
  شاهد توحیدی
روز هایی ك�ه بر ما می گ�ذرد، تداعی گ�ر آزادی 
رهبر كبیر انقاب اس�امی، در پی تحمل حدوداً 
یك س�ال حبس و حص�ر در تهران اس�ت. این 
رویداد، چهره ش�هر قم را به كلی تغییر داد، چه 
اینك�ه عاقه مندان ب�ه امام خمینی از سراس�ر 
كش�ور و برای دیدار با ایش�ان، راهی این ش�هر 
ش�دند و پیمان خویش را با مراد خویش تجدید 
كردند. آنچ�ه در پی می آید، خوانش�ی تحلیلی 
از خاط�رات برخ�ی ی�اران ام�ام، از آن روزهای 
پرخاطره اس�ت. امید آنكه تاریخ پژوهان انقاب 
و عم�وم عاقه من�دان را مفی�د و مقب�ول آید.

   
   این ش�خص آمده ب�ود كه ما دو ت�ا را با هم 

تطبیق دهد!
امام خمین��ی پس از دس��تگیری در نیم��ه خرداد 
1342، مدتی را در زندان منطقه عشرت آباد تهران، 
در حبس به س��ر بردند و س��پس در منزلی محصور 
ش��دند. ماجراها مربوط به دوران حصر امام، متنوع، 
شنیدنی و البته عبرت آموز هس��تند. زنده یاد دکتر 
محمود بروجردی، داماد فقی��د رهبر کبیر انقالب، 
برخی از خاطرات خویش از آن دوره را اینگونه روایت 
کرده اس��ت: »پس از اینکه حضرت امام را گرفتند، 
دو م��اه در زندان بودند ک��ه در طول ای��ن مدت، از 
ماجراهای خارج از زندان هیچ مطلع نش��ده بودند! 
پس از اینکه حبس ایشان به حصر تبدیل شد، یک 
روز بعد از ظهر امام را به منزل��ی در داودیه آوردند. 
جمعیتی سیل آس��ا برای دست بوسی و دیدار با امام 
آمدند و عده زیادی، شب همانجا خوابیدند! هنگامی 
که امام برای نماز ش��ب بیدار شدند، من بیدار بودم. 
یکی از آقایان ماجراهای 15 خرداد را برای اولین بار 
برای ایش��ان نقل کرد. پس از آن، امام برای تجدید 
وضو برخاستند و به من فرمودند: » آقا محمود، من 
برای مردم کاری نکردم، تکلیف من خیلی سنگین 

شد، مردم چرا اینجور کردند برای من؟ من که برای 
مردم کاری نکردم!« امام هوش و ذکاوت   بی   نظیری 
داشتند. هنگامی که در قیطریه بودند، روزی مرحوم 
لواسانی به دیدن ایشان رفتند. البته در آن ایام، امام 
در حصر بودند و تعداد محدودی حق داشتند که با 
ایشان مالقات کنند که یکی از آنها آقای لواسانی بود. 
چون قیافه ایشان خیلی ش��بیه امام بود و تا آن روز، 
رئیس نگهبان ها و مأموران ساواک، ایشان را ندیده 
بودند. پس از اینک��ه آقای لواس��انی آمدند، رئیس 
نگهبان ها پش��ت در اتاق آمد و اجازه خواس��ت که 
خدمت امام رسیده و دس��ت ایشان را ببوسد! دست 
امام را که بوس��ید، دو زانو جلوی در اتاق نشس��ت، 
مقداری به چهره امام نگاه ک��رد و مقداری به چهره 
آقای لواس��انی و پس از چند دقیق��ه، از اتاق بیرون 
رفت! امام فرمودند:»  این شخص آمده بود که ما دو 
تا را با هم تطبیق دهد! بعد که تحقیق کردیم، معلوم 
ش��د همین طور بوده اس��ت. چون اینها وقتی آقای 
لواسانی را دیده بودند، خیلی وحشت کرده و خیال 
کرده بودند که امام از منزل بیرون رفته است و االن 
دارد برمی گردد! و آن شخص آمده بود که این مطلب 

را تحقیق کند.« 
   به كس�ی كه برای من زندان ب�رود، جایزه 

نمی دهم!
محس��ن رفیق دوس��ت از فعاالن نهضت اس��المی، 
در زمره چهره هایی اس��ت ک��ه در دوران حصر امام 
خمینی، توانس��ته به مح��ل اقامت ایش��ان راه یابد 
و ش��اهد برخی واکنش های ایش��ان باش��د. وی در 
میان یادمان های خویش از سه روز اقامت در منزل 
رهبر نهضت اسالمی، به نکته ای درخور تأمل اشاره 
کرده است: »بعد از آزادی حضرت امام از زندان، در 
روز هایی که در منزل آقای روغنی بودند، خواس��تم 
خدمت ایشان برس��م، اما مأموران ش��اه تنها علما 
را ب��ه درون خان��ه راه می  دادند! یکی از دوس��تان 
لبنیات فروش، چند تغار ماس��ت درست کرده بود و 

می  خواست به اقامتگاه امام ببرد. از ایشان خواهش 
کردم تا تغار ماست را من ببرم! روی سرم گذاشتم، 
رفتم تو و تا دو،سه روز، در آنجا ماندم و بیرون نیامدم! 
در آنج��ا صحنه ای جالب دیدم که هیچ��گاه از یادم 
نمی  رود. دور تا دور اتاق، علما نشس��ته بودند. همه 
نوعاً زندان رفت��ه بودند. آقایی رفتند جل��و و با امام 
صحبتی داشتند و امام ناراحت شدند! بعد فهمیدم 
که گفته بودند: همه این علما که اینجا هس��تند، از 
علمای مبارز و زندان رفته اند، ش��ما توجهی به آنها 
بکنید! تا این را گفت، دی��دم آقا یک مرتبه با حالتی 
برافروخته گفتن��د:  » بله، آقایان مجاه��ده کردند، 
زن��دان رفتند، ان ش��اء اهلل که برای خ��دا کرده  اند و 
اجرشان با خداست، اما اگر کس��ی برای من زندان 
رفته اس��ت، من جایزه نمی  دهم که برای من زندان 
بروند... « ش��بیه این ماجرا را در مقطعی دیگر نیز از 
امام دیده ام. یادم است روزی برای اعالمیه  ای که از 
امام چاپ شده بود، پول کم آوردیم! رفتیم در خانه 
امام و پول خواستیم! ایشان گفتند:»  به من چه که 
من پول بدهم؟ پول هایی که نزد من هست، برای این 
مصارف نیست، این پول ها را باید مردم بدهند!« بعد 
پتو را باال زدند و گفتند: »اینها همه سهم امام است و 

نمی شود آنها را خرج چاپ اعالمیه کرد!...«  
  مگ�ر خون پس�ران م�ن از خون س�ایرین 

رنگین تر است؟
پرواضح بود که ر ژیم ش��اه، نمی توانست دائماً رهبر 
نهض��ت اس��المی را در حب��س و حصر ن��گاه دارد. 
هم از ای��ن روی و با محاس��بات خویش، ایش��ان را 
در فروردی��ن م��اه 1343، آزاد و به ق��م بازگرداند. 
روزنامه های نزدیک به س��اواک به م��وازات آزادی 
امام، به نشر اکاذیب دست زدند که با واکنش قاطع 
ایشان روبه رو شدند! ماجرای یکی از این واکنش ها، 
در خاطرات خطیب ش��هیر زنده یاد حجت االسالم 
والمس��لمین س��عید اش��راقی، اینگونه آمده است: 
»بعد از آزادی حضرت امام و بازگشت ایشان به قم، 

مولوی رئیس س�اواك تهران در دیدار 
با ام�ام خمینی، ش�روع ب�ه صحبت و 
عذرخواهی نمود كه اش�تباهی ش�ده 
است و شما به بزرگواری خود ببخشید 
و از ای�ن قبیل مطال�ب. در این هنگام، 
جمله ای كه ش�اید بوی تهدی�د از آن 
می آمد، از او صادر ش�د! او گفت: » آقا 
نگذارید كه ما به وظیفه س�ربازی مان 
عمل كنیم!« یك مرتبه امام در حالی كه 
انگشت س�بابه خود را بر سینه مبارك 
می   زدند، با عصبانی�ت فرمودند: » من 
هم س�رباز اسام هس�تم، نگذارید كه 
ما به وظیفه س�ربازی مان عمل كنیم!«

یاد ها و یادمان هایی از روزهای آزادی امام خمینی از حبس و حصر در فروردین 1343

 مردم در 15 خرداد
تكلیف مرا سنگین كردند!

»تاریخ، فرهنگ و كارنامه ملت 
افغانستان « در آیینه روایت رهبر

 خوانشی از 
»سفیر روشنگری«

  محمدرضا كائینی
خوان��ش تاریخ کش��ور 
افغانس��تان،دریچه ای 
به پیش��ینه ایران بزرگ 
نیز است. هم از این روی 
مصلح��ان نام��ور تاریخ 
همیش��ه  کش��ورمان، 
نسبت به فرهنگ، تاریخ 
و اش��تراکات ایرانی��ان و 
افغانیان، توجهی خاص 
داشته اند. در این میان اما دیدگاه های حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهب��ر معظم انقالب اس��المی، از اهمیتی 
افزون برخوردار اس��ت. چه اینکه گوین��ده عالوه بر 
مکانت خویش در عرصه دی��ن و فرهنگ، در جایگاه 
عالی  ترین مقام سیاسی ایران نیز قرار دارد. اثر »سفیر 
روشنگری«، تدوین یافته دیدگاه های معظم له در باب 
ملت افغانستان است که توس��ط مجتبی نیک رهی 
تدوین ش��ده و انتش��ارات عرفان آن را به زیور طبع 
آراسته اس��ت. محمدابراهیم ش��ریعتی افغانستانی 
مدیر این بنگاه نشر، در دیباچه این کتاب چنین آورده 
است: »اگر کش��ور ایران را خانه ای با پنجره  هایی به 
سوی کش��ور های منطقه تصور کنیم، می توان گفت 
بزرگ ترین پنجره آن به س��وی کش��ور افغانس��تان 
اس��ت، پنجره ای که از آن مناظر بدیع و چشم نوازی 
از مش��ترکات تاریخی، فرهنگی و ادب��ی را می توان 
دید. دین مشترک، تاریخ مشترک، مفاخر مشترک، 
فرهنگ شفاهی مش��ترک، تقویم مش��ترک، هنر و 
ادبیات مشترک و روشن تر از همه، زبان و خط مشترک 
بخشی از جلوه هاس��ت. حقیقت این است که در این 
منطقه میان هیچ دو کش��ور آن مایه از مش��ترکات 
نمی توان یافت ک��ه میان این دو کش��ور وجود دارد. 
ولی دریغ که قرن های متمادی این مشترکات و بلکه 
درست تر بگوییم یگانگی ها، در هاله ای از کدورت های 

سیاسی میان دو کشور پوشیده بوده است.  
وقوع انقالب اسالمی و مطرح ش��دن گرایش جهان 
 وطنی اسالمی در کش��ور ایران و سپس وقوع جنگ 
تحمیلی و دیگر درگیری های ایران اسالمی با استکبار 
جهانی از سویی و درگیری مردم مسلمان افغانستان 
با ابرقدرت شرق و حکومت دست نشانده آن از سویی 
دیگر، مردم این دو کش��ور را از جهت سیاس��ی نیز 

هم سرنوشت ساخت. مهاجرت گروه وسیعی از مردم 
افغانستان به جمهوری اسالمی ایران هم این زمینه  ها 
را پررنگ تر کرد. چنین شد که فرصتی برای غبار زدایی 
از این پنجره  ها پدید آمد، به ویژه که روشن  ترین پیام 
انقالب اسالمی بازگشت به ریشه های عمیق دینی در 
جهان اس��الم بود. هم از این روی جمهوری اسالمی 
ایران در س��ایه رهنمود های خردمندانه رهبری این 
کش��ور، گفتمان جدیدی در جهان اسالم طرح کرد، 
گفتمانی بر مبن��ای وحدت و همس��ویی فرهنگی و 
عقیدتی این قلم��رو زبانی، البته با حفظ اس��تقالل 
سیاسی کشور ها. مسلماً در این میان موانعی هم وجود 
داشته و دارد. از جانبی شماری از مردم دو کشور که 
سال  ها در س��ایه تبلیغات ملی گرایانه قرار داشته اند، 
ممکن است ضرورت این یگانگی را درنیابند و از جانبی 
همسویی و همدلی دو کشور همزبان و همسایه، برای 
بس��یاری از قدرت های جهانی خوش��گوار نمی افتد. 
چنین اس��ت که گاه غباری از کدورت و س��وءتفاهم 
در فضا پراکنده می شود. عدم ش��ناخت کافی میان 
گروه  هایی از مردم دو کش��ور هم گاهی فزاینده این 
کدورت  ها می شود. اینها مسئولیت نخبگان دو کشور را 
برای شفاف ساختن روابط، سنگین تر می سازد. یکی از 
کار  هایی که در این مسیر ضرورت دارد، روشن ساختن 
دید گاه ه��ای مقامات عالی رتبه جمهوری اس��المی 
ایران، به ویژه دست اندرکاران امور سیاسی و رسانه ای، 
حجتی روش��ن و برهانی قاطع باش��د برای ضرورت 
این همدلی  ها و همسویی ها. خوشبختانه در بیانات 
رهبر انقالب اسالمی ایران،توجه و عنایت به مسائل 
افغانستان بس��یار بارز و آشکار اس��ت و البته جز این 
هم انتظاری نمی رود. گردآورنده محترم اثری که در 
پی معرفی آن هستیم، به همین منظور، با تحقیق در 
بیانات و مکتوبات ایشان از سال 1368 تاکنون درباره 
مردم و کشور افغانستان را از منابع گوناگون استخراج 
کرده و با ذکر مأخذ، به صورتی منظم و مدون تنظیم 
کرده است تا بیانگر دیدگاه  ها و سخنان برای مردم دو 

کشور، به ویژه دست اندرکاران امور دو کشور باشد.«

روزنامه اطالعات نوش��ته بود: روحانیت با دولت 
سازش کرد! امام وقتی که متوجه موضوع شدند، 
تصمیم گرفتند که فردای آن روز، این خبر دروغ 
را تکذیب کنند. دول��ت طاغوت هم پی برده بود 
که این صحبت، برای آنها گران تمام می شود. به 
همین خاطر یک نفر از رؤسای سازمان امنیت به 
نام مولوی را به قم فرس��تادند، تا با امام صحبت 
و ایشان را متقاعد کند که از صحبت درباره این 
خبر، بپرهیزند! خانه روبه روی منزل امام را -که 
در آن موقع، در اختیار داماد امام بود- برای این 
کار مهیا کردن��د. او بعد از اینکه ب��ه حضور امام 
رسید، ش��رط کرد که فقط تعداد محدودی در 
جلسه باشند. با این همه از بیت امام، به من تلفن 
کردند و گفتند: » آقا فرموده      اند که تو هم بیا! « من 
هم در آن جلسه حاضر شدم و دیدم که فردی با 
قیافه  ای عجیب، آنجاست! با ورود من، او به داماد 
امام -که برادرزاده بنده هم بود- گفت: » بنا شد 
کسی نباش��د! « داماد امام هم گفت: » ایشان از 
خودمان است! « و باالخره بنده هم نشستم. چند 
دقیقه بعد، امام از اتاق دیگر تش��ریف آوردند و 
نشس��تند. مولوی خطاب به امام گفت: » دیدید 
به شما عرض کردم که این حبس و زندان، تمام 
می شود و شما هم به قم تشریف می برید؟ « امام 
در جواب گفتند:»من هیچ اصراری نداشتم که به 
قم بیایم، زیرا در اینجا وظایفم بیشتر است و در 
آنجا کمتر بود! « بعد آن مرد، شروع به اظهار عالقه 
و محبت های عجیب و غریب ک��رد و گفت: » ما 
خیلی به شما ارادت داریم و دستگاه دولت، خیلی 
به شما عالقه دارد و شخص شاه هم، به شما عالقه 
دارد و مملکت مرجع می خواهد و چاکر هم آمده 
است خدمتتان عرض کند که از سخنرانی فردا 
صرفنظر کنید و ما هم ق��ول می   دهیم که بعد از 
این به اوامرتان توجه کنیم و... .« امام بدون هیچ 
رودربایستی فرمودند: » دو دوتا، چهار تا! یا اینکه 
شما به آن روزنامه دیکته کرده  اید که بنویسد و 
ظاهراً هم همینطور است یا اینکه خودش گفته 
است! اگر شما گفته باشید، با شما طرف هستم. 
در صورتی که ش��اه این کار را کرده باش��د، با او 
طرف هستم!« مولوی فرستاده سازمان اطالعات 
و امنیت، دوباره ش��روع به تطمیع امام کرد و دم 
از محبت و اظه��ار لطف زد! باز ه��م امام، همان 
مضمون را بار دیگر تکرار کردند. در آخر کار، آن 
ش��خص دید که ظاهراً ابراز محبت و تملق، در 
امام هیچ تأثیری ن��دارد. به همین خاطر منطق 
تطمیع را به منطق تهدید برگرداند و گفت: » ما 
نمی   خواهیم قضیه 15خرداد دوباره پیش بیاید، 
اما اگر مجدداً ماجرای 15خ��رداد پیش آمد، ما 
مسئولیتی را به عهده نداریم! « گفتن این جمله، 
امام را برآشفته کرد و امام با حالت غرورآمیزی، 
مطالبی را فرمودند که من بخش��ی از آنها را در 
خاطر دارم. امام با شنیدن آن صحبت ها فرمودند: 
» چه خبر است که این قدر با من متملقانه حرف 
می زنید؟ حرف های نابجا می گویید، دائماً توی 
ذهنتان این است که شما مرجعید و شما شخص 
فالن هستید و... .  بساط شما، بساط کفر است. 
باید ریشه شما قطع بشود. 15خرداد برای شما 
بد بود یا برای من؟ 15خرداد ک��م بود؟ باید در 
شهرهای این کشور خون راه بیفتد، تا مردم ریشه 
شما را بکنند و از شّرتان راحت شوند؟ من که در 
زندان بودم، گفتم: کدام یک از پسران من شهید 
شده  اند؟ گفتند: هیچ کس! وقتی این را شنیدم، 
گفتم: چرا؟ مگر خون پسران من از خون سایرین 
رنگین تر است؟ این را مطمئن باشید تا این مردم 
ریشه ش��ما را قطع نکنند، راحت نمی نشینند! 
شما از دین خارج هستید، شاه از دین خارج است، 
قانون شما قانون اسالم نیست، دکتر شما، دکتر 
مسلمان نیس��ت و... . من همه اینها را می   دانم و 
آن وقت ش��ما با من تعارف می کنید؟...  « وقتی 
سخنان امام تمام شد، آن فرد دست از پا درازتر، 

برگشت و رفت!« 
  اگر خمینی با شما تفاهم كند، ملت او را 

بیرون خواهند كرد!
ادعای تفاهم س��اواک با روحانیت، در پی آزادی 
امام خمین��ی از حبس و حصر، موجب ش��د که 
نخس��تین موضعگیری سیاسی ایش��ان پس از 
بازگش��ت به قم، رقم خورد. زنده یاد حبیب اهلل 
عس��کراوالدی مس��لمان از مبارزان نام آشنای 
نهضت اس��المی، در باب واکن��ش رهبر انقالب 
به این خبر دروغ-که در روزنامه اطالعات نش��ر 
یافت- می گوی��د: » پس از اینکه در س��ال 43، 
بر اثر ش��رایط اجتماعی و فش��ارهای مردمی   و 
پش��تکار پیروان امام و روحانیت اسالم و طالب 
و مدرسین حوزه علمیه قم، رژیم پس از 10ماه 
زندان و حصر در تهران، امام را آزاد کرد، روزنامه 
اطالعات در آن روز نوشت: » تفاهم علما و مراجع 
با مقامات، سبب آزادی امام شده است!«  که امام 
با صراحت تمام موضعگیری کرده و دستور دادند 
که در منبرها، چنین تفاهمی   رد بش��ود و از آنها 
خواسته شود: نام کسی را که با آنها تفاهم کرده، 
اعالم کنند وگرنه م��ردم چنی��ن روزنامه ای را 
تحریم خواهند کرد! اضافه بر آن خود ایشان در 
شروع یک سخنرانی صریح و کوبنده، فرمودند: 
» تفاهم ب��ا مقامات؟ چه تفاهمی؟ چه کس��انی 
با ش��ما تفاهم کرده  اند، نام آنه��ا را اعالم کنید. 
خمینی با شما تفاهم کند؟ امکان ندارد این معنا 
و اگر خمینی هم با ش��ما تفاهم کند، وضع شما 
طوری است که ملت اس��الم تحمل نمی   کنند و 

بیرونش می کنند!«
  من هم سرباز اسام هستم، نگذارید كه 

ما به وظیفه سربازی مان عمل كنیم!
ماجرای تکذیب ادعای س��اواک مبنی بر توافق 
دس��تگاه امنیتی ش��اه با روحانیت از سوی امام 
خمینی، به اشکال گوناگون در روایات اطرافیان 

ایشان ثبت شده است. با این همه شاه بیت تمامی 
این خاطرات، سازش ناپذیری رهبر کبیر انقالب 
اسالمی و حساسیت ایشان بر ترویج شایعاتی از 
این دست بوده است. زنده یاد آیت اهلل محمدرضا 
توس��لی از اعضای دفتر امام، در این باره چنین 
نقل می کند: »بعد از آزاد ش��دن حضرت امام از 
زندان رژیم شاه، روزنامه اطالعات در سرمقاله، 
مطلبی نوشته بود با این مضمون که » روحانیت 
با دستگاه سازش کرده اس��ت!« امام سخنرانی 
مفصلی در تکذیب این مطلب، ای��راد فرمودند. 
ساواک سرهنگ مولوِی معروف، رئیس ساواک 
تهران را برای عذرخواهی خدمت امام فرس��تاد. 
او می   خواست این مالقات خصوصی باشد، اما از 
آنجا که روش امام نبود که با هیچکدام از رجال 
سیاس��ی، چه دولتی و چه غیردولتی در خلوت 
مالقات داشته باشند، دستور فرمودند: » عده ای 
در اتاقی که او می آید، حضور داش��ته باش��ند.« 
حسب االمر ایشان، عده  ای در جلسه حضور پیدا 
کردند. از جمله بنده هم بودم. مولوی ش��روع به 
صحبت و عذرخواهی کرد که اش��تباهی ش��ده 
است و ش��ما به بزرگواری خود ببخشید و از این 
قبیل مطالب. در این هنگام، جمله ای که ش��اید 
بوی تهدید از آن می آمد، از او صادر شد! مولوی 
گفت:» آقا نگذارید که ما به وظیفه سربازی مان 
عمل کنیم!« یکمرتبه امام در حالی که انگشت 
س��بابه خود را ب��ر س��ینه مب��ارک می   زدند، با 
عصبانیت فرمودند: » من هم سرباز اسالم هستم، 
نگذارید که ما به وظیفه سربازی مان عمل کنیم!« 
بعداً شنیدم که هنگام آزادی امام از منزل تحت 
محاصره در قیطریه تهران و سوار شدن ایشان به 
اتومبیل برای بازگش��ت به قم، سرهنگ مولوی 
)معاون ساواک تهران( تصمیم و اصرار داشت تا 
در اتومبیل، کنار امام بنشیند و در انظار، چنین 
وانمود کند که اختالفات پایان یافته اس��ت، اما 
امام با زیرکی خاصی که داشتند، اجازه ندادند و 
با بی اعتنایی، سماوری را با خود برداشتند و در 

کنار خویش قرار دادند!« 
  نه با كسی عقد اخوت بسته ام، نه با كسی 

دشمنی دارم!
پس از آزادی امام خمینی از دوره حبس و حصر، 
بس��یاری در پی آن بودند تا از تصمیم ایش��ان 
برای ادامه یا عدم ادامه طریقه پیشین سیاسی، 
مطلع ش��وند. این امر به طور مش��خص تر، برای 
هیئت حاکمه و به خصوص حس��نعلی منصور 
نخس��ت وزیر نوآمده، اهمیتی افزون داشت. هم 
از این روی او، رئیس س��اواک را به قم فرستاد تا 
از دیدگاه امام در این باره، اط��الع حاصل کند. 
زنده یاد آی��ت اهلل حیدرعل��ی جاللی خمینی، از 
شاهدان و راویان این جلس��ه بوده است: »چند 
ماه بود که حس��نعلی منصور، به نخست وزیری 
منصوب ش��ده بود و ما در خدمت حضرت امام 
بودیم و فکر می کردیم که بناست، خود منصور 
به خدمت ایش��ان بیاید، چون امام تازه از زندان 
آزاد شده بودند. بعد مالحظه کردیم و دیدیم که 
مولوی رئیس س��ازمان امنیت تهران، با یک نفر 
دیگر به حضور ایشان آمد. امام اندرون بودند و ما 
در بیرون نشسته بودیم. تقریباً پس از دو دقیقه، 
امام تش��ریف آوردند و نشس��تند و بعد از چند 
دقیقه و در لحظه  ای که سکوت همه مجلس را فرا 
گرفته بود، ایشان فرمود: » آقایان چه کار دارند؟ « 
مولوی گفت:» ما از ط��رف آقای منصور خدمت 
شما آمده ایم، ما را فرس��تاده  اند خدمتتان که از 
ش��ما اجازه بگیرند که به کارشان ادامه بدهند و 
شما اجازه بفرمایید که ایشان مشغول کار شوند.« 
امام فرمودند: » من نه با کسی عقد اخوت بسته    ام، 
نه با کسی دش��منی دارم! من با منصور دشمنی 
ندارم، عقد اخوتی هم با نخس��ت وزیر نبسته ام! 
من نگاه می   کنم به اعمال آنها. اگر اعمال اینها به 
همین رویه  ای باشد که دارند، می   روند و برخالف 
اسالم و قرآن و شرع باش��د، من هم راهم همین 
اس��ت و رفتارم را به همین کیفیتی که انتخاب 
کرده    ام، ادام��ه می دهم! و اگر اینه��ا تغییر رویه 
دادند نسبت به اسالم، نس��بت به قرآن و نسبت 
به مردم و مس��تضعفین، خوب آن چیز دیگری 
است.« فرستادگان نخست وزیر پس از این پاسخ 
قاطع و منطقی امام، جز سکوت و خروج از منزل، 

راهی نداشتند!«
  كاش امام، این انگش�تر را ب�ه من هدیه 

می كردند!
خاطرات عالقه من��دان و حواری��ون رهبر کبیر 
انقالب اسالمی از رویداد آزادی ایشان از حبس 
و حصر، تماماً سیاسی نیس��ت که برخی از آنها 
جنبه عاطفی و احساسی نیز دارد. حجت االسالم 
والمسلمین سید عبدالحسین امام از روحانیون 
اهواز، درباره تفقد امام از خویش در آن روزها، به 
ماجرای ذیل اشاره دارد: »پس از اینکه حضرت 
امام از حصر قیطریه به قم بازگش��تند، دس��ته 
دسته ارادتمندان ایشان به محضرشان شرفیاب  
می ش��دند. منزل امام، ب��ه محل دیدار اقش��ار 
مختلف مردم و علما تبدیل شده و امام در یکی از 
اتاق ها نشسته بودند و به تفقد از دیدارکنندگان 
می  پرداختند. من هم از اهواز حرکت کرده، خود 
را به قم رس��اندم و خدمت ایشان مشرف شدم. 
پس از اینکه دستش��ان را بوسیدم، در گوشه ای 
نشستم. به هنگام بوس��یدن دست امام، چشمم 
به انگشتر زیبایی افتاد که در دست ایشان بود. با 
خود گفتم: کاش امام، این انگشتر را به من هدیه 
می کردند. هنوز چند لحظه از این فکر نگذشته 
بود، که آق��ا پس از اظهار محبت به بنده اش��اره 
کردند که بیایی��د. من هم امتثال ک��ردم و جلو 
رفتم. آقا انگشترشان را از دستشان درآوردند و به 
من مرحمت فرمودند که االن هم این انگشتر، به 

عنوان یادگاری از امام نزد من است.«
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امام خمین�ی پ�س از آزادی از حبس 
و حصر و در دی�دار با رئیس س�اواك 
ته�ران فرمودند: »چه خبر اس�ت كه 
این قدر با من متملقانه حرف می زنید؟ 
حرف های نابجا می گویید، دائمًا توی 
ذهنتان این است كه ش�ما مرجعید و 
شما فان شخص هس�تید و... . بساط 
شما، بساط كفر است. باید ریشه شما 
قطع بشود. 15 خرداد برای شما بد بود 
یا برای من؟ 15خرداد كم بود؟ باید در 
شهرهای این كشور خون راه بیفتد، تا 
مردم ریشه ش�ما را بكنند و از شّرتان 
راحت ش�وند؟ من كه در زندان بودم، 
گفتم: كدام یك از پس�ران من شهید 
شده  اند؟ گفتند: هیچ كس! وقتی این را 
شنیدم، گفتم: چرا؟ مگر خون پسران 
من از خون سایرین رنگین تر است؟...«


