
  احمدرضا صدري
سالگرد رحلت رهبر كبير انقالب، فرصتي است 
مغتنم در بازخواني آنچه در دوره رهبري آن بزرگ 
رفته است. از اين روي و در روايتي كه پيش روي 
شماست، دكتر محس�ن رضايي فرمانده پيشين 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در باب تعامل »امام 
خميني، سپاه پاس�داران انقالب اسالمي و دفاع 
مقدس« سخن گفته است. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

    
  ام�ام خميني بس�ان ي�ك فرمان�ده قاطع

 و مقتدر نظامي
دكتر محس��ن رضاي��ي در خاطرات خوي��ش، امام 
خميني را بيشتر در كسوت پشتوانه قاطع و مقتدر 
رزمندگان و فرماندهان آن��ان مي بيند كه آنان را به 
لحاظ روحي تش��جيع و تجهيز مي كرده است. او در 
اين باره، جلس��ات فرماندهان نظامي با رهبر كبير 

انقالب را به عنوان شاهد مي آورد:
»از همان اولين لحظه هاي ش��روع جنگ تحميلي، 
حضرت امام با روحيه اي ق��وي مانند فردي نظامي 
و مس��لط عمل كردند. ايش��ان به تمام ليبرال ها و 
ملي گراي��ان و محافظه كاراني كه اگرچ��ه در رأس 
امور قرار داشتند، اما بس��يار ترسيده بودند، دلداري 
مي دادند. حضرت امام،  جلس��ات نظام��ي را مرتب 
تشكيل مي دادند. من هم در يكي دو تا از آن جلسات، 
اگرچه فرمانده سپاه نبودم، ش��ركت داشتم. در آن 
جلسات، حضرت امام مانند مسئوالن نظامي، قاطع و 
مقتدر با مشكالت برخورد مي كردند. اگرچه هميشه 
چنين بوده است و حت��ي هنوز هم چني��ن انتظار 
مي رود كه اف��راد روحاني كه طبع��ي ماليم دارند، 
توانايي برخورد با مسئوالن نظامي را نداشته باشند، 
اما امام  وراي تمام اين انتظارات بودند. در جلسه هاي 
شوراي عالي دفاع، نظرهاي مختلفي به حضرت امام 
داده مي شد كه ايشان هم با قاطعيت، رهنمودهايي 
مي دادند ي��ا دستورهايي را اب��الغ مي كردند. با اين 
همه، هميشه مبناي كار امام بر اين بود كه فرماندهان 
خودش��ان تصميم بگيرن��د. فقط در ش��رايطي كه 
مس��ائل بس��يار حس��اسي به ميان مي آمد يا اينكه 
فرماندهان ب��ه روحيه گرفتن از امام نياز داش��تند، 

دخالت مي كردند.« 
 براي حفظ اسالم، دندان روي جگر گذاشته ام 

و دارم تحمل مي كنم
نحوه مواجهه بنيانگذار جمهوري اسالمي با اختالف 
ديدگاه ه��ا و همچني��ن تقليل آنه��ا از ويژگي هاي 
برجسته شخصيت ايش��ان از منظر محسن رضايي 
است. وي در اين باره به خاطره اي ش��نيدني اشاره 

دارد:
»به ياد دارم در همان اوايل، در كشاكش برخورد با 
بني صدر و بعضي از اعضاي شوراي انقالب، فشارهاي 
بسياري بر من وارد ش��ده بود. به همين دليل، من و 
تعدادي از برادران تصمي��م گرفتيم براي خواستن 
كمك و راهنمايي خدمت امام برسيم. در آن زمان، 
من مس��ئول اطالعات سپاه و آن ب��رادران نيز عضو 
شوراي عالي سپاه بودند. حضرت امام با وجود آنكه 
تصميم گرفته بودند صحبتي درباره اين كشاكش ها 
نكنند، پس از مشاهده روحيه خاص ما فرمودند: شما 
را به صبر و مقاومت توصيه مي كنم. شما فكر مي كنيد 
كه خود من هيچ نظري ندارم؟ در مورد اين مسائل و 
در ارتباط با اسالم، من امروز نظرياتي دارم، ولي براي 
حفظ اسالم، دندان روي جگر گذاشته ام و دارم تحمل 
مي كنم. آن قوانين و مقرراتي را كه نوش��ته و وضع 
شده است، اينطور نيست كه من نظر نداشته باشم. 
اما من براي حفظ اسالم، دندان روي جگر گذاشته ام. 

من از شما مي خواهم كه ش��ما هم دندان روي جگر 
بگذاريد و تحمل و مقاومت كنيد... تازه آن موقع بود 

كه ما متوجه بحران سياسي كشور شديم.« 
  امام تنها ت�ا مرحله سياس�ت نظامي پيش 

مي آمدند، نه بيشتر! 
مي��زان دخال��ت ام��ام خمين��ي در فرآينده��اي 
تصميم گيري جنگ تحميلي، از جمله مدخل هاي 
ش��اخص در پژوهش تاريخ دفاع مقدس و نيز سيره 
سياسي ايشان است. فرمانده پيشين سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي در اين باره معتقد است:
»دخالت اصلي امام در جنگ، عمدت��اً يك دخالت 
استراتژيك ب��ود، يعن��ي ايش��ان استراتژي جنگ 
را كنترل و هداي��ت و از ورود به مس��ائل تاكتيكي 
پرهيز مي كردند و چنانچه سياستي نظامي را اعالم 
مي كردند، در مصادي��ق آن دخالتي نمي كردند. در 
واقع، حضرت امام فقط تا مرحل��ه سياست نظامي 
پيش مي آمدند، نه بيشتر و اين هم به دليل اعتماد 
ايش��ان به توانايي فرماندهانش��ان بود. ايش��ان به 
زيردستانش��ان اعتماد بسياري نش��ان مي دادند و 
همين روحي��ه بود كه توانس��ت آن ق��درت عظيم 
را در بين جوانان م��ا به وجود آورد. ايش��ان نه تنها 
بي اعتمادي نش��ان نمي دادند، بلكه هميشه مشوق 
ما نيز بودند. هيچ يك از فرماندهان در طول جنگ، 
تنبيهي از حضرت امام  نديد، حتي اگر شرايط سخت 
و ناجوري پيش مي آمد. حضرت امام  غالباً استراتژي 
را بسيار خوب هدايت مي كردند، مثل تداوم جنگ 
يا دستيابي به اهداف درازم��دت و كوتاه مدت. يادم 
است در عمليات خيبر، كس��ي به خدمت امام  رفته 
و گفته بود: شكست سنگيني خورده ايم! اما امام  به 
او گفته بودند: شما اشتباه مي كنيد يا نمي فهميد كه 
اين عمليات چه اثر بزرگي در دنيا گذاشته است. اين 

برخورد ايشان در ارتباط با استراتژي جنگ بود. در 
ارتباط با تاكتيك نيز به ياد دارم كه يك بار خدمت 
امام  رفته بودم و حاج احمد آقا نيز حضور داش��تند. 
بعد از اينكه من توضيحات خود را درباره جنگ دادم 
و از جبهه و پيشرفت ها مسائلي را خدمت امام  عرض 
كردم، ايشان فرمودند: يك نفر قبل از شما اينجا آمده 
بود ]و با دست اش��اره كردند كه يعني اينجا نشسته 
بود[ و مي گفت:اين آقا محسن همه بچه هاي مردم 
را به كش��تن داده است! خدمت امام  گفتم: حاج آقا! 
ش��ما قبول كرديد؟ امام فرمودند: خير، من از شما 
دفاع كردم. سرباز اگر نجنگد، روحيه  اش را از دست 

مي دهد و شما بجنگيد.« 
محسن رضايي در بخش ديگري از خاطرات خويش، 
در باره نحوه تعام��ل فرمانده كل قوا ب��ا فرماندهان 

دفاع مقدس، اشاراتي گوياتر دارد:
»در برخورد ب��ا فرماندهان يا ب��ه طوركل نيروهاي 
نظامي رزمنده، حتي يك مورد هم نديدم كه امام  اخم 
كنند و بگويند كه چرا اين طور شد و فالن طور شد. بر 
عكس، گاهي ما خجالت زده مي ش��ديم و نزد ايشان 
مي رفتيم. ام��ا امام  به ما ق��درت و روحيه مي دادند. 
اساساً ايشان از روش عمومي فرماندهان نظامي دنيا 
پي��روي نمي كردند، بلكه روش خاص خودش��ان را 
داشتند. به طور مثال، هيچ وقت نمي گفتند كه چرا 
در اين مورد، پيروز نشده ايم، در صورتي كه همه ما 
مي دانستيم كه تا چه حد به امام فشار وارد مي شود. 
يك روز كه خدمت امام  رفته بوديم، متوجه ش��ديم 
كه امام بسيار تحت فشار هستند. منتظر بوديم كه 
با تغّير و عصبانيت، از فرمانده��ان، علت حوادث را 
سؤال كنند. اما اش��تباه مي كرديم. حضرت امام به 
حرف هايي كه ديگران مي زدند توجه نمي كردند، زيرا 

براي جنگ،  آينده روشني را مي ديدند.«
  تنوع كانال هاي خبري امام درباره جزئيات 

جنگ
رهبر كبي��ر انقالب ب��ه رغ��م دخالت نك��ردن در 
تصميم گيري ه��اي تاكتيك��ي جن��گ، از طري��ق 
كانال هاي گوناگون همواره در جريان آخرين وقايع 
دفاع مقدس بودند. رضايي تحليل خود در اين باره را 

به شرح ذيل بيان داشته است:
»حض��رت امام  بر جري��ان تم��ام عمليات ها احاطه 
و تس��لط كامل داش��تند. اخبار و اطالعات الزم، از 
طريق افرادي كه خود ايش��ان تعيي��ن كرده بودند، 
به شيوه هاي مختلف در اختيارشان قرار مي گرفت. 
گاهي اوقات، حضرت امام  توصيه ها و رهنمودهايي 
مي دادند كه حتي به مس��ائل تخصصي هم كشيده 
مي شد. يكي از اين توصيه ها در عمليات خيبر بود. 
در آن عمليات، حضرت امام  به آقاي انصاري فرموده 
بودند: با بچه ها تماس بگيريد ببينيد از پشتشان هم 
خبر دارند يا نه؟ من ابتدا زياد متوجه مطلب نشدم، 
از همي��ن رو از برادران پرسيدم: مگر پش��ت جزيره 
هم خبرهايي هس��ت؟ گفتند: بله، يك گروه گشت 
آمده بود اينجا و م��ا با آنان درگير ش��ديم، دوربين 
شناسايي ش��ان را هم جا گذاشته اند و رفته اند! براي 
من بس��يار عجيب بود كه چگونه امام  قبل از اينكه 
ما از اين جريان مطلع ش��ويم، در جريان قرار گرفته 

بودند.« 
  اس�م عمليات ه�ا را از رهنموده�اي ام�ام 

برمي گرفتيم
مقاطع انجام عمليات در دوران دفاع مقدس، در عداد 
خطير ترين و حساس ترين ادوار آن مقطع به شمار 
مي رود. بايد گفت بر حسب اسناد و شواهد از جمله 
خاطرات ذيل، رهبر كبير انقالب از آغاز اين حمالت، 

در جريان جزئيات آن بوده اند:
»گاهي اسم عملي��ات را از صحبت ه��اي خود امام  

در آس�تانه يك�ي از كودتاه�ا ب�ه 
حضرت ام�ام عرض كردم: ش�ما بهتر 
است امشب از اينجا تش�ريف ببريد، 
چ�ون ممكن اس�ت ب�ا هواپيم�ا مقر 
ش�ما را بمب�اران كنند. حض�رت امام 
فرمودند: من كه نمي ترس�م، اگر شما 
مي ترس�يد برويد توي پناه�گاه، من 
اينجا سر جاي خودم محكم ايستاده ام!
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»امام خميني، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و دفاع مقدس« 
در آيينه روايت دكتر محسن رضايي

 هيچ يك از فرماندهان
 در طول جنگ، تنبيهي از امام  نديد!
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  شاهد توحيدي
حجت االسالم والمسلمين  
محمدحسن رحيميان در 
عداد حواريون رهبر كبير 
انقالب اسالمي و اعضاي 
دفتر آن بزرگ به ش��مار 
مي رود. وي پيش از آن در 
دوران نهضت اسالمي نيز 
در زمره فع��االن مبارزات 
ب��ود. رحيمي��ان پس از 
ارتحال ام��ام خميني، خاطرات خوي��ش از دوران 
همجواري و همكاري با ايش��ان را در اثري با عنوان 
»در سايه آفتاب« منتش��ر ساخت كه بارها تجديد 
چاپ شد. وي در ديباچه اين اثر در توصيف موضوع 

آن آورده است:
»عظمت ش��خصيت حضرت امام، بس��ان كوهي 
بود بس��يار بزرگ كه قله رفيعش در وراي ابرهاي 
طبيعت، سر به آسمان معنوي��ت و عبوديت حق 
سائيده و با پيوند به سرچش��مه اليزال هس��تي، 
اعماق وجودش از زالل معرفت، سيراب و از گستره 
پيرامونش، چش��مه سارهاي حكمت، جاري شده 
و تش��نه كامان آب حيات را سرمست شوق وصال 
نمود. نه قله سر به فلك كشيده عرفانش در دسترس 
و ديد محجوب ما بود و نه گام هاي لنگ آگاهي ما 
را توان پيمودن دامنه گسترده و ابعاد كماالتش و 
نه انديشه قاصر ما را توان نفوذ در ژرفاي وجودش. 
عظمت شخصيت امام و عمق و گستردگي آن حتي 
براي نزديك ترين افراد و برجس��ته ترين شاگردان 
ايش��ان قابل دسترسي و ش��ناخت دقي��ق نبود و 
كسي را هم ياراي چنين ادعايي نيست. با اين همه 
هركس متناس��ب با درك و ظرفي��ت خويش و از 
زاويه اي آن هم در بعد ظاهري و اثباتي، قطره اي از 
درياي حكمت و فرزانگي امام را چشيده است و با 
جمع آوري اين قطره هاست كه جويبارهايي از آن 
درياي فضيلت براي تشنه كامان تاريخ و نسل هاي 
آينده، جاري مي شود. هرچند اين بنده ناچيز بيش 

از نيمي از عمرم را بسان خاري، نزديك و در كنار 
گل بي خار وجودش سر كردم ول��ي به دليل عدم 
قابلي��ت، كمتر از ط��راوت و زيباي��ي ملكوتي اش 
بهره مند ش��دم و بي گمان آنچه از او نصيبم ش��د 
قطره اي بود از دريا و در عين حال آنچه از اين قطره 
درك و احساسم با قلم شكسته در قالب الفاظ ناقص 
مي آيد باز هم قطره اي اس��ت از دريا! به هرحال از 
آنجا كه تمام كارها، حركت ه��ا و گفتارها و حتي 
سكوت ها و سكوت هاي امام- هرچند جزئي ترين 
آنها- درس هايي است عميق و پرمعني و نمودهايي 
است از حكمت الهي و روح ملكوتي اش كه به همه 
پيروان و عاش��قانش تعل��ق دارد از اين رو هركس 
آنچه را از امام ديده و شنيده بايد در اختيار همگان 
قرار دهد و از طرفي تذكر و اصرار برخي دوستان در 
زمان حيات امام و بعد از آن نويسنده را بر آن داشت 
تا به  رغم درك قاصر و ديد محدود و عدم يادداشت 
به موق��ع و روزانه تمام خاطرات و مش��اهدات كه 
موجب فراموش��ي آنها ش��ده يا آنچنان دقيق به 
خاطر نمانده كه قابل استناد باشد فقط به تحرير آن 
قسمت اندكي كه جسته و گريخته به طور مستند 

يادداشت كرده بودم مبادرت ورزم. 
بنابراين آنچ��ه در اين مختصر آم��ده است هرگز 
نمي تواند معرف شخصيت واالي حضرت امام باشد 
بلكه فقط گوشه اي است از داستان آشنايي ناقص 
نويس��نده با ايش��ان و خاطراتي چند از آنچه خود 
مستقيماً شاهد و مرتبط با آنها بوده ام و جز در چند 
مورد كه از مرحوم آيت اهلل شهيد حاج آقا مصطفي 
نقل كرده ام، از نقل صدها خاطره اي كه از ديگران 
ش��نيده ام، خودداري كرده ام به اين دليل كه نقل 
بدون واسطه از اعتبار و دقت بيش��تري برخوردار 
است و به اين اميد كه ديگران نيز آنچه را خود شاهد 
بوده اند تحرير نمايند تا ان شاءاهلل مجموعه اي كامل 
از خاطرات مستند كه بيانگر مجموعه سيره زندگي 
امام باشد براي رهروان و پيروان ايشان فراهم گردد. 
البته در اي��ن مجموعه از ذكر پ��اره اي از خاطرات 
به داليل سياسي و برخي به دليل عدم رضايت امام و 
برخي نيز به خاطر تكرار موارد مشابه آن در خاطرات 

ديگران خودداري شده است.
 اميد مخلصانه ام از درگاه خداوند منان آن است كه 
مصداق »ش��رالناس خدامنا« نباشم و صميمانه در 
پيشگاه مقدسش مس��ئلت مي نمايم كه ما را با او و 
بسيجيان مخلصي كه چه بسا او را هرگز از نزديك 
نديده بودند ولي راه هزار ساله را يك شبه طي كرده 
و در او ذوب ش��دند و با اش��اره اش به مقام شهود و 
شهادت راه يافتند و به اوليا و مقربان درگاه احديت 

پيوستند محشور فرمايد.« 

 آشنايي با سيره رهبر كبير انقالب 
»در سايه آفتاب«

آميختن »روايت«
 با »درايت«

استخ��راج مي كرديم، مثاًل ايش��ان در خصوص 
عمليات و نام فتح مي فرمودن��د: فتح الفتوح كه 
آن را فتح المبين ناميدي��م. در واقع اين جريان 
اسم گذاش��تن، يك جريان رسمي و قراردادي 
نبود. چنين نبود كه از پيش يك جلس��ه تعيين 
كنيم و در آن از ام��ام  بخواهيم كه اسم عمليات 
را تعيين كنند و تا ايشان اسم تعيين نكرده اند، 
ما نيز كار را شروع نكنيم، بلكه جريان امر به اين 
صورت بود كه اسم عمليات را گاه از صحبت هاي 
ايشان برداشت مي كرديم و ايش��ان هم نامي را 
كه براي عمليات انتخاب كرده بوديم، تحس��ين 
مي كردند.  با آغ��از هر عمليات��ي، حضرت امام 
از همان مراحل نخس��تين در جري��ان كار قرار 
مي گرفتند. ايشان مي دانستند در هر لحظه چه 
كاري انجام خواهيم داد، چ��ه يگان هايي عمل 
خواهند كرد، چه نيروهايي وارد عمل خواهند شد 
و فرماندهي به عهده چه كسي خواهد بود. رابط 
حضرت امام با ما، حاج احمد آقا و آقاي انصاري 
بودند كه از طرف امام ب��ا ما تماس مي گرفتند و 
درخواست ها يا دستورهاي ايش��ان را به ما ابالغ 
مي كردن��د. در اواخر جنگ، اين ش��يوه ارتباط 
بسيار پيشرفته تر ش��ده بود، يعني ما نقشه ها را 
با كد و رم��ز براي حضرت ام��ام مي فرستاديم و 
در حين عملي��ات يا پيش از آن ب��ا تلفن، كار را 
براي ايشان تش��ريح مي كرديم. مثاًل مي گفتيم: 
االن ما  به نقطه 400 رسيده ايم. فرمان هاي امام 
بيشتر جنبه استراتژيك داشتند. مثاًل هنگامي 
كه فرمودند: حصر آبادان بايد شكسته شود. . . و 
شكسته شد، هدف، ناكام كردن دشمن در كامل 
كردن حلقه محاصره نظامي بود، زيرا دشمن در 
آن زمان در حال محاصره نظامي جنوب بود. آنجا 
كه حلقه دشمن شكسته ش��د، محاصره اش نيز 
شكسته  شد. در واقع دو دستي كه مي خواستند 
از جنوب اهواز و شمال اهواز به يكديگر بپيوندند 
و خرمش��هر، آبادان، بس��تان و سوسنگرد را از 
خوزستان جدا كنند، به هم نرسيدند. دليل اين 
پيشامد فرمان حضرت امام  بود. بسياري بر اين امر 
وقوف نداشتند. حتي كارشناسان بزرگ نظامي 
هم نمي فهميدند كه اصرار امام  براي چيس��ت، 
اما بعد ثابت ش��د حضرت امام  ديد استراتژيك � 
نظامي داشتند و درايت ايشان هم باعث شد كه 
نقشه صدام عقيم بماند. يك بار نيز هنگامي كه 
در اواخر جنگ، صدام به خرمش��هر حمله كرد، 
حضرت امام برخوردي ب��ا ماهيت برخورد قبلي 
كردند. در آن زمان، ايش��ان دستور اكيد دادند 
به هر قيمتي كه هس��ت، ارتش عراق نبايد وارد 
خاك خرمشهر ش��ود. عراقي ها تا جاده آسفالت 
خرمشهر آمدند، ولي رزمندگان ما آنان را تا مرز، 
عقب راندند و به اين ترتيب مرزهاي بين المللي 

دوباره تثبيت شد.« 
  يك نفر در س�پاه قم است كه حرف هاي 

منافقين را مي زند!
در خاطرات محس��ن رضايي در باب نسبت امام 
خميني با سپ��اه پاسداران انق��الب اسالمي، به 
نكته اي ب��ر مي خوريم كه حاكي از حس��اسيت 
ايشان بر پيرايش سپاه از تفكرات ساختارشكن 
و غيرانقالب��ي اس��ت. وي در اي��ن مقوله چنين 

گفته است:
»تازه فرمانده سپاه ش��ده بودم كه حضرت امام 
مرا خواستن��د و فرمودند: يك نف��ر در سپاه قم 
است كه يكسري مقاالت نوش��ته و اين مقاالت 
هم��ان حرف ه��اي منافقين و اينهاست، ش��ما 
ايش��ان را بخواهيد و آنجا او را نگذاريد كه باشد 
و به جاي ديگري بفرستيد، چون قم مهم است 
و مسئله ساز مي ش��ود! وقتي جريان را پيگيري 
كردم، متوجه شدم كه ماجرا همان است كه امام 
 فرموده  بودند. آن موقع، تعجب كردم چگونه امام 
 با وجود آن همه مش��غله، فرصت كرده  اند تمام 
مقاالت را بخوانن��د و تمام جزئي��ات را زير نظر 

داشته باشند.« 
  به فرماندهان بگويي�د من از آنها راضي 

هستم
رابطه عاطفي ام��ام با فرمانده��ان و رزمندگان 
دوران دفاع مقدس، موجب شده بود كه شهادت 
آنان براي ايشان گران باشد. رضايي در اين باره، 

به تاريخ چنين گزارش كرده است:
»حضرت امام از شهادت فرماندهان و رزمندگان 
بسيار متأثر مي ش��دند، اما تأثرات روحي ايشان 
بيش��تر دروني بود و ما زياد نمي  توانستيم عمق 
و ميزان اين تأثر را بفهمي��م. امام براي سالمتي 
فرماندهان دع��ا مي كردند و مي گفتند: ش��بي 
نيست كه ش��ما را دعا نكنم. در آخرين لحظاتي 
كه قطعنامه پذيرفته شد، من خدمتشان رفتم. 
ايشان فرمودند: به فرماندهان بگوييد من از آنها 
راضي هستم و من در ساعت هاي مخصوصي آنها 

را دعا مي كنم.«

و  »فتح المبي�ن«  عمليات  ه�اي   
»بيت المقدس«  عمليات هاي محبوب امام

محبوب  ترين عمليات هاي رزمندگان ايراني نزد 
امام خميني و در دوران دف��اع مقدس، از جمله 
نكاتي است ك��ه در خاطرات فرمانده پيش��ين 
سپاه پاسداران انق��الب اسالمي مورد توجه قرار 

گرفته است:
»هر عمليات��ي در ذهن امام  از جاي��گاه ويژه اي 
برخوردار ب��ود. فتح المبين براي ايش��ان به اين 
دليل شيرين بود كه در آن حدود 11 هزار اسير 
عراقي گرفتيم و ت��ا آن زمان نتوانس��ته بوديم 
اين تع��داد اسير بگيريم. گذش��ته از آن، در اين 
عمليات، دزفول از زير آتش دش��من خارج شد، 
دش��من عقب نش��يني كرد و غنايم زيادي را به 
دست آوردي��م. عمليات آزادسازي خرمش��هر، 
بسيار عظيم بود و ارزش زيادي داشت. حضرت 
امام  نيز ب��راي آن جاي��گاه و ارزش خاصي قائل 
بودند. بنابراين كليدي بودن آزادسازي بستان، 
شيريني عمليات فتح المبين و عظمت عمليات 
بيت المقدس، هر كدام ارزش وي��ژه خود را نزد 

امام داشتند.« 
  خصال امام در موسم توطئه ها و كودتاها

در دهه نخست انقالب اسالمي، سپاه در خنثي 
كردن برخي تهديدات و كودتا ها نقش��ي فعال 
داش��ت. فرمانده وقت سپاه در باب حاالت رهبر 
كبير انقالب در چنين مواقع��ي اينگونه روايت 

مي كند:
»در مورد كودتاي كيان��وري و طبري كه گفته 
بودند خودشان را براي كودتا در 10 تا 20 سال 
ديگر آماده مي كردن��د و مي خواستند كودتايي 
شبيه افغانستان كنند، امام فرمودند: اينكه يك 
قصه است، ولي ش��ما به احتمال ي��ك در هزار 
هم كه شده، روي حرف هايش��ان حساب كنيد 
و برويد دنبالش و سس��ت نش��ويد. يك بار نيز 
در خصوص كودتاي ملي گراه��ا همراه دو نفر از 
مسئوالن خدمتشان رفتم و به ايشان گفتم: آقا! 
شما بياييد تشريف ببريد. امشب شبي است كه 
اينه��ا مي خواهند كودتا كنند. ش��ما بهتر است 
تشريف ببريد، چون ممكن است با هواپيما اينجا 
را بمباران كنند. اما حض��رت امام فرمودند: من 
كه نمي ترسم. اگر ش��ما مي ترسيد، شما برويد 
توي پناهگاه، من اينجا س��ر جاي خودم محكم 
ايس��تاده ام و همين جا خواهم ماند. در خصوص 
ضد انقالب كردستان يا مناطق ديگر مي فرمودند: 
رعايت مردم را كنيد، ولي در مقابل گروه ها هيچ 
ضعفي از خودتان نشان ندهيد، اگر اينها از يك جا 
به شما تيراندازي كردند، شما هم با توپ و تانك 
آنجا را بزنيد! حضرت ام��ام در برخورد با گروه ها 
بس��يار قوي و محكم بودند و هي��چ ترديدي در 

درگيري با آنان به خود راه نمي دادند.« 
  واپسين ديدار با فرمانده بزرگ

آخرين ديدار فرمانده وقت سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي با امام خميني، در شمار خاطرات خوش 
اوست. او در آن موسم، ب��ار ديگر رضايت خاطر 
رهبر كبير انقالب از عملكرد سپاهيان پاسدار را 
به شرح ذيل دريافت: »دو سه ماه قبل از ارتحال 
امام، خدمتش��ان رسيدم. ايش��ان مشغول اداي 
نماز بودند. ما در اتاق استراحت و عبادت امام  به 
حضورشان رسيديم. ساعت يك بعداز ظهر بود و 
امام  در حال نماز. من از حاج احمد آقا پرسيدم: 
وقت اذان گذش��ته است، چطور امام اين موقع 
نماز را به جا مي آورند؟ ح��اج احمد آقا در پاسخ 
گفت: امام در حال بجا آوردن مستحبات نمازند 
و... اولين باري بود كه حضرت امام را در آن حال 
مي ديدم. دل��م مي خواست جلو ب��روم و عرض 
ادب كنم، ام��ا امام چنان در ح��ال روحاني قرار 
داش��تند كه من به خود جرئت ندادم. سرانجام، 
نماز امام  تمام شد و من خدمتشان رفتم و درباره 
قطعنامه 598 و ادامه كار و وضع جبهه ها و جنگ 
با ايش��ان صحبت كردم. در پايان صحبت هايم 
امام  فرمودند: من پس از نماز، براي همه ش��ما 
پاسداران دعا مي كنم و هميش��ه سعي دارم كه 

اين كار را فراموش نكنم.« 
  و سرانجام فرقت يار... 

رضايي در موسم رحلت ام��ام خميني به دليل 
شرايط حساس كشور و امكان تحركات دشمن 
در تهران حضور نداشت و مشغول پايش مرزها 
بود. او خود خاطره آن روزهاي پرمحنت را چنين 

روايت مي كند:
»تقريباً يك هفته ي��ا10روز قبل از رحلت امام، 
متوجه ش��دم كه حال ايشان خوب نيست، ولي 
همان موقع عازم جبهه غرب بودم. ش��ايد باور 
نكنيد، ولي از همان موق��ع احتمال رحلت آن 
گوهر تابناك اس��الم را مي دادم. به همين دليل 
چ��ون احتمال م��ي دادم كه دش��من دست به 
شرارت هايي بزند، در منطقه ماندم و نتوانستم 
كه چند روز آخر عمر امام را در كنارشان باشم. 
در قرارگاه غرب، فعالي��ت وسيعي را آغاز كردم. 
فرماندهان با تعجب مي پرسيدند: چرا به اينجا 
آمده ايد؟ نمي دانس��تم به آنان چه بگويم، فقط 
گفتم: دش��من قصد حمل��ه دارد و باي��د آماده 
باش��يم. زمينه هم براي شيطنت دشمن فراهم 
بود. زيرا بيماري و احتم��ال رحلت امام،  انگيزه 
كافي به دشمن مي داد كه دست به تحرك بزند. 
الحمدهلل چند لش��كر را در منطقه حاضر كردم. 
حتي از باخت��ران نيز لش��كرهايي را خواستم و 
نيروهاي ل��ب خط را تقويت ك��ردم. وقتي خبر 
رحلت امام رسيد، قرارگاه غرب در كمال قدرت 
فعال شده بود. بعد از رحلت نيز دو سه روز ماندم 
و سرانجام براي تش��ييع پيكر پاك امام، پس از 
توصيه هاي الزم به برادران، به تهران آمدم. پس 
از آنكه تشييع جنازه به پايان رسيد نيز بالفاصله 

به منطقه بازگشتم.« 

ت�ازه فرمانده س�پاه ش�ده بودم 
كه حض�رت ام�ام مرا خواس�تند 
و فرمودن�د: يك نفر در س�پاه قم 
است كه يكس�ري مقاالت نوشته 
و اي�ن مق�االت هم�ان حرف هاي 
منافقين و اينهاست، شما ايشان 
را بخواهيد و آنجا او را نگذاريد كه 
باشد و به جاي ديگري بفرستيد، 
چون قم مهم اس�ت و مسئله ساز 
مي شود! وقتي جريان را پيگيري 
ك�ردم، متوجه ش�دم ك�ه ماجرا 
همان است كه امام  فرموده  بودند


