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 داستانك:

 :جه االسالم فردوسي پور مي گويدح

در رابطه با اجاره نشینى حضرت 

امام در جماران به قضیه اى اشاره مى 

كنم . موضوعى كه بیانگر تقید شدید امام 

به رعایت موازین و احكام شرعى به ویژه در 

مورد حقوق مردم و الگویى از یك مستاجر 

 . خوب و متشرع است

آنكه صاحبخانه امام از مقلدان و دلباختگان آن با 

حضرت بود و سكونت امام را در خانه خود، بزرگترین افتخار 

زندگیش مى دانست ؛ لیكن حضرت امام مثل یك فرد عادى كه 

 .گویى هیچ گونه علقه اى بین مالك و مستاجر وجود ندارد، به احكام شرعى مربوط ملتزم بودند

افى و متناسب كه براى فیلمبردارى از برخى مالقاتهاى رسمى یا برنامه هایى نظیر پیام نوروزى كه در اتاق كار حضرتشان انجام مى شد، روزى براى تامین نور ك

هنگام كه صبح ، طبق  .وش دهندسانتیمتر زیر تیر آهن تراشیده بودند.مى خواستند نور افكن ها را به آن نقاط ج 5*5مورد نیاز بود، سه نقطه از گچ سقف اتاق را هر یك به مساحت 

 :معمول خدمت امام مشرف شدیم ، قبل از هر چیز، با لحنى خشن و تند و قیافه اى ناراحت و مضطرب فرمودند

 چرا بدون اجازه صاحبخانه این تصرفات را مى كنند؟:بعد از لحظه اى تامل و سكوت تلخ ادامه دادند.د براى تامین نور فیلمبردارى استبه عرض رسیچرا این كار را كرده اند؟، این چیست

 .با این برخورد تند، جرات ادامه كار سلب شد واصل قضیه منتفى و جاى آن تعمیر شد

نین ناراحتى و تكدر خاطرى را من در طول عمرم ، كمتر چ : هنگامى كه از خدمتشان مرخص شدیم ، جناب آقاى صانعى با توجه به اینكه دهها سال با حضرت امام بودند، به من گفت

 [22؛  صفحه  2] سرگذشتهاي ويژه از زندگي امام خميني ؛ جلد                                                        !                                                                                                                            در امام دیده ام

  :امام در وصيتي به فرزندشان مي نويسند

 راحمین است، بسیار سهل تر است تا سر و كار با انسان هاپسرم! سعی كن كه با حق الناس از این جهان رخت نبندی كه كار، بسیار مشكل می شود. سر و كار انسان با خدای تعالی كه ارحم ال
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