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  شاهد توحيدي
اميراسداهلل امير قائنات، 
معروف به اميراس��داهلل 
عل��م، در دوران طوالني 
تص��دي وزارت درب��ار، 
صاحب س��ّر محمدرضا 
پهلوي به شمار مي رفت. 
او در اين دوره با نگارش 
از  روزنگاش��ت هايي، 
خصوصي تري��ن حاالت 
مخدوم خود، به تاريخ گزارش داد! انتشارات معين- 
كه يكي از بهترين نس��خ اين روزنگاش��ت ها را نشر 
داده- در ديباچ��ه اين اثر، در ب��اب تبار علم، چنين 
آورده است: »محمدابراهيم، پدر اميراسداهلل علم كه 
در دوران پادشاهي مظفرالدين شاه قاجار به حكومت 
بيرجند گماشته شد و به لقب شوكت الملك مفتخر 

گرديد، پس از چندي امير قائنات شد. 
شوكت الملك پس از به قدرت رسيدن سردار سپه به 
او نزديك تر شد و جزو محارم او قرار گرفت، به  طوري  
كه هميشه در سفر و حضر با رضاشاه بود. بعد از وقايع 
شهريور ۱۳۲۰ شوكت الملك به بيرجند رفت و در 
سال ۱۳۲۳ همان جا درگذشت. محمدابراهيم داراي 
سه دختر به نام هاي فاطمه، زهره و بلقيس بود و تنها 
پسرش اميراس��دا هلل نام گرفت. رضاش��اه دو بار در 
زندگاني اين پسر مداخله كرد، بار اول موقعي كه پدر 
علم مي خواست پسرش را براي تحصيل كشاورزي 
به اروپا بفرس��تد ولي رضاشاه دس��تور داد به جاي 
اين كار اميراس��داهلل در دانشكده نو بنياد كشاورزي 
كرج به تحصيل بپردازد و ب��ار دوم هنگامي بود كه 
اش��رف خواهر دوقلوي محمدرضا به دستور پدرش 
به همس��ري علي قوام فرزند ابراهيم قوام شيرازي 
درآم��د و وي دس��تور داد يكي از دو دخت��ر قوام به 
همس��ري اس��داهلل علم و ديگري به همسري دكتر 
ابوالقاسم مؤدب نفيسي پسر مؤدب الدوله )پيشكار 

وليعهد( درآيد.« 
ناشر در ديگر بخش از مقدمه خويش، در باب چند 
و چون نگارش يادداشت هاي علم و نكاتي كه وي به 
هنگام نگارش اين دست نوشته ها به آن توجه مي كرد، 
مي نويس��د: »علم از زماني كه وارد گود سياس��ت 

شده، هر روز خاطرات خود را به صورت محرمانه در 
دفتر هاي جداگانه ثبت مي كرده اس��ت ولي آنچه را 
كه امروز ما در دسترس داريم و علي نقي عاليخاني به 
گفته خودش، خانواده علم در اختيارش گذاشته اند، 
مربوط به دي س��ال ۱۳۴۷ تا شهريور ۱۳۵۶ است. 
عاليخاني ابتدا خالص��ه اي از مطالب اين مجموعه 
را كه به گفته خودش حدود ۴ هزار صفحه است، به 
انگليسي ترجمه مي كند تا در اختيار انگليسي زبانان 
قرار گيرد. او بعد هم وعده داد كه بقيه دستنوشته ها 

را به همين ترتيب چاپ و منتشر كند. 
آنچه را كه امروز خواننده در اختيار دارد، متن اصلي 
خاطرات امير اسداهلل علم است كه به عالقه مندان 
تاريخ معاصر ايران تقديم مي شود. هنگامي كه اولين 
چاپ خاطرات علم در ايران منتش��ر شد، اكثريت 
كساني كه با نام علم آشنايي داشتند با تعجب به اين 
اثر نگاه كردند و غالباً مشكوك بودند كه آيا به  طور 
كلي علم اهل نوش��تن آن هم خاطرات روزانه بوده 
اس��ت يا اينكه ديگران از قول او مطلبي را به رشته 

تحرير درآورده اند.
 ولي رفته رفته با آگاهي از متن خاطرات اين ش��ك 
برطرف و معلوم شد به واقع علم شخصاً اين خاطرات 
را به دور از چش��م محمدرضا ش��اه تهيه و تنظيم 
مي كرده اس��ت ولي از آنجا كه وحشت آن را داشته 
كه مبادا آنچه مي نويس��د به دست ش��اه برسد، در 
تدوين مطالب طوري قلم را به كار مي گيرد كه اگر 
چنين اتفاقي افتاد، مش��كلي براي او ايجاد نش��ود. 
معذالك اينك كه ما اصل دست نوشته هاي او را در 
اختيار داريم، متوجه مي ش��ويم كه به علت مفاسد 
اجتماعي كه در آن دوران در مملكت ساري و جاري 
بوده است، حتي شخصي مانند علم هم نمي تواند با 
همه احتياطي كه به خرج مي دهد، پرده دري نكند 
و گاه ناچار مي شود پرده از مسائلي بردارد كه عمق 
فاجعه و فس��اد را در آن زمان نشان مي دهد. درباره 
يادداشت هاي علم در پايان تكرار اين نكته ضرورت 
دارد، آنچه به عنوان يادداشت هاي علم منتشر شده 
و خواهد شد تنها حوادث ۹ سال از ۱۱ سال وزارت 
دربار او را دربر مي گيرد و درباره دو سال اول وزارت 
دربار و همچنين ۲۰ ماه نخست وزيري كه مهم ترين 
سال هاي فعاليت هاي سياسي علم بوده است مطلبي 

در اين يادداشت ها ديده نمي شود.« 

در تذكاري مجدد به اهميت 
روزنگاشت هاي اميراسداهلل علم

 حاالت مخفي مخدوم!
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  احمدرضا صدري
روزهايي كه هم اينك بر م�ا مي گذرد، تداعي گر 
س�الروز تبعيد امام خمين�ي، رهبر كبير انقالب 
اس�المي از تركي�ه ب�ه عراق اس�ت. ه�م از اين 
روي و در مقالي ك�ه پيش رو داري�د، زمينه ها و 
پيامدهاي اين رويداد مه�م در تاريخچه نهضت 
اس�المي را، در آيينه چهار روايت مورد خوانش 
ق�رار داده اي�م. اميد آنك�ه مفيد و مقب�ول آيد. 

      
   چرا تبعيد به نجف؟

بي ترديد يكي از آغازين سؤاالت در باب تبعيد رهبر 
كبير انقالب ب��ه عراق و نجف، چراي��ي انتخاب اين 
كش��ور اس��ت. در  اين  باره گمانه هاي فراواني طرح 
شده است كه معروف ترين آنها به شرح ذيل، توسط 
حجت االسالم والمسلمين محمد حسن رحيميان از 
مالزمان امام خميني در نجف بيان شده است: »اما 
در پاسخ به اين سؤال كه چرا رژيم شاه امام را تبعيد 
كرد؟ علت اين بود كه تحليلگران رژيم ش��اه تصور 
مي كردند كه حضرت امام پس از يك سال اقامت در 
تركيه و سپس اقامت در عراق، در برابر مراجع بزرگ 
نجف، همچون ماهي در كام نهنگ ها قرار مي گيرد 
و آنان از نظر علمي از امام باالتر هستند و در نتيجه 

امام تحت الشعاع آنها قرار مي گيرند.
دليل ديگر اين ب��ود كه حوزه نج��ف، تقريباً كاري 
به سياست نداش��ت و ده ها سال در س��كوت به سر 
برده بود و حداكثر كاري كه مي كرد، باز كردن يك 
كتابفروشي ديگر و تجديد چاپ فالن كتاب فقهي و 
اصولي بود. البته اينها كارهاي ارزشمندي بودند، اما 
صرفاً بسنده كردن حوزه به اين گونه موارد، مصداق 
س��كون و عدم تحرك سياس��ي به ش��مار مي آمد. 
ح��وزه نجف به ق��دري از توده مردم فاصله داش��ت 
كه شناخت جامعه از اسالم و تش��يع، حداقلي بود.  
در مجموع حوزه نجف تقريب��اً از جامعه بريده و در 
خود فرورفته و هرگونه دخالتي را در سياس��ت در 
شأن خود نمي دانست، به  همين  دليل هم به جوانان 

طرفدار امام، مارك چپ گرايي زده مي شد. در چنين 
فضايي، ساواك به اين نتيجه قطعي رسيده بود كه 
امام در نجف قادر به فعالي��ت نخواهد بود و در واقع 
در اين اقيانوس بيكران، محو و خاموش خواهد شد 
و به كلي از صحنه بيرون خواهد رفت. البته محاسبه 
رژيم شاه از برخي ابعاد درست از آب درآمد، ولي از 
بعد علمي حضرت امام، خير! در آنجا، كمتر كس��ي 
درجه و جايگاه علمي امام را مي دانست. نجف و حوزه 
علميه آن در ذهن مردم ايران تقدس زيادي داشت و 
هرگز كسي آنجا را تبعيدگاه تلقي نمي كرد اما كساني 
كه از فضاي آنجا خبر داشتند، مي دانستند آنجا براي 
امام واقعاً تبعيدگاه است و به همين دليل هم ايشان 
را به آنجا فرستادند. عالوه بر اين برخي عادات ذاتي 
حضرت امام، ايشان را نسبت به برخي اقران خويش 
برجسته كرد. زيارت حرم يكي از مستحبات و آداب 
ارجمند اسالمي و حرم رفتن منظم و مرتب، امري 
بسيار پسنديده و باارزش است و اوج عالقه و التجای 

فرد به ائمه معصومين)ع( را نشان مي دهد. 
شايد هيچ كس به اندازه حضرت امام مقيد و ملتزم 
به زيارت ائمه)ع( مخصوص��اً حضرت علي)ع( نبود. 
ايشان جز در روزهايي كه بيماري سخت داشتند و 
حتي كالس درس را تعطيل مي كردند، اين زيارت را 
ترك نكردند. در ۱۴ سالي كه در نجف بودند، هر روز 
به زيارت مي رفتند اما همين حركت واالي معنوي 
و والي��ي، از نگاه متحج��ران نجف چگونه تفس��ير 
مي شود؟ آنها مي گفتند امام با انجام اين كار مرتكب 
فعل حرام مي شود! آنها مي گفتند درست است كه به 
زيارت رفتن امر مستحبي است اما چون ساير مراجع 
اين همه پشتكار و نظم را در زيارت ندارند، اين كار 
امام شخصيت ساير مراجع را زير سؤال مي برد و در 
نتيجه هتك حرمت آنها مي ش��ود كه حرام بزرگي 
اس��ت! يكي از نزديكان يكي از بي��وت نجف، تعمد 
داشت كه هر وقت امام به حرم مي رفتند، مي آمد و 
پشتش را به امام مي كرد و جلوي ايشان مي ايستاد، 
طوري كه پش��تش به دس��ت هاي امام ب��ود كه در 

حال دعا خواندن بودند يا به كتاب مفاتيح ايش��ان 
مي چسبيد! 

عجيب هم در اين كار پيگيري مي كرد و مي خواست 
با اين كار، به امام توهين كند! اين فرد كينه و عداوت 
عجيبي به امام داش��ت. يك بار بزرگ��ي از قم، براي 
ام��ام نامه اي فرس��تاد و چند س��ؤال را مطرح كرد. 
امام در پاسخ به سؤال او درباره نجف، جمله معروف 
اميرالمؤمنين)ع( را نوشته بودند: صبرت و في العين 
ق��ذي و في الحلق ش��جي! صبر ك��ردم درحالي كه 
خاري در چش��م و اس��تخواني در گل��و دارم! امام 
واقعاً صبر عجيبي داش��تند، طوري كه اگر در افراد 
كمترين نشانه اي از انصاف و اخالق بود، جذب ايشان 
مي ش��دند و تحت تأثير عظمت، معنويت و خلوص 

امام قرار مي گرفتند.«
   استقبال عظيم در كربال و نجف از تبعيدي 

خستگي ناپذير
زنده ي��اد آيت اهلل دكت��ر محمد صادق��ي تهراني، از 
روحانيون ديرپ��ا در نهضت امام خميني به ش��مار 
مي رفت. وي پي��ش از تبعيد رهبر كبي��ر انقالب از 
ايران، ناگزير از خروج از ايران شد و در نجف به تبليغ 
اين نهضت اشتغال يافت. وي در خاطرات خويش، 
خاطرات ورود ام��ام به عراق را، به ش��رح ذيل بيان 
داشته اس��ت: »در مهر ۱۳۴۴ بود كه به بنده اطالع 
دادند امام به كاظمين آمده اند. باور كردنش مشكل 
بود، با اينكه احتمال بسيار ضعيفي مي دادم كه اين 
خبر درست باشد، همراه با عده اي از دوستان از جمله 
شيخ محسن غروي قوچاني كه از مالزمين  ما بودند- 
و بعداً هم به س��فارش من تا آخ��ر از مالزمين امام 
بودند- به كاظمين رفتيم و شب به جايي كه احتمال 
مي داديم ايشان به آنجا وارد شده بودند، رسيديم. ما 
هم آنجا خوابيديم و نزديكي هاي سحر بود كه صداي 
آقاي حاج شيخ نصراهلل خلخالي را شنيديم كه داشت 
با كس��ي صحبت مي كرد، بعداً متوجه شدم كه در 
حال صحبت كردن با امام بود. آنها به حرم رفتند و ما 
هم رفتيم. بعد از چند سال كه امام را نديده بودم، با 

»تبعيد امام خميني به نجف، زمينه ها و پيامدها« در آيينه 4 روايت

 استقبالي بزرگ 
كه براي مخالفان ُكشنده بود!

يكديگر مالقات و روبوسي كرديم و هر دو به گريه 
افتاديم. چند روز در كاظمين بوديم و عده زيادي 
از نجف، كربال و شهرهاي ديگر، مخصوصاً عده 
زيادي از روحانيون به ديدن ايش��ان مي آمدند. 
بنده در آنجا به زبان هاي عربي و فارس��ي، بارها 
سخنراني كردم. يكي ديگر از كساني كه عمدتاً 
به عربي و گاهي هم به فارسي سخنراني مي كرد، 
آقاي شيخ محمدمهدي آصفي بود كه در حال 
حاضر از رهبران قيام اسالمي عراق و از فضال و 
انقالبيون بس��يار صالح و صحيح است. بله، قرار 
ش��د قبل از اينكه امام به كربال و نجف بروند، به 
سامرا مشرف شويم. بنده هم در همان ماشيني 
كه ايش��ان و مرحوم آقامصطفي و مرحوم آقاي 
خلخالي هم بودند، سوار شدم. آقاي شيخ نصراهلل 
خلخالي جلو نشستند و عقب هم آقاي خميني 
وسط نشستند، آقامصطفي طرف راست ايشان و 
من هم طرف چپ نشستم. خاطرم هست وسط 
راه آقا به آقامصطفي فرمودند كمرم خيلي درد 
مي كند. كمي آن را بمال! در س��امرا هم از امام 
اس��تقبال خوبي ش��د و علماي زي��ادي هم در 
منزلي كه ايشان س��كونت كردند، به ديدارشان 
مي آمدند، از جمله مفتي اعظم سامرا و عده اي از 
علما و طالب سامرا آمدند. بنده در آنجا به زبان 
عربي صحب��ت و امام را به هم��ه معرفي كردم، 
چون آنها نام ايش��ان را از دور ش��نيده بودند و 
خيلي دقيق نمي ش��ناختند. چند روز در سامرا 
بوديم و چون قرار بود سخنراني ها به زبان عربي 
ايراد شوند، غالباً من سخنراني مي كردم. بعد به 
كربال رفتيم. به كربال كه وارد ش��ديم، استقبال 
عظيمي صورت گرفت كه برنامه ريزي و مديريت 
آن با مرحوم آقاي آسيدمحمد شيرازي بود كه 
در آن مقطع در كربال، برو و بيايي داشت و نماز 
جماعت باشكوهي را در صحن امام حسين)ع( 

برگزار مي كرد. 
عصر بود كه به كرب��ال وارد ش��ديم و به منزلي 
كه قرار بود در آن اقامت كني��م، رفتيم. يكي از 
س��اكنان كويت آن منزل را ب��راي امام تدارك 
ديده بود. بعد از چند روز، قرار شد امام به نجف 
بيايند. يادم هس��ت كه از خود نجف با خان  نس 
به استقبال ايشان آمدند. يعني در مسافت ۹۰ 
كيلومت��ري بين نجف و كربال، ح��دود ۴۰، ۵۰ 
كيلومتر جمعيت به استقبال ايشان آمده بودند! 
خيلي ها در ترتيب و تنظيم اين استقبال زحمت 
كش��يدند كه االن بعضي هايشان فوت كرده اند. 
استقبال فوق العاده عظيمي از امام شد كه براي 
بعضي از مخالفان كشنده بود، چون تفوق زيادي 
را نش��ان مي داد. ايش��ان در نجف، وارد همان 
منزلي شدند كه تا به آخر هم در همان جا اقامت 
داش��تند، تمام ۱۳، ۱۴ س��ال را در آنجا بودند. 
منزل را آقاي خلخالي براي ايش��ان اجاره كرده 
بودند. مراجع يكي  يكي آمدند. اولين مرجعي كه 
به ديدن امام آمدند، مرحوم آقاي خوئي بودند و 

آخري مرحوم آقاي حكيم.«
  درخش�ش علمي و عمل�ي، از آغازين 

روزهاي اقامت در نجف
همان گونه كه در صدر سن اش��ارت رفت، رژيم 
شاه از تبعيد امام خميني به نجف، در پي تحقق 
اهدافي بود كه در م��وارد فراواني، از وصول بدان 
ناكام مان��د. هم از اين روي ت��الش كرد كه رفته 
رفته بر محدوديت ها و تضييقات براي ايش��ان و 
اطرافيان بيفزايد، امري ك��ه نهايتاً به هجرت آن 
بزرگ از عراق انجاميد. حجت االسالم والمسلمين 
سيدهادي موس��وي در اين باره مي گويد: »امام 
خميني از همان لحظه ورود به نجف، ابعاد علمي 

و عبادي خود را نشان دادند. 
ايشان هر ش��ب يك س��اعت پس از نماز مغرب 
و عش��ا، خيلي س��اده و بدون ذره اي تشريفات، 
به زي��ارت ح��رم اميرالمؤمني��ن)ع( مي رفتند. 
برنامه ه��اي امام به ق��دري دقيق ب��ود كه افراد 
بيت ايش��ان و ديگران، بر اس��اس اين برنامه ها، 
برنامه ريزي مي كردند. زيارت مرتب و منظم هر 
ش��ب امام خميني، به صورت يك سّنت درآمد. 
امام هر س��ال ۱۰ روز، براي زي��ارت مخصوص 
به كربال مي رفتند و در كرب��ال اقامت مي كردند 
و هر شب به زيارت مي رفتند. يكي از مهم ترين 
آثار وجودي امام خمين��ي در نجف، وارد كردن 
سياس��ت به حوزه علميه نجف و ادامه مبارزات 
بود كه با توجه به فضاي غيرسياسي حوزه نجف، 
كار بسيار دشواري به شمار مي رفت. امام اين كار 
را حدود يك سال پس از ورودشان شروع كردند 
و در اين فاصله، به دنبال كس��ب ابزار و مقدمات 

علمي و اجتماعي و اخالقي آن در نجف بودند. 
س��اواك با تمام قوا، مش��غول مانع تراشي براي 
حضرت امام خميني بود تا جلوي مبارزات ايشان 
را بگيرد ولي امام با اس��تفاده از هر فرصتي براي 
اعتراض به هر خالف رژيم، به مبارزات مس��تمر 
خود ادامه مي دادند. از جمل��ه اعالم نظر درباره 
جنگ اعراب و اس��رائيل، تاج گذاري شاه، زلزله 
طبس، جشن هاي ۲۵۰۰ساله و... بعد از امضاي 
قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير بين ايران و عراق، فشارها 
به حضرت امام بيشتر شد و حكومت بعث، رسماً 
فقط دو راه پيش روي امام خميني قرار داد: يكي 
اينكه فعاليت هاي سياسي را كنار بگذارند كه در 
اين صورت، مش��كلي براي ايشان پيش نخواهد 
آمد و ديگر اينكه در صورت ادامه فعاليت، عراق را 
ترك كنند.  امام بالفاصله كارت اقامت و گذرنامه 
خود را تحويل دادن��د و فرمودند م��ن مي روم! 
حدود ۱۵ روز، امام در خانه شان در حصر بودند و 
امكان تماس با ايشان وجود نداشت. باالخره در 
شب پانزدهم، بعثي ها اعالم كردند كه خروجي 
ايشان آماده است. همان ش��ب حدود ۱۰ نفر از 
همراهان و دوس��تداران امام، به دعوت مرحوم 
حاج سيداحمدآقا، در منزل ايشان جمع شديم. 

امام پس از تقدير و تش��كر از س��ختي هايي كه 
در دوران اقامت در عراق متحمل ش��ده بوديم، 
فرمودند كه فردا صبح از عراق خارج مي شوند و 
كسي هم نبايد از اين موضوع باخبر شود! به هر 
حال فردا صبح، نماز را در ح��رم با امام خميني 
خواندي��م. ما ايش��ان را تا مرز كوي��ت همراهي 
كرديم، اما دولت كويت از پذيرش ايش��ان س��ر 
باز زد و امام به ناچار به بغداد برگشتند. حكومت 
بعث بار ديگر پيشنهاد خود را مطرح كرد كه اگر 
امام دست از فعاليت سياسي بردارند، در هر جا 
كه بخواهند اقامت كنند، امكانات الزم را فراهم 
خواهد كرد. اما امام در پاس��خ فرمودند اگر همه 
كشورهاي دنيا هم به روي من در ببندند، سوار 
كشتي مي ش��وم و در دل اقيانوس ها، مبارزه را 
دنبال خواهم ك��رد! بعد هم كه ام��ام خميني با 
هواپيما عازم پاريس شدند؛ چون فرانسه نياز به 
ويزا نداشت و فقط خروجي مي خواست كه دولت 

عراق داده بود.«
  برافراش�تن پرچم علمي و عملي واليت 

فقيه از دوران اقامت در نجف
تبيين نظري اصل واليت فقيه در خالل درس هاي 
روزانه امام خميني در مسجد شيخ انصاري نجف، 
از پيامدهاي مهم دوران تبعيد ايش��ان به عراق 
به ش��مار مي رود. اين درس ها كه پس از مدتب 
تبديل به كتاب و وارد ايش��ان ش��د، نقشي مهم 
در ساماندهي فكر انقالب و نظام اسالمي داشت. 
زنده ياد حجت االس��الم والمس��لمين اسماعيل 
فردوس��ي پور، در باب چگونگي و پيامدهاي اين 
رويداد علمي، چنين روايت كرده است: »به نظر 
من حضرت امام از هم��ان ابتداي نهضت در فكر 
تشكيل حكومت اسالمي بودند. فقط در آن زمان 

شرايط فراهم نبود. 
امام در نجف در بحث خارج مكاس��ب به ش��كل 
مفصل در اين  باره صحبت كردند. ايش��ان اجازه 
نمي دادند كسي درس ها را ضبط كند يا دوربين 
عكاسي بياورد تا يك شب حجت االسالم غروي، 
كه در دفتر ام��ام كار مي كردند، ب��راي ما پيغام 
فرستادند كه امام فرموده اند فردا ضبط بياوريد. 
ما خيلي تعجب كرديم، چون امام هميشه با اين 
كار به ش��دت مخالفت مي كردند. در خانه ضبط 
بزرگي داشتم كه آن را از كويت برايم آورده بودند. 
آن را به جلسه درس بردم و امام بحث واليت فقيه 
را ش��روع كردند. در ابتداي كار مس��ئوليت ها را 
تقسيم كرديم. قرار شد عده اي صحبت هاي امام 
را ضبط و عده ديگري پياده كنند.  بعد كس��اني 
كه قلم خوبي داشتند، آن صحبت ها را ويرايش 
مي كردند. البته امام تأكيد داشتند حرف هايشان 
عيناً چاپ ش��ود. بعد كه س��خنراني ها را پياده 
كرديم و خدمتشان برديم، ايش��ان فرمودند به 
اين ش��كل قابل ارائه نيس��ت. خدمتشان عرض 
كرديم كه صحبت هاي ش��ما محاوره اي هستند 
و بايد به صورت نوشتاري تنظيم شوند. بعد اين 
كار را كرديم و طبيعت��اً بعضي از كلمات جابه جا 
شدند. ايشان وقتي متن را ديدند تأييد فرمودند 
و س��پس آن را براي چاپ فرس��تاديم. بعد هم 
عده اي مسئوليت پخش آنها را به عهده گرفتند. 
برخي هم عهده دار تكثير نوارها شدند. برادراني 
كه ضبط داش��تند، آن را در اختيار ما قرار دادند 
و نوارها را تكثير كرديم و ب��راي مبارزان داخل 
ايران فرس��تاديم. ما هر دو درس حضرت امام را 
در يك جزوه جمع آوري مي كرديم و خدمت امام 
مي داديم و ايش��ان مطالعه و تأييد كه مي كردند 
آنها را تكثير مي كرديم و با هزاران مشكل و مانع 
هر طور كه بود به داخل ايران مي فرستاديم. اين 
جزوات به عربي هم ترجمه شدند و پس از تأييد 
چند تن از ادبا تكثير و در دانش��گاه های بغداد، 
لبنان، س��وريه و ديگر كش��ورهاي عربي توزيع 
شدند. پيش از آن بحث واليت فقيه در مكاسب 
مي آمد، اما كس��ي به صورت مفص��ل درباره اش 
بحث نمي  كرد ولي از آن به بعد توس��ط استادان 
برجسته حوزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و 

از مباحث غني فقها در فقه اسالمي شد. 
كس��اني كه با س��فارت ايران و س��اواك ارتباط 
داشتند، دائم مخالفت مي كردند اما چون مراجع 
و علما واكنشي نش��ان نمي دادند، مخالفت هاي 
آنان تأثير زيادي نداش��ت. اكثر علما و مراجع به 
اصل واليت فقيه اعتقاد داشتند، منتها در فضاي 
بسته و پر از اختناق رژيم بعث مطرح كردن آن 
را به صالح نمي ديدن��د، كما اينكه احكام مهمي 
چون امر به معروف و نه��ي از منكر هم متروك 
ش��ده بودند. وقتي امام به تفصيل بحث واليت 
فقيه را مطرح كردند، بس��ياري از فضالي نجف 
هم جرئت پيدا كردن��د و به اين بحث پرداختند.  
البته مخالفي��ن را هم می ديديم ك��ه   در كوچه 
و بازار و در جلس��ات خصوصي عليه امام حرف 
مي زدند و به ايشان نس��بت هايي را كه شايسته 
خودش��ان بود مي دادند، مثاًل ي��ك عطاري بود 
كه اكثر آقايان از آنجا خريد مي كردند. اينها بعد 
از نماز مغرب و عش��ا جلوي آنجا جمع مي شدند 
و ش��ايعاتي از اين قبيل را كه موضوع درس هاي 
امام را بختيار ديكته كرده است و حاال ايشان به 
عنوان حكومت اس��المي مطرح مي كند، پخش 
مي كردند! نس��بت دادن چنين چي��زي به يك 
مرجع كه از اعالم حوزه نجف بود، حقيقتاًَ زشت، 
زننده و بسيار مسخره بود و كسي كه در آغاز اين 
سخن را نشر داد، واقعاً در حوزه نجف منفور شد و 
دولت عراق هم خيلي سعي كرد او را اخراج كند، 
منتها چون به يكي از مراك��ز علمي حوزه نجف 
وابسته بود، آنها مانع اخراجش شدند. در اطراف 
و اكناف هم كساني بودند كه از اين الطائالت به 
هم مي بافتند كه البته بر اهل فضل و عقل و فهم 
تأثيري نداشت و امام همچنان از جايگاه بااليي 

برخوردار بودند.«
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حجت االسالم والمسلمين محمدحسن 
رحيمي�ان: »ح�وزه نج�ف، تقريباً از 
جامع�ه بري�ده و در خ�ود فرورفته و 
هرگونه دخالتي را در سياست در شأن 
خود نمي دانست، به  همين  دليل هم به 
جوانان طرفدار امام، مارك چپ گرايي  
زده مي شد! در چنين فضايي، ساواك 
به اي�ن نتيجه قطعي رس�يده بود كه 
حضرت امام در نجف، قادر به فعاليت 
نخواهد بود و در واقع در اين اقيانوس 
بيكران، محو و خاموش خواهد ش�د و 
به كلي از صحنه بي�رون خواهد رفت! 
 البته محاس�به رژي�م ش�اه از برخي 
ابعاد درس�ت از آب درآمد، ولي از بعد 
علمي حضرت ام�ام، خي�ر! چون آن 
حوزه، به عمق علمي ايشان پي برد...«

حجت االسالم والمس�لمين اسماعيل 
فردوس�ي پور: »حض�رت ام�ام اجازه 
نمي دادند كس�ي درس ها را ضبط كند 
يا دوربين عكاسي بياورد. تا يك شب 
حجت االسالم غروي- كه در دفتر امام 
كار مي كردند- براي ما پيغام فرستادند 
كه امام فرموده اند فردا ضبط بياوريد! 
ما خيل�ي تعج�ب كرديم، چ�ون امام 
هميش�ه با اين كار به ش�دت مخالفت 
مي كردند. در خانه ضبط بزرگي داشتم 
كه آن را از كويت براي�م آورده بودند. 
آن را ب�ه جلس�ه درس ب�ردم و ام�ام 
بحث واليت فقي�ه را ش�روع كردند«
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