
آمدند به قم، يكي از دعوت كنندگان ايشان، حضرت 
امام  ب��ود و الحق خيلي ب��راي زعامت ايش��ان كار 
كردند. بعد از فوت مرحوم آيت اهلل آقا سيدابوالحسن 
اصفهاني، تنها كس��ي را كه امام  با نوش��تن نامه به 
بالد معرفي كردند، ايش��ان بودند. البت��ه بعد امام  
وضعش ع��وض ش��د. گويا نظرش��ان اين ب��ود كه 
آيت اهلل بروجردي مس��ئوليت دارند، ايش��ان بايد 
به اين امور بپردازند. البت��ه در عين حال النصيحه 
الئمه المس��لمين را داشتند. در س��ال 1334 آقاي 
فلس��في مس��ئله بهائيت را عنوان كردن��د و آقاي 
بروجردي هم نامه نوشتند به آقاي فلسفي و ايشان 
نامه را از راديو خواندند و البته بعداً و ناگزير، مسئله 
را رها كردند! ام��ام  مي فرمودند: من هر روز مي روم 
آقا را آم��اده مي كنم براي تعقيب مس��ئله و بيرون 
راندن بهائيان از دستگاه دولت و ادارات، اما فردا كه 
مي روم مي بينم كه ايشان دوباره سرد شده اند! اين 
بود كه چون ايش��ان زعامت را حق آقاي بروجردي 
مي دانستند، ديگر كار سياس��ي به اين معني انجام 
نمي دادند. همين طور در س��ال 1334 كه مرحوم 
نواب و دوستانش دستگير شدند و در آستانه اعدام 
قرار گرفتند، ايشان سه نامه نوشتند: يكي به آقاي 
بهبهاني، يكي به مرحوم صدراالشراف و يكي هم به 
حاج آقا رضا رفيع. من بعدها كه از ايش��ان راجع به 
جواب نامه ها س��ؤال كردم، فرمودند: من خط آقاي 
بهبهاني را نمي شناس��م و خطوط سياس��ي ايشان 
را نمي دان��م، اما ج��واب نامه را ظاهراً ب��ه يك بچه 

12ساله اي گفته بودند و او نوشته بود!« 
   ما فعاًل وظيفه مان درس گفتن است!

رحلت آيت اهلل بروج��ردي مقارن با آغ��از مبارزات 
امام خميني بود. نحوه آغاز اين رويارويي را آيت اهلل 

سبحاني به ترتيب ذيل روايت كرده است:
»در انتخابات زم��ان دكتر مصدق ك��ه گروهي در 
قم ش��خصي را كانديدا كرده بودند و دوستان ما هر 
چه به ايش��ان اصرار كردند كه شما هم اقدام كنيد، 
مي فرمودند: ما فعاًل وظيفه مان درس گفتن اس��ت! 
يعني ايش��ان كار معيني دارد و امور به عهده آقاي 
بروجردي اس��ت. اما بعد از فوت مرحوم بروجردي 
در سال 1340، وضع ايشان عوض شد. در مجالس 
از َعلَم انتقاد مي كردند كه اي��ن دين ندارد و دولت 
سوءنيت دارد به اسالم. از آن طرف دستگاه در راديو 
مرتب مي گفت: موانع برداشته ش��ده اند و ما داريم 
برنامه ه��اي اصالحي خودمان را پي��اده مي كنيم و 
از قول شاه نقل مي كردند كه گفته: در حوزه علميه 
قم آدم حسابي به چش��م نمي خورد! او مي كوشيد 
مرجعيت را به نجف منتقل كند. تلگرام تسليتي هم 
شاه به عنوان مرحوم آيت اهلل حكيم مخابره كرده بود 

كه مآالً به ضرر ايشان تمام شد.« 
  حضور همه جانبه در مصاف با رژيم وابسته 

پهلوي
مبارزات رهب��ر كبير انق��الب از س��ال 1341 و از 
ماجراي طرح انجمن هاي ايالتي و واليتي آغاز شد. 
بسيج علما و با واسطه آگاه سازي مردم، امري بود كه 

با تدبير و اقدام امام آغاز شد. 
»در مس��ئله انجمن هاي ايالت��ي و واليتي، روز 15 
مهرماه 1341 بود ك��ه روزنامه كيهان آيين نامه آن 
را اعالم كرد كه در آن سه خالف به چشم مي خورد، 
يكي از آنها قسم به كتاب آسماني به جاي قرآن بود. 
حضرت امام وقتي مطلع شدند، مرحوم آقاي اشراقي 
را به خانه مرح��وم آيت اهلل حاج ش��يخ عبدالكريم 

حائري فرستادند و بقيه آقايان را هم دعوت كردند تا 
راجع به اين پيشامد فتوا بگيرند. تلگراف ها در آنجا 
نوشته ش��دند، ولي تلگراف امام  از نظر كوبندگي و 
بي اعتنايي به دس��تگاه، خيلي خاص و القاب در آن 
خيلي كم بود. امام  پس از آن كوش��ش كردند و به 
همه علماي بالد نامه نوشتند و آنها را براي برخورد 
آماده كردن��د. دولت هم البته با فريبكاري مس��ئله 
را تمام كرد. يعن��ي گفت: من الغ��ا مي كنم و البته 
كرد، اما مجدداً شاه آن را به صورت مواد شش گانه 
درآورد و حق و باطل را با ه��م مخلوط كرد! امام  در 
آن زمان دو كار انجام دادند؛ يكي اينكه روز ش��ش 
بهمن ماه 1341 را عزاي عموم��ي اعالم كردند كه 
اين براي دس��تگاه خيلي گران تمام ش��د و سپس 
واقعه بيس��ت وپنجم ش��وال پيش آمد. در آن روز 
آيت اهلل العظم��ي گلپايگاني در مدرس��ه فيضيه به 
مناسبت شهادت امام صادق )ع(روضه گرفته و فضال 
و طالب جمع شده بودند كه مولوي رئيس ساواك 
تهران با كماندوهاي��ش آمد و به مجل��س حمله و 
عده اي را زخمي كرد! ام��ام  آنجا اعالميه اي كوبنده 
دادند كه در سراس��ر زندگي شان دو س��ه تا از اين 
اعالميه ها داده اند. ايشان نوشتند كه شاه غارتگري و 
هتك نواميس اسالم مي كند... و از اين قبيل عبارات. 
اين اعالميه در سراسر ايران پخش شد و خيلي مؤثر 
بود و مردم كم كم رهبر انقالب را شناختند و همين 

سبب شد كه قضيه 15خرداد پيش بيايد كه منجر 
به دستگيري ايشان شد.« 

  جلوه هايي از اخالق فردي و اجتماعي امام
همانگونه كه اش��ارت رفت، راوي ارجمند در عداد 
مراودان پرس��ابقه امام خميني است. از اين روي با 
سيره اخالقي ايشان آش��نايي در خور دارد. وي در 

اشارت به پاره اي از اين خصال، چنين مي گويد:
»چن��د صفت در ايش��ان مهم اس��ت. يك��ي اينكه 
تفكرشان بر تتبعشان غلبه داشت. يعني انديشيدن 
ايش��ان بيش از تتبع در كتب بود. مثاًل وقتي درس 
مكاس��ب را مي گفتند، من يك مق��دار كتاب بردم 
خدمتش��ان و عرض كردم كه اينها را هم مالحظه 
بفرمايي��د. فرمودند: همه را ببري��د، من بايد خودم 
فكر كنم، كسي كه اين همه را نگاه كند براي فكرش 
مجالي نمي ماند! و بعد فقط دو حاش��يه بر مكاسب 
را برگزيدن��د و بقي��ه را برگرداندن��د! البته بي تتبع 
هم نبودند، اما نه آن تتبعي ك��ه مثاًل مرحوم آقاي 
بروج��ردي انجام مي داد. صفت ديگر ايش��ان طرح 
مسائل به صورت قاطعانه بود. ما دو جور درس داريم: 
درسي داريم ديالكتيكي كه انسان با سؤال و جواب 
مسئله را تمام مي كند و اين ش��يوه درسي مرحوم 
آقاي بروجردي بود. س��ؤال مي كرديم و ايشان هم 
چيزي مي گفتن��د و در واق��ع از ش��اگردان كمك 
مي گرفتند. اين روش، به روش سامرايي معروف بود. 
اما امام  نه. ايشان مسئله را قاطعانه مطرح مي كردند 
و نظرات ديگران را مي گفتند، نظر خودشان را هم 
مي گفتند و بعد دنبال اس��تدالل مي گشتند، يعني 
مس��ائل را مردد مطرح نمي كردند. ايشان در عين 
حال كه عرفان واقعي داشتند، از مجالس انس غفلت 
نمي كردند و مي فرمودند: مجالس انس كمكي است 
براي مس��ائل علمي، فك��ري و... و مي گفتند: ما در 
دوران جواني، پنج ش��نبه و جمعه اي نگذش��ت كه 
براي انس به باغ هاي اطراف نرويم و اين واقعاً تقويت 
مي كرد ما را در طول هفته از نظر علمي و درس��ي. 
آنچه شايد به نظر من از همه صفات ايشان برجسته تر 
باشد، دور بودن ايشان از هر نوع رياكاري، عوام فريبي 
و تظاهر بود. من هيچ وقت نديدم كه تسبيحي دست 
بگيرند و ذكر بگويند. هيچ وقت حاضر نبودند لباس 
كهنه و كفش پاره بپوش��ند. از نظ��ر وضع ظاهري 
خيلي مرتب بودند. مي فرمودند: اينها در زمان سابق 
نشانه تقدس و تقوا بود، اما حاال نشانه تكدي است 
و بايد نشان تكدي در روحاني نباشد! از نظر نظافت 
هم خيلي مقي��د بودند. خصيصه ديگ��ري كه من 
مي خواهم به آن اشاره كنم، دوري از غيبت بود. امام 
حاضر نبودند در مجلس ايشان كسي حرفي را بزند 
كه به ضرر كسي تمام بشود و در جلوگيري از غيبت، 
اصالً  مقام طرف را رعاي��ت نمي كردند و مي گفتند: 
آقا حرف نزن! ب��ه نماز اول وقت و ب��ه جماعت هم 
خيلي مقيد بودند. ايشان هر روز مي آمدند فيضيه و 
مي نشستند تا آقاي زنجاني نماز مي خواند و نوافل 
را مي خواند و بعد با او برمي گشتند. ذلت ناپذير بود. 
چنانكه در حديث است كس��اني هستند كه از ذلت 
تبري مي جويند و حاضر نيستند يك سؤال كوچك، 
ولو به خاط��ر يك كار بزرگ از كس��ي كنند و منت 
بپذيرند ايشان هم اين طور بود. جالب است بدانيد كه 
ايشان قلمداني داشت و معموالً با قلم ني مي نوشت. 
همه كتاب هايش��ان را هم با قلم ني نوشته اند، مگر 
بعد از انقالب ك��ه مجبور به تندنويس��ي بودند و از 

خودنويس استفاده مي كردند.« 

در س�ال 1334 ك�ه مرح�وم ن�واب و 
دوستانش دستگير شدند و در آستانه 
اعدام قرار گرفتند، امام سه نامه نوشتند: 
يكي به آقاي بهبهان�ي، يكي به مرحوم 
صدراالش�راف و يك�ي هم به ح�اج آقا 
رضا رفيع. من بعدها كه از ايشان راجع 
به جواب نامه ها سؤال كردم، فرمودند: 
»من خط آقاي بهبهاني را نمي شناس�م 
و خطوط سياس�ي ايش�ان را نمي دانم، 
ام�ا جواب نام�ه را ظاه�راً ب�ه يك بچه 
12ساله اي گفته بودند و او نوشته بود!«
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 »ناگفته هايي از پيشينه و خصال سياسي امام خميني« 
در آيينه روايت آيت اهلل العظمي جعفر سبحاني

 نوشتن »كشف االسرار«
 تقابل با پهلوي ها بود
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  احمدرضا صدري 

ش�اگردان ديرين حضرت امام خميني، گنجينه اي 
ارجمند از خاطرات و ناگفته ها در باب سيره نظري 
و عملي آن بزرگند. اين�ك در روزهاي تكريم ياد و 
خاطره رهبر كبير انقالب، ذكر جميل او را در ميان 
خاطرات ناب مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل العظمي 
جعفر س�بحاني جس�ته ايم. اميد آنكه مقبول  آيد. 

   
  خانواده سياسي امام

سخن از پيشينه سياس��ي رهبر كبير انقالب، نهايتاً به 
سابقه سياسي خانواده ايشان منتهي مي شود. آيت اهلل 
جعفر سبحاني بر اين باور است كه اين بستر از آغاز در 

خانواده و شيوه تربيتي ايشان وجود داشته است:
»خانواده حضرت امام در خمين، در شمار خانواده هايي 
بود كه مورد س��تم قرار گرفته بودند و پدر ايشان جزو 
شهداس��ت. هر دو اخوي امام، يعني  آقاي پسنديده و 
آقاي هندي فكر سياسي داش��تند. مجموعاً خانواده، 
خانواده خيلي مستعدي بود. خمين شهر كوچكي بود، 
اما افراد زبده خيلي داش��ت. عالوه بر اين و در ساليان 
بعد، ارتباط ام��ام  با خارج هم قطع نب��ود. به روزنامه و 
كتاب هاي روز ه��م آن مقدار ك��ه در آن زمان مقدور 
بود، دسترس��ي داش��تند و همين حد هم در آن زمان 
رسم نبود. ايشان از اول از ظلم و ستم متنفر بودند. در 
سال 1342 كه ايشان فعاليتشان را توسعه دادند، مردم 
مي گفتند: اصاًل روحانيت از دستگاه چه مي خواهد؟ اما 
ايشان با بقيه فرق داشتند. دوستان مدرس ما آن زمان 
نامه نوشته بودند به دستگاه س��اواك و در آن خواسته 
بودند: مثاًل ساواك فقط جنبه اطالعاتي داشته باشد و 
حق قضاوت و زندان نداشته باشد، يا اينكه مثاًل فرهنگ 
دست روحانيت باشد و از اين قبيل! من نامه را نزد امام  
آوردم كه ايشان امضا كنند و ايشان هفت، هشت خط 
اضافه كردن��د و ما هرچه اصرار كردي��م، امضا نكردند! 
گفتند: اين را خوب است شما منتشر كنيد، اما من غير 
از اي��ن مي خواهم! ما البت��ه در آن دوره نمي فهميديم 
ايش��ان چه مي گويند. مش��خص بود كه ايشان طالب 
اصالحاتي ريش��ه اي تر بودن��د و به اين مق��دار قناعت 

نمي كردند.« 
  درس اخالق با چاشني سياست!

پيش��ينه تدريس امام خميني در ح��وزه علميه قم را 
نمي توان از بستر سازي سياسي آن بزرگ مجزا دانست. 
آيت اهلل س��بحاني با مروري بر اين س��ابقه، اين امر را 

نمايان ساخته اند:
»ايشان دو سه نوع درس داشتند. مي دانيد كه در زمان 
رضاخان هر نوع اجتماعي ممنوع بود، اال اجتماع درسي. 
حضرت امام  به اصطالح براي اينكه جلسه صورت قانوني 
داشته باشد، درس اخالق را ش��روع كردند. امام  در آن 
درس اشاراتي سياسي داش��تند، به نحوي كه دستگاه 
فهمي��د و آمد فيضي��ه و جلوي درسش��ان را گرفت و 
ايشان درس را به مدرسه حاج مالصادق منتقل كردند 
و كتاب اربعين، قس��متي از همي��ن درس هاي اخالق 
ايشان است كه در سال 1358 از تأليف آن فارغ شدند. 
تدريس فلس��فه را هم از س��ال 24 آغاز كردند تا سال 
1327 كه مرحوم آقا ميرزا مهدي آش��تياني آمدند قم 
و ايشان به احترام ايشان، درس معقول را ترك كردند 
و بعد كه آقا ميرزامهدي به عللي از قم رفتند، حضرت 
امام )ره( فقط يك معاد اسفار را براي چند نفر تدريس 
كردند. يعني آقايان مطهري، منتظري، جوادي و چند 
نفر ديگر. درس ديگري هم در سطوح داشتند و از سال 
1324، درس خارج را از مباحث عقليه اصول ش��روع 
كردند. ايشان متجاوز از دو دوره و نيم اصول را تدريس 
مي كردند و درس مرحوم آقاي بروج��ردي را از اول تا 
حجيت ظن به قلم خودشان نوش��ته بودند، اما درس 
مرحوم حاج ش��يخ را ننوش��تند، مگر نكات تازه اي را 

كه داشتند.« 
  پيام نويسنده كشف االسرار براي امام

آيت اهلل جعفر سبحاني به دليل مؤانست طوالني با امام 
خميني، از برخي مقاطع دور زندگي ايشان نكاتي ناب 
و ش��نيدني به خاطر دارد. زمينه ها و پيامدهاي تأليف 

كشف االسرار در عداد اين طيف وقايع است:
»در س��ال 1322 علي اكبر حكمي زاده كتابي نوشت 
به نام »اسرار هزار ساله در رد تش��يع و اسالم و ترويج 
ضمني وهابيت«. اين كتاب در آن زمان خيلي س��ر و 
صدا به راه انداخ��ت و او با طرح س��ؤال هايي كه تا آن 
روز كمتر مطرح ش��ده ب��ود، برخي دل ه��ا را لرزاند و 
بعضي ها را وسوس��ه كرد! حضرت امام  مي فرمودند: به 
من مراجعه ش��د و من كتاب كشف االسرار را  ظرف دو 
ماه، با تعطيل كردن درسم نوشتم! ايشان مي فرمودند: 
من اسمم را ننوشتم چون نمي خواستم معروف بشوم، 
ولي عكس آن ش��د! و بعد اضافه كردند: بعد از انتش��ار 
كتاب، حكمي زاده ب��راي من پيغام فرس��تاد و گفت: 
جواب هايي كه نوشته ايد بسيار متين است، من غرضي 
نداشتم از انتشار كتاب جز اينكه چنين سؤاالتي براي 
مردم مطرح بود و من مي خواس��تم كس��ي مثل شما 
جواب بدهد! امام  در كشف االس��رار - كه عمدتاً كتابي 
فلسفي و توحيدي در بحث امامت است- خيلي مسائل 
سياسي را پيش كشيدند، از جمله طرح اين مسئله كه 
چرا رضاخان با علما مخالف است. در آنجا طرز فكر امام  
كاماًل روشن است. ايشان در آن كتاب صحبت از اصالح 
نظام نمي كنند، بلكه فكرشان اين است كه اين شخص 
بايد خلع يد شود. البته بسياري، از پيش كشيدن اين 
حرف ها واهمه داشتند و مرتب مي گفتند: حاج آقا! اگر 
اين دست ها قوي بشوند، مزاحم شما مي شوند! چون در 
سال هاي 22 و 23 و با حضور متفقين در ايران، دستگاه 

ضعيف بود، اما ايشان اعتنا نمي كردند!« 
   سيره سياسي امام خميني در دوره مرجعيت 

آيت اهلل بروجردي
امام خميني پس از رحلت آيت اهلل العظمي حاج ش��يخ 
عبدالكريم حائري و در دوران زعامت مراجع ثالث، در 
عداد مدعوين آيت اهلل العظمي بروج��ردي به قم بود و 
نهايتاً با تالش و پيگيري، آن را به انجام رس��اند. با اين 
همه در اين باره حواش��ي و نكاتي وج��ود دارد كه در 

خاطرات آيت اهلل سبحاني بدان اشارت رفته است:
»در سال 1324 كه مرحوم آيت اهلل العظمي بروجردي 

  محمدرضا كائيني
اث��ري ك��ه هم 
اينك در معرفي 
آن سخن مي رود، 
ش��امل خاطرات 
و نكاتي است كه 
زنده ياد آيت اهلل 
حاج سيدهادي 
خسروشاهي در 
طول نيم قرن، از 
س��يره نظري و عملي ام��ام خميني رهبر 
كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي 
گرد آورده بود و در واپسين ساليان حيات 
به انتش��ار آن همت ورزيد. اين اثر از سوي 
نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام خميني به چاپ رسيد و در اختيار 
عالقه مندان قرار گرفت. ناش��ر در ديباچه 
خويش بر اين مجموعه گرانسنگ، در باب 
اهميت انتشار اين دست از آثار و نيز اهميت 
خاطراتي كه اس��تاد خسروش��اهي در اين 

كتاب آورده، چنين نگاشته است: 
»ش��نيدن و مطالع��ه تاريخ از زب��ان و قلم 
تاريخ سازان، چنان ش��يريني و لذتي دارد 
كه در ان��واع ديگ��ر تاريخ نگاري ه��ا كمتر 
مي ت��وان آن را تجربه ك��رد. پديده انقالب 
اس��المي كه در دهه هاي 40 و 50 شمسي 
و به دست ميليون ها ايراني و بابت رهبري 
ام��ام خميني ش��كل گرفت و ب��ه پيروزي 
رس��يد، رخدادي منحصربه ف��رد در تاريخ 
س��رزمين ماست كه س��ازندگانش هزاران 
هزار خاط��ره از فراز و ف��رود آن به حافظه 
سپرده اند و چنانچه آن خاطرات از سينه ها 
به صحيفه ها منتقل گ��ردد، بخش بزرگي 
از تاريخ انقالب اس��المي متولد شده است. 
تاريخي كه ش��نيدنش لذت بخش است و 

شيرين. معاونت پژوهشي مؤسسه تنظيم و 
نشر آثار امام خميني با اعتقاد به پايه گذاري 
تاريخ نويسي انقالب اس��المي بر ديده ها و 
ش��نيده هاي واقعي حاضران و ناظراني كه 
بار عظي��م انقالب را بر دوش كش��يده اند و 
دش��واري ها و ناماليمات جانفرسايي را در 
راه پي��روزي آن بر جان خريدن��د، ضبط و 
ثبت خطرات اين تاريخ س��ازان را در شمار 
برنامه هاي اصل��ي خود گنجان��ده و بر آن 
است تا پس از تنظيم و تدوين آنها، با رعايت 
اصول علمي و امانتداري و بدون هيچ گونه 
داوري، خيل عظيم مخاطبان در زمان حال 
و آينده را از جزئيات اين بخش از تاريخ ايران 

بهره مند گرداند. 
آن چه پيش رو داريد، گوشه اي از خاطرات 
جذاب و خواندني حجت السالم و المسلمين 
سيدهادي خسروشاهي، با تمركز بر قيام15 
خرداد به عن��وان آغاز نهضت اس��المي به 
رهبري حض��رت امام خميني)ره( اس��ت. 
وي در خ��الل خاط��رات خوي��ش، فضاي 
حاكم بر حوزه هاي علمي��ه را قبل و بعد از 
15خرداد به ويژه با توجه ب��ه تأثير پذيري 
آن از نهض��ت حضرت امام تش��ريح نموده 
و ماج��راي انجمن هاي ايالت��ي و واليتي، 
حمله به مدرس��ه فيضيه و مالقات رهبران 
نهضت آزادي با رهبر انق��الب را بازگو و در 
ادام��ه خاطرات��ي از دوران نمايندگي امام 
خميني)ره( در وزارت ارش��اد و س��فارت 
جمهوري اسالمي ايران در واتيكان و ابالغ 
پيام معظم له ب��ه پاپ بي��ان و در اين ميان 
ناگفته هايي را مطرح كرده كه خواننده در 
جايي ديگر نديده و نشنيده است. در پايان 
از همكاران محترم پژوهش��ي كه بازنگري 
اين اثر را به عهده داش��تند، تقدير و تشكر 

مي گردد.« 
 زنده ياد آيت اهلل س��يدهادي خسروشاهي 
نيز- كه اين اثر را در عداد مجموعه حديث 

روزگار آم��اده س��اخته و انتش��ار آن را به 
مؤسسه تنظيم و نشر امام خميني وانهاده 
بود- بر اي��ن يادمان ديباچ��ه اي خواندني 
نگاشته است. وي با تأكيد بر اينكه خاطرات، 
دانس��ته ها و اس��ناد وي به آنچه در اين اثر 
آمده محدود نمي شود، وعده داده كه بخش 
ديگري از آنچه وي درباره رهبر كبير انقالب 
اس��المي در اختيار دارد را در آينده منتشر 
س��ازد. از اين روي اميد مي رود بازماندگان 
آن مرحوم به تدوين و نشر آنچه استاد وعده 
آن را داده بود، مبادرت ورزند. بخش هايي از 
مقدمه زنده ياد خسروشاهي بر اين مجموعه 

به شرح ذيل است:
 »از يك ربع قرن پيش و تاكنون يادداشت ها، 
مقاالت، س��خنراني ها و خاط��رات متفرقه 
اينجان��ب درب��اره انديش��ه و نهض��ت امام 
خميني)ره( در مطبوع��ات متعدد داخل و 
خارج و در تاريخ هاي مختلف منتش��ر شده 
اس��ت، بخش عمده آنها هم اكن��ون در اين 
مجل��د، در اختيار عم��وم عالقه  مندان قرار 
مي گيرد و به تصور اينجانب مس��ائل مطرح 
ش��ده در اين مجموعه، ش��امل اطالعات و 
موضاعات جالبي است كه از لحاظ تاريخي 
از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت و ش��ايد 
تاكن��ون در هي��چ ي��ك از كتاب ه��ا و آثار 
خاطراتي دوس��تان و ب��زرگان، مطالبي از 
اين نوع، با اس��ناد و مدارك مطرح نش��ده 
باش��د. البته آنچ��ه در اي��ن مجموعه آمده 
است، همه ديدگاه ها يا خاطرات من درباره 
امام خميني)ره( و نهضت و انديش��ه ايشان 
نيست و تصميم نخستين آن بود كه كتاب، 
پس از تكميل و افزودن نكات ديگر به دست 
چاپ سپرده شود، ولي پيشنهاد دوستان آن 
بود كه نخس��ت آنچه موجود است منتشر 
گردد و بحث ها و موضوع��ات ديگر، پس از 

تكميل و آماده س��ازي، به عنوان بخش دوم 
كتاب به چاپ برس��د. اش��اره به يك نكته 
ضروري اس��ت و آن اينكه: ب��ه علت طول 
زمان � 25 س��ال � نگارش ها و تعدد مطالب 
و تنوع مراكز نش��ر، ش��ايد نكاتي در بعضي 
موارد و البته به طور اجمال، تكرار شده باشد 
كه هنگام تهيه آن نوشته ها و براي تكميل 
موضوعات، ضروري به نظر رس��يده است و 
حذف آنها، در مباحث مختلف اين مجموعه ، 
شايد با هماهنگي و انسجام موضوعي همگام 
نباش��د. در قسمت پيوس��ت ها هم مطلبي 
مطرح ش��ده ك��ه در واقع پيون��د وثيقي به 
خاطرات ندارد ولي به تناس��ب موضوعات 
مطرح ش��ده در آنها نوعي ارتباط با بخش 
اصلي كتاب دارد ك��ه در آخر كت��اب و در 
شش فصل نقل ش��ده و هر يك يا متن يك 
سخنراني يا يك مصاحبه بوده است و در كل 
مي تواند براي اهالي تاريخ، ارزشمند باشد. 
بي شك هرگونه نقد و اصالح، توسط دوستان 
آگاه، موجب تشكر و امتنان و اصالح موارد 

ضروري، در چاپ هاي بعدي خواهد بود. 
اينك��ه مؤسس��ه محت��رم تنظيم و نش��ر 
آثار ام��ام)ره( چاپ اين كت��اب را به انجام 
مي رساند، موجب مسرت اس��ت و به ويژه 
جاي س��پاس دارد كه همه نكات و نقاطي 
را ك��ه اينجانب ب��ا تأكيد ب��ر محفوظات و 
يادداش��ت ها تنظي��م نموده ب��ودم؛ ضمن 
تطبيق با متون اصلي منتش��ر شده در آثار 
امام، همه را كامل تر و مستندتر ساخته و در 
پاورقي ها، مأخذ اصلي )صحيفه امام( را ذكر 
كرده است. از دوس��تان معاونت پژوهشي 
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره( 
كه به طور مستمر و از سالياني دراز، پيگير 
تحقق اين امر بوده اند، تشكر مي كنم كه اگر 
عالقه، همت و پيگيري اي��ن عزيران نبود، 
اين بخ��ش از كتاب هم اكن��ون در اختيار 

عالقه مندان قرار نداشت.« 

 خاطره ها و نكته هايي از سيره رهبر كبير انقالب 
در آيينه يك اثر نو انتشار

يادها و يادمان هايي از 3 دهه همگامي

   1343. زنده ياد آيت اهلل هادی خسروشاهی در كنار امام خمينی


