
 ) 1(هجرت امام از عراق تا ایران 
 

 )2(گفت وگو با آیه اهللا مسعودى خمینى
 على شیرخانى: به كوشش

درخواسـت كرد تا كشـور عراق را تـرك كند؟ و آیـا رژیم ) ره(به نظر حضرت عالى چـرا رژیم عراق از حضـرت امام
 شاه نیز در این مسإله دخالت داشته است یا نه؟

ریشـه در فشـارهایى داشــت كـه ایـن رژیــم بــر حضـرت امـام , خـروج حضـرت امــام از عـراق: آیـه اهللا مسـعودى خمیـنى
از ایـن رو بـه , رژیم شاه و حكام عـراق بـه توافـق رسـیده بودنـد, به نظر مى رسد كه در اعمال فشارها. وارد مى كرد

. امام اطالع مى دهند كه باید خاك عراق را ترك كنید و ایشان هم بدون هیچ گونه صحبتى آماده حركـت مـى شـوند
در حالى كه در واقـع ; براى من هنـوز جاى سوال هسـت كـه چگونه رژیـم عـراق و ایران اقـدام بـه اخراج امـام كردنـد

. فكــر مــى كنــم در آن مقطــع عمــال رژیــم شــاه بــه سســتى و پوكــى رســیده بــود. امــام از تحــت كنــترل خــارج مــى شــد
. ساواك مـرا دستگیر كـرد, شاهدش این كه وقتى در شهر كـرد. ساواكى ها دیگر بریده بودند و به آینده امید نداشتند

رئیس ساواك شهر كرد و حتى مإموران او مانند سابق انگیزه ندارند وزیاد دوروبر متهم )) رضوان((مشاهده كردم كه 
این مسـإله را با كسى در میـان گذاشـتم و در جـواب شـنیدم كه ایـن جماعت به آخـر خط رسـیده . حاضر نمى شوند

 . اند
بـراى مــا نقـل مـى كرد كـه , یكى از رفقاى حضرت امام جناب آقاى امالئى در هجرت از عراق بـا ایشـان همـراه بـود

امـام بدون كوچـك ترین , وقتى به حضرت امام خبر دادیم كه رژیم عراق ابراز كرده كه خاك این كشــور را تـرك كنیـد
حتى وقت نخواستند كه كتاب ها و وسایلشان را جمع كنند یـا مسـإله را !)) برویم, ماشین صدا كنید:((درنگى فرمودند

بـه سمت ,آن قـدر اعتماد به نفـس داشـتند كـه بـدون هماهنگى بـا كشـورها. به همسر و فرزندانشان در میان بگذارنـد
جـواب رد شــنیدند و در همـان بیابــان نزدیــك مــرز بـه , كـه البتــه بــراى ورود بــه ایــن كشـور, مــرز كویــت حركــت كردنــد

 . نماز ایستادند و بعد هم باز گشتند و به فرانسه عزیمت كردند
 

 علت این كه حضرت امام از ورود به كویت منع شد چه بود؟
به نظر مى رسد معاهده هایى میان شاه ایران و كویتى ها وجود داشت یا تماس هـایى بر : آیه اهللا مسعودى خمینى

در این خصـوص خـاطرات . قرار شده بود و از كویتى ها خواسته بودند كه حضرت امام را بـه این كشور راه ندهنـد
مســووالن كویــت , وقــتى خواســتیم از عــراق خــارج شـویم: ایشـان بــراى مـن نقــل مـى كـرد. مرحـوم امالئــى شـنیدنى اسـت

حضـرت امام در آن . وعراق با دربار شاه ایران در تماس مداوم بودند و وضعیت حضرت امام را تعقیب مى كردند
شــرایط از توكــل بــاالیى برخــوردار بــود و ایــن روحیــه را مــى تــوان از فیلمــى كــه در مــرز كویــت برداشــته شــده بــود و 

گویــا قــرار بــوده كــه هیــچ یــك از . نشــان مــى داد كــه امــام بســیار خونســرد عبــاى خــود را زیــر بغــل گرفتــه انــد دریافــت
بعیـد نبـود رژیم شاه . در این حال هر گونه احتمالى وجود داشـت. كشورها ایشان را نپذیرند و ایشان عزم ایران كنند

بـه :((به نظر مى رسید كه امام خود به این احتمال وقـوف داشـتند كـه فرمودنـد. در پى از میان برداشتن امام بر آید
هفتاد و اندى , امام در آن مقطع)). مى روم و حرفم را مى زنم, آب هاى آزاد جهان كه زیر نظر هیچ دولتى نیست

سال داشـتند و بسـیار موجـب شـگفتى بـود كـه در سنین پـیرى و بـه اصـطالح بازنشسـتگى ایـن گونـه با قاطعیـت كار 
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 . مبارزه را ادامه دهند
 

چرا یك كشور غیر مسلمان انتخاب شد و چرا فرانسه به ایشان اجازه , پس از منع كویت از ورود امام به این كشور
 ورود داد؟

این بود كـه فرانسه در , این كه چرا فرانسه انتخاب شد و چرا این كشور بـه امام اجازه داد: آیه اهللا مسعودى خمینى
در حال حاضر هـم ایـن كشـور در مقابـل آمریكــا شـاخ و شانه مى . میان كشورهاى اروپایى از همه جا آزادتر است

اجـازه پـذیرش حضرت , من معتقد نیستم كه شاه به فرانسه. كشد و زیر بار بسیارى از سیاست هاى آمریكا نمى رود
بــه نظــر مــى رســید كــه بــا توجــه بــه ایــن كــه فرانســه خــود را مهــد آزادى مــى دانســت و در شــمار . امــام را داده باشــد

به امام به عنوان فردى كه سـال هاسـت در راسـتاى دیدگاه هـایش تالش , عقایدشان این بود كه باید انسان آزاد باشد
 .اجازه دادند كه در فرانسه اقامت كنند, مى كند و از خودخواهى هاى سیاسى در او خبرى نیست

 
مرجـع دیـنى و رهـبر مـذهبى انقالب ایـران بـود و حال یـك كشور غیرمسلمان را ) ره(با توجه به این كه حضرت امام
 این رفتار امام چه واكنش هایى را در میان علماى قم در پى داشت؟, براى اقامت انتخاب كرده بودند

عده اى از ظاهربینان و قشریون ابـراز تعجب , وقتى حضرت امام به فرانسه هجرت كردند: آیه اهللا مسعودى خمینى
در ایـن جهــت هـم من گمـان مى .  كردند كه چگونه یك مرجع بـه خـود اجازه مى دهد كه بـه خاك كفر پناهنـده شـود

ولى حضرت , كنم كه این اشكال ساخته و پرداخته سازمان امنیت بـود تـا شإن و شخصـیت حضرت امـام را بشـكنند
ایشــان بیشــتر بــه هــدف و راهــى كــه صــحیح مــى دانســت و ایــن كــه دیــدگاه هــاى . امــام از ایــن معنــا بــاكى نداشــت

ایران در خصوص اقامت حضرت امام در نظر مقامات روحانى . خودشان را به گوش جهانیان برسانند مى اندیشید
آیـه اهللا گلپایگـانى و آقایـان دیگــر بـه جــز آقــاى شـریعتمدارى چـیزى در مخالفـت ابـراز نكردند و . فرانسـه متفـاوت بود

امـا اطرافیان آقاى شـریعتمدارى قصـد داشـتند ایـن گونـه تبلیـغ كننـد كـه امـام بـه یك ; حـتى در مواردى تإییـد هـم كردنـد
آقــاى شــریعتمدارى از وجهــه , خوشــبختانه در آن مقطــع. مملكــت غربــى ســفر كــرده انــد و ایــن كــار جــاى انتقــاد دارد

در ایـن مـدت امام حتى در میــان . اقامـت امـام در پـاریس بیـش از سـه مــاه بـه طـول انجامیـد. خوبـى برخـوردار نبـود
مردم آن ناحیـه مـى ایسـتادند و , وقتى امام از خیابـان هاى نوفـل لوشاتو عبـور مى كردنـد. خارجى ها جا باز كردند

 .به حضرت امام و چهره نورانى ایشان خیره مى شدند
 

جلسه و گفـت , به محض این كه خبر عزیمت حضرت امام به پـاریس را شـنیدید, جناب عالى و دوستان شما در قم
 وگو و تبادل نظرى با هم داشتید؟

عـده اى از . این مسإله را به قـم اطـالع دادنـد, وقتى صحبت رفتن امام به فرانسه پیش آمد: آیه اهللا مسعودى خمینى
آقـاى منتظـرى در همان جلسه ابـراز تمایـل كرد كـه بـراى . مدرسـین حـوزه علمیـه قـم در مـنزل مـا تشـكیل جلسـه دادنـد

آقایان . خـود را معرفـى كنند, دیدن امام به فرانسه برود و عنوان كرد كه آقایانى كه تمایل دارند با ایشان همراه شوند
دوزدوزانى و سید ابوالفضل موسوى ابراز آمادگى كردند كه به فرانسه عزیمت كنند و براى این كار ویزا تهیـه , امینى

زیــاد ســختگیرى نكـرد و بــه , رژیـم در خصوص افــرادى كـه از ایـران عـازم دیــدار حضـرت امـام بودند. كردنــد و رفتنــد
 .گمان من مى خواست با این كار براى خودش محبوبیت درست كند

 
به هیچ یك خبرنگاران رسـانه هـاى جمعـى و حـتى از دوسـتان , شنیده شده كه حضرت امام در نوفل لوشاتوى فرانسه

 به نظر شما علت این امر چه بود؟, و یاران خود مالقات خصوصى نمى دادند
حضـرت امـام در نوفـل لوشـاتو نـیز طبـق عـادت همیشگى شــان حـتى المقدور از مالقــات : آیـه اهللا مسـعودى خمیـنى

آقاى اشراقى به طور مرتب خـدمت امـام : یكى از نزدیكان امام نقل مى كرد. خصوصى با افراد خوددارى مى كردند
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: امام جواب منفى مى دادند و مـى گفتنـد. مى رسید و ابراز مى كرد كه فالن كس مایل به مالقات خصوصى است
حتى خبرنگاران یا افراد كامال نزدیك به امام همچون آقـاى )). باید در جمع به من بگوید, هر كس هر حرفى دارد((

از قرار معلوم امام بـه . امینى و منتظرى نیز برایشان مقدور نبود كه بخواهند امام را پشت درهاى بسته مالقات كنند
بهـره بردارىهاى , مضرات مالقات خصوصى واقـف بودنـد و مى دانستند اگر مسائل به صورت غـیر واقع نقل شـود

م بـا دقایق و ظرایف . ناصوابى از آن خواهد شـد ٕ شیوه برخورد امـام در آن مقطـع در فرانسـه بسیار هوشیارانه و تـوا
مقطعـى كــه حضـرت امـام در نوفـل لوشـاتو بــه ســر مــى . برابـرى مــى كــرد, بـود كــه بـا تمـام مــدتى كــه در ایـران بودنــد

در شـمار پربـارترین مقـاطع زنـدگى امام است و جـا دارد در ایـن خصـوص كتـابى از خاطرات افـرادى كه در , بردند
بــه طــور كلــى برخــورد امــام در ایــن مقطــع بســیار زیركانــه و . تــإلیف شــود, آن جــا بــا امــام از نزدیــك برخــورد داشــتند

به نحوى كـه هیـچ كس از موافقان و مخالفان امـام نمــى تواننـد به رفتار و موضعگیرىهاى امـام در آن ;  عاقالنه بود
 .برهه خرده اى بگیرند

 
در قبال حضور یك مرجع و رهبـر , واكنش اهالى نوفل لوشاتو در زمانى كه حضرت امام در آن جا حضور داشتند

 دینى چگونه بود؟
در روزهــاى نخســـت اقامـــت امـــام در آن منطقـــه بـــه لحــاظ تجمعــات و ترافیـــك و حضـــور : آیــه اهللا مســـعودى خمیـــنى

ولى به تـدریج رابطـه دوسـتانه و صمیمانه اى میـان آنان و , مردم بومـى منطقـه قـدرى ناراضى بودنـد, طرفداران امام
به نحوى كه مردم از خروج ایشان دلگیر بودند و ابراز تمایل كـرده بودند كه امام در , حضرت امام برقرار مى شود

بــراى تماشـا مـى ایســتادند و بــه ایشـان , ظـاهرا حـتى غیرمسـلمانان منطقـه وقـتى امـام عبــور مــى كردنــد. آن جـا بماننــد
سالم و اظهار ارادت مى كردنـد و این همه بـه اخـالق حسـنه و شیوه برخورد امـام برمى گشـت كـه نـاظران را شــیفته 

براى مثال تصور اولیه بسیارى از مقدسین این بود كه خارجیان كافر و نجس العین هستند و بایـد از آنـان ; مى كرد
بعضـى هـا ابـراز , حتى در منزلى كه اقامـت كردنـد. در حالى كه حضرت امام با آنان دست مى دادند; اجتناب كرد

, تــا آلودگــى و نجاســت بــه چشــم دیــده نشــود: ((امــام ابــراز كــرد. نجــس اســت, كردنــد كــه چــون متعلــق بــه كفــار اســت
 )).محكوم به طهارت است

امــام در ابتــدا بـر ایــن بــاور بودنــد و در درسشــان هــم مــى فرمودنــد كـه كفــار كتــابى نجــس محســوب مــى شــوند و ایــن 
از ایـن فتوا عـدول كرده , ولى بـه نظـر مـى رسد بـا توجـه بـه عملكـرد خـود ایشان در فرانسـه! سیاسـى اسـت, نجاسـت

باشند و حق هم این است كه كفار كتابى اگر موحد باشند ـ همچنان كه غالبـا ایـن افراد ادعـا مـى كننـد كـه موحدند ـ 
 .امام هم روى این جهت ابایى نداشتند كه با دست مرطوب میله هاى منزل مزبور را لمس كنند. پاك هستند

مشـاهده . بنده بعد از ارتحـال حضرت امام یك بار به نوفـل لوشـاتو سفر كردم تا ببینم در چـه حـال و هوایى است
ولى باغ هنوز بود و احتمـاال درخـت سـیب معروف , تخریب كرده اند, كردم كه منزلى را كه امام در آن سكنا داشتند

 .از ورود ما به آن جلوگیرى كردند, هم سرپا بود و به لحاظ این كه باغ مزبور ملك خصوصى بود
 

 در نوفل لوشاتو دارید؟) ره(چه خاطراتى خاص ازاقامت حضرت امام
یك بار یكى از ایرانیان نزد امام آمد و ابـراز كرد كـه من حاضـرم هـر چقـدر پول كـه شما : آیه اهللا مسعودى خمینى

امـام با این )). ما به این پول ها نیازى نـداریم: ((ایشان نپذیرفتند و فرمودند. در اختیارتان بگذارم, نیاز داشته باشید
حتى یك روز آقاى امینى و آقـاى . شیوه مى خواستند استقالل و عزت نفس خود را حفظ كنند و وامدار كسى نباشند

چرا این جـا وضـعیت غذایى ایـن گونـه است؟ نـان هـم به میزان كـافى وجـود : ((منتظرى به حضرت امام گفته بودند
به همین زنـدگى بسـازید كــه خـوب زندگـى : ((امام سرشان را بلند كرده و فرموده بودند)). ندارد تا انسان سد جوع كند

, مـــا ازبـــس در ایـــن جـــا نـــان و ســـیب زمیـــنى خـــوردیم: ((یـــك بـــار هـــم آقـــاى اشـــراقى بـــه امـــام گفتـــه بـــود)). اى اســـت
بــرو ایــران و چلوكبــاب بخــور تــا , اگــر مــى خواهــى غــذاى حســابى بخــورى: (( امــام در جــواب گفتــه بودنــد)). پوســیدیم

Page 3 of 7علوم سیاسى

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-2\articles-1\62.htm



 )).حالت جا بیاد
امـام واقعا باور داشـت كـه راه . زهد و دنیاگریزى حضرت امام صرفا براى این نبود كه توده مردم را متوجـه خـود كنـد

م بــا زیبــایى و . صــحیح در ایــن گونــه زنــدگى خــالى از تشــریفات و تجمــالت اســت ٕ تمــام حركــات و ســكنات امــام تــوا
. مى رسـاندند, به یاد دارید كه چگونه خودشان را به درخت سیب معروفى كه زیر سایه آن مى نشسـتند. ظرافت بود

برخــى از . فرشــى آن جــا پهــن بــود كـه رویــش مــى نشســتند و در وقـت نمــاز در همــان جــا اقامــه جماعــت مــى كردنـد
حتى دولت فرانسه . این امر باعث شد كه عده زیادى به ایشان گرویدند. اهالى منطقه به تماشاى نماز امام مىآمدند

بلكـه بـه یـك مكتب الهى وابسـته , پى برد كه امام تنها یك سیاست مدار ساده و با اندیشه هاى خشك سیاسى نیست
ایشان , حتى وقتى خبرگزارىها براى تهیه نوار و گزارش به نزد امام مىآمدند. است و از آرمان هاى آن دفاع مى كند

 .غیر از اسالم و انقالب و مردم چیزى نمى گفتند و براى یك بار هم از خودشان دم نزدند
حاج احمدآقا گوشـى . یكى از خاطرات من در این ایام این است كه یك روز من از ایران به نوفل لوشاتو زنگ زدم

از ایـران چه خبر؟ :  بعـد حاج احمدآقا پرسـید. از وضـعیت حضـرت امام و سـالمتى ایشــان ســوال كردم. را برداشـت
جمالتى چند در , در ادامـه مكالمه. قدرى از مشكالت و این كه برخى از آقایان با انقالب همراهى نمـى كننـد گفتـم

آقـا نظرشـان : ((احمـدآقا گفـت. صـحبت كـردم, بـاب حـرف ها و موضـعگیرىهایى كه در قم شـنیده و دیـده شـده است
انتقـاد , این است كه از علماى قم حتى اگر كارشكنى مى كنند یا همكارى الزم را با حركت انقالب انجام نمى دهند

 )).نشود
 

مایلم دربـاره ادعـاى رئیس جمهـور وقـت فرانسـه ژیسكاردسـتن , حـال كه بحث به این جـا رسـید, جناب آقاى مسعودى
شما بـا شناختى . زمانى كه وارد پاریس شد تقاضاى پناهنـدگى كرد) ره(ایشان ادعا كرده كه حضرت امام, سوال كنم

 آیا این مسإله را ممكن مى دانید؟, كه از حضرت امام دارید
رئیس جمهــور سـابق فرانسـه را مبـنى بـر ایـن كـه امـام بـه محض , مـن ادعـاى ژیسكاردسـتن: آیه اهللا مسـعودى خمیـنى

, ورود بــه فرانســه از ایــن كشــور تقاضــاى پناهنــدگى سیاســى كــرد و دولــت فرانســه هــم بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت نمــود
امام اگر مى خواسـتند به این خفـت ها تـن در دهند كـه اصـال نهضتشان را آغـاز نمى كردنـد و با . تكذیب مى كنم

البته بعید نیست روشنفكرانى همچون قطب زاده و بنى صدر كه بـا فرهنـگ . آن شدت و حدت سخنرانى نمى نمودند
از طرف حضرت امام اقـدام به این , بدون این كه به امام اطالع دهند, غرب و شیوه هاى دیپلماتیك آشنایى داشتند

امام براى جلوگیرى از چنین مواردى بود كـه همواره . البته این احتمال هم ضعیف به نظر مى رسد; كار كرده باشند
اعالم مى كردند كه خودشـان سـخن گوى خودشـان هسـتند و كسى از سـوى ایشان براى بیـان دیـدگاه هایشان وكالـت 

 .ندارد
از برخى بیانات حضرت امام پس از پیروزى انقالب اسالمى مى توان دریافت كه ایشان بـه نقشـه هـا و افكار غلـط 
برخى از لیبرال ها و روشنفكرها همچون بنى صدر واقف بـوده و همـواره در صـدد سـد كـردن روزنه هایى بودنـد كـه 

جمهــورى ((جمالتــى همچــون . ایــن افــراد از آنهــا مــى خواســتند بــراى حــرف هــاى خــود جایگــاه و پایگــاه درســت كننــد
 .نشان از این احساس خطر مى داد!)) نه یك كلمه زیاد, نه یك كلمه كم, اسالمى

 
ولى به خـاطر بسته شـدن فرودگاه , حضرت امـام بنـا بود اوایل بهمـن بـه ایـران برگردد, همان گونه كه مطلع هستند

ســوال بنــده ایــن اســت كــه چــرا . متعاقــب ایــن مســإله علمــا و انقالبیــون دســت بــه تحصــن زدنــد. ایــن كــار میســر نشــد
 تحصن علما در دانشگاه تهران شكل گرفت؟

در آن موقعیت علما بـه این نتیجه رسیدند كه براى بازگشایى فرودگاه هـا خـوب اسـت بـه : آیه اهللا مسعودى خمینى
. بنده براى مالقات با تحصـن كنندگان بـه تهران رفتـم. مركز تحصن دانشگاه تهران بود. تهران بروند و تحصن كنند

سومى در , یكى به نمـاز ایستاده و دیگـرى قرآن مـى خوانـد; مشاهده كردم كه عده زیـادى از علما بست نشسته انـد
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نیروهـاى امنیـتى رژیم هم در آن حوالى چندان . حال تحلیل سیاسى است و مردم هم دایم در حال رفت وآمد هستند
راننـده ما دامادمـان . ناگهان دیدم كه عده اى در حال تعقیب ما هسـتند, وقتى از دانشگاه خارج شدم. حضور ندارند

; انگـار مــا را تعقیــب مـى كننــد, آقـا جعفـر: ((بـه ایشــان گفتـم. اسـتاندار فعلـى اصفهان بـود, آقـاى سـید جعفـر موسـوى
یكـى دو . به ناچار دور زدیم و دوباره به دانشگاه بازگشتیم و البـه الى جمعیت خودمــان را گم كردیم)) چكار كنیم؟

 .قصد داشتیم به قم مراجعت كنیم. ساعت بعد دوباره خارج شدیم
. خـبر رسـید كـه فرودگاه هـا بــه روى هواپیمـاى حامـل امــام بـاز اســت, بعد از چند روز كـه تحصن بـه طـول انجامیـد

 .اى كاش تمام آن لحظات در قالب فیلم ثبت مى شد. غوغاى غیرقابل توصیفى برپا شد
, مردم در آن مقطع به قدرى سرشار از شور و شعور بودند كه دیگر تیربارهاى دشمن و گلوله هاى سرخ و آتشین

هواپیمـاى حضـرت امام , قدرى بعد حاج احمـدآقا اعالم كرد كـه در فالن روز و فالن سـاعت. برایشان بى معنا بود
 .بر زمین خواهد نشست

 
قبل از این كه امام به ایران بیاید چه اقداماتى انجام دادید؟ و اگر خاطره , جناب عالى به عنوان یكى از یاران امام

 اى و مطلبى از نحوه ورود امام به ایران دارید بیان كنید؟
قبل از ورود امام به ایران كمیتـه استقبال از ایشان در قم تشـكیل شد و مركـز آن ظاهرا : آیه اهللا مسـعودى خمیـنى
بعـدا خبـر . فكر مى كردیم كه امـام در بـدو ورودشان بـه ایران مستقیما بـه قـم خواهنـد آمد. در منزل آقاى یزدى بود

بـى درنـگ كمیتـه استقبال بـه تهـران منتقـل شـد كه البتـه بنده دیگـر . رسید كه امام فعال در تهران اقامت خواهنـد كـرد
. قــرار شــد بــراى اســتقبال از امــام بــه فرودگــاه مهرآبــاد بــرویم, وقــتى بــه روز ورود امــام نزدیــك شــدیم. حضــور نداشــتم

 .امر نادرى بود كه آن روز اتفاق افتاد, كیلومترى از حضرت امام 35تا  34استقبال 
بعد به طبقـه بـاالى . دقایقى بعد فرموده بودند كه من خوابم مىآید, شنیدم كه وقتى امام در پاریس سوار هواپیما شدند

هواپیمـا رفـته و عبایشـان را بـه عنوان بسـتر انداختـه بودنـد و چیزى هـم بـه صـورت بـالش زیـر سر نهاده و در كمال 
حال التهاب و اضطرابى كـه در وجودش , در حالى كه در آن شرایط اگر هر فرد دیگرى بود; آسایش خوابیده بودند

 .استراحت را از او سلب مى كرد, بود
امــا قــدرت بــاالى روحــى و اراده و . حــال عــادى نداشــتیم و برنامــه هایمــان مختــل شــده بــود, مــا در ایــران كـــه بــودیم

 .استحكام شخصیت در حضرت امام ایشان را به درصد باالیى از اطمینان نفس رسانده بود كه باور كردنى نبود
حــاج . بنــده در شــمار كســانى بــودم كــه تــا پــاى پلكــان هواپیمــا رفتــم, وقــتى ایشــان در فرودگــاه از هواپیمــا پیــاده شــدند

ید, احمدآقا در جلسه اى قبل از آمدن امام مواظب باشــید وقتى مرا از هواپیما : ((اخطـار كـرده بود كه آقا مى فرما
ظـاهرا این اتفـاق )). ببرند, نكند عده اى بخواهند مرا به جاى دیگرى كه مردم و آقایان حضور ندارند, پیاده مى كنند

عده اى ایشان را دوره مـى كنند و طـورى برنامـه . یك بار در هنگام بازگشت آیه اهللا كاشانى از خارج پیش آمده بود
هشـت نفر حضـور داشـتند مى , ریزى مى كنند كه با استقبال كنندگان برخورد نكند و بـه جـاى دیگـرى كه تنهـا هفـت

 .برند و از آن جا سوار ماشین مى كنند و مى برند
آقـاى گیالنـى فرمـود كـه . به هرحال بنده به همراه عده زیادى از علما از جمله آقاى محمدىگیالنى بـه فرودگاه رفتیـم

قبل از ایـن كـه حضـرت امام تشریف . همـه آقایـان بـه طـور دسـته جمعى بـه سالن اصلى اجتماعـات فرودگـاه بـرویم
نزدیـك بود . ولى هجـوم جمعیتى كـه در آن جـا بود اجـازه حركت را از مـن گرفت, من به سمت ایشان دویدم, بیاورد

 .زیر دست و پا بمانم كه به ناچار دیگر جلوتر نرفتم
حضرت امام به داخل سالن تشریف آوردند و حـدود نیـم ساعت سخنرانى كردنـد و بنده از نزدیـك به دسـت بوسى و 

جیپ ((ماشینى بـراى ایشان آوردنـد كــه بـه . بعد قرار شد به سمت بهشت زهرا حركت كننـد. احوال پرسى ایشان رفتم
ماشین و سیل استقبال كنندگان به سمت بهشت زهـرا حركت كرد . امام در آن ماشین نشستند. مشهور بود)) عروس

 .و ما هم به دنبال ایشان حركت كردیم
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 چگونه ارزیابى مى كنید؟, با توجه به اوضاع و احوال آن زمان, سخنرانى حضرت امام را در بهشت زهرا

آن سخنرانى غرا و بسیار شورانگیز خود را ایراد كردند كه ایـن بخـش , امام در بهشت زهرا: آیه اهللا مسعودى خمینى
این نـوع برخـورد امام )). من توى دهن این دولت مى زنم.  من دولت تعیین مى كنم((از آن بسیار معروف است كه 

ایــن خــاطره را یــك بــار در زمــان . بــد نیســت ایـن خــاطره طنزآمــیز را هــم نقــل كنــم. و قاطعیــت ایشــان از عجایـب بــود
وقـتى حضـرت امــام در بهشــت . جنـگ تحمیلى بــراى حـدود ده هـزار تـن از جوانــان جبهـه نقـل كـردم وبســیار خندیدنــد

زمانى كـه امـام فرمودند من تـوى دهـن ایـن . من هـم در پـایین جایگــاه در میـان مردم بودم, زهرا سخنرانى مى كردند
آقـا , جون تو, اصـغر آقا: ((به رفیقش گفـت, شنیدم كه یكى از كسانى كه در میان مردم ایستاده بود, دولت مى زنم

و من خیلى لذت بردم كه كـالم ! ,آهنگ صداى فرد مزبور نشان مى داد كه جزء داش هاست)). خیلى تمیز اومدها
 .امام حتى در دل این تیپ از افراد هم اثر گذاشته است

 
در , در هنگـام عزیمت به مدرسـه رفـاه, گفته مى شود كه حضرت امـام پـس از پایان سخنرانى خـود در بهشـت زهرا

 آیا این مسإله صحت داشته یا خیر؟, گم مى شوند, مسیر بهشت زهرا و مدرسه رفاه
حدود یك ساعت و نیم حضرت امـام مفقـود , در مسیر میان بهشت زهرا و مدرسه رفاه, بله: آیه اهللا مسعودى خمینى

بعدا معلوم شد كه ایشـان براى دیدن اقـوام . براى همه جاى سوال و نگرانى بود كه امام در كجا تشریف دارند. شدند
ظاهرا امام احساس كـرده بودند كه بعـد از استقرار در مدرسـه رفـاه فرصـت كـافى بـراى . به منزل آنان رفته اند, خود

 .لذا ترجیح داده بودند كه زودتر این مهم را انجام دهند. این كار را نخواهند داشت
 

 چرا امام در مدرسه رفاه استقرار یافت؟
صــحبت بــر ســر اقامــت ایشــان در , بعــد از پایــان ســخنرانى حضــرت امــام در بهشـت زهــرا: آیــه اهللا مســعودى خمیــنى

بـا آقاى پسندیده در مـورد منزل مناسـبى كـه امام در , قبل از این كه ایشان در مدرسه رفاه مستقر شـوند. تهران بود
این جا بود كــه آقاى پسندیده در كمـال تعجب ابراز كرد كه حضـرت . صحبت و تبادل نظر كردیم, آن اسكان یابند

حـتى بــه آقـاى پسـندیده هــم گفتــه بودنـد كـه شـما در ایـن . امـام فرمـوده انــد بـراى مـن در تهـران جـایى در نظـر نگیریــد
بعـدا معلــوم شـد كه ایشــان بـه برخــى افـراد سپرده انـد كـه برایشـان در جـایى در تهــران مســكن . خصـوص دخالـت نكن

نـه در كنار طاغوتیـان و متمولین . نظرشـان این بود كه نـه در شـمال شهر باشـد و نه جنوب. متوسطى تهیـه كنند
بعیــد نبــود كــه آقــاى , طبیعــى بــود كـه اگــر كــار بــه آقـاى پسـندیده واگــذار مــى شــد. باشــد و نــه محــرومین سـطح پــایین

متقــابال اســتقرار . ویــالى مجللــى تهیــه مــى كــرد و امــام را بــه آن جــا مــى بــرد, در شــمال شــهر و شــمیرانات, پســندیده
مایل بودند كه در خانه )) خیراالمور اوسطها((لذا به حكم . ایشان در پایین شهر نیز خالى از مسإله و اشكال نبود

 .متوسطى زندگى كنند
 

 سوال این جاست كه با این همه چرا مدرسه رفاه براى امام در نظر گرفته شد؟ 
حضرت امام این نكته را لحاظ كردند كـه اگر بـه منزلـى كه منتسـب بـه كسى , به نظر من: آیه اهللا مسعودى خمینى

ایشــان روى ایــن جهــت ترجیــح . تشــریف بیاورنــد بعیــد نیســت امكــان ســوء اســتفاده بــراى صــاحبخانه فــراهم شــود, اســت
ضــمن ایــن كــه در مالقــات هــا و رفــت وآمــدها نیــز ; اقامــت كننــد, دادنــد در جــایى كــه متعلــق بــه فــرد خاصــى نیســت

 .مزاحمت براى كسى فراهم نشود
بنده بعــد از اتمام مراسم بهشـت زهـرا بـه مدرسه رفاه رفتـم و در اولیـن فرصـت هم بـراى انجـام كارهـا بـه قم مراجعت 

دو . مـذاكره كردیم, آقاى پسندیده هـم بـه قم بازگشـتند و در مورد ایـن كه چــه كارهایى را بایـد در قـم انجام داد. كردم
مشـاهده كردم كـه آقاى فلسـفى و تـنى چنـد از , وقـتى خـدمت امـام رسـیدم. مجددا بـه تهـران رفتم, سه روز بعد از آن
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ایشـان كـامال در ایـن گونه جلسـات متوجـه ورود و .  حضرت امام متوجـه ورود من شدند. بزرگان خدمت امام هستند
 .فرد غریبه وارد نشود و سوءاستفاده نكند, خروج افراد بودند و مقید بودند كه اگر جلسه حالت خصوصى دارد

در آغـوش , امـام تا او را دیدنـد. پسـر آقـا نورالـدین را نزد امـام آوردنـد, برادرزاده ایشان, در آن جلسه در خدمت امام
بـرادرزاده امام بـه قـدرى از دیـدن امـام خوشـحال . گرفتند و بوسیدند و دست به پشتش زدنـد و چنـدبار ماشـإ اهللا گفتنـد

 .بود كه حد نداشت و یك ربع ایستاده بود و جمال نورانى امام را تماشا مى كرد
)). شـما برگــرد قـم: ((حضرت امام به من فرمودند, یكى دو روز بعد از این كه بنده در تهران در خدمت امـام بـودم

آقاى صانعى ایـن جـا باشد و شما هـم قـم بـاش و مسـائل آن جـا را در نظـر داشـته : ((؟ فرمود))كارى هست: ((گفتم
 )).باش

سرشـار از خـاطرات گونـاگون در , هاشـمى رفسـنجانى و بهشتى اداره مى شـد, مدرسه رفـاه كــه توسط آقایـان مطهــرى
بـه . وارد شـد, یك روز به خاطر دارم آقاى خلخالى در حالى كه كیسه اى در دست داشت. مورد انقالب و امام بود

بعـد بـه !)) بگـذار آن گوشه: ((امام فرمود)). سـهم امام است) ظـاهرا پانصـد هـزار تومـان بـود(این وجه : ((آقا گفت
این اولیـن . واریـز كننـد, آقاى صانعى دسـتور دادنـد كــه وجـه مزبور را بـه حسـاب شـماره فـالن كــه مربـوط بـه فقرا بود

 .پولى بود كه در آن مقطع براى حضرت امام آوردند
 

 .از این كه وقت تان را در اختیار ما گذاشتید متشكریم, در پایان

 :پى نوشت
این گفت و گو بخشى از گفت و گوهاى طوالنى مركـز اسـناد انقالب اسالمى قـم است كه بـه زودى بـه صـورت كتاب از سوى . 1

 .آن مركز منتشر خواهد شد
 . 3تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه. 2
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