
  محمدرضا كائيني
راق�م اين س�طور ب�راي فعاليت هاي پژوهش�ي 
و مطبوعات�ي خ�ود در س�احت تاري�خ انقالب، 
بارها ب�ا مرحوم آي�ت اهلل محمدرضا توس�لي به 
گفت وگو نشس�ته اس�ت و عالوه برآن از كنش و 
واكنش هاي ف�ردي و اجتماعي او ني�ز خاطرات 
فراوان�ي دارد. بازنويس�ي خاط�رات را به زماني 
ديگر وامي نهم، اما به مناس�بت دهمين سالگرد 
رحل�ت آن مرح�وم، يك�ي از گفت وش�نودهاي 
خود با وي را ك�ه به بازگويي برخ�ي يادمان هاي 
ايش�ان از س�يره امام خميني اختص�اص دارد، 
به ش�ما تقديم م�ي دارم. اميد آنك�ه مفيد افتد. 

   
  آغاز آشنايي با امام

فصل آغازين خاطره گويي مرحوم آيت اهلل محمدرضا 
توس��لي دراين گفت وش��نود، به نحوه آشنايي وي 
با رهبر كبير انقالب اختص��اص دارد. راوي تصريح 
مي كند كه براي آغازين بار، امام را در شهر محالت و 
در دوران نوجواني شناخته و از او رفتارهايي جذاب و 

متفاوت ديده است:
  »من در س��ال 1309 در محالت به دنيا آمدم و از 
كودكي در مجالس مذهبي شركت مي كردم. حضرت 
امام)ره( تابستان ها به محالت مي آمدند. در يكي از 
اين س��فرها كه مصادف با ماه رمضان بود، ايشان در 
مسجد شهر براي مردم درس اخالق مي گفتند. من 
در اين جلسات شركت مي كردم و شيفته سجاياي 
اخالقي ايش��ان ش��دم. حضرت امام)ره( در يكي از 
اين س��فرها در نزديكي خانه ما منزلي اجاره كرده 
بودند. اين خانه قناتي داش��ت كه مردم از آنجا آب 
برمي داشتند. وقتي امام آنجا را اجاره كردند، مردم 
خجالت مي كشيدند وارد خانه شوند. امام موقعي كه 
متوجه اين قضيه شدند، فرمودند روزي يك ساعت 
به غروب، در خانه را باز كنيد و در اطراف هم كسي 
نباش��د تا مردم بتوانند راحت بيايند و آب بردارند... 
يك بار هم در ماه رمضان در مس��جد بسيار متروك 
و دورافتاده اي كه بيشتر از يك اتاق ِگلي نداشت، به 
اقامه نماز جماعت پرداختند. عده اي از علما به ايشان 
پيش��نهاد كردند در مسجد جامع ش��هر اقامه نماز 
كنند، ولي ايش��ان نپذيرفتند و فرمودند در مسجد 
جامع كسي هست كه اقامه نماز جماعت كند، ولي در 

اين مسجد كسي نيست و بايد اينجا را احيا كرد.«
  تدريس حضرت امام)ره(

راوي س��ال ها بعد براي تحصيل علوم ديني، به قم 

مهاجرت مي كند و امام خمين��ي را در مكانت يك 
مدرس مي بيند. او عالوه بر كماالت علمي، نظم را در 

روش تدريس امام برجسته مي كند و مي گويد:
»نظم مهم ترين رك��ن تدريس و زندگ��ي امام بود. 
ايشان دقيقاً سر ساعت براي تدريس مي آمدند و از 
طالب هم همين توقع را داشتند. ديگر اينكه ايشان 
به تحقيق و تتب��ع اهميت زي��ادي مي دادند و قبل 
از مراجعه به گفتار فقه��ا مي فرمودند اول خودمان 
ببيني��م از ادله چه مي فهميم...س��پس به بررس��ي 
آراي ديگران مي پرداختند. امام پيوس��ته طالب را 
به تحقيق و اظهارنظر تشويق مي كردند و اگر در سر 
درس، كسي اشكالي را مطرح نمي كرد، مي فرمودند 
مگر اينجا مجلس ختم است كه ساكت نشسته ايد؟ 
نحوه تدريس ايشان مجتهدپرور بود. ايشان طوري 
تدريس مي كردند كه انسان احساس مي كرد به مرور 

مجتهد و صاحبنظر شده است.« 
  برآستان اخالق وسلوك عملي 

منش اخالقي امام، براي بسياري از ياران و معاشران 
او جذاب و حتي كم مانند بوده اس��ت. بازكاوي اين 
س��احت از زندگي رهبر كبير انقالب مي تواند براي 
بسياري- به ويژه نس��ل جوان كه دوران او را درك 
نكرده و در اين باره دچار بحران است- آگاهي بخش 
و درس آموز باشد. فصلي از گفته هاي مرحوم توسلي 

دراين گفت وشنود، بدين موضوع معطوف است:
»من 40 سال، يعني از زمان طلبگي تا زمان رحلت 
امام، در خدمت ايش��ان بودم و به چشم خود شاهد 
بودم كه امام رها از قيود مادي بودند. به همين دليل 
هم درس اخالق ايشان بسيار تأثيرگذار بود. تهجد 
امام 60 س��ال تمام طول كش��يد و تا آخرين لحظه 
حيات ترك نشد. نمازش��ان هميشه اول وقت بود و 
پيوسته دو ساعت مانده به اذان صبح بيدار مي شدند 
و در اين فاصله، ق��رآن مي خواندند. هنگام راه رفتن 
ذكر مي گفتند و نيم س��اعت راه رفتنشان را با ذكر 
تنظيم مي كردند نه با س��اعت. امام مي فرمودند كه 
استادشان مرحوم شاه آبادي، خواندن سوره حشر، 
مخصوصاً آيات آخر را بس��يار سفارش كرده بودند و 
امام هم همين س��فارش را به مرحوم حاج احمدآقا 
مي كردند. امام به هيچ وجه اهل تظاهر نبودند و در 
مقابل مردم، ذكر نمي گفتند. يكي از مصاديق ملكات 
اخالقي حضرت امام، اين بود كه مسند گريز بودند. 
امام  پس از فوت آيت اهلل بروجردي حتي در تشييع 
جنازه ايش��ان هم ش��ركت نكردند تا كوچك ترين 
شائبه اي در مورد اينكه ايش��ان به دنبال مرجعيت 

هس��تند، به ذهن كس��ي خطور نكند. هنگامي كه 
بعضي از دوس��تان به اين نتيجه رسيدند كه ايشان 
اليق مقام مرجعيت هس��تند و رساله ش��ان را چاپ 
كرديم، از طريق آقاي اش��راقي، داماد امام، برايشان 
پيغام فرستاديم كه ما رس��اله را چاپ كرديم، ولي 
2هزار و پانصد تومان كم آورديم و از شما مي خواهيم 
قرض رس��اله خود را ادا كنيد! امام پي��ام دادند مگر 
من گفتم رس��اله  مرا چاپ كنيد؟ هر كس��ي رساله 
را چاپ كرده، خ��ودش هم پول��ش را بدهد! هرگز 
پيش نيامد كه حتي يك رساله مجاني امام به كسي 
داده ش��ود. امام به هيچ وجه به اينكه كتابي مجاني 
بين افراد تقسيم ش��ود و مخصوصاً رس��اله، راضي 
نبودند و كمترين تحميلي را ب��ه هيچ كس تحمل 

نمي كردند.«
  بر محمل ساده زيستي 

آنچه هم اينك درباره آن س��خن مي رود، موضوعي 
است كه در ذيل پرسش قبل از راوي جاي مي گيرد 
كه شما در ميان خصال اخالقي امام، زهد ايشان را 
چگونه ديديد و از آن در مدت مراودت با ايشان چه 

خاطراتي داريد؟
»امام ن��ه تنه��ا در زندگي ش��خصي خود بس��يار 
ساده زيس��ت، منظم و پاكيزه بودند، بلكه نسبت به 
تمام اموري كه به ايش��ان مربوط مي شد، دقت تام 
داشتند. از جمله حسينيه جماران بود كه به شخص 
ايش��ان زياد ارتباط نداش��ت و هر ن��وع تغييري در 
آن، نهايت به نام امام حس��ين)ع( تمام مي شد. امام 
نگذاشتند در آن تغييري كه نشانه تجمل و زيبايي 
باش��د داده ش��ود. حتي آقاي جماراني مي خواست 
آنجا را سفيدكاري كند، امام گفتند اگر مي خواهيد 
اينجا بمانم، تزئينات نكنيد. يك بار هم امام متوجه 
شدند كه آنجا مي خواهند كاشيكاري كنند، عصباني 
شدند و فرمودند من از اينجا مي روم! امام از اسراف 
به شدت بيزار بودند. يادم هس��ت از همان ايام آغاز 
مبارزه كه در كنار ايش��ان بودم، وقتي هنگام روز يا 
زماني ك��ه در حجره يا اتاق نبوديم، چراغ روش��ني 
مي ماند، تذكر مي دادند. يك بار يكي از طالب گفت 
مي گويند در روش��ني اسراف نيس��ت! امام با لحني 
جدي گفتند:»بي خود مي گويند، اس��راف هميشه 
مذموم اس��ت« امام به قدري به اي��ن نكات ظريف 
توجه داش��تند كه يك بار هنگامي كه مي خواستند 
به پش��ت بام منزلش��ان بروند و به احساسات مردم 
جواب بدهند، چشمش��ان به المپي در حياط افتاد 
كه روش��ن بود. به كس��ي گفتند برو و بگو چراغ را 

ام�ام در زمس�تان ها مي فرمودن�د: 
مالقات هاي عموم�ي را تعطيل كنيد، 
مبادا مردم به خاطر مالقات با من، هنگام 
عزيمت از شهرشان دچار حادثه شوند يا 
در سرماي زمستان صدمه بخورند. گاهي 
اوقات حتي هنگامي ك�ه بيمار بودند و 
مالقات ها تعطيل مي شد، صداي مردم 
را كه مي ش�نيدند، طاقت نمي آوردند 
و مي گفتن�د: »بگذاري�د بياين�د.«

9
88498479گفتوگو

| روزنامهجوان| شماره5318 | 1439 جمادیالثان��ی 7  | 1396 اس��فند 5 ش��نبه

 »ناگفته ها و خاطره هايي از منش اجتماعي و سياسي امام خميني« 
درگفت وشنود با  مرحوم آيت اهلل محمدرضا توسلي محالتي

كودتا نمي تواند نظام را ساقط 
كند،اما خالف من و شما مي تواند! 

هم
 اد

ير
ام

  ناصر علي نژاد
م��دت مدي��دي ب��ود كه 
هرازگاه��ي س��ايت هاي 
اظهارنظ��ري  مختل��ف 
برخ��الف مبان��ي دي��ن 
مبي��ن اس��الم از نورعلي 
تابنده مدعي رياست فرقه  
گنابادي را اطالع رس��اني 
ش��نيده  و  مي كردن��د 
مي ش��د عزيزالوجودي از ديار حبيب پاسخي به آن 
بافته هاي صوفيانه- كه اگر ملحدانه نبود ضاللت آور 

بود- مي دهد. 
در نخس��تين روزهاي نمايش��گاه بين المللي كتاب 
س��ال1394 كه مطابق هميش��ه در ته��ران از غرفه  
پركار»نش��ر راه ني��كان« ديدن مي كردم ش��نيدم 
مراجعه كنن��ده اي پرس��يد چرا جوابي ب��ه اظهارات 
نورعلي تابنده در جمع بانوان نداده ايد؟! مسئول غرفه 
كه فردي مطلع و آگاه بود جوياي مطلب شد كه او در 
جواب گف��ت رئيس فرقه گنابادي مدعي اس��ت: »با 
تشرف به من ش��رف پيدا مي كنيد و زماني كه با من 
بيعت كرديد گناهانتان به گردن من است و در بيت 
شخصي كه بيعت مي گيرد از طرف خدا مشخص شده 
]است[ و اگر براي تشرف شوهرتان يا پدرتان هم راضي 
نبود كه شما مشرف شويد نيازي به اجاره نداريد، چون 
تشرف شخصي است و به ديگري ربط ندارد حتي پسر 
بدون اجازه پدر مي تواند مشرف شود، چون زماني كه 

پدر فرزند را به دنيا آورد مگر از او اجازه گرفت؟«
حس كنجكاوي مرا برانگيخت تا مطل��ب فوق را در 
سايت ها به دست آوردم، پس از اندك جست وجويي 
آن را در پايگاه جامع فرق، ادي��ان و مذاهب با جوابي 
قاطع يافتم. مسئوليت ش��يعه بودنم مرا برانگيخت 
در كنار جوابي كه در رساله ديگر به دريافت جاهالنه 
نورعلي تابنده از زندگي فاطمه)س( و علي) ع( داشته 
و با جم��الت و اصطالحات��ي دور از ش��أن علي)ع( و 
فاطمه)س(   را به زبان آورده، در رساله اي به نام »فاطمه 
معماي ذهن بش��ر« داده ام تا جواب اي��ن اظهارات 
صوفيانه را كه هم خلق را در ارت��كاب به گناه بي پروا 

مي كند و هم موجب هرج و مرج در كانون خانواده ها 
مي شود دفتري سازم تا آنان كه با سايت ها غريبه اند 
بخوانند و خادم به دين و امت محمدي را از خائن باز 
شناسند. شايد آنهايي كه كاماًل شست وشوي مغزي 
نش��ده اند، به انحراف كامل كشيده نشده اند بخوانند 
و بدانند در مجلس صوفيان خبري از دين و دينداري 

نيست كه نيست. 
چون بناي تدوين رس��اله اي كه در معرفی آن سخن 
مي رود، بر بيان اس��المي نبودن دعاوي اي است كه 
نورعلي تابنده به زبان آورده است، بايد با توجه به همان 
ادعاها جواب داده شود كه مرسوم مدعيان مسندنشين 
فرقه هاي صوفيه است. همان بلند پروازي هاي عاري 
از حقيقتي كه اسالميت تصوف را زير سؤال مي برد كه 
در ارتباط با رئيس گروهك گنابادي به صورت زير بايد 

با اسالم تطبيق داده شود:
الف: » با تشرف به من شرف پيدا مي كنيد.« 

ب: » در زماني كه با من بيع��ت كرديد گناهانتان به 
گردن من است.« 

ج: » اگر براي تشرف، شوهرتان يا پدرتان هم راضي 
نبود كه مشرف شويد نيازي به اجازه نداريد.« 

كه اگر توفيق رفاقت كند به آنها مي پردازيم ولي طرح 
دو موضوع قبل از هر گونه رد و اثبات سه موردي كه بايد 

گفته شود مغاير با اسالم است الزم و ضروري است:
اول: شناخت اس��تاد در صعود الي اهلل كه در فرهنگ 
تصوف فرقه اي از او با نام» پير«، » مرشد«، » قطب«، 

»شيخ« و » خضر« ياد شده است. 
دوم: حدود اختيارات او در راهنمايي س��الك طريق 

عبوديت. 
سوم: بررسي اصالت فرقه گنابادي با ضوابطي كه در 
تصوف ش��رط اس��ت كه اگر در مورد هر فرقه از فرق 
صوفيه ناديده گرفته شود و اصالت شناسي نشود آن 
فرقه همانطور كه از نظر اسالمي بدعت است در تصوف 
هم فرقه اي بي اصالت است كه هزار البته هم بايد بدون 
تعصب و دور از هر عناد با اس��تناد به مستندات مورد 
قبول صوفي و غيرصوفي بازگو گردد تا » س��يه روي 

شود هر كه درش غش باشد.« 
اميد آنكه عالقه مندان ش��ناخت عرفان ناب اسالمي 
را مفيد و در طريق ش��ناخت اين فرقه ضاله مفيد و 

مؤثر افتد. 

به بهانه انتشار اثر تاريخي- پژوهشي 
»خود بزرگ بيني صوفيانه«

  پاسخي به قطب 
دراويش گنابادي

   نورعلی تابنده قطب دراويش گنابادی

خاموش كنند.«
  آغاز كار در دفتر امام

گفت وشنودي كه هم اكنون آن را مرور مي كنيد، 
از آن روي كه ترتيب تاريخي را مالك قرار داده 
اس��ت، در مرحله كنوني خويش، ب��ه نحوه آغاز 
فعاليت مرحوم آي��ت اهلل توس��لي در دفتر امام 
خميني مي پ��ردازد. وي ماجرا را بدين ش��كل 

روايت كرده است:
»در دهم اس��فند57 هنگامي كه ام��ام وارد قم 
شدند، با جامعه مدرسين قم ديداري داشتند. در 
آن جلسه قرار ش��د من و آقاي مواليي عهده دار 
اين كار ش��ويم. آقاي مواليي دو جلسه اي آمد و 
بعد هم ديگر قبول نكرد و توليت آستانه قم را به 
عهده گرفت. از آن هنگام من مس��ئول اين كار 
شدم. در آن دوره محدوديتي نبود و ضدانقالب 
هنوز آشكارا نقشه هاي شوم خود را اجرا نمي كرد. 
امام باالي بام خانه خودش��ان، ب��دون محافظ 
مي رفتند و گاه��ي هم از همان ج��ا براي مردم 
صحبت مي كردند. مالقات ه��اي خصوصي هم 
كه در اتاق خودشان انجام مي شد. آن روزها هر 
روز چهار، پنج مالقات خصوصي داشتيم. آخرين 
مالقات عمومي امام قبل از آمدن به تهران، روزي 
بود كه عده اي از اهالي آذربايجان شرقي آمدند و 
در همان مجلس، خبر آمد كه جمعي از اعضاي 
حزب جمهوري خلق مس��لمان قص��د دارند به 
منزل امام حمله كنن��د. موضوع را به امام اطالع 
داديم و ايشان گفتند بگذاريد بيايند. آنها آمدند، 
ولي ظهر همان روز، مردم قم موضوع را فهميدند 
و تظاهراتي را عليه آنها به راه انداختند. امام در 
آن روز بسيار متأثر شدند، زيرا اين اولين ضربه از 
سوي خودي ها بود كه بر پيكر انقالب وارد آمد. 

كسالت قلبي امام هم از همين جا شروع شد.«
  رابطه قلبي امام و مردم

راوي خاط��رات از آن روي ك��ه در دفت��ر امام 
خميني، مسئوليت مالقات هاي ايشان را بر عهده 
داشته، شاهد صحنه هايي شگرف از ارتباط قلبي 
رهبر كبير انقالب با مردم بوده است. صحنه هايي 
كه جلوه هايي از آن را در اين بخش از گفت وگو 

روايت كرده است:
»امام عالقه عجيبي به مردم داشتند و از صميم 
دل مي گفتند كه خدمتگزار مردم هس��تند و از 
اينكه مردم به خاطر آنها به رنج و زحمت بيفتند، 
به ش��دت ناراحت بودند. ايش��ان در زمستان ها 
مي فرمودن��د مالقات ه��اي عموم��ي را تعطيل 
كنيد، مبادا مردم به خاطر مالقات با من، هنگام 
عزيمت از شهرش��ان دچار حادثه ش��وند يا در 
س��رماي زمس��تان صدمه بخورند. گاهي اوقات 
حتي هنگامي كه بيمار بودند و مالقات ها تعطيل 
مي ش��د، صداي مردم را كه مي شنيدند، طاقت 
نمي آوردند و مي گفتند:»بگذاريد بيايند.« يك بار 
در مالقاتي خصوصي، پيرمردي به امام گفت دو 
فرزندم شهيد و مفقوداالثر هستند. اجازه بدهيد 
خودم هم به جبهه بروم. امام به قدري تحت تأثير 
قرار گرفتند كه به يكي از نزديكانش��ان گفتند 

مي خواستم دست اين پيرمرد را ببوسم!« 
  انتقادپذيري امام

فعالي��ت در كانوني كه مركز ثق��ل انقالب بوده 
اس��ت، امكان رؤيت واكنش هاي امام به برخي 
انتقادات را نيز به راوي داده است. او در اين باره 
رفتارهايي را از مخدوم خويش مشاهده مي كند 
كه ج��ا دارد امروزه مس��ئوالن كش��ور به ويژه 

دولتيان خود را با آن بسنجند:
»نامه هايي را كه براي امام مي آمد، دسته بندي 
مي كردي��م و ام��ام مي گفتند كه هر ي��ك را بر 
اس��اس موضوع به وزارتخانه و افراد مسئول آن 
ارجاع دهي��م. نامه هايي هم كه به خود ايش��ان 
مربوط مي ش��د كه خدمتش��ان مي داديم. يك 
روز امام به يك��ي از مس��ئوالن كار گفتند اين 
نامه هايي كه براي من مي آيد كه همه اش تعريف 
است. آخر مگر مي شود كه يك نامه فحش توي 
اينها نباش��د؟گفتند آقا! هست، ولي ما خجالت 
مي كش��يم براي ش��ما بياوريم. امام گفتند نه! 
آنها را بياوريد!گاهي هم از امام خواسته مي شد، 
كس��اني را كه اس��ائه ادب مي كردند، بازداشت 
كنند كه ايشان مي گفتند خير! آنها به من فحش 
مي دهند و من ش��كايتي ندارم، اينجور امور كه 
اصول دين مردم نيس��ت كه تحقي��ق و تعقيب 
داشته باش��د. از ديگر خصوصيات حضرت امام 
اين بود كه اخبار از كانال هاي مختلف به ايشان 
مي رس��يد. از يك س��و تمام راديوهاي خارجي 
را گ��وش مي كردند، حتي آنهاي��ي را كه گوش 
كردنش را براي مردم جايز نمي دانس��تند. يادم 
هست يك بار كه از راديو بغداد حرف هاي شيخ 
علي تهراني را شنيدند، گفتند من هر شب براي 

اين ش��يخ علي دعا مي كنم كه از چنگال صدام 
و منافقين نجات پيدا كند. ام��ام خبرنامه هاي 
داخلي نهاده��اي مختلف را ه��م مي خواندند. 
گاهي مطالبي را يادداشت و پيگيري مي كردند. 
روزنامه ها هم كه در اختيارش��ان بود. از طريق 
مسئوالن و معتمدين هم كه دائماً در جريان امور 
بودند. در هر حال از كانال هاي مختلف، اخبار را 
دريافت مي كردند كه بسياري از آنها در اختيار 
كسي نبود و شائبه رسيدن اخبار سانسور شده 

به دست امام، كاماًل مردود است.«
  تلخ تري�ن و ش�يرين ترين خبري كه به 

امام رسيد 
آيت اهلل توسلي در بخش ديگري از اين گفت وگو، 
از يكي ديگ��ر از خصال ش��خصيتي امام گفته 
است:»پرهيز از ش��ادي يا اندوه مفرط و حركت 
بر مرز تعادل.«  ايشان دراين مقوله، از تلخ ترين 
و شيرين ترين خبري كه به امام رسيد نيز سخن 

مي گويد:
»امام هيچ وقت نه از شنيدن خبر ناگوار بي تاب 
مي شدند و نه از ش��نيدن خبر ش��ادكننده اي 
بيش از حد، اظهار ش��ادي مي كردند. من فقط، 
يادم هس��ت روزي ك��ه خبر فتح خرمش��هر به 
امام رسيد، بسيار متبسم و شاد بودند. هنگاهي 
هم كه به ناچار قطعنامه را قبول و آن گفته تلخ 
را بيان كردند من جام زهر را نوش��يدم، بس��يار 
محزون بودند. در هر حال امام شعار جنگ جنگ 
تا پيروزي را مطرح كرده بودند، اما در آن اوضاع، 
احساس كردند نظام در خطر اس��ت. ايشان به 
قدري با مردم، يكرنگ بودند كه مي دانستند هر 
چه بگويند مردم بدون ترديد خواهند پذيرفت و 
مي دانند كه امام، صالح مردم و آيين و مملكت 
را مي خواهند، اما در هر حال، پذيرش قطعنامه 

برايشان بسيار دشوار بود.« 
  رويكرد امام به ايثارگران

رابطه عاطف��ي رهبر كبير انقالب ب��ا ايثارگران 
انق��الب و خانواده ه��اي آنان از س��رفصل هاي 
شاخص در خوانش منش اجتماعي ايشان است. 
امري كه آيت اهلل توس��لي درب��اره آن خاطراتي 

شنيدني دارد:
»امام نسبت به شهدا و خانواده هاي آنها عنايت 
ويژه داش��تند. در س��ال هاي آخر حيات، همه 
مالقات ها را حذف كردند، چون توانايي جسمي 
ايشان تحليل رفته و اطبا استراحت مطلق را به 
ايشان تجويز كرده بودند، اما مالقات با خانواده 
شهدا را تا آخر عمر ادامه دادند. امام پيوسته به 
مسئوالن مي گفتند اينها بودند كه ما را به اينجا 
رساندند. نگذاريد مردم به انقالب و نظام بي عالقه 
ش��وند. كودتا نمي تواند نظام را ساقط كند، اما 
خالف من و شما مي تواند! از خانواده هاي شهدا، 
جانبازان، معلوالن و همسران شهيد، اگر كسي 
قصد ازدواج مجدد داش��ت، امام خطبه عقد را 
برايشان مي خواندند و به فرزندان شهدا عنايت 
بس��يار ويژه اي داش��تند. روزي عده اي سر سه 
راهي بيت امام آمدند و فري��اد اماما! يك لحظه 
ديدار را سر دادند. اواخر جنگ بود. امام هميشه 
رأس س��اعت 9 صبح، به امور مختلف رسيدگي 
مي كردند. آن روز با شنيدن صداي اين جوان ها 
به ديدارش��ان رفتند. جوان هاي 17- 16 ساله 
بس��يجي بودند كه اش��تياق ديدار امام قبل از 
رفتن به جبهه، آنها را به آنجا كش��انده بود. امام 
در آن جلس��ه گفتند وقتي ش��ما را مي بينم از 
خودم خجالت مي كشم و ش��رمنده مي شوم. با 
اين حرف چنان ولوله اي در آن جمع افتاد و به 
قدري آشفته شدند كه ضجه مي زدند و صداي 
ضجه آن جمعيت كثير، حس��ينيه را مي لرزاند. 
امام گفتند به حال ش��ما غبطه مي خورم. كاش 

جاي شما بودم.«
  آخرين مالقات 

واپس��ين پرس��ش از راوي در اين گفت وشنود، 
مربوط به آخرين ديدار وي با رهبر كبير انقالب، 
رحلت آن ب��زرگ و رويداده��اي معطوف بدان 
است. آيت اهلل توسلي در باره نحوه دريافت خبر 
وخامت حال ام��ام و عزيمت ب��ه جماران پس 
از ش��ركت در ش��وراي بازنگري قانون اساسي 

مي گويد:
»صب��ح آن روز مس��ئوالن نظ��ام و اطب��ا در 
بيمارستان جمع ش��ده بودند. من صبح رفتم و 
ديدم حال امام بهتر اس��ت و بعد هم به شوراي 
بازنگري قانون اساسي رفتم. از شورا كه برگشتم، 
حاج احمدآقا زنگ زدند كه فالني بيا. همراه آقاي 
خامنه اي و آقاي هاشمي به بيمارستان رفتيم. 
امام حرف نمي زدند و فضا بس��يار سنگين بود. 
اطبا همه تالششان را كردند كه حال امام بهتر 
شود. امام به حاج احمدآقا گفته بودند كه فالني 
در راديو احكام مي گويد و مي خواهم دو سه نكته 
را به او گوشزد كنم. متأسفانه وقتي رسيدم كه 
ديگر امام سخني نگفتند. ساعت 10 و 20 دقيقه 
شب بود كه قلب مهربان امام از حركت ايستاد و 
صداي شيون و ضجه به آسمان رسيد. مسئوالن 
 تراز اول اعالم كردند كه همه آرام باشند، چون 
اعالم خبر در آن وقت شب صالح نيست. حدود 
س��اعت دو بعد از نيمه ش��ب، جنازه امام را به 
خانه ش��ان برديم و اين افتخار نصيب من ش��د 
كه ايشان را غسل بدهم. سپس مشغول تكفين 
ش��ديم و برد يماني اي را كه آقاي آشيخ حسن 
صانعي آورده بودند، روي آن پيچيديم و قرآني را 
روي سينه امام قرار داديم. صبح به علت كثرت 
جمعيت تدفين امام انجام نش��د و كفن از بين 
رفت و جنازه را به جماران برگردانديم. در آنجا 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، بردي را كه براي خود 
نگه داشته بودند، فرس��تادند، آن را روي همان 
كفن كشيديم تا بعدازظهر كه امكان دفن پيكر 

امام فراهم شد.« 

يك روز ام�ام به يكي از مس�ئوالن 
كار گفتند: اين نامه هاي�ي كه براي 
م�ن مي آي�د ك�ه هم�ه اش تعريف 
است. آخر مگر مي شود كه يك نامه 
فحش توي اينها نباشد؟گفتند: آقا! 
هس�ت، ولي ما خجالت مي كش�يم 
براي ش�ما بياوريم. امام گفتند: نه! 
آنه�ا را بياوريد!گاه�ي ه�م از امام 
خواسته مي شد، كساني را كه اسائه 
ادب مي كردند، بازداش�ت كنند كه 
ايش�ان مي گفتند: خير! آنها به من 
فحش مي دهند و من شكايتي ندارم!


