهرات ش��بانه روزی خود را گسترش دادند. 
فريادهای »اهلل اكبر«، »مرگ بر ش��اه« و »درود بر خمينی« در تمام س��اعات به گوش 
می رسيد و همراه با آن صدای رگبار مسلس��ل ها از هر كوی و برزن شنيده می شد.1 اين 
تقابل دو جانبه حق و باطل تا آنجا پيش رفت كه بنياد حکومت باطل شاهنشاهي در ايران 

ساقط شد و مبارزات حق طلبانه مردم مسلمان به پيروزی رسيد. 

کالم آخر، تفاوت دو واقعه 
شهادت آيت اهلل حاج آقا مصطفی خمينی در نجف اش��رف در اول آبان سال 1356 و 
مراسم باشکوهی كه در ايران برگزار شد، نقطه آغازی بود بر خيزش روزافزون حوزه های 
علميه و قيام مذهبی مردم ايران و قش��رهای مختلف جامعه اعم از روش��نفکر، بازاری، 

1. حميد انصاری، حديث بيداری، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1386، ص98-99. 
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فرهنگی، كشاورز، دانش��جو و دانش آموز. امام خمينی در همان ايام به گونه ای شگفت 
اين واقعه را از الطاف خفيه الهی ناميده بود.1 اين رويداد با آنکه موجب فقدان شخصيت 
بزرگی از حاميان امام و مردم شد ولی ثمرات مهمی  نصيب انقاب اسامی  نمود كه برخی 

از آنها در اينجا ارايه می شود:
1. بار ديگر نام امام خميني و قيام او عليه رژيم شاه در كانون توجه مردم ايران و جهانيان 
قرار گرفت و در سطح وسيع حتي در روستاها بر سر زبان ها افتاد. به طوری كه تحليل گر 
ساواك ده روز پس از واقعه طی گزارش��ی نوشت: »مرگ مصطفی خمينی در باال بردن 

شأن و وجهه پدرش بين قاطبه مردم بسيار مؤثر بوده است.«2
مراس��م و مجالس و بيانيه هايی كه منتشر ش��د، در واقع پيام حقانيت مبارزات امام و 
افشاگر جنايات پيدا و پنهان سازمان امنيت رژيم بود. رژيم كه از طرح دوباره نام امام به 
وحشت افتاد مقاله توهين آميزی در روزنامه اطاعات چاپ كرد كه موجب تظاهرات در 
قم شد و اربعين های بعدی را به وجود آورد3 و اين اعتراضات تا سقوط رژيم ديگر متوقف 

نشد. 
2. از آنجا كه طي پنج سال گذشته يعني از سال 1350 تا آبان سال 1356 دو موضوع 
»كتابهای دكتر شريعتي« و »كتاب شهيد جاويد« موجب انفکاك و اختافات زيادي در 
ميان مبارزان مسلمان و مخصوصاً روحانيت انقابي شد و باعث هدر رفتن مقدار زيادي 
از انرژي و توانايي هاي مبارزاتي گشت، واقعه ش��هادت فرزند گرامي امام كه پيش آمد 
خون تازه اي در رگ هاي جامعه به ويژه انقابيون مذهبی جاري شد و در نتيجه موجب 
اتحاد عميق تر آنان گرديد. به طوري كه مس��ئله شريعتي و ش��هيد جاويد از آن پس به 

حاشيه رفت.4
3. ثمره ديگر شهادت آقا مصطفی اين بود كه تفاوت رفتار مردم ايران را نسبت به فقدان 
يک عالم اسامی - انقابی در مقايسه با فقدان يک روشنفکر اسامی - انقابی به خوبی 

نشان داد. 
به بيان ديگر در 29 خرداد س��ال 56 دكتر علی شريعتی در ش��هر لندن مركز كشور 
انگلس��تان درگذش��ت.5 ش��ريعتی يک روش��نفکر مذهبی با ادبيات نوي��ن گفتاری و 

1. همان، ص87. 
2. گزارش مورخ 15 آبان سال 56 ساواك تهران خطاب به بخش 312 ساواك كشور

3. »س��خنان حجت االسام س��يد حس��ين خمينی فرزند حاج آقا مصطفی«، حضور، ش22، زمستان 1376، 
ص286. 

4. غامرضا خاركوهی، »بی ثباتی در جزيره ثبات«، همان، ص194. 
5. باقر عاقلی، روزشمار تاريخ ايران، تهران، گفتار، 1379، ج2، ص320. 
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نوش��تاری بود. بيان و قلمش ناف��ذ و جذاب 
بود. او روحيات انقابی داش��ت ولی هيچ گاه 
نه در س��خنرانی های داخل و خارج كشور و 
نه در نامه ها و نوش��ته ها و آثار خود حرفی از 
امام خمينی و مبارزات چندين س��اله انقاب 
اسامی  مردم ستمديده ايران به ميان نياورد. 
حتی يک بياني��ه يا مصاحب��ه عليه حکومت 
پهلوی ارايه نکرد. اما در عوض- سال 47- نامه 
چهل صفح��ه ای در تعريف و تمجيد از ش��اه 
و حکومت پهلوی و انقاب س��فيد نوشت. او 
در اين نامه به مردم توصيه ك��رد از انقاب و 

مبارزات تند عليه رژيم شاه دست بردارند!1 
جای تعجب است كه چگونه دكتر شريعتی 
از سال 41 كه انقاب ش��روع می شود تا سال 
56 كه فوت می كند، آن همه اتفاقات مهمی  
كه در ايران افتاده را ندي��ده می گيرد و فقط 
به تمجيد از رژيم مس��تبد پهلوی می پردازد. 

اتفاقاتی مثل مسئله انجمن های ايالتی و واليتی، رفراندوم قابی سال 41، حمله مأموران 
به حوزه علميه، كشتار وسيع مردم در قيام 15 خرداد سال 42، احيای كاپيتوالسيون 
و تبعيد امام در س��ال 43، ترور منصور نخس��ت وزير در س��ال 43، اصاحات ارضی و 
غارت جنگل ها و مراتع و نابودی اقتصاد كش��اورزی، ترور شاه در سال 44 و جشن های 
تاجگذاری در سال 46، چپاول نفت ايران با قرارداد كنسرسيوم در سال 49، جشن های 
2500 ساله شاهنشاهی در سال 50، تأسيس حزب رستاخيز و اجبار مردم برای عضويت 
در آن، تغيير تقويم تاريخ اسامی  ايران، وابسته كردن روزافزون كشور به خارج، غربی 
كردن جامعه ايران، پركردن زندان ها از منتقدان و مخالفان سياسی، استقرار رژيم پليسی 
و خفقان مطلق در اركان جامعه و... اتفاقاتی نبود كه فرد روشنفکر و جامعه شناسی مثل 
دكتر شريعتی از آنها بی اطاع باشد. به راستی برای روش��نفکر دنياديده ای مثل دكتر 

1. متن نامه دكتر علی شريعتی به ساواك، رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام، ج3، ص226-227. 

متأسفانه برخی دکتر علی شریعتی 
را معلم انقالب ناميده اند که این 
تحریف تاریخ است. زیرا کسی که در 
طول حيات سياسی خود مخصوصًا 
از سال 4۱ تا 56 یک کلمه از قيام 
و انقالب عليه رژیم پهلوی حرف 
نمی زند چگونه می تواند معلم انقالب 
مردم ایران باشد؟! کسی که حتی با 
نوشتن نامه به ساواک مخالفت خود 
را با انقالب اعالم می کند آیا می تواند 
معلم انقالب باشد؟! مدافعان افراطی 
و متعصب او چگونه به خود اجازه 
می دهند کسی که مخالف انقالب 
است را به عنوان معلم انقالب معرفی 
نمایند؟! اگر قرار است کسی به عنوان 
معلم انقالب معرفی شود آقا مصطفی 
ارجح است و این عنوان برازنده نقش 

ارزنده او و امثال اوست
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شريعتی كه خود را آگاه به مسائل سياسی- اجتماعی می دانست، قابل قبول نيست كه 
چشم خود را به روی اين همه جنايات و مظالم رژيم شاه ببندد و كوچکترين انتقادی به 

آن نکند جز تعريف و تمجيد. 
دكتر ش��ريعتی حتی پا را فراتر نهاد و در شرايطی كه حاكمان پهلوی بيشترين حمله 
را به روحانيت می كردند، او در س��خنرانی های علنی و عمومی  خود شديداً به روحانيت 
انتقاد می كرد و مروج تز اسام منهای روحانيت بود. برخی از تحليل هايش درباره اسام 
آنقدر مغشوش بود كه صدای اسام شناس��انی مثل آيت اهلل مرتضی مطهری را هم- كه 

زمانی از دوستداران نزديکش بود- درآورد. 
البته درست است كه برخی از كتاب های دكتر شريعتی از نظر ساواك ممنوع االنتشار 
بود و حتی آثار او در نجات جوانان تحصيل كرده از ورطه ماركسيسم و كمونيسم مؤثر بود 
اما برخی از برداشت های غلط دكتر از اس��ام چنان انحرافی بود كه بسياری را به ورطه 
التقاط كشاند،1 و حتی گروه های تروريستی مثل »فرقان«2 به رهبری اكبر گودرزی و 
»مجاهدين خلق«3 به رهبری مسعود رجوی بيشترين بهره برداری را از آثار او برای ترور 
علما و مردم انقابی به عمل آوردند. آثار و نوشتجات منتشرشده از اين دو گروه گواه اين 
ادعاست. حتی در سال های اخير شبکه تلويزيونی وهابيون در خارج از كشور بخش هايی 

از نوارهای سخنرانی های دكتر علی شريعتی را عليه تشيع پخش می كرد. 
با وجود اين تا سال 56 به جز تعدادی از روشنفکران مذهبی و تحصيل كرده ها، تقريباً 
كسی از مردم عادی ايران او را نمی ش��ناخت. به عبارت ديگر او نخبه ای بود كه فقط در 
ميان نخبگان- آن هم نخبگان مذهبی و سياسی- ش��ناخته شده بود. به همين جهت 
چنين شخصيتی وقتی از دنيا می رود آن هم در يک كشور غربی مثل انگلستان، فقدانش 
برای عامه مردم ايران اهميت نمی يابد؛ آن هم مردمی  كه برخاف نظر دكتر شريعتی از 
ظلم هيئت حاكمه پهلوی خسته شده بودند. به همين سبب شايد يک مجلس و مراسم 
هم در ايران برايش برگزار نشد مگر توس��ط پدرش در خراسان. اينجاست كه می بينيم 
فقدان اين روشنفکر در آن مقطع تاريخی- خرداد سال 56- تحول مهمی  در روند مردمی 
 مبارزات انقاب اسامی  ايجاد نمی كند. هر چند كه در تظاهرات  روزهای آخر پيروزی 

1. رك: رسول جعفريان، جريان ها و سازمان های مذهبی سياس��ی در ايران، مبحث »شريعتی و ماركسيسم«، 
مركز اسناد انقاب اسامی، 1383، ص503-507.  

2. رك: همان، مبحث »گروه های مذهبی منفصل از روحانيت«، ص580-567 و 926-934. 
3. نظريات دكتر علی شريعتی و سازمان مجاهدين خلق چنان به هم نزديک بود كه بسياری نتيجه گرفتند كه 
شريعتی الهام بخش مجاهدين بوده اس��ت. رك: يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه كاظم فيروزمند، 

حسن شمس آوری و محسن مديرشانه چی، تهران، مركز، 1380، ص452. 
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انقاب گاهی عکس او همراه با تصاوير ساير شهدا و مقتوالن ساواك آورده می شود. اما 
بيشترين عکس در هر مجلس، محفل و تظاهراتی متعلق به امام بود كه رهبر منحصر به 

 فرد انقاب و دشمن شماره يک حکومت پهلوی محسوب می شد. 
متأس��فانه برخی دكتر علی ش��ريعتی را معلم انقاب ناميده اند كه اين تحريف تاريخ 
است. زيرا كسی كه در طول حيات سياسی خود مخصوصاً از سال 41 تا 56 يک كلمه از 
قيام و انقاب عليه رژيم پهلوی حرف نمی زند چگونه می تواند معلم انقاب مردم ايران 
باشد؟! كسی كه حتی با نوشتن نامه به ساواك مخالفت خود را با انقاب اعام می كند آيا 
می تواند معلم انقاب باشد؟! مدافعان افراطی و متعصب او چگونه به خود اجازه می دهند 

كسی كه مخالف انقاب است را به عنوان معلم انقاب معرفی نمايند؟!
ما در حالی شاهد برخورد سرد مردم با فقدان دكتر ش��ريعتی هستيم كه وقتی چهار 
ماه بعد آيت اهلل س��يد مصطفی خمينی از دنيا می رود، بافاصله خبرش همه جا منتشر 
می شود و به رغم جو پليسی حاكم بر جامعه، انتشار اطاعيه های مخفی رونق می گيرد و 
تقاضا برای مجالس بزرگداشت او در سرتاسر ايران افزايش می يابد. زيرا حاج آقا مصطفی 
عالم و استادی است مردمی، كه رنج تبعيد و دربه دری را برای دفاع از هدف های مردم 
مسلمان كشيده، گرمای 50-60 درجه نجف را تحمل كرده، همواره پا به پای امام و مردم 
عليه بيدادگری شاه مبارزه نموده، نه نامه فدايت شوم برای تمجيد از رژيم شاه نوشته، نه 
با انقاب مخالفت كرده، و نه برای نام و نان و رسيدن به كرسی تدريس دانشگاه به ساواك 
التماس نموده است؛ بلکه عزت نفس، آزادگی، غيرت دينی و ايرانی را بر زندگی با طاغوت 
و ذلت تمجيد از سفاكان ترجيح داده است. پس اگر قرار است كسی به عنوان معلم انقاب 

معرفی شود آقا مصطفی ارجح است و اين عنوان برازنده نقش ارزنده او و امثال اوست. 
يکی از پژوهشگران كشور اردن به نام »احمد حسين يعقوب« درباره نقش برجسته و 

مؤثر حاج آقا مصطفی خمينی می گويد: 
او يکی از پيش��گامان شکس��تن جو خفقان شاهنش��اهی ب��ود. او به 
زندان رفت، تبعيد شد، تا شهادت پيش رفت، اما از راهش برنگشت، او 
انديش��ه های پدرش را در ميان ملت ها می پراكند، و از آنجا كه طاغوت 
گفت وگو و منطق نمی شناس��د، چاره ای جز شهادتش نبود. اما خون او 
مايه ای شد كه چراغ فروزان انقاب را روشنی بخشيد. پس سيد مصطفی 

جزء جدايی ناپذير از تاريخ اين امت است.1 

1. حضور، ش22، زمستان 1376، ص291. 
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به همين دليل است كه شهادت حاج آقا مصطفی خمينی، رژيم شاه و دستگاه امنيتی 
مخوفش- ساواك- را رسوا ساخت، و موجب معرفي دوباره شخصيت و مبارزات و آرمان هاي 
امام و مردم انقابی شد؛ به طوري كه بعد از 15 خرداد سال 42 اين دومين بار بود كه قيام 
عمومي در سراسر كشور شدت گرفت و بعثت نويني در حركت انقاب اسامی  ايران پديد 

آورد كه به طور فزاينده و بي وقفه تا برچيدن سلطنت پهلوي ادامه يافت.1 
با وجود اين همه نقش و تأثيرات روش��نی كه حيات و ممات آيت اهلل س��يد مصطفی 
خمينی در پيشرفت مبارزات انقاب اس��امی  مردم ايران از سال 41 تا 57 داشت، اما 
مورخان سکوالر داخلی يا غرب زدگان خارج كشور، اصًا نام و نقش او را در نگاشته های 
خود حذف كرده اند يا بسيار كمرنگ جلوه داده اند. از جمله آنها ترجمه كتاب ايران بين 
دو انقاب، نوشته يرواند آبراهاميان است كه با حجم 560 صفحه بارها در ايران تجديد 
چاپ ش��ده، ولی او در اين كتاب حتی يک كلمه نامی  از آقا مصطف��ی خمينی نياورده 
است! كتاب 450 صفحه ای ريشه های انقاب ايران، نوشته خانم نيکی آر كدی نيز چنين 
وضعی دارد. گويی اصًا شخصيتی به نام آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در تاريخ معاصر 

وجود نداشته است!2 
عاوه بر اين، كتاب دو جلدی تاريخ سياسی بيس��ت و پنج ساله ايران به قلم سرهنگ 
غامرضا نجاتی كه در 1200 صفحه منتشر شده يک كلمه درباره واقعه مهم شهادت و 
فقدان آيت اهلل سيد مصطفی خمينی ننوشته است! هر سه كتاب نيز از منابع مورد استناد 

مورخان و اساتيد دانشگاه های ما است.
اينگونه مورخ��ان داخلی و خارجی ك��ه به دروغ ادع��ای بی طرفی علم��ی  در روش 
تاريخ نگاری خود دارند، يکی از مهم ترين رويدادهای شتابنده انقاب اسامی  را تعمداً 
از آثار خود حذف می كنند در حالی كه ده ها روي��داد كم اهميت يا بی اهميت ديگر را با 
تفصيل شرح داده اند و برجس��ته كرده اند. متأس��فانه چنين آثاری به راحتی از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی  ايران مجوز می گيرند و حتی برخی با بودجه دولتی خريداری و 
در سراسر كشور توزيع می شوند، و موجب انحراف اذهان آيندگان درباره تاريخ سياسی 

معاصر ايران می گردند. 

1. غامرضا خاركوهی، »بی ثباتی در جزيره ثبات«، همان، ص195. 
2. اينجانب )غامرضا خاركوهی( سال ها پيش طی نامه ای به دكتر حداد عادل رئيس كميسيون فرهنگی مجلس 
شورای اسامی، درباره كتاب های ترجمه شده از نويسندگان خارج نش��ين، از او خواسته بودم كه با تصويب ماده 
واحده ای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی را موظف نمايند تا قبل از انتشار اين گونه آثار، هر ناشر يا مترجمی ابتدا 
اين كتاب ها را تحريف زدايی نموده و دروغ ها و كاس��تی های آنها را در مقدمه يا پاورقی آن كتاب ها درج كند، بعد 

اجازه چاپ دهند. رك: خبرگزاری فارس، خرداد 1389. 
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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 
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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 



11
5

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

دی
ی يز

در
 حي

ضا
لير

د ع
 سي

ين
سلم

الم
م و

سا
ت اال

حج
 با 

به
اح

مص

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: 



126
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ مصاحبه ها

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 
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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 



160
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ مصاحبه ها

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. 
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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 
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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.



17
9

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

دی
جا

د س
حم

د م
 سي

ين
سلم

الم
م و

سا
ت اال

حج
 با 

به
اح

مص

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. 
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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 



202
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ مصاحبه ها

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 



208
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ مصاحبه ها

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، 



22
1

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

نی
يا

ض گ
ی في

دعل
حم

هلل م
ت ا

ا آي
به ب

اح
مص

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. 
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دکتر سيد حميد روحانی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



23
7

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

تی
وس

م د
رد

 و م
ری

پذي
ت 

والي
ی، 

ند
رتم

 غي
ی،

اس
شن

ان 
جري

موسی خطاب به امام- كه گفته بود شما فکر می كنيد اينها آدم هايی هستند كه ما با اينها 
وحدت كنيم، اينها اصًا بی فرهنگ هستند و اين طور حرف ها. منظورم اين است كه اين 
غيرتمندی و عزتمندی سيد مصطفی باعث می شد كه واقعاً در اين گونه مسائل حساس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عهده دار اين جلسه بودند. باز هم صلواتی بفرستيد. 
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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. 
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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.



258
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ سخنراني ها
258

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

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( 



260
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ سخنراني ها
260

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

 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(



26
1

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

26
1

ی 
زعل

م خ
اس

والق
خ اب

 شي
اهلل

ت 
ی آي

نران
سخ

 

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. 
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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 



274
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

پرونده ويژه/ سخنراني ها
274

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96
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. 
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در پنجاهمين سال اشغال قدس و در يکصدمين سال صدور اعاميه بالفور، اين قدرت ها 
بوده و هستند كه در عين عقلی و شرعی نبودن تصاحب فلسطين و باز هم در عين تجربه 

70 سال كشتار و اخراج و آوارگی يک ملت، بر اشغالگری صهيونيستی اصرار دارند. 
اصرار هيئت حاكمه اياالت متحده بر انتقال س��فارت خود از تل آويو به قدس،1 پس از 
به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستی از سال 1967، در عين 
عدم همراهی كشورهای جهان با اين حركت، حاكی از صهيونيستی بودن اين حاكميت 

و عناصر آن است كه تاكنون به اشکال مختلف بر همه ناظران ثابت شده است. 
مردم دنيا و حتی رفقای صهيونيست اسرائيل ديگر با چه رفتار و گفتاری بايد به امريکا 
و اسرائيل بفهمانند كه پروژه صهيونيسم از خيلی پيش تر از اين، از فايده مندی به هزينه 

1. دكتر وليد الخالدی، استاد فلس��طينی تحصيل كرده در دانشگاه های لندن و اكس��فورد و مدرس هاروارد، از 
مورخين برجسته فلسطينی با استناد به برخی اسناد معتبر ضمن تحقيق پيرامون موقعيت آتی سفارت امريکا در 
قدس كه متعلق به آوارگان فلسطينی و وقف اسامی اس��ت، به تاريخ مفصل از انتقال سفارت امريکا از تل آويو به 
قدس می پردازد. او در اين اثر كوتاه همراه با 40 همکار محقق خود نکات جالبی از چگونگی تصاحب و اشغالگری 
صهيونيستی بيان می كند. وليد الخالدی در كتاب ديگری به نام قدس كليد صلح به جايگاه قدس از هر نظر اشاره 
دارد. كتاب ديگر او به نام كی الننسی دربرگيرنده معرفی 418 آبادی فلسطينی در اراضی اشغالی 1948 است. آن 

هم با استناد به منابع و اسناد شخصيت های اسرائيلی همچون ايان پاپه و بنی موريس. 

قدس؛ پایتخت ابدی فلسطين

یادداشت فصل
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صرف مبدل شده است؟! تصويب قطعنامه مجمع عمومی1 در سازمان ملل در پی وتوی 
قطعنامه پيشنهادی مصر پيرامون قدس،2 نشانگر يک اجماع جهانی در برابر صهيونيسم 
است كه با وجود تمام هزينه های مالی، سياسی و تبليغاتی صهيونيسم، ديگر كارايی الزم 

در اقناع افکار عمومی را ندارد. 
تحوالت اخير مربوط به پايتختی قدس،3 آزمون و س��نجه مناس��بی ب��رای برآورد و 
مقبوليت مدعيان اين صحنه اس��ت و بس��يار شايس��ته خواهد بود كه تا تحمل هزينه 
بيشتر، رفتاری عاقانه و از س��ر منطق در پيش گيرند و مطمئن باشند كه سنت الهی و 
حقانيت آرمان آزادی سراسر فلسطين اگر از همين طريق محقق نشود، هيچ راهی جز به 

كارگيری زور در قبال اين لجاجت بنی اسرائيلی، اوضاع را بسامان نخواهد كرد. 
سال 2017، سال خوبی برای تصميم گيری اس��ت. آنها پس از اين همه سال متوجه 
شدند كه نمی توان با به كارگيری اَتِمّ زر و زور به ناحق دولتی بی پايه و اساس را به مردم 
مسلمان و متمدن منطقه تحميل كرد و نمی توان قدمگاه انبيای الهی و دروازه آسمان 
و معراج گاه ختم رسل را به بهانه واهی پايتختی، با وجود منحوس خود آلوده نمود. اين 
ش��هر برای تمام موحدين جهان در تمام اعصار، كانونی عليه شرك، كفر و ماده پرستی 
بوده و خواهد بود. چگونه می توان سرنوش��ت اين ش��هر را با توجه به بيان دقيق و مهم 

حضرت امام)ره( به مشتی دوره گرد جنايتکار سپرد؟ 
مسئله قدس يک مسئله شخصی نيس��ت و يک مسئله مخصوص به 
يک كشور و يا يک مسئله مخصوص به مسلمانان جهان در عصر حاضر 
نيست. بلکه حادثه ای است برای موحدين جهان و مؤمنان اعصار گذشته 
و حال و آينده؛ از روزی كه مسجداالقصی پی ريزی شد، تا آنگاه كه اين 

سياره در نظام هستی در گردش است.4 

1. 128 كشور در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن محکوم كردن به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيستی، هر گونه تغيير در بافت شهر قدس را باطل و بی اثر دانستند. )96/9/30(

2. دولت مصر يک قطعنامه به شورای امنيت با اين مضمون جهت تصويب ارايه كرد كه مسئله قدس بايد از طريق 
مذاكرات حل شود و هر گونه تصميم و اقدامی كه منجر به تغيير ماهيت، موقعيت و تركيب جمعيتی بيت المقدس 
ش��ود، هيچ وجه قانونی ندارد و فاقد ارزش و اعتبار اس��ت و بايد مطابق قطعنامه های شورای امنيت به حالت اول 

بازگردد. 
3. دونالد ترامپ در روز چهارشنبه 15 آذر طی يک سخنرانی ضمن به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت 
رژيم صهيونيستی به دولتش دستور داد تا مقدمات انتقال سفارت از تل آويو به قدس را فراهم نمايد. اين سخنرانی 
ترامپ تنها مورد استقبال نتانياهو و چند كشور ذره ای در جهان قرار گرفت ولی در عوض مخالفت هايی را در سراسر 

جهان عليه امريکا و اسرائيل ايجاد كرد. 
4. صحيفه امام، ج 16، ص190. 
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صد سالگی اعالميه بالفور

عليرضا سلطانشاهی
مقدمه

با آن چهره خنثی، سست، س��رد و در عين حال مرموز1 خود، برگ بسيار مهمی از دفتر 
تاريخ خاورميانه را در دوم نوامبر 1917 با امضای يک نامه 621 حرفی به روچيلد،2 ورق زد. 
اين نامه ك��ه به اعاميه، بيانيه، وعده3 و... معروف ش��د، برای يهوديان در فلس��طين، 

داشتن يک وطن ملی را به رسميت شناخت.4
در تنظيم 67 كلمه از اين نامه همه جهات ذيربط در انگلستان، امريکا، جامعه يهوديان 

1. جفری لوئيس، بالفور و وايزمن، ترجمه مهرداد مايی، تهران، گروه مطالعات انديشه ورزان آريا، 1395، ص49. 
 Lionel Walter Rothschild  2. ليونل والتر روچيلد

3. Balfour Decleration
4. لرد روچيلد گرامی

بس��يار خوش��وقتم كه از جانب دولت اعلی حضرت همدردی و هم دلی خود با خواس��ته ها و آرزوهای يهوديان 
صهيونيست كه به هيئت وزيران تقديم و با آن موافقت ش��ده، اباغ نمايم. دولت اعلی حضرت تأسيس وطن ملی 
برای ملت يهود در فلسطين را با عاقه دنبال می كند و برای فراهم كردن امکان برپايی آن تمام تاش خود را خواهد 
كرد. اما بايد به روشنی دانست كه هرگز نبايد كاری بر خاف و به زيان حقوق مدنی و مذهبی گروه های غير يهودی 
ساكن فلسطين يا حقوق و موقعيت قانونی يهوديان در ديگر كشورها انجام ش��ود. سپاسگزار خواهم شد اگر اين 

بيانيه را به اتحاديه صهيونيسم برسانيد. آرتور بالفور 
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داخل و خارج انگليس و اعراب مدنظر بودند و آرتور 
جيمز بالفور1 به عنوان وزير ام��ور خارجه بريتانيا، 

كانون اين فرآيند ديپلماتيک و پيشانی كار بود. 
مهم ترين پيامد جن��گ جهان��ی اول )28 ژوئيه 
1914 تا 11 نوامبر 1918( فروپاش��ی امپراتوری 
عثمانی و تحديد قلم��رو آن و ايجاد يک معبر برای 
رسيدن يهود به فلسطين بود كه بعد از ناكامی روند 
تطميع سلطان عبدالحميد و بلوای 1908 و 1909 2 
در امپرات��وری عثمان��ی، با كارگردان��ی متفقين و 

محوريت انگليس به نتيجه رسيد. 
در خال جنگ تا سال 1922 كه امپراتوری 600 
س��اله عثمانی از ميان رفت، قدرت ه��ا طی برپايی 
كنفرانس ها و معاهدات و پيمان هايی همچون معاهده يا توافق سايکس پيکو، ورسای، 
كنفرانس صلح پاريس يا س��ان رمو برای خود قلمرو جديدی از ميراث عثمانی تعريف 
می كردند. در اي��ن ميان انگليس يا بريتاني��ای كبير آن زمان، با س��ابقه حضور مفصل 
يهوديان در آن ديار،3 داش��تن يک وطن مل��ی برای يهوديان را تضمي��ن كرد. در واقع 
اعاميه بالفور در نوامبر 1917، نتيجه فرآيند يک دوره 20 ساله از 1897 زمان برپايی 
كنفرانس بال سوئيس بود كه سران صهيونيسم با به كارگيری اهرم های مالی، سياسی و 

ديپلماتيک خود، فرآيند صدور اعاميه بالفور را تکميل كردند. 
اعاميه بالفور از موافقتنامه سايکس پيکو ناشی شد، ولی اهميتش از نظر تاريخی بسيار 
فراتر از آن بود. به راستی مشکل بتوان سندی يافت كه بتواند چون اين سند، خودسرانه 
مسير تاريخ را تغيير دهد.4 صدور اعاميه بالفور در اصل محصول گرايش متقابل جنبش 

صهيونيسم و امپرياليسم بريتانيا به جانب يکديگر بود.5
به نظر می رس��د كه اين بيانيه ]يا اعاميه[ يک ابتکار انگليسی ناب باشد كه از حسن 
نيت و صوابديد دولت پادش��اهی نتيجه شده است. صهيونيس��ت ها هم مسلماً داليلی 

1. Arthur James Balfour
2. برای اطاع بيشتر رك: عليرضا سلطانشاهی، پان تركيسم و صهيونيسم، تمدن ايرانی، 1386. 

3. برای اطاع بيشتر رك: آنتونی آلفری، ادوارد هفتم و دربار يهودی او، ترجمه ناهيد سامی و غامرضا امامی، 
تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1395. 

4. ديويد هرست، تفنگ و شاخه زيتون، ترجمه رحيم قاسميان، بنياد، 1370، ص34. 
5. حميد احمدی، ريشه های بحران در خاورميانه، كيهان، 1377، ص153. 

لرد آرتور جيمز بالفور
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دارند تا بالفور را به عنوان يکی از بزرگ ترين بانيان 
خير برای مردم يهود به ياد بسپارند ولی به سختی 
می توان قبول كرد كه عشق به يهودی ها الهام بخش 
اين خيرخواهی در جايی دور از موطن اصلی باشد.1

در واقع طرح جديد سرزمين موعود يا خيرخواهی 
امپرياليس��تی در يک جا با هم تاقی پيدا می كند 
كه در اصل هم منافع صهيونيس��م و هم اس��تعمار 
بريتانيا در سايه همين ش��عار محقق می گردد. و اال 

نه يهود ميل دوباره به س��رزمين اباء و اجدادی خود دارد و نه انگليس به دنبال دردسر 
ناش��ی از حضور يهوديان كه چند بار از اين جزيره رفته و برگشته اند و هم اكنون هم با 
وقوع پوگروم ها يا جريان های به ظاهر ضد يهودی در روس��يه، دوباره ميل به قاره سبز 
كرده اند. در واقع در اواخر قرن نوزدهم ميادی انگلستان مملو از مهاجران يهودی بود 
كه از كشورهای اروپای شرقی به اين كشور سرازير می شدند. در خيابان های لندن عليه 

آنان تظاهرات و شورش برپا می شد.2
در ادامه همان طور كه خواهيم گفت اين همراهی از س��وی قدرت تازه وارد ديگری در 
ميان امپرياليست ها همچون امريکا در دوره ويلسون هم حمايت شد. ولی در بريتانيا اين 
لويد جرج به عنوان نخست وزير بود كه بايد پيش رويی اين جريان را بر عهده می گرفت و 

نقش ظاهر و باطن را به خوبی ايفا می كرد. 
»لويد جرج تنها فرد دولت بود كه هميشه آرزو داشت فلسطين را برای بريتانيا بگيرد. 
آرزوی ديگر او تأسيس وطنی برای قوم يهود در فلسطين بود. همکارانش نمی دانستند 
كه او چه اعتقاد راسخی به اين افکار دارد.«3 در واقع خط فکری او »به اين نتيجه منتهی 
می شد كه بريتانيا بايد از ناسيوناليسم يهود در خاورميانه بعد از جنگ پشتيبانی كند«،4 
تا وسيله ای برگزيده از سوی خداوند برای بازگرداندن قوم يهود به ارض موعود باشد5 ]![ 
و با همين هدف نيز پيوريتن ها نهضت تبشيری نيرومندی در كليسای انگلستان پديد 
آوردند كه هدفش بازگرداندن يهوديان به فلس��طين و گروآندن آنها به مسيحيت برای 

1. همان، ص35. 
2. ديويد هرست، همان، ص35. 

3. ديويد فرامکين، صلحی كه همه صلح ها را به باد داد، ترجمه حسن افشار، ماهی، 1396، ص256. 
4. همان، ص263. 
5. همان، ص257. 

در مسير تدوین و صدور اعالميه 
بالفور به نسبت نقش کشورها 
و جریانات، افراد مهمی نقش 
داشتند؛ از جمله لوید جرج، 
حييم وایزمن، ویلسون بالفور 
یهودیان،  از  مخالفينی  و 
اعراب و اشخاصی در سيستم 
تصميم گيری در دولت پادشاهی
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تسريع ظهور مجدد مسيح بود.1 
و به اين ترتيب زمينه سياسی، تئوريک و اعتقادی برای صدور اعاميه بالفور از هر جهت 

برای مقامات پادشاهی فراهم شد.

شخصيت بالفور 
در مسير تدوين و صدور اعاميه بالفور به نسبت نقش كشورها و جريانات، افراد مهمی 
نقش داشتند؛ از جمله لويد جرج، حييم وايزمن، ويلسون بالفور و مخالفينی از يهوديان، 

اعراب و اشخاصی در سيستم تصميم گيری در دولت پادشاهی. 
اما مهم ترين فرد در اين ميان آرتور جيمز بالف��ور وزير خارجه وقت بريتانيا بود كه در 
كارنامه اش در اوايل قرن بيستم يک دوره سه ساله از نخست وزيری را هم دارد. او متولد 
25 جوالی 1848 در اسکاتلند و از سران حزب محافظه كار بود كه پس از عمری فعاليت 
در عرصه سياست با درج عنوان صادركننده اعاميه بالفور به عنوان مهم ترين كارش، در 

19 مارس 1930 از دنيا رفت. 
در مورد اين مرد خشک و بی روح- كه شايد به دليل تجردش تا آخر عمر باشد- پيرامون 
يهوديان دو ديدگاه وجود دارد. عده ای بر اين اعتقادند كه او ضد يهود و عده ای او را حامی 

يهود و صهيونيست می دانند. 
در باب مخالفت ظاهراً اوليه بالفور با يهود، عبدالوهاب المس��يری با استناد به مقدمه 
بالفور بر كتاب تاريخ صهيونيسم ناهوم سوكولوف2 اعتراف بالفور به وايزمن را بدين شرح 
می آورد كه: با فرضيه های افراطی و ضد يهود كازيما واگنر )دختر واگنر موسيقی دان(3 
درباره يهوديان موافق اس��ت و آنها را می پذيرد. بنابر تمامی اين داليل است كه بالفور 
اعتقاد داشت يهوديان هر قدر هم كه وطن پرست و غرق در زندگی ملی باشند، وجودشان 
در هيچ كشوری به مصلحت آن كشور نيس��ت. با تکيه بر اين مقدمات بود كه بالفور به 
قانون بيگانگان مصوب س��ال های 1903 تا 1905 روی آورد. هدف اين قانون محدود 
كردن ورود يهوديان ييديشی4 به انگلس��تان بود. اين موضع وی باعث شد كنگره هفتم 

1. همان، ص256. 
2. اين كتاب متأسفانه در ايران توسط مؤسس��ه مطالعات تاريخ معاصر بدون ذكر مقدمه بالفور در سال 1377 

منتشر شده است. 
3. واگنر از موسيقی دان های معروف كه به دليل داش��تن جايگاهی رفيع در حاكميت نازيسم در آلمان شديداً 
مورد بغض يهوديان است و حتی موسيقی و آثار او در اسرائيل ممنوع می باشد. شايان ذكر است در برخی از منابع 

از كازيما واگنر به عنوان همسر واگنر ياد شده است. 
4. يهوديان شرق اروپا كه به زبان عبری و اروپايی شرقی كه تركيب آن ييديش است، سخن می گويند. 
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صهيونيسم )1905( او را به باد انتقاد گيرد و اظهارات او را دشمنی آشکار با تمامی ملت 
يهود نامد. روزنامه های بريتانيا هم به او حمله ور شدند.1

در نظر دوم همراهی با ايده صهيونيسم تا آن مرتبه است كه می گويد: 
صهيونيس��م خواه بر حق باش��د و خواه بر باطل، خيرخواه و نيکوكار 
باشد يا بدذات و شرور، در هر حال ريشه های عميقی از تعاليم گذشته، 
نيازهای كنونی و آرمان های آينده غربی دارد. و از اين رو اهميت آن از 

تمايات و آمال هفتصد هزار عرب ساكن اين سرزمين بيشتر است.2
ديدگاه بالفور نسبت به يهوديان متأثر از ديدگاه هزاره گرای بازگشت طلبانه بود كه آنان 

را ملتی برگزيده و صرفاً ابزاری برای رهايی هر چه زودتر می داند.3
عده ای بر اين اعتقادند كه وايزمن با اولين ديدار خود با بالفور در سال 1906 4 تغييری 
در اين شخص ايجاد كرده و او را معتقد به صهيونيسم يا جنبش ملی يهود كرده است. 
با توجه به اين كه بالفور در آن سال مس��ئوليتی جز در حزب نداشته و تا ديدار بعدی با 
وايزمن كه 8 سال طول كشيده، اين احتمال مطرح اس��ت كه فرصتی يافته تا به دور از 

مسئوليت در قبال اين ايده بينديشد.

بالفور به هنگام راه اندازی دانشگاه عبری اورشليم

1. عبدالوهاب المسيری، دايره المعارف يهود و يهوديت و صهيونيس��م، ترجمه مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر 
خاورميانه، نشر دبيرخانه كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين، 1383، ج6، ص45. ديويد هرست در كتاب تفنگ 

و شاخه زيتون نيز به اين موضع بالفور در مخالفت با يهوديان اشاره می كند. 
2. عبدالوهاب المسيری، همان، ص46. 

3. همان، ص44. 
4. جفری لوئيس، همان، ص113. 
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در كنار تمام اين فرضيه ها در باب شخص بالفور، اين اظهار نظر مبنی بر يهودی بودن1 
او يا اينکه ش��ديداً تحت تأثير تربيت مادرش با اعتقادات كتاب مقدسی2 هم بوده، بايد 
مدنظر باشد. به هر حال او مجری ايده بسيار بزرگی در تاريخ استعمار و صهيونيسم است 
و در مسير تحقق صهيونيسم، بنيامين ديزرائيلی ها، روچيلدها، موشه مونته فيوری ها، 
سر هربرت ساموئل ها و... افراد كم اهميت و كم مايه ای با آن سوابق و ريشه های يهودی 

نبوده اند. 

بالفور با سر هربرت ساموئل )سمت چپ( در قدس

حمايت بالفور از صهيونيس��م با صدور اعاميه خاتمه نمی يابد بلکه با س��خنرانی در 
مجلس لردها به نفع قيمومت انگليس بر فلسطين برای زمينه سازی دولت يهودی ادامه 
می يابد.3 او پس از دوران صدارت در آوريل س��ال 1925 به فلسطين مسافرت می كند 
و در حالی كه هنوز دولت يهودی شکل نگرفته است، دانشگاه عبری اورشليم در قدس 
را همراه با صهيونيس��ت هايی همچون حييم وايزمن، ربی كوك، حييم نعمان بياليک، 

سرهربرت ساموئل بنيان می نهد. 

1. اندرو كارينگتن هيچکاك، صهيونيسم در مسير سلطه، ترجمه محمدياسر فرحزادی، تهران، ساقی، 1391، 
ص85. 

2. جفری لوئيس، همان، ص50. 
3. عبدالوهاب المسيری، همان، ص46. 
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خدمات او به آرمان صهيونيسم در آن حد اهميت دارد كه يک مزرعه اشتراكی به نام 
»بالفوريا« به هنگام حضورش در فلسطين به نام او همراه با مهاجرين يهودی- امريکايی 
تأسيس می شود و در قدس و تل آويو هم خيابان هايی به نام او افتتاح می شود و در عين 

اينکه نامش يهودی نيست، صهيونيست ها نام او را بر فرزندان خود می نهند.1

حييم وايزمن
به رغم تص��ور موجود مبنی ب��ر محوريت روچيلد 
در نامه بالفور به عنوان نماينده يهوديان، اين حييم 
وايزمن فعال ترين عضو جامعه صهيونيستی بود، كه 
مسير صدور اعاميه بالفور را هموار كرد و در تنظيم 

اين سند نقش اساسی داشت. 
وايزمن ش��يمی دان اگرچه مري��د افرادی همچون 
هرتزل و احد هاآم در مش��ی صهيونيس��تی بود ولی 
عمًا رويه متفاوت از هرتزل در اس��کان يهوديان به 

قصد تشکيل دولت داش��ت. اگرچه او رهبر س��ازمان جهانی صهيونيسم تا زمان صدور 
اعاميه بالفور نبود، ولی تا زمان حيات هرتزل در سال 1904 متفاوت از هرتزل خواستار 
تش��کيل دولت يهود در فلس��طين بود و گزينه های اوگاندا، آرژانتين يا مستعمره ای از 
انگليس به غير از فلسطين را برنمی تابيد. در واقع او نمايندگی مخالفان هرتزل را در اين 
مورد بر عهده داشت و شايد به همين دليل هم بود كه مرگ هرتزل در 44 سالگی برای 

عده زيادی از محققين شک برانگيز است. 
تقريباً سراس��ر 77 س��ال زندگی او از 1874 تا 1952 مملو از فعاليت در عرصه علم و 
سياست بود. زندگی او از تولد در يک خانواده پرجمعيت يهودی در موتول روسيه آغاز و 
در يازده سالگی برای ادامه تحصيل به دارمشتات آلمان منتهی می شود. ديری نمی پايد 
كه در سال 1893 به برلين می رود و ضمن آش��نايی با جنبش صهيونيسم زمينه های 
نزديکی به احد هاآم يا آشر گينزبرگ و بعداً تئودر هرتزل برايش فراهم می گردد. از آلمان 
و چهار سال تحصيل در آن دل كنده در فرايبورگ سوئيس رحل اقامت می افکند و در 
همان جا در س��ال 1899 همزمان با اوج گيری فعاليت های صهيونيستی پس از انتشار 
كتاب دولت يهود هرتزل و برپايی كنفرانس بال، طرح دكترايش را ارايه می دهد. در ژنو با 

1. همان. 

حييم وايزمن
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ِورا از يک خانواده يهودی آشنا شده، ازدواج می كند؛ در 
حالی كه در همين زمان همسان با خيلی از مبارزان از 
فضای باز سياسی سوئيس برای تحقق ايده صهيونيسم 
بهره می گيرد ولی از فعاليت ه��ای علمی باز نمی ماند 
و حتی جوايزی ارزش��مند كس��ب می كند. در س��ال 
1904 گويی پس از اطاع از مركز تصميم سازی برای 
صهيونيسم به انگليس مهاجرت می كند و در سال 1910 تابعيت آن را به دست می آورد. 
او پس از آن با 38 س��ال فعاليت سياس��ی آخرين تابعيت خود را در سرزمين موعود به 
نام موهوم اسرائيل كسب كرده و تنها فرصت آن را می يابد تا پس از اين همه مهاجرت 
و تابعيت های مختلف، تنها 4 سال از 77 س��ال عمر خود را در سرزمينی زندگی كند و 
بيارآمد كه برايش عمری جنگيد. به غير از جايگاه علمی او به عنوان يک شيمی دان كه 
در پايه گذاری مؤسساتی به نام خودش در دانشگاه های موجود در فلسطين متبلور است، 

اولين و آخرين پست مهم او در فلسطين اشغالی، اولين رئيس جمهوری اسرائيل بود.1
وايزمن در عين نداش��تن مس��ئوليت رس��می در س��ازمان جهانی صهيونيسم، برای 
صهيونيس��م خدمات بزرگی را انجام داد. ش��ايد اگر ادعا ش��ود كه اي��ن رژيم، مرهون 

تاش های بی وقفه او از عنفوان جوانی تا نزديک مرگ است، ادعايی بی راه نباشد. 
او در مورد آرمان خود برای صدور اعاميه بالفور و بعد تشکيل دولت يهود اظهار می دارد كه:
اميدوارم ك��ه دولت يه��ود برپا ش��ود ولی اي��ن كار فق��ط از طريق 
اعاميه های سياس��ی انجام نخواهد پذيرفت بلک��ه خون و عرق جبين 
يهوديان ضامن ايجاد آن است... ]اعاميه بالفور[ كليد طايی است كه 
درهای فلسطين را خواهد گش��ود و اين امکان را فراهم خواهد آورد تا 
تمام تاش ها در اين كش��ور متمركز شوند... ما آرزومنديم در فلسطين 
شرايطی از لحاظ سياسی، اقتصادی و اجرايی فراهم آوريم كه همزمان 
با رشد و توسعه كشور، بتوانيم مهاجران زيادی را در آن جا دهيم و نهايتاً 
جامعه ای در فلس��طين تش��کيل دهيم كه همان قدر يهودی باشد كه 

انگلستان انگليسی يا امريکا امريکايی است...2 

1. جفری لوئيس، همان، ص67-80. 
2. ديويد هرست، همان، ص37. 

حمایت بالفور از صهيونيسم با 
صدور اعالميه خاتمه نمی یابد 
بلکه با سخنرانی در مجلس 
لردها به نفع قيمومت انگليس 
بر فلسطين برای زمينه سازی 

دولت یهودی ادامه می یابد
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واکنش ها
دس��ته بندی موافق و مخالف اعاميه بالفور طيف بسيار گس��ترده ای از بازيگران اين 
عرصه را در بر می گرفت. از يهوديان گرفته تا دولتمردان انگليسی و اعراب و قدرت های 

ديگر از جمله امريکا. 
تا پيش از بيان اين مخالفت ها از زبان وايزمن اعترافاتی مطرح شده است كه تا حدی 

اين مخالفت ها را حداقل در ظاهر يا حتی در مرحله اوليه توجيه می كند. 
وايزمن معترف است كه »اعاميه بالفور چيزی جز يک چهارچوب خالی نبود كه تاش 
و كوشش ما بايد آن را پر می كرد.«1 يا در جای ديگر می گويد اين اعاميه »بنيادش بر 
آب است. من می ترسيدم كه دولت انگلستان احضارم كند و بپرسد بگو ببينم اين سازمان 

صهيونيسم چيست؟ اين صهيونيست های شما كجا هستند؟«2
او در تأييد حضور و فعاليت مخالفين يهودی در ادامه می گويد:

ما مش��تی يهودی تک افتاده با مليت های گوناگ��ون بوديم. در امريکا 
تعداد كمی از يهوديان، طرفدار صهيونيس��م بودن��د. هيئت نمايندگی 
سازمان جهانی صهيونيست در كنفرانس ورسای ادعا كرد كه نماينده 
يهوديان فلس��طين اس��ت. اما تعداد يهوديان بومی فلس��طين بيش از 
سکناگزينان صهيونيست بود و اين يهوديان بومی مخالف صهيونيسم 

بودند.3
ادوين مانتيگو، وزير امور هند ]رئيس دوك نش��ين لنکس��تر[ رهبری مخالفان را در 
دولت بر عهده داشت. ]او با اينکه يهودی بود همراه[ پسر دايی اش هربرت ساموئل ]كه 
بعدها اولين كميس��ر عالی انگليس در فلسطين شد[ و- رفورس آيزاكس )لرد ردينگ( 
عرصه تازه ای را بر هم كيش��ان خود گش��ودند. آنها نخس��تين يهودی های عضو دولت 
بريتانيا بودند.4 و »شواهد نشان می داد كه مانتيگو در مخالفتش با صهيونيسم نماينده 
اكثريت يهوديان است. تا سال 1913، آخرين تاريخی كه برايش ارقامی موجود است، 
فقط حدود يک درصد از يهوديان جهان از صهيونيس��م حمايت كردند.«5 در اين ميان 

1. همان. 
2. جان كوئيگلی، فلس��طين، اس��رائيل؛ رويارويی با عدالت، ترجمه س��هيا ناصری، دفتر مطالعات سياسی و 

بين المللی، 1372، ص18-19. 
3. همان. 

4. ديويد فرامکين، همان، ص281-282. 
5. همان. 
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دولتمردانی غير يه��ودی همچون لرد كرزن هم به 
مانتيگو كمک می كردند.1 او معتقد بود فلسطين آن 
قدر منابع طبيعی ندارد كه رؤيای صهيونيس��ت ها 
را به واقعيت نزديک كند... امريکا هم طرف مانتيگو 
بود و تا نيمه های اكتبر 1917 محتاطانه تعويق را 

توصيه می كرد.2 
در كن��ار مانتيگو در دول��ت، »يهوديانی از خارج 
]دولت[، منتهی در انگليس با صهيونيسم همراهی 
الزم را نداشتند و »كميته متحد خارجی«، كانون 
اي��ن دس��ت از يهوديان ب��ود. ضمن آن ك��ه افراد 
برجسته ای همچون كلود مونته فيوری و يا لوسين 
ولف«3 از ش��خصيت های برجس��ته يهودی بودند كه مرجع نگاه خيلی از تصميمات از 
جامعه يهودی در اين مورد بودند. تازه اين عده به غير از خانواده روچيلد بود كه همراه 
كردن آن در اين مسير، پروسه ديگری بود. و به همين دليل روز سی و يکم اكتبر 1917 
دولت به رغم مخالفت مانتيگو و ك��رزن به وزارت خارجه اجازه داد اعاميه ای بس��يار 
رقيق تر از آنچه وايزمن خواسته بود در حمايت از صهيونيسم صادر كند... و وايزمن نيز از 

اينکه اعاميه را آبکی كرده بودند دلخور بود.4 

اعالميه بالفور و امريکا 
همان گونه كه در اسناد آمده است امريکا به عنوان يک دولت كه ضامن امنيت و منافع 
ملی امريکا باشد، با تشکيل دولت يهود مخالفت بود و مصداق بارز آن در مواضع سران 
ستاد مش��ترك و وزير خارجه و س��ازمان س��يا به هنگام تصميم گيری ترومن برای به 
رسميت شناختن رژيم صهيونيستی در سال 1948، كامًا آشکار است و سخنان لوی 

1. مجلس لردان انگلستان با درج اعاميه بالفور در سند قيمومت به فلس��طين مخالف بود. لرد اسلينگتون در 
مجلس لردان اعام كرده بود كه اعاميه بالفور ناقض تعهدات ما به فلسطينی هاس��ت... به عاوه به نظر اين لرد، 

بسياری از مردم يهود نسبت به طرح صهيونيست ها بدبين بودند. 
در رأی گيری مجلس عوام انگلس��تان ]نيز[ نمايندگان با رأی 60 در برابر 29 با اعاميه بالفور و سند قيمومت 
مخالفت كردند و انگلس��تان ناچار با حمايت امريکا و ديگران، س��ند قيمومت را در جامعه ملل به تصويب رساند. 
مجلس لردان انگلستان نيز به دنبال مخالفت مجلس عوام با آن مخالفت كرده بود. )حميد احمدی، همان، ص164( 

2. همان، ص283. 
3. جفری لوئيس، همان، ص142-143. 

4. ديويد فرامکين، همان، ص285. 

لرد روچيلد
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هندرسون، دين آچسون، هنری اف گرادی به 
عنوان مسئولين دولتی اياالت متحده در تاريخ 
مضبوط است.1 ولی اينکه چه شد كه تنها پس 
از 11 دقيقه اين رژيم اش��غالگر از سوی اياالت 
متحده به رسميت شناخته شد، داستانی است 
كه ش��بيه آن را بايد به هنگام ص��دور اعاميه 

بالفور مرور كنيم. 
ويلس��ون رئيس جمهور وقت اي��االت متحده 
به همان قدر به صهيونيس��م كم مي��ل بود كه 
يهوديان اياالت متحده. پس در اينجا دو محور 
بايد فعال شود اول دولتمردان امريکايی و دوم 

البی يهود در اين كشور.
انگيزه اصلی انگليس برای صدور اعاميه بالفور كش��اندن سرمايه يهوديان به صحنه 
جنگ جهانی اول با مديريت دولت امريکا بود و ويلس��ون اي��ن را دريافته بود و به نيات 
انگليس در حمايت از صهيونيسم شک داشت.2 او نس��بت به فلسطين يهودی متقاعد 
شده بود اما فلس��طين انگليسی را قبول نداشت. از س��وی ديگر نمی خواست فلسطين 

يهودی نشين را با اولويت های صهيونيست های امريکايی منطبق سازد.3 
اين فضا منجر به ترديد ويلس��ون گرديد كه گله مندی صهيونيست های امريکايی را 

فراهم ساخت.4 ولی البی يهود از پيش فکر اين احتمال را كرده بود. 
ساموئل آنترماير يهودی اشکنازی س��اكن در امريکا تنها مدت اندكی پس از انتخاب 
ويلس��ون به عنوان رئيس جمهور اياالت متحده در س��ال 1913 طی يک ماقات با او، 
حاضر شد حق السکوت زنی كه مدعی داشتن رابطه نامشروع با ويلسون به عنوان استاد 
در دانش��گاه پرينستون را داش��ته اس��ت، بپردازد و در عوض در قبال اين حق السکوت 
سنگين، فرد مورد نظر آنترماير را به عنوان رياست ديوان عالی اياالت متحده منصوب 
نمايد. اين فرد كس��ی جز لوئيس برانديس رئيس كميته اجرايی امور صهيونيس��م در 

1. آليسون وبر، انجمن سری پروشيم، ترجمه عليرضا ثمودی، خبرگزاری فارس، تهران، 1394، ص66-71. 
2. ديويد فرامکين، همان، ص283. 

3. لورنس ديويد سون، فلسطين نگاه امريکائيان، ترجمه حسن گلريز، نی، تهران، 1388، ص36. 
4. همان. 

ويلسون
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اياالت متحده نيست كه در سال 1916 در اين پست 
گمارده می شود.1

يک س��ال بعد ماش��ين جنگی روچيلدها به خاطر 
پيشنهاد صلح آلمان با شدت هر چه تمام در امريکا به 
تکاپو افتاده است و تبليغات ضد آلمانی را در سراسر 
رسانه های گروهی امريکا منتشر می كند. اين شرايط 
رئيس جمهور را مجبور می كن��د تا تحت اوامر قاضی 
يهودی ديوان عالی كش��ور، يعنی لوئي��س دمبيتز 
برانديس از وعده خود به رأی دهندگان عدول كرده و در تاريخ شش��م آوريل، امريکا را 
درگير جنگ اول جهانی نمايد؛2 لرد كاونديش هم در اين م��ورد اعتقاد دارد كه دولت 
انگليس بر اين باور بود كه صهيونيست ها تا حدودی در انجام اين اقدام دخالت داشته اند... 
در اواخر همين ماه آرتور بالفور به اياالت متحده س��فر می كند تا نسبت به اجرای اقدام 
بعدی زمينه الزم را فراهم كند. ديدار او هم با يهوديان و هم با لوئيس برانديس تدارك 

ديده شده بود.3
س��وكولوف تاريخ نويس صهيونيست نقش لوئيس برانديس را س��توده و عده زيادی، 
از نفوذ فراوان او ب��ر رئيس جمهور می گويند و او را اولين يهودی متنفذ در كاخ س��فيد 
برمی شمارند.4 برانديس پس از سفر بالفور هم در متقاعد كردن يهوديان و هم البی در 
كاخ سفيد نسبت به اعاميه بالفور نقش محوری داشت؛5 اگرچه برخی از اين مخالفت ها 

كماكان در يک سطح قابل توجهی وجود داشت. 
به رغم اين، مواضع قدرت دولت و يهوديان امريکا در پيش��برد اهداف صهيونيستی از 
زمان ترسيم پرچم اس��رائيل6 تا تشکيل دولت يهود، پس از 30 س��ال از اعاميه بالفور 
نمود غير قابل انکاری داش��ت. به طوری كه ماكس نوردو و از بنيانگذاران صهيونيسم، 
يهوديان امريکا را تنها اميد صهيونيسم می داند.7 و نوآمی كوهن نويسنده برجسته تاريخ 
يهود تولد اسرائيل در سال 1948 را بدون حمايت مالی و فشار سياسی يهوديان امريکا 

1. اندرو كارينگتن هيچکاك، همان، ص81. 
2. همان، ص85. 

3. لورنس ديويد سون، همان، ص33. 
4. آليسون وبر، همان، ص38.  

5. ديويد فرامکين، همان، ص288. 
6. آليسون وبر، همان، ص23. 

7. همان، ص22. 

نداشتن  وایزمن در عين 
مسئوليت رسمی در سازمان 
جهانی صهيونيسم، برای 
صهيونيسم خدمات بزرگی 
را انجام داد. شاید اگر ادعا 
شود که این رژیم، مرهون 
او از  تالش های بی وقفه 
عنفوان جوانی تا نزدیک مرگ 

است، ادعایی بی راه نباشد
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امکان پذير نمی دانس��ت.1 در واقع اعاميه بالفور را می توان هزينه ای در نظر گرفت كه 
لندن آماده پرداخت آن بود تا از اين طريق يهوديان امريکا را متقاعد كند كه با استفاده 
از نفوذ خود، اياالت متحده را وارد جنگ كنند و همچنين يهوديان روسيه را به متفقين 

وفادار نگاه دارند.2

مواضع عربی
انگلستان به منظور تسهيل در سقوط امپراتوری عثمانی، به ناسيوناليسم و ملی گرايی 
به ويژه در ميان اعراب دامن زد و از ميان س��ران عرب خاندان ش��ريف حس��ين و بعد 

آل سعود با اين رويکرد همراه شدند. 
شريف حسين همراه با سه فرزند خود به نام های علی، عبداهلل و فيصل خواب حکومت 
بر عراق و شام و حجاز را می ديد و دائم با مقامات انگليس در مکاتبه3 و مذاكره و با عثمانی 
در حال جنگ و پسران او نيز بر همين س��بيل دنباله رو پدر بودند و در اين مذاكرات پا 
را فراتر از گليم خود نهاده و بدون اذن پدر با مقامات انگليس��ی و حتی يهودی از جمله 
وايزمن نيز به دنبال توافق بودند تا نس��بت به تضمين بخش بيشتری از ماترك عثمانی 
از سرزمين های عربی تفوق يابند. ولی اين خيانت ها آن گونه كه اراده شده بود به نتيجه 

نرسيد و اتفاقات به گونه ديگری رقم خورد. 
گرچه انگلستان سعی كرد خبر صدور اعاميه بالفور جهت تأسيس موطن ملی يهود 
در فلسطين به گوش اعراب نرسد، اما موفق نشد.4 چرا كه روزنامه تايمز هفت روز پس از 

امضای نامه در نهم نوامبر 1917 خبر آن را اعام كرد.5
انگليس قصد داشت انتش��ار اعاميه را تا جمعه بعد كه روز انتشار هفته نامه جوئيش 
كرونيکل باشد به تعويق بيندازد و سپس آن را تحت الش��عاع گزارش هايی از پتروگراد 
در باب قدرت يافتن لنين و تروتسکی قرار دهد.6 ولی به هر حال خبر آن رسانه ای شد و 

سيل اعتراضات شاه به لندن سرازير گرديد. 
هوگارت يکی از رؤس��ای دفتر عرب در قاهره از لندن مأمور شد تا با شريف حسين در 

1. همان. 
2. لنی برنر، صهيونيسم در عصر ديکتاتورها، ترجمه زهرا مردای نسب، تهران، ساقی، 1391، ص20.

3. نامه نگاری ش��ريف حس��ين و ماكماهون و توافق فيصل وايزمن و مذاكرات ملک عبداهلل با صهيونيست ها در 
تاريخ منطقه معروف است. 

4. حميد احمدی، همان، ص159. 
5. ديويد فرامکين، همان، ص286. 

6. همان، ص285. 
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جده ماقات كند و در رابطه با اعاميه توضيحات كافی را به او بدهد. او در ژانويه 1918 
در جده با حسين ماقات كرد و پيامی در اين رابطه به او داد. در اين پيام بار ديگر حمايت 
انگلس��تان از ملت عرب و تحقق وحدت آنها اعام گرديد. وی همچنين تأكيد كرد كه 
انگلستان بر آن اس��ت كه هيچ يک از مردم عرب و يهود در فلس��طين تابع و زيردست 
ديگری قرار نگيرد و در عين حال كه بيت المق��دس تحت نظارت رژيم بين المللی اداره 
می شود، كنترل مسجداالقصی و مس��جد عمر ]قبه الصخره[ به مسلمانان داده خواهد 
شد... وی در پايان اظهار داشت كه در اين صورت يهوديان جهان نيز از نهضت اعراب و 

استقال آنها حمايت خواهند كرد.1
از س��وی ديگر فيصل فرزند شريف حسين به نمايندگی از س��وی او جهت شركت در 
كنفرانس صلح به پاريس و لندن عزيمت كرد و پس از فرانس��ه در لن��دن با وايزمن دو 
ماقات برپا نمود و در غياب اجازه پدر توافقی را با صهيونيست ها و شخص وايزمن امضا 
كرد كه پس از تأس��يس دولت فلس��طين نس��بت به اجرای اعاميه بالفور اقدام شود و 

تشويق مهاجرت يهوديان به فلسطين نيز در دستور كار قرار گيرد.2
ولی اين توافقات خيانت آميز تغييری در موضع مخالف ملت عرب نداشت و اعتراضات 
مردمی در قبال اين تصميم نيابتی در حال افزايش بود كه با مسافرت بالفور به فلسطين 
به اوج خود رسيد و عده ای در درگيری های ميان اعراب و يهوديان كشته شدند و حتی 
دخالت دولت انگليس هم منجر به خاموش كردن اين اعتراض تا سال 1929 و قيام براق 

نشد.3

اجرای اعالميه بالفور
بافاصله پس از ص��دور اعاميه بالفور در تاري��خ دوم نوامب��ر 1917، وزارت خارجه 
انگليس، شعبه ويژه ای جهت تبليغ اهداف صهيونيس��ت ها تأسيس كرد كه اين شعبه 
تحت نظارت اداره اطاعات وزارت خارجه و با كارگردانی يک مبلغ كهنه كار صهيونيست 
به نام آلبرت هيامسون وظيفه جلب توجه يهوديان ساكن فلسطين و ساير نقاط جهان 
را به سوی اهداف صهيونيس��ت ها بر عهده گرفت.4 با اشغال بيت المقدس در 9 دسامبر 

1. حميد احمدی، همان، ص159. 
2. همان، ص167-168. 

3. فضل اهلل نورالدين كيا، خاطرات خدمت در فلسطين، تهران، آبی، 1377، ص287. 
4. دورين اينگرامز، بذرهای توطئه )گزيده اس��ناد محرمانه وزارت خارجه انگليس از اعاميه بالفور تا قيمومت 

انگليس بر فلسطين(، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، تهران، مؤسسه اطاعات، 1370، ص17. 
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1917 و ورود ژنرال س��ر ادموند آلنبی در 11 دسامبر، 
آخرين سنگر مسلمانان عليه قوای انگليس اشغال شد و 
شعبه تبليغات وزارت خارجه انگليس فعاليت های خود 

را دو چندان نمود.1 
از سوی ديگر با صدور اعاميه بالفور داوطلبان خدمت 
در »لژيون يهود« به عنوان شاخه نظامی از يهوديان در 
ارتش بريتانيا افزايش يافت.2 گويی ارتش صهيونيستی 

تحت لوای بريتانيا آموزش می ديد و بر تجارب خود در نبرد با دشمنان می افزود. 
در هجدهم ژانويه 1919 در كنفرانس صلح ورس��ای »فلس��طين به عنوان سرزمين 
اجدادی يهوديان تأييد شد و در حالی كه مس��ئوليت اين سرزمين به روچيلدها واگذار 
ش��د، در عمل تحت كنترل بريتانيا درآمد. همان گونه كه روچيلده��ا بريتانيا را تحت 
كنترل خود داشتند در آن زمان كمتر از يک درصد از جمعيت فلسطين، يهودی بودند، 
جالب اينکه ميزبان كنفرانس صلح ورس��ای، رئيس يهودی آن يعنی بارون ادموند دی 

روچيلد بود.«3
در واقع از اين زمان به بعد ظرف 30 سال تا سال 1948، بريتانيا پايه های دولت يهود 
در فلسطين را بنيان نهاد. همچون كودكی نامشروع كه آن را در سال 1917 به دنيا آورد 
و ظرف 30 سال پروراند و پس از آن به اين موجوديت، استقال بخشيد. طی كردن اين 

روند را می توان از اين بيان صهيونيستی وايزمن به وضوح شاهد بود. 
دولت ها بايد با طمأنينه، به تدريج، منظماً و با صبر و حوصله برپا شوند؛ 
بنابراين ما می گوييم كه چون ايجاد يک جامعه مشترك المنافع يهودی 
در فلسطين آرمان نهايی ماست.... راه رس��يدن به آن از مراحل ميانی 
چندی عبور می كند. يکی از اين مراحل ميانی ك��ه اميدوارم به عنوان 
يکی از پيامدهای جنگ به زودی به سر برسد اين است كه كشور زيبای 
فلسطين از سوی قدرت بزرگ و عادلی]![ چون بريتانيای كبير حمايت 
ش��ود. يهوديان زير لوای چنين قدرتی خواهند توانس��ت آن دس��تگاه 
اجرايی را كه برای پياده كردن طرح صهيونيسم الزم است، برپا دارند و 

1. همان. 
2. لنی برنر، مشت آهنين، ترجمه دكتر حسين ابوترابيان، تهران، اطاعات، 1370، ص64. 

3. اندرو كارينگتن هيچکاك، همان، ص89. 

وایزمن معترف است که 
»اعالميه بالفور چيزی جز 
یک چهارچوب خالی نبود 
که تالش و کوشش ما باید 
آن را پر می کرد.« یا در جای 
دیگر می گوید »این اعالميه 

بنيادش بر آب است...«



296
انقاب اسامي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

گسترش دهند.1

نقد حقوقی اعالميه بالفور
اعاميه بالفور در زمانی صادر شد كه جمعيت يهوديان در فلسطين با باالترين برآورد 
و پس از نزديک به 30 سال مهاجرت غير قانونی در دوره امپراتوری عثمانی به كمتر از 
8% از كل جمعيت فلسطين می رسيد2 و اين اولين و كافی ترين دليل بر بطان حقوقی 

اين اعاميه است. 
اين اعاميه به لحاظ مختلف از نظر اصول و قواعد بين المللی بی اعتبار اس��ت. اوالً در 
مورد سرزمينی صادر شده است كه انگلستان نه تنها هيچ گونه حاكميتی بر آن نداشت، 
بلکه در تاريخ صدور آن حتی از نظر نظامی نيز تحت كنترل اين كشور نبود. فلسطين در 

آن زمان هنوز رسماً بخشی از امپراتوری عثمانی بود.
ژول بدوان رئيس سابق ديوان بين المللی دادگستری در اين باره می نويسد: 

هيچ حکومتی حق ندارد به طور دلخواه صاحيت و شايستگی خود را 
به قيمت موجوديت ساير ملت ها و كشورها توسعه دهد. حقوق بين الملل 
صاحيت دولت بريتانيا را به جز برای قلمرو حکومتی خود انگلستان و 

نسبت به تبعه و ملتش به رسميت نمی شناسد.3
نويسنده ديگری به خوبی وضعيت ناشی از اعاميه بالفور را به تصوير كشيده است. يک 

ملت به طور رسمی قلمرو يک ملت دوم را به يک ملت سوم وعده داده است.4
ثانياً اعاميه بالفور مسلماً با وعده ای كه انگلستان در مورد استقال سرزمين های عربی 

قبل و بعد از صدور آن داده بود، تعارض داشت. 
ثالثاً سرنوشت فلسطين در تعامل با يک سازمان سياسی )سازمان جهانی صهيونيسم( 
تعيين می شد كه هدف اعام شده آن استقرار بيگانگان در فلسطين بود. اين امر چيزی 
جز نقض آشکار حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين نيست. چه هدف اصلی ايجاد يک 
وطن ملی يهود باشد و چه ايجاد يک كشور يهودی.5 دليل و منطق بالفور در نقض حقوق 

فلسطينيان جالب توجه است وی اظهار می دارد: 

1. ديويد هرست، همان، ص37. 
2. آليسون وبر، همان، ص37. 

3. سيراهلل مرادی، مجموعه مقاالت همايش فلس��طين از منظر حقوق بين الملل، دانش��گاه شهركرد، 1383، 
ص264-265. 

4. همان. 
5. همان. 
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»ما در نظر نداريم در فلس��طين حت��ی جويای نظر 
ساكنان فعلی آن كشور بشويم.«1

وقاحتی ك��ه در خصوص تحت قيموم��ت قرار دادن 
فلسطين با آن سابقه تمدنی، فرهنگی و مذهبی مرتکب 
شد و با زور و اس��لحه و كش��تار و اخراج، با همدستی 

ميليشيای يهودی در سراس��ر دوره قيمومت، سرزمين فلس��طين را پاكسازی قومی2 
 كردند.

متن ديگری بی اعتباری اين اعاميه را از لحاظ حقوقی چنين برمی شمارد:
1. بريتانيا حق نداشته است سرزمينی را كه به او تعلق ندارد به افرادی بدهد كه برای 
دريافت آن محق نبودند. جامعه ملل حق قيمومت انگلستان بر فلسطين را در 20 ژوئن 

1922 اعام كرد. 
2. اعاميه بالفور نتيجه توافق جمعی ميان كشورها نيس��ت؛ بلکه نامه ای است كه به 

شخصی نوشته شد و روچيلد در واقع نماينده همه يهوديان نبود. 
3. حقوق جنگ به انگلستان اجازه نمی دهد سرزمين اش��غال شده را در اختيار خود 
بگيرد و ورود سربازان انگلستان به فلسطين منجر به اين نمی شود كه حاكميت عثمانی 

بر فلسطين به انگلستان منتقل گردد. 
4. اعاميه بالفور به حقوق مکتسبه مردم فلسطين ضربه زد و آن را نقض كرد. متفقين 
رسماً پذيرفته بودند كه مردم غير ترك امپراتوری عثمانی بايد از قيد سلطه رها شوند و 

اراده آنها برای تأسيس حکومت های ملی، اساسی تلقی شود.
5. اعاميه بالفور با مواد ميثاق جامعه ملل و به ويژه ماده 20 آن تناقض داشت.

6. اعاميه بالفور نقض تعهدات بريتانيا به اعراب بر اس��اس مکاتبات شريف حسين- 
ماكماهون بود. 

7. دولت انگلس��تان با صدور اعاميه ها و بيانات خود، در برابر اعاميه بالفور موضعی 
مبهم اتخاذ كرد؛ از جمله در پيام هوكارت به شريف حسين، نامه بازت در سال 1918، 
اعاميه به هفت ش��خصيت عرب در ژوئن 1918، اعاميه مشترك فرانسه و انگلستان 

در نوامبر  1918. 3

1. همان. 
2. اذعان صريح ايان پاپه يهودی صهيونيس��ت به صورت مس��تند در ي��ک كتاب با همين عنوان نس��بت به 

فلسطينی ها. 
3. حميد احمدی، همان، ص163-164. 

آخرین   ،۱۹۱3 سال  تا 
تاریخی که برایش ارقامی 
موجود است، فقط حدود یک 
درصد از یهودیان جهان از 

صهيونيسم حمایت کردند



298
انقاب اسامي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  53    پاييز 96

اعالميه بالفور در ايران
مدارس آليانس اولين ج��ای پای يهوديت جهان��ی در ايران بود كه در س��ال 1873 
)1252ش( ناصرالدين ش��اه وعده برپايی آن را به روچيلد و كروميو در ايران داد و 25 
س��ال بعد از آن، در 1898 )1277ش( در دوران حکومت مظفرالدين شاه اولين شعبه 
آن در تهران افتتاح گرديد و به دنبال آن به صورت مرتب در همدان 1900 )1279ش(، 
اصفهان 1901 )1280ش(، ش��يراز و س��نندج 1903 )1282ش(، نهاوند و كرمانشاه 
1904 )1283ش(، بيجار 1906 )1285ش(، بروجرد 1913 )1292ش(، يزد 1926 

)1305ش(، كاشان 1929 )1308ش( اين مدارس داير گرديد.1
با فضايی كه مشروطيت در كنار افتتاح مدارس آليانس برای يهود فراهم كرد، روزنامه 
شالوم در سال 1915 )1294ش( به عنوان اولين روزنامه يهودی نيز فعاليت خود را آغاز 

نمود.2
اين تحرك سرآغازی بود برای تأسيس شبکه به هم متصل يهوديان در ايران كه مقدمه 
تأسيس انجمن كليميان ايران شد. آنگاه با تشکيل انجمن صيونيت ايران پس از صدور 

اعاميه بالفور به نقطه اوج خود رسيد. 
به قدرت رسيدن رضاشاه و ورود يهوديان به مجلس و انتشار نشريات ديگر، يهوديان 

ايران را به جريان صهيونيسم در جهان متصل نمود. 
عده ای بر اين اعتقادند كه درباره تشکيل صهيونيس��م در ايران دو روايت وجود دارد. 
روايت با نظر اول معتقد به تش��کيل گروهی در همدان در س��ال 1910 )1289ش( به 
عنوان اولين تشکيات صهيونيستی هس��تند كه بعداً با تأسيس گروه تحقيق در مورد 
زبان عبری و راه اندازی روزنامه شالوم به سردبيری مردخای شالوم به فعاليت خود ادامه 
داد و گروه دوم معتقدند كه با صدور اعاميه بالفور تشکيات صهيونيستی در ايران آغاز 
به كار كرد كه با راه اندازی انجمن تقويت زبان عبری با مس��ئوليت سليمان كهن صدق 
در سال 1918 )1297ش( و بعد تش��کيل انجمن صيونيت يا سازمان صيونيست ابعاد 
جديدی يافت. بعد از اين عزيزاهلل نعيم كه در سال 1920 )1299ش( كتاب تاريخ جنبش 
صهيونيستی را به زبان فارسی نوشت، به عنوان دومين رئيس اين انجمن در اولين كنگره 

صهيونيست های ايران انتخاب شد.3
حبيب لوی نويسنده كتاب س��ه جلدی تاريخ يهود ايران، ش��رح مفصلی از چگونگی 

1. هومن سرشار، فرزندان استر، ترجمه مهرناز نصريه، تهران، كارنگ، 1384، ص194. 
2. امنون نتصر، يهود، ايران، اسرائيل، گفت وگو و نگارش، منشه امير، اورشليم، 2014، ص429-430. 

3. هومن سرشار، همان، ص232-237. 
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تش��کيل انجمن صيونيت ايران با اعتنا بر نظر دوم در جلد س��وم از كتاب خود در چند 
صفحه ارايه می كند. او می نويسد: 

يهوديان ايران كه از اين جريان و ارزش اي��ن واقعه تاريخی بی اطاع 
بودند، چن��د روز بع��د )5 نوامب��ر 1917( از اي��ن اعاميه به وس��يله 
صهيونيست های شهر سن پترزبورگ باخبر شدند. تلگراف مربوط به اين 
خبر توسط عزيزاهلل تيزايگر به پيش��وای روحانی يهوديان تهران ارسال 

شده بود.1
حبيب لوی ص��دور اعاميه بالفور در ايران را منش��أ 

انسجام قوم يهود می داند و می نويسد: 
پس از اطاع جامعه يه��ود تهران از 
صدور اعاميه بالفور، هيجانی در بين 
يهوديان تهران و ساير شهرستان های 
ايران ايجاد گرديد و عده ای از جوانان 
يهود تهران بدواً در كنيسه خاله و بعد 
در كنيسه حکيم آش��ر گرد هم جمع 
ش��ده درصدد تش��کيل انجمنی برای 

اصاح امور جامعه خود برآمدند.2 
اين اتفاقات در جامعه يهودی ايران در حال��ی رقم می خورد كه آقای واليتی در كتاب 
ايران و مسئله فلسطين از نبود مدارك قابل توجه3 از صدور اعاميه بالفور و تبعات آن در 
ميان اسناد وزارت امورخارجه، خبر می دهد. در حالی كه حبيب لوی در خاطرات خود 

به شرح ابعاد ديگری از صدور اعاميه بالفور در ايران می پردازد و می نويسد:
با اين خبر ولوله ای در جامعه يهودي��ان ايران انداختند خيلی ها حس 
می كردند كه ماشيح ظهور كرده و مصيبت های قومی تمام شده و بايد 

هر چه زودتر راهی خاك ايسرائل بشوند.4
حبيب لوی كه خود از اعضای اوليه انجمن صيونيت در ايران است از تأثير انجمن كه 

پس از صدور اعاميه بالفور در ايران شکل گرفته می گويد: 

1. حبيب لوی، تاريخ يهود ايران، تهران، يهودا بروخيم، 1339، ج3، ص787-789. 
2. همان، ص899-901. 

3. علی اكبر واليتی، ايران و مسئله فلسطين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1376، ص58. 
4. حبيب لوی، خاطرات من، نشر بنياد فرهنگی حبيب لوی، 1381، ص62. 

حبيب لوی
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بستگی به انجمن صيونيت زندگانی آتی مرا تعيين كرد و دلبستگی ام 
را به سرزمين ايسرائل ده چندان كرد. به طور كلی وجود انجمن صيونيت 
با هيجده شعبه ای كه در شهرستان ها داش��ت، تحول بسيار بزرگی در 

جامعه يهوديان ايران به وجود آورد.1
البته در اين ميان لوی به اختافات ميان جامعه يهودی ايران نيز اشاره ای كوتاه می كند 
و اينکه افرادی همچون مس��يو حييم اعاميه بالفور را انگليسی دانسته و جشن مربوط 
به آن را تحريم كردند.2 اين اختافات جنبه حکومتی پي��دا كرد و نهايتاً منجر به اعدام 

مسيو حييم گشت. 
حاخام يديديا شوفط نيز از تبعات صدور اعاميه بالفور در ايران به جشن مربوط به آن 
در كاشان با حضور يهوديان و حتی علمای مسلمان]![ و مسئولين شهر به صورت مفصل 
می پردازد.3 از سوی ديگر فردی نيز به نام موسی نيکبخت در جلد سوم از مجموعه تروعا 

1. همان. 
2. حبيب لوی، تاريخ يهود ايران، همان، ص899-956. 

3. يديديا شوفط، بربال خرد پژوهش��ی از گوئل كهن، لس آنجلس، نش��ر بنياد فرهنگی يديديا شوفط، 1388، 
ص82؛ منوچهر كوهن، خاطرات حاخام يديديا شوفط، لس آنجلس، بنياد فرهنگی آموزش يديدياشوفط، 2001، 

ص74. 



30
1

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

فور
ه بال

امي
ی اع

الگ
د س

ص

به ذكر خاطراتی از برپايی جش��ن بزرگداشت صدور 
اعاميه بالفور در همدان می پردازد1 كه بسيار مفصل 
و باشکوه است و حتی به دستور احمدشاه برای برپايی 
جش��ن در سراسر كش��ور به همين مناس��بت اشاره 

می كند كه در جای خود قابل تأمل است. 
از ح��وادث مق��ارن ب��ا ص��دور اعاميه بالف��ور در 
ايران، قحطی س��ال های 1917 تا 1919 )1296 تا 
1298ش( است كه اخيراً اسنادی از آن- در قالب آثار 

پژوهشی- توجه بسياری از محققين را به خود جلب كرده است. در اسناد مربوط به اين 
فاجعه در ايران كه جان بسياری از ايرانيان را گرفت، آمده است كه اهتمام خاصی نسبت 
به رفع گرسنگی و نياز يهوديان از س��وی دول خارجی به ويژه امريکا در خال قحطی 

شده است.2
و جالب اينکه با اين كمک ها، اين يهوديان بودن��د كه به قول حبيب لوی بعد از صدور 
اعاميه بالفور تحت چند واقعه يهودستيزانه قرار گرفتند و در خال اين قحطی از نزديک 

به 10 ميليون ايرانی كشته شده سخنی به ميان نمی آيد. 
حبيب لوی به ماجرای شيخ عبدالنبی در سال 1922 )1301ش(، ماجرای سقاخانه 
آشيخ هادی، غائله سيميتقو و كشتار يهوديان آذربايجان... به عنوان وقايع يهودستيزانه 
اشاره می كند و از هر سو فضا را برای مهاجرت يهوديان از ايران به فلسطين مهيا می بيند 
و حتی از مهاجرت 6 هزار نفری يهوديان آذربايجان در همان س��ال 1922 به اورشليم 

می گويد.3
در واقع اولين پيامد صدور اعاميه بالفور به صورت عملی برای تشکيل دولت يهودی 
مهاجرت بود كه در ايران بر اساس اس��ناد، هم از ايران و هم از طريق ايران بوده است.4 
حبيب لوی پيامد ناشی از واقعه يهودستيزی در محله يهوديان تهران را مهاجرت 1000 
تن از يهوديان تهران به اورش��ليم ذكر می كند.5 جالب اينکه با احصاء آمار و سرگذشت 

1. هما سرش��ار، يهوديان ايرانی در تاري��خ معاصر، امريکا، مركز تاريخ ش��فاهی يهودي��ان ايرانی، 1999، ج3، 
ص257-261. 

2. محمدقلی مجد، قحطی بزرگ، ترجمه محمد كريمی، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سياس��ی، 1387، 
ص203-206. 

3. حبيب لوی، خاطرات من، همان، ص63-78. 
4. علی اكبر واليتی، همان، ص69. 

5. حبيب لوی، خاطرات من، همان، ص63-71. 

همان گونه که روچيلدها 
بریتانيا را تحت کنترل خود 
داشتند در آن زمان کمتر از یک 
درصد از جمعيت فلسطين، 
یهودی بودند، جالب اینکه 
ميزبان کنفرانس صلح ورسای، 
رئيس یهودی آن یعنی بارون 

ادموند دی روچيلد بود
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يهودي��ان ايرانی تبار رژيم صهيونيس��تی، به ايرانيانی 
برخواهيم خورد كه برای اولين بار از ايران پس از صدور 
اعاميه بالفور و با سوءاستفاده از فضای يهودستيزانه 
به فلس��طين مهاجرت كرده اند.1 حتی بخش��ی از اين 
يهوديان كه در قالب يک انجمن در فلسطين اشغالی به 
سر می برند از يهوديان مشهد هستند2 و تعداد آنها در 
سال 1930 )1309ش( به دو هزار نفر می  رسيد. آمارها 
حاكی از آن است كه در طول دوره قيمومت 30 ساله 
انگليس در فلسطين 3536 ايرانی يهودی به فلسطين 

مهاجرت كرده است.3
با صدور اعاميه بالفور نه تنها، سقف حمايتی از سوی بريتانيا برای يهوديان در فلسطين 
ايجاد ش��د بلکه فضايی فراهم گرديد تا فرقه بهائيت نيز در سايه توجه استعمار در اين 

قلمرو اشغالی به ويژه در دوره قيمومت، جانی تازه نمايد.
در ايام جنگ جهانی اول از سال 1914 تا 1918 كه فلسطين طی مبارزه نيروهای انگليسی 
به فرماندهی ژنرال آلنبی اشغال گرديد، عباس افندی ]فرزند ميرزا حسينعلی نوری[ به علت 
صدماتی كه از طرف ترك ها به وی و همکيشان او وارد شده بود، مخفيانه كمک های زيادی به 
نيروهای انگليسی نموده؛ به طوری كه جمال پاشا فرمانده كل نيروهای عثمانی در فلسطين 
قسم خورده بود كه اگر دستش به عباس افندی برسد، در همين شهر حيفا باالی كوه كرمل 
كه امروزه محل دفن اوست، او را به دار خواهد زد. لرد بالفور وزير خارجه وقت انگليس كه از 
اين تهديد فرمانده كل عثمانی با خبر شده بود، طی تلگرافی به ژنرال آلنبی دستور حمايت و 

حفظ جان عباس افندی و همکيشان وی را صادر كرده بود.4

اعالميه بالفور در صد سالگی
با وجود هزينه های بسيار زياد صهيونيسم و رژيم صهيونيس��تی برای جهان اسام و 
منطقه آسيايی غربی ظرف صد سال گذشته، نمی توان از يک واقعيت آشکار به سادگی 

1. مأمون كيوان، يهود در خاورميانه، ترجمه فاطمه كاظمی، تهران، گروه مطالعات انديش��ه ورزان آريا، 1394، 
ص151-152. 

2. همان.

3. همان.
4. فضل اهلل نورالدين كيا، همان، ص116-117. 

اعالميه بالفور در زمانی صادر 
شد که جمعيت یهودیان در 
فلسطين با باالترین برآورد 
و پس از نزدیک به 30 سال 
در  قانونی  غير  مهاجرت 
دوره امپراتوری عثمانی به 
کمتر از 8 % از کل جمعيت 
فلسطين می رسيد و این اولين 
و کافی ترین دليل بر بطالن 

حقوقی این اعالميه است
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گذر كرد كه صهيونيس��ت ها با تمام عقبه مالی، سياسی، تبليغاتی و حمايت قدرت ها و 
حماقت برخی اعراب س��ازش كار، نتوانس��تند به غايت مطلوب خود برای تأسيس يک 
دولت يهودی در فلسطين نائل آيند و به نظر می رسد كه سران جامعه يهودی پس از اين 
تجربه تلخ به اين نتيجه رسيده اند كه با ابراز مخالفت نسبت به صهيونيسم، كليت يهود 
را از رفتار جنايت بار صهيونيسم تبرئه كرده و تمام بار اين كارنامه سياه را بر دوش عده ای 

قليل از صهيونيست هايی كه هنوز خود را پايبند به اسرائيل می دانند، بيندازند.
صد سالگی صدور اعاميه بالفور باعث نشده است كه مردم فلسطين حق خود را فراموش كنند 
و از آن دست بردارند و امثال محمود عباس و رياض المالکی به عنوان به اصطاح نمايندگان 
مردم فلسطين با توجه به فضای داخل فلسطين مجبور هستند كه ژست ضد انگليسی به خود 
گرفته و از اين كشور درخواست عذرخواهی از مردم فلسطين نمايند.1 يا از انگليس در مجامع 

حقوقی بين المللی به دليل اين خبط تاريخی شکايت كنند.2

پوستر فيلم در مورد صد سالگی اعالميه بالفور

اگرچه ترزا می به عنوان نخس��ت وزير كش��وری كه به يهوديان اين حق غير قانونی را 
داد و هم اكنون پس از 100 س��ال از آن دفاع می كند3 ولی عمًا در شرايط فعلی رژيم 

1. سايت بی بی سی فارسی، 1396/7/1. 
2. همان، 1395/5/5. 
3. همان، 1396/7/1. 
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صهيونيستی كاری جز برپايی يک جشن و دعوت از 
نتانياهو نمی تواند انجام دهد. موض��ع اين دولت در 
قبال انتقال س��فارت امريکا از تل آويو به قدس مؤيد 
اين عجز است1 كه سراسر اردوگاه غرب و صهيونيسم 

را در برگرفته است.
مصاحبه جيکوب روچيلد بزرگ خاندان روچيلد در 
انگليس با دانيل توب سفير سابق اسرائيل در لندن كه 
مجری برنامه »بالفور 100« بود، حداقل كاری است 
كه نوادگان روچيلد برای بزرگداش��ت اعاميه ای كه 

خود عامل به اجرای آن نبودند، انجام می دهد. 
جيکوب روچيلد، حامی اصلی لرد ديويد آليانس ايرانی اهل كاشان در اين برنامه ضمن 
نشان دادن نسخه اصلی از اعاميه بالفور كه نزد اين خاندان باقی مانده، از نقش پنهان 
دختر عموی خود دروتی در جريان صدور اعاميه بالفور پرده برداری می كند؛ نقشی كه 

در عاقه مند كردن خاندان روچيلد به ايده صهيونيسم بسيار مهم بوده است.2
نقش بس��يار مهمی كه بايد فردی از خاندان روچيلد ايفا كند تا يک پولدار يهودی كه 
به عبارتی در آن زمان بر قله ثروت و مکنت از يهوديان نشسته، تا يک حركت سياسی، با 
نامه نگاری به او تضمين گردد و اال هيچ شخصيت سياسی، علمی و ديپلماتيک يهودی 
نمی توانس��ت متضمن چنين حركتی باش��د. و اين مصداق ديگری است از پيوستگی 

موجوديت يهود با پول. 
در صدمين س��ال صدور اعاميه بالفور نتانياهو با سفر به لندن و شركت در جشنی به 
همين مناس��بت با B.B.C هم مصاحبه نمود و در اين مصاحبه در انظار افکار عمومی 
جهان حرف قاب��ل دفاعی در خص��وص موضوعاتی همچون غير قانون��ی بودن احداث 
شهرك ها، عدم تشکيل دولت مس��تقل فلس��طينی، رفتار جنايتکارانه ارتش اسرائيل 
با فلس��طينيان، عدم رعايت حق مدنی و مذهبی اقوام غير يهودی وفق اعاميه بالفور، 
ناكارآمدی رفتار اس��رائيل در قبال مس��ئله غزه، ع��دم تعامل با س��ازمان ملل، موجه 
نبودن شيوه ايران هراسی در سياس��ت خارجی و جريان هس��ته ای و توافق برجام و... 

1. مقام معظم رهبری در روز يکشنبه 1396/9/12 به مناسبت عيد مياد حضرت پيامبر)ص(، موضع ترامپ در 
به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستی و تصميم به انتقال سفارت خود از تل آويو به قدس 

را ناشی از عجز آنها دانستند. 
2. سايت برنامه بالفور 100. 

جالب اینکه با کمک امریکایي ها 
به یهودیان براي رهيدن از 
قحطي، این یهودیان بودند که 
به قول حبيب لوی بعد از صدور 
اعالميه بالفور تحت چند واقعه 
یهودستيزانه قرار گرفتند و در 
خالل قحطی بزرگ از نزدیک 
به ۱0 ميليون ایرانی کشته شده 

سخنی به ميان نمی آید!
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نداش��ت. او بعد از همه اين ناكامی ها 
كماكان اعاميه بالفور و شهرك های 
يهودی نش��ين را عامل اصل��ی بقای 

اسرائيل دانست.1
فعاليت ه��ای فرهنگ��ی و هن��ری 
صدمين سال صدور اعاميه بالفور هم 
در ميان فلسطينی ها و صهيونيست ها 
كم نب��ود؛ از جمله فيلم هاي��ی كه به 
همين مناسبت ساخته ش��د تبعاتی 
داش��ت كه فضاي��ی را ب��رای بحث با 
همين موضوع در رسانه ها ايجاد كرد؛ 
از جمله فيلم »100 ش��ارع بلفور« يا 
عذرخواه��ی تيم بارتوليم��و به دليل 
بازی در يک فيلم با همين مضمون و 

عدم توجه به حق فلسطينی ها.2
همزمان��ی صدمي��ن س��ال صدور 
اعاميه بالفور در داخل و خارج از ايران 

با برخی اتفاقات تاريخی و جريان های سياسی روز، اين صدسالگی را تحت الشعاع قرار 
داد. از جمله پايان عمر ش��وم داعش در منطقه، اعام همه پرس��ی در كردستان عراق 
و پيامدهای آن، همايش جهانی جوانان ضد امپرياليس��م در س��وچی روسيه، تشديد 
محدوديت و كشتارهای وحشيانه مردم مسلمان ميانمار، پياده روی شيعيان و آزادگان 

جهان در مسير كربا و ايام اربعين حسينی، سالگرد شهادت دكتر فتحی شقاقی و...
به غير از بيانيه های صوری، مصاحبه ها و ميزگردهای كارشناسی پيرامون صدمين سال 
صدور اعاميه بالفور در ايران اس��امی، برنامه سياسی، فرهنگی و ديپلماتيک خاصی در 
اين مورد صورت نگرفت. شايد بتوان گفت تنها اقدام برجسته در اين راستا پيام مقام معظم 
رهبری به اجاس علمای مقاومت و رئيس اتحاديه جهانی علمای مقاومت، شيخ ماهر حمود 

به همين مناسبت بود كه در بيروت همايشی در مورخ 96/8/8 برپا نموده بودند.3

B.B.C 1. سايت
2. مورخ 30 اكتبر 2017

3. www.Khamenei.ir

پوستر حماس در مورد صد سالگی اعالميه بالفور
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مقدمه ای بر تأثيراندیشه امام )ره( و انقالب اسالمي 
بر مبارزات مردم فلسطين

سعيد قربانی
چکيده

انقاب اسامی ايران از ش��اخص ترين انقاب های جهان به شمار می آيد كه تأثيراتی 
بس شگرف و عميق بر حوزه  داخلی ايران و نظام بين الملل و منطقه، گذاشته است. در 
واقع، انقاب اسامی ضمن تحول در نظام سياسی- اجتماعی داخل، موجب بروز نوعی 
بيداری و احياگری اسامی در سطح جهان، به  خصوص منطقه خاورميانه، آن هم مبتنی 
بر انديشه  بازگشت به ايدئولوژی و مکتب اسام شد و موجی از اميد را در ميان جوانان و 
گروه های مبارز به  ويژه مبارزان اسامی به وجود آورد. از جمله گروه های مبارز اسامی 
كه به  ش��دت تحت تأثير انديشه های انقابی ايران اس��امی قرار گرفت، جنبش جهاد 
اسامی فلس��طين و مقاومت اس��امی حماس بود كه با الهام گرفتن از انقاب اسامی 
شکل گرفتند و مبارزه )انتفاضه( با صهيونيسم را سرلوحه  مبارزات خويش قرار دادند. 
اين مبارزات تحت عنوان انتفاضه با الگو گرفتن از انقاب اس��امی در فلس��طين شکل  
گرفته بودند. در اين پژوهش، نگارنده درصدد است كه ضمن بررسی عوامل شکل گيری 
و هدف انتفاضه و دستاوردها و شناخت انتفاضه های شکل گرفته، چگونگی تأثيرگذاری 
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جمهوری اسامی ايران بر انتفاضه را با توجه به روش توصيفی- تحليلی مورد بررسی قرار 
دهد. يافته های پژوهشی نشان از اين دارند كه گروه های جهادی در فلسطين با رويکرد 
مستقيم، تحت تأثير انقاب اسامی شکل  گرفته اند. البته در شکل گيری آنها، مبانی و 
اصول اخوانی هم تأثيرگذار بوده است، ولی آنچه باعث شد كه اسام به  عنوان مبانی مورد 
استفاده در گروه های فلس��طينی مورد توجه قرار گرفته و انتفاضه شکل بگيرد، انقاب 

اسامی ايران بود. 
کليدواژه ها: انقاب اس��امی ايران، انتفاضه فلسطين، گروه های جهادی، ايدئولوژی 

اسامی

مقدمه
پيروزی انقاب اسامی در ايران، موجی از اميد و انگيزه را در ميان مبارزان فلسطينی 
ايجاد نمود. پيروزی انقاب اسامی در ايران نش��ان داد كه اسام يگانه راه حل و جهاد 
بهترين روش مبارزه اس��ت؛ بنابراين پيدايش اين نمونه  اسامی كه می شد به آن اقتدا 
كرد گروه هايی از مسلمانان را بر آن داشت كه به تشکيل جريان های مبارز در كشورهای 
خود اقدام كنند. بدين ترتيب، ديگربار نظريه  امکان رسيدن به قدرت از راه انقاب مطرح 
شد، كه در كشور فلسطين نمود عينی آن انتفاضه است. »انتفاضه« واژه ای است كه از 
سال 1987 ميادی )1366ش( وارد فرهنگ سياسی گرديد و مردم فلسطين با خيزش 
و قيام، اعتراض مستمر و غير مسلح خود را در رابطه با رژيم صهيونيستی اعام نمودند.1 
انتفاضه يا انقاب س��نگ، جنبش جوان و نوين ضد صهيونيستی است كه با بهره گيری 
از كم ترين امکانات در پی نيل به هدفی بزرگ يعنی آزادس��ازی فلس��طين اس��ت. اين 
حركت محصول تأثيرپذيری از انقاب اسامی در احيای اسام، پاسخی به اعمال فشار 
و اقدامات سركوب گرانه رژيم اش��غالگر قدس، واكنشی در برابر يأس، نااميدی، ضعف و 
سستی دولت های عربی در رويارويی با اسراييل و س��رانجام، واكنشی در برابر ناتوانی و 
ناكامی گروه های نظامی و سياسی فلسطين در نجات آن كشور است.2 انتفاضه فلسطين 
به  منظور خارج شدن از بن بست مبارزات با الگو قرار دادن انقاب اسامی، اسام را تنها 

ابزار كارآمد يافته و چنانچه رهبران انتفاضه، بارها اظهار و ابراز نموده اند: 
تنها اسام است كه راهگشای آزادی فلس��طين است، جنبش جهاد 

1. علی سپهری اردكانی، سيری در تاريخ فلسطين، تهران، پارس بوك، 1382، ص65. 
2. مرتضی شيرودی، »فلسطين، انتفاضه و انقاب اسامی ايران«، معرفت، ش54، 1381، ص89. 
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اس��امی فلس��طين نيز بر اين باور 
است كه مسئله  فلسطين مسئله ای 
اسامی اس��ت نه مسئله ای ملی كه 
تنها مربوط به فلس��طينيان باشد و 
يا مسئله ای عربی كه تنها مربوط به 
اعراب باشد بلکه به همه مسلمانان 

تعلق دارد.1 
بديهی اس��ت كه عامل تعيين كنن��ده در انتفاضه 
حضور آگاهانه و عملی مردم است و اگر حضور مردم 
را از آن ح��ذف كنيم، قيام، عم��ًا مفهومی نخواهد 

داشت.2 س��ؤالی كه نگارنده درصدد پاس��خ دهی به آن اس��ت اينکه، انتفاضه از لحاظ 
شکل گيری و ويژگی ها و دستاوردها و نقش جمهوری اسامی ايران در روند آن به چه 

صورتی بوده است؟ 

1. شکل گيری انتفاضه 
پس از در هم شکستن قدرت امپراتوری عثمانی، كه عنوان اسامی را اساس مشروعيت 
سياسی خود ساخته بود، جوانان، روشنفکران، رهبران قبيله ای و قومی عرب نويد عصر 
جديدی از حکومت متحد و مس��تقل عربی را دادند؛ اما اين خوش بينی مدت زيادی به 
 طول نينجاميد و سلطه  قدرت های غربی بر سرزمين های عرب پس از جنگ اول، و آنگاه 
تقسيم آن به كشورهای كوچک و بزرگ مختلف، يأ س و نااميدی را در ميان اعراب حاكم 
كرد. اين روند هنگامی به اوج خود رس��يد كه دار و دس��ته  كوچکی از يهوديان ساكن 
فلس��طين به كمک امپرياليس��م غرب، توانستند س��رزمين آبا و اجدادی فلسطينی ها 
را به تصرف درآورده و دولت اسراييل را در 1948 ش��کل دهند. در قبال اين اشغال دو 
محور مطرح ش��د: 1. عبدالناصر و گسترش نهضت او به س��اير نقاط جهان عرب از يک 
 طرف 2. ظهور سوسياليس��م عربی تحت رهبری حزب بعث از طرف ديگر، بار ديگر اين 
شور و اش��تياق را در ميان جوانان عرب به وجود آورد كه می توان با توسل بدين حركت 
فکری و سياسی جديد، بر مش��کات موجود فائق آمده و با دست يازی به وحدت عربی 

1. منوچهر محمدی، بازتاب جهانی انقاب اسامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه دينی، 1385، ص254. 
2. علی اكبر واليتی، جمهوری اسامی ايران و تحوالت فلسطين، تهران، وزارت امور خارجه، 1386، ص87. 

مبارز  گروه های  جمله  از 
اسالمی که به  شدت تحت 
تأثير اندیشه های انقالبی ایران 
اسالمی قرار گرفت، جنبش 
و  فلسطين  اسالمی  جهاد 
مقاومت اسالمی حماس بود که 
با الهام گرفتن از انقالب اسالمی 
شکل گرفتند و مبارزه )انتفاضه( 
سرلوحه   را  صهيونيسم  با 

مبارزات خویش قرار دادند
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و سوسياليس��م بعثی- ناصری، راه غلبه بر صهيونيسم و 
برپايی نظام عادالنه  اقتصادی- سياسی عاری از استثمار 
و ديکتاتوری در جهان عرب را هموار ساخت. اما اين شور 
و اشتياق چندان دوام نياورد؛ شکس��ت 1967 اعراب از 
اس��راييل و مرگ ناصر در1970، زمينه  زوال س��ريع تر تفکرات پان عربيستی و تاشی 
جديد برای يک ايدئولوژی جانش��ين را فراهم كرد. در واقع، تا اواخر دهه  1970 س��ير 
نشيب و فراز ايدئولوژيک عرب دور كامل خود را طی كرده بود؛ متفکران و سياستمداران 
عربی در عرض س��ه ربع قرن گذش��ته انواع ايدئولوژی های بومی و غربی در نظام های 
سياس��ی را آزمايش كرده و نتايج ناخوشايندی گرفته بودند.1 ش��کاف روزافزون ميان 
كشورهای عربی و گسترش مشاجرات ميان آنها بر س��ر مسائل ارضی و منافع گروهی، 
و عاوه ب��ر آن ايجاد فاصله  طبقاتی عظيم ميان قش��رهای جامعه بر اثر سياس��ت های 
اقتصادی دولت های عرب و نيز ادامه  سياست سركوب و فشار و اعمال ديکتاتوری عليه 

آزادی خواهان، بار ديگر باعث سرخوردگی جوانان و روشنفکران عرب شد.2 
با پيروزی انقاب اسامی ايران در سال 1357به رهبری امام خمينی)ره( به  عنوان يک 
عالم و مرجع روحانی مبارزات فلسطين كه تاكنون دو بعد سياسی و نظامی داشت و توأم 
با انديشه  ناسيوناليستی بود، اكنون دارای بعد اعتقادی با وجهه اسامی گرديد. پيروزی 
انقاب اسامی، اعتماد به ايدئولوژی و دين را به مس��لمانان سراسر جهان بازگرداند و 
جوشش و خروش��ی تحت عنوان انتفاضه را برای گروه های جهادی در فلسطين در پی 
داشت. با حركت مردمی انتفاضه در فلسطين حتی آنان كه هنوز تحت تأثير ناسيوناليسم 
عربی هستند به اسام به چشم يک منبع انرژی و وس��يله  اتحاد ميان همه  اعراب برای 
نجات فلس��طين می نگرند و برخی هم صادقانه به تجديدنظر در انديش��ه های خويش 

پرداخته اند.3 
با آغاز دهه  1980 به  طور كامًا محسوس��ی، گرايش های اس��امی در فلسطين رو به 
رشد گذاشت. جنبش اسامی فلسطين معتقد است كه سازمان آزادی بخش فلسطين 
نيروی محركه  خود را برای مبارزه با صهيونيس��م و آزادی تمام فلسطين از دست  داده و 
سرخوردگی مردم و به  ويژه قشر جوان فلسطينی از جنبش های ناسيوناليستی و چپ گرا، 

1. هراير دكمجيان، جنبش های اسامی در جهان عرب، ترجمه حميد احمدی، تهران، كيهان، 1366، ص46. 
2. همان، ص13. 

3. امام خمينی، فلسطين از ديدگاه امام خمينی)ره(، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1373، 
ص230. 

پيروزی انقالب اسالمی در 
ایران نشان داد که اسالم 
جهاد  و  راه حل  یگانه 
بهترین روش مبارزه است
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فش��ارهای غير قابل  تحمل از جانب رژيم صهيونيستی و همچنين عدم اطمينان آنها به 
رژيم های عرب در حمايت از قضيه  فلسطين، باعث گرايش شديد مردم فلسطين به  سوی 
جنبش انقابی- اسامی در فلسطين شده است.1 از اين منظر، خيزش ها و جنبش های 
اسامی در كشورهای مسلمان به  سرعت جای نهضت های ماركسيستی، سوسياليستی 
و ناسيوناليستی را گرفت؛ به  عنوان تنها راه نجات ملت ها از سلطه امپرياليزم، مقبوليت 
عمومی پيدا كرد؛ پان عربيسم، پان تركيسم و پان ايرانيسم كه امواج زيادی در جهان اسام 
ايجاد كرده بود، با پيروزی انقاب اسامی ايران بر پايه  ارزش های اسامی، رنگ باخت و در 
واقع به پايان راه خود رسيدند.2 نتيجه  مطالعاتی نشان می دهد كه در نتيجه  عدم كارايی 
ايدئولوژی های ناسيوناليستی و سوسياليستی، فلسطينی ها بيشترين اقبال را به احيا و 
تقويت هويت اسامی خود نشان داده اند و گروه های مقاوم نيز در مبارزه خود عليه دشمن 
اشغالگر موفقيت هايی را كس��ب كرده اند. از جمله  آنها می توان به دستاوردهای انتفاضه  
اول، انتفاضه  مسجداالقصی و انتفاضه سوم مقاومت گروه های حماس و جهاد اسامی در 
جنگ22 روزه و ]8 روزه و 51 روزه[ و همچنين حمايت دنيای اسام از آنها اشاره كرد.3 

در پژوهش حاضر تاش نويس��نده بر اين است كه با اس��تفاده از مبانی نظريه بحران 
هويتی نش��ان دهد كه جنبش های ش��کل گرفته در فلس��طين در آغاز با اس��تفاده از 
رويکردهای ناسيوناليستی يا كمونيستی به مبارزه با اسراييل غاصب می پرداختند، ولی 
با شکل گيری انقاب اسامی در ايران و شکل گيری حکومتی بر پايه  دين، نگاه جنبش ها 
به راه های مبارزه عوض شد و آنها روی به اسام و مبانی اس��امی آوردند، تا با استفاده 
از مبانی اسامی، كه حاصل آن پيروزی انقاب اسامی در ايران بود، دست به مبارزه با 
رژيم اشغال گر قدس بزنند. از اين زاويه بود كه جنبش هايی تحت عنوان جهاد اسامی و 
مقاومت اسامی )حماس( تحت تأثير انقاب اسامی ايران با رويکرد مبارزه اسامی در 

قالب انتفاضه در فلسطين شکل گرفتند. 

2. تعريف انتفاضه 
»انتفاضه« واژه  عربی است كه از ريش��ه »نََفَض« به معنای جنبش، لرزش، شکوفه 
زدن، انقاب، قيام عليه رخوت و ركود پيش از انقاب و حركت همراه با نيرو و شتاب 

1. جميله كديور، انتفاضه؛ حماسه مقاومت فلسطين، تهران، اطاعات، 1372، ص18. 
2. منوچهر محمدی، همان، ص96.

3. زاهد غفاری هشجين، »نقش جنبش های اس��امی در تقويت هويت اسامی در عرصه های جهانی شدن؛ با 
تأكيد بر جنبش های اسامی فلسطين«، دانش سياسی و بين الملل، ش1، 1391، ص47. 
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است؛ انتفاضه واژه ای است كه از سال 1987 وارد فرهنگ 
واژگان نوين انقابی- سياسی مصطلح شده است. تا پيش 
 از اين زمان، لفظ انتفاضه فقط در كتاب های لغت مش��هود 
بود، ولی با خيزش مسلمانان فلسطين و استمرار آن امروزه 
شايد كمتر كسی باشد كه نسبت به قيام اسامی فلسطين 
)انتفاض��ه( بی اط��اع باش��د.1 »انتفاضه« هر چن��د كه در 
اصطاح به قيام، شورش و خيزش عمومی گفته  شده است 
و در خصوص فلسطين نيز شمول دارد، ولی معنای لغوی آن، از كاربرد اصطاحی اش 
درباره  ريشه های قيام فلسطين رساتر اس��ت؛ در لغت نامه  دهخدا و همچنين فرهنگ 
الروس عربی، معانی ای از قبيل: دزدها را از جاده زدودن، ش��کوفايی آخرين سنبل، 
تمام شدن دوره  نقاهت و مريضی، گرفتن گرد و غبار لباس و افشانده شدن، ذكر شده 
است. اين تطابق معنا در وجهی از راه  حل انتفاضه فلسطين نمايان است كه بر اساس 
آن غفلت ها، خيانت ها، اختاف ها و تنبلی ها، كنار گذاش��ته  شده است و نوعی طلب 
خالص شدن، نجات يافتن و عافيت س��از دردهای پيشين مبارزات، در آن جست وجو 

شود.2 
در واقع انتفاضه حركت خودجوش، فراگير و پايدار مردم فلسطين است كه بيش از آن 
 كه يک حركت نظامی و سياسی باشد، يک حركت دينی و فرهنگی است. از اين حيث 
برجسته ترين ويژگی های اين انتفاضه، اسامی بودن، شموليت زياد و استمرار تحول زای 
آن است. انتفاضه حركتی اس��ت كه در آن مردم با تکيه  بر باورهای وجودی خويش به 
ميدان آمده اند. در تاري��خ انقاب ها و مبارزات، واژه  انتفاضه به معنای عام پيش��ينه ای 
طوالنی دارد. همين طور انتفاضه نشان گر قيام عليه رخوت و ركود و مرحله  ماقبل انقاب 
است. وقوع انقاب اسامی ايران و صدور آن موجی از بيداری اسامی كه مبدأ انقاب، 
كشورهای مسلمان و به  ويژه جهان عرب را فرا گرفت نقش اساسی و ريشه ای در بيداری 
مسلمانان و ظهور جنبش های مذهبی در منطقه به  خصوص در داخل سرزمين اشغالی 

داشته است. 
ظهور انقاب اس��امی در ايران، به شکل های گوناگون بر روند ش��کل گيری و تداوم 
نهضت های دينی و مذهبی در جهان كه عمدتاً نهضت های اسامی بوده اند، تأثيرگذار 

1. جميله كديور، همان، ص17. 
2. حميد پاشاپور يواالری، امام خمينی و انتفاضه فلسطين، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1381، ص82. 

بدیهی است که عامل 
تعيين کننده در انتفاضه 
و  آگاهانه  حضور 
عملی مردم است و اگر 
حضور مردم را از آن 
حذف کنيم، قيام، عماًل 
مفهومی نخواهد داشت



31
3

ت...
رزا

مبا
 بر 

مي
سا

ب ا
قا

 و ان
ره(

م )
 اما

شه
ندي

يرا
 تأث

ی بر
مه ا

قد
م

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

بوده است؛ مهم ترين اين تأثيرات عبارت اند از: 
1. تغذيه  فکری و ايدئولوژيک نهضت های دينی 

2. ايجاد روحيه  ظلم ستيزی و نفی سلطه طلبی در ميان اين نهضت ها 
3. انتقال روش های مبارزاتی به اين نهضت ها.1 

3. بررسی فرآيند شکل گيری سه انتفاضه در فلسطين
انتفاضه  اول: 17 آذرماه 66 )هشتم دسامبر 1987( 

قيام مردم فلسطين در سرزمين های اشغالی انتفاضه ای خودجوش و كامًا غير منتظره 
بود و رهبری واقعی نداشت. در مراحل اوليه  قيام، اسراييل سعی بر اين داشت كه به آن به 
 عنوان يک حادثه  محلی كه نبايد آن را جدی تلقی كرد، نگاه كند؛ لذا آن كشور به ارزيابی 
مجدد موقعيت و تغيير اساسی در سياس��ت خود نپرداخت. چرا كه به ادعای اسراييل، 
حاكميت آن كشور در سرزمين های اشغالی و كنترل اس��راييل بر جمعيت فلسطينی 
هميشه خدشه ناپذير بوده و استمرار خواهد داشت. لذا تاش اسراييل صرفاً بر اين بود 
كه چطور با تظاهركنندگان سنگ پرانی ها و سايرين برخورد نمايد؟ اما وسعت قيام در 
مراحل بعدی و شدت خشونت اس��راييلی ها و به  خصوص سياست »رابين« در برخورد 
ش��ديد با تظاهركنندگان، موسوم به سياست »شکستن اس��تخوان ها« كه وحشيانه و 
دارای آثار عکس بود و انعکاس اين رويدادها توس��ط وس��ايل ارتباط جمعی در سراسر 
جهان، موجب ش��د كه همدردی های بين المللی با فلسطينی ها بيشتر شود؛ مسئله ای 
كه اس��راييل هرگز قبًا درباره  آن انديش��ه نکرده بود و لذا مقابله با ابراز همدردی های 
وسايل ارتباط جمعی بين المللی درباره فلسطينی ها در دستور كار اسراييل قرار گرفت. 
فلس��طينی ها در انتفاضه  اول كه در پی زير گرفته شدن چند كارگر فلسطينی توسط 
يک كاميون اس��راييلی در گذرگاه ايريز در منطقه  جباليا واقع در نوار غزه آغاز شد و با 
عنوان انتفاضه  سنگ تا سال 1991 )1370ه ش( تداوم يافت، حتی يک گلوله هم شليک 
نکردند. اما اسحاق رابين، نخست وزير وقت رژيم صهيونيستی با شکستن استخوان های 
جوانان فلسطينی به آن پاسخ داد. از سال 1991 و پس  از آن كه نيروهای صهيونيستی 
توانستند آثار اين انتفاضه را تا حدودی مهار كنند، نيروهای مقاومت فلسطينی به ساح 
متوسل شدند و س��ربازان اس��راييلی را در نوار غزه هدف قرار دادند. از اين سال به بعد 

1. محسن مجرد، تأثير انقاب اسامی بر سياست بين الملل، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، ص197. 
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فلسطينی ها از اتومبيل های بمب گذاری شده استفاده می كردند.1 
مهم ترين داليل شکل گيری انتفاضه 1987 از منظر دكتر سری نُسيبه استاد دانشگاه 

بيرزيت از اين  قرار است: 
1. عوامل اقتصادی، اين عوامل در بهبود يا وخيم تر كردن شرايط فلسطينی های ساكن 
در اراضی اشغالی از جايگاه ويژه ای برخوردار هس��تند. از اين  رو در به حركت درآوردن 

موتور انتفاضه می توانند نقش بارزی ايفا كنند. 
2. به كارگيری ابزار خشونت و قلع  و قمع از س��وی اسراييليان عليه ملت فلسطين كه 
به گس��ترش محيط ناامن و ناهنجار و خفقان آور كمک نموده، در نتيجه زمينه انفجار 

انتفاضه را پديدار كرده است. 
3. »اس��کان يهوديان در اراضی اش��غالی« و به دنب��ال آن »مصادره س��رزمين های 
فلسطينی« به  عنوان يکی از محركه های عمده در خيزش سال 1987 به شمار می رود؛ 
چرا كه در پی آن هزاران فلسطينی از خانه و كاشانه خود آواره شده و موطن واقعی خود 

را از دست  داده اند. 
4. عوام فريبی اس��راييل در برابر سازمان آزاديبخش فلس��طين كه به  عنوان نماينده 
قانونی ملت فلسطين به شمار می رفت. به  عاوه احاله  گفت وگو از سوی اسراييل به  سوی 
جايگزينی برای سازمان مزبور، نقش مهمی در انتفاضه  مردمی فلسطين به همراه داشت.

5. عدم التزام عملی اسراييل نسبت به حقوق فلسطينيان كه به  موجب »معاهده چهارم 
ژنو« تعيين و تضمين زندگی و حق تملک ايشان الزامی است. 

6. افزايش تعداد س��اكنان در كرانه  باختری و ن��وار غزه همراه با پنهان نگاه  داش��تن 
فرصت های رونق اقتصادی ويژه با بهره گيری از اهرم فشارهای قانونی منبعث از خوی 
ستمکارانه اس��راييل عليه فلسطينيان در اراضی اش��غالی. كليه  عوامل مزبور در داخل 
فلسطين و سرزمين های اش��غالی به  مثابه  عوامل داخلی در ايجاد انتفاضه 1987 تأثير 

بسزايی داشته است.2 
نکته تلخ از نتيجه انتفاضه اول به انحراف كشاندن آن با برپايی كنفرانس صلح مادريد 

و فريب طرف عربی- فلسطينی برای وصول به آمال و حق ضايع شده آنها بود. 

1. ناصر پورحسن، »مؤلفه های فرهنگ استراتژيک اسراييل«، مطالعات فلسطين، ش8 و 9، 1387، ص35. 
2. محمد س��عد ابوعامد، »انتفاض��ه فلس��طين؛ 1990-1987 و انتفاض��ه مس��جداالقصی«، ترجمه مجتبی 

فردوسی پور، سياست خارجی، ش1، 1380، ص19. 
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انتفاض�ه  دوم: انتفاضه مس�جداالقصی، 7 مهر 
1379 )28 سپتامبر 2000( 

انتفاضه  االقص��ی، »دور دوم انتفاضه فلس��طين« 
اس��ت. اي��ن قيام پ��س  از اين ك��ه اش��غال گری و 
جنايت های صهيونيس��ت ها پس از مذاكرات صلح 
اعراب و اس��راييل و تش��کيل حکومت خودگردان 
فلسطين در»غزه و اريحا« به رياست »ياسر عرفات« 
تداوم يافت، شروع شد. ريشه های اصلی اين انتفاضه 

را می توان نااميدی مردم فلس��طين از حکومت خودگردان فلسطين برای بازگرداندن 
حقوق پايمال شده  آنان و مخالفت توده های مردمی فلسطين با ادامه مذاكرات سازش 
تش��کيات خودگردان با رژيم صهيونيس��تی و نيز هماهنگی های امنيت��ی با آن عليه 
نيروهای مبارز نام برد. فلسطينيان پس از پشت سر گذاشتن همه تجربه های گذشته و 
رويکردهای سازش با رژيم صهيونيستی، بر اين مسئله تأكيد كردند كه تنها راه  حل مؤثر، 
درگيری و كشمکش با صهيونيست ها، استفاده از قوه  قهريه و جهاد مسلحانه )انتفاضه( 
است. بدين لحاظ هنگامی كه احساسات دينی آنها از سوی »آريل شارون« در ديدارش 
از مسجداالقصی ناديده گرفته شد، دور دوم انتفاضه خود را شروع كردند. به همين لحاظ 

به اين قيام »انتفاضه االقصی« گفته می شود.1 

پيش زمينه ها و علل انتفاضه  مسجداالقصی
1. پيروزی حزب اهلل در جنوب لبنان، 4 خرداد 1379 )25 می 2000( 

يکی از علل و پيش زمينه های دور جديد انتفاضه، پيروزی لبنان بر رژيم اسراييل بود، 
كه اين پيروزی عقب نشينی رژيم اس��راييل را در پی داشت. البته عقب نشينی اسراييل 
صرفاً در بحث جنوب لبنان نبود بلکه اسراييل بعدها در موارد ديگری نيز مانند نوار غزه، 
روی به عقب نشينی آورد. عقب نشينی اسراييل از جنوب لبنان، طلسم شکست ناپذيری 
اسراييل را شکست! و اين مس��ئله را ثابت كرد كه در س��ايه مبارزه و اتحاد می توان بر 

دشمنی مقتدر و تا بن دندان مسلح چون اسراييل پيروز شد.2

1. مجيد صفاتاج، تحوالت خاورميانه پس از انقاب اسامی، تهران، سفير اردهال، 1387، ص153.
2. اين روز در لبنان به نام »روز آزادی« نامگذاری شده و جشن گرفته می شود. 

نتيجه  مطالعاتی نشان می دهد 
کارایی  عدم  نتيجه   در  که 
ایدئولوژی های ناسيوناليستی 
و سوسياليستی، فلسطينی ها 
بيشترین اقبال را به احيا و تقویت 
هویت اسالمی خود نشان داده اند 
و گروه های مقاوم نيز در مبارزه 
اشغالگر  دشمن  عليه  خود 

موفقيت هایی را کسب کرده اند
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2. شكست مذاکرات کمپ ديويد دوم 
پس  از آن كه مذاك��رات طوالنی كمپ ديويد 
دوم- از تير ماه تا شهريور 1379- ميان عرفات، 
ايهود ب��اراك و كلينت��ون بدون دس��تيابی به 
نتيجه ای ناكام ماند، اين امر ثابت شد كه رژيم 
صهيونيس��تی حاضر به عقب نشينی از موضع 
س��خت و اوليه خود نيس��ت و قدس شرقی را 
به  عنوان پايتخت كش��ور مس��تقل فلسطين 
نخواهد پذيرفت و به همين دليل هم شارون با حضور خود به همراه 1000 چکمه پوش 

صهيونيست در صحن حرم الشريف معادله بازی را به گونه ديگری رقم زد. 
3. به تعويق افتادن اعالم کشور مستقل فلسطين

بر اساس توافق نامه وای ريور )سپتامبر 1999( قرار بود در تاريخ )13سپتامبر2000( 
كشور فلسطين، مستقل اعام شود. اما اين امر بر اثر فشارهای سياسی و اقتصادی رژيم 
صهيونيس��تی و اياالت متحده امريکا به تعويق افتاده و بعد به فراموشی سپرده شد. اين 
امر باعث شد تا طرف فلسطينی از روند مذاكرات قطع اميد كند. چراكه مردم فلسطين 
شاهد بودند كه بيش از 7 سال از امضای پيمان اسلو )1993( می گذرد، اما فلسطينيان 
بدون دست يابی به حقوق حقه خود، در شرايط بدی به س��ر می برند. فلسطينيان با به 
تعويق افتادن اعام كشور مستقل فلس��طينی دريافتند كه به آن آرزو و آرمان خود كه 

همان زندگی در كشور مستقل فلسطين است، دست نخواهند يافت. 

انتفاضه  سوم: تيرماه 1393 )جوالی 2014(
يکی از اصطاحاتی كه به دنبال »بيداری اسامی« رايج شد و برای رژيم صهيونيستی 
نيز چالشی اساس��ی و جدی ايجاد كرد، اصطاح انتفاضه  سوم اس��ت. فلسطينی ها در 
سال 1987، انتفاضه  اول و در س��ال 2000 انتفاضه  دوم يا مسجداالقصی را رقم زدند 
و هم اكنون با فرصت بی بديل در فضای بيداری اسامی با ويژگی صهيونيسم ستيزی، 
استکبارس��تيزی، وحدت طلبی و عدالت خواهی امکان بسيار مناسبی برای حذف رژيم 
صهيونيستی با عقبه و توان مردمی فراهم بود كه متأسفانه از آن استفاده نشد و انتفاضه 
سوم با محدود ش��دن در قالب عمليات فردی و بدون پش��توانه قوی گروه های جهادی 
با توطئه تبليغاتی صهيونيس��ت ها به انتفاضه چاقو نيز تحريف ش��د و عمًا استمرار و 

در واقع انتفاضه حرکت خودجوش، 
فراگير و پایدار مردم فلسطين است 
که بيش از آن  که یک حرکت نظامی 
و سياسی باشد، یک حرکت دینی 
و فرهنگی است. از این حيث 
این  ویژگی های  برجسته ترین 
انتفاضه، اسالمی بودن، شموليت 

زیاد و استمرار تحول زای آن است



31
7

ت...
رزا

مبا
 بر 

مي
سا

ب ا
قا

 و ان
ره(

م )
 اما

شه
ندي

يرا
 تأث

ی بر
مه ا

قد
م

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

گسترش نيافت. 

4. ويژگی های مشترک در سه انتفاضه فلسطين 
اسالمی بودن 

در واقع ويژگی اصلی اين قيام اسامی بودن آن اس��ت؛ نقطه  انفجار اين قيام مساجد 
و توسط ائمه  جماعت، روشنفکران اس��امی و فارغ التحصيان بوده و در ميان جوان ها 
به  سرعت گسترش پيدا نموده اس��ت. از بلندگوهای مساجد غالباً با ندای اهلل اكبر مردم 
به تداوم مبارزه دعوت می ش��وند و ائمه  جماعات، مردم را در مساجد به مبارزه با رژيم 

صهيونيستی فرا می خوانند. 
مردمی بودن 

يکی از ويژگی های مهم انتفاضه، مش��اركت تمام قش��رهای مردم در آن است و نقطه  
شروع انتفاضه های اول و دوم با قيام مردم، اعم از زن و مرد، پير و جوان با دستان خالی 

در مقابل ارتش مسلح بوده است.1 
حركت اسامی، جنبش يک گروه خاص از مردم نيست، بلکه وجدان جوشان ملت و 

ريشه های انقابی آن است كه وابستگی حزبی، جناحی و دولتی هم ندارد. 
استمرار

به غير از انتفاضه سوم كه متناوباً از سوی مردم مسلمان فلسطين به صورت خودجوش 
انجام می شد، انتفاضه اول و دوم اس��تمرار قابل توجهی داشت كه با انحراف و سركوب 

صهيونيست ها مواجه گرديد. 
سراسری بودن 

گستره برپايی اين قيام ش��هرها، آبادی ها و تمام مناطق فلسطينی اعم از كرانه غربی، 
غزه و حتی اراضی اشغالی 48 را نيز در بر می گرفت و اختصاص به محدوده جغرافيايی 

خاصی از فلسطين نداشت. 
کم هزينه بودن

در سه انتفاضه مذكور نياز به تجهيزات و عدوات يا سرمايه و هزينه خاصی وجود نداشت 
و مردم فلسطين با اندك ساح خود كه س��نگ و حضور جدی خيابانی بود، به مقابله با 

ارتش صهيونيستی می پرداختند. 

1. حشمت اهلل مشايخی، »تأثير انتفاضه ملت فلسطين بر رژيم صهيونيستی«، آفاق امنيت، ش7، 1389، ص135. 
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5. پيامدها و دستاوردهای انتفاضه 
در واقع انتفاضه پس از سپری كردن چندين سال از حيات خود در فلسطين، هر چند 
دارای فراز و نشيب هايی بوده است كه گاهی اوقات بر اثر حوادث و رخدادهايی فروكش 
كرده يا زمانی نيز شتاب گرفته و پيش��رفت تصاعدی پيدا كرده، اما در مجموع تاكنون 
مهم ترين و عظيم ترين قيام مردمی فلس��طين به ش��مار می رود. انتفاضه نوع روابط و 
عملکرد صهيونيست ها را در قبال ملت فلسطين و مبارزات آنان تا حد زيادی دست خوش 
تغيير و تحول كرد و رژيم صهيونيستی را با بحران ها و تهديدهای متفاوت روبه رو ساخت 
و بحرانی امنيتی و داخلی پيش روی آن قرارداد؛ به  گونه ای كه توجه و توان ملی آن رژيم 
تا حدودی از نگرانی ها و تهديدهای خارجی به سمت نگرانی های داخلی معطوف شد.1 
بنا به اعتراف اسراييلی ها، انتفاضه طوالنی ترين و خشن ترين قيام ملی فلسطينی هاست 
كه سرزمين های اشغالی شاهد آن بوده است كه دارای پيامدها و دستاوردهايی به شرح 

زير بوده است: 
نفی موجوديت و تهديد امنيت رژيم اشغالگر قدس 

مؤسسه  مطالعات استراتژيک جافی در فلسطين اشغالی اعام می دارد تمامی شواهد 
حاكی از آن اس��ت كه حفظ وضع موجود بي��ش  از پيش موفقيت اس��راييل را به خطر 
می اندازد و انتفاضه ای كه از سال 1987 شروع  شده، هر لحظه تشديد می شود. شقاقی 
نيز در مورد ميزان عمليات های جهادی عليه نيروهای اشغالگر و تأثير آن بر امنيت آن 

رژيم می گويد: 
وسعت عمليات جهاد اسامی طی سال های نخست انتفاضه به حدی 
بود كه به گفته  يک��ی از رهبران تبعيدی جهاد، تا س��ال 1989، حدود 
69 نفر از نيروهای اسراييلی توس��ط نيروهای جهاد اسامی كشته و يا 

زخمی شدند.
افشای چهره  واقعی رژيم صهيونيستی

انتفاضه رژيم صهيونيستی را در بن بست و تنگنا قرار داد؛ به  طوری  كه نيروهای امنيتی 
آن با شدت تمام و با صحنه هايی رقت آور كه گوش��ه هايی از آن از طريق وسايل ارتباط  
جمعی و ماهواره ها در معرض ديد افکار عمومی جهان قرار گرفت، نس��بت به سركوب 
مردمی كه غير مس��لح بودند، پرداخت و به  طور علنی دس��ت و بازوی آنها را شکست و 
هزاران نفر از آنها را به زندان افکند. در واقع س��نگ هايی كه مردم فلسطين، اعم از زن 

1. همان، ص116. 
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و مرد، نوجوان و ج��وان كه به  س��وی نيروهای امنيتی 
و نظامی آن رژيم پرتاب می كردند و متقابًا س��ركوب 
شديد آنها، نقاب الگوی دموكراس��ی اسراييل را در هم 

شکست. 
ايجاد تح�رک و تح�ول در اعراب مقي�م در اراضی 

اشغالی قبل از 1967 
انتفاضه در طرف های مؤثر و مهم در قضيه  فلسطين، و 
نيز در همه  مردم فلسطين، تأثيرات چشمگيری گذاشته 
اس��ت. از آنجا كه اين  گونه تأثيرات در فلس��طينی های 

س��اكن اراضی اش��غالی قبل از 1967، موجب تهديدهای جدی تری برای امنيت رژيم 
اشغالگر فلسطين شد و در واقع خطر انتفاضه را تا پشت در خانه  صهيونيست های مهاجر 

برد، آن رژيم با جديت بيشتری به بررسی اين امر پرداخته است.1 
ايجاد مشكالت اقتصادی برای رژيم صهيونيستی 

تداوم انتفاضه، رژيم صهيونيستی را در ابعاد مختلف داخلی، منطقه ای و بين المللی با 
مشکات اقتصادی جدی مواجه كرده است. در اين رابطه مؤسسه  جافی در تحليلی جامع 
می نويسد: هر چقدر انتفاضه استمرار يابد، مقاومت عربی در برابر تهديدهای اقتصادی 
اسراييل افزايش می يابد و نتيجه  اين است كه فلسطينی ها مجدداً به كشاورزی كه يک 
فاكتور اساسی در توليد مايحتاج زندگی انسانی است روی می آورند و كاهش چشم گيری 
در تقاضای كاالهای خارجی و انتقال نيروی كار به اس��راييل رخ می دهد. در اين حالت 
اسراييل هر چقدر در سركوب اعتراضات مبارزين فلسطينی موفق می شود، از آن  طرف 
برای حفظ وضعيت موجود و حل مشکات اقتصادی رو به رشد، به زحمت افتاده است و 
هر چقدر خشونت مبارزه استمرار يابد، مشکات رژيم صهيونيستی مستقيماً در وسايل 

امنيتی و سياسی بيشتر متمركز می شود. 
دميدن روح حيات و عزت بخشی به مردم و گروه های فلسطينی 

با انتفاضه ، فلس��طينی ها پس از چند دهه در موضع تهاجم و رژيم صهيونيس��تی در 
وضعيت انفعال و تدافعی قرار گرفت و امنيت داخلی آن رژيم به  شدت به خطر افتاد.2 

1. علی اكبر واليتی، همان، ص121. 
2. حسين هاونگی، مقاومت اسامی در گستره سياست جهانی، »انتفاضه مردم فلسطين و دولت های اسامی«، 

تهران، دفتر مديريت اسوه/ عصر ايرانيان، 1391، 184. 

فلسطينيان پس از پشت سر 
گذاشتن همه تجربه های 
رویکردهای  و  گذشته 
سازش با رژیم صهيونيستی، 
بر این مسئله تأکيد کردند که 
تنها راه  حل مؤثر، درگيری و 
کشمکش با صهيونيست ها، 
استفاده از قوه  قهریه و جهاد 

مسلحانه )انتفاضه( است
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قرار دادن فلسطينی ها در موضع حمله 
انتفاضه، ملت فلس��طين را در موضعی قرار داد كه 
ديگر نه  فقط حکم طرف مغلوب را نداش��ته باش��د، 
بلکه در بسياری مقاطع ش��رايط ويژه ای را به دشمن 
خود تحميل كند و اين در حالی بود كه برخی محافل 
اسراييلی كه مس��ئول بررس��ی امور نوار غزه بودند، 
اظهار داش��تند كه جنبش های دينی در ن��وار غزه تا 
قبل از انتفاضه، حركت های مركزی و محور به شمار 

نمی آمدند.1 
تشکيل دولت توسط حماس و گروه های مقاومت و 
حضور گسترده آنها در شهرداری ها از مهم ترين دستاوردهای انتفاضه است. به  رغم آنکه 
غرب تاش داشت تا با انتخابات ظاهری و صوری، دولتی سازشکار را در رأس قدرت قرار 
دهد اما رأی مردم به حماس نشان داد كه ملت فلسطين ساح مقاومت را به  عنوان دولت 

آينده خود انتخاب كرده و خواستار ادامه انتفاضه هستند.2 
تغيير نگاه مسلمانان و کشورهای منطقه به فلسطين 

از آنجايی كه منش��أ و تعيين كننده جهات فکری انتفاضه، اسام و گرايش های شيعی 
اس��ت، تأثيرپذيری ای كه دولت ها و مس��لمانان منطقه از عمليات های شهادت طلبانه  
مبارزين فلسطينی داشتند موضوعی انطباقی بود. از س��وی ديگر از آنجا كه انتفاضه- 
چنان چه در اظهارات صاحب نظران سياسی، نظامی و حتی مقامات رژيم صهيونيستی 
اعام می شود- به  گونه ای غير منتظره باالترين تهديدها، فشارها و آسيب ها را به آن رژيم 
وارد می كند، از اين  رو اغتنام اين فرصت از طرف دولت های عربی كه در عرض شش روز 

از اسراييل شکست  خورده بودند امری منطقی به شمار می رود.3 
عبدالعزيز رنتيس��ی يکی از اعضای فعال فلس��طينی در رابطه ب��ا پيامدهای انتفاضه 

اعتقادشان بر اين است كه:
اول اينکه انتفاضه راه صحيح را به مردم فلس��طين نش��ان داد و توجه 
آنها را به  سوی اسام جلب كرد. دوم اينکه انتفاضه با مفسده هايی مثل 
مستی و اعتياد و شادی های كاذب و بی مباالتی جنسی و... كه تا پيش 

1. علی اكبر واليتی، همان، ص120. 
2. جمهوری اسامی، 1389/10/21، ش9090، ص16. 

3. حسين هاونگی، همان، ص187. 

یکی از علل و پيش زمينه های 
دور جدید انتفاضه، پيروزی 
لبنان بر رژیم اسرایيل بود، که 
این پيروزی عقب نشينی رژیم 
اسرایيل را در پی داشت. البته 
عقب نشينی اسرایيل صرفًا 
در بحث جنوب لبنان نبود 
بلکه اسرایيل بعدها در موارد 
دیگری نيز مانند نوار غزه، 

روی به عقب نشينی آورد
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از آن در بين مردم رواج داش��ت، 
مبارزه كرد، سوم اين  كه انتفاضه 
روحيه  دشمن ستيزی را در مردم 

تازه كرد.1 

آسيب شناسی انتفاضه
هر گونه اقدام و تصميمی عليه ويژگی های مثبت انتفاضه آن را ناكارآمد خواهد كرد. 
كه اگر آن را از حالت مردمی خارج كنيم يا اگر آن را وابسته به هزينه ها و سرمايه باال و 
تجهيزات نماييم يا اگر آن را محدود به يک دولت يا گروه و جريان كنيم يا اگر محدوده 
وقوع آن را محدود به يک شهر يا منطقه همچون غزه بنماييم، يا اگر نسبت به استمرار آن 
وقفه ای ايجاد كنيم و... انتفاضه از كارايی خود تهی شده و به راحتی دچار انحراف، رخوت 
و مهار از سوی دشمن می شود. در كنار موارد فوق بايد به افکار عمومی جهان در جلب 
حمايت از انتفاضه و بکارگيری ابزار رسانه ای در اطاع رسانی جريان مقاومت و تقويت 
رهبری برای اتخاذ راهبرد واحد در جريان مبارزه نيز استفاده كرد و به خاطر داشت كه 
كم توجهی به هر يک از اين موارد همان طور كه مقاومت هفتاد س��اله ملت فلسطين را 

ناكام خواهد گذاشت به استمرار اين وضع اسفبار نيز خواهد افزود. 

6. تأثير انقالب اسالمی بر انتفاضه
در وهله  اول انقاب اس��امی موازنه  قوا را به نفع ملت مظلوم فلس��طين بر هم زد و با 
حمايت پيگير از مبارزه  مجاهدان فلسطينی در قبال اس��راييل، در جهت خشکانيدن 
ريش��ه های صهيونيس��م بين الملل اقدام نمود. عاوه بر اين، ايران اس��امی، نخستين 
كشوری بود كه با اختصاص دفتری به  عنوان س��فارت فلسطين، حمايت بی دريغ خود 
از مبارزات ملت فلسطين را اعام كرد. در راس��تای اين حمايت ها، امام خمينی)ره( با 
نامگذاری آخرين جمعه  ماه مبارك رمضان به نام »روز جهانی قدس«، خطر صهيونيسم 
را در سراس��ر جهان متذكر شدند و جبهه  سياس��ی محکمی را در برابر استکبار جهانی 
و صهيونيس��م بين الملل ايجاد نمودند. افزون بر اين، امام خمينی)ره( با احيای مراسم 
برائت از مش��ركين در موس��م حج ابراهيمی و يادآوری خطر اس��راييل در اين مراسم، 
پايه های مش��روعيت رژيم صهيونيس��تی را متزلزل كرد. ترس و وحش��ت اسراييل از 

1. جميله كديور، همان، ص205. 

از  اسرایيل  و وحشت  ترس 
برگزاری مراسم ساالنه  روز 
جهانی قدس و مراسم برائت 
از مشرکين، خود حکایت گر 
کارآمدی این اقدامات از سوی 
بنيان گذار جمهوری اسالمی است
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برگزاری مراسم ساالنه  روز جهانی قدس و مراسم 
برائت از مش��ركين، خود حکايت گر كارآمدی اين 
اقدامات از س��وی بنيان گذار جمهوری اس��امی 
است. بدين ترتيب، انقاب اسامی بر دامنه، قلمرو 
و گستره  حمايت از مبارزه  ملت فلس��طين افزود و با جهانی كردن اين قلمرو حمايتی، 

يکی از ضعف های عمده و نواقص مبارزات فلسطينی را برطرف نمود. 
رهبران جمهوری اسامی ايران از ابتدا با قاطعيت و صراحت، از انتفاضه مردم فلسطين 
حمايت همه جانبه ای كردند و آن را يکی از بهترين روش های ممکن مبارزه  فرسايشی 
عليه اسراييل دانس��ته اند.1 يکی از ش��عارهای اوليه در نهضت امام خمينی)ره( مسئله  
دفاع از مظلومان بود كه مسئله  فلسطين و حمايت از فلسطينيان در صدر اين هدف قرار 
داشت؛ زيرا كه انقاب اسامی ايران بر باورهای اسامی مردم استوار و مسئله  فلسطين 

جزيی از اين باورها بود. صهيونيست ها نيز از اين موضوع آگاه بودند.2 
رهبر معظم انقاب اسامی در رابطه با راه حل مسئله  فلسطين می فرمايد: 

من عرضم اين است كه اين استقامت را، اين روحيه را بايد در مردم هر 
چه می توانيد پايدار كنيد، شما گفتيد و درست هم گفتيد: راه حل مسئله  
فلسطين، مقاومت و مبارزه اس��ت، اين درست است، لکن اين مقاومت 
و مبارزه، موقوف است بر حفظ روحيه  اين مردم، حفظ اميد اين مردم، 
نگه داش��تن مردم در صحنه، اين به نظر من بزرگ ترين كاری است كه 
مجموعه های فلسطينی و س��ازمان های فلسطينی، مبارزان فلسطينی 

بايد انجام بدهند.3 
مقام معظم رهبری در جايی ديگر می فرمايند: 

... ام��روز بحمداهلل عنص��ر ايمان و جهاد اس��امی در مب��ارزات ملت 
فلسطين در داخل وطن زنده ش��ده و به همين جهت معادله  قدرت در 

فلسطين به سود فلسطينيان نسبت به گذشته تغيير كرده است. 
جوانان و كودكان و زن��ان و مردانی كه امروز مظلومانه در ش��هرهای 

1. بيژن اسدی، يک بررسی تطبيقی؛ سياست خارجی ايران درباره مسئله فلسطين در دوران پهلوی و جمهوری 
اسامی ايران، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانی، 1386، ص125. 

2. حسين منصوری، »انقاب اسامی ايران و مسئله فلسطين«، رسالت، 1389/3/9. 
3. سيد علی خامنه ای، فلسطين از منظر حضرت آيت اهلل سيد علی خامنه ای، به كوشش سعيد صلح ميرزايی، 

تهران، انقاب اسامی، 1390، ص357. 

تداوم انتفاضه، رژیم صهيونيستی 
را در ابعاد مختلف داخلی، 
منطقه ای و بين المللی با مشکالت 
اقتصادی جدی مواجه کرده است
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وطن مغض��وب، ب��ا خون خ��ود و 
بچه ها، خيابان ها را رنگين می كنند 
و نمازگزاران��ی ك��ه در اجتماعات 
هفتگی جمعه  خ��ود كابوس مرگ 
را بر اسراييلی های غاصب و مهاجر 
می كوبند، نور اميدی را بر سراس��ر 
فلس��طين تابانيده اند ك��ه در تمام 
چهل س��ال غصب و قب��ل از آن در 
روزگار فش��ار و اختناق انگليس��ی، 
هرگز س��رزمين مق��دس آن را به 
خود نديده ب��ود و آينده هم متعلق 
به همين مؤمنين مصم��م و مبارز 

است.1 
در مجموع انديشه  انتفاضه اميد به آزادی فلسطين 

را با باور ب��ه تأثير مبارزات مس��لحانه و مردمی، تمركز بر آزادس��ازی فلس��طين، عدم 
شناسايی اسراييل، يأ س از دولت های عربی، بازگش��ت به ارزش های اسامی، وحدت 
مبارزان، آرمان فلسطين، شکست پذير بودن صهيونيست ها، نفی صلح با دولت غاصب، 
شکس��تن توهم مظلوميت يهوديان در افکار عمومی جهان، ايمان به ايثار جان و مال و 

اتکا به خود و احيای هويت فلسطينی در ميان همه  فلسطينيان زنده كرد.2 

7. نقاط اشتراک انقالب اسالمی و انتفاضه 
در صورتی كه بخواهيم به  صورت موردی به موارد اشتراك انتفاضه  فلسطين و انقاب 

اسامی ايران بپردازيم اين موارد به شرح زير می باشند: 
عقيده و راهبرد مشترک

انقاب اسامی ايران، گر چه يک انقاب شيعی اس��ت، ولی همانند هر مسلمان و هر 
جنبش اس��امی، به وحدانيت خدا )الاله االاهلل( و به رسالت پيامبر اكرم)ص( )اشهد ان 
محمداً رسول اهلل( معتقد است. كعبه را قبله  آمال و آرزوهای معنوی خود می داند، قرآن 

 WWW.KHAMENEI.IR  ،1368/4/14 1. پيام مقام معظم رهبری به كنگره عظيم حج
2. حميد پاشاپور يواالری، همان، ص115. 

در مجموع اندیشه  انتفاضه اميد 
به آزادی فلسطين را با باور به 
تأثير مبارزات مسلحانه و مردمی، 
تمرکز بر آزادسازی فلسطين، 
عدم شناسایی اسرایيل، یأ س 
از دولت های عربی، بازگشت 
به ارزش های اسالمی، وحدت 
فلسطين،  آرمان  مبارزان، 
شکست پذیر بودن صهيونيست ها، 
با دولت غاصب،  نفی صلح 
شکستن توهم مظلوميت یهودیان 
در افکار عمومی جهان، ایمان به 
ایثار جان و مال و اتکا به خود و 
احيای هویت فلسطينی در ميان 

همه  فلسطينيان زنده کرد
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را كام خداوند سبحان و آن را منجی بشريت گمراه تلقی می كند و به وحدت آحاد امت 
اسامی اعتقاد راسخ دارد. 

دشمن مشترک 
انقاب اسامی و جنبش های اس��امی در فلسطين دارای دش��من مشترك اند. اين 
دشمن مشترك همان استکبار جهانی به س��ركردگی امريکا و اسراييل است كه كيان 

اسام را تهديد می كند. 
هدف مشترک 

انقاب اس��امی ايران و جنبش های اس��امی، خواهان برچيده ش��دن ظلم و فساد 
]اشغالگری[ و اجرای قوانين اسام و استقرار حکومت اسامی در جامعه  مسلمانان و به 
اهتزاز درآمدن پرچم الاله االاهلل در سراسر جهان از طريق نفی قدرت ها و تکيه  بر قدرت 

اليزال الهی و توده های مردم اند.1 

نتيجه گيری
قبل از شکل گيری انقاب اس��امی ايران، به رهبری امام خمينی)ره(، نگاه جنبش ها 
و احزاب مختلف در جوامع اسامی نسبت به دين اسام به  عنوان يک ايدئولوژی برای 
حکومت و مبارزه مطرح نبود؛ به همين دلي��ل جنبش های مختلف روی به مکتب های 
مختلف فکری همچون ماركسيس��م و ناسيوناليس��م آورده بودند، كه در تضاد با مرام 
اسامی بود. به همين دليل جوامع اسامی دچار يک نوع بحران هويت بودند كه در اين 
حين انقاب اسامی با محوريت دين به منصه ظهور رسيد و دين را از عرصه  ركود خارج 
كرده و به  عنوان زيربنا قرار داد. بدين ترتيب جنبش هايی در جوامع اس��امی به تأسی 
از انقاب اسامی حاصل ش��دند؛ كه از جمله  اين جنبش ها، مقاومت اسامی حماس و 
جهاد اسامی در فلسطين است. پيروزی انقاب اسامی در ايران، موجی از اميد و انگيزه 
را در ميان مبارزان فلسطينی ايجاد نمود. پيروزی انقاب اسامی در ايران نشان داد كه 

اسام يگانه راه  حل و جهاد بهترين روش مبارزه است. 

1. مرتضی شيرودی، »انقاب اسامی و جنبش های اسامی«، انديشه انقاب اسامی، ش10، 1388، ص183. 
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نقدی   بر مدخل »خمينی« در دایره المعارف بزرگ اسالمی)4(

سهراب مقدمی شهيدانی
ميثم عبداللهی

يادداشت
مقاله حاضر بخش چهارم از نقدی است بر مدخل »خمينی« در دايره المعارف بزرگ 
اسامی كه توسط دو تن از پژوهش��گران حوزه به نگارش درآمده است. در ابتدا كه اين 
مقاله به دفتر فصلنامه واصل شد و مورد مطالعه قرار گرفت باور اين مسئله بسيار سخت 
بود كه چگونه امکان دارد در ي��ک مقاله صد صفحه ای درباره ش��خصيت بزرگی چون 
امام خمينی كه پيرامون وی صدها كتاب، مقاله، متن و س��ند وج��ود دارد، آن هم در 
دايره المعارفی كه عنوان دايره المعارف بزرگ اسامی را به دنبال می كشد و به سه زبان 
فارسی، عربی و انگليسی بی ترديد مرجع و منبع استفاده جهانی در مورد امام خمينی 
خواهد بود، بيش از پنجاه مورد اشتباه و اطاعات نادرست تاريخی حتی در بديهی ترين 
مسائل زندگی وجود داشته باش��د! اما وقتی به منابع نگارش و نويسندگان اين مدخل 

رجوع شد تا حدودی منشأ اين نادرستی به دست آمد. 
اصرار غير منطقی و انحصاری در اس��تفاده از نه منابع، بلکه تقريرات رسانه ای و فاقد 
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اعتبار علمی و تاريخی بعضی از متون و ناديده گرفتن خيل عظيمی از منابع دست اول 
و متونی كه در مورد امام خمينی تا به امروز به نگارش درآمده است؛ حتی ناديده گرفتن 
زندگينامه های دست نوشته خود امام خمينی و عدم بهره گيری از محققان شناخته شده 
در مورد تاريخ نهضت امام خمينی، باعث ش��د كه چنين متن ضعي��ف و پر خطايی در 
دايره المعارف بزرگ اسامی به نگارش درآيد و اعتبار ديگر مدخل های اين دانشنامه را 
نيز مورد ترديد قرار دهد. با كدام منطق علمی بايد پذيرفت كه مدخل شخصيت بزرگی 
چون امام خمينی در دايره المعارف بزرگ اس��امی با ارجاع ب��ه متن هايی كه به تعداد 
انگشتان دو دست نيست، نوشته شود؟ هشت متن استفاده شده در نگارش اين مدخل 
مستقيماً ربطی به امام ندارد و فقط يک متن كه از نظر اعتبار علمی و تاريخی جايی در 

متون ندارد، مبنا و منشأ نوشتن اين مدخل قرار گرفت! 
ما نمی خواهيم ادعا كنيم كه خدای ناكرده دست اندركاران دايره المعارف بزرگ اسامی 
كه برای نوش��تن بعضی از مداخل مهجور در دانش��نامه، به ده ها منبع و نوشته باربط و 
بی ربط ارجاع داده اند اما برای شخصيت بزرگی چون امام خمينی تا آن ميزان شأنی قائل 
نبودند كه الاقل به متون و منابع معتبر موجود رجوع نمايند؛ اما نبايد انتظار داشته باشند 
كه اين جفای بزرگ در مورد امام خمينی را نيز در حد يک سهو پژوهشی تقليل دهيم 
و آن را عادی سازی نماييم. نمی دانيم چرا اين تقليل گرايی ها و سهوها و عادی سازی ها 
بايد در مورد امام اتفاق بيفتد! يا نمی خواهيم ادعا كنيم كه عمدی در كار بوده است كه 
اين مدخل در يک منبع جهانی مثل دايره المعارف بزرگ اس��امی كه منسوب به نظام 
جمهوری اسامی هم هست؛ ضعيف، پرخطا و فاقد منابع معتبر نوشته شود؛ اما مجامع 
علمی و دوستداران امام خمينی در داخل و خارج انتظار دارند توجيهات علمی و عقلی 

اصحاب دايره المعارف در مورد اين متن ضعيف و فاقد اعتبار علمی و پر خطا را بدانند.
قضاوت اين مسائل و مباحث با خوانندگان محترم اس��ت. اميد است دست اندركاران 
اين دانشنامه حداقل با جمع آوری نسخه های منتشرشده اين جلد از دايره المعارف كه 
جفای غير قابل بخششی نسبت به خمينی كبير مرتکب ش��ده است و منشأ خطاهای 
بعدی تاريخی، پيرامون امام خمينی خواهد شد؛ و همچنين سپردن نگارش اين مدخل 
به محققان و دانش پژوهانی كه صاحيت و اعتبار الزم علمی و تس��لط كافی بر متون و 
منابع و ادوار مختلف زندگی امام خمينی را دارند، متنی منق��ح، معتبر و جامع تهيه و 

منتشر نمايند.
فصلنامه پانزده خرداد
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آقا سيد احمد خمينی 
در بخشی از مدخل، زندگی و خدمات مرحوم س��يد احمد خمينی)ره( مورد ارزيابی 

و خوانش انتقادی قرار می گيرد كه در قالب نکاتی به تفکيک به آن خواهيم پرداخت:
1. در شناس��ه ای كه درباره سيد احمد خمينی نوشته شده اس��ت او را »از روحانيون 

برجسته نهضت امام خمينی و نظام جمهوری اسامی ايران« دانسته است.1 
فارغ از ارادتی كه به مرحوم س��يد احم��د خمينی وجود دارد و گذش��ته از خدمات و 
زحمات ايشان، سيد احمد خمينی بيش از آن كه خود برای مردم و انقابيون موضوعيت 
داشته باش��ند، صرفاً به اين خاطر كه فرزند امام خمينی بود، و با حيثيت ارتباط نسبی 
با امام شناخته می ش��د و مورد احترام افراد بود. سيد احمد خمينی خود بر اين موضوع 

صحه می گذارد و در رنجنامه چنين می نويسد: 
ش��بي تا صبح فکر كردم و به اين نتيجه رس��يدم كه من غير از آقايان 
بهشتي و هاشمي و خامنه اي و افرادي كه در اين رديف مي باشند هستم، 
آنها خود با بقي��ه فرق مي كنند ولي من فرقم با بقيه اين اس��ت كه تنها 
فرزند امام هس��تم و تنها به خاطر فرزند امام بودن است كه مورد عاقه 

دوستان و بعضي از مردم هستم.2
گذشته از حوزه سياس��ی، مرحوم سيد احمد خمينی دارای س��وابق حوزوی چندان 
پررنگی هم نيست. چه اينکه نمودی از سابقه حوزوی ايشان نه در حوزه تدريس مشاهده 
می ش��ود و نه قرين به انتشار آثار علمی اس��ت و نه بزرگانی اين س��وابق علمی را امضا 

كرده اند و اجازات علمی در اين مورد در دست نيست. 
مرحوم سيد احمد در سنين جوانی وارد سياست و مبارزه شده و تقريباً تا حدود زيادی 
از درس و بحث بازماند. او پس از ش��هادت س��يد مصطفی نيز ت��اش كرد فعاليت های 
مبارزاتی برادر را پی بگيرد و ناگزير جانشين او گشت و مديريت برخی از كارهای مرتبط 
با دفتر امام را بر عهده گرفت. با اين اوصاف، در يک بررسی منصفانه و واقع بينانه معلوم 
می شود كه مرحوم سيد احمد فرصت چندانی برای تحصيل نداشته است. درباره سيد 
احمد بايد واقع نگر باشيم و بايد واقعيت را بپذيريم. امام در حواشی ای كه بر كتاب نهضت 
امام خمينی دارد به صراحت می گويد كه از غلو و اغراق درباره خود امام، به شدت پرهيز 
كنند و در تاريخ نگاری عين واقعيت را- بی كم و زياد- بنويس��ند. حال چگونه می توان 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج22، ص758. 
2. رنجنامه، ص20. 
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پذيرفت كه جناب حميد انصاری كه مسئوليت تنظيم و نشر آثار امام را بر عهده دارد، اين 
بايسته تاريخی امام را در مورد فرزندش حاج سيد احمد آقا ناديده بگيرد و همراه با غلو و 
اغراق درباره سيد احمد بگويد و ايشان را در زمره روحانيون برجسته شيعه معرفی كند؟! 
2. در بخشی از متن مدخل،1 نام آيت اهلل سيد موسی شبيری زنجانی به اشتباه »موسی 

زنجانی« درج شده است. 
3. در بخشی از مدخل، در بازخوانی فعاليت های مبارزاتی مرحوم سيد احمد خمينی، 
چنين می خوانيم: »با همکاری جمعی از مبارزان و پيروان آيت اهلل خمينی، شبکه كارآمد 

و مستعدی برای اشاعه افکار انقابی پديد آورد.«2 
اين ادعا برای نخستين بار توس��ط نويسنده مطرح شده اس��ت و مستندی ندارد. چه 
اينکه چنين مسئله ای حتی در مورد آيت اهلل سيد مصطفی خمينی هم- كه بحق چنين 
شبکه ای را ايجاد كرده بودند- از طرف نويسنده مطرح نشده است. حال بايد از نويسنده 
پرسيد، مرحوم سيد احمد چه شبکه ای را ايجاد كرده بود؟ اعضای اين شبکه چه كسانی 
بودند كه توسط احمد اداره می ش��دند؟! مهم ترين اقدامات انقابی اين شبکه چه بوده 
است؟ در مورد اين ش��بکه سياس��ی و مبارزاتی كه به ادعای آقای انصاری توسط سيد 
احمد ايجاد شده است، چه اسنادی وجود دارد؟ طفره از پاسخ متقن و مستند به چنين 
پرس��ش هايی، نادرس��تی ادعای پيش گفته را اثبات خواهد كرد. مدت ها پيش از ورود 
مرحوم سيد احمد به حوزه علميه و به عرصه های مبارزاتی و سياسی، شبکه روحانيون 
مبارز، گرداگرد امام خمينی ايجاد ش��ده بود و حضور س��يد احمد در نجف، با تأسيس 
ش��بکه ای جديد همراه نبود؛ بلکه تمام اقدامات وی در جهت حفظ شبکه های موجود 
و تقويت بخش هايی از آن بود. گفتنی آنکه مديريت شبکه های سراسری روحانيون به 
واسطه حضور ش��خصيت های طراز اول حوزوی، تنها در حوزه مديريت امام قابل تصور 
است و بعيد است روحانيون با سابقه مبارزاتی و حوزوی، محوريت يک طلبه جوان را در 

مبارزات سياسی بپذيرند! 
4. در بخش ديگری نيز در بحث از سفرهای مرحوم سيد احمد به نجف، تعابيری مبهم و 
اغراق آميز استفاده شده است. در اين زمينه آورده اند: »سفرهای وی به نجف، در دهه های 

1340 و 1350 رخ داد.«3 
اين تعبير كلی، مبهم و القاكننده معنايی اغراق آميز اس��ت و اين گونه به ذهن متبادر 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 
2. همان. 
3. همان. 
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می س��ازد كه ايش��ان دو دهه تمام به سفرهای 
متکثر از قم به نجف مبادرت ورزيده است! اين 
در حالی است كه بر اساس اسناد و طبق شرحی 
كه خود نويس��نده مدخ��ل در ادام��ه می آورد، 
مجموعه سفرهای سيد احمد به نجف، تنها سه 

سفر را شامل بوده است. 
5. در بخش ديگری از مدخ��ل موضوع ديدار 
سيد احمد با مرحوم شهاب اشراقی داماد امام، 
در همدان مطرح شده اس��ت و ضمن ارجاع به 
اس��ناد س��اواك، از حضور حاج احمد در منزل 
مرحوم اشراقی در همدان خبر داده شده است. 
با توجه به اينکه مرحوم شهاب اشراقی ساكن قم 

بوده است اين ابهام برای خواننده ايجاد می شود كه چگونه ايشان در همدان منزل داشته 
است. در توضيح اين بخش بايد به تبعيد مرحوم اشراقی در همدان اشاره می شد و اينکه 
سيد احمد در بازگشت از سفر نجف در روز 1345/5/21 به همدان وارد شده و به خانه 

اشراقی رفته است.1 
6. نويس��نده اين بخش از مدخ��ل، در اغلب قريب به اتف��اق موضوعاتی كه درباره 
سيد احمد خمينی نوشته است از كتابی كه خودش به نام مهاجر قبيله ايمان تأليف 
كرده، استفاده نموده اس��ت؛ در حالی كه بهتر بود از منابعی كه در نگارش آن كتاب 
استفاده كرده، بهره می برد يا در عرض كتاب خود، به منابعی ديگر هم ارجاع می داد 
تا روايتی انحصاری و يک س��ويه به دس��ت ندهد. گفتنی آن كه تاكنون آثار و منابع 
زيادی درباره زندگی و فعاليت های سياسی مرحوم سيد احمد خمينی منتشر شده 

و در دست است. 
7. در بخش مربوط به فعاليت های سيد احمد در نجف چنين آورده است؛ »احمد در 
عراق به همراه سيد محمود دعايی و تنی چند از روحانيون جوان تر، امور بيرونی دفتر و 

ماقات های امام خمينی را مديريت می كرد.«2 
در مورد اداره دفت��ر امام در قم و نجف، همواره اطاع��ات و روايت های يک طرفه ای 

1. آيت اهلل شيخ شهاب الدين اشراقی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 
پاييز 1392، ص100 و 147. 

2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 

دفتر امام در نجف به دست برخی 
مانند  جاافتاده  شخصيت های 
مرحوم شيخ عبدالعلی قرهی و بعد 
هم توسط افرادی مانند سيد هاشم 
رسولی محالتی اداره می شده است 
و این موضوع حتی در زمان حيات 
آقا مصطفی نيز وجود داشت و از 
این نظر، طيف طالب مبارز جوان تر 
مانند سيد محمود دعایی که در 
حقيقت از اطرافيان آقا مصطفی 
بوده اند، اختيار و مسئوليت خاصی 

در اداره دفتر امام نداشته اند
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منتشر ش��ده اس��ت كه اين بخش از مدخل نيز 
مش��مول همين قاعده اس��ت. دفتر امام در نجف 
به دس��ت برخی ش��خصيت های جاافتاده مانند 
مرحوم ش��يخ عبدالعلی قرهی و بعد هم توس��ط 
افرادی مانند سيد هاشم رس��ولی محاتی اداره 
می شده است و اين موضوع حتی در زمان حيات 
آقا مصطفی نيز وجود داش��ت و از اين نظر، طيف 
طاب مبارز جوان تر مانند س��يد محمود دعايی 
كه در حقيقت از اطرافيان آق��ا مصطفی بوده اند، 
اختيار و مس��ئوليت خاص��ی در اداره دفتر امام 
نداش��ته اند. در مورد ماقات های امام نيز افرادی 
مثل س��يد محم��ود دعاي��ی مس��ئوليت خاصی 
نداشته اند و اساساً اين ادعا توسط خود ايش��ان نيز مطرح نشده و معلوم نيست با چه 
غرض و به اتکای كدام مستند، جناب آقای انصاری تاش كرده همشهری خود جناب 
دعايی را در كنار مرحوم سيد احمد، به عنوان مسئول ماقات های امام و مسئول اداره 

امور بيرونی بيت امام در نجف معرفی كند.
گذشته از اشکال پيش گفته، نکته قابل تأمل آنکه در س��طح شاگردان آقا مصطفی و 
روحانيون مبارز جوان، نام افراد متعددی به چشم می خورد كه هر كدام فعاليت های پر 
رنگی را در ايام پيش از ورود س��يد احمد به نجف داشته اند؛ معلوم نيست چه ترجيحی 
موجب شده است كه نويسنده تنها به ذكر نام سيد محمود دعايی بسنده كند و از بازگو 
كردن نام افراد مختلفی كه در بيت امام فعاليت می كردند، امتناع ورزد. از جمله اين افراد 
می توان به كسانی مانند سيد هادی موسوی، سيد حميد روحانی، فردوسی پور و... اشاره 

كرد كه در اسناد و خاطرات مربوط به نجف، به نقش پررنگ آنها پرداخته شده است. 
8. در مدخل چنين می خوانيم: »احمد خمينی كوشش می كرد موضعی بی طرفانه و در 

عين حال فعال در ايجاد ثبات داخلی بر محور رهبری امام اتخاذ كند.«1
بازخوانی مستند و منصفانه فعاليت سياسی مرحوم سيد احمد خمينی در سال های 
پس از پيروزی انقاب اس��امی، مدعای ف��وق را تأييد نمی كند. چه اينکه ايش��ان در 
موضع گيری هايش در مصاحبه با روزنامه های رسمی و همچنين در تصميم سازی های 

1. همان، ص759. 

بخش معظم مواضع و رویکرد 
سياسی مرحوم سيد احمد خمينی 
مربوط به سال های پس از ارتحال 
حضرت امام است که شامل پنج 
سال و نه ماه از زندگی اوست و 
ایشان در این مدت بيانات مهمی 
در زمينه حمایت از مقام معظم 
رهبری و نقد عملکرد مسئولين 
اجرایی و در رأس آنها آقای 
هاشمی رفسنجانی داشته است. 
در این مدخل به این موضوعات 
که در منابع متعدد منعکس شده، 

هيچ اشاره درخوری نشده است
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مديريتی، همواره جريانات سياسی را لحاظ می كرد. از جمله می توان به مواردی از قبيل 
همراهی ايشان در ايجاد جريان سياسی موسوم به خط س��وم،1 تأييد اقدامات افراطی 

1. در دهه اول انقاب، واژه »خط3« به اندازه چپ و راس��ت و ليبرال و خط امام در ادبيات سياسی رواج داشت. 
همگان مرحوم سيد احمد خمينی را مبدع و رهبر جريان خط3 می دانستند و نقطه شروع اين جريان، سخنرانی 
مرحوم سيد احمد خمينی در سومين سالگرد دكتر شريعتی در منزل ايشان بود. در اين مراسم علی تهرانی، حسن 
الهوتی، خانم  شريعت رضوی،  خانم متحدين و مادر رضايی ها ضمن س��خنرانی خود، هر كدام با طعنه و صراحت 
حماتی را متوجه نيروهای اصيل  كردند. سيد احمد خمينی در تاريخ 24 فروردين 1360 در مصاحبه مطبوعاتی 

خود، ضمن اذعان به استفاده از تعبير خط سوم، شرح ماوقع را چنين بيان كرده است: 
سؤال شد، نظرتان درباره خط سوم چيست؟

وی گفت بگذاريد كمی به عقب برگرديم شبی گفتند آقای علی تهرانی در جايی بود، رفتم تا به ايشان بگويم اين 
گونه موضع گيری ها را چگونه توجيه می كنيد، آنجا كه رفتم جمعيتی را ديدم به محض اين كه نشستم يک سری 
سؤال مطرح شد. من از اول عقيده ام اين بوده است كه عده ای هستند مکتبی و معتقد، كه روی چشم مان. عده ای 
هم هس��تند كه مکتب را عنوان كرده اند و از آن نان می خورند. عده ای هم هس��تند اهل قلم و بيان و به اصطاح 
روشنفکر، كه هيچ گونه شناختی از جامعه ندارند و فقط مواظب اند عقب نيفتند كه خطرشان كمتر از دسته دوم 
نيست. من گفتم و می گويم بايد به اسام راستين توجه كرد و اين دو خط كه باطل است را كنار گذاشت و خط سوم 
كه راستين است و تنها راه نجات است را دنبال كنيم. من بيش از اين هيچ نگفتم خط سومی كه امام راهبر آن است. 
بعد شنيدم اين نوار را پخش كرده اند و گفته ش��ده كه من جلساتی چه قبل از زمان صحبتم و چه بعد با اشخاصی 
داش��ته ام، اين را تکذيب می كنم. من با هيچ كس جلسه ای نداش��ته و ندارم. البته در آن جلسه صحبت هايی شد 
كه اگر فرزند امام نبودم جواب می دادم، ولی سکوت را نافع دانستم. رك: اطاعات، دوشنبه 24 فروردين 1360، 

ش16401، ص11. 
علی حکمت سردبير سابق فصلنامه ياد و سردبير سابق روزنامه خرداد، نيز در گفت وگو با سايت تاريخ ايرانی، بر 
اين باور است كه سيد احمد خمينی ايده »خط سوم« را از انديش��ه های شريعتی گرفته است. وی در ضمن بيان 

خاطره ای در اين زمينه، چنين می گويد: 
»بعد از پيروزی انقاب روز به روز موقعيت حاج احمد آقا تغيير كرد و حس��اس تر ش��د و ميان ما فاصله دور تر و 
دور تر ش��د... اما يک خاطره مهم را عرض كنم كه مراسم سالگرد دكتر ش��ريعتی در خانه وی برگزار شد و در آن 
جلسه خاص، بيشتر مبارزين قبل از انقاب، دوستان دكتر، چهره های سياسی و... حضور داشتند و مسائل متعددی 
مطرح شد و خيلی ها س��خنرانی كردند. در آنجا مرحوم حاج احمد آقا حضور داشتند و بعد از سخنرانی های زياد، 
خودشان س��خنرانی فوق العاده ای كردند كه اين سخنرانی در قطع جيبی چاپ ش��د و به دعوايی پاسخ دادند كه 
سی و چند سال پيش در جامعه نوپای انقابی ايران بين دو جريان فکری يکی جريان معروف به حزب جمهوری 
اسامی و جريان ديگری كه تلفيقی از چند حزب، تفکر و گروه و معروف به جريان مخالف بود، پيش آمده بود. هر 
دو آن جريانات در يک چيز مشترك بودند و هر دو سر ناسازگاری با انديشه های دكتر داشتند. طيف غالب اينجوری 
بود كه بايد مخالفت با دكتر را علنی می كردند؛ جريان چپ و راديکال معتقد بودند صحبت های دكتر اساس و پايه 
ندارد، مخالفت و ستيز با انديشه های دكتر شروع شده بود و مرحوم حاج احمد آقا در آنجا اين مسئله را شکافت و 
می گفت: »من بوی فرصت طلبی حس می كنم؛ عده ای در انقاب نبودند و حال كه به نان و نوايی رسيده اند هر كس 
كه با حرفشان و با انديشه هايشان همخوانی نداشته باشه را طرد می كنند.« در واقع يک جور همدلی با انديشه های 
دكتر شريعتی ابراز كرد و گفت: »ما نياز داريم يک خط سوم به وجود بياوريم.« ايشان معتقد بود خطرناك است كه 
با نگاه سنتی و متحجرانه به دين و انقاب بنگريم و از امام، انقاب و اسام عبور كنيم، بلکه بايد به خطی برسيم كه 
از افکار تندرو و افراطی و راديکال جلوگيری كند و معتقد بود خميرمايه های خط سوم در افکار دكتر شريعتی است. 
اصوالً اوايل انقاب دوستانی كه شاق خورده، زندان رفته و تبعيد شده بودند از شعور و آگاهی برخوردار بودند و 
انديشه های انقابی برايشان مهم بود. اين جمع با انديشه های دكتر شريعتی، آيت اهلل طالقانی و امام آشنايی داشتند 
و آن جلسه هم جلسه خوب و تأثيرگذاری بود و به نظر من نماد شخصيت حاج احمد آقا   همان سخنرانی است.« 
)سايت تاريخ ايرانی، »گفت و گوی روزبه علمداری با علی حکمت: احمد خمينی ايده خط سوم را از افکار شريعتی 

گرفت«، يکشنبه 28 اسفند 1390، به آدرس: 
http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/1962/0/html

گذش��ته از منابع و مطالب پيشين، نش��ريه رمز عبور نيز، در شماره 9، اس��فند 1392، به موضوع »خط سوم« 
پرداخته است. 
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مرحوم الهوتی1 و برخورد تند با منتقدين الهوتی مانند ناطق نوری،2 تعطيلی مدرسه 
قائميه)عج( رشت در حمايت از مرحوم احسان بخش،3 و... اشاره كرد. 

9. در بخشی از مدخل به منظور روايت عاقه مندی مرحوم سيد احمد به مباحث علمی 
چنين آورده شده است: »مباحثه چندين ساله او با آيت اهلل محمدی گيانی در مباحث 
منظومه حاج ما هادی سبزواری حاكی از عاقه وی به پيگيری مباحث علمی و فلسفی 

بود.«4 
در اين بخش از تعبير »مباحثه سيد احمد با آيت اهلل محمدی گيانی« استفاده شده 
اس��ت كه اين تعبير در مورد كس��انی به كار می رود كه رابطه علمی متناسب و مساوی 
داشته باشند كه در آن رابطه مبتنی بر افاده و استفاده از قبيل استاد و شاگردی در ميان 
نباشد، حال آن كه مرحوم محمدی گيانی از شاگردان مبرز عامه طباطبايی در زمره 
اساتيد سيد احمد بوده است5 و بديهی است در اصطاح حوزوی چنين رابطه علمی را با 
تعبير »مباحثه« نام نمی برند. اگر چه در برخی اوقات اساتيد و بزرگان برای تواضع علمی 
و اخاقی، شاگردان را هم مباحثه خطاب می كنند ولی برای كسی كه يک رابطه علمی 
را گزارش می كند جايز نيس��ت كه از طرف مرحوم گيانی تواضع كند و سيد احمد را 
هم مباحثه ايشان بنامد! و بديهی است اين تعبير نارسا و ناصحيح به القای غير دقيق از 

سطح علمی طرفين مذكور منجر می شود. 
10. در بخش مربوط به رنجنامه س��يد احمد خمينی خطاب به آقای منتظری چنين 
نوشته شده است: »وی در متنی طوالنی با عنوان رنجنامه خطاب به آيت اهلل منتظری، 
مواضع، نظرات و نقدهای خود را نسبت به وی بيان و منتشر نمود و از تصميم امام ]مبنی 

1. درج نامه سرگشاده س��يد احمد در مورد واقعه كوچصفهان كه در آن، نيروهای حزب اهلل به عنوان چماق دار 
خطاب شده است كه اعتراض آنها به مرحوم الهوتی را سوءقصد ناميده است. اين نامه خطاب به نمايندگان مجلس 

شورا نوشته شده است. رك: اطاعات، سه شنبه، 28 بهمن 59، ش16362، ص10.
2. اين نامه پاسخ آقای ناطق نوری را به همراه داشت كه در نقد عملکرد مرحوم الهوتی ايراد شد. برای اطاع از 
كم و كيف اين برخوردها رك: خاطرات ناطق نوری، ج1، ص238-237. و نيز مش��روح مذاكرات مجلس شورای 

اسامی، دوره1، جلسه 115، تاريخ 1359/12/3. 
3. اين مدرسه از سال ها پيش از پيروزی انقاب اسامی توسط يکی از روحانيون انقابی گيان و از اعضای فدائيان 
اسام، به نام مرحوم حجت االسام سيد علی ميرعبدالعظيمی تأسيس شده بود و كانون تربيت نيروهای انقابی 
در رشت محسوب می شد. به واسطه اختاف نظرهای مؤسس مدرس��ه با مرحوم احسان بخش امام جمعه رشت، 
مرحوم سيد احمد شخصاً در ضمن سفر به گيان، اين مدرسه را در تقويت مرحوم احسان بخش تعطيل نمود. رك: 
خاطرات منتشرنشده حجت االسام سيد علی ميرعبدالعظيمی، آرشيو مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان. 

4. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 
5. آن گونه كه در همين مدخل نيز از ايش��ان به عنوان استاد س��يد احمد نام برده شده است؛ بنگريد به صفحه 

758 مدخل خمينی. 



)4
ی)

ام
 اس

گ
 بزر

رف
معا

ره ال
 داي

 در
ی«

مين
»خ

ل 
دخ

ر م
ی ب

قد
ن

33
5

96
يز 

  پاي
  5

ه  3
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

بر عزل منتظری[ دفاع كرد.«1 
در مورد اين بخ��ش نيز گفتنی آن ك��ه، رنجنامه متنی طوالنی نيس��ت بلکه نامه ای 
طوالنی خطاب به مرحوم منتظری بوده اس��ت. در اين مدخل، محتوای تاريخی و مهم 
رنجنامه در حداقل ممکن بازتاب داده شده و از اين منظر، به مرحوم سيد احمد اجحاف 
شده است؛ چه اينکه ايش��ان در رنجنامه، مواضع نهايی سياسی خود پيرامون بسياری 
از جريان ها و گروه های سياسی ايران را بازگو كرده اس��ت و از اين منظر، نامه مذكور از 
اهميتی فوق العاده برخوردار است كه در نگارش زندگی سياسی سيد احمد بايد به طور 

حداكثری بازتاب می يافت.
اين نامه تاريخی به داليل نامعلوم در حال حاضر سال هاست كه توسط مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام تجديد چاپ نمی شود و مشخص نيست آن مركز به چه دليل از زير بار اين 

مسئوليت شانه خالی می كند. 
11. در صفحه 760 به فعاليت های علمی مرحوم سيد احمد خمينی اشاره می شود و 
از »تدريس كفايه به مدت دو سال برای برخی از اعضای دفتر امام« به عنوان يکی از اين 
فعاليت ها نام برده می شود: »پس از ارتحال امام خمينی... سيد احمد خمينی... مسئوليت 
بيت امام، توليت حرم امام و توليت مؤسس��ه تنظيم و نشر آثار امام خمينی نيز بر عهده 
ايشان بود. در همين اوان، وی به مدت دو سال كفايه آخوند خراسانی را برای جمعی از 

اعضای دفتر امام تدريس می كرد.«
تدريس كفايه برای اعضای دفتر امام به معنای آن است كه اوالً الاقل بخشی از اعضای 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، تا كفايه هم از سابقه تحصيل حوزوی برخوردار نبوده اند 
كه اين مسئله با مسئوليت خطير ايشان در امر تنظيم و نشر آثار امام خمينی، رهبر كبير 
انقاب اسامی و از شخصيت های طراز اول حوزوی، تناسب نداشته است و ثانياً اشاره 
به تدريس كفايه كه به عنوان نماد وجهه علمی و حوزوی سيد احمد مطرح شده است، 
خود اثبات كننده عدم برخورداری ايشان از سوابق حوزوی پررنگ بوده است و با وجود 
اين، مشخص نيس��ت وی به چه منظور و با تکيه بر كدام پش��توانه علمی، در سال های 
اوليه پس از پيروزی انقاب اسامی و پيش از اذعان به اشتباه بودن آن اظهارنظرها، به 

نظريه پردازی در امور كان اداره كشور می پرداخته  است.2 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص760. 
2. برای اطاع از برخی تئوری پردازی های كان مرحوم سيد احمد خمينی رك: »نظريات سيد احمد خمينی 
درباره نحوه اداره مملکت«، اطاع��ات، 23مهر 1358، ش15977، ص1و2؛ همچني��ن رك: اطاعات، 24مهر 

1358، ش15978، ص4 و 9. 
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عاوه بر اينکه خاف مدعای نويسنده، رياست دفتر امام خمينی در جماران بر عهده 
مرحوم توسلی بوده است و حال آن كه نويسنده ضمن عدم اشاره به اين موضوع، به طور 

مطلق رياست دفتر امام را به سيد احمد نسبت داده است. 
12. نويس��نده در بخش مربوط به مقام علمی مرحوم سيد احمد، درگيری سياسی را 
مانع نشر آثار علمی ايشان دانسته است: »تقريباً سراسر زندگی سيد احمد خمينی، بر 
خاف برادر فقيدش حاج آقا مصطفی، درگير امور و مديريت سياسی بود. به همين علت 

فرصت تدوين و انتشار آثار علمی را نيافت.«1 
مطالب پيش��ين از چند جهت قابل نقد اس��ت؛ نخس��ت آنکه اگر »درگيری مديريت 
سياسی« مانع از انتشار آثار علمی باشد، چطور خود حضرت امام در سنين كهن سالی و 
با وجود آنکه رهبر مبارزات بود و به رغم شرايط سختی كه در تبعيد داشت، به نگارش 

كتاب گران سنگ تحريرالوسيله دست زدند؟ 
ديگر آنکه حاج آقا مصطفی نيز از ابتدای نهضت امام درگير مسائل سياسی بودند و لذا 
در سال 41 و در آستانه آغاز قيام اسامی، آقا مصطفی 32 سال داشته است و از آن پس 
مدام درگير تبعيد و مبارزات سياسی بودند و در يک مقايسه می توان گفت سيد احمد 
در س��ال 56 و پس از رحلت برادرشان كه به طور مس��تقيم وارد مبارزات سياسی شده 
است، 32 سال داشته است و لذا از اين حيث، هر دو در شرايطی مساوی برای تحصيل 
قرار داشته اند و از اين گذشته، در نامه های متعددی، امام راحل به سيد احمد توصيه به 
جديت در علم آموزی نموده اند و اين نشان می دهد كه از منظر امام، وظيفه اصلی ايشان 
طلبگی و تحصيل بوده است و لذا فرصت تحصيل برای وی فراهم بوده و به عاوه، تکليف 
و توصيه پدر هم بر آن صحه گذاشته اس��ت. پس ورود در مبارزات سياسی دليل خوبی 
برای عدم انتشار مطالب علمی نيست و اين مسئله بيش��تر ريشه در عدم توفيق علمی 
مرحوم سيد احمد دارد. چه اينکه مرحوم سيد مصطفی خمينی، بسياری از آثار علمی 
خود را در دوران تبعيد و در اوج مبارزات سياسی نگاش��ت و در تمام اين مدت، تأليف، 

تحصيل و تدريس را رها نکرد، همان گونه كه امام راحل نيز تدريس را رها نکردند. 
13. درباره مراسم تدفين سيد احمد نيز حميد انصاری در بيانی غلوآميز در اين زمينه 

می نويسد: »پيکر وی پس از مراسمی پرشکوه كه يادآور تشييع امام بود...« 
گفتنی اس��ت با مراجعه به مستندات و تصاوير موجود، مش��خص می شود كه مراسم 
تشييع تاريخی پيکر مطهر امام همچنان بی مانند اس��ت و گرچه مردم در تشييع پيکر 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان. 
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يادگار عزيز امام نيز س��نگ تمام گذاشتند ولی اين دو مراس��م هرگز از حيث عظمت و 
شکوه قابل قياس نيست. لذا بر اساس توصيه تاريخی حضرت امام مبنی بر پرهيز از غلو و 
اغراق در بيان مسائل تاريخی، نويسنده مدخل نبايد در روايت مراسم تشييع مرحوم سيد 
احمد– به واسطه عايق شخصی به ايش��ان- دچار نقيصه اغراق گويی گردد؛ كما اينکه 
حضرت امام در يادداشت هايی كه بر زندگی نامه مکتوب خود نوشته اند، پرهيز از اغراق 
را در مورد ويژگی های شخصيتی مادر مکرمه شان، به سيد حميد روحانی تذكر داده و از 
اين حيث، عقانيت و امانت داری تاريخی را بر احساسات مادر- فرزندی ترجيح داده اند.1
نکته مهم ديگر در مورد رحلت حاج سيد احمد آقا، عدم اشاره به مشکوك بودن مرگ 
ايشان و حرف و حديث های پردامنه ای است كه به دنبال آن به وجود آمد و در مواردی 
فرزند وی جناب سيد حس��ن خمينی را نيز به اظهار نظر و واكنش واداشت.2 تاريخ نگار 
انقاب اس��امی س��يد حميد روحانی، ضمن تأييد ضمنی مرگ مشکوك سيد احمد 
خمينی، در اين زمينه چنين نوشته است: »در آن روزها شايع بود كه دست های مرموزی 

در اين فاجعه نقش داشتند.«3 
14. بخش معظم مواضع و رويکرد سياس��ی مرحوم س��يد احم��د خمينی مربوط به 
سال های پس از ارتحال حضرت امام است كه شامل پنج سال و نه ماه از زندگی اوست و 
ايشان در اين مدت بيانات مهمی در زمينه حمايت از مقام معظم رهبری و نقد عملکرد 
مسئولين اجرايی و در رأس آنها آقای هاشمی رفس��نجانی داشته است. در اين مدخل 
به اين موضوعات كه در منابع متعدد منعکس ش��ده، هيچ اشاره درخوری نشده است. 
و از همه مهم تر آن كه نويسنده سعی كرده است س��يد احمدی را روايت كند كه خود 
می پسندد؛4 چه اينکه از دوران- حدود 6 ساله- پس از رحلت امام، تنها به نقش آفرينی 
وی در انتخاب رهب��ری، همچنين به زندگی در انزوا و س��خنرانی هايی در نقد عملکرد 

1. برای اطاع از برخی توصيه های امام پيرامون پرهيز از اغراق گويی در تاريخ نگاری، رك: سيد حميد روحانی، 
نهضت امام خمينی، دفتر اول، ص24-14. امام در ذيل عبارت »دانا و روشن ضمير« كه توسط سيد حميد روحانی 
به عنوان اوصاف مادر ايشان ذكر شده بود، خط می كشد و به عنوان تذكر، چنين می نويسد: شما از كجا می دانيد 
كه بانويی كه سده پيش در يکی از روستاهای ايران می زيسته، دانا و روشن ضمير بوده است؟ )رك: همان، ص14.( 
2. اين واكنش در پی انتشار بخشی از اظهارات س��عيد امامی انجام پذيرفت كه جزئيات آن از حوصله اين بحث 

خارج است.
3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، ج1، ص45. 

4. اين رويه جهت دار در روايت شخصيت های سياسی، مصداق بارز تحريف معنوی تاريخ انقاب اسامی است. 
توصيف نويسنده مدخل در روايت مواضع سياسی س��يد احمد در فرآيند زمان، با نواقص و ناگفته های پرشماری 
همراه است كه با توجه به دسترسی نويسنده به همه اسناد مرتبط با مرحوم سيد احمد آقا، انعکاس گزينشی اين 
اسناد و امتناع از درج برخی از ابعاد زندگی و مواضع سياسی س��يد احمد را بايد ناشی از نوعی مهندسی جهت دار 

دانست كه كامًا آگاهانه و عامدانه به نگارش چنين روايتی منتهی شده است. 
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برخی مس��ئولين، آن هم به طور اجمالی و مبهم 
بسنده كرده اس��ت. حال آنکه در اين دوران سيد 
احمدی را می شناس��يم كه در بس��ياری موارد از 
عملکردهای پيش��ين خود عدول كرده و بر برخی 
اشتباهاتش اذعان دارد و به طور تمام قد در حمايت 
از رهب��ری آيت اهلل خامن��ه ای قيام كرده اس��ت، 
در عين حال به عملکردها و سياس��ت گذاری های كان اقتصادی، فرهنگی و سياس��ی 
دولت سازندگی نيز انتقادهای جدی دارد و از منظر محرومان و مستضعفان جامعه، به 

مطالبه گری به منظور تحقق عدالت اجتماعی می پردازد. 
سيد احمد خمينی در رنجنامه، نکات مهمی را در مورد عملکرد سياسی خود روايت 
می كند، كه نشان از ابراز اشتباهات سياسی ايشان و نيز اذعان به تطور فکری و سياسی 

است. در ذيل، برخی از آنها را عيناً نقل كرده ايم: 
1. »ماك نوشته من رضايت حق است و روشن شدن حقيقت؛ و قدر مسلم اين است 
كه پس از اين نوشته حرف و حديث ها و تهمت ها از طرف همان طيفي كه در اين نامه از 
آن سخن رفته است آس��وده ام نگذارند. ولي چه باك، هر چه درباره من بگويند پذيرايم 
ولي ناسزا مطالب اين نامه را تغيير نخواهد داد. از آنجا كه در متن وقايع انقاب خصوصاً 
در جزء جزء ماجراي حضرتعالي و برخورد گرم و صميمانه حضرت امام با شما و تاش 
معظم له براي نجاتتان از چنگال توطئه گران و نفوذي ها ب��ودم فکر كردم اگر حقايق را 
بازگو نکنم به اسام و انقاب و امام و مردم خيانت كرده ام. چه بسا نسل معاصر و آيندگان 
بر اساس ناآگاهي تصور كنند كه جنابعالي را يک شبه و بدون مقدمه كنار گذاشته اند در 

حالي كه به هيچ وجه اين گونه نبوده است.«1
2. »بعد از انقاب من مانند امروز شما، فکر مي كردم كه مي شود منافقين و ليبرال ها 
و ساير گروه هايي كه در مبارزه دخالت داشتند را جذب نمود، به آنها نزديک شدم، من 
بارها به مرحوم شهيد واالمقام دكتر بهش��تي و آقايان هاشمي و خامنه اي مي گفتم اگر 
شما به مسئله اي رسيديد من به آن عمل مي كنم ولي معتقدم كه اين گروه ها را مي شود 

جذب كرد. ديري نپاييد كه ديدم اين گروه ها سرم كاه گذاشته اند.«2
3. »ش��بي تا صبح فکر كردم و به اين نتيجه رس��يدم كه من غير از آقايان بهش��تي و 

1. رنجنامه، ص14.
2. همان، ص20. 

سيد احمد خمينی در رنجنامه، 
نکات مهمی را در مورد عملکرد 
سياسی خود روایت می کند، که 
نشان از ابراز اشتباهات سياسی 
ایشان و نيز اذعان به تطور فکری 

و سياسی است
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هاشمي و خامنه اي و افرادي كه در اين رديف مي باشند هس��تم، آنها خود با بقيه فرق 
مي كنند ولي من فرقم با بقيه اين است كه تنها فرزند امام هستم و تنها به خاطر فرزند 
امام بودن است كه مورد عاقه دوستان و بعضي از مردم هستم، تصميم گرفتم اين مسئله 
را بنويسم و هيچ كاري كه برخاف ميل رهبري و دوس��تان مورد اعتماد رهبري است 
انجام ندهم و اين مطلب را نوش��تم و روزنامه ها هم منعکس كردند. هميشه از خداوند 
خواسته ام تا در موضعي كه بايد باشم قرارم دهد و هيچ گاه ادعايي بيش از آنچه هستم 
نداشته باش��م. از قبيل من، هزاران طلبه در حوزه ها مش��غول درس و بحث اند كه تنها 

فرقشان با من در اين است كه فرزند امام نيستند.«1

تسليت به مناسبت ارتحال امام
نويسندگان مدخل در مورد پيام های تسليت به مناسبت ارتحال امام، چنين آورده اند: 
با اعام رس��می ارتحال رهبر جمهوری اس��امی ايران افزون بر ژان 
پل دوم، رهبر مسيحيان كاتوليک جهان بس��ياری از سران كشورهای 
مختلف س��ازمان های بين المللی احزاب و گروه ها از آن بزرگوار تجليل 
به عمل آورده و طی نامه های رس��می ارس��الی به آي��ت اهلل خامنه ای 

رئيس جمهور وقت و به مردم ايران تسليت گفتند.2
نويسنده در حالی بيان می دارد كه پيام ها به »آيت اهلل خامنه ای رئيس جمهور وقت« 
ارسال می شد كه ايشان، بی درنگ و با اجاس فوق العاده مجلس خبرگان به عنوان رهبر 

انقاب اسامی انتخاب شده بودند. 

اماکن و مؤسسات منسوب به امام
در صفحه760 درب��اره زادگاه امام در خمين توضيحاتی ارايه ش��ده اس��ت؛ در حالی 
كه نويس��نده برای نگارش اين بخش، به هيچ منبعی ارجاع نداده اس��ت.3 عاوه بر غير 
مستندنگاری كه از ايرادات مهم در يک مدخل دانشنامه ای محسوب می شود، نويسنده 
در اين بخش ادعاهايی را مطرح كرده است كه نيازمند دليل و سند تاريخی هستند. در 

ادامه به برخی از مشکات مربوط به اين بخش، به تفکيک اشاره می شود: 

1. همان.
2. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص782. 

3. با توجه به دسترسی نويسنده اين بخش به اسناد خانوادگی امام خمينی، انتظار آن بود كه مطالب اين بخش، 
بيش از ساير سرفصل های مدخل، مستند به اسناد و منابع متقن- اعم از اسناد منتشرشده و منتشرنشده- باشد.
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1. يکی از مهم ترين مطالب ادعايی نويس��نده مربوط به بخش��ی اس��ت كه وی تاريخ 
خريداری منزل پدری امام در خمين را نقل و ادعا می كند زادگاه امام راحل در خمين را 
جد ايشان، در سال 1355ق خريداری كرده است: »جد ايشان كه با دعوت اهالی خمين 
از نجف به اين ش��هر مهاجرت كرده بود، اين بن��ا را در 15 ربيع االخر 1355 خريداری 

كرد.«1 
جهت اطاع نويس��نده محترم بايد گفت ك��ه تولد حضرت امام)ره( مربوط به س��ال 
1321ق است.2 پس چطور می شود كه جد ايشان اين خانه كه زادگاه امام بوده است را 
در سال 1355ق يعنی 34 سال بعد از تولد ايشان خريداری كرده است! حال آنکه ورود 
س��يد احمد هندی جد امام به خمين مربوط به صد س��ال قبل از اين تاريخ و در حدود 
1250ق بوده و تاريخ ازدواج او در سال 1257ق بوده است و بنابر آنچه در همين مدخل 
ذكر شده، جد امام در اواخر سال 1285ق يا اوايل 1286ق در خمين درگذشته اند.3 با 
تاريخ مندرج در مدخل و با استفاده از مطالب نويس��نده اين بخش از مدخل، جد امام 
می بايست 105 سال بعد از ورودش به خمين و حدود 70 سال بعد از وفاتش اين خانه 

را در خمين خريده باشند! 
دقت در نقل تاريخ وقايع، مهم ترين ركن در يک مدخل دانشنامه ای است كه به زندگی 
يک شخصيت مشهور می پردازد. اشتباهاتی از اين دست ممکن است ناشی از عدم احاطه 
و تسلط علمی نويسنده باشد؛ يا به بی دقتی و بی اطاعی ارزياب های محتوايی برگردد يا 
به تسامح در مرحله انتشار مربوط باشد كه در هيچ كدام از اين موارد، بروز اشتباهاتی از 
اين دست، قابل اغماض و توجيه و پذيرش نيست و از اين حيث، ضروری است متوليان 
دايره المعارف بزرگ اس��امی در اسرع وقت نس��بت به اصاح اين مورد و موارد مذكور 
مشابه، اقدام نمايند تا با توجه به اعتبار و اشتهار اين دايره المعارف در محافل علمی ايران 
و خارج از ايران، از بازنشر اشتباهات تاريخی- علمی در مورد زندگی امام راحل، در داخل 

و خارج پيشگيری گردد.
2. در ذيل عنوان »بيت ام��ام در قم«، جناب حميد انصاری، تاري��خ ازدواج امام با بانو 
خديجه ثقفی را در سال 1309شمسی درج كرده است: »امام خمينی)ره( پس از ازدواج 
با خانم خديجه ثقفی در 1309ش، خانه ای در خيابان ارم )محله الونديه( اجاره كرد.«4 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص760. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص33. 

3. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص666. 
4. همان، ص760. 
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اين تاريخ در حالی نقل ش��ده كه در ج��ای ديگر از 
همين مدخ��ل، تاريخ ازدواج ام��ام، بهمن 1308ش 
مطابق رمض��ان 1348ق ذكر ش��ده اس��ت.1 يعنی 
نويس��نده عاوه بر اينکه در نقل تاري��خ ازدواج دچار 
اشتباه شده است، حتی در تناس��ب با همين مدخل 
نيز، دچار تناقض گويی شده است. اين مسئله، نشان از 
نوعی تشتت محتوايی و ناهمگونی در متن و نماياننده 
عدم اطاع نويس��ندگان يک بخش از مدخل، از بقيه 

مطالب نوشته شده توسط نگارندگان بخش های ديگر همين مدخل است. البته در اصل، 
تناقض در يک مدخل به رغم برخورداری از چند نويسنده، امری است كه بايد در بخش 
ويرايش و ارزيابی محتوايی سامان يابد؛ خصوصاً در مدخل مرتبط با بنيانگذار جمهوری 

اسامی ايران كه قطعاً رياست محترم دايره المعارف آن را از نظر گذرانده اند. 
3. در بخش ديگری از بحث، به منزل امام خمينی در محل��ه يخچال قاضی به عنوان 
كانون مبارزات روحانيون اش��اره ش��ده، و نويس��نده نطق های مهم ام��ام در ماجرای 
انجمن های ايالت��ی و واليتی و قي��ام 15 خرداد را ب��ه منزل امام مربوط كرده اس��ت: 
»منزل امام در محله يخچال قاضی ق��م... به محل مراجعه مقلدي��ن امام و كانون گرم 
مب��ارزات روحانيون در ايران مبدل گش��ت. اين م��کان يادآور نطق ه��ای مهم امام در 
ماجرای انجمن های ايالتی و واليتی و قيام 15 خرداد و س��خنرانی تاريخی ايشان عليه 

كاپيتوالسيون می باشد.«2 
گفتنی آن كه س��خنرانی امام كه منجر به قيام 15 خرداد شد، در روز 13 خرداد 42 و 
در مدرسه فيضيه انجام شده است، نه در منزل ايشان در محله يخچال قاضی.3 لذا عطف 
موارد فوق نادرست است و اين سخنرانی ربطی به منزل ايشان ندارد كه آن منزل يادآور 

اين نطق مهم امام باشد.
در ماجرای انجمن های ايالتی و واليتی نيز نطق تاريخی مش��هور و مهمی كه در عداد 
سخنرانی های 15 خرداد و كاپيتوالسيون باشد، از امام سراغ نداريم و ايشان در آن برهه 
تاريخی، بيشتر با نامه نگاری با علمای باد و انتش��ار برخی پيام ها و اظهارنظر مکتوب 
پيرامون اين مقوله )مانند درخواست توضيح از امام درباره مصاحبه نخست وزير كه در 

1. همان، ص668. 
2. همان، ص761. 

3. صحيفه امام، ج 1، ص243. 

رنجنامه متنی طوالنی نيست 
بلکه نامه ای طوالنی خطاب به 
مرحوم منتظری بوده است. در 
این مدخل، محتوای تاریخی 
و مهم رنجنامه در حداقل 
ممکن بازتاب داده شده و 
از این منظر، به مرحوم سيد 

احمد اجحاف شده است
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تاريخ 1341/8/21 انجام داده بود(، به فعاليت سياس��ی می پرداختند. البته در كوران 
فعاليت های سياسی مربوط به واقعه انجمن های ايالتی و واليتی، سخنرانی های كوتاه، در 
جمع های نه چندان پرشمار، از امام سراغ داريم كه نوعاً در منزل ايشان انجام شده است.1 
همچنين پس از پيروزی روحانيت در نهضت دوماهه مربوط به تصويب نامه انجمن های 
ايالتی و واليتی، امام در آغاز درس شان صحبت هايی را ايراد فرموده اند2 كه اين سخنرانی 

مهم نيز ربطی به منزل امام ندارد.3
4. نويسنده در مورد بيماری حضرت امام و انتقال ايشان به بيمارستان قلب تهران نيز 
به اشتباه تاريخ انتقال را روز 2 بهمن 1358 نقل كرده است: »به دليل عارضه قلبی و به 
توصيه پزشکان، در دوم بهمن 1358 جهت مداوا به بيمارستان قلب تهران منتقل شد.«4 
گفتنی است، انتقال حضرت امام به تهران جهت مداوا، مربوط به روز 3 بهمن 1358 
است نه 2 بهمن. تاريخ دقيق انتقال به تهران، هم در روزنامه های رسمی درج شده است5 
و هم دفتر امام به مناسبت بيماری امام و انتقال ايشان به تهران، بيانيه ای صادر كرده6 كه 

در آن، تاريخ دقيق انتقال را درج كرده است. متن اين بيانيه به قرار زير است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ملت شريف مبارز ايران!
به علت مختصر كس��الت قلبی امام، پزش��کان معالج صاح دانستند 
امام در يکی از بيمارستان های قلب تهران بس��تری شود. به دنبال اين 
تصميم، امام ساعت 7/30 دقيقه بعد از ظهر چهارشنبه 58/11/3 از قم 
به سوی تهران حركت فرمودند. حال امام خوب، و جای نگرانی نيست. 

از احساسات پاك عموم مردم مبارز تشکر می كنيم. 
قم- دفتر امام خمينی7
5. در مورد بخش مربوط به بنای حرم امام خمينی نيز انتقاداتی به مدخل وارد است. از 
جمله آنها، عدم توجه به نقدهای مطرح شده به ساختار، معماری و تداعی معانی مازم 
با مشاهده اين بناست. نويسنده در روايتی يک سويه و كامًا جهت دار، معماری حرم امام 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص203-206.
2. همان، ص225-230. 

3. گفتنی است درس های امام در اين برهه در مسجد اعظم برگزار می شده است.
4. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان.  

5. رك: اطاعات، ش16058، پنجشنبه 4 بهمن 1358، ص2.
6. غير از دفتر امام، شورای انقاب، پزشکان امام، دفتر آيت اهلل مرعش��ی نجفی و برخی ديگر نيز بيانيه هايی در 

اين مورد صادر كرده اند. 
7. اطاعات، همان. 
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را مصداقی از معماری اصيل اسامی و ش��يعی معرفی می كند كه هر زائری را مجذوب 
می سازد! وی در اين مورد می نويسد: »كليات معماری و طرح حرم نشئت گرفته از روح 
معماری اصيل و سنتی اس��امی خصوصاً شيعی است كه با اس��تفاده از ابعاد و هندسه 
خاص و مصالح و رنگ ها و تلفيق هنر و معماری اس��امی و مدرن، از آن نمادی ساخته 
اس��ت كه هر بيننده و زائری را مجذوب خود می كند، خصوصاً با توجه به وسعت حرم و 

ارتفاع بلند و مناسب و نيز يکپارچگی آن.«1 
از آنجا كه حضرت امام رهبر يک انقاب دينی اس��ت و حرم ايشان يک مکان مقدس 
است، توجه به مفاهيم دينی مرتبط با معماری، و تداعی معانی القايی از مشاهده سازه 
حرم مطهر، مسئله ای بسيار مهم اس��ت كه نبايد از پرداختن به آن در بخش مربوط به 
معرفی حرم امام غفلت می شد. در اين نوشته، به انتقادات منتقدانی كه معماری به كار 
رفته در س��اخت حرم را كامًا التقاطی و نه تلفيقی برمی شمارند، و همچنين به مصالح 

وارداتی برای تزئين حرم و نيز، به نام معمار غير ايرانی سازه هيچ اشاره ای نشده است.
نقد ديگری كه پس از افتتاح سازه حرم در طيف گس��ترده ای از زائران و دوست داران 
امام راحل مطرح شد، تجمات غير ضروری و معماری اشرافی حرم بود. اين نقدها وقتی 
به متوليان امر وارد می شد كه زائران، به زيارت امامی آمده بودند كه ساده زيستی يکی 
از شاخصه های شخصيتی بارز او در تمام عمر بوده اس��ت. امامی كه با تأسی به موالی 
متقيان، علی عليه السام، تا واپس��ين روزهای حيات نورانی شان بر عهد با محرومين و 
بر سلوك ساده زيس��تانه اس��توار بودند. به يک نمونه از اين ساده زيستی در مورد منزل 
ايشان در جماران، در همين مدخل اشاره شده و چنين آمده است: »امام توصيه كرده 
بود منزلی ساده برای او در نظر گرفته شود و گفته بود در غير اين صورت به قم مراجعت 

خواهد نمود.«2 
با وجود اين، چگونه وقتی امام در تمام س��ال های حيات خود، ساده زيستی را مبنای 
انتخاب خانه و اس��تفاده از امکانات زندگی قرار می دهند، حتی اجازه تکميل حسينيه 
جماران را نداده است، از س��اخت حرمی مجلل و خارج از عرف كه تداعی كننده نوعی 
تجمل و اشرافيت ناسازگار با روحيه و سيره امام اس��ت، ناراضی نباشند؟! بديهی است 
توسعه حرم ش��ريف امام و ايجاد امکانات مختلف به واسطه تشرف ميليونی زائران مزار 
ايشان، هيچ مورد نظر و نقد نيست، چه اينکه حس��ينيه ايشان در جماران نيز در زمان 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، همان، ص762. 
2. همان، ص761. 
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حيات امام در جوار بيت شريف شان مورد رفت و آمد 
مردم بود. آنچه م��ورد نقد جدی اس��ت زيورآرايی و 
تجمات غير ضروری و زرق و برق هايی است كه اذهان 
زائران را با پرس��ش های جدی در مورد ناس��ازگاری 
اين سازه با س��يره و س��لوك امام مواجه می كند. اين 
رويه غلط و مغاير با س��يره و انديش��ه ام��ام، موجب 
دل آزردگ��ی و ناراحتی طيف ه��ای مختلف مردمی و 
موجب واكنش های منفی بسيار، به متوليان بازسازی 
حرم امام شده اس��ت كه در اين نوشته هيچ بازتابی از 
اين واكنش ه��ای منفی مردمی و نخبگانی مش��اهده 
نمی شود و نويسنده كه خود از مس��ئوالن و متوليان امر بوده است، در تمام بخش های 
نوشته خود، تاش در تمجيد از كار ساخت حرم امام دارد و جز زيبايی چيزی نمی بيند 
و نمی گويد. در حقيقت به نظر می رسد نويسنده آبروی خود را به تمجيد مطلق از سازه 
حرم گره زده است و لذا نمی تواند يا نمی خواهد با بازتاب نقدهای مطرح شده، عملکرد 

خود و مؤسسه متبوع خود را زير سؤال ببرد. 
در اين مدخل، به اش��کاالتی كه به اين بنای جديد حرم امام وارد شده است از جمله 
اش��رافيت گرايی و تجمل گرايی اشاره ای نشده اس��ت. عاوه بر اينکه عده ای می گويند 
كه اين بنا كامًا التقاطی اس��ت نه اسامی. در ادامه به بررس��ی اين بنا از نگاه منتقدان 

می پردازيم. 
امام در حکم اولي��ه ای در خصوص مصای ته��ران در روز 1367/8/23 می نويس��د: 
»ان شاء اهلل در كنار س��اختن مصای تهران، در س��اختن  بينش كفرستيزی مسلمانان 
موفق باشيد. ضمناً سادگی مصا بايد يادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسام 
باشد. و ش��ديداً از زرق و برق ساختمان های مساجد اس��ام امريکايی جلوگيری شود. 
خداوند تمامی دست اندركاران برپاكننده مس��اجد اهلل را تأييد فرمايد.1 در واقع امام بر 
سادگی تأكيد كرده و زرق و برق ها را مختص مساجد اسام امريکايی معرفی كرده اند. 
مؤسسه حفظ آثار امام به عنوان س��ازندگان بنای جديد حرم امام، دقيقاً پا جای همان 
اسام امريکايی گذاشته اند و حرمی در شأن فراعنه و جباران را برای امام خمينی تدارك 

ديده اند.

1. صحيفه امام، ج 21، ص188-189. 

مرحوم سيد احمد در سنين 
جوانی وارد سياست و مبارزه 
شده و تقریبًا تا حدود زیادی از 
درس و بحث بازماند. او پس از 
شهادت سيد مصطفی نيز تالش 
کرد فعاليت های مبارزاتی 
برادر را پی بگيرد و ناگزیر 
جانشين او گشت و مدیریت 
برخی از کارهای مرتبط با دفتر 

امام را بر عهده گرفت
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مسيح مهاجری مديرمسئول روزنامه جمهوری اسامی و از نزديکان مرحوم هاشمی 
رفسنجانی، در يادداشتی به تاريخ 28 ارديبهشت 1394 با عنوان »فاصله حرم تا فرهنگ 

امام خمينی« می نويسد: 
فضای بسيار وسيع، س��قف و پايه های بسيار مس��تحکم و ديوارهای 
ضخيم بتونی اط��راف، چنان توجه م��را به خود جلب ك��رده بودند كه 
نتوانستم با حال عادی هميشگی مشغول زيارت شوم و بدون آنکه بفهمم 
چه كرده ام از همان مسير برگشتم و غرق در اين تفکر شدم كه آيا امام 
خمينی با اين هزينه كردن برای مقبره خود موافق است؟ در مسير رفت، 
به هتل، تاالرها،  پاساژها، فروش��گاه ها، گلدسته ها، گنبدهای كوچک و 
بزرگ و ساير ساخت وسازهای پر زرق و برق كه در مجموعه ای با عنوان 
حرم امام خمينی ساخته شده اند خيره ش��ده بودم و بدون آنکه ذره ای 
ترديد كنم آنها را وصله های ناچسبی برای حرم امام خمينی يافته بودم، 
اما هنگامی كه آن تونل و آن فضای وسيع و پرهزينه زيرزمين را ديدم، 
غربتی وصف ناش��دنی برای امام خمينی احس��اس كردم كه تا آن روز، 
احساس نکرده بودم. در مسير بازگش��ت، تا زمانی كه به خانه رسيدم، 
نتوانستم خود را از سؤالی كه با آن درگير شده بودم رها كنم. فردای آن 
روز، آنچه ديده بودم را با يکی از دوس��تان مط��رح كردم. او گفت طبقه 

باالی حرم را اگر ديده بودی چه می كردی؟1
چند روز بعد محمدعلی انصاری سرپرست آس��تان امام خمينی و سرپرست مؤسسه 

تنظيم و نشر آثار امام، طی يادداشتی طوالنی به مسيح مهاجری پاسخ داد: 
جناب آقای مهاجری به يقين حرم های ائمه و امام زادگان برجسته با 
همه زرق و برق و گنبد و گلدس��ته و رواق و ايوان های طاكاری شده و 
ضريح های مرصع كه هر روز بر ش��کوه و عظمت آنان افزوده می شود نه 
تنها- آن گونه كه جنابعالی در نوشته تان القا كرده ايد- مايه غربت اهل 
بيت نيستند كه مايه عظمت و افتخار شيعيان و يکی از مهم ترين عوامل 
ماندگاری ياد و نام آنان می باشند. تصور نمی كنم ميان زندگی زاهدانه 
موالی متقيان كه به فرموده او ش��يعيان طاقت تحم��ل آن را ندارند با 
حرم مجلل او در نجف اشرف وصله ناچسبی وجود داشته باشد. من فکر 

1. جمهوری اسامی، س36، ش10310، دوشنبه 28 ارديبهشت 1394، ص3. 
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می كنم مشکل از اينجا سرچشمه می گيرد كه ما تصور كنيم حرم امام 
يعنی خانه امام در جماران و قم.1

يحيی نوريان كارشناسی ارشد معماری در مقاله ای به نقد علمی بنای حرم امام خمينی 
پرداخت و چنين نوشت: 

معم��اری جديد مرقد ام��ام خمينی)ره( يک معماری التقاطی س��ت 
كه آميخته ای از معماری مس��يحی، نگاره های اس��امی، عناصر ايران 
باستانی و يا عناصر ابداعی و دست آخر موتيف هايی شيعی را در كنار هم 
به نحوی غير اصولی و غير هنرمندانه جمع  كرده اس��ت. به اين ترتيب 
مانند هر معماری التقاطی ديگر ظرفي��ت آن را دارد كه در هر جز خود 
ستودنی باشد و در كلياتش انتقاد هر متخصصی را برانگيزد؛ هر چند به 
نظر می رسد به دليل فرمايش های گوناگون اوليای امر، چندان در اجزا 
هم موفق ظاهر نشده اس��ت. عمده تاش در معماری اخير حرم امام را 
می توان معطوف به اشرافيت و استياطلبی مسئولين امر دانست كه به 
نوعی با بديل های مسيحی عصر باروك تطابق دارد و با اشارات مستقيم 
رهبری در مورد خطر تحريف امام مس��تضعفين نيز بی ارتباط نيست. 
جالب توجه آن كه در آن دوران نيز اش��راف و اربابان كليسای مسيحی 
فکر می كردند با تجمل و شکوه هر چه بيشتر می توانند جايگاه اجتماعی 
خود را نزد مردم محکم تر كنند. فرار مسئوالن امر از پاسخ گويی و چماق 
معماری ايرانی- اسامی كه بر سر منتقدان آورده اند چندان دور از ذهن 
نبود؛ اما شگفت آورتر آن است كه جريان متخصص معماری )شايد تنها 
به دليل نزديکی بيشتر فکری با جريان مسئول امر( در مقابل اين حركت 
نادرست و غير اصولی موضع گيری روشنی نداشته اند. معماری اين گونه  
حرم امام آن گونه كه مس��ئول مس��تقيم امر گزارش می كند اصًا يک 
ضرورت نبوده است بلکه بيشتر فرصتی تلقی شده است تا شخصيت و 
نگاه و آرمان امام توسط جريانی خاص مصادره به مطلوب و وارونه نمايان 
شود و يک پايگاه اشرافی خاص در نقطه ای مستعد برای جريانی خاص 

1. »پاس��خ محمدعلی انصاری به شبهه های مطرح شده درباره س��اخت حرم امام خمينی«، سايت خبرآناين، 
دوشنبه 11 خرداد 1394، به آدرس:

 http://www.khabaronline.ir/detail/421738/Politics/leader
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بنا شود.1 
روزنامه كيهان نيز در يادداشتی به قلم ايرج نظافتی به نقد حرم امام پرداخت: 

اين روزها اگر راهتان به حرم مطهر امام خمينی)ره( افتاده باشد حتماً 
خواهيد ديد كه ديگر از آن مرقد امام مس��تضعفين و پابرهنگان خبری 
نيست؛ بلکه با قصری باشکوه روبه رو می ش��ويد كه نمی تواند نماد امام 
مبارز و مخالف كاخ نشين ها باشد. و ديگر از آن مرقد زيبای امام كه آجر 
آجرش با اشک و ماتم و اوج خلوص نيت مهندسان و معماران و كارگران 
و نجاران و آهنگران و... س��اخته ش��ده خبری نيس��ت!... اگر صريح تر 
بگوييم، ديگر نه در سايت جماران نيوز می شود امام خوبی ها را به خوبی 
شناخت و نه در مرقد ايشان، كه با معماری كاخ گونه، قصر پادشاهان را 
تداعی می كند! بلکه بايد امام را از ش��يوه های ديگری شناخت و زيارت 

كرد.2 
به همت پژوهش��گاه هنر و فرهنگ اس��امی حوزه هنری تهران، نشستی پژوهشی با 
موضوع »زيبايی شناسی و مردم شناسی حرم امام خمينی)ره(« با حضور دكتر ابراهيم 
فياض )مردم شناس(، دكتر محمد رجبی )تمدن پژوه(، حجت االسام رضا غامی رئيس 
مركز پژوهش های علوم انس��انی اس��امی صدرا، دكتر گودرزی )صاحب نظر معماری 
اس��امی( و دكتر وحيد يامين پور به عنوان مجری در روز 20 خرداد 1394 در س��الن 
سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد. در اين نشس��ت به طور تفصيلی به نقد و بررسی 

حرم امام خمينی پرداختند. دكتر فياض در اين جلسه گفت: 
انقاب امام انقاب جهانی بود. تا چه ح��د جهانی بودن انقاب امام و 
جهانی بودن شخصيت امام در شهرسازی های شهر آفتاب اطراف مرقد 
امام تجلی پيدا كرده است؟ معماری و شهرسازی اطراف حرم امام فاجعه 
است. ما قاعدتاً بايد جهانی بودن امام را در شهرسازی و معماری اطراف 
امام ايجاد كنيم كه االن اين نيس��ت. بايد يک شهر جهانی بسازيم. اين 
شهری كه مظهر انحطاط ماست، يعنی تهران را ببينيد، آيا شهر آفتاب 
قرار است كاستی های اين را جبران كند؟ نه فکر نمی كنم. من كه چيزی 

1. يحيی نوريان، »طاق های رومی كليسا در تركيب چليپا!/ معماری جديد حرم امام)ره( چه ويژگی هايی دارد؟ 
+ تصاوير«، فردانيوز، تاريخ انتشار: 22 خرداد 1394، به آدرس:

 http://www.fardanews.com/fa/news/423438
2. ايرج نظافتی، »روح منی خمينی بت شکنی خمينی )نگاه(«، كيهان، يکشنبه10 خرداد 1394، ص10. 
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نديدم... سازندگان حرم امام خمينی آنچه س��اخته اند معماری اش نه 
ربطی به شخصيت امام دارد و نه ربطی به انقاب اسامی دارد و نه ربطی 
به آينده ای كه انقاب بايد بس��ازد دارد–چون گفتم كه اين معماری ها 
بايد در آينده كنش ساز باشد- و نه به آرمان ها و اميدهايی كه امام ايجاد 
كردند ربط دارد. مرقد امام در حال حاضر هيچ نسبتی هم نه با تهران و 

نه با شهرهای اطراف دارد.1 

1. »گزارش تفصيلی نشس��ت علمی زيباشناسی و مردم شناس��ی حرم مطهر امام خمينی)ره(«، 23 خردادماه 
/http://honarpajoohan.com :1394، سايت باشگاه هنرپژوهان جوان، به آدرس
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بازشناسی روند تخاصم امریکا با ایران
در پرتو تبارشناسی سلطه طلبی این کشور

دکتر سيروس حاجی زاده
مقدمه

بزرگداشت روز دانشجو )روز 16 آذر( هر ساله در شرايطی برگزار می شود كه بيش از 
شش دهه از زمانی كه خون سه دانشجوی ايرانی1 فرش قرمزی شد برای استقبال از ورود 
ريچارد نيکسون، معاون رئيس جمهور وقت امريکا به تهران می گذرد. اما اينک در آستانه 
پاسداشت رشادت آن خون های حماسه آفرين، دنيا شاهد اعتراض مردم و دانشجويان 
امريکايی به سياست ها و هدف گذاری های كنگره و كاخ سفيد در ابعاد داخلی و خارجی 
بوده و حتی رأی آنها در پنجاه و هشتمين انتخابات رياست جمهوری امريکا به كسی تعلق 

می گيرد كه بيشترين اعتراض را به نظام و حاكميت امريکا وارد می نمايد. 
اما به موازات اين رون��د در بيرون، نگاه و ن��دای ديگری در داخل نس��بت به حركت 
دانشجويی سر داده می شود. امروز جريانی سياسی در داخل قصد دارد با ايجاد اشتباه 
محاسباتی در بين جوانان، دانشجويان و مردم، جنبش دانشجويی ايرانی را كه با انقاب و 
نفس حق امام راحل توانست خود را از جريان بيمار روشنفکری برهاند و با رويکرد انقابی 

1. به نام های مصطفی بزرگ  نيا، احمد قندچی و مهدی شريعت رضوی 
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در صفوف فش��رده مردمی قرار دهد، از روح و هدف 
متعالی اش، يعنی اعتراض توأمان به استبداد داخلی 
و استعمار خارجی حامی ديکتاتوری پهلوی كه نماد 

نظام سلطه امريکای جنايتکار بود، تهی نمايد. 
لذا امروز عده ای بدون توجه به زمينه و خاس��تگاه 
ش��عار »مرگ بر امريکا«، دنبال تبرئه و تطهير چهره 
مسبب اصلی مشکات ديروز و امروز ايران اسامی، 
يعنی امريکا هستند و تاش می كنند اين چهره سازی 
و بزك نمودن امريکا را عقاي��ی جلوه داده، برای جا 
انداختن آن اس��تدالل منطق��ی اقام��ه نمايند.1 در 
همين امتداد در رابطه با استکبار ستيزی، مقام معظم 
رهبری در اين باره فرمود: »شعارها و هدف هايی كه اين انقاب ترسيم كرده، با ذات و 
نيازهای ذاتی انسان، آميخته است. هدف های اين انقاب، عدالت خواهی، تکريم انسان، 
مبارزه با ستم گری، دفاع از مظلوم، پر كردن ش��کاف های طبقاتی است... اين شعارها، 

هرگز كهنه نمی شود.2
در اين مطلب تاش خواهيم كرد با اس��تفاده از س��خنان اخير مقام معظم رهبری در 
خصوص دو خطايی كه از س��وی دستگاه اس��تکبار و امريکا و بعضی ها در داخل ترويج 
می شود تا دشمنی ما با امريکا را غير منطقی و از سر تعصب و لجاجت نشان دهد و حل 
مشکات داخل را به سازش با اين كش��ور گره بزند، منطق تداوم و استمرار دشمنی با 

امريکا و شعار »مرگ بر امريکا« را نشان دهيم. 

روند تخاصم امريکا با جمهوری اسالمی در انديشه مقام معظم رهبری 
مقام معظم رهبری در جمع دانشجويان و دانش آموزانی كه در روز 12 آبان به مناسبت 
13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار و امريکا ميهمان حسينيه امام خمينی)ره( بودند، 

فرمودند: 
من دو خطا را ام��روز می خواهم تصحيح كنم. دو اش��تباه دارد تزريق 
می شود به افکار عمومی مردم ما. عامل اين تزريق هم در درجه  اول خود 

1. پايگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان به مناسبت روز ملی 
مبارزه با استکبار جهانی، 1395/5/12. 

2. سخنان مقام معظم رهبری در ديدار با جمعی از دانش آموزان و دانشجويان طرح واليت، 1381/5/17. 

امروز عده ای بدون توجه به 
زمينه و خاستگاه شعار »مرگ 
بر امریکا«، دنبال تبرئه و تطهير 
چهره مسبب اصلی مشکالت 
دیروز و امروز ایران اسالمی، 
جنایتکار  امریکای  یعنی 
هستند و تالش می کنند این 
چهره سازی و بزک نمودن 
امریکا را عقالیی جلوه داده، 
برای جا انداختن آن استدالل 

منطقی اقامه نمایند
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دستگاه استکبار و امريکا هستند، و درجه  دوم بعضی آد م ها در داخل... 
يکی اينکه اين ج��ور تبليغ می كنند كه اينکه ام��ام فرمود هر چه فرياد 
داريد، بر سر امريکا بزنيد- كه امروز هم همين حکم جاری است- از سر 
تعصب و غرور است يعنی منطقی پشت سرش نيست؛ اين را می خواهند 
ترويج كنند... خط��ای دوم؛ فکر غلط و خطايی كه اي��ن هم باز دارد به  
نحوی از س��وی امريکايی ها تزريق می شود و كسانی هم در داخل آن را 
ترويج می كنند و از اولی خطرناك تر است، اين است كه اگر ما با امريکا 

سازش كنيم، مشکات كشورمان حل خواهد شد. 
اين موضوع به مدد رس��انه های بيرونی و گاهی با نادان��ی و گاهی اغراض داخلی ها در 
حالی هر از گاهی مجال طرح در جامعه پيدا می كند كه امروز مسئله دشمنی ملت ها با 
امريکا تنها معطوف به ايران اسامی نيست و برای دنيا بحث سلطه گری و سلطه طلبی 
امريکايی ها روشن شده است. تاريخ امريکا پر اس��ت از خيانت به ارزش ها، فرهنگ ها و 
انسانيت ملت ها. بنابراين بايد توجه داشت كه دشمنی با امريکا و نهضت جهانی »مرگ 

بر امريکا«:
1. مربوط به زمان حال نيست بلکه در گذشته هم بوده و استمرار داشته است؛

2. مربوط به ايران نيست و در بسياری از كشورهای جهان جاری و ساری است؛
3. به طيف خاص فکری ارتباط پيدا نمی كند بلکه بسياری از طيف های فکری در داخل 

و جهان امروزه به اين شعار و دشمنی باور داشته به آن افتخار می كنند؛
4. دشمنی با امريکا دشمنی با يک كشور و ملت نيست بلکه با سياست ها و راهبردهای 
دستگاه حاكمه و نظام سياس��ی امريکاست كه به دنبال س��لطه و تضييع حقوق ساير 

ملت هاست؛
5. دش��منی و ش��عار مرگ بر امريکا اختصاص به مردمان خارج از امري��کا ندارد بلکه 
اعتراض 99درصدی وال اس��تريت ژورنال و انتخابات اخير اين كشور نشان داد كه خود 
امريکايی ها هم با نوع سياست سلطه طلبانه و ظالمانه امريکا مشکل دارند و مرگ بر نظام 

امريکا را سرمی دهند؛
6. مرگ بر امريکا به ش��کل و نحوه رابط��ه امريکا با جهان مربوط اس��ت كه مبتنی بر 
سيطره طلبی و بر اس��اس منافع يک جانبه امريکا بدون احترام به حقوق و منافع ساير 
كشورها و ملت هاست و بسياری از كشورها و ملت های دنيا بر سر اين موضوع اشتراك 
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نظر دارند.1
بر اين اس��اس، مقام معظم رهب��ری در همان 
ديدار 12 آبان ب��ا دانش��جويان و دانش آموزان 
همچنان ش��عار »مرگ بر امريکا«ی ملت ايران 
را منطقی دانسته و با امام راحل كه می فرمودند 
»هر چه فري��اد داريد بر س��ر امريکا بکش��يد« 
موافق ان��د؛ زي��را همچنان ريش��ه بس��ياری از 
خراب كاری ها و توطئه ها عليه منافع ملت ايران و 
دنيای اسام و ملل آزادی خواه جهان به امريکا و سياست های سلطه طلبانه و مستکبرانه 
اين دولت خبيث برمی گردد. معظم له در مورد منطق مبارزه و مقابله جمهوری اسامی 

ايران با امريکا تأكيد و تصريح می نمايند:
آن منطق اين اس��ت كه اس��اس سياس��ت امريکا ب��ر افزون طلبی و 
دس��ت اندازی اس��ت. تاريخ امريکا در اين 250 س��الی ك��ه از عمر آن 
می گذرد، اين را نش��ان می دهد- البته اوايل خيلی كمتر، از حدود صد 
س��ال پيش يا اندكی كمتر از صد س��ال پيش، خيلی بيشتر- سياست 
كلی امريکا اين اس��ت كه امنيت داخلی اش را به  وسيله  دست اندازی به 
كشورهای جهان و تصرف مناطق نفوذ فراوان تأمين كند؛2 اين جور عمل 
می كنند؛ اين سياست آنها است. اين سياس��ت را در منطقه  غرب آسيا 
اعمال كردند، در ايران در دوران طاغوت اعمال كردند، در كش��ورهای 
همسايه  ما اعمال كردند. بر س��ر اين قضيه با شوروی سابق زورآزمايی 
داش��تند- او به  طرف خود می كش��يد، اين به طرف خود می كشيد- و 
ايران منطقه  نفوذ امريکا بود. اندكی غفلت بعد از پيروزی انقاب موجب 
می ش��د كه دش��منی كه از در بيرونش كرديم، از پنجره برگردد؛ امام 
نگذاش��ت و جلوی اين را گرفت. اينکه گفتند در مقابل امريکا بايستيد، 
هر چه فرياد داريد بر سر امريکا بزنيد، به  معنای دفاع از ارزش ها است؛ نه 
 فقط ارزش های مخصوص مسلمان ها، دفاع از ارزش های انسانی. امروز به 
اعتراف خود امريکايی ها، دولت امريکا و نظام امريکا از ارزش های انسانی 

1. دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آيت اهلل العظم��ی خامنه ای، بيان��ات در ديدار دانش آموزان و دانش��جويان، 
 .1395/8/12

2. حضرت آيت اهلل خامنه ای در ديدار دانش آموزان و دانشجويان در تاريخ 1395/8/12. 

مرگ بر امریکا به شکل و نحوه 
رابطه امریکا با جهان مربوط 
است که مبتنی بر سيطره طلبی و 
بر اساس منافع یک جانبه امریکا 
بدون احترام به حقوق و منافع سایر 
کشورها و ملت هاست و بسياری 
از کشورها و ملت های دنيا بر سر 

این موضوع اشتراک نظر دارند
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فرسنگ ها دور افتاده. اين مناظره  
دو نامزد ]رياست جمهوری[ امريکا 
را ديديد؟ حقايقی كه اينها بر زبان 
راندند ديديد؟ شنيديد؟ اينها امريکا 
را افشا كردند... بنابراين، اين شعار 
ضد امريکايی، اين فرياد كشيدن بر 
سر امريکا از روی تعصب نيست، از 
روی جهالت نيست، از روی لجبازی 
نيست؛ از روی منطق است؛ متکی 
به يک پش��توانه و عقبه  منطقی و 

فکری است.
مقام معظم رهبری پس از تصحيح خطای اول كه با ارايه مثال ها و مصاديق فراوانی از 
ظلم و مداخله و تعدی سياست های امريکايی در امور داخلی ايران اسامی و جهانی است، 

برای تصحيح اشتباه دوم می فرمايند:
]اين[ از آن اش��تباهات عجيب  و غريب و بس��يار خطرناك ]اس��ت[. 
]می گويند[ اگر ما با امريکا سازش كرديم، مشکات كشور حل می شود. 
خب، حاال ده تا دليل می شود ش��مرد برای اينکه اين حرف غلط است، 
اين حرف دروغ است، اين حرف فريب است. سازش با امريکا مشکات 
كشور را به  هيچ وجه حل نمی كند؛ نه مشکات اقتصادی را، نه مشکات 
سياسی را، نه مش��کات امنيتی را، نه مش��کات اخاقی را، بلکه بدتر 
خواهد كرد.1 ده- پانزده دليل وجود دارد و می شود شمرد و رديف كرد 
برای اين قضيه؛ آخری اش همين قضيه  برجام است. من چقدر در طول 
مذاكرات گفتم كه اينها بدعهدند، اينها دروغ  گويند، اينها پای حرفشان 
نمی ايس��تند؛ حاال ماحظه می كنيد! امروز آن كسی كه دارد می گويد 
آنها بدعهدند ديگر من ]فقط[ نيستم؛ مس��ئولين محترم كشور، خود 
مذاكره كنندگان ما كه اين  همه زحمت كش��يدند، يک سال و خرده ای 
مذاكره كردند، رفتند، نشس��تند، برخاستند؛ ده روز، پانزده روز، بيست 
روز خارج از كشور، پشت ميز مذاكره با آن  همه زحمت، عرق ريختند، 

1. http://www.fardanews.com /585618 و http://www.entekhab.irs/135669

رهبر معظم انقالب: اساس 
سياست امریکا بر افزون طلبی 
و دست اندازی است. تاریخ 
امریکا در این 250 سالی که از 
عمر آن می گذرد، این را نشان 
می دهد... سياست کلی امریکا 
این است که امنيت داخلی اش 
را به  وسيله  دست اندازی به 
کشورهای جهان و تصرف 

مناطق نفوذ فراوان تأمين کند
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زحمت كشيدند، آنها دارند می گويند... اوالً طرف دروغگو است، فريبگر 
است، بدعهد است، خنجر از پشت  بزن است، در همان حالی كه دارد با 
يک دست، دست می دهد، به قول خودشان يک مشت سنگ در دست 
ديگرش است كه بزند به س��ر طرف مقابل. طرف، اين جور آدمی است. 
ثانياً امريکا می خواهد مش��کات ملت ايران را حل كن��د؟ خود امريکا 
دچار بحران اس��ت؛ اين را چ��را نمی گويند؟ اين را همه  دس��تگاه های 
مهم قضاوت كننده  در اين گونه مس��ائل در دنيا، حتی خود امريکايی ها 
دارند می گويند. امريکا دچار بحران اس��ت؛ بح��ران اقتصادی، بحران 
بين المللی، بحران سياسی، بحران اخاقی؛ خودش دچار بحران است. 
امروز قرض های دولت امريکا تقريباً نزديک به توليد ناخالص كل امريکا 
است؛ اين نشانه  بحران است، اين را اقتصاددان ها می گويند. می گويند 
هر وقتی كه ديون يک دولت نزديک ش��د به توليد ناخالص يک دولت، 
اين دولت در حال بحران است؛ اين اقتصاد، اقتصاد بحرانی است؛ امروز 
امريکا اين جوری اس��ت. آن مقداری كه بدهکار است، نزديک به حدود 
شصت و چند درصد توليد ناخالص ملی اش است؛ اين می خواهد به چه 
كسی كمک بکند؟ اين می خواهد بَمکد، اين می خواهد بَکند تا خودش 
را ترميم بکند؛ اين می آيد به اقتصاد كش��وری كمک كند؟ اين از لحاظ 
اقتصادی. از لحاظ سياسی ]هم[ دچار بحران اند. امروز بدون استثنا، در 
هر نقطه ای از دنيا- اين را من با قاطعيت عرض می كنم- كه يک ملتی 
قيام كند، حركت كند عليه مس��تبدی، عليه دولت��ی، عليه حکومتی، 
شعارش »مرگ بر امريکا« است؛ يک  روز شعار مرگ بر امريکا فقط مال 
اينجا بود؛ امروز در منطقه  غرب آسيا، در منطقه  شرق آسيا، ]حتی[ در 
خود اروپا، در منطقه  امريکای التين، در منطقه  آفريقا، ملت هايی كه قيام 
می كنند، اولين شعارشان عليه امريکا اس��ت؛ اين وضع سياسی امريکا 

است. بحران از اين باالتر؟
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استدالل های بيانات امام مبنی بر »هر چه فرياد داريد بر سر امريكا بكشيد«1

بازگشت مجدد امريکا به ايران در 
صورت غفلت از سياست افزون طلبی 

آنها بعد از پيروزی انقاب

اساس سياست امريکا بر افزون طلبی و دست اندازی 
است. تاريخ امريکا در اين 250 سالی كه از عمر 
آن می گذرد، اين را نشان می دهد.  سياست كلی 
امريکا اين است كه امنيت داخلی اش را به وسيله 
دست اندازی به كشورهای جهان و تصرف مناطق 

نفوذ فراوان تأمين كند؛ اين جور عمل می كنند، اين 
سياست آنها است. اين سياست را در منطه غرب 

آسيا اعمال كردند، در ايران در دوران طاغوت اعمال 
كردند. در كشورهای همسايه ما اعمال كردند. بر سر 
اين قضيه با شوروی سابق زورآزمايی داشتند- او به 
طرف خود می كشيد. اين به طرف خود می كشيد- و 

ايران منطقه نفوذ امريکا بود. اندكی غفلت بعد از 
پيروزی انقاب موجب می شد كه دشمنی كه از در 
بيرونش كرديم، از پنجره برگردد؛ امام نگذاشت و 

جلوی اين را گرفت.

ايستادگی در مقابل امريکا به خاطر 
دفاع از ارزش های انسانی

اينکه گفتند در مقابل امريکا بايستيد، هر چه فرياد 
داريد بر سر امريکا بزنيد، به معنای دفاع از ارزش ها 
است؛ نه فقط ارزش های مخصوص مسلمان ها. 
دفاع از ارزش های انسانی. امروز به اعتراف خود 

امريکايی ها، دولت امريکا و نظام امريکا از ارزش های 
انسانی فرسنگ ها دور افتاده...

ارزش های انسانی در آنجا لگدمال شده است؛ 
تبعيض، اختاف، نژادپرستی، لگدمال كردن حقوق 
بشر. »مرگ بر امريکا« كه شما فرياد می زنيد، اينکه 
گفتند »هر چه فرياد داريد بر سر امريکا بکشيد«، 

يعنی مرگ بر اين چيزها. امام به خاطر همين چيزها 
گفت كه هر چه فرياد داريد، بر سر امريکا بکشيد. 

1. فرمايشات مقام معظم رهبری در ديدار با دانش آموزان و دانشجويان، 1395/8/12. 
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پناه دادن به شاه در امريکا و فراهم 
كردن زمينه برای بازگرداندن او به 
ايران مانند كودتای 28 مرداد 1332

امريکايی ها همان روزهای اول ]انقاب[، زمينه 
يک ضربه بزرگ به ملت ايران را فراهم كردند، يعنی 
محمدرضا را پناه دادند در امريکا، برای اين كه او را 
نگه دارند، زمينه را فراهم كنند، عواملش را در اينجا 
تقويت كنند، خود او هم باشد، بعد همان كاری را 

كه در 28 مرداد سال 32 انجام دادند دو مرتبه انجام 
بدهند. در 28 مرداد هم محمدرضا از ايران فرار 

كرد؛ انگليسی ها و امريکايی ها دست به دست هم 
دادند، مخفيانه آمدند داخل، از سفارت های گوناگون 

استفاده كردند، پناه گرفتند، عوامل خودشان را 
تجهيز كردند، آماده كردند، از غفلت آن روز مردم 
استفاده كردند، دو مرتبه محمدرضا را برگرداندند 
و همان برگرداندن بود كه 25 سال تسمه از گرده 
اين ملت كشيد و پدر اين مردم را درآورد. اينها 

می خواستند اين كار را دوباره انجام بدهند، ]اما[ امام 
جلوی اين را گرفت، سد كرد. ملت ايران را بيدار كرد و 

ملت ايران بيدار شدند. 

بدعهدی های امريکا عامل بی اعتمادی به اين کشور 
در ادامه به برخی از داليل، قرائن و اس��تناداتی كه به خوبی می تواند منطق و چرايی 
دش��منی ملت ها و دولت های منطقه ای و جهانی را با سياس��ت های امريکا نشان دهد 

اشاره می كنيم. 

1. سياست خارجی سلطه طلبانه 
نگاهی به روابط امريکا با كش��ورهای آس��يايی، آفريقايی، برخی كش��ورهای اروپايی 
و امريکايی نش��ان می دهد كه اي��ن روابط بر اصل مناف��ع ژئوپوليتيک امريکا اس��توار 
بوده اس��ت. حکومت های ديکتات��وری همواره تح��ت حمايت های كاخ س��فيد بوده 
و اي��ن حمايت ها ت��ا آخرين دقاي��ق عمر اي��ن حکومت ها ادامه داش��ته و پ��س از آن 
نيز در صورت س��قوط چني��ن حکومت هايی حماي��ت امريکا در قال��ب جهت دهی به 
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خيزش هاي مردمي انجام ش��ده است.1به 
تعبير ويليام بولوم2 كارمند س��ابق وزارت 
خارجه امريکا و از بنيانگذاران و سردبيران 
روزنامه واشنگتن پرس، »سياست خارجي 
اي��االت متح��ده امري��کا در هي��چ مقطع 
زماني از پاي��ه اخاقي خاص��ي برخوردار 
نبوده اس��ت.«3و4 اكثر دولت هاي انقابي و 
مستقلي كه به واسطه دسيسه هاي پنهان 
يا عمليات مداخله جويانه واژگون شدند، با 
دولت هاي دست نشانده مستبد و هماهنگ 
با سياس��ت ها و مناف��ع امري��کا جايگزين 

شدند. به طور مثال با سقوط آلنده در شيلی، ژنرال پينوشه روي كار آورده شد و با سقوط 
س��وكارنو در اندونزی، ژنرال س��وهارتو آمد. بنابراين می توان نتيجه گرفت: هيچ اصل 
انسانی و اخاقی در سياست خارجی امريکا وجود ندارد. آنچه برای سياستمداران اين 
كشور اصل خدشه ناپذير بوده، كسب و افزايش قدرت و منافع مادی به هر قيمت است. در 
اين راستا حمايت از دموكراسی يا حمايت از ديکتاتوری، هيچ رجحانی نسبت به يکديگر 
ندارند و آنچه اين دو را در نظ��رگاه نظام امريکا از هم متمايز س��اخته و در اولويت قرار 
می دهد، عنصر قدرت و منافع بدون هر گونه اصل اخاقی، انسانی و حقوق بشری است. 

1. خبرگزاری صدا و سيما، گروه سياسی »روز ملي مبارزه با استکبار جهاني«، كد خبر: 4617547، تاريخ انتشار: 
  .1392/8/12

2. William Blum
3. ويليام بلوم محقق، نويسنده و خبرنگار آزاد امريکايی است. او در س��ال 1967 از محل كارش در وزارت امور 
خارجه امريکا به دليل نظرات متفاوتی كه درباره نقش امريکا در جنگ ويتنام داش��ت، استعفا داد. بعد از آن بود 
كه كمک كرد تا اولين روزنامه مس��تقل در واشنگتن شکل بگيرد، روزنامه واشنگتن پس��ت. ويليام از آن زمان به 
عنوان يکی از شناخته شده ترين و پيشروترين فرد مس��تقل در عرصه سياست خارجی امريکا و از منتقدان جدی 
سياست های امريکا شناخته می شود. وی همچنين يکی از نويس��ندگان مطرح وب سايت »آنتی امپاير ريپورت« 
است. كتاب اخير او با عنوان كشنده ترين صادرات امريکا: دموكراسی يکی از پرفروش ترين آثار وی بوده است. ويليام 
بلوم، در كتاب كشتار اميد به شرح مداخات امريکا و سازمان سيا، اعم از نظامی، تروريستی، جنگ روانی و غيره 
در تقريباً 70 كشور مختلف از زمان جنگ جهانی دوم تا آخرين ويراست كتاب در سال 2004 پرداخته است. لحن 
جالب و علمی نويسنده، بسياری از فعاالن سياسی و نويسندگان امريکا از جمله نوام چامسکی، گور ويدال، اليور 
استون، دكتر هلن كالديکات و غيره را به تحسين اين نويسنده و تاش های شجاعانه او برای پرده برداشتن از اعمال 

امريکا، واداشته است. در اين اثر به 56 منطقه از مناطقی كه امريکا در آنها مداخله كرده است پرداخته می شود. 
4. رك: ويليام بلوم، كشتن اميد؛ مداخات امريکا و سيا پس از جنگ جهانی دوم، ترجمه منوچهر بيگدلی خمسه، 

تهران، اطاعات، 1386. 

آن  از  ]این[  انقالب:  معظم  رهبر 
اشتباهات عجيب  و غریب و بسيار 
خطرناک ]است[. ]می گویند[ اگر ما با 
امریکا سازش کردیم، مشکالت کشور 
حل می شود... این حرف غلط است، 
این حرف دروغ است، این حرف فریب 
است. سازش با امریکا مشکالت کشور 
را به  هيچ وجه حل نمی کند؛ نه مشکالت 
اقتصادی را، نه مشکالت سياسی را، نه 
مشکالت امنيتی را، نه مشکالت اخالقی 

را، بلکه بدتر خواهد کرد
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2. ترويج ليبرال- دموکراسی به مثابه ابزاری برای کسب و حفظ منافع امريکايی 
حمايت امريکا از ايده دموكراسی، تنها به عنوان ابزاری است كه منافع و برتری قدرت 
اين كشور را حفظ كند و گسترش دهد؛ زيرا بدون چنين ايده ای برای امريکا، كشورهای 
ديگر مقاومت بيشتری در برابر او از خود نشان می دهند و راحت تر می توانند خود را با او 
به تعادل برسانند. در واقع ترويج ادبيات و گفتمان دموكراسی به سبک امريکايی موجب 
بازتوليد ارزش های امريکا، تضعيف كشورهای رقيب و اثبات قدرت اين كشور در گوشه و 
كنار جهان شده است؛ چرا كه معيار دموكراتيک دانستن كشورها از نظر امريکا پايبندی 
به اصول و هنجارهای ليبراليسم است و ترويج اصول دموكراتيک همواره همراه و مازم 
ترويج اصول ليبراليسم بوده است. در نتيجه اثرات ناشی از ترويج دموكراسی در كشورها، 
بازيگرانی را رقم می زند كه همسويی با ارزش های امريکا را حس می كنند و چالش جدی 
برای منافع حياتی امريکا ايجاد نمی كنند. پذيرش ليبرال - دموكراسی باعث می شود كه 
بازيگران منافع خود را در جهت منافع امريکا بازتعريف نمايند و خودخواسته به سمت 
تأمين منافع هژمونی امريکا قدم بردارند. نکته اساسی بعدی اينجاست كه امريکا و اروپا 
به گواه تاريخ، زمانی از ايده ترويج دموكراسی سخن می گويند كه عمًا ديگر نتوانند از 
ديکتاتورهای گوش به فرمان خود در برابر خيزش های عظيم مردمی حمايت نمايند. به 
تعبير نوام چامسکی1و2 الگو و روش استاندارد امريکا در حمايت از ديکتاتورها اين است 
كه پس از گذش��ت تاريخ مصرف ديکتاتورها و غير قابل دفاع بودن آنها، سمت و سوی 
رفتارهای خود را تغيير داده و به محو كردن و س��رپوش نهادن بر حمايت های بی دريغ 
خود از اين ديکتاتوری ها می پردازد.3 بنابراين امريکا در راستاي منافع ژئوپوليتيک خود 
همچنان كه هيچ دشمن دائمی ندارد، هيچ متحد مادام العمری نيز نداشته و به راحتي 
به متحدان خ��ود خيانت مي كند. امريکا حداقل در يکصد س��ال اخي��ر در كنار ادعای 

1. Noam Chomsky
2. نوآم چامسکی زبان شناس، فيلسوف آنارشيست و نظريه پرداز امريکايی است. از او به عنوان پدر زبان شناسی 
مدرن ياد می شود. چامسکی روشنفکری شناخته شده و منتقد سياست خارجی اياالت متحده و دولت های ديگر 
اس��ت. وی در زمان جنگ ويتنام به عنوان منتقد اجتماعی سياست خارجی امريکا به شهرت رسيد. نخستين اثر 
سياس��ی مهم او كتاب قدرت امريکا و ماندارين های نوين )1969( بود كه در انتقاد به طبقه روش��نفکران ليبرال 
نوشته شده بود. درك چامسکی از س��از و كار امپرياليسم امريکا و توانايی هميش��گی او برای فهم دورنمای كلی 
سياس��ت های امريکا به مخالفت او با دخالت نظامی امريکا در كوزوو، افغانستان و عراق و همچنين جنگ بوش بر 
ضد تروريسم منجر شد. او در سال 1980 بر كتاب روبر فوريسون كه در حقيقت داشتن هولوكاست ترديد كرده 
بود، مقدمه ای نوشت. اگرچه اين مقدمه تنها به دفاع از آزادی بيان می پرداخت، با واكنش های سختی مواجه شد. 
وی بعدها آشکار ساخت كه از وی مطلبی در دفاع از آزادی بيان خواسته ش��ده بود و او از استفاده از آن به عنوان 

مقدمه كتاب مذكور اطاع نداشت! 
3. https://www.tasnimnews.com /1396/07/12/1536650
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سياست ترويج دموكراسی و تبليغ پيرامون 
حقوق بشر و آزادی، هيچ گاه عمًا حمايت 
بي دريغ خود را از حکومت هاي غير مردمي 
و ديکتات��وري برنداش��ته اس��ت و البته در 
بزنگاه هايي كه منفعتي از جانب هم پيمانان 
نصيبش نشده، به راحتي آنان را فداي منافع 
خود كرده اس��ت. در واقع بايد گفت امريکا 
همواره به دو گروه ضربه زده است؛ يکي آنان 
كه از ابتدا مطيع بوده و خود را هم پيمان اين 
كشور دانسته اند و گروه دوم كشورهايي كه 
از مخالفان سياس��ي و تئوريک امريکا بوده 

ولي در مقطعي تحت فشارهاي سياسي، رسانه ای، نظامي و اقتصادي براي مدتي كرنش 
كرده و طبعاً زهر اين كرنش را نيز چشيده اند. 

3. دخالت امريکا در کشورهای جهان از سال 1886 ميالدي تا 2013
تنها در نيمه دوم قرن بيس��تم، اي��االت متحده امريکا ح��دود 100 كودتای نظامی و 
براندازی حکومت را طراحی و رهبری كرده اس��ت. همچنين ده ها بار به طور مستقيم 
دست به اشغال نظامی كشورها زده يا آنها را تهديد به مداخله نظامی كرده است. روند 
مداخات امريکا در كش��ورهای جهان طی بازه زمانی يک قرن گذشته كه طی آن 16 
رئيس جمهور از دو حزب دموكرات و جمهوری خواه دولت را در اين كش��ور در دس��ت 
داشته اند خاصه از جنگ جهانی دوم، كش��ورهای تحت سلطه صحنه اصلی دخالت ها، 
كودتاهای نظامی، ش��به كودتاها و ضد كودتاها و نيز اس��تقرار ديکتاتوری های نظامی 
بوده اند.1 به عبارت ديگر پدرخوانده دموكراسی و حقوق بشر، در كمتر از نيم قرن، برای 
سرنگونی بيش از چهل دولت مستقل، و سركوب بيش از سی جنبش مردمی و شرارت و 
فتنه انگيزی در بيش از دو، سوم جهان دست به اسلحه يا كودتا برده تا همه چيز را مطابق 

با استانداردهای پذيرفته شده اتوپيای امريکايی كند.2

1. برای آگاهی از جنايت ها و دخالت های امريکا در امور كشورهای ديگر رك: الف. ويليام بلوم، همان؛ ب. ويليام 
بلوم، دولت خودسر؛ كتابی راهنما برای معرفی تنها ابرقدرت جهان: امريکا، ترجمه جمعی از مترجمان، قم، مؤسسه 

آموزشی و پژوهشی امام خمينی، 1383. 
2. ويليام بلوم، كشتن اميد؛ مداخات ارتش امريکا و سيا پس از جنگ جهانی دوم، همان، ص14. 

نگاهی به روابط امریکا با کشورهای 
آسيایی، آفریقایی، برخی کشورهای 
اروپایی و امریکایی نشان می دهد که 
این روابط بر اصل منافع ژئوپوليتيک 
امریکا استوار بوده است. حکومت های 
دیکتاتوری همواره تحت حمایت های 
کاخ سفيد بوده و این حمایت ها تا 
آخرین دقایق عمر این حکومت ها 
ادامه داشته و پس از آن نيز در 
صورت سقوط چنين حکومت هایی 
حمایت امریکا در قالب جهت دهی به 

خيزش هاي مردمي انجام شده است
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در اين باره به سادگی می توان برآورد كرد كه 
كاربرد گسترده شيوه هايی چون تهديد، كودتا، 
اش��غال نظامی و غيره، تا چه اندازه به استقال 
كش��ورها و به فرآين��د تصميم گي��ری دولت ها 
صدمه و زيان وارد م��ی آورد. مروري بر جنايات 
و مداخات نظامي امريکايی ها بين س��ال های 
1886 تا 2013 ميادي كه به نحوی در تاريخ 
ثبت شده اس��ت نش��ان مي دهد كه اين كشور 
حداقل 245 بار به حقوق كشورهای ديگر تجاوز 
كرده است. البته آن بخش كه هنوز تاريخ نگاري نشده را واگذار مي كنيم به آيندگان كه 

تاريخ امروز را مي نگارند! 
در يک محاس��به ابتدايی، ويليام بلوم در كتاب دولت خودس��ر،1 فقط در مورد ترور يا 
طراحی ترور، فهرستی از افراد، شخصيت ها و رهبران مشهور كشورهايی را رديف می كند 
كه امريکا از پايان جنگ جهانی دوم دس��ت به ترور آنها زده يا نقشه ترور آنها را كشيده 
بود و به داليلی موفق به ترور اين افراد نشدند. اين وظيفه به عهده كميته ای در سازمان 
سيا يا سازمان های امنيتی و مخفی امريکا بود كه به آن كميته اصاح سامت سازمان 

می گفتند:2 

1. كتاب در 27 فصل سامان يافته اس��ت،  عناوين اين فصول عبارت اند از : چرا تروريست ها اياالت متحده را پی 
در پی مورد حمله قرار می دهند؟ ، هديه امريکا به جهان، دس��ت پرورده های تروريست افغانی، ترورهای سياسی، 
گزيده هايی از انتش��ارات ارتش امريکا، دس��تورالعمل های آموزشی س��ازمان سيا،  ش��کنجه،  افراد ناباب،  تربيت 
انسان های ناباب جديد،  جنايت كاران جنگی ما و آنها،  پناهگاهی برای تروريست ها،  حمايت از پُل پوت،  بمباران ها،  
اورانيوم ضعيف شده ، بمب های خوشه ای،  استفاده اياالت متحده امريکا از ساح های شيميايی و بيولوژيک در خارج ، 
استفاده اياالت متحده از ساح های ش��يميايی و بيولوژيک در داخل كشور ، ترغيب ساير كشورها از سوی اياالت 
متحده برای به كارگيری س��اح های بيولوژيک و ش��يميايی،  تاريخچه مداخات جهانی اياالت متحده از 1945 
تاكنون ، دخالت در انتخابات،  اسب تروا: موقوفه ملی برای دموكراسی،  رويارويی اياالت متحده با جهان، در سازمان 
ملل،  استراق سمع روی كره زمين،  آدم ربايی و غارت ، چگونه سيا نلسون ماندال را 28 سال به زندان فرستاد ، سازمان 
سيا و مواد مخدر، فقط بگوييد: »چرا ]انجام ندهم[؟« ، تنها ابرقدرت جهان بودن؛ يعنی هرگز مجبور به عذرخواهی 
نبودن،  اياالت متحده به دليل اقتصاد آزاد تهاجم می كند، بمباران می كند، می كشد؛ اما آيا امريکايی ها... ، يک روز 

زندگی در يک كشور آزاد. 
2. ويليام بلوم، كشتن اميد؛ مداخات ارتش امريکا و سيا پس از جنگ جهانی دوم، همان، ص67-69. 

به تعبير نوام چامسکی الگو و 
روش استاندارد امریکا در حمایت 
از دیکتاتورها این است که پس از 
گذشت تاریخ مصرف دیکتاتورها 
و غير قابل دفاع بودن آنها، سمت و 
سوی رفتارهای خود را تغيير داده 
و به محو کردن و سرپوش نهادن 
بر حمایت های بی دریغ خود از این 

دیکتاتوری ها می پردازد
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4. رويکرد غيردموکراتيک امريکايی در داخل
امريکا در حالی از دموكراسی سخن می گويد كه از سال 1886م تاكنون در رويکردی 
غيردموكراتيک در عمل، قريب به 30 حركت مردمی كه بيش��تر توس��ط جنبش های 
عدالت خواهی و ضد تبعيض نژادی در اي��االت مختلف اين كش��ور بوده اند را از طريق 
ميليتاريستی سركوب كرده است و در ش��رايط فعلی نيز سياه  پوستان در اين كشور در 
شرايط عادی و اعتراض مورد تعرض و خشونت ش��ديد پليس قرار می گيرند و كشته و 
بازداشت می ش��وند. دولت امريکا كه بر بنياد ليبراليسم بنا ش��ده است و مدعی آزادی 
و دموكراسی اس��ت در داخل نس��بت به جريان ها و جنبش های معترض و عدالت خواه 
و مخالف تبعيض ن��ژادی رفتاری ب��ه غايت ضد دموكراس��ی دارد. دول��ت و نهاد های 
زيرمجموعه آن با نادي��ده گرفتن اصول مندرج در قانون اساس��ی برآمده از ايدئولوژی 
ليبراليسم چهره ديکتاتوری ملی در رفتار با جنبش های اجتماعی و سياسی مخالف از 
خود به نمايش گذاشته است. رفتار مقامات و نهادهای امريکايی در نقض تعهدات قانونی 
و هنجاری نسبت به اراده عمومی و قانون اساسی در بخش آزادی های سياسی و مدنی، 
محدود به جغرافيا و جمعيت مشخصی نيست بلکه دايره وسيعی از جمعيت و جغرافيای 

اين كشور را در برمی گيرد. در جدول زير اين موضوع نشان داده شده است. 

جدول شماره )1(؛ نقض عهدها و جنايات امريكا در برخورد با مردم خود
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1.1.1. شيکاگو، سركوب خونين تظاهرات كارگران- 1886م
1.1.2. داكوتای جنوبی، كشتار 300 تن از سرخپوستان- 1890م

1.1.3. شيکاگو، سركوب اعتصاب كارگران راه آهن- 1894م
1.1.4. ميِنسوتا، سركوب سرخپوستان چيپوو- 1898م

 -)coeur d'alene mines( 1.1.5. آيداهو، اشغال منطقه معادن كوئر دآلن
  1892

1.1.6. اوكاهوما، سركوب شورش سرخپوستان كريک- 1901م
1.1.7. كلورادو، سركوب اعتصاب معدنچيان- 1914م

1.1.8. تگزاس، سركوب قيام مکزيکی- امريکايی ها- 1915م
1.1.9. ويرجينيای غربی، حمله به معدنچيان- 21 و1920م

1.1.10. واشينگتن دی سی، سركوب سربازان جنگ جهانی اول- 1932م
1.1.11. ديترويت، سركوب شورش سياهان- 1943م

1.1.12. ديترويت، سركوب خونين جنبش سياهان- 1967م
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1.1.13. امريکا، سركوب »حزب پلنگان سياه«- 80 تا 1966م
1.1.14. نيويورك، ترور ملکوم ايکس- 1965م

1.1.15. پورتوريکو، سركوب قيام استقال طلبان در پانس- 1950م
1.1.16. پورتوريکو، بيرون كشيدن از چنگ اسپانيا- 1898م

1.1.17. گوام، بيرون كشيدن از چنگ اسپانيا- 1898م
1.1.18. داكوت��ای جنوبی، محاصره سرخپوس��تان شورش��ی در الكوتاس- 

1973م
1.1.19. يداهو، سركوب اعتصاب كارگران معدن نقره- 1892م
1.1.20. فيادلفيا، سركوب »سازمان حركت«- 85 تا 1972م

1.1.21. ممفيس، ترور مارتين لوتر كينگ در تنسی و اشغال شهرها- 1968م
1.1.22. جزاير ِورجين، سركوب شورش سياهان در سنت ُكرويکس- 1989م

1.1.23. لس آنجلس، سركوب شورش مردم- 1992
1.1.24. حمله به واكو محل فرقه ديويديان در 28 فوريه 1993 و س��وزاندن 

بيش از50 نفر 
1.1.25. نيويورك، سركوب وحشيانه جنبش اشغال »وال استريت«

1.1.26. سركوب جنبش وال اس��تريت يا يک درصد در مقابل 99 درصد- 17 
سپتامبر 2011

1.1.27. سركوب جنبش اعتراضی سياهان به خشونت پليس 2015-2016 
1.1.28. منطقه »گايانا« در ايالت سانفرانسيسکو- سركوب »معبد خورشيد« 

و قتل عام 911 شهروند امريکايی عضو امريکا در سال 1978.

5. نقض عهدها و جنايات امريکا در برخورد با کشورهای مستقر در قاره امريکا 
رابطه امريکا با كشورهای آسيايی، آفريقايی و امريکايی نشان می دهد كه اين روابط بر 
اصل منافع ژئوپولتيک امريکا حاكم بوده است. حکومت های ديکتاتوری همواره تحت 
حمايت های كاخ سفيد بوده و اين حمايت ها تا آخرين دقايق عمر اين حکومت ها ادامه 
داشته و پس از آن نيز در صورت س��قوط چنين حکومت هايی حمايت امريکا در قالب 
جهت دهی به خيزش هاي مردمي انجام شده است. نکته قابل تأمل آن است كه سركوب 
حركت ها و جنبش های مردمی ضد ديکتاتوری بوده و امريکا در حمايت از ديکتاتورها 
اقدام به اشغال يک كشور، حمايت از يک قدرت يا فرد ديکتاتور كرده است. در اين قسمت 
به اختصار اما با ذكر نمونه هايی برجسته به تفکيک كشور، زمان و ماهيت اين اقدامات 

اشاره می كنيم. 
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جدول شماره )2(؛ نقض عهدها و جنايات امريكا در برخورد با کشورهای مستقر در 
قاره امريكا
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2. ک
.1

امريکا در چهار دوره تعامل با دولت آرژانتين بر خاف شعار و ادعای دموكراسی 
در سركوب حركت های مردمی، نقش كليدی داش��ته و به حمايت از حکومت 
ديکتاتوری در اين كشور پرداخته است. س��ركوب اعتراضات مردمی در چهار 
دوره مشخص و حمايت از حکومت نظاميان بخشی از كارنامه مداخات امريکا 

در آرژانتين است: 
دوره اول؛ 1890م و حمايت امريکا از حکومت نظامی ها در آرژانتين؛

دوره دوم؛ 83 تا 1966م و حمايت از حکومت نظاميان؛ 
باألخره دوره سوم دولت دموكراتيک آرژانتين با كودتای نظامی سازمان سيا در 

24 مارس 1976 سرنگون شد. 
بعدها كسينجر مشاور امنيت ملی وقت امريکا اعتراف كرد كه كاخ سفيد از دولت 
كودتا حمايت كرده است. بدين ترتيب وی بر جنگ ناعادالنه ای صحه گذاشت 
كه در آن 30 هزار نفر كه اكثر آنها جوان بودند كشته شدند و حدود 400 كودك 

نيز به سرقت رفت. 
دوره چهارم؛ در س��ال 2012م امريکا با س��ركوب تظاهرات ميليونی مردم، از 

حکومت مطلوب خود در آرژانتين حمايت كرد. 

كا
ري

ه ام
قار

در 
ت 

يان
و خ

د 
عه

ض 
. نق

1

تی
ائي

ر ه
شو

3. ک
.1

امريکا در سه دوره تعامل با دولت هائيتی نيز برخاف شعار و ادعای دموكراسی 
در سركوب حركت های مردمی نقش كليدی داش��ته و به حمايت از حکومت 
ديکتاتوری در اين كش��ور پرداخته است. س��ركوب حركت های دموكراتيک 
مردمی و حمايت از حکومت نظاميان در سه دوره بوده است؛ دوره اول  1891 
هائيتی س��ركوب اعتراضات مردمی معروف به شورش��يان »نواسا«، دوره دوم 
13 س��ال بعد يعنی در 34-1914 هائيتی 19 س��ال اش��غال پس از سركوب 
قيام مردم، دوره سوم، در سال 1994 هائيتی بازگرداندن آريستيد به قدرت و 
2005-2004 هائيتی اشغال نظامی در »حمايت« از »آرستيد«. بيش از 200 
سال بعد از شورش بردگان عليه نظاميان ناپلئون كه منجر به شکل گيری ملت 
هائيتی شد مردم زجر كشيده اين كش��ور در نهايت توانستند در يک انتخابات 
يک حکومت دموكراتيک واقعی را تحت رهبری »جين برتراند آرس��تيد« در 
سال 1991 بر س��ر كار بياورند. اما حکومت آرستيد تنها پس از 8 ماه دوام، در 
يک كودتای نظامی مورد حمايت امريکا سرنگون شد. هر چند دوباره آرستيد با 
حمايت مردمی توانست در سال 2000 دوباره بر سر كار بيايد. اما كودتای سال 
2004 كه با اردوكشی و ايجاد خشونت هائيتی را به بی ثباتی كشاند، باعث شد 
تا بهانه برای امريکا برای خارج كردن آرستيد از قدرت ايجاد شود. البته سه سال 

بعد از كودتا سربازان رئيس جمهور، آرستيد را دوباره به دفترش بازگرداندند.
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تجاوز و تعرض امريکا به كشور كوبا در چند دوره مختلف قابل بررسی است: 
دوره اول؛ ورود ب��ه جنگ با اس��پانيا )1902-1898(؛ پس از بيرون كش��يده 
شدن كوبا از چنگ اسپانيا، در 10 مارس 1952 امريکا اقدام به حمايت از ژنرال 
»باتيستا« كرده و او را به كودتا در كوبا تش��ويق كردند و پس از اينکه باتيستا 
قدرت را در كشور به دست گرفت، ديکتاتوری وابسته خود را در اين كشور به 

اجرا گذاشت. 
دوره دوم؛ دخال��ت در فرآيند انتخاب��ات كوبا از س��ال 09-1906، دخالت در 

انتخابات1912، اشغال نظامی كوبا در33-1917 و قيموميت اقتصادی؛ 
دوره سوم؛ 1959 حمايت از حکومت در مقابل انقاب مردم و حمايت از حمله 

نظامی مرتجعين تبعيدی در سال 1961؛
دوره چهارم؛ تهديد و تحريم، محاصره كشور و تهديد اتمی در سال 1962.

دوره پنجم؛ 13-2002 خريد زمين زندان »گوانتانامو« به مبلغ 400000 هزار 
دالر و تبديل آن به شکنجه گاه مخالفان در جهان.
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تعامل امريکا با نيکاراگوئه نيز زنجيره ای از تهديد و اش��غال را شامل می شود. 1.
دوره اول، اشغال بندر سان خوان  دلسور در س��ال 1898 و اشغال بخش های 
ديگر در سال 1899؛ دوره دوم، ايجاد قيموميت بر اين كشور در سال 1907؛ 
دوره سوم، طراحی ش��ورش و حمايت دولت، س��ازماندهی »كانترا« بر عليه 
انقاب مردم در سال90-1979؛ دوره چهارم، اشغال بخشی از خاك اين كشور، 
اشغال بلوفيلدز و كورينتو در سال 1910؛ دوره پنجم، جنگ عليه چريک های 

آزادی بخش در سال های 1912-33. 
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مداخله و نقض عهدهای امريکا در هندوراس نيز در ادوار مختلف وجود داشته 1.
اس��ت و در هر مقطع صورت خاصی از امريکا را می توان ديد. سركوب انقاب 
مردم 1903، 1919 هندوراس، اش��غال نظامی در دوران انتخابات و دو دفعه 
دخالت در نزاع انتخاباتی 25-1924؛ 1907 دخال��ت در جنگ هندوراس با 
نيکاراگوئه، اش��غال موقت هندوراس؛ دخالت در جنگ های داخلی در س��ال 
1912؛ 1911 دخالت در جنگ داخلی و 89-1983 هندوراس ايجاد پايگاهای 

نظامی در مناطق مرزی. 
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سازمان س��يا با براندازی س��ازماندهی ارتش گواتماال، دولت مردمی »جاكوبو 
آربنز« رئيس جمهور اين كشور را كه سياست ملی كردن زمين های متعلق به 
شركت امريکايی را دنبال می كرد، سرنگون كرد. گواتماال در سال 1947 از سوی 
امريکا تهديد به حمله اتمی شد؛ در 27 ژوئن 1954 با بکارگيری نيروی هوايی 
و بمباران پايتخت گواتماال و مناطق اطراف آن در اين كشور اقدام به  كودتايی 
نظامی كرد. ريگان، رئيس جمهور وقت امريکا فردی ديکتاتور و وابسته به امريکا 
به نام آرمز را به عنوان رئيس جمهور گواتماال منصوب كرد. امريکايی ها همچنين 
كارنامه س��ياهی ش��امل حمايت از مرتجعين تبعيدی و جنگ كاه س��بزها با 

شورشيان 67-1966 را در كارنامه خود عليه گواتماال دارند. 
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مداخله در مکزيک در سال 1913؛ 
تخليه امريکايی ها در دوران انقاب؛ 

چندين لشکركشی عليه ناسيوناليست ها 18-1914؛ 
حمله هوايی به شورشيان دركالِس1923. 
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تاريخ پاناما مملو از دخالت های امريکا بوده و مردم اين كشور شاهد سركوب مکرر 
اعتراضات عمومی و دخالت های امريکايی ها در انتخابات و حمايت از ديکتاتوری در 
اين كشور بوده اند. اين اقدامات ضد حقوقی و ضد دموكراتيک، مصاديق و نمونه های 
بسياری دارد؛ دخالت در انتخابات 1908 و1912 و همچنين سركوب مبارزات مردم 
پاناما پس از انتخابات20-1918؛ سركوب اعتصاب عمومی 1925؛ كشتار مردم به 
خاطر كانال پاناما در سال 1964؛ سركوب تظاهرات »پرچم« 1958؛ پاناما حمله 

نظامی و سرنگونی حکومت نوريِگا 1989؛ 
در 20 سپتامبر 1989 نظاميان امريکايی كشور پاناما را به دستور »جرج بوش« پدر، 
رئيس جمهور وقت امريکا با كشتن بيش از دو هزار نفر به اشغال خود درآوردند و ژنرال 

»مانوئل نوريگا«، رهبر وقت پاناما را بازداشت و در امريکا محاكمه كردند. 
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0.1

حضور امريکا در اين كشور امريکايی در س��ه مقطع تاريخی از برجستگی ويژه ای 
برخوردار است كه هر سه مقطع مؤيد رويکرد و سياق سياسی ديکتاتورمابانه اين 
كشور در برخورد با جريان های مردمی، سياستمداران مخالف امريکا و جنبش های 
دموكراتيک است. تاش های امريکا در اين كشور نتيجه عيان داشت و آن حاكم 
كردن چهره ای ديکتاتور و وابسته به امريکا در شيلی بود كه در سه محور به آن اشاره 

می شود: 
- طراحی و اجرای كودتا عليه »سالوادور آلنده«، رئيس جمهور وقت شيلی از سوی 
سازمان اطاعات و جاسوسی امريکا در 11 سپتامبر 1973 كه در نتيجه آن نه تنها 
آلنده كشته شد بلکه 30 هزار نفر نيز اعدام و بازداش��ت و 100 هزار نفر شيليايی 

زندانی شدند. 
- بنا به اعتراف ويليام كولب، مدير وقت سازمان اطاعات و جاسوسی امريکا- سيا )در 
8 سپتامبر 1974( دولت نيکسون طی سال های 1970 تا 1973 بيش از 8 ميليون 
دالر را به فعاليت های سازمان سيا در شيلی اختصاص داده بود تا موانعی بر سر راه 

دولت سالوادور آلنده و فعاليتش در اين كشور ايجاد كند و او را از پيش رو بردارد. 
-كودتای نظاميان و كشتار مردم در سال 1973 )90-1973( و حمايت از »پينوشه« 

در سركوب مردم؛ حمايت از سركوب شورش دانشجويان )2011-13(. 
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در اين كشور امريکايی نيز ورود امريکايی ها با رويکرد ضد مردمی و چهره ضد 
دموكراتيک اس��ت، كه انگيزه و هدف غايی آن حماي��ت از ديکتاتوری و ايجاد 
دولت وابسته اس��ت. امريکايی ها با برنامه ای از پيش طراحی شده اين كشور را 
تحت فشارهای س��نگين روانی، اقتصادی، سياسی و سركوب خشن نظامی به 

اشغال درمی آورند. 
در همين راستا نيروهای نظامی امريکا در دو دوره كشور دومنيکن را مورد حمله 
قرار دادند و قيام های مردمی را كه رويکرد ضد اس��تبدادی و ضد امپرياليستی 
داشت سركوب كردند. پياده نظام نيروی دريايی امريکا قيام مردم »دومنيکن« 
را كه در دريای كارائيب واقع شد سركوب كرد و پس از تصرف كامل اين كشور 

در ابتدای سال 1965 به مدت 8 سال اين كشور را به اشغال خود در آورد. 
در 28 آوريل 1965 امريکا ب��ار ديگر و به دنبال قيام م��ردم دومنيکن، در اين 
كشور دخالت نظامی نمود. نکته حائز توجه اينکه اين ديکتاتور متحدُكش، پس 
از براندازی »رافائل تروخيو«، رئيس جمهوری دومنيکن و متحد خود سرانجام 

وی را كشت. 
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دو مس��ئله اساس��ی در كلمبيا، يعنی مواد مخدر و حمايت از ديکتاتورها بهانه 
اصلی امريکايی ه��ا برای س��ركوب جنبش های آزادی خواهان��ه، جنبش های 
اجتماعی و نخبگان و مقامات اس��تقال طلب در اين كش��ور بوده است. دوران 
حضور امريکا در اين كش��ور ني��ز پر از م��وارد نقض حقوق بش��ر، نقض قواعد 

دموكراتيک و جنايات و قتل عام های عمومی است. 
امريکا در سال 1997 با حمايت از »دياگو موريلو- بجارانو« و هم دستانش، پس 

از دخالت نظامی امريکا دولت »پابلو اسکوبر« را سرنگون كرد. 
اگرچه بهانه امريکا برای دخالت نظامی عليه اسکوبر مبارزه عليه مواد مخدر بود 
اما در عوض اين كش��ور از گروهی در كلمبيا حمايت كرد كه طی ده سال بعد 

مسئول 75% از قتل های وحشيانه مردم كلمبيا بود. 
كشتار دو ميليون نفر 75-1969؛ كش��تار سرنشينان كشتی »ماياگواِز« با گاز 
سمی در سال 1975؛ حمله نيروهای ويژه برای حفاظت خط لوله نفت 2003. 
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حمايت از حکومت نظاميان 85-1964؛ در 1964 ژنرال »كاس��تلو برانس��و« 
توانس��ت با كمک و حمايت اياالت متحده امريکا كودتاي��ی را برپا كند كه در 
نتيجه آن بيست سال بر اين كش��ور ظالمانه حکومت كرد. حمايت از حکومت 
در س��ركوب ش��ورش های مردم 2013 و مقابل��ه با طرح ملی ش��دن صنعت 
لوكوموتيوس��ازی در برزيل؛ توافق برای تأمين روغن س��وخته م��ورد نياز اما 
در يک اقدام خصمانه با فروش روغن های س��وخته و بی كيفيت، تمام صنعت 
لوكوموتيوسازی برزيل را با شکس��ت مواجه كرد. امريکا رئيس جمهور برزيل، 
»گوالرت« كه با رأی مردم روی كار آمده بود را در مارس 1964 سرنگون كرد. 
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14.1.1. آنگوال؛ سازماندهی نيروهای ارتجاعِی مسلح 11976-92

14.1.2. پرو؛ حمايت از حکومت در سركوب شورشيان 1980-97
14.1.3. گرانادا؛ اشغال نظامی 4 سال پس از انقاب مردم 1983-84

14.1.4. كانادا؛ حمايت از حکومت در سركوب »جنبش اِشغال« 2011-12
14.1.5. اكوادور؛ حمايت از حکومت نظاميان 1972-79

14.1.6. تايلند؛ حمايت از حکومت در سركوب شورش مردم 2010
14.1.7. هاوايی؛ اشغال و الحاق هاوايی به امريکا 1893 

6. نقض عهد و خيانت امريکا در قاره آسيا
امريکا پرونده به مراتب بدتری از قاره امريکا در آسيا دارد. از جنايت جنگی در ويتنام 
گرفته تا تحميل ديکتاتورها و حفظ آنها بر سر قدرت در برخی از كشورهای آسيايی تا 
تطويل حل موضوع فلسطين به دليل نگاه جانبدارانه و حمايتی از رژيم صهيونيستی تا 
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مداخات گوناگون در امور ايران قبل و بعد از انقاب اسامی بخشی از جنايات و نقض 
عهدها و خيانت های اين كشور در قاره كهن آسياست. 

در جدول ش��ماره )3(، به اجمال به برخی از نقض عهدها و جنايت های امريکا در قاره 
آسيا اشاره می كنيم. 

جدول شماره )3(:  نقض عهدها و خيانت های امريكا در قاره آسيا
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نقض قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنيت درباره حقوق فلسطينيان و به 
نفع رژيم صهيونيستی؛ 

حمايت مادی و معنوی از رژيم صهيونيستی در اش��غال فلسطين و جنگ های 
تاريخی اسراييل غاصب با فلسطينيان. 

حمايت از صهيونيست ها در ايجاد حکومت اسراييل 1948؛ 
حمايت از اسراييل در اشغال كشورها 1967؛ 

همکاری با اسراييل برای توسعه ساح های اتمی 13-1967؛
حمايت از اسراييل در جنگ و تهديد اتمی 1973؛ 

حمايت از اسراييل در سركوب »انتفاضه1« در سال های 93-1987 در فلسطين؛ 
حمايت از اسراييل در سركوب »انتفاضه2« در سال های 05-2000؛ 

حمايت از سه هفته بمباران مردم غزه 09-2008؛ 
حمايت از حمله هوايی و دريايی به مردم غزه 2010؛ 
حمايت از حمله زمينی و هوايی به مردم غزه 2011؛ 
حمايت از بمباران شديد مردم در نوار غزه 2012 و...
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- در يکم نوامبر 1963 سازمان اطاعات و جاسوسی امريکا )سيا( »نگو دين ديم«، 
نخست وزير وقت ويتنام را با وجود اين كه مزدور و متحد امريکا )در زمان جانسون، 
رئيس جمهور وقت امريکا( به شمار می آمد، به قتل رساند و با طراحی طرح و برنامه 
تحت عنوان »ای34« توس��ط سازمان س��يا در 30 جوالی 1964 با هدف به اجرا 
گذاشتن عمليات ويژه در خليج »تونکين« در ويتنام، با زمينه سازی و توجيه گری 
دخالت امريکا در ويتنام، زمينه های حمله وحشيانه و اشغال اين كشور را برای چند 

سال و كشتار انسان های بی شمار فراهم كرد.
- نظاميان امريکايی با نقض توافق آتش بس، در 24 دسامبر 1966 شهروندان غير 

نظامی ويتنامی را قتل عام می كنند. 
- طراحی برنامه ای با عنوان »وينيکس« يا »حذف فيزيکی« در سال 1969 از سوی 
»كالبی«، نماينده وقت سازمان اطاعات و جاسوسی امريکا )سيا( در ويتنام نقض 
آشکار حقوق جنگ و حقوق غير نظاميان است. بر اساس اين برنامه، ماهيانه 1800 
شهروند ويتنامی در ويتنام جنوبی به قتل می رسيد؛ به طوری كه برخی آمارها از 
كشته شدن 40 هزار نفر غير نظامی در قالب اين برنامه توسط امريکا خبر می دهند. 
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روابط چين و اياالت متحده را شايد بتوان پيچيده ترين و پرتناقض ترين روابط در ميان 
قدرت های بزرگ دانست؛ روابطی كه با تأثيرپذيری از متغيرهای متعدد و در مواردی 
بسيار متضاد همواره دچار نوسان و در مقاطعی پيش بينی ناپذير بوده است. با اين حال 

شواهدی از بدعهدی امريکا به چين وجود دارد كه نشانگر بی وفايی امريکايی هاست: 
1. دخالت در جنگ چين و ژاپن 95-1894؛ 1898 س��ركوب شورش بوكسورها؛ 
27-1922 جنگ با مليون؛ 34-1927 اس��تقرار نيرو در سراسر كشور؛ 1911-41 
اشغال دائمی و حمايت از ضد انقاب؛ تهديد اتمی چين در حمايت از تايوان 1958؛ 

مانور مشترك نظامی با ژاپن عليه چين در سال 2013 
2. نقض عهد توافق همکاری چين و امريکا: با وجود همکاری نزديک اطاعاتی چينی ها 
در دوران جنگ امريکا و ژاپن بافاصله با پايان جنگ با ژاپن و امضای توافق با اين كشور، 
اياالت متحده برای مهار كردن چين، اتحاد خود با ژاپن را استوارتر و از افزايش قدرت 

نظامی اين كشور حمايت كرد.
3. بمباران نيروها و شهرهای چين متحد توسط هواپيماهای امريکايی: پس از جنگ 
جهانی دوم هواپيماهای امريکايی كه خود را دوست چين معرفی می كردند با نقض 
قوانين بين المللی به پرواز اكتشافی بر فراز قلمروی چين می پرداختند. اين در حالی بود 
كه چينی ها در طول جنگ دوم جهانی بارها به كمک امريکايی ها شتافته بودند. عاوه 
بر اين پياده نظام امريکا نيز در خاك چين دارای موضع بود؛ به طوری كه در سال 1946 
حدود صد هزار نظامی امريکايی در چين حضور داشتند. توجيه امريکا درباره حضور 

افرادش در چين، خلع ساح ژاپنی ها بود؛ حال آن كه خود با آنان همکاری می كرد.
4. تجهيز طرفين درگير در جنگ داخلی چين: از اواسط دهه 1950 ميادی جنگی 
داخلی در چين ميان ملی گراها و كمونيست ها درگرفت. تا سال 1961 امريکا به طور 
مستقيم در جنگ داخلی چين دخالت كرده و سازمان سيا با توسعه نفوذ و حضور در 
چين و بهره گيری از پياده نظام مستقر در اين كشور و حتی با ارسال جنگ افزار برای 
طرفين جنگ، به گسترش دامنه جنگ در چين دامن می زد. اين اقدام امريکا عاوه بر 

اينکه نقض قوانين بين المللی بود، خيانت به متحد سابقش نيز محسوب می شد. 
5. جاسوسی گسترده عليه چين: طی سال های جنگ س��رد، امريکا با فعال كردن 
سرويس های اطاعاتی خود به جاسوسی در داخل مرزهای چين پرداخت. عمليات 
جاسوسی در چين ابعاد وسيعی داشت كه از ارس��ال هواپيما و ماهواره تا استفاده از 

دستگاه شنود را در بر می گرفت.1

1. يک نمونه از اين جاسوس��ی های امريکا به س��ال 1952 ميادی برمی گردد. به طور مکرر گروه های كوچک 
امريکايی به سبک كماندوهايی كه از هواپيما با چتر نجات فرود می آمدند، به منظور جاسوسی و خرابکاری به خاك 
چين اعزام می شدند. در نوامبر 1952 هواپيمای جاسوسی دو افسر سيا به نام های جان داونی و ريچارد فکتو توسط 
چينی ها شناسايی شد و دو افسر امريکايی به اسارت درآمدند. بدين ترتيب بخشی از عمليات جاسوسی امريکا در 
چين كشف شد. عاوه بر اين سازمان اطاعات چين فاش س��اخت كه در ژانويه 1953 يازده خلبان امريکايی در 
حالی كه مشغول انجام دادن مأموريت جاسوسی در آسمان چين بودند، شناس��ايی و سرنگون شده اند. بسياری 
ديگر از پروازهای سيا بر فراز چين را كه صرفاً به منظور جاسوسی بود، هواپيماهای يو2 در ارتفاع بسيار باال انجام 

می دادند. اين گونه پروازها از اواخر دهه 1950 شدت يافت و تا 1971 همچنان ادامه داشت.
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تاريخ سياسی امريکا در عراق نيز داستان پر از تجربه های تلخ نقض حقوق بشر، 
نقض آزادی های فردی، جمعی و اس��تقال ملی اس��ت. از فوريه سال 1960، 
امريکا سناريوهای چنداليه ای را برای تس��خير حاكميت و تماميت ارضی اين 
كشور در دستور كار خود قرار داد. »عبدالکريم قاسم« را سرنگون كرد و در ادامه 

حضور خود توانست دولت های متمايل به خود را بر سر كار آورد.
برجس��ته ترين دخالت ها را در زمان صدام به عنوان متحد راهبردی واشنگتن 
ش��اهد هس��تيم؛ دورانی كه سرش��ار از جنايت، خيانت و نقض عهدهای اين 

ديکتاتور متحدكش هستيم. از جمله:
1. ائتاف و اتحاد استراتژيک با صدام در مقاطع مهم تاريخی به ويژه در جنگ 

تحميلی؛
2. تيرگی روابط، توافق برای تبعيت بيشتر و خلع ساح )1998(؛

3. بازديد از مراكز هسته ای و نصب دوربين در مراكز حساس؛ 
4. توسعه بازرس��ی ها به سايت های موش��کی و س��ايت های نظامی متعلق به 

رياست جمهوری؛
5. تصويب قانون آزادی عراق؛

6. تصويب قطعنامه خلع ساح و پذيرش صدام؛ 
7. نقض عهد و حمله نظامی بوش به عراق در 2003 و اشغال كشور عراق و نقض 

حاكميت و قانون اساسی؛
8. تدوين قانون اساسی جديد برای عراق؛

9. نقض عهد در اه��داف اعامی از جمله آوردن دموكراس��ی و امنيت )رفتار و 
اقدامات خاف در بيش از يک دهه بعد از اشغال(؛

10. ايجاد داعش و ايجاد چالش های متنوع سياسی و امنيتی برای مردم و دولت 
عراق؛

11. سناريو تجزيه عراق و تاش برای تخريب زيرساخت های اطاعاتی، امنيتی 
و اقتصادی؛

12. حمايت از اسراييل در بمباران راكتور اتمی عراق در سال 1981؛ 
13. دروغگويی در مورد ساح های كشتار جمعی عراق 03-2002؛

14. چهار روز بمباران شديد هوايی عراق در سال 1998؛
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تاريخ تركيه نيز به عنوان مي��راث دار امپراتوری عثمانی ي��ک مجموعه گويا و 
عبرت آميز از نقض عهدها و خيانت های امريکا در نقض حقوق مدنی، روش های 
خشن و ميليتاريستی است كه در سايه ديکتاتورهای انتصابی رقم خورده است. 
مخالفت با جنبش های اجتماعی ملی و مذهبی، جريان های استقال طلب ملی، 
جريان هايی با مطالبات دموكراتيک از تجارب درس آموز تاريخ روابط تركيه با 
امريکاست كه نتيجه مشترك همه اين اقدامات حمايت از دولت ديکتاتورهای 
كودتايی اس��ت. جنگ با مليون 1922؛ حمايت از كودت��ای نظاميان 1971؛ 
حمايت از كودتاهای نظاميان در سال های 1960 و1980؛ حمايت در سركوب 
»حزب كارگران ُك��رد« 13-1984؛ حماي��ت از »اردوغان« در تغيير ش��کل 
حکومت 13-2006؛ حمايت از سركوب شورش های مردمی در سال 2013؛ 
حمايت از كودتاچيان 2016 و چرخش مجدد به سمت اردوغان در حمايت از 

داعش و اشغال سوريه و عراق. 
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تاريخ سوريه حکايتی پيچيده از طراحی ها و برنامه ريزی های دولت امريکا در 
تحوالت منفی در رابطه با خود دارد. مخالفت با خواسته های عمومی، حمايت 
از ديکتاتوری و متحدسازی و متحدكشی را در تاريخ ارتباط سياسی اين كشور 
با امريکا می توان ديد. آژانس اطاعات و جاسوس��ی امريکا )سيا( در سه مارس 
1949 كودتايی نظامی با فرماندهی »حسنی الزعيم« طراحی می كند اما بعد از 
پايان كودتا بافاصله در 14 آگوست 1949 شماری از افسران سوريه با هدايت 
و به دستور سفارت امريکا در دمشق، اقدام به محاصره خانه »حسنی الزعيم« 

كردند كه چون به دستورات آنها تن نداد، او را به قتل رساندند. 
بعد از روی كار آمدن حزب بعث به رهبری حافظ اس��د ب��ه دليل رويکرد ضد 
صهيونيستی وی، س��ناريوها و طراحی های متعدد و متنوعی را شاهديم تا وی 
را از مسير قدرت خارج كنند. بعد از حافظ اس��د نيز وضعيت دشوار و پيچيده 
فعلی را ش��اهديم. از جمله ديگر اقدام��ات ضد س��وری امريکايی ها، می توان 
به حمله كماندوه��ای امريکايی از خاك عراق 2006، حمايت از اس��راييل در 
بمباران راكتور اتمی سوريه 2007، انتقال نيروهای مسلح برای جنگ با »بشار 
اسد« 13-2011، تدارك برای حمله نظامی 2013، چرخش توازن قوا به نفع 
»بشار اسد« 2012 و تحميل جنگ ويرانگر پنج ساله كنونی با حمايت و تجهيز 

گروه های تکفيری تروريستی به اين كشور و... اشاره كرد. 
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يمن حمله موشکی و كش��تار مردم 2009؛ حمايت از »صالح« در مقابل 2.
انقاب مردم 2011؛ حمايت از عربستان در جنگ با انصاراهلل و كميته های 
مردمی يمن در سال 2006؛ حمايت و تجهيز جنگ تحميلی عليه مردم 

يمن با محوريت عربستان 2014-2016. 
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تاريخ يونان نيز از برنامه مخرب ديکتاتورپروری و ضد خلقی و ضد دموكراتيک 
امريکايی ها در امان نبوده اس��ت؛ از جمله طراحی س��ناريو برای ايجاد جنگ 
داخلی در اين كش��ور در س��ال 1949 كه 154 هزار نفر كش��ته، 40 هزار نفر 
بازداش��ت و زندانی و 6 هزار نفر به موجب احکام نظامی صادره توس��ط دادگاه 

نظامی يونان اعدام شدند. 
به اعتراف »ماكويگ«، سفير وقت امريکا در آتن تمام اقدامات تأديبی و تکنيکی 
اتخاذشده و به اجرا گذاشته شده توس��ط حکومت نظامی يونان طی سال های 
1949-1947 توسط نظارت مس��تقيم و برنامه ريزی دقيق كاخ سفيد صورت 
گرفته بود. همچنين امريکا از حکومت در س��ركوب شورش مردم در سال های 

13-2010 حمايت كرد. 
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كشور فيليپين نيز جزء كشورهايی اس��ت كه تناقض رفتار امريکايی ها در آن 
ش��کل ويژه ای دارد. حمايت از ديکتاتوری و س��رنگونی متحدان تاريخ انقضا 
گذشته و... از اقدامات امريکا در اين كشور است. جنگ با اسپانيا و بيرون كشيدن 
فيليپين از چنگ اسپانيا10-1898؛ حمايت از »ماركوس« در سركوب مردم 
در سال های 86-1965؛ جنگ »سيا« بر عليه قيام هوك 54-1948؛ حمايت 
هوايی بر عليه كودتای نظام��ی 1989؛ آموزش نظامی ارتش برای س��ركوب 
شورش��يان 2002. دولت امريکا نقش مهمی در وارد آوردن فشار بر »فرديناند 
ماركوس«، رئيس جمهور وقت فيليپين برای كناره گيری از قدرت داشت؛ دولت 

امريکا پيش از اين برای دهه ها از فرديناند ماركوس حمايت كرده بود. 
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س��ازمان اطاعات و جاسوس��ی امري��کا )س��يا( كودتايی نظامی ب��ه رهبری 
»س��وهارتو« عليه »س��وكارنو«، رئيس جمهور وقت اندونزی تدارك ديده و به 
اجرا می گذارد؛ س��وكارنو اندونزی را ابتدا از چنگ ژاپنی ها و سپس هلندی ها 
رهانيده و آزاد كرده بود. به دنبال اجرای اين كودتا بيش از يک ميليون شهروند 
اندونزيايی قربانی شدند. نقش امريکا در كودتای 1965 ژنرال »سوهارتو« در 
اندونزی در ابتدا مخفی ماند؛ علی رغم اين  كه سوهارتو هم تقريباً به اندازه مردم 
عراق از مردم اندونزی كش��ت. بعد از پايان ماجرا بود ك��ه مقامات امريکا برای 
ش��ريک ش��دن در افتخار اين كودتا نقش خود را در كمپين قتل عام سوهارتو 
آشکار كردند. حمايت از حکومت در سركوب »تيمور شرقی« 13-1999   و در 

نهايت حمايت از استقال آن. 
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س��ازماندهی »مجاهدين« با كم��ک عربس��تان 89-1979؛ دخالت در 1.2
جنگ داخلی برای سرنگونی حکومت افغانستان 92-1989؛ سازماندهی 
»طالبان« با كمک پاكس��تان و انگليس در س��ال 96-1991؛ حمايت از 
»طالبان« برای كس��ب قدرت در س��ال 1996؛ بمباران موشکی به بهانه 
حمات به مراكز »سيا« 1998؛ اس��تفاده از اورانيوم در كاهک گلوله ها 
13-2001 و باألخره اشغال نظامی به بهانه مبارزه با تروريسم و طالبان و 

ايجاد بحران بلندمدت 2001-13. 
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حمايت از حکومت نظاميان 72-1951؛ حمايت از كودتای ژنرال »پرويز 
ُمش��َرف« 1999؛ حمايت از حکومت در س��ركوب مردم بلوچستان 13-

1970؛ حمايت از دولت »پرويز مش��رف« 08-2001؛ بمباران پاكستان 
توسط هواپيماهای بدون سرنشين 2005 همچنان ادامه دارد.
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1. امريکا و روسيه دو ايدئولوژی و دو مکتب را مديريت می كردند و بر همين 
اساس جهان در قلمرو نفوذ اين دو كش��ور تحت عنوان اقمار شرق و غرب 
دسته بندی می ش��دند. بين اين دو همواره رقابت برای تصرف حوزه نفوذ 
ديگری استمرار داشت. از اين جهت دخالت ها و تنش ها و چالش زايی های 
امريکا برای روسيه و مناطق تحت نفوذش يک امر ماندگار و گسترده بود. 
اين شرايط بعد از انقاب 1917 روسيه تشديد شد. مقابله با انقاب 1917 
و اعمال تحريم، اقدامات جاسوسی، حمايت از مخالفان و اخال همواره در 

قلمرو همديگر از شرايط حاكم بين آنها بوده است. 
2. تاش برای اشغال مستعمرات؛ امريکا در سال 1918 نيز نيروهای نظامی 
خود را عازم صربس��تان كرد. عاوه بر اين، امريکايی ها به خاطر نگرانی از 
گسترش قلمرو ژاپن تا مرزهای روس��يه، تعدادی نيرو به شمال روسيه و 

صربستان اعزام كردند. 
3. حمايت از ارتش سفيد بازمانده از امپراتوری تزارها 

4. راه اندازی انقاب رنگی در جمهوری های شوروی سابق كه اقدامی عليه 
روس ها بود؛

5. تعريف پروژه جنگ سرد پس از 1946 تا 1991 عليه شوروی سابق؛ 
6. مذاك��ره و همزمان طراحی س��ناريو فروپاش��ی ش��وروی و دخالت در 
فروپاشی امپراتوری روسيه 1989 كه اين وضعيت بعد از فروپاشی شوروی 

نيز تاكنون استمرار داشته است. 
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تهديد حمله اتمی به شوروی برای خروج از ايران 1946؛ سرنگون كردن مصدق و 
بازگرداندن شاه 1953؛ حمايت از حکومت در سركوب سازمان نظامی 57-1953؛ 
استقرار مستش��اران نظامی 79-1956؛ دخالت مس��تقيم در تاريخ؛ تاريخ روابط 
سياسی ايران و امريکا قبل و بعد از انقاب كلکسيونی از دردها و رنج های سياسی و 
حقوقی تحميلی بر ملت و فرهنگ اين مرز و بوم است كه قرن ها ايران را از رسيدن 
به مقاصد و اهداف راهبردی خود دور نگه داش��ته است. حمايت نيم قرن امريکا از 
ديکتاتوری پهلوی، حمايت از سركوب نهضت ها، جنبش های اجتماعی كه باعث شد 
استعدادها و ظرفيت های بومی خفته بماند و بخش فعال آن نيز سركوب و مضمحل 
گردد. اقدامات امريکا در ايران در دو شکل نرم و سخت آن عليه ملت ايران و هويت و 
ماهيت مذهبی و ملی آن قبل و بعد از انقاب در سناريوهای برنامه ريزی شده وجود 
داشته و هدايت می شد. حضور منحوس امريکا در ايران، در حمايت از ديکتاتوری و 
مواجهه با انقاب اسامی و جبهه مقاومت مصاديق روش بسياری را شامل می شود 

كه در اين قسمت به اهم آنها بعد از انقاب اشاره می كنيم: 
حمايت از حکومت در س��ركوب چريک ها و مجاهدي��ن 76-1971؛ حمايت از 
حکومت شاه بر عليه انقاب مردم ايران 79-1978؛ حمايت از شاه ايران و انتقال او 
به خارج ايران 1979؛ سرنگون كردن دو هواپيمای نظامی ايران 1984؛ آغاز جنگ 
»نفت كش ها« در خليج فارس 88-1984؛ سرنگون كردن هواپيمای مسافربری 
1988؛ وابسته كردن بيش��تِر اقتصاد به مراكز مالی جهانی97-1989؛ تحريم 
اقتصادی ايران و فشار سياسی بين المللی 13-1979؛ انتقال ساح های شيميايی 
از مصر به عراق1980؛ دامن زدن به جنگ ايران و عراق 88-1980؛ حمله نظامی 
برای باز پس گرفتن گروگان ها1980؛ هدف قرار دادن هواپيماي مسافربري ايران 
با 320 مسافر، مخالفت با دستيابی ايران به انرژی هس��ته ای، ترور دانشمندان 
هسته ای با همکاری رژيم صهيونيستی، اعمال تحريم های ظالمانه يک جانبه و 
چندجانبه و...؛ تهديد به حمله نظامی 13-2002؛ اعام تغيير رژيم در ايران، عراق 

و ُكره شمالی 2002؛ تهديد به حمله نظامی ايران پس از انتخابات 2013.

7. نقض عهد امريکا در قاره اروپا 
همچنان كه در قسمت های قبلی اشاره شد بر اساس شواهد متقن تاريخی، امريکا نسبت به 
هر چهار عضو شورای امنيت سازمان ملل خيانت كرده است. اين كشور با شيوه امپرياليستی به 
دنبال گسترش نفوذ خود در جهان بوده و از هيچ گونه پيمان شکنی و بدعهدی حتی نسبت به 
دوستان خود نيز ابايی ندارد. آنچه برای امريکا مهم است نه حفظ صلح بلکه دستيابی به اهداف 
امپرياليستی است.1 در اين بين شورای امنيت سازمان ملل نيز به عنوان وسيله ای برای دستيابی 

)IRDC.IR( 1. پايگاه مركز اسناد انقاب اسامی
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به اين مهم در اختيار امريکا قرار دارد. بخشی از نقض عهدها و جنايت های امريکا در قاره اروپا در 
جدول شماره )4( مورد اشاره قرار می گيرد: 

جدول شماره )4(؛ نقض عهدها و خيانت های امريكا در قاره اروپا
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فرانسه يکی از متحدان قديمی امريکا از جنگ جهانی دوم محسوب می شود اما 
در طول تاريخ موارد عديده ای از بدعهدی و خلف وعده امريکا نسبت به فرانسه 
وجود دارد كه بيش از پيش ثابت می كند امريکا حتی به دوستان نزديک خود 
نيز رحم نمی كند. يکی از آنها در بعد سياسی، حمايت از حکومت در سركوب 
شورش مردمی در سال 2005 در فرانسه است. برخی از ساير موارد در زير مورد 

اشاره قرار گرفته است.
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1. جاسوسی امريکا از مکالمات رهبران فرانسوی به مدت يک دهه 
)اسناد منتشره از سوی سايت ويکی ليکس(؛ 

2. كنترل فعاليت های شركت های فرانسوی )مخابرات، شركت های 
توليدكننده انرژی الکتريکی، گاز، نفت، انرژی هسته ای( 
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3. تاش برای تحليل قدرت اقتصادی فرانسه و به شکست كشاندن 
آن. بر اساس اسنادی كه در سال 2015 توسط ويکی ليکس منتشر 
شده اند، سازمان امنيت ملی امريکا )NSA( مرتباً قراردادهای مالی 
شركت های فرانسوی كه باالی 200 ميليون دالر ارزش داشتند را 

به  صورت مخفيانه با شکست مواجه می كرده است. 
4. تاش برای ناكام ماندن قراردادهای تجاری و اقتصادی فرانسه
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5. كودتا عليه ژن��رال دوگل و مخالفت با طرح اس��تقال الجزاير: 
برگزاری همه پرسی توسط دوگل در س��ال 1959 استقال كامل 
الجزاير را نش��ان می داد و ژن��رال دوگل با وجود مخالفت ش��ديد 
نظاميان و مليون افراطی فرانسه، با استقال الجزاير موافقت كرد. 
در اين بين ناگهان امريکا وارد جريان شد و با حمايت از چهار افسر 
افراطی فرانسوی كه در رأس آنها ژنرال شال قرار داشت با طراحی 

كودتا عليه دوگل تاش كرد تا مانع استقال الجزاير شود.1

1. كليه شواهد حاكی از آن بود كه س��يا به دو دليل در اين كودتای نظامی نقش داشته است: 1. نگرانی از اينکه 
استقال الجزاير باعث قدرت گيری كمونيسم شود. 2. اميد به اينکه كودتا س��قوط ژنرال دوگل را تسريع بخشد. 

بدين ترتيب امريکا بار ديگر در مقابل سياست های فرانسه ايستاد.
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1. ورود به جنگ يوگساوی و دخالت به نفع ايتاليا عليه صرب ها در 
1919؛ تهديد به حمله اتمی يوگساوی به خاطر سقوط هواپيمای 

امريکايی 1946؛
2. حمايت از حکومت ژنرال فرانکو در اس��پانيا در خال س��ال های 
75-1945 و حمايت از سركوب تظاهرات متعدد مردم 13-2011؛ 
3. حمله كشتی های جنگی به قيام مارتی السالوادور در سال 1932 و 

سركوب شورشيان در خال سال های 1981-92. 
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1. خيانت به انگليس در جنگ نورماندی با آلمان: در جريان جنگ جهانی دوم 
در ماجرای فتح نورماندی، انگلستان از امريکا خواست تا سريعاً وارد عمل شده و 
با اعزام نيرو و تسليحات نظامی، بريتانيا را در فتح نورماندی ياری كند. اما امريکا 
به  رغم درخواست انگلستان، در ورود به جنگ تعلل كرد تا جايی كه انگلستان 
در ساحل نورماندی بسياری از نيروهای خود را از دست داد. امريکا بعد از پايان 

غائله وارد جريان شده و نقش فاتحان را بازی كرد. 
2. خيانت به انگليس به عنوان متحد راهبردی امريکا در بحران سوئز: امريکا كه 
نگران نفوذ و توسعه حضور انگليس در سوئز بود، با ورود سريع به جريان جنگ 
در سال 1956 ميادی، فشار سياسی و مالی به انگليس وارد آورد تا آتش بس 
س��ازمان ملل را در تاريخ 6 نوامبر بپذيرد. بدين ترتيب نيروهای انگليس ناچار 

شدند تا در ماه دسامبر همان سال مصر را ترك گويند.
3. حمله به گرانادای تحت نفوذ و مديريت انگليس )مستعمره بريتانيا( در سال 

1983 ميادی با هدف تحديد نفوذ و حضور انگليس.
4. نقض عهد در كودتای 28 م��رداد 1332؛ دولت مصدق با همکاری س��يا و 
اينتليجنت سرويس سقوط كرد. با سقوط دولت مصدق و بازگشت شاه به كشور، 
به نظر می رسيد كه انگلستان و امريکا به تقسيم منافع در ايران خواهند پرداخت 
اما اياالت متحده به سرعت انگلستان را از صحنه خارج كرده و بيشترين سهم 
از كنسرسيوم نفت را به خود اختصاص داد. از اين تاريخ به بعد، امريکا به قدرت 
برتر در ايران بدل ش��د. پس از كودتا و در قضيه كنسرسيوم نفت، امريکا حتی 
به انگليس كه با او در كودتا همراهی كرد، رحم نک��رد و لندن را نيز فريب داد. 
مشابه اين جريان در جنگ جهانی دوم در جريان درخواست كمک چرچيل در 

نورماندی نيز اتفاق افتاد. 
امريکا به رغم موارد نقض عهد با انگليس در س��ركوب جنبش های مردمی در 
اين كشور نيز نقش داشته و از سركوب ش��ورش مردم توسط انگليس حمايت 

كرده است.
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8. نقض عهد امريکا در قاره آفريقا 
تصميم گيران سياست و قدرت در امريکا 
از بدو استقال اين كشور تا به امروز عاوه بر 
سركوب بوميان قاره امريکا و مردمان كشور 
خود، به جنايت و نقض عه��د در قاره های 
ديگر ني��ز پرداخت��ه  و تاريخی سراس��ر از 
خيانت و جنايت، نقض حقوق بشر و قتل عام 
ملت ها به جا گذاشته اند. اين جنايات امريکا 
در حق ملت های ديگر بسيار وسيع هستند. 
كتاب قط��ور جنايت های امري��کا در قاره 
آفريقا طی 60 سال اخير خاصه و بخشی از كارنامه »امريکای انسان دوست!!« در جهان 

طی جنگ های استعماری در كشورهای مختلف آفريقايی است. 
يکی از ماجراهای گريه آور تاريخ كه نظام س��لطه امري��کا و امثال آن 
دوست ندارند اين داستان احيا بشود، ]كه يک نمونه اش[ همين مسئله 
غام و كنيز گرفتن مردم آفريقا اس��ت؛ كش��تی ها را از اقيانوس اطلس 
می آوردند، در سواحل كشورهای غرب آفريقا مثل گامبيا و امثال اينها 
نگه می داشتند، بعد می رفتند با تفنگ و ساح هايی كه دست مردِم آن 
روز از اين س��اح ها خالی بود، صدها و هزارها پير و ج��وان و مرد و زن 
را می گرفتند، با شرايط بسيار سختی با اين كش��تی ها برای بردگی به 
امريکا می بردند. انس��ان آزاد را كه در خانه خودش زندگی می كرد، در 
شهر خودش زندگی می كرد، به اسارت می گرفتند؛ االن سياهانی كه در 
امريکا هستند، از نسل آنهايند. چند قرن امريکايی ها اين فشار عجيب 
را آوردند كه ]در اين زمينه[ كتاب ها نوشته اند كه اين كتاب »ريشه ها« 
كتاب مغتنمی است برای نشان دادن گوشه ای از اين فجايع. انسان امروز 
چطور می تواند اينها را فراموش كند؟ با هم��ه  اين حرف ها هنوز هم در 

امريکا بين سياه و سفيد تبعيض هست.1 
قاره آفريقا به عنوان قاره مظلوم به دليل فقر فرهنگی و اقتصادی و وابستگی دولتمردان 
همواره به عنوان بردگان سياس��ی و مدنی امريکايی ها به آنها نگاه شده است. امريکايی 

1. بيانات رهبر معظم انقاب در ديدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر كشور، 1392/8/29. 

بر اساس شواهد متقن تاریخی، امریکا 
نسبت به هر چهار عضو شورای امنيت 
سازمان ملل خيانت کرده است. این 
کشور با شيوه امپریاليستی به دنبال 
گسترش نفوذ خود در جهان بوده و 
از هيچ گونه پيمان شکنی و بدعهدی 
حتی نسبت به دوستان خود نيز ابایی 
ندارد. آنچه برای امریکا مهم است 
نه حفظ صلح بلکه دستيابی به اهداف 

امپریاليستی است
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مدعی حفظ حقوق بشر و كمک های انسان دوستانه سناريو نسل كشی و استعدادكشی 
در قاره آفريقا را طراحی كرده و اين قاره ثروتمند و وس��يع را ب��ه عنوان اقمار و برده در 
اختيار گرفته اس��ت و برای حفظ و تثبيت اين وضعيت هر گونه قيامی در اين قاره را با 
متحدان ديکتاتور خود سركوب كرده و می كند كه نمونه آخر آن قتل عام مردم بی دفاع 

نيجريه و رواندا و بروندی است. 

جدول شماره)5(؛ کارنامه سياه امريكا در قاره سياه

سودان از 1955 تا 1972 
سودان از 1983 تا 2000

750 هزار كشته
2 ميليون كشته

2 ميليون كشتهنيجريه از 1967 تا 1979
آنگوال از 1980 تا 1988 
آنگوال از 1993 تا 1994

700 هزار كشته
100 هزار كشته و 2 ميليون آواره

1 ميليون كشتهموزامبيک از 1980 تا 1988
300 هزار كشتهاوگاندا از 1971 تا 1978

بروندی 1972
بروندی 1993

250 هزار كشته
200هزار كشته

1750000 كشته ش��ده در جنگ و مرگ حدود 5 زئير/كونگو از 1997 تا 2003
ميليون نفر از گرسنگی

800 هزار كشته و 4 ميليون آوارهروآندا 1994

250 هزار كشته، يک و نيم ميليون بی خانمان و 300 ليبريا از 1980 تا 2001
هزار كودك يتيم

350 هزار نفر از گرسنگی مردند و يک و نيم ميليون سومالی از 1991 تا 1992
نفر آواره شدند.
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1. ائتاف با جريان ضد ناسيوناليسم عليه ناصر )ناصريسم( به عنوان يک جريان 
مردمی؛

2. بسيج امکانات برای روی كار آوردن جريان سازشکار با رهبری انورسادات و 
بر ضد مقاومت؛

3. به انزوا كشيدن جريان ضد اسراييلی با كمک انورسادات؛
4. انعقاد توافقنامه كمپ ديويد و پذيرش سازش با اسراييل و موجوديت آن؛

5. همراهی با جريان رسانه ای پس از ترور انورسادات و عبور از جريان سادات و 
ارتباط گيری با جريان ميانه به رهبری مبارك.
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1. حسنی مبارك به عنوان متحد راهبردی امريکا و رژيم صهيونيستی، بيش از 
سه دهه خدمت به امريکا، مورد خيانت امريکا واقع شد و امريکايی ها با جريان 

مخالف وی همراهی و وی را بركنار كردند.
2. دولت مرس��ی به عنوان دولت برآمده از انتخابات، با وج��ود همراهی كامل 
با امريکا و اس��راييل اما از توطئه امريکا در امان نماند و ب��ا حمايت از كودتای 

نظاميان ساقط شد. 
3. حمايت ابتدايی از انقاب مردمی و دموكراسی در مصر و حمايت از كودتای 

نظامی عليه دولت منتخب. 
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1. يک س��ال مذاكرات با قذافی و امضای توافق در سال 2004 و معاهده 
منع گسترش ساح های هسته ای 

2. پذيرش نابودی س��اح های هس��ته ای و مراكز آن زير نظر بازرس��ان 
امريکايی و انگليسی

3. توسعه مذاكرات به مسائل زيرساختی و دسترسی به اطاعات محرمانه 
استراتژيک و راهبردی

تی
و نف

ی 
اد
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ق ا
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1. در عوض انگلستان در سال 2006 معاهده ای نظامی با ليبی با نام »نامه 
مشترك صلح و امنيت« امضا كرد تا در صورتی كه ليبی مورد حمله قرار 
گيرد، انگلستان ملزم به حمايت از اين كشور باش��د؛ 2. امريکايی ها نيز 
برای اينکه حسن نيت خود را اثبات كنند، پيمان های همکاری اقتصادی 
و البته نفتی را با اين كشور به امضا رساندند؛ 3. پنج سال بعد نقض عهد و 
پيمان شکنی با شروع بيداری اسامی و حمله هوايی به ليبی خود را نشان 
داد و در حالی كه انگلستان در 2006 متعهد شده بود از ليبی در صورت 
حمله نظامی كشوری ديگر دفاع كند ، خود در حمله به ليبی تحت عنوان 
نيروهای ائتاف با ناتو حضور داشت. 4. حمله زمينی و اشغال اين كشور؛ 
حاصل كام، قذافی در گفت وگو با شبکه تلويزيونی »ای بی سی« گفت: 
امريکا به من خيانت كرد. ليبی متحد امريکا در جنگ با القاعده بوده است 

اما كشورهای غربی حمايت خود را از رژيم من متوقف كردند.
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پاتريس لومومبا رهبر جنبش ملی اين كش��ور كه نبرد مردم اين كش��ور برای 4.
دستيابی به استقال را رهبری كرد، در سال 1960 اولين نخست وزير منتخب 
مردم اين كشور شد. اما او طی كودتای امريکايی »جوزف موبوتو« از قدرت خلع 
شد. موبوتو با انحال انتخابات در س��ال 1965 خود را به عنوان رئيس جمهور 
زئير اعام كرد و برای مدت 30 سال ديکتاتورمآبانه در اين كشور حکمرانی كرد. 
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حمايت از حکومت نژادپرس��ت آفريق��ای جنوبی در س��ال های 90-1961؛ 4.

سکوت و حمايت از سركوب جنبش مردمی به رهبری نلسون ماندال و حمايت 
از ديکتات��وری آپارتايد، بع��د از قدرت گرفتن جنبش مردمی و ضعف ش��ديد 
ديکتاتور سفيدپوست سريع تغيير موضع داد و عليه متحد ديکتاتور وارد عمل 
شد و در يک چرخش كامل از تغيير ش��کل حکومت از سفيد به سياه حمايت 
كرد؛ اما رويه ضديت با جريان ها و جنبش های كارگری و اجتماعی كه رويکرد 
عدالت خواهانه و ضد وابستگی داشتند تعطيل نشد از جمله: حمايت از سركوب 
و كشتار معدنچيان 2012 و حمايت از حکومت در س��ركوب تظاهرات مردم 

13-2004 و...
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حمله به كارخانه داروسازی در سودان با بهانه توليد گاز سمی 1998؛ مذاكره و 
امضای توافقنامه پذيرش همه پرسی  برای جدايی سودان جنوبی در مقابل رفع 

تحريم ها؛ عدم لغو تحريم ها به رغم تجزيه سودان و...

نتيجه گيری
1. امريکا اهداف و منافع خود را جهانی تعريف كرده و سعی در كسب، حفظ و توسعه 
جهانی آن دارد بدون توجه به درست يا نادرس��ت بودن شيوه ها و سياست ها و منطبق 

بودن با موازين حقوقی و جهانی.
2. برای دس��تيابی به اهداف و منافع و همچنين به منظور استيای جهانی به تناسب 
شرايط، طيفی از اعمال قدرت را به كار می برد. يعنی امريکا از بکارگيری و اعمال قدرت 
نظامی، برای زير س��لطه  درآوردن ديگر نظام ها ابايی ندارد. كارنامه كاخ س��فيد نشان 
می دهد كه اين كش��ور برای اعمال س��لطه و تغيير رژيم يا رفتار كشورهای ناهمسو از 

خشن ترين ابزارها بهره گرفته است. 
3. هر كش��ور، جريان يا جنبش مردم��ی كه با امريکا نباش��د و در راس��تای منافع و 
راهبردهای آن حركت نکند يا متحدی كه قدرت تأمين منافع او را نداشته باشد دشمن 
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امريکا محسوب می شود، بايد از صحنه بازيگری حذف گردد. 
از بررسی اجمالی رويکرد و عملکرد امريکايی ها در دنيا و كشورهای مختلف اين موضوع 
حاصل می شود كه بغض و خواست مرگ برای نظامی سياسی كه تنها برای حفظ منافع 
و راحتی خود امنيت و ثبات دنيا را به خطر و چالش می كش��د كمترين اقدام و عملکرد 
دفاعی است كه تا زمان تداوم سياست های س��لطه طلبانه نبايد انتظار داشت ملت ها و 
دولت ها از شعار »مرگ بر امريکا« كه خواست مرگ ستم ها و سلطه گری ها و بی عدالتی ها 
در حق مردم دنياست دست بردارند. در واقع، مادامی كه چنين نظام ظالم و ستمگری 
وجود داشته و منافع ملت ها را چپاول نمايد، دشمنی ها و شعار مرگ بر امريکا نيز استمرار 

خواهد داشت.  





بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه 15خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تکميل 
و به همراه اصل حواله بانکی به مبلغ 400000 ريال برای اشتراك يک ساله )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانک صادرات شعبه جماران- كد 1548 
به نام فصلنامه 15خرداد(، به نش��انی: تهران، خيابان ديباجی جنوبی، خيابان ش��هيد 
تسليمی، خيابان نماززاده، كوچه داد آفرين، پاك8، صندوق پستی 19395-7385 

ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصيلی:ميزان تحصيالت:

نشانی:

آدرس الكترونيك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اس��اتيد و دانش��جويان محترم می توانند با ارس��ال مدارك خود از 50 % تخفيف حق 
اشتراك فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانکی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه 
انقالب اسالمي منتشر  کرده است:




















