
»نكته دیگری كه می خواه��م در مورد ویژگی های 
حضرت امام بگویم، صداقت ایشان در برابر مردم و 
حّتی دشمنان است. كسانی كه می خواهند به قدرت 
برسند، از هر نوع فریب و نیرنگی استفاده می كنند، 
اما امام هیچ گاه از این روش   ها اس��تفاده نكردند و 
كامًا صادق بودند. قبل از انق��اب، امام نیاز به این 
داشت كه همه گروه   ها باش��ند و امكانات مردمی و 
مادی علیه شاه جمع و تجهیز شود،اما مهم این است 
كه برای این كار، از هر ابزاری استفاده نمی كرد. در 
این مورد، چند خاطره را ذك��ر می كنم. امام وقتی 
از نجف به نوفل لوش��اتو رفتند، یك ساك كوچك 
داشتند و یك دس��ت لباس! در آنجا با شرایطی كه 
داش��ت پیش می آمد و رفت و آمد  ه��ا و هزینه های 
س��نگینی كه ایجاد   می ش��د، حقیقتاً نی��از به پول 
داشتیم. یك روز دیدم آقایی با یك كیف سامسونت 
و سر و وضع تّجار بازار، آمده و اجازه ماقات با امام 
می خواهد. گفتم: چه كار داری��د؟ گفت: وجوهات 
آورده ام! نامش را پرس��یدم و می��زان وجوهات را. 
گفت: 7 میلیون تومان كه به پول آن روز   می شد یك 
میلیون دالر! رفتم خدمت ام��ام و جریان را گفتم. 
امام پرسیدند: شما او را می شناسید؟ عرض كردم: 
خیر! فرمودند: برو بگو با هر كس كه قبًا وجوهاتش 
را حساب می كرده، حاال هم ببرد به او بدهد! آمدم و 
جواب امام را به آن آقا گفتم. او گفت: اجازه بدهید 
بروم و دست امام را ببوسم! رفتم و پیغام را رساندم 
و امام فرمودند: الزم نكرده! من دیگر نمی دانس��تم 
چطور این حرف را به آن آق��ا بزنم؟ آمدم و خاصه 
هر جور ب��ود، گفتم كه ام��ام می فرمایند: ضرورتی 
ندارد! البته بعد  ها فهمیدم كه ساواك با ترفندهای 
گوناگون، مأمورانش را می فرستاد كه خبر بگیرند! 
بعد  ها هم نفهمیدیم كه او چه كس��ی بود، اما امام با 
آن درایت و تیزهوشی سرشارشان، می دانستند كه 
اگر چنین كس��ی در خط انقاب باشد، علی القاعده 
باید از كانال مطمئنی معرفی شود. كسی اول صبح 
بیاید و بدون اینكه كس��ی او را بشناس��د، بخواهد 
چنین پولی بدهد، خیلی ش��ك  برانگیز است! البته 
اگر ما  ها بودیم، متوجه نمی شدیم و شاید خیلی هم 
خوشحال   می شدیم كه در آن شرایط سخت، فرجی 
شده اس��ت! یك روز غروب یك ش��نبه در شرایطی 
كه به همه افراد و گروه   ها نیاز بود تا در مقابل ش��اه 
بایستیم،امام طبق معمول آمدند بیرون كه صحبت 
كنند. اواسط صحبت امام بود كه احمد سامتیان، 
از راه رسید و گرفت نشس��ت تا صحبت های ایشان 
تمام ش��د. بعد اجازه گرفت كه حرف بزند و گفت: 
من االن دارم از سیته می آیم! س��یته جایی بود در 
دانش��گاه پاریس كه احزاب و گروه   ه��ا می آمدند و 
اعامیه پخش و س��خنرانی می كردند. او گفت: در 
آنجا، یكی از بحث ه��ای داغ گروه های چپ این بود 
كه حاال كه انق��اب دارد پیروز می ش��ود، آیا ما در 
آینده این انقاب، جایگاهی داری��م یا نداریم؟ امام 
فرمودند: به اینها خبر بدهید كه شما در این پیروزی، 
هیچ همراهی ای با ملّت و مردم نداش��ته اید و بعد از 
پیروزی هم هیچ جایگاهی در این انقاب نخواهید 
داش��ت!صادق، صریح و بدون هیچ مجامله ای! اگر 
احمد سامیتان صادق و مرد باشد، همین داستان 
را كه در حضور ما اتفاق افتاد، نقل خواهد كرد. نمونه 
دیگر، بعد از آن اتفاقاتی كه در جریان گروگان های 
لبنان افتاد، كارتر نامه ای برای امام نوشته بود. وقتی 
وزارت ام��ور خارجه نامه را م��ی آورد، امام به احمد 

آقا می فرماین��د: احمد! این نامه را ب��ده توی رادیو 
و تلویزی��ون بخوانند! احمد آقا می گوی��د: آقا! حاال 
اجازه بدهید، كمی صبر كنید، ببینیم چه می شود! 
امام می فرمایند: خیر! مردم باید در جریان باش��ند، 
نمی شود كه رئیس جمهور امریكا برای من نامه بدهد 
و مردم نفهمند! نامه و جواب امام، بعد از ظهر همان 
روز، در اخبار ساعت 2 خوانده شد تا مردم در ابهام 

نمانند. موارد بسیاری از این دست هست.« 
  یك پیرمردی در جماران نشس�ته است و 

می گوید: برائت از مشركین باید انجام شود!
فصل دیگ��ری از ای��ن گفت وگو، جامعیت س��یره 
سیاس��ی امام خمین��ی را مدنظر قرار داده اس��ت. 
مرحوم محتش��می پور در این فراز بر این باور است 
كه امام از یك سو بر اصول و مبانی استكبارستیزانه 
خویش پای می ش��مرد و از س��وی دیگر در تعامل 
با جهان و چهره های ش��اخص آن، قواعد و قوانین 

اخاقی را پاس می داشت و آنها را مراعات می كرد:
»موقعی كه بحث برائت از مشركین مطرح می شود 
و دولت عربستان مخالفت می كند و كار به جاهای 
باریكی می كشد، وزیر امور خارجه وقت، خدمت امام 
می رسد و می گوید: به هر حال انجام مراسم برائت از 
مشركین، در كشور دیگری مطرح شده و آنها قوانین 

و برنامه های خاص خودشان را دارند و ما نمی توانیم 
این مطلب را به شكلی كه شما می فرمایید در آنجا 
پیاده كنیم و ناچاریم مقررات آن كش��ور را مراعات 
كنیم. ام��ام می فرماین��د: بروید بگویید ك��ه ما به 
عنوان دولت جمهوری اسامی ایران، نظرمان این 
نیست، اما یك پیرمردی در جماران نشسته است و 
می گوید: برائت از مشركین باید انجام شود...  ، یعنی 
امام هم می دانند كه باالخره بر دنیا، نظامی تسلط 
دارد كه كسانی كه در حكومت هستند، باید در آن 
قالب حركت كنند و جانب اعتدال را نگه دارند، ولی 
امام بر اساس واقعیت های انقاب و خواست الهی و 
روش انبیای بزرگ -كه بای��د آن حقایق الهی را در 
جامعه بشری منتشر كند-راه و روش خود را داشتند 

و حرف خود را می زدند.« 
  شركت نهضت آزادی در انتخابات دوره سوم 

مجلس را به مصلحت ندانستیم!
نامه زنده یاد محتشمی پور به امام خمینی در آستانه 
برگزاری انتخابات س��ومین دوره از مجلس شورای 
اس��امی راه را بر مشاركت سیاس��ی گروه موسوم 
به نهض��ت آزادی، به طور كامل مس��دود كرد! وی 
در ب��اب زمینه  ها و ضرورت ه��ای مكاتبه خویش با 
بنیانگذار جمهوری اسامی در این باره، روایتی به 

شرح ذیل دارد: 
» بنده كاری به كس دیگ��ری ندارم و اعتقاد قطعی 
خود را می گویم: با هر حركتی ك��ه بخواهد اینها را 
در رأس كار و در جای��گاه قانونگذاری و قوه مقّننه و 
مجریه بیاورد مخالفم، چون اینها، هم از نظر فكری 
و هم از نظر رفتاری، درگذشته نشان دادند كه كدام 
مس��یر را طی می كنند و حاال هم تغییری در شیوه 
و راه خود نداده اند و اگر بیایند، همان طور كه امام 
پیش بینی كرده بود، این ملت و كش��ور را در دامان 
امریكا قرار خواهند داد و باز تأكید می كنم كه تفاوتی 
هم نكرده اند...  در جواب ش��ما باید عرض كنم كه 
انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسامی، گمانم 
در 21 فروردین سال 1367 برگزار شد. در زمستان 
سال 66، سلسله مسائلی اتفاق افتاد، از جمله اینكه 
نهضت آزادی فعال شد، تا در انتخابات شركت كند. 
این را بگذاری��م در كنار س��ایر فعالیت های نهضت 
آزادی، شامل انتش��ار بیانیه ها، سخنرانی هایی كه 
اعضای آن در اس��تان های مختلف انجام می دادند 
و عمده صحبت هایش��ان هم در ارتب��اط با جنگ، 
شیوه رهبری امام و اصل والیت فقیه بود و بسیاری 
از مبانی و اصول را زیر سؤال می بردند و در جامعه، 
ذهنیتی منفی را ایجاد می كردن��د. گرچه اكثریت 
قاطع مردم، توجهی به این حرف   ها نداشتند و نظام 
و امام را از صمیم قلب باور داش��تند. آمدن نهضت 
آزادی به صحنه انتخابات، دو پیامد مشخص داشت. 
اول: اینكه ممكن بود عده ای از اینها انتخاب  شوند 
و به مجلس  بروند و ما را برگردانند به اول انقاب و 
مسائلی كه بنی صدر و دولت موقت و نهضت آزادی 
در دوران قب��ل از جنگ ایجاد كردن��د. ثانیاً: اینكه 
كش��ور در حال جنگ ب��ود و ص��دام در آن مقطع، 
هر روز شهر  ها را موش��كباران می كرد. شب جمعه 
20 فروردین، 50 شهر را موش��كباران كرد، تا فردا 
كس��ی پای صندوق انتخابات ن��رود! در هیچ جای 
دنیا سابقه ندارد كه كشوری در حال جنگ با كشور 
دیگری باشد و اجازه بدهند احزاب آن كشور،  علیه 
دولت و حكومت، به ش��دت موضع گی��ری كنند و 
روزنامه هایشان، هرچه دلشان می خواهد بنویسند! 
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»ماجرای ممنوعیت فعالیت سیاسی نهضت آزادی از سوی امام خمینی « 
در گفت وشنود با زنده یاد حجت االسالم والمسلمین سیدعلی اكبر محتشمی پور

نه نهضت آزادی تغییر کرده 
و نه صالحیت احراز مسئولیت دارد

اّوالً: خود احزاب و گروه ها، آنقدر به كشورشان 
عاقه دارند كه در ش��رایط جنگ، چنین كاری 
نمی كنند و ثانیاً: اگر جریانی این قدر پَست باشد 
كه این كار را بكند، به او اجازه فعالیت نمی  دهند، 
چون مسئله موجودیت كشور مطرح است. اگر 
همین نهضت آزادی، حتی یك مورد مستند را 
بیاورد كه در كش��وری جنگ بوده و یك حزب 
آزاد بوده هرچه دلش می خواسته علیه حكومت 
بنویس��د، از نوع موضع گیری های زمان جنگ 
خودشان، من حرفم را پس می گیرم! ما نامه ای 
خدمت امام نوشتیم كه در شرایط فعلی كشور 
كه در حال جنگ هس��تیم، نهضت آزادی طبق 
این ُكدها، این موضع گیری   ه��ا را در این روز  ها 
و در اینجاها، نس��بت به نظام داشته است. بعد 
از انتش��ار این نامه ما هم نهض��ت آزادی نیامد 
بگوید كه ما این كار  ه��ا را نكرده ایم. این نامه  در 
صحیفه امام چاپ شده اس��ت و همه مواردش، 
صّح��ت دارد. از امام س��ؤال ش��د كه آی��ا اینها 
می توانند بیایند و در انتخابات ش��ركت كنند؟ 
یك بحث این اس��ت كه اینها حتی اگر شركت 
هم می كردند، م��ردم به آنه��ا رأی نمی دادند، 
اما حداقل فرصتی پیدا می كردند كه با ّش��دت 
بیشتر و در گستره وس��یع تری، حرف هایشان 
را در داخل و خارج كشور تبلیغ كنند كه به این 
ترتیب نیروهای م��ا در جبهه ها،از لحاظ روحی 
به شدت آسیب می دیدند! كس��ی آنجا دارد از 
جانش مای��ه می گذارد و می بیند كه در پش��ت 
جبهه، ای��ن گونه دارند به ه��م حمله می كنند! 
ما یا باید مثل همه كش��ورهای در حال جنگ، 
انتخاباتی را برگزار نمی كردیم و همان مجلس 
قبلی، به كارش ادامه می داد یا انتخابات برگزار   
می شد. عده ای رفتند خدمت امام و گفتند: حاال 
كه اینقدر گرفتاریم، همی��ن مجلس را تمدید 
كنیم، چون ش��رایط برای برگ��زاری انتخابات، 
دشوار است...  امام از وزارت كشور سؤال كردند: 
آیا قدرت برگزاری انتخابات را دارید و می توانید 
امنیت آن را تأمین كنید ی��ا نه؟ ما خدمت امام 
نامه نوش��تیم كه توانایی برگ��زاری انتخابات را 
داریم و اگ��ر انتخابات برگزار نش��ود،این همان 
چیزی است كه امریكا و صدام می خواهند و در 
بوق هایشان خواهند دمید كه ایران ثبات ندارد 
و نمی تواند انتخابات را برگزار كند و این حمل بر 
ناتوانی نظام اسامی خواهد شد ، لذا امام قاطعانه 
فرمودند كه انتخابات باید انجام شود. به هر حال 
در این ش��رایط، ورود نهضت آزادی را به صحنه 

سیاست كشور مصلحت ندانستیم.« 
  ابراهیم ی�زدی ب�ه دلیل ای�راد تهمت 

محكوم به شالق شد!
پاسخ بنیانگذار جمهوری اسامی به نامه زنده یاد 
محتش��می پور، از بدو انتش��ار آن تا هم اینك، 
موجب چالش نهضت آزادی با قوه قضائیه و نیز 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی بوده است. 
مصاحبه شونده در بخش پی آمده این گفت وگو، 
به ماج��رای ش��كایت مرحوم حجت االس��ام 
والمسلمین حاج سید احمد خمینی از ابراهیم 
یزدی دبیركل س��ابق این نهضت و محكومیت 
وی در این پروسه قضایی اشاره می كند و در این 

باره می گوید: 
» اما در مورد س��ندیّت، نظر من این اس��ت كه 
این نامه، خط شخص امام اس��ت. این حرف را 
به این دلیل می گویم كه وقت��ی نهضت آزادی 
در این باره ش��كایت كرد، قرار شد كارشناسان 
دادگس��تری بروند و در مؤّسس��ه حفظ و نشر 
آثار امام، خط ه��ای امام را كنار ه��م بگذارند و 
صحت مسئله را تأیید كنند كه همین كار را هم 
كردند و ثابت ش��د كه این نامه، به خط شخص 
امام است. متأسفانه اینها به دلیل سلطه ای كه 
در دوره دولت موّقت پی��دا كردند، حتی در قوه 
قضائیه هم نفوذ پیدا كرده بودند و لذا رسیدگی 
به این پرونده را چندین بار به تعویق انداختند، 
به طوری كه باالخ��ره مرحوم ح��اج احمد آقا، 
ش��خصاً به دفتر آقای یزدی رف��ت و گفت: چرا 
به این پرونده رس��یدگی نمی كنی��د؟ پرونده را 
كه آوردند،  معلوم شد كه سه برگ آن، از جمله 
ورقه كارشناس��ی تأیید خط، مفقود شده است! 
عوامل آنه��ا در قوه قضائیه جمهوری اس��امی 
می دانستند كه اگر پرونده نهضت آزادی رو شود، 
دیگر چیزی برایش باقی نمی ماند! به هر حال با 
پیگیری  مرحوم حاج احمد آق��ا، پرونده دنبال 
ش��د و آقای دكتر یزدی چون تهم��ت زده بود، 
محكوم به شاق شد!اینها به دست و پا افتادند 
كه حكم اجرا نشود، چون در آن شرایط، بد  ترین 
وضعیتی كه برای نهضتی   ها پیش می آمد، این 
بود كه یزدی را بخوابانند و شّاق بزنند! این طور 

بود كه مرحوم حاج احمد آق��ا، رضایت داد كه 
این حكم را اجرا نكنند. مس��ئله بسیار روشن و 

واضح است.« 
  یزدی هر چ�ه را كه ویژگ�ی منحصر به 
فرد جمهوری اسالمی است، به خود نسبت 

می دهد!
چالش محتش��می پور با ابراهیم یزدی دبیركل 
پیشین نهضت آزادی در باب اثبات سندیت نامه 
امام خمین��ی، وی را به بی��ان برخی خاطراتش 
از او، در دوران اقامت رهبر انقاب اس��امی در 
دهكده نوفل لوشاتو سوق می دهد. این بخش از 
روایت تاریخی وزیر سابق كشور، در زمره یكی از 
اسناد مهم در باب زندگی سیاسی ابراهیم یزدی 
است كه بسیار مورد توجه و استناد تاریخ پژوهان 
حیات وی و در نگاهی كلی تر، گروه موس��وم به 
نهضت آزادی ق��رار گرفته اس��ت:» آقای دكتر 
ی��زدی ی��ك ویژگ��ی خاص��ی دارد و آن اینكه 
بس��یار راحت دروغ می گوید و چنان قاطعانه و 
محكم هم دروغ می گوید كه ممكن است كسی 
كوچك   ترین ش��كی به او نكن��د! كدهایی را كه 
در مورد نجف و نوفل لوش��اتو و مس��یر انقاب 
داده،  بررسی كنید، می بینید كه همه آنها دروغ 
اس��ت! در مصاحبه هایش، هر چه را كه ویژگی 
منحصر به فرد و ممتاز جمهوری اسامی است، 
به خود نسبت می دهد! می گوید: تشكیل شورای 
انقاب نظر من بود، دولت موقت نظر من بود،روز 
قدس را من پیش��نهاد كردم، جهاد س��ازندگی 
را من پیش��نهاد كردم،س��پاه پاس��داران را من 
پیشنهاد كردم. من به عمرم، چنین آدم دروغگو 
و ش��ارالتانی ندیده ام! اگر من و دوستان دیگر، 
مرحله به مرحل��ه همراه امام نبودیم، ش��اید به 
شك می افتادیم كه او دارد راست می گوید! یكی 
از حر ف هایش این اس��ت كه در نوفل لوش��اتو، 
صبح   ها كه امام قدم می زدند، من با ایشان بودم 
و مس��یر انقاب را مرحله به مرحل��ه، برای امام 
تبیین می كردم و امام  گفتند: اینها را یادداشت 
كن و به من بده! از این جور دروغ های عجیب و 
غریب! در حالی كه آقای ی��زدی حتی یك روز 
هم، صبح   ها با امام قدم نزده! محل سكونت امام، 
باغچه آقای دكتر عس��كری بود ك��ه دو تا اتاق 
داشت. یك اتاق كه خود ایش��ان در آنجا ساكن 
بود،اتاق دیگر كه ما طلبه   ها آنج��ا بودیم. دكتر 
یزدی اصًا ش��ب   ها آنجا نبود. اینها می رفتند به 
س��اختمان هتل گونه ای كه چند تا اتاق داشت 
و به آن » هتل طویله « می گفتند و ش��ب    ها آنجا 
بودند و ساعت 9 صبح می آمدند. امام نماز صبح 
و تعقیبات را كه می خواندن��د، می رفتند در این 
باغچه ق��دم می زدند و تنها هم بودن��د. ما هم از 
داخل اتاق،  ایش��ان را تماش��ا می كردیم. اینها 
ساعت 9 ، 9/5 می آمدند. اگر یك نفر حتی دیده 
كه آقای یزدی، صبح زود با امام مشغول قدم زدن 
بوده، بیاید بگوید. امام دو هفته اینجا بودند، بعد 
هم كه خانه كوچكی برای ایشان و خانواده شان 
اجاره شد و دیگر غیر از صبیه   ها و دامادشان آقای 
اشراقی، كسی آنجا نمی رفت و امام هم در ایوان 
پش��ت آنجا، قدم می زدند. دروغ به این واضحی 
را اینقدر شس��ته و رفته تعریف می كند كه همه 
باور می كنند و من هم اگر آنجا نبودم، شاید باور 
می كردم! بحث شورای انقاب و شكل گیری آن را 
مرحوم شهید مطهری از ایران آمد و مطرح كرد و 
امام قبول كردند و اساساً افرادی را كه ایشان اسم 
می داد، امام قبول می كردند. یك روز آقای دكتر 
یزدی آمد و به ما گفت كه امام رهبر انقاب است 
و صحیح نیست كه صبح و ظهر و شب، صحبت 
و مصاحبه كند، برویم به ایش��ان بگوییم كه اوالً 
كمتر صحبت كنند و ثانیاً بدون برنامه و به صورت 
تكراری صحبت نكنند! من گفتم: اگر تكرار مخل 
بود، خداوند در قرآن برخی مس��ائل را پیوسته 
تكرار نمی فرمود ! امام معتقد است كه رفتن شاه، 
باید در عمق جان مردم نهادینه شود و این جز با 
تكرار اینكه: شاه باید برود، ممكن نیست، مردم 
باید صبح و ظهر و شب بشنوند كه شاه باید برود! 
دش��من هم اعصابش به هم می ریزد كه یك نفر 
دائماً به او بگوید: تو باید س��رنگون بشوی و باید 
بروی! فلس��فه تكرار امام، این اس��ت...  فلسفه 
اینكه امام دائماً تكرار می كردند كه كشور را باید 
خودمان اداره كنیم، این بود كه 2500 سال، در 
گوش این مردم تكرار شده بود: كس دیگری باید 
برایش��ان تصمیم بگیرد. امام می خواست بگوید 
كه تصمیم گیرن��ده، خود ما هس��تیم و لذا این 
تكرارها، الزم بودند تا مردم باور كنند. تكرارهای 
امام فلسفه دارند و بی  معنا نیستند...  دكتر یزدی 
از ما مأیوس شد و در خاطراتش می نویسد: من 
رفتم به مرح��وم مطهری گفتم: بروی��م به امام 
بگویی��م اینقدر حرف هایش را تك��رار نكند! اگر 
آقای دكتر یزدی اینقدر اطمینان داشت كه اگر 
حرفی را به امام بزند، امام قبول می كند، چرا آمد 
به من گفت؟  چرا رفت ب��ه آقای مطهری گفت؟ 
تو كه اینقدر مّهمی كه مسیر آینده انقاب را در 
قدم زدن های صب��ح برای امام تبیی��ن و تعیین 
می كنی و ام��ام می گوید: بنویس ت��ا من عمل 
كنم، چرا خودت ای��ن حرف را به ام��ام نزدی؟ 
معلوم است كه امام اصًا قبولت نداشت و جرئت 
نمی كردی بروی به ام��ام حرفی بزنی! به همین 
دلیل، به م��ن گفتی كه قبول نك��ردم و بعد هم 
اعتراف می كند كه به ش��هید مطهری گفتم و با 
همدیگر رفتیم و به امام گفتیم. این آدم دروغگو 
از ام��ام درس گرفت��ه، منتها در جه��ت باطل و 
س��عی دارد با تكرار یك حرف، آن را جا بیندازد. 
دروغ های عجیب و غریب زیاد می گوید، از جمله 
همان پیشنهاد تشكیل سپاه و جهاد سازندگی و 
روز قدس و شورای انقاب و ترسیم خط انقاب 

برای امام!«

  محمدرضا كائینی
در روز  هایی كه بر ما گذشت، یار دیرین امام خمینی 
و انقالب اسالمی، زنده یاد حجت االسالم والمسلمین 
سیدعلی اكبر محتشمی پور، روی از جهان برگرفت و 
رهسپار ابدیت گشت. هم از این روی و در نكوداشت 
خاطره مجاه�دات آن راحل فقید،بخش�ی از گفت 
و ش�نود خویش با آن مرحوم-كه در س�ال 1387 
انجام شده است- را به عالقه مندان به تاریخ انقالب 
اس�المی تقدیم م�ی دارم. امید آنكه مقب�ول آید. 

  
  س�یره امام خمینی، انعكاسی از كردار پیامبر 

و معصومین)ع(
زنده یاد حجت االس��ام والمس��لمین س��یدعلی اكبر 
محتشمی پور در آغاز این گفت و شنود، به تبیین منش 
فردی، اجتماعی و سیاس��ی امام خمین��ی رهبر كبیر 
انقاب اسامی می پردازد و در معرفی الگوی آن بزرگ 
در اتخاذ چنین شیوه ای، به س��یره پیامبر اكرم )ص( و 
امیر مؤمنان)ع( اش��اره می كند و بر این باور است كه 
رفتار بنیانگذار جمهوری اس��امی، انعكاسی از شیوه 

رسول خدا و وصی او بوده است :
»م��ن تص��ورم این اس��ت ك��ه حض��رت ام��ام، یك 
ش��خصیت چند بع��دی اس��ت. اگ��ر بخواهی��م امام 
را ب��ه یك��ی از معصومی��ن)ع( تش��بیه كنیم، ش��اید 
مناس��ب ترین،امیرالمؤمنین)ع( باش��ند. البت��ه همه 
معصومین دارای این ویژگی   ها بوده اند، اما در امام علی 
به صورت بارزت��ری جلوه كرده اس��ت. امیرالمؤمنین 
شخصیتی بود كه در ش��جاعت در زمان خودش، نظیر 
نداشت و در جبهه های جنگ و مبارزه، آن گونه برخورد 
می كرد كه می دانید و همان بزرگوار، شب  ها به هنگام 
مناجات و راز و نیاز با خدا، اشك می ریخت و اگر فقیر 
و مس��تضعفی را می دید، زانوهای��ش می لرزید! همان 
امام اگر یتیم و بی سرپرستی را می دید، از خود بی خود   
می شد، كنارش می نشست و با او سخن می گفت. یعنی 
شخصیتی است كه همه زعمای قوم و سیاستمداران، 
در مقابل او سر تعظیم فرود می  آورند و حیران می شوند 
كه چگونه یك آدمی، این گونه ابعاد مختلف و متضاد را 
در خود گرد آورده است یا خود پیامبر اكرم )ص(. علت 
اینكه اغلب مردم مسلمان شدند، به خاطر اخاق پیامبر 
بود. ما در روایات داریم كه در یكی از جنگ ها كه عده ای 
اسیر شدند و عده ای فرار كردند، جنگی بود با قبیله َطی 
كه فرزندان حاتم طائی هم جزو ای��ن نیرو  ها بوده اند. 
دختر حاتم طائی به مدینه می آید كه واس��طه شود و 
برادرش را نجات بده��د. او را معرفی می كنند و پیامبر 
به خاطر سجایای خوب پدرش، به او احترام می گذارند 
و پس��ر حاتم طائی را آزاد می كنند! این پسر در هنگام 
مجالس��ت با پیامبر)ص(، هنگامی كه رفتار ایش��ان را 
می بیند،  منقلب می شود. از جمله اینكه می بیند پیغمبر 
اجازه نمی دهند كسی پشت سرشان راه برود. همه باید 
شانه به ش��انه هم راه بروند. یا می بیند كه پیامبر)ص( 
به هنگام ظه��ر، دارند برای نماز به مس��جد می روند و 
پیرزنی از ایشان سؤالی می پرس��د. پیامبر می ایستند 
و در آن هوای گرم، پاس��خ پیرزن را می دهند. وقتی به 
منزل می رسند، پیامبر به این فرد غیرمسلمان، احترام 
می گذارند و جای خود را به او می دهند. پسر حاتم طائی 
می گوید: اس��ام را به من آموزش و راه را به من نشان 
بدهید، چون من با شخصیت   ها و بزرگان زیادی نشست 
و برخاست داشته ام، اما این ویژگی هایی كه شما دارید، 
ویژگی افراد معمولی نیست و این خصلت ها، وابسته به 
عالم دیگری است و به این ترتیب مسلمان می شود. آن 
وقت این پیامبر با چنین ش��أنی، وقتی در مقابل مردم 
قرار می گیرد، آن گونه متواضع و خاكی اس��ت و خلق 
حسنه ایشان باعث می شود كه بس��یاری جذب آیین 
اسام بش��وند. در مورد امام هم واقعاً  همینطور است. 
ایشان شخصیتی با ابعاد مختلف اس��ت و همه اینها را 
هم از مكتب اسام گرفته بود. واقعاً یك شاگرد نمونه و 
پس از 1400 سال، در آیین مردمداری،  حكومتداری 
و زندگی، انعكاسی از گفتار، كردار و روش پیامبر)ص( 
و علی بن ابیطالب )ع( بود. یكی از ویژگی های امام، این 
اس��ت كه هر موضوعی را در جایگاه خودش می بیند و 
مطرح و بدان عمل می كند. مثًا در جایگاه انقاب، روش 
و مسیری خاص و در حكومت هم شیوه ویژه ای دارد. 
امام در جایگاه انقاب، معتقد است كه همچون حضرت 
موسی )ع(،  باید عصا را برداشت و به سوی فرعون رفت و 
با او مبارزه كرد و او را از اریكه قدرت پایین آورد و در این 
مبارزه، به هیچ وجه هم كوتاه نمی آید، یعنی اشداءعلی 
الكفار است، ولی همین حضرت موس��ی )ع( وقتی به 
حاكمیت می رسند، تعاملش��ان با مردم و با جریاناتی 
كه پیرامون این مردم وج��ود دارد، با دوره انقاب فرق 
می كند. پیامبر خاتم )ص( هم همی��ن طور بودند. در 
زمان مبارزه قاطع برخورد می كنن��د، ولی موقعی كه 
به حكومت می رسند، نامه می نویس��ند و همگان را به 
اس��ام دعوت می كنند و این نامه   ها كه در تاریخ ثبت 
شده اند، لحنی بس��یار معتدل دارند و هیچ بهانه ای به 
دست كسی نمی دهند كه مطلب به شكل غیرصحیحی 
عنوان شده باش��د. در این بخش، مثالی می زنم. امام با 
رؤسا و مقامات و شخصیت های دنیا، از موضع انقاب، 
به گونه ای صحبت می كند و وقتی در موضع حكومت، 
رئیس جمهور فرانسه به شهید رجایی تبریك می گوید 
و او در پاسخ، عرف را رعایت نمی كند و برخوردی تند 
و غیرمتعارف دارد، امام بافاصله احضارش می كنند و 
می فرمایند: وقتی رئیس جمه��وری تبریك می گوید، 
شما نباید چنین برخورد تند و خشنی داشته باشید، در 
اسام وقتی كسی به شما سام می كند، باید پاسخ او را 

به همان شكل و بهتر از آن بدهید... .« 
  امام وقتی از نجف به نوفل لوشاتو رفتند، یك 

ساك كوچك داشتند و یك دست لباس!
مرحوم محتشمی پور در بخشی دیگر از این مصاحبه، 
صداق��ت ام��ام خمین��ی در خطیر   تری��ن مقاط��ع و 
گذرگاه های انقاب اسامی را از خصال آن رهبر بزرگ 
می داند و با ذكر خاطراتی ش��نیدنی از ادوار گوناگون 
حیات وی، بر این باور اس��ت كه وج��ود این خصیصه 
بارز در شیوه رهبری آن بزرگ، از عوامل مهم پیروزی 

نهضت و عبور نظام از دوره های دشوار بوده است:

با ش�كایت  مرحوم حاج احمدآقا، 
پرون�ده اتهام زنی نهض�ت آزادی 
به ایشان درباره نامه امام خمینی، 
دنبال شد و آقای دكتر یزدی چون 
تهمت زده بود، محكوم به ش�الق 
ش�د! اینها به دس�ت و پا افتادند 
كه حك�م اجرا نش�ود، چ�ون در 
آن ش�رایط، بد  ترین وضعیتی كه 
ب�رای نهضتی   ه�ا پی�ش می آمد، 
این ب�ود ك�ه ی�زدی را بخوابانند 
و ش�اّلق بزنن�د! اینطور ب�ود كه 
مرح�وم حاج احمدآق�ا رضای�ت 
داد كه ای�ن حكم را اج�را نكنند!

آقای دكتر یزدی ی�ك ویژگی خاصی 
دارد و آن اینك�ه بس�یار راحت دروغ 
می گوی�د و چن�ان قاطعان�ه و محكم 
ه�م دروغ می گوی�د كه ممكن اس�ت 
كسی كوچك   ترین ش�كی به او نكند! 
اگ�ر كدهای�ی را ك�ه در م�ورد نجف 
و نوفل لوش�اتو و مس�یر انق�الب داده 
است  بررس�ی كنید، می بینید كه همه 
آنه�ا دروغ اس�ت! در مصاحبه هایش 
ه�ر چ�ه را ك�ه ویژگ�ی منحص�ر به 
ف�رد و ممت�از جمه�وری اس�المی 
اس�ت، ب�ه خ�ود نس�بت می ده�د!


