
به نظر شما چرا رژيم ش�اه امام را به نجف 
تبعيد کرد؟ 

عده اي اي��ن اق��دام رژيم ش��اه را اينگون��ه تحليل 
مي کردند که شاه قصد داشت با تبعيد امام به حوزه 
هزار ساله نجف، در واقع جايگاه ايش��ان را در برابر 
مراجع و فقهاي ب��زرگ نجف تضعي��ف کند و امام 
نتواند در آنجا رشد کند يا اقدام مؤثري را عليه رژيم 

شاه انجام بدهد. 
که عماًل اينطور نشد؟ 

خير، از همان ابتدا که حضرت امام وارد عراق شدند، 
استقبال هاي باشکوه از ايشان نشان داد رژيم شاه در 

محاسباتش اشتباه کرده است. 
شما در آن استقبال ها حضور داشتيد، چه 

خاطراتي از آن روزها داريد؟ 
حضرت امام در روز 13 مهر س��ال  1344 همراه با 
مرحوم حاج آقا مصطفي از ترکيه وارد عراق ش��دند 
و عده اي از دوستان در کاظمين به استقبال ايشان 
رفتند. حضرت امام پس از زيارت مراقد اهل بيت)ع( 
در کاظمين، ابتدا به س��امرا و س��پس کربال رفتند. 
بنده چون يکي از افرادي بودم که برنامه اس��تقبال 
از ايشان را ترتيب مي دادم، به کاظمين نرفتم. بعد 
هم که به کربال رفتم و خواس��تم براي اس��تقبال از 
ايشان به مس��يب، منطقه اي بين کاظمين و کربال 
بروم به من گفتند: ايشان از آنجا حرکت کرده اند، لذا 
در کربال ماندم تا ايش��ان تشريف آوردند و استقبال 
بسيار گرمي از ايشان به عمل آمد. الزم به ذکر است 
فقط طالب از امام استقبال نکردند، بلکه مدرسين 
و علماي ح��وزه نجف و عده کثي��ري از مردم کربال 
به استقبال ايش��ان آمده بودند. امام حوالي عصر به 
کربال رسيدند و تا مراسم استقبال تمام شد، هنگام 
نماز مغ��رب بود و ايش��ان نم��از را در صحن مطهر 
اباعب��داهلل)ع( خواندند. امام مدت کم��ي در کربال 
ماندند و از آنجا عازم نجف شدند. در نجف استقبال 
بسيار باش��کوهي از ايش��ان به عمل آمد. هيچ کس 
حتي تصورش را هم نمي کرد ک��ه امام در بدو ورود 
به نجف، اينگونه مورد استقبال ايراني ها ، عرب ها ، 

طالب ، مدرسين ، علما و بازاري ها قرار بگيرد. 
از استقرار ايشان در نجف و از کساني که به 

ديدار ايشان آمدند برايمان بگوييد. 
برنامه هاي ام��ام را در نجف، مرحوم ش��يخ نصراهلل 
خلخالي تدارک مي ديد. ايشان از دوستان قديمي 
امام و نماينده و وکيل ايشان بود و در شارع الرسول، 
منزلي را براي حضرت امام تهيه ک��رد. البته بعد از 
مدتي خانه ديگري را خريدند و به اين خانه ملحق 
کردند. حضرت ام��ام در اين خان��ه اقامت کردند و 
افراد، از جمله آيات عظام: خوئي، شاهرودي، حکيم، 
آسيد عبداهلل شيرازي، آميرزا حسن بجنوردي و. . . 

در اين خانه با امام ديدار کردند. 
از آن روزها چه خاطره اي داريد؟ 

يادم هس��ت از همان روزهاي اول ورود امام به نجف، 
موسي اصفهاني، نوه مرحوم آيت اهلل سيد ابوالحسن 
اصفهاني- که آدم درستي نبود- خودش را همه کاره 
منزل امام کرد و به قول معروف مجلس داري مي کرد! 
از اين موضوع بسيار ناراحت شدم و چند روز به خانه 
امام نمي رفتم. يک روز حاج ش��يخ نصراهلل خلخالي 

س��راغم آمد و گفت: آقا مي فرمايند چرا ديگر فالني 
نمي آيد؟ پاس��خ دادم مي آيم و خودم خدمت ايشان 
توضيح مي دهم. فردا شب به منزل امام رفتم و وقتي 
ايشان سؤال کردند: موضوع چيس��ت و چرا ديگر به 
منزل ايشان نمي روم؟ توضيح دادم: فالني آدم موجهي 
نيست و براي بيت ش��ما ضرر دارد. امام فرمودند: او 
کاره اي نيست و فقط مترجم است. عرض کردم: همه 
طلبه هايي که اينجا هستند، مي توانند اين کار را انجام 
بدهند و ضرورتي به حضور آدمي - که از او هزاران شر 

احتمال مي رود- وجود ندارد. 
او چگونه به بيت امام راه پيدا کرده بود؟ 

حاج آقا مصطفي با آقا موس��ي رفيق بود و او از اين 
طريق به بيت امام راه پيدا کرده بود. 

از برنامه ه�اي ام�ام در روزهاي نخس�ت 
حضور در نجف، چه خاطراتي داريد؟ 

بنده عالقه فوق العاده زيادي به حضرت امام داشتم 
و لذا تا س��ال 1349 که در نجف ب��ودم، لحظه اي 
از همراهي با ايش��ان غاف��ل نبودم. ام��ام در همان 
ش��ب هاي اول ورود ب��ه نجف، به مدرس��ه آيت اهلل 
بروجردي رفتند و نماز مغرب و عش��ا را به جماعت 
خواندند. پس از نماز تصميم گرفتند به حرم مطهر 

تشريف ببرند و عده اي از طالب جوان آماده شدند 
دنبال ايشان راه بيفتند. مي دانستم امام از اين جور 
تشريفات خوششان نمي آيد و براي اينکه آنها امام 
را همراهي نکنند، به امام گفتم، »آقا! در نجف رسم 
نيست مراجع همراه با جمعيت حرکت کنند.« امام 
هم بالفاصله همين را به آن جمع گفتند و مس��ئله 
حل شد. از سوي ديگر نمي خواستم امام تنها بروند. 
به همين دليل به آش��يخ محمد الهيجي، حاج آقا 
حسين آخوند خراساني، حاج شيخ مرتضي خلخالي، 
برادران مرعشي و عده ديگري که آنجا بودند، اشاره 
کردم ام��ام را همراه��ي کنند. امام ب��ا اينکه از اين 
کارها خوششان نمي آمد، از دقتي که به خرج دادم، 

خوششان آمد. 
از بازديدهاي ام�ام با مراجع و دعوت هاي 

آنان برايمان بگوييد.
امام به بازدي��د تمام کس��اني که به ديدار ايش��ان 
آمده بودند، رفتن��د و حتي از م��دارس هم بازديد 
کردن��د. در اوايل اقام��ت در نجف، هن��وز خانواده 
امام نيامده بودند و لذا ايش��ان فرص��ت کافي براي 
ديد و بازديدها داشتند. از نخس��تين کساني که از 
امام دعوت کردند، آيت اهلل خوئي بودند که ايش��ان 
و عده اي از آقايان مدرس��ين حوزه ها را براي ناهار 
دعوت کردند. همچنين آيت اهلل حکيم از امام دعوت 
کردند. در بازديدها، طبيعتاً امام ابتدا بازديد مراجع و 
بزرگان حوزه و سپس بازديد مدرسين را پس دادند. 
بعد هم از مدارس علميه، از جمله مدرس��ه آيت اهلل 
بروجردي، مدرسه بخارايي، مدرس��ه سيد و ساير 

مدارس بازديد به عمل آوردند. 
آيا ش�ما ه�م در اي�ن بازديده�ا حضور 

داشتيد؟ 
بله، غالباً امام را در اين بازديدها همراهي مي کردم. 
عمدتاً چه صحبت هايي بين حضرت امام و 

آقايان مراجع مطرح مي شدند؟ 
بحث ها سياسي نبودند و بيشتر محافل صميمي و 
خوبي بود. البته در ديدار امام با آقاي حکيم حضور 
نداشتم و بعدها از ديگران شنيدم امام گاليه کرده 
بودند که چرا همراهي نکرديد؟ و آقاي حکيم گفته 
بودند: ما سيد حسني هستيم و شما سيد حسيني 
هستيد! يعني ما اهل صلح هستيم و شما اهل جنگ 
هستيد، اما عموماً در اين ديدارها، بحث هاي سياسي 
مطرح نمي شدند. معموالً هم بازديدهاي امام، غير 
از آقايان مراجع، خيلي کوتاه و به اندازه خوردن يک 

استکان چاي و گاهي حتي از اين هم کوتاه تر بود. 
يکي از بازديدهاي ايش��ان هم از بنده بود که از آن 
خاطره ش��يريني دارم. يک ش��ب جمعه در کربال 
مش��غول زيارت حضرت سيدالش��هدا)ع( بودم که 
مرحوم آق��اي خلخالي آمد و گف��ت: در منزل امام 
بوديم که ام��ام به کس��اني که برنامه ه��اي بازديد 
ايش��ان را تنظيم مي کردند، فرمودند: »پس بازديد 
منزل آقاي شاه آبادي چه ش��د؟« عده اي مخالفت 
کردند و گفتند: حاال آقاي شاه آبادي دير نمي شود، 
اما فرمودند: »نخير! همين فردا باي��د براي بازديد 
ايشان بروم، از س��اعت 10 برنامه ديگري نگذاريد، 
من بايد ساعت 2 در خانه ايشان باشم«. فوق العاده 
خوشحال شدم، اما يادم آمد در نجف با عده اي قرار 

امام بسيار باهوش بودند و حواسشان 
خيلي جم�ع ب�ود. در نج�ف بعضي از 
آقاي�ان روحي�ه انقالب�ي داش�تند و 
بعضي ها هم اهل مب�ارزه نبودند. امام 
کاماًل متوج�ه بودند با هر ي�ک از آنها 
برخورد متناسب با روحيه شان داشته 
باشند. مضافًا بر اينکه ايشان در نجف 
مهمان بودند و از اين جهت نيز احترام 
مضاعف�ي ب�ه امام گذاش�ته مي ش�د 
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 »ناگفته ها و خاطره هايي از آغازين روزهاي تبعيد امام خميني به عراق« 
در گفت وشنود با زنده ياد آيت اهلل حاج شيخ نصراهلل شاه آبادي 
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از  ويژگي ه�اي حضرت ام�ام تطابق 
گفتار و کردار ايش�ان بود، به همين 
دليل هنگامي که موعظه مي کردند، 
انس�ان بي اختيار منقلب و خيلي ها 
اشکشان جاري مي شد. انسان تا خود 
به حرفش عمل نکند، سخنش تأثير 
نمي گذارد. امام معموالً مباحث اخالقي 
را در جلس�اتي مطرح مي کردند که 
فرداي آن روز به مناس�بت شهادت 

يکي از معصومين)ع( تعطيل بود

 تأثیر کالم امام به خاطر 
تطابق گفتار و کردار ایشان بود

  علي احمدي فراهاني
فقي�د س�عيد، زنده ي�اد آي�ت اهلل حاج ش�يخ 
نص�راهلل ش�اه آبادي، اس�تادزاده ام�ام خمين�ي و 
از ش�اگردان ايش�ان در دوره اقام�ت در نج�ف به 
ش�مار مي رود. رواي�ت وي از دوران تبعي�د امام به 
اين ش�هر، ب�س ج�ذاب و از جنبه هاي�ي متفاوت 
اس�ت. اميد مي بريم که انتش�ار اين گفت وش�نود 
به مناس�بت س�الروز ورود رهب�ر کبي�ر انقالب به 
عراق، تاريخ پژوهان انق�الب را مفيد و مقبول  آيد. 

  
به عنوان مقدمه مناسب است که از اين نقطه 
آغاز کنيم؛ با توجه به اينک�ه حضرتعالي در 
هنگام وقوع حادثه فيضيه در نجف بوديد، از 
واکنش هاي حوزه نجف نسبت به اين مسئله 
آگاهي داريد. ابتدا از آن حال و هوا و فضاي 

آن حوزه در آن مقطع برايمان بفرماييد. 
بس��م اهلل الرحمن الرحي��م. الحم��دهلل رب العالمين و 
الصاله و الس��الم علي س��يدنا و نبينا محمد)ص( و آله 
الطاهرين)ع(. حمايت ح��وزه نجف از حرکت حضرت 
امام، از س��ال 1341 و در پي مخالفت ايشان با اليحه 
انجمن ه��اي ايالتي و واليت��ي و در واق��ع آغاز نهضت 
اس��المي ايران ش��روع ش��د. علماي نجف در تمام آن 
مراحل، با تعطيلي دروس و نمازهاي جماعت و صدور 
اطالعيه، نس��بت به دس��تگاه حاکمه اي��ران اعتراض 
خود را ابراز مي کردند. س��رکوب علني نهضت، در روز 
ش��هادت امام صادق)ع( در دوم فروردين سال 1342 
بود. حضرت آيت اهلل العظمي گلپايگان��ي در اين روز، 
در مدرسه فيضيه مراسم عزاداري برگزار کرده بودند. 
همان طور که مي دانيد مأموران رژي��م به اين مجلس 
حمله کردند و طالب و مردم را مورد ضرب و شتم قرار 
دادند. در خالل اين حادثه چند نفر به شهادت رسيدند 
و عده زيادي زخمي و بازداشت شدند. علماي نجف در 
مورد فاجعه مدرسه فيضيه هم اطالعيه دادند و مجالس 
فاتحه متعددي را برگزار کردند لذا موضع مخالف حوزه 
نجف در برابر رژيم ايران، در تمام مراحل نهضت حضرت 

امام ادامه داشت. 
بازتاب تبعيد حضرت امام به ترکيه و سپس 

نجف در چه بود؟ 
پس از تبعيد حضرت امام به ترکيه در آبان سال 1343، 
باز هم حوزه علميه نجف ب��ا تعطيل کردن کالس هاي 
درس و نمازهاي جماعت و راهپيمايي ها اعتراض خود 
را به رژيم ايران ابراز کرد. ابتدا مرحوم آيت اهلل العظمي 
خوئي درس و نماز خود را تعطيل کردند  سپس ساير 

دروس و نمازهاي جماعت تعطيل شدند. 
مرحوم آيت اهلل العظمي حکيم چطور؟ 

خير، ايشان حاضر نش��دند نماز خود را تعطيل کنند و 
تنها نماز جماعتي که در صحن اميرالمؤمنين)ع( برگزار 
شد، نماز ايشان بود، واال هفت نماز جماعت حرم همگي 
تعطيل ش��دند. حتي نمازهاي جماعت همه مساجد 

تعطيل شدند. 
کس�ي در اين باره با ايش�ان صحبت نکرد؟ 

استداللشان چه بود؟ 
چرا، اتفاقاً يک شب جمع ش��ديم و پس از اينکه نماز 
مغرب را خواندند، آيت اهلل حاج آقا باقر خوانساري، پسر 
مرحوم آيت اهلل سيدمحمدتقي خوانساري را - که در 
تهران امام جماعت مسجد شاه بودند- نزد آقاي حکيم 
فرستاديم تا از ايشان خواهش کنند که در اعتراض به 
اين حرکت رژيم ش��اه، نماز عش��ا را تعطيل کنند و از 
فردا همه ائمه جماعت دوب��اره نمازها را برگزار کنند. 
ايش��ان گفته بودند: » در اطراف و اکناف عراق، 400 
نماينده دارم و اگر نماز را تعطيل کنم، آنها همين کار 
را مي کنند و اين کار منجر به فساد خواهد شد لذا نبايد 
اين کار را بکنم.« آقاي خوانساري گفته بودند: تا آنها 
باخبر شوند که شما نمازتان را تعطيل کرده ايد، دوباره 
از فردا نمازها شروع مي ش��وند. خالصه هر چه ايشان 
اصرار کرده بودند، مرحوم آقاي حکيم زير بار نرفتند. 
البته درس ايشان تعطيل شد، چون تعطيلي درس ها 

با طلبه ها بود. 
به نظر شما علت عدم مخالفت مرحوم آيت اهلل 

حکيم با رژيم شاه چه بود؟ 
ايشان مرد بسيار باسواد و مرجع عاليقدري بودند، اما 
مثل حضرت امام آمادگي مبارزه با شاه را نداشتند. البد 
شنيده ايد که وقتي حضرت امام در نجف به ديدار ايشان 
رفتند و پرسيدند: »چرا عليه شاه اقدامي نمي کنيد؟« 
آقاي حکيم پاسخ دادند: »من س��يد حسني هستم و 
شما سيدحس��يني هستيد!« منظورش��ان اين بود که 
روش هاي ما با هم فرق مي کن��د. مرحوم آقاي حکيم 
تمايل نداش��تند با ش��اه مخالفت کنند، مخصوصاً که 
اطرافيان اينگونه جا انداخته بودند که با مخالفت با شاه 
در ارکان مرجعيت آيت اهلل حکيم رخنه و تزلزل ايجاد 
مي شود، در حالي که اتفاقاً مخالفت با شاه بود که براي 
افراد اعتبار و عزت مي آورد. اينه��ا پيامدهاي برخورد 
مس��المت جويانه مرحوم آيت اهلل بروجردي با ش��اه را 
ديده بودن��د. در هر حال به اعتقاد بنده، اينکه ش��اه به 
تبعيد امام اکتفا کرد و دست به عمل جنايتکارانه اعدام 
ايشان نزد، از الطاف خفيه  الهي بود، چون در حکومت 
صدام ديديم که ابداً اهل تبعيد کردن نبود، بلکه همه را 
اعدام مي کرد. آن روزها گفته مي شد برخي از بزرگان، 
تبعيد امام به ترکيه و س��پس به نجف را به شاه توصيه 

کرده بودند. 
در تأييد مرجعيت حضرت ام�ام، آيا علماي 

نجف هم نقشي داشتند؟ 
بله، آنها به قانون مصونيت قانوني مراجع تقليد و امثالهم 
متوسل شدند و از نجف آزادي امام را درخواست کردند 
و تالش هاي علما در داخل ايران و فش��ار حوزه نجف، 
باعث شد ابتدا امام را به ترکيه و پس از 11 ماه به نجف 
تبعيد کردند. يادم هس��ت در آن اي��ام روزي با اخوي، 
حاج آقا نوراهلل و دامادمان آقا س��يد محمدعلي تهراني 
درباره تبعي��د ام��ام و نگراني هايم��ان از آينده حرف 
مي زديم که تفألي به قرآن زدم و آيه 71 س��وره اعراف 
ِّي َمَعُکْم ِمَن الُْمْنَتِظِريَن.« نفسي از  آمد که »َفانَْتِظُروا إِن
سر آسودگي کشيدم و به ايشان گفتم: حضرت امام به 

عراق خواهند آمد و همينطور هم شد. 

گذاشته بودم که روز جمعه به خارج شهر بروم 
و نمي توانس��تم آن قرار را به هم بزنم. به يکي از 
همراهان ام��ام در نجف گفتم به آق��ا بفرماييد: 
فردا برايم مقدور نيست از ايشان پذيرايي کنم و 
برنامه را به پس فردا موکول کنند. او گفت: »تو 
آقا را جواب مي کني؟« من خيلي ناراحت شدم و 
گفتم: »خودم موضوع را به ايشان خواهم گفت.« 
مي دانستم ايشان قرار است صبح زود، براي پس 
دادن بازديد طلبه هاي مدرسه آيت اهلل بروجردي 
به آنجا بروند لذا من هم صبح زود به آنجا رفتم و 
وقتي رسيدم، ديدم ايشان دارند از مدرسه بيرون 
مي آيند. جلو رفتم و سالم عرض کردم و گفتم: 
»شنيده ام مي خواهيد پدري بفرماييد و به منزل 
بنده تشريف بياوريد، چون از قبل به کساني قول 
داده ام، مي خواستم خواهش کنم فردا تشريف 
بياوريد.« ايش��ان فرمودند: »مانعي ندارد.« بعد 
هم به اطرافيان خود از جمل��ه آن فردي که آن 
جمله را گفته بود، فرمودند: »برنامه منزل آقاي 

شاه آبادي را براي فردا بگذاريد.«
شنيدن داستان حضور حضرت امام در 

منزل شما هم قطعًا شنيدني است. 
بله، بنده عده اي از آقايان از جمله: مرحوم آشيخ 
حبيب اهلل اراکي، مرحوم آقاي سيدعلي بهشتي 
و عده اي از آقايان مدرس��ين را دع��وت و ميوه و 
شيريني تهيه کردم و امام تشريف آوردند. ايشان 
هميش��ه چهارزانو مي نشس��تند، اما يک مرتبه 
متوجه شدند عکس مرحوم ابوي باالي سر ايشان 
است. بالفاصله بلند شدند و روبه روي عکس دوزانو 
نشستند! اين عکس العمل نسبت به عکس مرحوم 
ابوي براي همه بسيار عجيب بود. تا نزديکي هاي 
ظهر هم تشريف داشتند، در حالي که هر جا که 

مي رفتند، بيشتر از 10 دقيقه نمي ماندند. 
واکنش کلي علماي حوزه نجف نسبت 
ب�ه حضور حض�رت امام در اين ش�هر 

چگونه بود؟ 
امام حقيقتاً فقيه، عارف، فيلسوف و مال بودند و 
همه به اين مسئله اذعان داشتند و لذا به ايشان 
احترام زيادي مي گذاشتند. مضافاً بر اينکه امام 
در نجف مهمان بودند و از اين جهت نيز احترام 

مضاعفي به ايشان گذاشته مي شد. 
برخورد امام با کس�اني که قصد ايجاد 
اختالف و تفرق�ه را داش�تند، چگونه 

بود؟ 
امام بس��يار باهوش بودند و حواسش��ان خيلي 
جمع بود. در نجف بعضي از آقايان روحيه انقالبي 
داش��تند و بعضي ها هم اهل مبارزه نبودند. امام 
کاماًل متوجه بودن��د با هر ي��ک از آنها برخورد 

متناسب با روحيه شان داشته باشند. 
از اي�ن اختالف افکني ه�ا خاط�ره اي 

داريد؟ 
يک بار حضرت امام مي خواس��تند براي بازديد 
مرحوم آيت اهلل سيد محمد روحاني بروند. ايشان 
مثل مورد من گرفتاري داشتند و خواستند اين 
بازديد به روز ديگري موکول شود، اما خناسان از 
اين فرصت استفاده و ش��ايعه پراکني کردند که 
آقاي روحاني درخواس��ت امام را براي بازديد رد 
کرده است!مدتي گذشت و ش��وهر خواهر آقاي 
روحاني، مرحوم آيت اهلل س��يد موسي مازندراني 
به نجف آمد. خدمت امام ع��رض کردم که االن 
مي شود با يک تير دو نش��ان زد، هم بازديد آقاي 
روحاني را پ��س بدهيد و هم با آق��اي مازندراني 
ديدار کني��د. امام اين نظر را پس��نديدند و با هم 
به منزل آقاي روحاني رفتيم. بيروني منزل آقاي 
روحاني حدود 20 پله داشت، با اين همه هم خود 
ايش��ان هم آقاي مازندراني، تا جل��وي در خانه 
به اس��تقبال امام آمدند. در آن جلسه بحث هاي 
دوس��تانه و خوبي مطرح شد. موقع بازگشت هم 
هر دو بزرگوار دوباره آن پله ه��ا را پايين آمدند و 
امام را بدرقه کردند. با اين همه خناسان همواره 
تالش مي کردن��د اختالف ايجاد کنن��د، اما امام 
بس��يار باهوش بودند و اين دسيس��ه ها را خنثي 
مي کردند. تا وقتي که م��ن در نجف بودم، موفق 
نشدند، ولي وقتي به ايران برگش��تم، متأسفانه 
تهمت هاي عجيبي به آي��ت اهلل روحاني زدند که 

سراپا دروغ بود. 
ش�ما براي رفع اين ش�بهات تالش�ي 

نکرديد؟ 
چرا. دو نامه براي امام و آقاي روحاني نوش��تم 
که دسيسه هايي صورت مي گيرد و مي خواهند 
اختالف افکني کنند و اگر الزم مي دانيد، به نجف 
بيايم. آقاي روحاني پاسخ دادند آمدنم به نجف 
ضرورت ندارد و خودشان متوجه اين دسيسه ها 
و تحرکات هستند. امام هم جواب دادند: مشکلي 
نيس��ت!آيت اهلل روحاني قبل از انق��الب به قم 
آمدند و در آنجا ساکن ش��دند و درس را شروع 
کردند. عده اي سر و صدا راه انداختند که ايشان 
ضد انقالب است و نبايد در درس ايشان شرکت 
کرد. البته من به ش��دت در براب��ر اين حرف ها 
مقاومت کردم. بعد از انقالب هم برخي س��عي 
کردند عليه آقاي روحاني موضع گيري کنند که 
امام جلوي آنها ايستادند. آقاي روحاني يک بار 
به من گفتند: حاج احمد آقا از طرف امام برايشان 
پيغام آورده بود که شما به تدريس ادامه بدهيد 

و احدي حق تعرض به شما را ندارد! 
کدام  يک از ويژگي هاي حضرت امام از 

نظر شما برجسته تر است؟ 
امام مجموعه اي از کماالت بودند، اما نظم ايشان 
شگفت آور و بي نظير بود. ايشان دقيقاً يک ساعت 
پس از نماز در بيروني منزلشان مي نشستند و دو 
س��اعت بعد از نماز هم از خانه بيرون مي رفتند 
تا به حرم مشرف ش��وند. خيلي ها معتقد بودند 
 مي توانن��د ساعتش��ان را با رف��ت و آم��د امام 

تنظيم کنند. 

ظاهراً براي زيارت هم آداب خاصي را 
مراعات مي کردند؟ 

همينط��ور اس��ت. در ح��رم ابت��دا اذن دخول 
مي خواستند. بعد آرام جلوي ضريح مي ايستادند 
و زيارت امين اهلل را مي خواندند. بعد باالي س��ر 
مي رفتند و زيارت سيدالشهدا)ع( را مي خواندند 
و از پايين پا به س��مت پش��ت س��ر مي رفتند و 
زيارت جامعه کبي��ره را مي خواندند. اين برنامه 
هميشگي ايشان بود. از ديگر ويژگي هاي حضرت 
امام، ش��اگردپروري بود. اگر طلبه اي اش��کال 
دقيقي مي کرد، پاس��خ مي دادند و اگر اشکالش 
ضعيف بود، مي فرمودند: »کم��ي تأمل کنيد تا 
متوجه مطلب ش��ويد.« کمتر پيش مي آمد در 
مقابل اش��کال ضعيفي، تند ش��وند. هميشه با 
دقت به حرف هاي طالب گوش و به آنها پاس��خ 
مي دادند. در فراگيري مطالب هم بسيار فروتن 
بودند. يک بار در بيروني منزلش��ان درباره ربا و 
کاله هاي شرعي ربا با ايشان بحث کردم. امام با 
نظرم کاماًل مخالف بودند و نظرم را نپذيرفتند، 
ولي بعد سر درس نظر مرا کامل تر و زيباتر بيان 
کردند. من پرس��يدم: »چرا در منزلتان نظرم را 
قبول نکرديد، ولي حاال همان را مفصل تر بيان 
کرديد؟« لبخن��دي زدن��د و فرمودند: »ما اين 
هستيم!«. يعني شما زورت نرسيد مرا قانع کني، 
ولي من مطالب زيادي از ش��ما گرفتم! از ديگر 
ويژگي هاي امام تطابق گفتار و کردار ايشان بود، 
به همين دليل هنگامي ک��ه موعظه مي کردند، 
انس��ان بي اختيار منقلب و خيلي ها اشکش��ان 
جاري مي ش��د. انس��ان تا خود به حرفش عمل 
نکند، س��خنش تأثير نمي گ��ذارد. امام معموالً 
مباحث اخالقي را در جلساتي مطرح مي کردند 
که فرداي آن روز به مناس��بت شهادت يکي از 

معصومين)ع( تعطيل بود. 
ام�ام در نجف چه دروس�ي را تدريس 

مي کردند؟ 
مرحوم ام��ام در نج��ف خارج مکاس��ب درس 
مي دادند. من با اينکه مکاسب را تا آخر خيارات 
نزد آيت اهلل خوئي خوان��ده بودم، به دليل عالقه 
زيادي که به امام داش��تم، در درس ايشان هم 

شرکت مي کردم و انصافاً هم خيلي بهره بردم. 
معموالً چه کساني در درس امام شرکت 

مي کردند؟ 
طالب جوان و درس��خوان. بسياري از فضال هم 
در درس امام ش��رکت مي کردن��د. عده اي هم 
ش��خصيت مبارزاتي امام را دوست داشتند و به 

اين دليل به درس امام مي آمدند. 
ويژگي هاي تدريس امام چه بود؟ 

بيان امام بسيار خوب و شيوا بود و درس ها را هم 
برخالف علماي ايراني، به زبان فارسي تدريس 
مي کردند. به همي��ن دليل هم طالب ايراني، به 

درس ايشان عالقه زيادي نشان مي دادند. 
بحث واليت فقيه را کي و چگونه مطرح 

کردند؟ 
بحث واليت فقيه در کتاب مکاس��ب هس��ت و 
طرح آن هم تازگي ندارد. اين اصل پس از غيبت 
کبري مطرح بود و مورد قبول همه فقهاس��ت، 
منتها در توسعه و تضييق آن بحث وجود داشته 
است. عده اي معتقد بوده اند واليت فقيه منحصر 
اس��ت به واليت در امور حسبيه، صغار، مجهول 
المالک و امثالهم و برخ��ي معتقد به اطالق اين 
واليت بوده اند. اين تفاوت ديدگاه در بين علماي 
سابق هم وجود داشته است بنابراين بحث واليت 
فقيه همواره نزد علما مطرح بوده است و فارغ از 
مسائل سياسي، درباره آن مخالفت هاي علمي 

هم صورت مي گرفت. 
اس�تدالل امام براي طرح اين مسئله 

چه بود؟ 
ايشان مي فرمودند که در دوران غيبت هم بايد 
براي تش��کيل حکومت اس��المي ت��الش کرد، 
زيرا بس��ياري از احکام فقهي، احکام حکومتي 
و سياسي هس��تند و رئيس چنين حکومتي يا 
بايد توس��ط امام)ع( نصب ش��ود يا فقيه عادل 
جامع الشرايط و فقيه مبس��وط اليدي باشد که 

بتواند حکومت را اداره کند. 
عده اي س�عي مي کنن�د اين گونه القا 
کنند که فضاي آن روز نجف عليه امام 

بود. تحليل شما چيست؟ 
ش��خصيت امام طوري ب��ود که نه  تنه��ا علما و 
فضال، بلکه مردم عادي و کس��به هم به ايش��ان 
احترام مي گذاش��تند و عالقه داشتند و در نماز 
جماعت امام ش��رکت مي کردند. برخي شايعه 
درس��ت کرده بودند که بعض��ي از علما، طالب 
خود را از ش��رکت در درس امام منع مي کنند! 
اين حرف به کلي باطل است، چون علماي نجف 
به امام عالقه داشتند. البته گاهي بين اطرافيان 
مراجع با يکديگر اختالفاتي به وجود مي آمد، اما 
اين چيزها ربطي به خود آنها نداش��ت. يک بار 
در مدرس��ه آيت اهلل بروجردي ديدم عده اي به 
طرفداري از امام و عده اي به طرفداري از آيت اهلل 
خوئي به جان هم افتاده اند! بسيار از اين موضوع 
ناراحت شدم و به آنها گفتم: »شرم نمي کنيد؟ 
سيد اوالد پيغمبر)ص( به اين کارها کاري ندارد، 
آن وقت شما با رفتار غلط تان اين طور ايشان را 
در معرض اهانت ديگ��ران قرار مي دهيد؟« آنها 
مي دانستند به امام نزديک هس��تم و اگر از آنها 
نزد امام ش��کايت کنم، امام از دستشان ناراحت 
خواهد شد. لذا از من خواس��تند حرفي به امام 
نزنم و تعهد دادند ديگر اين رفتار را تکرار نکنند. 
به هرحال حضورحضرت امام در نجف، هم براي 
حوزه و طالب و هم ب��راي انقالب برکات زيادي 

داشت. 
با تش�کر از فرصتي ک�ه در اختيار ما 

قرار داديد. 
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