
  محمدرضا كائيني
در روزهاي�ي كه بر ما گذش�ت، عال�م فرهيخته 
و خ�دوم زنده ياد آيت اهلل سيدهاش�م رس�ولي 
محالتي روي از جهان برگرفت و رهسپار ابديت 
گشت. هم از اين روي و در نكوداشت پيشينه آن 
بزرگ در خدم�ت طوالني به ام�ام راحل و رهبر 
معظم انق�الب اس�المي، بخش هاي�ي از يكي از 
گفت وشنودهاي خود را با ايشان مورد بازخواني 
تحليلي ق�رار داده ام. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

   
  امام و پدرم، دوستان ديرين و صميمي

زنده ياد آيت اهلل سيدهاشم رسولي محالتي در عداد 
مراودان و مرتبطان ديرين امام خميني به ش��مار 
مي رفت. اين رابطه كه از دوس��تي پدر وي آيت اهلل 
سيدحسين رسولي محالتي با امام نشئت مي گرفت، 
در ادامه خويش طول و گس��تره فراوان يافت و وي 
را به يكي از صاحبان سّر رهبر كبير انقالب تبديل 
كرد، به گونه اي كه مي توان ادعا ك��رد آنچه وي از 
مراودات طوالني خويش با امام راحل بيان كرد، در 
برابر آنچه مي دانس��ت و بيان نكرد، اندكي از بسيار 
است. آيت اهلل رسولي در گفت وشنود با اين قلم در 
باب چگونگي آغاز آشنايي و ارتباط با امام خميني 

چنين بيان كرده است:
»در مدرس��ه ابتدايي به خاطر آش��نايي با مرحوم 
آيت اهلل حاج آقا مصطفي خمين��ي به حضرت امام 
ارادت پيدا كردم. از اين گذش��ته، ب��ه خاطر ارادت 
بي��ش از حد مرحوم پ��درم، مرحوم آي��ت اهلل حاج 
حسين رسولي محالتي به حضرت امام كه در حوزه 
علميه قم گاهگاه در درس هاي اخالق امام شركت 
مي كردند و پيوسته از مكارم اخالق و فضايل عاليه 
ايش��ان براي ما تعريف مي كردند، م��ن نيز بيش از 
پيش شيفته س��جاياي اخالقي امام شدم. حضرت 
امام چند س��الي بود كه تابس��تان ها و هنگامي كه 
حوزه علميه قم تعطيل مي شد، به محالت مي آمدند 

و ايام تعطيل را در مح��الت مي گذرانيدند و درس 
اخالق هم در مسجد جامع محالت براي عموم مردم 
داش��تند. ما در آن حد نبوديم كه استفاده كافي از 
مطالب ايش��ان ببريم، ولي بيان ش��يوا و بحث هاي 
پرمحتوا و ش��نيدني ايش��ان جاذبه اي قوي داشت 
كه همه را به خود جذب مي كرد و اجتماع عظيمي 
تش��كيل مي ش��د و ما هم مي رفتيم. پس از آن نيز 
هنگام��ي كه مرحوم پ��در، به امر مرح��وم آيت اهلل 
بروجردي به امامزاده قاسم شميران آمدند، حضرت 
امام تابستان ها به آنجا مي آمدند، و اين هم به خاطر 
محبت و عالقه اي بود كه ايش��ان به پدرم داشتند و 
خالصه، محبت طرفيني بود و همانگونه كه پدرم به 
ايشان عالقه مفرطي داشتند، ايشان هم به مرحوم 
پدرم محبت زيادي داش��تند كه در اي��ن باره من 

خاطرات و داستان هايي هم دارم.« 
  از اولين ش�اگردان درس امام در مس�جد 

سلماسي قم
خص��ال و ويژگي هاي ش��خصيتي ام��ام خميني، 
فصلي مهم در خوانش تاريخ انقالب اسالمي است. 
اين بازخواني هنگام��ي اهميتي درخور مي يابد كه 
توسط برخي نزديكان آن بزرگ انجام گيرد. آيت اهلل 
سيدهاشم رسولي محالتي كه خود از حواريون رهبر 
كبير انقالب بود، در باب سيره امام و عوامل جذابيت 
آن روايتي شنيدني دارد. وي در اين باره مي گويد: 

»بنده هرچه به ايشان نزديك تر  مي شدم و ظرفيت 
وجودي من براي درياف��ت فيوضات و بركات از آن 
حضرت بيشتر مي ش��د، به همان نس��بت ارادت و 
عالقه ام به ايشان زيادتر مي گرديد تا وقتي كه ايشان 
درس خارج را ش��روع كردند و من جزو نخس��تين 
افرادي بودم كه افتخار شاگردي درس خارج ايشان 
را در مسجد سلماسي قم كه نزديك منزلشان بود، 
پيدا كردم. از نخستين روزهاي ش��روع مبارزات و 
آغاز نهضت مقدس امام، توانستم در كنارشان و جزو 
خدمتگزاران ايشان باشم، كه اميد است مورد قبول 
درگاه الهي و عنايت حضرت بقيه اهلل قرار گرفته باشد 

و اين توفيق را پيدا كردم تا پايان عمر با بركت ايشان 
نيز آن راه مقدس را ادامه بده��م و يار خوبي براي 

اهداف عاليه ايشان باشم.« 
  آغاِز دفتر امام خميني

بر اساس شواهد تاريخي، امام خميني در زمره اعالم 
نامداري اس��ت كه پس از رحلت آي��ت اهلل العظمي 
بروج��ردي و به رغم جايگاه ممت��از علمي در حوزه 
قم، حاضر ب��ه پذيرش مرجعيت نش��د و هم از اين 
روي، تأسيس دفتر ايشان نيز به تعويق افتاد. پس 
از گذر زم��ان و تثبيت طبيعي و قه��ري مرجعيت 
امام، آيت اهلل رسولي محالتي از آغازين چهره هايي 
بود كه در آن مشغول به كار ش��د و تا پايان حيات 
ايشان نيز به اين خدمت تداوم بخشيد. وي درباره 
بسترهاي تأسيس دفتر امام در سال 1342، چنين 

روايت كرده است: 
»تا جايي كه من به ياد دارم، حضرت امام تا س��ال 
42 كه از زندان آزاد ش��دند و پ��س از چندي به قم 
آمدن��د، دفت��ري و كم��ك كاري در كارهاي خود 
نداشتند و گذشته از اعالميه ها و بيانيه هايي كه خود 
مي نوشتند، پاسخ نامه ها و رسيدها و اجازات و غيره 
را هم به قلم خودشان مي نگاش��تند و به راستي كه 
كار بسيار سنگيني از اين نظر داشتند كه به كمك 
و توفيقات اله��ي انجام مي دادند. پ��س از اينكه در 
سال 42 از تهران به قم منتقل شدند و رفت و آمدها 
و ديد و بازديدها شروع شد و هر روزه جمع زيادي 
از علماي تهران و ساير ش��هرها به همراه گروه هاي 
مردم براي ديدار امام به ق��م مي آمدند و مراجعات 
و مكاتبات ايشان زياد ش��د، به پيشنهاد جمعي از 
نزديكانشان پذيرفتند كه براي مكاتبات و مراجعات 
كمك بگيرند و افرادي براي اينگونه كارها انتخاب 
شوند. البته ايشان با اكراه دفتر تشكيل دادند. قرعه 
فال به نام اين حقير اصابت كرد و اين افتخار نصيب 
اين بي بضاعت گرديد و قرار شد كار نوشتن نامه ها و 
رسيد وجوه و اجازات و استفتائات به عهده اين جانب 
باشد. در آغاز كار سنگيني بود كه خدا توفيق داد و 

تا جايي ك�ه من به ي�اد دارم، حضرت 
امام تا سال 42 كه از زندان آزاد شدند 
و پس از چندي به قم آمدند، دفتري و 
كمك كاري در كارهاي خود نداشتند. 
وقتی مراجعات و مكاتبات ايشان زياد 
شد، به پيشنهاد جمعي از نزديكانشان 
پذيرفتند كه براي مكاتبات و مراجعات 
كمك بگيرند و اف�رادي براي اينگونه 
كارها انتخاب شوند. قرعه فال به نام اين 
حقير اصابت كرد و اين افتخار نصيب 
اين بي بضاعت گرديد و قرار ش�د كار 
نوشتن نامه ها و رسيد وجوه و اجازات 
 و استفتائات به عهده اين جانب باشد

وقتی سكته قلبي امام پيش آمد و ايشان 
را به تهران و بيمارس�تان قل�ب آوردند 
من ني�ز طبق وظيف�ه اي كه داش�تم به 
بيمارس�تان آمدم و در يكي از اتاق هاي 
بيمارس�تان دفتر كار خود را تش�كيل 
دادم و به تنهايي بيشتر اوقات شب و روز 
كار مي كردم و روزهاي تلخي را پش�ت 
س�ر گذاش�تم، تا اينكه بحمداهلل حال 
ايش�ان رو به بهبودي گذاشت و ابتدا به 
ظهيرالدوله و پس از چند ماه به جماران 
منتقل شدند و من نيز همراه ايشان بودم
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 »يادها و يادمان هايي از روزهاي آفتابي وصل«
 در گفت وشنود با زنده ياد آيت اهلل سيدهاشم رسولي محالتي

هرچه به امام نزديك تر  مي شدم 
عالقه ام به او افزون مي شد!
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  شاهد توحيدي
پرداخت ب��ه زندگينامه 
و كارنامه سياس��ي فرح 
ديبا، ب��ه عن��وان يكي 
از موضوع��ات كت��ب 
قط��ِع پالتوي��ي مرك��ز 
اس��ناد انقالب اسالمي 
ب��راي جوان��ان، م��ورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. 
كت��اب »ع��روس آخر« 
در پ��ي نمايان��دن آن 
اس��ت كه چگونه دختركي از تب��اري گمنام، بر 
مسند»شهبانوگري« ايران تكيه زد و اين امر، چه 
تبعات و پيامدهايي داشت. اين كتاب كه توسط 
بهمن هدايتي از روزنامه نگاران پرسابقه دو دهه 
اخيرتأليف شده، در صدر خود ديباچه اي دارد كه 

به شرح ذيل آغاز مي شود:
»در تاريخ، همه علوم انس��اني حض��ور و ظهوري 
عميق دارند و مي توان با خوان��دن دقيق و عميق 
تاريخ، از همه آن علوم بهره برد، ولي حقيقت اين 
اس��ت كه اگر تاريخ به قصد جست وجو و شناخت 
س��نن الهي مس��تتر در آن خوانده ش��ود و نه به 
قصد ش��نيدن داستان و س��رگرمي، يا اجبار نمره 
و كالس، ش��يرين ترين درس هاس��ت. ه��ر برگي 
از تاري��خ، گوش��ه اي از يك عبرت يا س��نت  الهي 
است و از اين روس��ت كه مطالعه سرگذشت اقوام 
پيش��ين، توصيه اي قرآني براي مؤمنين اس��ت و 
امروز متأسفانه نشانه هاي غيرقابل انكار فراموشي 
تاريخ كه ثمري جز تكرار تلخ راه هاي پيموده شده 
را ندارد، در جامعه ما به چشم مي آيد. دوران زندگي 
فرح ديبا در محدوده زماني بسيار مهم و حساسي 
واقع شده است، از 1317 ش يعني سالي كه فرح 
پا به عرصه  وج��ود نهاد، س��ال هاي اوج حكومت 
رضاخاني در ايران اس��ت تا رفتن به فرانسه براي 
تحصيل و درنهايت، بازگش��ت به اي��ران و ازدواج 

با شاه در1338 ش و 19 سال ش��راكت با شاه در 
قدرت و ثروت.« 

مقدمه اين اثر در ادام��ه خويش، زندگي فرح ديبا 
را به دو بخش تقسيم كرده و در شرح و بسط آن، 
اينگونه داد سخن داده است: »اگر دوراني را كه فرح 
ملكه پهلوي بود به دو نيم تقسيم كنيم، مي توان 
گفت كه دوره اول، فرح به عنوان شبه روشنفكري 
كه فكر مي كرد چپ گرا و متمايل به سوسياليسم 
اس��ت و به درباري راه پيدا كرده، مطرح است؛ اما 
با غرق شدن در زندگي اش��رافي و در پي كم رنگ 
ش��دن روزافزون كمونيس��م، در س��ال هاي دهه 
70 ميالدي، به غرب متمايل ش��ده و به كس��وت 
ليبرالي درآمد. در بررسي دوران فرح، در اوايل به 
نقش خاص فرح در برقراري روابط با بلوك شرق، 
شوروي و چين برخورد مي كنيم، به گفته اردشير 
زاهدي، فرح بنيانگذار روابط ايران و چين و ايران و 
شوروي بود، اما كم كم و در پايان دهه  70 ميالدي، 
از شدت گرايش فرح و اطرافيانش به شرق كاسته 
شده، تمايل آنان به غرب زياد مي شود. در فصول 
انتهايي اين كتاب، خواهي��م خواند كه به محض 
اينكه كارتر، رئيس جمهور وقت امريكا، سياس��ت 
حقوق بش��ر و فضاي باز سياس��ي را براي تجويز 
كرد، اين فرح و اطرافيانش بودن��د كه به او چراغ  
سبز نش��ان دادند. هرچند با وقوع انقالب اسالمي 
و سقوط رژيم پهلوي، طومار حيات سياسي فرح 
و اطرافيانش در هم پيچيده شد، اما بايد پذيرفت 
هنوز رگه هاي��ي از آن تغيي��ر حركت هاي جنس 
ش��يطاني در بعضي احزاب و جريانات سياس��ي 
جامعه امروز ايران، قابل رديابي اس��ت! داس��تان 
فرح تنها قصه جذاب دختر فقي��ر و يتيم كه مثل 
داس��تان هاي عامه پسند، ناگهان ش��اهين بخت 
اقبال بر دوشش نشست و به چشم  هم زدني خود 
را در كاخ هاي پرزرق و برق و كنار پادش��اه يافت، 
نيست؛ داس��تان فرح تنها حكايت ملكه اي ساقط 
شده از سرير قدرت با فراز و فرودهاي خواندني و 
داستان هايي از اين دست، نيست؛ داستان فرح، در 
وراي ظاهر پرحادثه و رنگارنگش، قبل از هرچيز 
روايت يك سنخيتي است؛ روايتي از يك همراهي 
و همزادي و همبس��تگي پنهان بين همه  اجزاي 

جريان باطل است.«

 به بهانه بازنشر زندگينامه 
 مستند »فرح ديبا« از سوي 
مركز اسناد انقالب اسالمي

»ملكه« بازي!

بحمداهلل توانستم اين كار را روبه راه كنم. مهم تر 
اينكه مضمون تمام نامه ها و پاسخ ها و اجازات و 
رسيدها در دفاتر جداگانه ثبت مي شد و خالصه 
تحت برنام��ه و ضابطه  اي بود كه متأس��فانه در 
ش��بي كه كماندوهاي رژيم ش��اه به خانه امام 
ريختند و ايشان را شبانه به تهران و تركيه بردند، 
آن دفاتر و نامه ه��ا را نيز به هم��راه كتاب هاي 
حضرت امام و لوازم دفتر و غيره به غارت بردند و 
يكي دو روز بعد كه ما از خانه هاي همسايگان و 
پشت بام ها با زحمت خود را به داخل خانه و اتاق 
دفتر رسانديم، اثري از آن دفاتر و نامه ها به جاي 

نبود و هنوز هم نمي دانيم كجاست.« 
  دفتر امام پس از تبعيد امام

بي ش��ك رژيم ش��اه در پي تبعيد امام خميني 
از ايران، درص��دد بود تا نام و ي��اد او را از اذهان 
محو و تمامي نشانه هايي كه مردم را به ياد وي 
مي انداخت، از بين ببرد. با اين همه تني چند از 
ياران مؤمن و مخل��ص وي، با تالش پيگير مانع 
از اين امر شدند و چراغ اين كانون را روشن نگه 
داشتند. در خاطره اي كه درپي مي آيد، آيت اهلل 
رس��ولي محالتي از چند و چون اداره دفتر امام 
در دوره تبعيد ايش��ان و ني��ز خاطرات خويش 
از روزه��اي ورود آن بزرگ ب��ه تبعيد گاه عراق 

گفته است:
»پ��س از تبعيد حض��رت امام به تركي��ه، دفتر 
ايشان در قم به كار خود ادامه داد و مرحوم حاج 
آقا شهاب الدين اشراقي، داماد امام، دفتر را اداره 
مي كردند و من در خدمت ايشان انجام وظيفه 
مي كردم تا وقتي كه امام را به عراق و سپس نجف 
منتقل كردند. من و يكي از دوستانم آقاي حاج 
ش��يخ عبدالعلي قرهي، نخستين كساني بوديم 
كه از قم خ��ود را به امام رس��انديم و هنوز چند 
روزي از ورود ايشان به عراق نگذشته بود كه در 
كربال به ايشان ملحق شديم و در مراسم ورود به 
نجف و اس��تقبال علما و مردم نجف و همچنين 
ديد و بازديد و مالقات هاي ايشان با علماي نجف 
در خدمتش��ان بوديم. پس از ورود امام به نجف 
نيز دفتر مختصر و محدودي را در خانه ايش��ان 
تشكيل داديم، ولي دوامي نداشت و پس از چند 
ماه كه ناچار شدم به ايران بيايم، ديگر دفتري به 
آن صورت نداشتند و بيش��تر كارها را خودشان 

انجام مي دادند تا وقتي كه به پاريس رفتند.« 
  دفتر امام پس از بازگشت امام به ايران

همانگونه كه اش��ارت رفت، ادامه فعاليت دفتر 
امام و اعض��اي مخلص و فع��ال آن در دوران پر 
اختناق تبعيد ايشان، به سختي انجام مي گرفت 
تا اينكه رژيم پهلوي در اواخر دهه 40، آن را به 
طور كل تعطيل و كاركن��ان آن را مورد پيگرد 
جدي قرار داد. با اين همه ش��بكه گس��ترده و 
مخف��ي وكالي امام خميني در داخل كش��ور، 
همچنان به فعاليت خويش ادامه مي داد. به هر 
روي و پس از ممانعت ياد شده، آيت اهلل رسولي 
محالتي نيز رحل اقامت را به تهران برد و تدريس 
و تأليف و امامت جماعت را در اين شهر به انجام 
مي رساند. اين ش��رايط همچنان ادامه يافت تا 
اينكه انقالب اسالمي پيروز ش��د و او به كار در 

دفتر امام بازگشت: 
»من همچنان مترص��د اوضاع ب��ودم تا روزي 
كه امام به تهران بازگش��تند و در مدرس��ه رفاه 
مستقر شدند. همان روز به دستور ايشان دفتر 
كار را در يكي از اتاق هاي مدرس��ه رفاه تشكيل 
دادم و ش��روع به كار كردم و به خاطر شلوغي و 
رفت و آمد زياد ناچار شدم پس از چند روز دفتر 
را به يك��ي از خانه هاي نزديك به مدرس��ه در 
خيابان ايران منتقل كنم و با سختي و دشواري 
زياد، كار خود را شروع كردم تا وقتي كه امام به 
قم منتقل شدند و همراه ايش��ان به قم رفتم و 
دفتر را با وس��عت بيش��تري داير كردم و براي 
هر قسمتي مسئول مشخصي تعيين شد و تازه 
مي رفت تا س��ر و س��اماني بگيرد كه متأسفانه 
س��كته قلبي پيش آمد و ايش��ان را به تهران و 
بيمارستان قلب آوردند. من نيز طبق وظيفه اي 
كه داشتم به بيمارستان قلب آمدم و در يكي از 
اتاق هاي بيمارس��تان دفتر كار خود را تشكيل 
دادم و به تنهايي بيش��تر اوقات ش��ب و روز كار 
مي كردم و روزهاي تلخي را پشت سر گذاشتم، 
تا اينكه بحمداهلل حال ايش��ان رو ب��ه بهبودي 
گذاشت و ابتدا به ظهيرالدوله و پس از چند ماه 
به جماران منتقل شدند و من نيز به همراه ايشان 
به ظهيرالدوله و جماران منتقل شدم و دفتر كار 
خود را تش��كيل دادم تا هنگامي ك��ه ماجراي 

جانگداز رحلت ايشان پيش آمد.« 
  يك خاطره تاريخي و پر عبرت!

همانگونه ك��ه تلويحاً اش��ارت رف��ت، آيت اهلل 
رسولي محالتي از سيره امام خميني خاطرات 
ف��راوان داش��ت كه در كت��اب خاط��رات و نيز 
گفت وش��نودهاي تاريخي خويش بدان اشارت 
برده است. با اين همه يكي از اين خاطرات، در 
ذهن آن بزرگ بسا برجسته مي نمود و هم از اين 
روي در مصاحبه ها و محاف��ل مختلف، فراوان 
به نقل آن مي پرداخت. اي��ن روايت تاريخي كه 
حاكي از كالن نگري و توجه امام به رفتار اعضاي 

دفتر خويش بود، به شرح ذيل است:
»پس از يك سال حبس و حصر امام و هنگامي 
كه ايشان به قم آمدند و دفتر را تشكيل داديم، 
كارهاي دفتر زياد بود و به س��ه دس��ته تقسيم 
مي ش��د: نامه ها و رس��يدها و احكام. مكاتبات 
به عهده من بود و پذيرايي و دي��د و بازديدها و 
تنظيم برنامه هاي مالقات و به اصطالح تشريفات 
دريافت و پرداخت وجوه امور مالي، به عهده دو 
تن از دوس��تان ديگر بود. پس از گذشت حدود 
چهار ماه از كار دفتر، روزي ب��ه فكر افتاديم كه 
شايد امام از كارهاي ما دل خوشي نداشته باشند 

و روي بزرگواري و كرامت نفسي كه دارند چيزي 
به ما نگويند و به روي ما نياورند. خوب اس��ت، 
نزد ايشان برويم و به اصطالح، كار خود را عرضه 
كنيم تا اگر نظري دارند بفرمايند. اين مطلب را 
با آن دو دوست ديگر در ميان گذاشتم و آنها هم 
پذيرفتند و قرار ش��د در يكي از روزها كه امام از 
درس برمي گردند، يعني حدود ساعت 10 صبح 
و هنگام مالقات ها و ديدارها، هر سه نزد ايشان 
برويم و مطلب را عنوان و استفس��ار كنيم. البته 
دوستان زرنگي كردند و اظهار مطلب را به عهده 
من گذاشتند و مرا مأمور سخن گفتن در اين باره 
كردند. من نيز يكي دو روز فكر كردم كه چگونه 
مطلب را ادا و از كجا شروع و به كجا ختم كنم، 
چون س��خن گفتن در برابر امام با آن سطوتي 
كه داش��تند، حتي براي ما كه ه��ر روز خدمت 
ايشان مي رسيديم و با ايشان گفت وگو داشتيم، 
كار آس��اني نبود. باالخره روز موعود فرا رسيد و 
هنگامي كه ايشان از درس مراجعت كردند و به 
اتاق مالقات رفتند، ما سه نفر به دربان سفارش 
كرديم كه به كس��ي اجازه مالق��ات ندهد تا ما 
خدمت ايشان برويم و بازگرديم و بدين ترتيب 
هر سه وارد اتاق شديم و سالم كرديم و نشستيم. 
امام برخالف انتظار مش��اهده كردن��د به جاي 
مالقات كننده ه��اي هر روزه كه در آن س��اعت 
به ديدارشان مي رفتند، ما س��ه نفر كه كارهاي 
مهم و كليدي خان��ه به عهده ما بود، دس��ت از 
كار كش��يده ايم و به محضرش��ان رفته ايم. نگاه 
تعجب آميزي به ما كردند، ولي روي همان وقار 
و متانت و پرحوصلگي خاصي كه داشتند چيزي 
اظهار نكردند و جواب سالم ما را دادند و منتظر 
ماندند كه ح��رف بزنيم. طبق ق��رار قبلي، من 
سخن را آغاز كردم و مطالبي را به اين مضمون 
خدمتشان عرض كردم و گفتم: »غرض از تصديع 
خاطر مبارك آن بود كه قرار شد امروز خدمتتان 
برسيم و مطلبي را از طرف خود و دوستان حاضر 
خدمتتان ع��رض كنم و آن مطل��ب اين بود كه 
از روز نخست كه به خانه ش��ما آمديم و افتخار 
خدمتگزاري شما را پيدا كرديم، هدفمان خدمت 
به نهضت مقدس و قيام اسالمي شما بود و چون 
ديديم شما پرچم اين نهضت را به دوش گرفته و 
آماده هرگونه فداكاري در اين راه شده ايد، ما هم 
احساس وظيفه كرديم و براي كمك به شما به 
اينجا آمديم. شما با بزرگواري خاصي كه داشتيد 
پست هاي مهم و كارهاي حساس را به ما واگذار 
كرديد و ما را امين كارهاي خود دانستيد، وگرنه 
ما حاضر بوديم ه��ركاري را كه الزم بود، اگرچه 
جاروكش��ي و كفش جفت كردن باش��د، انجام 
دهيم. اكنون چند روز اس��ت به فك��ر افتاده ايم 
كه ش��ايد ما نتوانسته باش��يم از نظر اخالقي و 
برخورد با مردم و ش��يوه كار و عمل، آنگونه كه 
شما مي خواهيد وظايف محوله را انجام دهيم و 
كار ما مورد رضايت و پسند شما نباشد، ولي شما 
روي آن بزرگواري و گذش��تي كه داريد به روي 
ما نمي آوريد. هيچ گونه رودربايستي با ما نداشته 
باشيد و هر ايراد و اشكالي به كار ما داريد صريحاً 
به ما بفرماييد و مطمئن باش��يد كه ما ناراحت 
نمي شويم. اگر هم تشخيص داده ايد كه بايد كار 
ما را عوض كنيد و كار پايين تري را به ما بسپاريد 
يا اصاًل ما را جواب كني��د و كاري به ما ندهيد، 
باز هم آماده ايم آن را بپذيري��م و كوچك ترين 
ناراحتي هم از اين بابت نخواهيم داش��ت، چون 
هدف ما جلب رضايت ش��ما و كم��ك به هدف 
عالي و مقدس شماس��ت... درست يادم نيست 
چه جمالتي را ادا كردم و چگونه بيان داش��تم. 
همين قدر يادم است كه ايش��ان در تمام مدت 
به حس��ب عادت هميشگي، سرش��ان را پايين 
انداخته بودند و گوش مي دادند و چون سخنان 
من تمام شد و س��اكت شدم، سرش��ان را بلند 
كردند و با كمال صراح��ت و قاطعيت فرمودند: 
»آقاي رسولي احتياجي به اين حرف ها نيست، 
هر زمان كه من تش��خيص دادم وجود شما در 
اين خانه به ضرر اسالم است بيرونتان مي كنم! 
بفرماييد س��ركارتان! بفرماييد!...« ديگر ش��ما 
حدس مي زنيد ما چه حالي پيدا كرديم و چگونه 
تحت تأثير عظمت آن امام و رهبر بزرگوار قرار 
گرفتيم. جرئت ادامه گفتار را از دست دادم و با 
يك دنيا بهت و حيرت از اتاق خارج شديم و به 
دنبال كار خود رفتيم. هم��ان چند جمله براي 
تنبيه ما و حواس جمعي ما در كارها و احساس 

مسئوليت خطير و بزرگ ما كافي بود.« 
  و كالم آخر... 

زنده ياد آيت اهلل سيدهاشم رسولي محالتي پس 
از ارتحال رهب��ر كبير انقالب، ب��ه انجام همان 
وظيفه در دفت��ر رهبر معظم انقالب اس��المي 
پرداخت و تا پايان حيات بدان تداوم بخش��يد. 
ش��هادت رهبري درباره خل��وص و خدمت آن 
فقيد س��عيد ك��ه در پيام تس��ليت ايش��ان به 
مناسبت درگذشت وي تبلور يافت را، ختام اين 

گفت وشنود قرار مي دهيم:
»درگذشت عالم بزرگوار جناب حجت االسالم 
والمس��لمين آقاي حاج سيدهاش��م رس��ولي 
محالتي )رضوان اهلل تعالي علي��ه( را به خاندان 
مكّرم، همس��ر محترم و فرزندان گرامي و ديگر 
بازماندگان و نيز ب��ه همه ارادتمندان ايش��ان 
تس��ليت عرض مي كنم. اين عال��م جليل عمر 
بابركت خود را در خدمت اس��الم و مس��لمين 
گذرانيدند. س��ال ها در قم و نج��ف و تهران در 
كنار امام راحل خدم��ت كردند و پس از رحلت 
معظم له با اين حقير به همكاري اشتغال يافتند. 
آثار قلمي ايش��ان از ترجمه و تصحيح و تحقيق 
مورد اس��تفاده  عالقه مندان اس��ت. از خداوند 
متعال رحمت و مغفرت و علو درجات آن مرحوم 

را مسئلت مي كنم.«
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