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ایسـتد. نـاگزیر   خرداد... و ناگهان قلب رهبر مستضعفان جهان از حرکت مـی  13...  1368سال 

گردد تا ببیند نقش او در جهان و عالم اسالم و ایران چه بوده است و اگر او سر به عقب باز می
 شد؟آمد چه میبود یا اگر به میدان نمینمی

داند. پس سؤال بعـدي ایـن اسـت کـه راه او چـه      جانشین خلف او راه او را راه انقالب می
 هایی داشته است؟مشخصات و ویژگی

 راي یافتن پاسخ این دو سؤال، سؤاالتی دیگر را نیز باید پاسخ گفت:ب
گیري شخصیت او مؤثّر بوده اسـت؟ رمـز پیـروزي او چـه بـود؟ چـه       چه عواملی در شکل

هایی در رسیدن او به اهدافش نقش داشت؟ و اصال چه اهدافی را دنبال هایی و چه پیشینهزمینه
 کرد؟ و سؤاالتی از این دست؟می

 آید مفید خواهد بود:گویی به این سؤاالت، مطالبی که در پی میپاسخ براي

 (ره)وضعیت جهان پیش از شروع حرکت امام خمینی
ى جهـانى ایـن بـود    سیاست قدرت و نظام سلطه«از بعد معنوي اوضاع جهان نابسامان بود. 

ى معـه ى بشـرى را یـک جا  که دین و معنویت را بکلى از زندگى مـردم حـذف کنـد و جامعـه    
 »1اعتقاد به ارزشهاى الهى تربیت نماید.ایمان و بىدین و بىبى

خیـال  «نوشت و یا از سرمشـق غـرب. برخـی    سیاست یا باید از دست شرق امالیش را می
کردند که یا باید به شرق متکى بود و یـا بـه غـرب، یـا بایـد نـان ایـن قـدرت را خـورد و          مى

                                           
١ )۱۴ /۰۳ /۱۳۶۹( )         ( 
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کردند که یک ملت بتواند هم به شرق و هم به غـرب  ستایشش کرد و یا آن قدرت را! فکر نمى
دو « قطب بودند. ایـن   دو» 1کند.دارتر بگوید و بایستد و بماند و خود را روز به روز ریشه» نه«

ى مسائل دنیا را در دست داشتند. یکى قدرت غرب بـه سرپرسـتى   و دو قدرت، سررشته قطب
لوك سوسیالیستى دنیا به رهبرى شـوروى  آمریکا و یکى هم قدرت شرق و نظام کمونیستى و ب

 »2کردند.سابق بود، که دنیا را بین خود تقسیم مى

(ره)ت دنیاي اسالم پیش از شروع حرکت امام خمینیوضعی 
در هرجـاى دنیـا    -اعم از جوامع، دولتها و شخصیتهاى مسلمان -مسلمانان«پیش از انقالب 

پیامشـان ارزشـى قائـل نبودنـد. یـک عـده        کردند و براى خـود و که بودند، احساس انفعال مى
ها نه از روى قدرت و عـزّت کـه   کردند؛ اما دفاع آنمتفکّرین دلسوزِ مسلمان، از اسالم دفاع مى

 برد.سوختگى بود. زیرا اسالم در غربت به سر مىاز روى دلسوزى و دل
هـا  در آندر آفریقا، در آسیا و در خاورمیانـه، چقـدر کشـورهاى اسـالمى وجـود دارد کـه       

 »3نظامهایى رفت و نظامهاى دیگرى آمد؛ اما همه جا مسلمانان در انزوا و عزلت بودند.
که جوان مسـلمان هـیچ از مسـلمان بـودن خـودش، احسـاس       «طوري اسالم غریب بود. به

کرد جلوِ کرد بسم اللّه بگویند، ننگشان مىکرد؛ ننگشان مىکرد، حتّى ننگشان هم مىافتخار نمى
روى طورى بود. افتخار به تبعیت و پیـروى و دنبالـه  ران نماز بخوانند؛ یک روزى اینچشم دیگ

 »4افتخار به این چیزها بود. -تفکرات مارکسیستى -از یا غرب یا شرقِ آن روز

 ایران پیش از انقالب اسالمیوضعیت 
 .ي مستبدان رنج دید و هم از مستکبران مستعمراز بعد سیاسی کشور ما هم از سلطه

هـایى بسـیار   ى مستبدان بر این کشور بگذریم که کشور مـا جـز در برهـه   از قرنهاى سلطه«
اندك و ناچیز در طول تاریخ، دائماً مبتال به تسلط مستبدان و حکّام خودخواه و خونخوار بـود.  

ى همچنین از آنچه در دوران طوالنى استبداد بر ملت ما گذشت و دائماً ملت ایـران بـه وسـیله   

     (۱۳۶۸ /۰۴ /۲۳)  ١
   «  »  « »     (۱۳۷۳ /۰۳ /۱۷) ٢

 ۱۴۱۵       (۱۳۷۳ /۱۱ /۱۴) ٣
             (۱۳۸۵ /۰۷ /۰۴) ٤
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زنیم؛ اما در مدت دویست سال تا هنگام ظهـور و  ان خودکامه تحقیر شد، فعلًا حرفى نمىمستبد
ى دشـمنان مسـلط خـارجى، دائمـاً     اوج نهضت اسالمى، ملت ایران توسط تحمیلهـاى ظالمانـه  

 تحقیر شد و زیر فشار قرار گرفت.
بـاز شـد،    از روزى که پاى خارجیها به عنوان قدرتهاى مسلط آن روز عالم، به ایـن کشـور  

ها آمدند، بعد بـه رقابـت بـا    دخالت سیاستهاى خارجى در کشور ما شروع گردید. اول انگلیسى
ها، روسهاى تزارى دخالت کردند. سالهاى متمادى در کشور ما، بین ایـن دو بـر سـر اعمـال     آن

ا هى منحوس پهلوى، حاکمیت انگلیسىنفوذ بیشتر رقابت بود تا اینکه با روى کار آمدن سلسله
به طور کامل در ایران تحکیم شد و بعد هم با گذشت دو سه دهه، آمریکاییها وارد میدان شدند 

آمیز خودشان را سالها بر کشور و ملت و قدرت شیطانى و اهریمنى و عیارانه و دزدانه و خباثت
 ما ادامه دادند.

لط نبود و در طول این دویست سال، ملت ایران از خود رأیى نداشت. بر ثروت خویش مس
بهره بود و امیـد درسـتى هـم بـه آینـده نداشـت. اگـر در        از پیشرفت علم و صنعت در دنیا بى

حکام ایرانى و داخلى بر مردم  -قبل از دوران استعمار و دخالت خارجیها در کشور ما -گذشته
 گفتند، در طول دوران ورود قدرتهاى استعمارى بـه ایـران، هـم   کردند و زور مىجفا و ستم مى

حد و حصـر  هاى بىداشت، هم زورگویى رواج محاکمهى مستبدان بود، هم اعدامهاى بىسلطه
ى وسـیله شد و هم مستبدان بهاندازه بر ملت ما روا داشته مىو فشارهاى فراوان و اختناقهاى بى

گردیـد و ثـروت کشـور مـا هـم      ها مضاعف مـى شدند و قدرت آنقدرتهاى بیگانه حمایت مى
 رفت.به باد غارت مى -هم حکام داخلى مستبد و هم خارجیهاى زورگو -ى هر دووسیلهبه

خـوانیم  بر ملت ایران در طول قریب دو قرن چه گذشت؟ وقتى کتابهاى مستشرقانى را مـى 
رفـت،  ى حکام به یغمـا مـى  یى که به وسیلهکه در این مدت به ایران آمدند تا از خوان گسترده

کنـد و خجالـت   دلـى و فشـار مـى   غیورى در وجود خود احساس تنگاستفاده کنند، هر انسان 
ها را بر زندگى و مال و جان و سرنوشت سیاسى مردم مسلط کردنـد  گونه بیگانهکشد که اینمى

را به زنجیر کشیدند و زیر فشار  -مثل ملت ایران -طور ملتى بزرگ و بااستعداد و نیرومندو این
 قرار دادند.

ر به صورت صریح و آشکار به کشور مـا وارد نشـد و مثـل هنـد و     درست است که استعما
هـا در ایـران اعمـال نفـوذ     ى آنالجزائر حکومت تشکیل نداد، اما حکامى که استعمار به وسیله



  / ،  ، 

کردند. از درون، ملت را خوردنـد  ها براى استعمار عمل مىکرد، مثل عوامل و ایادى خود آنمى
بخصوص در چند سال اخیر که فرهنگ اسـالمى   -یست سالهاى این دوو نابود کردند و عقده

گر، بکلـى بـه بـاد    و استعداد و آرزوهاى سیاسى مردم از سوى استعمارگران و قدرتهاى دخالت
 »1در مردم ما انباشته گردید. -استهزا گرفته شده بود

این  وىبا ملت ما هم قبل از سلطنت خاندان منفور پهل«کلّی غربی شود. رفت که بهایران می
کار را شروع کرده بودند؛ ولـى در جریـان سـلطنت آن رژیـم منحـوس، ایـن رونـد را شـدت         

نشـانده، در  ى مـزدور و دسـت  بخشیدند. استعمار و اسـتکبار در دوران سـلطنت ایـن خـانواده    
 »2غربى در جامعه زیاد کوشیدند و متأسفانه موفق هم شدند. ى فرهنگاشاعه

ی کشانده بود. شعارهاي ناامیدکننده در بـین نخبگـان و عـوام    این تالش ما را به خودباختگ
را  ى حضور در میدانهاى علم و فرهنگ، ایرانى عرضه»تواندنمى«مثل اینکه ایرانى «زد. موج می

ى فرهنگى و مواریث ارزشمند تاریخى و علمى مـا؛  ى گذشتهندارد؛ و نگاه منفى نسبت به همه
 »3کشور اتّفاق افتاد. ها چیزهایى بود که در ایناین

همیشـه ایـران تجزیـه شـد و     «حکّام کشور توان حفظ تمامیت ارضی کشور را هم نداشتند. 
و قاجار، این افتخـار را ندارنـد کـه بتواننـد      کدام از سالطین پهلوىهمیشه از ایران کَندند. هیچ

هـا هـم،   . پهلـوى ایم. قاجارها که وضعشان معلـوم اسـت  بگویند ما مرزهاى ایران را حفظ کرده
و مـرد و نـاموس    ى سربازان خارجى انداختنـد و زن شهرهاى مرکزى ایران را سالها زیر چکمه

 »4ها دادند.این کشور را به دست آن

 ي حرکت امام(ره)پشتوانه
پرچم نهضت اسالمی را برافراشـت. امـا    (ره)در چنین شرایطی بود که حضرت امام خمینی

او شتافتند و بـا جـان و مـال خـود بـه مصـاف مبـارزه بـا رژیـم           چگونه شد که مردم به یاري
 خونخوار و تا دندان مسلّح طاغوت آمدند؟

                                           
ـ ۱۳۶۸/ ۱۱/ ۰۴( ١ ـ   ـ   ـ   ـ  ـ        ،       (
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 ي روحانیتالف) آبروي هزارساله
این پیـروزى  «خود حضرت امام هم به این نکته اذعان داشتند. زمانی که به ایشان گفته شد: 

و الّـا چـرا بایـد وقتـى یـک       -ستشما در انقالب، محصول هزار سال آبروى روحانیت شیعه ا
طور به دنبالش بیایند و جانشان را فدا کنند، کـه در نهضـت امـام    مرجع به میدان آمد، مردم این

بزرگوار ما کردند. هزار سال آبروى شیعه متراکم شد تا به اینجا رسید که یک مرجعى مثل امـام  
داکارى و آگاهى بـه زمـان   بزرگوار ما که جرئت داشت، شجاعت داشت، قابلیت داشت، روح ف

لباسـهاى مـا   حاال بعضى از این هم -داشت، پا بگذارد وسط میدان، و مردم هم به دنبالش بیایند
خورند و از بین را ذره ذره مى هزارساله اى که در یک بنایى بیفتد، دارند این آبروىمثل موریانه

 »1برند؛ ایشان هم این معنا را تصدیق کردند.مى
 

 االطراف امام(ره)ت جامعیب) شخص
سـزایی در جـذب دلهـاي مـردم داشـت.      البتّه شخصیت جامع االطراف ایشان نیز نقـش بـه  

 شخصیت امام راحل از اجزاي متعددي تشکیل شده بود:
ــوف و    « ــاطع و رئ ــدار و ق ــرك و بی ــل و متواضــع و هوشــیار و زی ــد و عاق بســیار خردمن

اى را در چشـم او واژگونـه جلـوه داد. داراى اراده   شـد حقیقتـى   دار و متّقى بود. نمـى خویشتن
و رقیـق   رحـم توانست او را از حرکت بازدارد. انسانى بسـیار دل پوالدین بود و هیچ مانعى نمى

شـد، و چـه در هنگـام برخـورد بـا      خـود مـى  بود؛ چه در هنگام مناجات با خدا که از خود بى
کنـد.  هـا را بـه عطوفـت و رأفـت وادار مـى     طـور طبیعـى دل  هایى از زندگى انسانها که بـه نقطه
ى رفیع وجود بـاتقواى  توانست به قلههاى مادى، هواها و هوسها، نمىهاى نفسانى، جاذبهانگیزه

اندازى کند. او امیر هواها و خواهشـهاى خـود بـود؛ ولـى خواهشـها بـر او حکومـت        او دست
وس عظیم وجود او، تالطم ایجـاد  ترین حوادث در اقیانکردند. صبور و بردبار بود و سختنمى
 »2کرد.نمى
خصوصیت امام بزرگوار ما رعایت تقوا بود... این شخصـیت داراى ابعـاد گونـاگون، هـیچ     «

هاى وجود خود را به رخ کسـى بکشـد.   اى نداشت که آن زیباییها و درخشندگىاصرار و عجله
ابعاد او آشکار شد...او مظهـر  هر وقت هرجا تکلیف شرعى او را وادار به حرکتى کرد، بعدى از 

                                           
١ )۱۷ /۰۸ /۱۳۸۵ (    
ــ۱۳۶۸/ ۰۳/ ۱۸( ٢ ــ  ــ  ــ)   ــ  ــ  ــ  ــ    ، ــ ــ   ، ــ ــ   ــ   
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نوآورى علمى و تبحر در فقه و اصول بود... این مرد، معلّم اخالق هم بوده است و کسـانى در  
ت مـى  درس اخالق او شرکت مى گماشـته  کردند و او به تقویت فضایل اخالقى در جوانان همـ

ه بـه نکـاتى کـه غال        ه    است... [ویژگی دیگـر او] هوشـیارى و تیزفهمـى و توجـ بـاً بـه آن توجـ
کردند، از یک طرف، و غیرت دینى از طرف دیگر بود... امام بزرگوار حتّى در میدان مبارزه نمى

اى را که بر هم نخواست جلو بیفتد... امام مقصودش این بود که تکلیف انجام بگیرد؛ آن فریضه
یشان] بعـد قـدرت   کرد، انجام دهد؛ جلو افتادن مطرح نبود. [بعد دیگر ادوش خود احساس مى

کاریهاى کارهاى دشمن، هوشیارى نسبت بـه هـدفهاى   رهبرى، شجاعت سیاسى، آشنایى با ریزه
هاى بـزرگ و در راه تکلیـف شـرعى، هـیچ مشـکلى      دشمنان [بود.]  ... مردى که در راه آرمان

توانست مانع راه او بشود... او در موضع یک طرّاح فکـرى و بـه قـول معـروف مـذاکرات      نمى
گیرد که طرح یک حکومت را، طرح یک نظام را، طرح یک بنـا  سیاسى، یک تئوریسین قرار مى

ى موجود و محسوسى در مقابـل  گونه سابقهریزد؛ آن هم طرحى که هیچو دستگاه جدید را مى
چشم ندارد. بناى اسالمى، با توجه به نیازهاى دنیاى جدید و مسائلى که در دنیا مطـرح اسـت؛   

 شود طرّاحى یک نظام.سائل، مىترکیب این م
... این مرد بااینکه در ایران نبود، اما از راه دور، مدت چهارده سال قضایاى مبارزات اسالمى 
و نهضت اسالمى در ایران را به معناى واقعى کلمه رهبرى کـرد... امـا نهضـت امـام متّکـى بـه       

 تشکیالت حزبى نبود... مخاطب او، متن مردم بودند. 
صیبتها و این سختیها و این شدتهایى که در دوران انقالب بر این مـرد بـزرگ وارد   ... این م

اش در همین عظمت روحى اسـت کـه در   ها را تحمل کرد، ریشهآمد و او مثل کوه استوارى آن
 کند.  چنین[فرزندشان سید مصطفی]، چنین برخوردى پیدا مىمقابل مرگ عزیزى این

نظیر، آن قدرت رهبـرى الهـى و   ح صدر، آن استقامت کم...آن عظمت، آن شجاعت، آن شر
 پیامبرگونه.

ى بعد از تشکیل نظام اسالمى، از ابعاد وجودى امـام مشـاهده شـد، بـه     ... آنچه که در دوره
تر و عظیمتر بود از آنچه که قبلًا دیده شده بود. در ایـن دوران، امـام ایـن    نظر من به مراتب مهم

شـود: در دوران حکومـت، یـک    دو بعد و دو چهره مشاهده مـى شخصیت برجسته و ممتاز در 
ى یک زاهد و عـارف. ترکیـب ایـن دو    ى رهبر و زمامدار است؛ یک چهره، چهرهچهره،  چهره

باهم، از آن کارهایى است که جز در پیامبران، جز در مثل داود و سلیمان، جز در پیـامبرى مثـل   
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 تواند دیگر پیدا کند.  انسان نمى )وسلّموآلهعلیهاهللاصلّى(پیامبر خاتم
ى یک حاکم و زمامدار و رهبر، امامِ بزرگوار مردى هوشیار، باشهامت، باتـدبیر،  ... در چهره

شـدند. هـیچ   اهمیتى محسـوب مـى  با ابتکار و دریادل بود. امواج سهمگین در مقابل او چیز کم
ضوع در مقابـل آن حادثـه وادار   ى سنگینى نبود که بتواند او را شکست دهد و او را به خحادثه

ى رهبرىِ آن بزرگـوار پـیش آمـد کـه     سالهى حوادث تلخ و سختى که در زمان دهکند. در همه
کـدام از ایـن حـوادث آن جنـگ، آن     ها بزرگتـر بـود. هـیچ   ى آنخیلى زیاد هم بود امام از همه

ى اقتصادى، آن صرههاى کودتا، آن ترورهاى عجیب و غریب، آن محاى امریکا، آن توطئهحمله
توانست این مرد کردند نمىکارهاى عظیم و عجیب و غریبى که دشمنان با شکلهاى مختلف مى

تر و بزرگتـر بـود.   ى این حوادث، قوىبزرگ را دچار احساس ضعف و شکست کند او از همه
م اعتقـاد  او معتقد به مردم بود؛ حقیقتاً به آراء مردم اعتقـاد داشـت. او بـه نظـر و بـه رأى مـرد      

هـا را دوسـت   ورزیـد و آن داشت... به مردم از صمیم قلب عالقه داشت؛ بـه مـردم عشـق مـى    
 داشت.مى

شد، تا آنجایى که مـن  ها مىى امتیاز آناغلب آن صفاتى که در زمامداران مختلف عالم، مایه
م دیـدیم. او، هـم عاقـل بـود، هـ     بررسى کردم و به ذهنم رسیده است ما در امـام مجتمـع مـى   

کـرد و هـم   شناس بود، هـم بـه دوسـت اعتمـاد مـى     دوراندیش بود، هم محتاط بود، هم دشمن
ى صفات و خصوصیاتى که براى کرد. همهکرد، قاطع وارد مىاى را که به دشمن وارد مىضربه

یک انسان الزم است تا بتواند در چنین جایگاه حساس و خطیرى انجام وظیفـه کنـد و خـدا و    
 اضى نماید، در این مرد جمع بود.وجدان خود را ر

ى زندگى شخصى و خصوصى خود، یک انسان زاهد و عـارف  ... اما همین انسان، در چهره
گفت دنیاى بد، آن و منقطع از دنیاست. البته منظور، دنیاى بد است؛ همان چیزى که خود او مى

اختراعـات و   چیزى است که در درون شماست. این ظواهر طبیعت زمین و درخت و آسمان و
هـا را آبـاد کـرد. دنیـاى بـد، آن      ها نعمتهاى خداست؛ باید اینها دنیاى بد نیست. اینامثال این

طلبى و آن احساس تعلّقى است که در درون انسـان اسـت. امـام از ایـن     خودخواهى، آن افزون
 کلّى منقطع بود.دنیاى بد به

ه عزیزتـرین انسـانها بـراى امـام،     خواست. براى تنها پسرش کچیز نمىاو براى خودش هیچ
فرمود اعـزّ اشـخاص در   مرحوم حاج احمد آقا بود و ما بارها این را از امام شنیده بودیم که مى
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 نظر من ایشان است در ده سال آن حکومت و آن زمامدارى و رهبرى بزرگ، یک خانه نخرید.  
رّع، ارتباط با خدا، شـعر  شب، اهل دعا، تضى نیمه... او اهل خلوت، اهل عبادت، اهل گریه

ى باصالبتش دشمنانِ ملـت ایـران را   و معنویت و عرفان و ذوق و حال بود. آن مردى که چهره
که مسائل عـاطفى و انسـانى   لرزاند آن سد مستحکم و کوه استوار وقتىترساند و به خود مىمى

 آمد، یک انسان لطیف، یک انسان کامل و یک انسان مهربان بود...پیش مى
وقت در یکى از سفرهاى من، خانمى خودش را به من رساند و گفـت از قـول مـن بـه     یک

انـد. مـن   امام بگویید که پسرم در جنگ اسیر شده بود و اخیراً خبر کشته شدن او را برایم آورده
پسرم کشته شده، اما برایم اهمیت ندارد؛ براى من سالمت شما اهمیت دارد. آن خانم این جمله 

هیجان و احساس به من گفت. من خدمت امام آمدم و داخـل رفـتم. ایشـان سـرِ پـا       را در اوج
ایستاده بود و من همین مطلب را برایش نقل کردم؛ دیدم این کوه اسـتوار و وقـار و اسـتقامت،    
مثل درخت تناورى که ناگهان بر اثر توفانى خم شود، در خود فرورفت. مثـل کسـى کـه دلـش     

ر از  بشکند؛ روح و جان و جسم ا و تحت تأثیر این حرف مادر شهید قرار گرفت و چشمانش پـ
 اشک شد!
ها را امام از عمل به دین، از پایبندى به دین، از تقوا و از مطیع امر خدا بـودن  ى این... همه

آورد و بیـان  ى کلمات خود بر زبـان مـى  گونهداشت. خود او هم بارها این مضمون را در گونه
ى خدا بـود؛  دانست؛ هضم در ارادهز خداست. او همه چیز را از خدا مىکرد: هرچه هست، امى

حل در حکم الهى بود: انقالب را خدا پیروز کرد؛ خرمشهر را خـدا آزاد کـرد؛ دلهـاى مـردم را     
دید و عامل به احکـام بـود؛ خـداى متعـال هـم      خدا جمع کرد. او همه چیز را از منظر الهى مى

 »1کرد. درهاى رحمت را به روى او باز
ـ  « «او مصداق این فرمایش امیر المؤمنین علیه السالم بود که:    ّ     

 »2و صبر؛ یعنى استقامت، پافشارى، خسته نشدن. -آگاهى -؛ بصیرت»ّ
 

 ج) اعتماد به مردم:
 او مردم را شناخته بود و به آنها اعتماد داشت:

ن هنرهاى امام راحل ما این بود که این نیروى مردم را شناخت و به نظر ما یکى از بزرگتری«
                                           

١ )۱۴ /۰۳ /۱۳۷۸ (    
٢ )۲۴ /۰۹ /۱۳۸۷(           
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 آن را کشف کرد و از آن بهره گرفت؛ و به مردم اعتماد کرد.
تکلیفـى، دشـمنان   وضع ایران قبل از پیروزى انقالب، وضع خوبى نبود؛ مـردم در حـال بـى   

بردنـد،  آمدنـد مـى  ىمسلط، اینجا پایگاه اسرائیل و استراحتگاه سران رژیم صهیونیسـتى، کـه مـ   
کردنـد. آن روزى کـه بعضـى از کشـورهاى عـرب      ى سیاسى و مالى مـى خوردند و استفادهمى

تصمیم گرفتند که از نفت علیه اسرائیل استفاده کنند، شاه ایران دل صهیونیسـتها را گـرم کـرد و    
اشـت؛ امـا   گونه بود و کسى امیدى نددهم. وضع ایران در آن روز اینمى شما نفت گفت من به
ّامام راحل ما )( ـ ّ وقتى همت گماشت و بر این مبارزه عزم کـرد، هـیچ نیرویـى جـز      ّ

نیروى مردم نداشت. او به این نیرو معرفت پیدا کرد؛ به این نیرو تکیه کرد و خداى متعـال هـم   
ـ«که  -که همه چیز دست اوست   ّ ـ منقلـب کـرد. وقتـى    دلها را  -»      

دلها متوجه به این حقیقت شد، نیروها به میدان آمدند و قدرت رژیـم طـاغوتى و وابسـته شـاه     
ى دنیاى اسـالم و  ترین نقطهمتزلزل شد و نظام اسالمى در این کشور سربلند کرد. ما در حساس

طقـه، بـر رژیـم    بر سر چهارراه قرار داریم و بیشترین نقطه اعتماد امریکا و اسـتکبار در ایـن من  
 »1سلطنتى شاه بود.

 (ره)امامملّت و نظام رمز پیروزي 
ت او بـرویم.   از پشتوانه عـواملى کـه در   «هاي نهضت او که بگذریم باید سراغ عوامل موفّقیـ

این یازده سال، ملت ایران و جمهورى اسالمى را موفق کرد، چند چیز بوده است. پایبنـدى بـه   
، مجاهدت و فـداکارى شـما   )(حل عظیم بزرگوارمان نظیر امام رااسالم، رهبرى بى

ى ایـن عوامـل اسـت. ایـن ناآشـنایى      اسالمى، از جمله مردم، ناآشنایى دشمن با رموز اعتقادات
دشمن هنوز هم هست، این ایمان بحمد اللّه هنوز هـم وجـود دارد، ایـن فـداکارى هنـوز هـم       

 »2این راه را ادامه بدهید؛ دنیا در انتظار شماست.شود. با وحدت کلمه، مشاهده مى
و با تمسک به اسـالم و رهبـرى شـجاعانه و     کلمه ملت ایران با وحدت«گونه بود که و این
شناسى بزرگ و مؤمن و صالح، نظام جمهورى اسالمى را بـر سـر   ى مردى الهى و دینحکیمانه

 »3کار آورد.

                                           
١ )۳۰ /۰۵ /۱۳۸۵ (         
٢ )۱۰ /۰۱ /۱۳۶۹ (    
٣ )۲۱ /۱۱ /۱۳۷۷          ( 
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 (ره)اهداف نهضت امام
 »1ى اسالمى بود.تشکیل حیات طیبه«هدف عمده بود و آن هم او به دنبال یک 

ایـن انقـالب بـیش از ادعـا،     «و براي تحقّق این حیـات طیبـه، آرمانهـایی را تصـویر کـرد.      
هایى داشت. انقالب نیامده بود که براى مردم ایران پاسخگویى کند. انقالب، انقالبِ خـود  آرمان

ها عبارت بود از سـاختن یـک   ى انقالب کردند. این آرمانهایمردم بود. مردم براى تحقّق آرمان
ایران آباد و آزاد، داشتن مـردمِ آگـاه و برخـوردار از عـدالت اجتمـاعى، نجـات از وابسـتگى و        

 »2آن روز بر این مملکت حکمفرما بود. که ماندگىِ علمى و استبداد و قهرىعقب
) به دستاوردهاي بزرگـی دسـت   ره(جلوي آن، امام خمینیبا پیروزي انقالب و حرکت روبه

 جمله:یافت. از آن
هاى اسـتعمارى سـعى   اولین کار بزرگ او، احیاى اسالم بود. دویست سال است که دستگاه«

کردند تا اسالم به دست فراموشى سپرده شود... امام ما اسالم را دوباره زنده کرد و بـه ذهـن و   
 ى سیاسى جهان برگرداند.عمل انسانها و صحنه

ى روح عزت به مسلمین بود... سومین کار بزرگ او ایـن بـود   . دومین کار بزرگ او، اعاده..
که به مسلمانها احساس درك امت اسالمى داد. قبل از این، مسلمانها در هرجاى دنیا که بودنـد،  

ى شـد. امـروز همـه   چیزى به نام امت اسالمى برایشان مطرح نبود و یا اصلًا جـدى تلقـى نمـى   
کننـد  در اقصاى آسیا تا قلب آفریقا و تمام خاورمیانه و در اروپا و امریکا، احساس مى مسلمانها

ى جهانىِ بزرگ به نام امت اسالمى هستند. امام احساس شـعور نسـبت بـه    که جزو یک جامعه
امت اسالمى را ایجاد کرد، که بزرگترین حربه براى دفاع از جوامع اسـالمى در مقابـل اسـتکبار    

 است.
تـرین رژیمهـاى   تـرین و پلیـدترین و وابسـته   ى یکى از مرتجعن کار بزرگ او، ازالهچهارمی

 منطقه و جهان بود.
کار پنجم او، ایجاد حکومتى بر مبناى اسالم بود؛ چیزى کـه بـه ذهـن مسـلمانها و غیـر      …

لوح هم هرگز آن را با خـود  کرد، و خواب خوشى بود که مسلمانهاى سادهمسلمانها خطور نمى
آمیـز لبـاس   دیدند. امام (ره) در حد یک معجزه، بـه ایـن خیـال افسـانه    کردند و نمىنمىتصور 

                                           
ــ۱۳۶۸/ ۱۱/ ۱۲( ١ ــ  ــ  ــ   ــ  ــ  ــ  ــ  ــ)   ــ  ــ  ــ   ــ  

  
٢ )۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹  (        
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 واقعیت پوشاند.
کار ششم او، ایجاد نهضت اسالمى در عـالم بـود. قبـل از انقـالب اسـالمى، در بسـیارى از       

طلبهــا، بــا کشــورها و از جملــه کشــورهاى اســالمى، گروههــا و جوانهــا و ناراضــیها و آزادى
شدند؛ اما بعد از انقالب اسـالمى، پایـه و مبنـاى حرکتهـا و     هاى چپ وارد میدان مىژىایدئولو

 بخش، اسالم شد.نهضتهاى آزادى
هـاى بسـیار   ... هفتمین کار بزرگ او، نگرشى جدیـد در فقـه شـیعه بـود. فقاهـت مـا پایـه       

د و اصول و ترین فقاهتها و متکى به قواعمستحکمى داشته و دارد. فقاهت شیعه، یکى از محکم
یى وسیع و با نگرشى مبانى بسیار مستحکمى است. امام عزیزمان این فقه مستحکم را در گستره

جهانى و حکومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشـن کـرد کـه قبـل از آن     
 روشن نبود.

پذیرفتـه شـده   کار هشتم او، ابطال باورهاى غلط در باب اخالق فردى حکام بـود. در دنیـا   
گیرند، اخالق فردىِ خاصى داشته باشـند! تکبـر   است که کسانى که در رأس اجتماعات قرار مى

گرایى، خودرأیى و خودخـواهى و  ورزیدن، برخوردار بودن از زندگى راحت و مسرفانه، تجمل
ها، چیزهایى است که مردم دنیا قبول کردند کـه کسـانى کـه در رأس حکومتهـا قـرار      امثال این

گیرند، این اخالق را داشته باشند... امام ما این باور غلط را عوض کرد و نشان داد که رهبـر  مى
اى داشـته باشـد و   تواند زندگى زاهدانهمحبوب و معشوق یک ملت و دیگر مسلمانان عالم، مى

به جاى کاخهاى مجلل، در یک حسینیه از دیدارکننـدگان پـذیرایى کنـد و بـا لبـاس و زبـان و       
 انبیا با مردم برخورد کند. اخالق

 ى غرور و خودباورى در ملت ایران بود.... کار نهم او، احیاى روحیه
، یـک اصـل   »نه شرقى و نه غربى«... و باالخره دهمین کار بزرگ او، اثبات این نکته بود که 

 »1عملى و ممکن است.

 علّت دشمنی با امام
آلـود  هنوز محور اصلى تبلیغات خشـم «د و به همین خاطر بود که به دشمنی با امام برخاستن

حتّـى   -ترین هدف خود راها مهمدشمنان انقالب و کشور ما، دشمنى با امام بزرگوار ماست. آن
انـد کـه بـا هـزاران سـاعت      ایـن قـرار داده   -بعد از بیست و پنج سال از تشکیل نظـام اسـالمى  
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یزیونى کـه در اطـراف عـالم از سـوى     سازى در ماه براى صدها رادیو و تلوریزى و برنامهبرنامه
ى درخشـان امـام   محافل صهیونیستى و استکبارى به راه افتاده است، شخصیت پرجاذبه و چهره

ى با کنیم که دشمنان نظام اسالمى براى مقابله و مبارزه بزرگوار را زیر سؤال ببرند. باید تصدیق
هـم ندارنـد؛ زیـرا عامـل مهـم       یـى نظام جمهورى اسالمى و حرکت ملت ایران، جز این چـاره 

ى سیاسى و مکتـب سیاسـى   ناپذیرى و ایستادگى ملت ایران در راه پر افتخار خود، فلسفهتسلیم
یى ندارند جز اینکـه  امام است، که ملت ما از بن دندان به آن اعتقاد دارند. دشمنان انقالب چاره

دشمنى کنند  -زنده و پایدار است که همچنان -ى امام، با مکتب امام و باشخصیت امامبا فلسفه
نشینى و تسلیم در مقابل خودشان وادار کننـد. امـام   تا بتوانند این ملت را به خیال خود به عقب

بزرگوار با مکتب سیاسىِ خود بود که توانست طلسم دیرپاى استبداد را در این کشـور بشـکند.   
گران را از این کشور کوتاه کنـد؛  امام بزرگوار با مکتب سیاسىِ خود بود که توانست دست غارت

ى امن خود تبدیل کرده بودند؛ کسـانى  غارتگرانى که با همدستى با دیکتاتورها، ایران را به خانه
ى مـواد اولیـه و انبـار    که امیدوار بودند بتواننـد ایـران را بـه صـورت یـک کشـور تولیدکننـده       

 »1تب سیاسى امام تکیه کنم.خواهم روى مکنشدنىِ نفت براى خود نگه دارند. من مىتمام

 اما این مکتب سیاسی امام چیست؟
مکتب سیاسى امام از خطوطی تشکیل شده است که براي آنکه به بیراهه نرویم باید آنهـا را  

 بدانیم:
یکى از این خطوط این است که در مکتب سیاسى امام، معنویت با سیاسـت در هـم تنیـده    «

سیاست جـدا نیسـت؛ سیاسـت و عرفـان، سیاسـت و       است. در مکتب سیاسى امام، معنویت از
 اخالق.

شـد؛  شد؛ مغـرور نمـى  کرد؛ مأیوس نمىترسید؛ شک نمىى او این بود، لذا نمىچون انگیزه
 شد.  متزلزل و خسته هم نمى

... شاخص دوم، اعتقاد راسخ و صـادقانه بـه نقـش مـردم اسـت؛ هـم کرامـت انسـان، هـم          
در مکتب سیاسى امام، هویـت انسـانى، هـم ارزشـمند و داراى      ى انسان.کننده بودن ارادهتعیین

ى ارزشمندى و کرامت داشتن ایـن اسـت کـه    کرامت است، هم قدرتمند و کارساز است. نتیجه
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سـاالرى  ى سرنوشت بشر و یک جامعه، آراء مردم باید نقش اساسى ایفا کند. لذا مـردم در اداره
سـاالرىِ حقیقـى   مـردم  -اسالم گرفته شده اسـت  که از متن -در مکتب سیاسى امام بزرگوار ما

 ساالرى امریکایى و امثال آن، شعار و فریب و اغواگرىِ ذهنهاى مردم نیست.است؛ مثل مردم
المللـى و جهـانىِ ایـن مکتـب     ... شاخص سوم از شاخصهاى مکتب سیاسى امام، نگاه بـین 

 فقط ملت ایران.  ى سیاسى خود، بشریت است؛ نه است. مخاطب امام در سخن و ایده
... شاخص مهم دیگر مکتب سیاسى امام بزرگوار ما پاسدارى از ارزشهاست، کـه مظهـر آن   

ى والیت فقیه روشن کردند. از اول انقـالب اسـالمى و پیـروزى    را امام بزرگوار در تبیین مسأله
بـد و   ى والیت فقیـه را نادرسـت،  اند مسألهانقالب و تشکیل نظام اسالمى، بسیارى سعى کرده

ها و توقعات غیـر منطبـق   برخالف واقع معرفى کنند؛ برداشتهاى خالف واقع و دروغ و خواسته
 با متن نظام سیاسى اسالم و فکر سیاسى امام بزرگوار.

ى عـدالت  کنم، مسألهى مکتب سیاسى امام عرض مىعنوان شاخصهیى که به... آخرین نکته
 »1اجتماعى است.

 ه)ر(خطّ امام
زنده است. چون راه او زنده است. خطّ او زنده اسـت. خـطّ او در امـوري     (ره)امام خمینی

 شود که با آنها به مقصد رسید و راه را گم نکرد. خالصه می
 بـوده  امـام  برکـت  با حیات سال ده در اسالمى جمهورى نظام حرکت ىمشخصه«خطّ امام 

 ىتفسـیرکننده  کـه  چیـزى  نىیع. امت امام حکومتى سلوك و مسلک آن یعنى امام، خط است...
. یابـد  تحقـق  مختلفى جهتگیریهاى با تواندمى اسالمى، جمهورى. است اسالمى جمهورى نظام
 )ـ( امـام  اعتقاد و قبول مورد و کندمى نزدیک صواب به را جهتگیریها این که آنچه
 است. بوده

 ایـن  بـا  سـازش  سـر  نداشـتن  و ارجىخـ  قـدرتهاى  نفوذ و تحمیل برابر در ایستادگى اول،
 .قدرتها

 و نفــس شــیطان ىســلطه برابــر در ایســتادگى و فــردى عمــل و تعبــد بــه اهتمــام ... دوم
 .نفسانى هاىوسوسه
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 .بود آنها دانستن »اصل« و ملتها توانایى به دادن اهمیت ... سوم،
 .استکبار افکنىتفرقه با مبارزه و مسلمین وحدت بر اصرار ... چهارم،
 استداللى هرکدام که استثناهایى مگر دولتها؛ با دوستانه سالم روابط ایجاد بر اصرار ... پنجم،

 .بود سرش پشت قوى
 اسـالم  به التزام و اسالمى عمل و فهم در التقاط و تحجر حصار شکستن بر اصرار ... ششم،

 .  ناب
 .اجتماعى عدالت تأمین و محرومین نجات به دادن محورى نقش ... هفتم،
 .بود صهیونیستى غاصب رژیم و قدس اشغالگر رژیم با مبارزه به ویژه توجه ... هشتم،
 و مقابلـه  بـر  اصـرار  و ایـران  ملـت  میـان  در یکپارچگى ایجاد و ملى وحدت حفظ ... نهم،

 .افکنانه تفرقه شعار هر با مبارزه
 .  آنها با ارتباط حفظ و مردم با رابطه ایجاد و حکومت بودن مردمى حفظ دهم،... 

 ىجامعـه  و کشـور  از عملـى  ىنمونـه  یـک  تحویل و کشور سازندگى بر اصرار ... یازدهم،
 اصـرار  ایـن  بـر . داشـت  مهمى جایگاه امام، برکت با عمر آخر ماههاى در که جهان، به اسالمى
 آمـد،  در مـوارد  لحاظ از و بنایى زیر کارهاى لحاظ از اقتصادى، لحاظ از باید کشور که داشتند
 »1.گردد ارائه اسالمى سازندگى از عملى و عینى اىنمونه مردم، براى و شود زىبازسا

ي اقشار روشـنایی بخشـید و همگـان را رشـد داد. زن، دانشـجو، جـوان،       امام امت به همه
 نظامی، حوزوي و ... 

 را در مرکز فعالیتهاى سیاسى قرار دادنـد و  آمد و در این کشور، زن اسالم و انقالب و امام«
حجاب و وقـار و   پرچم انقالب را به دست زنان سپرد؛ در حالى که زن در همان حال توانست

متانت اسالمى و عفاف و دین و تقواى خود را حفظ کند. کسى حقى از این بزرگتر بـر گـردن   
 »2زن ایرانى و مسلمان ندارد.

ست که دانشجو و در راه ایجاد چنین کشور و جامعه و ملتى، عالجى جز این نی«از آنجا که 
دوش هـم و  بـه کرده، در کنـار هـم، دوش  فکرِ تحصیل، روحانى و روشنطلبه، حوزه و دانشگاه
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شود. او متـدین اسـت، و ایـن آگـاه بـه      باهم، به سمت یک هدف حرکت کنند؛ بدون این نمى
یان (ره) تا حدود زیادى در این راه موفق شدند. امروز دانشـجو مسائل جهان و مسائل روز. امام
هاى اسالمى در دانشگاهها داراى ارزشند و غالب کنند، مجموعهما در جهت اسالمى حرکت مى

 »1دانشجویان ما، جوانان انقالب و فرزندان انقالبند.
انقالب هم به دانشگاه خدمات بزرگى کرد. بـه نظـر مـن بزرگتـرین خـدمت انقـالب بـه        «

ملى را به دانشـگاه داد و دانشـگاه را از    دانشگاه دو چیز بود: یکى اینکه احساس هویت مستقل
رو به بیگانه داشتن و مجذوب و مبهوت بیگانه بودن و منفعل در مقابل بیگانه بودن نجـات داد.  

 »2گونه بود. دوم اینکه دانشگاه را با مردم آشتى داد.قبل از انقالب این
تـه کشـورهایى در دنیـا    حق دارد. الب ى بزرگ، بیشتر از هرکسى به گردن ارتشاین فرمانده«

ى ایـران سـابقه   ها براى مردم محبوبند، امـا چنـین چیـزى در گذشـته    وجود دارند که ارتش آن
ارتش را محبوب مردم کرد، و اآلن شما ارتشیها مورد محبت مـردم هسـتید و    نداشته است. امام

 »3ى آخر از ارتش دفاع کرد.مردم از صمیم دل شما را دوست دارند. او تا لحظه
نظیر در عالم یعنى آن قیام عظیم مردمى و آن حرکت بى«تر از همه این بود که اما شاید مهم

به پیـروزى   دارى جوانانى ملت و با میدانو با پشتیبانى قاطبه انقالب اسالمى ما به رهبرى امام
فـتح سـرزمین   رسید. این یک فتح بود؛ هم فتح میدان مبارزه با استکبار بود، و هم بـاالتر از آن،  

کرده بودند، و این فتح الفتوح بود. بزرگتـرین   بود؛ که این را اسالم و انقالب و امام دل جوانان
 »4، ساختن جوانان بود.کار امام

 وصیتنامه
تـر  تـر از همـه و الزم  نویسـد کـه مهـم   هر شخصیت بزرگی در وصیتنامه خود آنچه را مـی 

 ) مراجعه کرد.رهي امام(داند. باید به وصیتنامهمی
امام، میثاق همیشـگى امـام بـا     ىنامهافکن است. وصیتفرمایشات امام، هنوز در فضا طنین«
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امت است. همه باید این کلمات را درست بفهمیم و بـر آن تـدبر کنـیم، تـا راه امـام را اشـتباه       
ا بپذیرند و به آن تـن  زنند، اما حاضر نیستند فکر امام و راه امام رنکنیم. کسانى که دم از امام مى

 »1کنند.بدهند، اشتباه مى
عنـوان یـک قـدردانى و تجلیـل از گذشـته      تجلیل از امام بزرگوار ما فقط به«باید بدانیم که 

نیست، بلکه به معناى اصرار و پافشارى بر آن خطّ و راهى است که امـام بزرگـوار بـا انقـالب     
خود، بـراى ملـت ایـران و     ىنامهد، با وصیتى خود، با درسهاى خوخود، با قیام خود، با سیره

 »2ى مسلمانان عالم باقى گذاشت.همه
اسـت؛ آن کسـى   » خودى«امام را قبول دارد، او  ىنامهآن کسى که امام و راه امام و وصیت«

است؛ آن کسـى کـه   » خودى«که استقالل ایران برایش داراى اهمیت است و به آن پایبند است، 
   »3است.» خودى«کند، او رفت علمى این ملت را دنبال مىعزت این ملت و پیش

ى فرمایشـات امـام   شـده بنـدى امام، جمع ىنامهمبانى انقالب را باید مرور کرد؛ فراموش نکنید... وصیت«
 »4(رضوان اللَّه تعالى علیه) مبانى انقالب ماست، اصول انقالب ماست.

کنـد و  وخمهاى زندگى ما را راهنمـائى مـى  ى پیچى امام در همهدست امام، انگشت اشاره«
ى اوسـت. جـا دارد در   نامـه ترین و بهترین مواریث معنـوى امـام، همـین وصـیت    یکى از قوى

را بـازخوانى کننـد؛ در ایـن     نامههاى مختلف، مردم، مسئوالن گوناگون، جوانها این وصیتبرهه
 »5تدبر کنند.

 گردد:در موارد زیر خالصه میي او را خالصه کنیم اگر بخواهیم وصیتنامه
ى اصـلى آن مردمنـد؛   ى اول این است که ...این انقالب یک انقالب الهى است و پایـه نکته«

هـیچ قشـرى،    -کـس یعنى این انقالب متعلق به مردم است. معناى این حرف این است که هیچ
کند؛ خـود را مالـک   تواند و نباید ادعاى مالکیت این انقالب را بنمى -اىهیچ فردى، هیچ طبقه

 بداند، دیگران را مستأجر این انقالب بداند.
کنـد کـه ایـن انقـالب گسـترش      نامه اعالم مـى ى بعدى این است که امام در وصیت... نکته
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خواهد یافت؛ دست استعمارگران را از جهان اسالم کوتـاه خواهـد کـرد. ایـن پیشـگوئى امـام       
 بینیم این اتفاق افتاده است.یم، مىکنبزرگوار است. امروز به صحنه که نگاه مى

ى امام بارز است و در بیانات امـام در طـول ایـن ده سـالِ     نامهى سوم که در وصیت... نکته
حیات پربرکتش منتشر و گسترده است و براى ملت و جوانان ما اهمیـت دارد، ایـن اسـت کـه     

قیت و نوآورى ملت انقالب اسالمى کمک به پیشرفت ملت است؛ انقالب اسالمى کمک به خال
 کردند.ى مقابل آنچه که سالهاى متمادى دشمنان اسالم تبلیغ مىاست؛ درست نقطه

وجـود دارد کـه بسـیار مهـم اسـت و آن       علیه)اهللا(رضوانى امامنامهى دیگرى در وصیت... نکته
ى وقتى کـه در میـدان، در صـحنه   توجه به جنگ سرد و عملیات روانى دشمن است. دشمن آن

زند؛ براى مأیوس کردن، بـراى ناامیـد   مل نتواند کارى از پیش ببرد، دست به جنگ روانى مىع
کننـد ملتهـاى مقابلشـان    کردن، براى خالى کردن دل ملتها. با جنگ روانى و با تهدید سعى مـى 

 میدان را خالى کنند.  
ابـل  ى امـام بزرگـوار هشـدار بـه جوانهاسـت در مق     نامـه ى دیگـر در وصـیت  ... یک نکتـه 

هائى که هدف و آماج آن فقط جوانها هستند. جوان یک کشور اگر بخواهـد مثـل موتـور    توطئه
اى آن ملت را پیش ببرد، احتیاج دارد به اینکه سـرحال، بانشـاط، تندرسـت، قـوى و     برندهپیش
 ى به کار و پیشرفت باشد. براى اینکه این روحیه را در جوان ایرانى از بین ببرند، تالشبستهدل
هاى گوناگون؛ با ترویج فساد، با تـرویج فحشـاء، بـا تـرویج مـواد مخـدر، بـا        کنند با توطئهمى

 شده، جوان ایرانى را منصرف کنند. جوان ایرانى باید بهوش باشد.باندهاى هدایت
ى با زورگویان ى مواجههنامه و در بیانات امام، مسئلهى اساسى دیگر در وصیت... یک نکته

 عالم است.
.. یاد امام، یادآور عزت ملت ایران و بیدارى ملت ایران است؛ یادآور اسـوه شـدن و قـدوه    .

ى امت اسالمى و ملتهاى مستضعف است. یاد امام نیروبخش اسـت؛  شدنِ ملت ایران براى همه
ى امـام و  امیدبخش است. این یاد را باید زنده نگه داشت و راه امام و خط امام و انگشت اشاره

ئى را که امام براى پیمودنِ این راه قرار داده اسـت، بایـد قـدر دانسـت؛ از همـه بیشـتر       هانشانه
ى امـام بـه چشـم یـک     نامـه هاى امام و وصیتى توصیهجوانها و مسئولین کشور باید به مسئله

 »1دستورالعمل نگاه کنند.

 ( )          (۱۳۸۷ /۰۳ /۱۴) ١
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 تحریف شخصیت امام:
ه امـام عظـیم الشـأن تحریـف شـود.      امام را باید حقیقتاً شناخت و باید ترسید از آن زمان ک

ها هم قابل تحریفند؟ معموالً عنـوان تحریـف   آیا شخصیت«ممکن است این سؤال پیش آید که 
هـا را هـم میشـود    ي تحریف متون به کار میبریم؛ آیا شخصـیت را و اصطالح تحریف را درباره

آن انسان بـزرگ،  ها به این است که ارکان اصلی شخصیت تحریف کرد؟ بله. تحریف شخصیت
ي اینهـا  صورت انحرافـی و سـطحی معنـا شـود؛ همـه     یا مجهول بماند، یا غلط معنا شود، یا به

برمیگردد به تحریف شخصیت. شخصیتی که الگو است، امام و پیشوا است، رفتار او، گفتـار او  
جـود  وبراي نسلهاي بعد از خود او راهنما و رهنمود است، اگر تحریف شود زیـان بزرگـی بـه   

ه قـرار داد؛      خواهد آمد. امام را نباید به ت محتـرم تـاریخی مـورد توجـعنوان صرفاً یک شخصی
جور میخواهند: امام یک شخصیت محترمی است در تاریخ این کشور کـه روزگـاري   بعضی این

ت رفـت و روزگـار او تمـام شـد؛ احتـرامش         ال بود، مفید بود، بعد هم از میـان جمعیـبود، فع
جـور بشناسـند و   آوریم، صرفاً همین؛ بعضی میخواهند امام را اینامش را با تجلیل میمیکنیم، ن

 .جور تلقّی کنند؛ این غلط استبشناسانند و این
امام مظهر عینی حرکت عظیمی است که ملّت ایران آغاز کـرد و تـاریخ خـود را متحـول     ... 

ت. ملّت ایران این مکتب را، این گذار یک مکتب فکري و سیاسی و اجتماعی اسکرد؛ امام بنیان
ي این راه بستگی دارد بـه اینکـه   راه را، این نقشه را پذیرفت و در آن مشغول حرکت شد؛ ادامه

معنـاي شـناخت   به -ي راه، درست شناخته بشود؛ بدون اینکه امام را درست بشناسیم این نقشه
 »1ي راه، شناخته نخواهد شد.این نقشه -اصول امام 
اگـر ملّـت ایـران بخواهـد بـه آن       «ت که باید از این ترسید که راه امام گم شـود.  و اینجاس

هدفها برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسـد، اصـول او   
را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند، که تحریف شخصیت امـام، تحریـف   

اگـر راه امـام را گـم کنـیم یـا       کردن مسیر صراط مستقیم ملّت ایـران اسـت.  راه امام و منحرف 
 »2.فراموش کنیم یا خداي نکرده عمداً به کنار بگذاریم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد

آن راهی که میتواند مانع از این تحریـف بشـود، بـازخوانی اصـول امـام      «و باید دانست که 
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ي انسـانهاي  فرعی توجه کنید؛ زندگی امام مثل زندگی همه نمیگویم به هر مطلب«البتّه » 1.است
اي اقتضـائی داشـته   هایی دارد؛ حوادثی در آن اتّفاق افتاده اسـت و هـر حادثـه   دیگر فرازونشیب

است؛ مطالب اصولی را عرض میکنیم، آن چیزهایی که قابـل انکـار نیسـت، جـزو بینـات امـام       
شـکیل حکومـت اسـالمی، چـه در دوران تشـکیل      است، در طول سالهاي متمادي، چه قبل از ت

ساله، چه قبل از آن و چه بعد از آن، ایـن  حکومت اسالمی، چه در دوران جنگ تحمیلی هشت
اصول را امام در بیانات خود تکرار کرده است؛ این اصـول را گزینشـی هـم نبایسـتی انتخـاب      

 »2کرد.
تـوان  بررسـی بـه برخـی از آن مـی    این اصول باید از کلمات امام استخراج شوند اما با یک 

 دست یافت:  
و نفـی اسـالم    ] امام وجود دارد، اثبـات اسـالم نـاب محمـدي    اولین مطلبی که در [مکتب«

تـا آنجـایی    -ي زمانها اسالم آمریکایی در زمان ما و در زمان امام و در همه... است.  آمریکایی
دو شـاخه بیشـتر نـدارد: یکـی      - اشـد جـور ب شناسیم، ممکن است در آینده هم همینکه ما می

 .اسالم سکوالر، یکی اسالم متحجر
ي ي الهـی، و نقطـه  دوم: یکی از اصول امام اتّکال به کمک الهی، اعتماد به صـدق وعـده  ... 

 .اعتمادي به قدرتهاي مستکبر و زورگوي جهانی استمقابل، بی
[هـم در   بـا تمرکزهـاي دولتـی   ي مردم و نیروي مـردم، و مخالفـت   سوم؛ اعتقاد به اراده... 
   هاي اقتصادي و هم نظامی و هم سازندگی و هم تبلیغات و هم انتخابات]زمینه

دار جـدي حمایـت از محرومـان و    ي چهارم در بعد مسائل داخلی کشور؛ امام طرفنکته... 
تلخـی  مستضعفان بود؛ امام نابرابري اقتصادي را با شدت و حدت رد میکرد؛ اشـرافیگري را بـا   

 .بود دار عدالت اجتماعیرد میکرد؛ به معناي واقعی کلمه امام طرف
المللی و ي مخالف قلدران بین]. امام صریحاً در جبههي پنجم در بعد خارجی [استنکته... 

 مظلومان جهان بود.  دار جدي. طرف.اي نمیکرد.مستکبران قرار داشت، هیچ مالحظه
ي اسـتقالل کشـور، رد   خطـوط اصـلی تفکّـر امـام، مسـئله      یکی دیگر از نقاط اصـلی و ... 
 .]است[ پذیريسلطه
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وحدت ملّی است و توجه  ...یکی دیگر از خطوط اصلی تفکّر امام و راه امام و خطّ امام ... 
ي بـر اسـاس   ي بر اساس مذهب، شیعه و سنّی؛ چـه تفرقـه  افکن؛ چه تفرقههاي تفرقهبه توطئه
 »1.قومیتها

ا نزدیـک   سرّه)(قدسي امام امتاجمالی از مسائلی است که باید دربارهآنچه آمد  تـر  دانست امـ
شدن به امام بزرگوارمان، نیازمنـد شـرح و توضـیح بیشـتري اسـت.  بـر ایـن اسـاس بـود کـه           

گیـري از فرمایشـات رهبـر    تصمیم به نشر اثري گرفت که بـا بهـره  » انتشارات انقالب اسالمی«
به نحو جامع و کامل به بررسی ابعـاد   )العالیدظلّه(ماياهللا العظمی خامنهیتمعظّم انقالب حضرت آ

ي تالشـهاي  مختلف شخصیت حضرت امام و لوازم شخصیتی ایشان بپردازد. اثـر حاضـر ثمـره   
وافر محقّق ارجمند جناب حجت االسالم مهدي مطهري و همکاران ایشان اسـت. امیـد کـه بـا     

ــن فرما  ــرار دادن ای ــرلوحه ق ــور حضــرت صــاحب    س ــا ظه ــام ت ــطّ ام ــام و خ یشــات، راه ام
 بماند و ببالد. )فرجهتعالیاهللاعجل(الزّمان
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
١ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1366/ 06/ 31ودومین مجمع عمومى سازمان ملل، نیویورك، در چهل

      (ره)   
تـک ملـت، روح و آگـاهى و    ي سخنانش به تکرهبر بزرگ انقالب که کلمه به کلمه

ي قدرتها در ید قدرت اوست و با اعتماد بـه  درس میداد به اتکاى خداوند متعال که همه
 ناپذیر مردم دولت انقالب را تشکیل داد.ي عظیم و خدشههمین اراده

 

   ِ  »   «   (ره) 
زنان و مردان تنها کسانى بودند که رژیـم پهلـوى را کـه بنظـر،      مردم، جوانان و پیران،

قوى و کامالً مسلّح میرسید، و از پشتیبانى بزرگترین قدرتها برخـوردار بـود شکسـتند، و    
ي نیرومندشـان و  نظام جمهورى اسالمى را بر سر کار آوردند. سالح آنان ایمانشـان، اراده 

یاسـت پیـروزى خـون بـر شمشـیر همـان       خونشان بود، و خون بر شمشیر پیروز شـد. س 
سیاست مقاومت مظلومانه است. رهبر ما پـیش از پیـروزى انقـالب آن را اعـالم کـرد، و      

ي آن پیروزى بر رژیم سرتاپا مسلّح شاه بـود، کـه کـامالً حمایـت امریکـا و      اولین معجزه
بـه بـر   غرب را نیز با خود داشت؛ و پس از آن نیز پیروزیهایى داشت که برخى حتى از غل

 اند. رژیم شاه نیز بزرگتر بوده
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 1368/ 03/ 15االسالم و المسلمین حاج سیداحمد خمینى، در دیدار با حجت

      
 ي امامهستید. میزان محبت و عالقه (ره)ي ملت، شما یادگار عزیز امامبراى ما و همه

ان مکرر شنیدیم که میگفتند شما را عزیزترین به جنابعالى را میدانیم و از زبان خود ایش
اشخاص میدانند. ما هم بخاطر شخص خودتان و بخاطر احترام به روح بزرگ رهبر عزیز 

ي حضرت مان، شما را بسیار عزیز و گرامى میداریم و یادگار عزیز و یگانهو عظیم
 ا صبر آرزو میکنیم.آوریم و از خداوند براى شمبه حساب می علیه)(رضوان اهللا تعالىامام

 
 16/3/1368، وزیر و هیأت وزیراندر مراسم بیعت نخست

           
حقیقت این است که در طول ده سال گذشته، یاد چنـین مصـیبتى دل مـا را بـه لـرزه      

ي مـا یتـیم   یم. همهانداخت و باور نمیکردیم که بتوانیم مصیبت این حادثه را تحمل کنمی
شدیم. مسلمانهاى کشورهاى دیگر هم احساس یتیمـى میکننـد. امـام عزیـز، بـا عظمـت       

انـداز روشـنى را در   شخصیت خودش، توانسته بود به اینها هویت و امید بدهـد و چشـم  
 مقابل آنها ترسیم کند.  

 

         
ادث بزرگ، هم در سطح جهان و هم در ایران بـود. انقـالب و   زمان ما، زمان بروز حو
العـاده بـزرگ عصـر حاضـرند. حاکمیـت ارزشـهاى       ي فـوق جمهورى اسالمى، دو پدیده

ي دنیا تـالش میشـود کـه    اخالقى و معنوى در نظام ما به معجزه شبیه است؛ زیرا در همه
 این ارزشها را منزوى کنند و یا به فراموشى بسپارند.

ي بزرگ ملت ایران نسبت به وضعیت گذشته اسـت.  ي باعظمت دیگر، استحالهحادثه
پذیر بود، به ملتى مقاوم و شجاع و متعرض متحول شد و ملتى که ضعیف و تسلیم و ستم

 امید را در دل ملتهاى دیگر ایجاد کرد.

ا بـه  ي اینها ري این عظمتها و عظیمها، امام عزیزمان بود که توانست همهباالتر از همه
وجود آورد. درست است که انقالب ما مردمى است و سیل خروشان آنهاست که میتوانـد  
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این همه راه هموار و کار بهنجار را از ناهمواریها و ناهنجاریها به وجود آورد، امـا تبـدیل   
خود این ملت به چنین حالتى، جز با دست تواناى یک انسان معنوى و الهى و متصـل بـه   

نظیـر  ار، امکانپذیر نبود. یقیناً خصوصیات امام، استثنایى و ممتاز و بـى منبع قدرت پروردگ
در ابعاد شخصیت ایشان تأمل کنیم، ایـن اسـتثنا و امتیـاز را بهتـر و بیشـتر       هرچهاست و 

یابیم. حال که این داغ بزرگ، دلهاى ما را گداخته است و غـم سـنگینى قلبهـاى مـا را     می
 احساس میکنیم.میفشارد، خأل وجود او را بیشتر 

 

؛       ّ    
 با او. شدمی مربوط او آرمانهاى عظمت و اهمیت به زیادى بسیار حد تا امام شخصیت

 بـراى  هدفها، این تصور. کردمی انتخاب را عظیمى بسیار هدفهاى داشت،که  بلندى همت
 لـیکن  هسـتند؛  نیـافتنى دسـت  واال، هـدفهاى  آن پنداشتندمی و بود دشوار معمولى آدمهاى
 تواناییهـاى  و فـراوان  اسـتعدادهاى  و ناپـذیرى خسـتگى  و توکـل  و ایمـان  و بلنـد  همت
 هدفهاى سمت در و افتادمی به کار بود، نهفته بزرگ مرد این وجود درکه  انگیزىاعجاب
 .نداشده محقّق هدفها آنکه  دیدندمی همه ناگهان و رفتمی پیش نظرش مورد

 
ّ ؛         

ي الهـى و تکلیـف شـرعى محـو میشـد.      ي اساسى کار او، این بـود کـه در اراده  نقطه
چیز برایش غیر از انجام تکلیف، مطرح نبود. واقعاً او مصـداق ایمـان و عمـل صـالح     هیچ

ذیرىِ ناپــبــود. ایمــانش بــه اســتحکام کوههــا میمانســت و عمــل صــالحش بــا خســتگى
چنان در تداوم عمل صبور و کوشا بود که انسان را دچار حیـرت  باورنکردنى توأم بود. آن

ها امکانپـذیر  قلّه میکرد. به همین خاطر، هدفهاى بزرگ قابل وصول شد و دست یافتن به
 گردید.

 

    (ره)        
قابل تقلیـد اسـت، هـدفهاى او و حرکـت بـه سـمت آن        آن چیزى که از امام براى ما
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کدام از هدفها و آرمانهایى که امام معین کردند، صرفنظرکردنى نیسـت. آن  هدفهاست. هیچ

بزرگوار براى ملت ایـران و انقـالب و نظـام جمهـورى اسـالمى، بهتـرین و واالتـرین و        
در دههـا اثـر از ادبیـات     اصلیترین هدفها را انتخاب کردند و بـه زبـان آوردنـد و آنهـا را    
 مخصوص خود ثبت کرده و حرکت به سمت آنها را نشان دادند.

 

   ِ   
 جهـانى،  اسـتکبار  بـا  مبـارزه : از بود عبارت کردند،می بیان (ره)امامکه  بزرگى آرمانهاى

 و حقیقـى  اسـتقالل  بـر  فـراوان  اصـرار  ،»غربى نه و شرقى نه« خط در قاطع اعتدال حفظ
 حفـظ  بـر  نشـدنى تمـام  و فراوان پافشارى -کامل به معناى خودکفایى -ي ملتجانبههمه

 و مسلمان ملتهاى به توجه همبستگى، و وحدت ایجاد اسالمى، فقه و شرع و دینى اصول
 مقابـل  در نشـدن  مرعـوب  و اسـالمى  ملتهـاى  و اسـالم  بـه  بخشـیدن  عـزّت  دنیا، مظلوم

 از همیشـگى  و بیدریغ حمایت ي اسالمى،جامعه در دلع و قسط ایجاد جهانى، قدرتهاى
 شـاهد  ي مـا همه. آنها به پرداختن لزوم و جامعه پایین قشرهاى و محرومان و مستضعفان

 و راه بایـد  مـا . داد ادامـه  را حرکتش تعلّل، بدون و مصرّانه خطوط، این در امامکه  بودیم
 .کنیم دنبال را او مداوم حرکت و صالح اعمال

 

 ؛     
به جـوار رحمـت الهـى پیوسـته بودنـد، سـحرگاه در        (ره)فرداى آن شبى که امام عزیز

ـ « ي کهف آمـد: ي سورهي شریفهحالت التهاب و حیرت، تفألى به قرآن زدم؛ این آیه َّ
َ
 َ

ْ ُ ْ  ً َ  ُ َ َ  ً ِ  َ ِ َ  َ  َ َ  ْ َ  ُ َ  ُ ُ َ  َ  ً ـ ْ ُ ـ  ِ ْ
َ
 ْ ـ . دیدم واقعاً مصـداق کامـل   1»ِ

این آیه، همین بزرگوار است. ایمان و عمل صالح و جزاى حسنى، بهتـرین پـاداش بـراى    
 اوست.

 

                                           
] نیکوتر خواهد داشت، و بـه  ا هر که ایمان آورد و کار شایسته کند، پاداشى [هرچهو ام .88ي ي کهف، آیهسوره 1

 فرمان خود، او را به کارى آسان واخواهیم داشت.
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 ِ       
اید که همه مسئول هستند و مسئولیت در یک جا متمرکز نیسـت.  بارها از ایشان شنیده

مدیران کشور و کسـانى کـه ارشـاد و هـدایت جامعـه را بـر عهـده دارنـد،         آحاد ملت و 
ي فکر و ذهن مردم در دستشان است، مسئولیتهاى مضاعف بخصوص کسانى که سررشته

 ي ما تقریباً مصداق این واقعیت هستیم.دارند و همه
 

  (ره)     
یف خـود عمـل کنـیم و بـا همکـارى و همـدلى و       اللّه بتوانیم به وظاشاءامیدواریم إن
 راه آن بزرگوار را ادامه دهیم. -به معناى واقعى آن -وحدت کلمه

 
 17/3/1368، در مراسم بیعت گروه کثیرى از فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى و وزارت سپاه

  (ع)    (ره)   
عظیم رهبر کبیر و امام عزیز ما، حقاً و انصافاً پس از پیامبران خدا و اولیاى شخصیت 

ي خدا در دست ما، معصومین، با هیچ شخصیت دیگرى قابل مقایسه نبود. او ودیعه
ي عظمت الهى بود. وقتى انسان او را میدید، عظمت بزرگان حجت خدا بر ما، و نشانه

، السالم)(علیه، امیرالمؤمنینوآله)علیهاهللا(صلّیظمت پیامبردین را باور میکرد. ما نمیتوانیم ع
ي اولیاء را حتى درست تصور کنیم؛ ذهن و بقیه السالم)(علیه، امام صادقالسالم)(علیهسیدالشّهداء

ما کوچکتر از آن است که بتواند عظمت شخصیت آن بزرگمردان را در خود بگنجاند و 
یدید شخصیتى با عظمت امام عزیزمان و با آن همه ابعاد تصور کند؛ اما وقتى انسان م

گوناگون: ایمان قوى، عقل کامل، داراى حکمت، هوشمندى، صبر و حلم و متانت، صدق 
اعتنایى به زخارف دنیا، تقوا و ورع و خداترسى و عبودیت مخلصانه و صفا، زهد و بى
ت عظیم، چگونه در نیافتنى است، و مشاهده میکرد که همین شخصیبراى خدا، دست

برابر آن خورشیدهاى فروزان آسمان والیت، اظهار کوچکى و تواضع و خاکسارى میکند 
وقت انسان میفهمید که پیامبران  آورد، آناي به حساب میو خودش را در مقابل آنها ذره

 چقدر بزرگ بودند. السالم)(علیهمو اولیاى معصومین
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    »« 

هر حال، این ده سال گذشت و ما دیگر این عزیـز را در کنـار خـود نـداریم. خـدا       به
میداند کـه در طـول ایـن ده سـال، فکـر چنـین روزى، همیشـه دل مـا را لرزانـده بـود.           

چگونه قابل تحمل است. به همین خاطر، چندین بار بـه  » خمینى«نمیدانستیم دنیاى بدون 
 یشگاه خدا این است که من قبل از شما بمیرم.ایشان عرض کردم: دعاى بزرگ من در پ

در همان روز تلخ که حال امام مساعد نبود، من جمعى از اعضـاى شـوراى بـازنگرى    
قانون اساسى را دعوت کردم و به آنها گفتم که حال امام خوب نیسـت؛ کـار بـازنگرى را    

تـا دل امـام شـاد    ي اتمام آن را به ایشان در بیمارستان بـدهیم،  قدرى تسریع کنیم و مژده
شود. واقعاً از تصور آن چیزى که ممکن بود پیش آید، قلب من میلرزید؛ صدایم شکست 
و نتوانستم حرفم را تمام کنم. شاید چند ساعت بعد از آن بود که اطّالع پیدا کـردیم ایـن   

 ایم.ي الهى و این گوهر ارزنده را از دست دادهودیعه
 

؛    »  «    
اي هم جز این نیست. حاال که مقدر بود ما زنده ي پیامبران و اولیاء رفتند؛ چارههمه

ي بسیار تلخ را هم در خودمان ایجاد کنیم. بمانیم، باید طاقت برخورد با این حادثه
ِّ«خداوند به پیامبرش فرمود:  َ  ُ َّ  َ  ٌ ِّ َ  

ینگونه حوادث تلخ . گزیرى از ا1»ّ
توأم با » جمهورى اسالمى«نیست؛ اما خرسندیم که میراث او در دست ماست و آن، 

ارزشهایى است که او در این جمهورى به وجود آورد؛ یا بهتر است بگوییم با ارزشهایى 
که او جمهورى اسالمى را با آنها ساخت. ما مس بودیم، او ما را طال کرد. او کیمیا بود، 

اي داشتیم، او خمودگیها را تبدیل به تحرك و تپش کرد ر بود. ما زندگى معمولىاو اکسی
 و انسان ساخت.

 

 (ره)    » «
الفتوح، ي شما در جبهه فرمودند: فتحدر پیامى به مناسبت یکى از فتوحات ارزنده

الفتوح، خود او قت، فاتح این فتحعبارت از ساختن اینگونه انسانها و جوانهاست. در حقی
                                           

 .قطعاً تو خواهى مرد، و آنان [نیز] خواهند مرد .30ي ي زمر، آیهسوره 1
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بود. او بود که این انسانها را ساخت. او بود که این فضا را مهیا کرد. او بود که مسیر را 
، دوباره احیا کرد. 1به وجود آورد. او بود که ارزشهاى اسالمى را بعد از انزوا و خمول
ما در هر مسئولیتى  میراث او، همین ارزشها و همین جمهورى اسالمى است. هرکدام از

که هستیم، عشق و محبت وافرمان را به آن عزیز، باید در حفظ و تداوم ارزشها و نظام 
 2جمهورى اسالمى مجسم کنیم.

 

       
ما سپاه را با همان چشمى نگاه میکنیم که امام عزیزمان نگـاه میکـرد: بعنـوان بـازوى     

 ام استوار در مقابله با دشمنان انقالب اسالمى.  قدرتمند نظام و بعنوان گ
 

  03/1368/ 18 اسالمى، انقالب هاىکمیته اعضاى و فرماندهان بیعت مراسم در

      ِ
ّ   

ي فقدان امام عزیز و جـان ملـت سـخن بگـوییم.     ترین کار این است که دربارهسخت
ي قلبى شدند، با جمعـى  دیم. ده سال پیش که ایشان دچار عارضهي ما یتیم شحقیقتاً همه
که امـروز بسـیارى از آنهـا جـزو شـهدا هسـتند و در جـوار رحمـت الهـى           -از دوستان

خود را در آن هواى سرد و برفى بـه قـم رسـاندیم و آن وجـود عزیـز را کـه        -اندآرمیده
تان قلب بسـترى کـردیم. چـه    حیات انقالب مرهون او بود، به تهران آوردیم و در بیمارس

هـا و نگرانیهـاى غیرقابـل توصـیفى را پشـت سـر       روزهاى سختى گذشت و چـه دلهـره  
 گذاشتیم.

ي تلـخ بـودیم و بارهـا بـه     از آن روزها تا پایان حیات ایشان، دائماً نگران این حادثـه 
 انگیز امت مؤمن و مخلص ما به درگاه تو،پروردگار متعال عرض میکردیم که دعاى شوق

تپنده است؛ با بزرگوارى خود، دعاى امت ما را مسـتجاب کـن.    سالمت و بقاى این قلب
ي مـا  هر وقت تصور فقدان این موجود عظیم و عزیز را میکردیم، واقعاً دنیـا بـراى همـه   

                                           
 گیري.گوشه 1
نیـز  » 7/2/1377، ي جـوان معى از جوانان به مناسـبت هفتـه  گفت و شنود در دیدار ج«مضمون این مطلب در  2

 تکرار شده است. 
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معنى و تاریک جلوه میکرد. امروز ما در مقابل چنـین مصـیبت بـزرگ و سـختى قـرار      بى

جانکاه و باورنکردنى است و بـا هـیچ مصـیبت دیگـرى قابـل      اي داریم، که حقیقتاً حادثه
 مقایسه نیست.

  

 (ص)ِ         
ي تاریخ انقالب ما، عجیب و تکرارنشدنى است. نمیدانم ساله حقیقتاً این فصل ده

دیم. این ایام، چگونه این فصل را گذراندیم و چگونه لحظات آن را با وجودمان لمس کر
 -در مدینه وآله)علیهاهللا(صلّیي مدت رهبرى رسول خدابه اندازه -درست ده سال و چند ماه

از  وآله)علیهاهللا(صلّیافتند. وقتى رسول خداطول کشید. حوادث چقدر شبیه به هم اتّفاق می
قبال پیامبر مکه به مدینه تشریف آوردند، مردم یثرب که تازه مسلمان شده بودند، به است

اي ایستادند، گردنها را کشیدند و چشمها را تیز کردند، تا ببینند رفتند. آنها در نقطه
محبوبشان کى وارد شهر میشود. در ایران هم شبیه این حادثه اتّفاق افتاد. آن روز تاریخى 

وارد کشور شدند و سوار بر اتومبیل در خیابانها حرکت کردند، زن و مرد  (ره)که امام
ي رهبر نوردیدند و خودشان را به اتومبیل حامل امام میرساندند، تا چهرهوانع را درمیم

 عزیزشان را ببینند.
در مدینه غوغا بود. شبیه آن حادثه، امروز در کشور ما  وآله)علیهاهللا(صلّیروز رحلت پیامبر

ا نسبت تکرار شده است. شاید بتوان گفت که اخالص و عالقه و وفادارى عموم مردم م
به مردم زمان پیامبر، خیلى بیشتر است. با توجه به شرایط آن زمان و روزگار ما، مردم 

ي بیشترى از خود نشان دادند، و در حالى که معنویت و ارزشهاى ایران اخالص و عالقه
اخالقى در دنیاى معاصر افول کرده بود و به ماده و جسم بهاى بیشتر داده میشد، امام 

 را زنده کردند. عزیز معنویت
  

؛        
کدام از رهبرهاى دنیا قابل مقایسه نیست؛ او را فقط با با هیچ (ره)شخصیت امام

روِ آنها بود و میتوان مقایسه کرد. او شاگرد و دنباله السالم)(علیهمپیامبران و اولیاء و معصومان
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اش کرد. ما رهبرهاى سیاسى دنیا سیاسى دنیا مقایسهبه همین خاطر نمیتوان با رهبرهاى 
ایم؛ واقعاً حیف است که ي آنها و ملتها را با دقت مطالعه کردهرا میشناسیم و تاریخ مبارزه

به آنها رهبر بگوییم و امام را هم با همین عنوان یاد کنیم. اگر به آنها رهبر بگوییم، باید 
ي انبیاء بود. توصیف نیم. او اصالً از جنس و خمیرهانتخاب ک (ره)عنوان دیگرى براى امام

 ي آن عزیز خدا و عزیز بندگان صالح او، واقعاً خیلى مشکل است.و ترسیم چهره
  

 ِ     ِ       
ي عظیمى در تاریخ کشور ایجاد شده است. ما باید داغ بزرگى بر قلب ملت، و حادثه

، درس (ره)ي سخنان امامکلمهي آن ده سال را مورد مداقه قرار دهیم و از کلمهلحظهلحظه
بگیریم. آن فصلى که در تاریخ ملت ما گذشت، استثنایى بود و دیگر به این آسانى و 

ایم و باید بدان واقف زودى تکرار نخواهد شد. ما در مقابل این واقعیت قرار گرفته
 باشیم.

  

 ِ   ِ     (ره)     (ص)ِ   
نیز مسلمانان در هر سطحى که بودند چه در  وآله)علیهاهللا(صلّیبعد از رحلت رسول گرامى

، و چه در سطح مسلمانان معمولى علیها)اهللا(سالمي زهرایا فاطمه السالم)(علیهسطح امیرالمؤمنین
احساس کردند که  -طبعاً احساسات و برداشتهاى مشابه یکدیگر هم نداشتند آن روز، که

باید راه آن بزرگوار را ادامه دهند؛ همچنان که امروز شما ملت ایران احساس میکنید که 
 را ادامه دهید. (ره)باید راه امام

  

          
کس نمیتواند تردیـد کنـد   که واقعاً همینگونه است و هیچ -ماگر ما امام را دوست داری

باید راه و درس او را زنـده نگـه    -که ملت ایران در عشق و محبت به امام، صادق نیست
داریم و هدفهایش را، هدفهاى حقیقى و اصلى انقالب به حساب آوریم و به سـمت آنهـا   

مشخص و روشن  (ره)امام حرکت کنیم و هدف دیگرى از خودمان درست نکنیم. هدفهاى
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 است و احتیاج به کار زیاد ندارد.

ي این راه بار را بـه  ي صالحش در نیمهحال که خداى متعال اینطور مقدر کرد که بنده
دیگران بسپارد و به ملکوت اعلى بپیوندد و در جوار او آرام بگیرد، ما نخـواهیم گذاشـت   

مسـئوالن در سـطوح    -کوچک و بزرگ -ي آحاد ملتاین بار روى زمین بماند. باید همه
مختلف و هرکس که کارى در دستش است، این نکته را حدیث نفس خود کنـد و پیمـان   
ببندد که راه امام را ادامه دهد و به سمت هدفهاى او حرکت کند. در این صـورت، عشـق   
یه و محبت و ارادت و شاگردى ما نسبت به او صادق خواهد بود؛ والّا اگر در فراق او گر

دیگـر ادامـه دهـیم، محبـت و      ي خود بزنیم، ولى راه او را از سمتکنیم و بر سر و سینه
احترام و وفادارى ما صادقانه نخواهد بود. وفادارى این است کـه عینـاً در همـان خـط و     

 هدف او حرکت کنیم و به بیراهه نرویم.
  

؛              
و سرباز او بودید و هستید و  (ره)برادران عزیز! درست است که شما مورد توجه امام

 دنبال (ره)امامکه  را راهىکه  کنید توجه نکته این به آن عزیز از شما راضى بود، ولى باید
 نیروى و بدنى قوت و درایت و عقل با فقط داد،می انجام اوکه  سنگینى کار و کردمی

 بود، برخوردار نیز خدا ي بارابطه و باطنى صفاى و خلوص از او نمیرفت؛ شپی سیاسى
اي مرتبه در امام، بشرى خصوصیات هر چند. آورد بدست را موفقیتها این توانست تا

 قوت و حکمت با صرفاً انقالب، اینکه  نکند خیال کسى ولى بود، معمولى افراد از باالتر
 .یافت ادامه و رسید پیروزى به امام بشرى و معمولى خصوصیات و عقالنى
  

 ؛     
 در خصوصیات آن از یکى اگر. میشود پیدا عادى افراد در کمتر او، بشرى ویژگیهاى

 ي ویژگیهاىهمه آنکه به رسد چه رود؛می بشمار بزرگى انسان او شود، مشاهده فردى
 حکیم، دوراندیش، عاقل، بسیار انسانى (ره)ماما. باشد کرده جمع خود در یکجا را ممتاز
که  بود کافى صفات، این از هر کدامکه  بود؛ نگرآینده و متین حلیم، تیزبین، شناس،آدم
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 و بردبارى و متانت. کند جلب را همگان احترام و دهد جاى اي واالمرتبه در را شخصى
 قبول را آنها اوکه  گفتندیم سخنانى مجلسى در نفر صد اگرکه  اي بودبگونه امام حلم

 حضور در اگرکه  صورتى در کرد؛می سکوت و نمیزد حرفى نمیدانست، الزم تا نداشت،
 روحشان در توفانى باشد، ي آنهاعقیده برخالفکه  شود اي گفتهکلمه معمولى آدمهاى
 .بدهند پاسخ سریعاًکه  آیدمى به وجود
  

     ِ   
 امامکه  بود شده اشاره مواردى به ي ایشان،وصیتنامه پایان درکه  دیدید ماي شهمه

 (ره)امام خدمت منکه  صدربنى زمان در. بودند کرده سکوت آنها طرح به نسبت قبالً
 واقع خالف اشهمه میگوید، من قول از اوکه  حرفهایى: گفتندمی ایشان بودم، رسیده
 تحریک و آشفتنمى را او فوراً شد،می زدهکه  رفىح هر بنابراین،. ندارد حقیقت و است

 و نفس بر تسلط حلم، بردبارى، متانت، این. آمدبرنمى سریع پاسخ درصدد و نمیکرد
 . ساخت خواهد بزرگ انسان یک او از باشد،که  هرکس در ي صدر،سعه

  

    ِ   (ره)  
 او، رضـاى  بـراى  کار خدا، با ارتباط معنویت، اصلى لعوام آن (ره)امام اگر حالدرعین

 اینگونـه  مـردم  شـما  نـه  رسـید، می پیروزى به انقالب نه نمیداشت، را تکلیف انجام و تقوا
 در بـود  قـادر  نـه  و آورد، بـه وجـود   دنیا در را توفان این توانستمی نه شدید،می عاشقش
 .بایستد کوه مثل دشمن، ارعاب و تهدید مقابل

 انجام به مأمور بلکه نمیکنیم؛ »نتیجه« به رسیدن براى را کار ماکه  فرمودمی انایش بارها
 پـیش  تـاکنون که  آنچه پاریس، از (ره)امام برگشتن از بعد کنیم فرض اگر. هستیم »تکلیف«

 و کردنـد می اعـدام  را امـام  اطرافیان کشتند،می را مردم برعکس، بلکه افتاد،نمى اتّفاق آمد،
 احسـاس  (ره)امـام  هـم  بـاز  صـورت  آن در کردنـد، می تبعیـد  گذشـته  مثل نیز را امام خود

 کـار  تکلیـف  انجام براىکه  کس آن. است شده پیروزکه  داشت اعتقاد و نمیکرد شکست
 احسـاس  زمـانى  بلکـه  کند؛ پیدا دست خود مقصود بهکه  نیست این به پیروزیش کند،می

 .کند عمل تکلیفش به شود موفقکه  کندمی پیروزى
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 که گر مراد نجویم به قدر وسع بکوشم  بادیه رفتن بِه از نشستن باطل به راه

اي میگفتند ي پانزده خرداد، عدهي فیضیه و سپس در قضیهي مدرسهدر حادثه
را  (ره)امام 43اي ندارد، بیخود معطلید؛ آنها چند برابر شمایند! بعد هم که در سال فایده

جهت ضى از این افراد راسخ شد و گفتند امام بیتبعید کردند، باز این طرز فکر در بع
زحمت میکشند و تالش میکنند؛ ایشان به جایى نمیرسند! در حقیقت اگر کسى بخواهد 
با عقل و منطق معمولى محاسبه کند، همین نتیجه را میگیرد؛ ولى آن چیزى که امام را 

و به حرکت خود  ي این حرفها، امیدش را از دست ندهدرغم همهوادار میکرد که على
ادامه دهد، انجام تکلیف الهى بود. او معتقد بود که این انقالب را یک دست غیبى هدایت 

 ي کار خود باشیم.و پشتیبانى میکند و ما نباید به دنبال نتیجه
  

    ِ        
که نقـل میکـنم: چنـد روز قبـل از     اى در ذهنم مانده است در همین خصوص خاطره

بـا والدت یکـى    66که خدمت امام بودیم، چون یکى از روزهاى فروردین  65پایان سال 
مصادف میشد، من و آقاى هاشمى رفسنجانى و حاج احمـد آقـا اصـرار     السالم)(علیهماز ائمه

کاف کردنـد  ي جماران با مردم دیدارى داشته باشند. امام اسـتن کردیم که ایشان در حسینیه
و قاطع گفتند: حالش را ندارم. من در ایام نوروز به مشهد رفته بودم و آقاى هاشـمى هـم   
از جبهه دیدار داشتند. در همان روزها، ناگهان قلب امام مشکلى پیدا میکند و چون حـاج  

ي ملت دارد و امام را در ایـن چنـد سـال حفـظ     که حق بزرگى بر گردن همه -احمد آقا
مهیا کرده بود، فوراً به وضعیت جسـمى ایشـان    (ره)سایل را براى بهبود امامي وهمه -کرد

 رسیدگى شد و خطر برطرف گردید.
وقتى در بیمارستان بر بالین ایشان حاضر شدم، عرض کردم: چقدر خوب شد کـه آن  
شب اصرار ما را براى مالقات با مردم نپذیرفتید؛ والّا اگر خبر این مالقـات اعـالم میشـد،    

وقت شما با این حال نمیتوانستید مردم را مالقات کنید آمدند و آنم به زیارت شما میمرد
و انعکاس آن در دنیا خوب نبود. این کار شما، خواست خداوند و کمک الهـى بـود و در   

طور کـه مـن فهمیـدم، مثـل     آن زمان تصمیم بجایى گرفتید. ایشان در پاسخ من گفتند: آن
ي کارهـا دارد مـا را هـدایت و    حاال، یـک دسـت غیبـى در همـه    اینکه از اول انقالب تا 
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پشتیبانى میکنـد. واقعـًا همینطـور اسـت؛ والّـا محاسـبات معمـول سیاسـى، اقتصـادى و          
 محاسباتى که براساس آن، دنیا دارد اداره میشود، این نتایج را بدست نمیدهد.  

  

 ّ ؛       (ره) 
 قـادر  عظـیمش  انقـالب  و ایران ملت رهبرى و اداره و هدایت بر را امام که چیزى آن

 »صـالح  عبد« واقعا او. او به توکل و توجه و اتصال و خدا با ارتباط از بود عبارت کرد،می
 .نمیکنم پیدا (ره)امام براى این از بهتر را تعبیرى هیچ من. بود خدا

  

        
ّ

 
ها، امام را به هیجان ي شهدا و اخالص رزمندگان در جبههمعنویت مردم و خانواده

دیده بودم.  -نه فقط به هنگام روضه و ذکر مصیبت -ي امام راآورد. من چند بار گریهمی
آمدند هر دفعه که راجع به فداکاریهاى مردم با امام صحبت میکردیم، ایشان به هیجان می

ها به ي تهران، قلّکهاى اهدایى بچه. مثالً موقعى که در محل نماز جمعهو متأثّر میشدند
در بیمارستان با  (ره)جبهه را شکسته بودند و کوهى از پول درست شده بود، امام

ي این صحنه از تلویزیون متأثّر شدند و به من که در خدمتشان بودم، گفتند: مشاهده
شاهده کردم که چشمهایشان پر از اشک شده ها چه کردند؟ در آن لحظه مدیدى این بچه

 است و گریه میکنند.
ي امام را دیدم که سخن مـادر شـهیدى را بـراى ایشـان بـازگو      بار دیگر موقعى گریه

کردم: در شهرى سخنرانى داشتم. بعد از پایان سخنرانى، همین که خواستم سـوار ماشـین   
یزند. گفـتم راه را بـاز کنیـد،    شوم، دیدم خانمى پشت سر پاسدارها خطاب به من حرف م

ام اسـیر  تا ببینم این خانم چکار دارد. جلو آمد و گفت: از قول من بـه امـام بگوییـد بچـه    
اند. به امام بگویید فداى سـرتان،  دست دشمن بود و اخیراً مطلع شدم که او را شهید کرده

مـن بـه تهـران    هاى دیگرم نیز در راه شما شهید شـوند.  شما زنده باشید؛ من حاضرم بچه
آمدم، خدمت امام رسیدم، ولى فراموش کردم این پیغام را به ایشان بگویم. بعد که بیـرون  
آمدم، سفارش آن مادر شهید به ذهنم آمد. برگشتم و مجدداً خدمت امام رسـیدم و آنچـه   
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ي امام درهـم  را که آن خانم گفته بود، براى ایشان نقل کردم. بالفاصله دیدم آنچنان چهره

 و آنچنان اشک از چشم ایشان فروریخت، که قلب من را سخت فشرد. رفت
  

         
 تـاکنون  مـردم،  اخالص نیز و خدا با ي اورابطه و (ره)امام اخالص عامل! عزیز برادران

 هدفها ما، راه و هدفها اگر. باشد همینگونه باید هم این از بعد است؛ رسانده اینجا به را ما
 از گـرفتن  کمـک  ،(ره)ي امـام وسـیله . باشد امام وسایل باید هم ما وسایل است، امام راه و

 و خلوص با بلکه نیست؛ میسر تنها زبان با کار، این. بگیریم کمک خدا از بیایید. بود خدا
 جـاى  انسـان  قلـب  درکـه   خدا و خود ي بینرابطه تقویت و گناه ترك و عملى اخالص

 .ماست براى امام همیشگى درس این،. است عملى گیرد،می
 

       
آالیش و داراى دلهاى پاك و روحهاى صاف هستید. کار شما شما جوانها، باصفا و بى

پیمایید. شما نسل و نهال انقـالب هسـتید   تر است و این راه را آسانتر از ما میاز ما راحت
د و ذاکـر و        و نهادتان نیز انقالبـى اسـت   شـما میتوانیـد بنـدگان صـالح و مـؤمن و متعبـ .

پرهیزکار باشید. توصیه میکنم این خصوصیات را حفظ کنید. وصـیت امـام هـم بـر ایـن      
 نکات تأکید داشت.

  

  (ره)     
 احمـد  حـاج . ندادند دست از را دعا و نماز و ذکر حیاتشان، لحظات آخرین تا ایشان

 روى ایشـان  ،(ره)امـام  حیـات  آخر روز ظهر از پیش: گفتندمی امام حضرت عزیز فرزند اآق
 آن. بلـى : گفتم است؟ شده ظهر: پرسیدند بعد گذشت، مدتى. خواندندمی نماز دائماً تخت
 ذکر مشغول نماز، اتمام از بعد. کردند شروع را نوافلش با عصر و ظهر نماز خواندن وقت
: گفتنـد می هـم  سر پشت مرتب بردند،می به سر اغما حالت درکه  لحظاتى تا و شدند گفتن



 ،  ، /  15  

 

، ــ  ــ  ــ« . »ــ ــ ــ  ــ ــ
 او روحیـات  و کارها به باید داریم، دوست را رهبرمانکه  ما. است درس ما براى کار این

 .بگیریم سدر آن از و کنیم توجه
  

  (ره)       
استقامت و استحکامتان را حفظ کنید. دشمنها خیال میکردند که در خأل وجود 

خواهند توانست شیطنت و شرارت کنند. الحمدللّه حضور مردم، آنها را  (ره)حضرت امام
امام انجام مناسبت ایام عزادارى مأیوس کرد. نباید صرفاً به حضور مردم در شهرها که به 

ي مردم حضورشان همین است؛ ولى حضور شما در مراکز میشود، اکتفا کرد. عامه
گران، در تان است. باید قوى و محکم، با سوداگران مرگ و بدخواهان و توطئهخدمت
ي انقالب اسالمى، برخورد کنید. باید نشان ي مسئولیت و قلمرو فعالیت کمیتهمحدوده

اند که همیشه خدا را شاهد و هید که امت امام و فرزندانش، این نکته را از او یاد گرفتهد
ناظر اعمال خود بدانند، و اگر امامشان در قید حیات نیست، خداى امامشان با آنهاست. 
مسئولیتها و مأموریتها را خیلى قوى و محکم و با قاطعیت کامل و با حضور وسیع و 

 ید و دشمن را مأیوس کنید.جانبه انجام دههمه
 

  وحدت بر تأکید و امت امام از تجلیل در ایران، شریف ملت به پیام
  03/1368/ 18 صحنه، در مردم آمادگى حفظ و

       
ي مـا  ، همـه (ره)اکنون پس از رحلت رهبـر فقیـد و عزیزمـان، حضـرت امـام خمینـى      

ي نظیـرِ آن بزرگمـرد تـاریخ و آن چهـره    هاى رهبـرىِ بـی  نبها از نمونهاي بس گراگنجینه
 استثنایى دوران معاصر، در اختیار داریم. 

 تاریخ، و جهان رهبران و بزرگان میان درکه  بود بزرگ آنچنان شخصیتى خمینى، امام
 ایـن  و ابعـاد  این با را کسى توانمی دشوارى به ،السـالم) (علیهممعصومین اولیاى و انبیاء جز به

 .کرد تصور خصوصیات
 



16  / ،  ، 
         

ي پـوالدین را بـا همـت بلنـد، و     آن بزرگوار، قوت ایمان را بـا عمـل صـالح، و اراده   
شجاعت اخالقى را با حزم و حکمت، و صراحت لهجه و بیان را بـا صـدق و متانـت، و    

کیاسـت، و تقـوا و ورع را بـا سـرعت و      صفاى معنـوى و روحـانى را بـا هوشـمندى و    
قاطعیت، و ابهت و صالبت رهبرى را با رقت و عطوفت و خالصه بسى خصال نفـیس و  

ي آن در قرنها و قرنها بندرت ممکن است در انسان بزرگـى جمـع   کمیاب را که مجموعه
نیافتنى، شود، همه و همه را با هم داشت. الحق شخصیت آن عزیز یگانه، شخصیتى دست

 و جایگاه واالى انسانى او، جایگاهى دور از تصور و اساطیرگونه بود.
ي مستضـعفان  او، رهبر و پدر و معلّم و مراد و محبوب ملت ایران و امید روشن همـه 

ي خاضع خـدا و نیایشـگر گریـان    جهان و بخصوص مسلمانان بود. او، عبد صالح و بنده
ي بـارز یـک   کامل یک مسـلمان و نمونـه   شبها و روح بزرگ زمان ما بود. او، الگوىنیمه

 رهبر اسالمى بود. 
  

؛         
او، به اسالم عزت بخشید و پرچم قـرآن را در جهـان بـه اهتـزاز درآورد. و او، ملـت      

شـید.  ایران را از اسارت بیگانگان نجات داد و به آنان غرور و شخصیت و خودباورى بخ
و او، صالى استقالل و آزادگى را در سراسر جهان سر داد و امید را در دلهاى ملل تحـت  

ي دستهاى قدرتمند سیاسـى بـراى منـزوى    ستم جهان زنده کرد. و او، در عصرى که همه
کردن دین و معنویت و ارزشـهاى اخالقـى تـالش میکردنـد، نظـامى بـر اسـاس دیـن و         

آورد و دولـت و سیاسـتى اسـالمى بنیـان نهـاد. و او،      معنویت و ارزشهاى اخالقى پدیـد  
سـاز،  جمهورى اسـالمى را ده سـال در میـان توفانهـاى سـهمگین و حـوادث سرنوشـت       

اي مطمئن رسانید. ده سال رهبرى او قدرتمندانه اداره و حراست و هدایت کرد و به نقطه
 بهاست.اى بس گراننشدنى و ذخیرهبراى مردم و مدیران ما، یادگارى فراموش

نشدنى، و نیـز بـا   ي ارجمند و تمامرهبرى نظام جمهورى اسالمى، اکنون با این ذخیره
 روست.نیافتنى از شخصیت رهبر کبیرمان روبهآن تصویر واال و دست

  



 ،  ، /  17  

 

       
 اي کوچک، با کاستیها و قصورهاى فراوان است، و نـه هـیچ فـرد   نه اینجانب که طلبه

ي آن شخصـیت ممتـاز و اسـتثنایى    دیگرى در جمهورى اسالمى قادر نیست کـه بـه قلّـه   
ي جمهـورى  دست یابد و خود را با پدر و معمار انقالب اسـالمى و سـازنده و پردازنـده   

ي میـان او و امثـال   اسالمى مقایسه کند. او، آن نخستین بود که دومین نداشـت، و فاصـله  
مودنى است؛ لیکن اکنون ایـن فرصـت بـزرگ و اسـتثنایى     اي ژرف و ناپیاینجانب، فاصله

اي الهـى و  ي بسیار گرانبها، همچون ودیعهبراى امثال اینجانب وجود دارد که از آن ذخیره
 مند گردیم.الهامى معنوى، بهره

  

        
اللّه ي آن روحو مریدى دلباختهاینجانب که خود را شاگردى متواضع و فرزندى مطیع 

ام که در تمام مدت ده سال و چند ماه پس از ورود رهبر کبیـر  میدانم، این توفیق را داشته
ي فیـاض سـیراب شـده و    ي عروج آن روح ملکـوتى، از آن سرچشـمه  به ایران، تا لحظه

ن و ي وجود خود لمس کـنم. سـخ  ي جریان مبارك آن هدایت الهى را با همهلحظهلحظه
ي او، و بـاالخره عمـل و رفتـار او،    اشارت او، اندیشـه و نصـیحت او، دسـتور و توصـیه    

ي مصفّا میجوشید و معدودى از یـاران  هاى گوناگونى بود که سخاوتمندانه از آن قلهعطیه
 مند میکرد.او را که در دامنه بودند، پیوسته بهره

اگـرفتیم، یـا در دوران شـانزده    ي علمیـه از او فر درس او، تنها آن نبود کـه در حـوزه  
ي مبارزه از دور و نزدیک، به جان نیوشیدیم؛ بزرگترین و ماندگارترین درس او، آنها ساله

بود که در این ده سال، همچون آیات حکمت به جـان و دل خریـدیم و در لـوح ضـمیر     
آن را  اى نخواهـد توانسـت  ي الهى، هیچ حادثه و هیچ انگیزهثبت کردیم. به کمک و اراده

که بخشى از وجود ماست، از ما جدا کند، و اینجانب در مسئولیت خطیر و جدیـد خـود،   
 مو، آن درسهاى الهى را به کار بندم.ملتزم و متعهدم که موبه

ي خبرگـان و  اکنون که تکلیـف خطیـر و بـار سـنگین ایـن امانـت الهـى، بـه وسـیله         
انم در ایـن روزهـاى حسـاس و    برگزیدگان ملت، به اینجانب محول شده است، الزم مید

 ي آحاد ملت عزیز و مسئوالن کشور را به نکاتى جلب کنم:نشدنى، توجه همهفراموش
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ي انقـالب، سـالها انتظـار چنـین روزهـایى را      کـرده خـورده و کمـین  ) دشمنان زخم1
ب خورشـید را انتظـار میبرنـد، درصـدد     اند و اکنون همچـون خفاشـانى کـه غـرو    کشیده

تحرکات خبیث و پلید خود میباشند. اگرچه توفان احساسات مقدس ملت، که این روزها 
انگیزان داخلـى و نیـز بـه    همچون آتشفشانى فضاى کشور را گداخته، به بدخواهان و فتنه

یه نظـام  ورز خارجى، مجال هیچگونه شرارت نخواهد داد و هر حرکتى بر علدشمنان کینه
ترین میراث رهبر کبیـر و فقیـد ماسـت، بـه آتـش      مقدس جمهورى اسالمى را، که ارزنده

خواهد کشید، ولى حفظ آمادگى و هشیارى و حضور در صحنه و حساس بودن در برابـر  
 ي فرایض عمومى است.تحرکات مشکوك، امروز از جمله

 

       ،   
ي سیاسـى،  ور که رهبر کبیر و عزیز ما بارها تکرار میکردنـد و در وصـیتنامه  ) همانط2

اند، وحدت کلمه و وحدت صفوف ملـت مـا کـه رمـز     الهى خود نیز بر آن تأکید ورزیده
 پیروزى انقالب بود، رمز بقا و سالمت و تداوم آن نیز هست. 

  

         
ي هاى دشمنان که سعى میشد به وسیله) از اوایل پیروزى انقالب، یکى از توطئه3

ي اجرا درآید، به رکود کشیدن کارهاى کشور و عناصر خائن، در داخل کشور به مرحله
تعطیل حرکت و تولید و آفرینش و نوآورى علمى و عملى بود. خوشبختانه با هشدارهاى 

آمیز که به ي خباثتآگاهى مردم، همواره این توطئهو هشیارى و  (ره)مکرّر حضرت امام
 زیان هدفهاى انقالب و بر ضد آسایش و رفاه عموم است، خنثى میگردیده است.

 

  ِ
ّ            

را و جانبازان هاى معظّم شهدا و اس) اینجانب بطور ویژه به فرزندان شاهد و خانواده6
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و نیز به خود دلیرمردان اسیر، که هنوز رنج اسارت را تحمل میکننـد و نیـز بـه جانبـازان     
ي رهبر کبیرمان بودند، صمیمانه تسلیت عرض کـرده و صـبر   عزیز که مورد عطوفت ویژه

و بردبارى آنان را بخاطر فقدان پدر مهربان و رئوف و عالیقدرشان، از خداونـد شـکور و   
ي ملت بزرگ و رشید و وفادارمـان کـه حقیقتـاً بـا     لت مینمایم. همچنین به همهمنان مسئ

ابراز وفادارى شورانگیز خود در این چند روز، انقالب و اسالم را سرافراز، و روح بزرگ 
ي وجود تسلیت میگویم و به آنان عرض میکـنم کـه شـما    رهبرمان را شاد کردند، با همه

ي الطاف الهـى هسـتید و امیـدوارم    فداکارى، حقّاً شایستهملت بزرگ، با این صفا و وفا و 
مشمول برکات دائمى پروردگار و شاهد پیروزى نهایى و وصول به هدفهاى متعالى رهبـر  

 فقید عزیزمان باشید.
  

         
عظّـم و  ي خود میدانم، احترام و قدردانى عمیـق خـود را نسـبت بـه بیـت م     ) وظیفه7

جنـاب   -خاندان جلیـل رهبـر کبیـر و فقیـدمان، بـویژه یادگـار عزیـز و محبـوب ایشـان         
ي کسانى که به امام عزیزمان ابراز دارم. همه -االسالم آقاى حاج سید احمد خمینىحجت

اند، باید بدانند کـه سـالمت و نشـاط امـام عزیـز در طـول سـالهاى        عشق و ارادت داشته
ي فرزند گرامى ایشان است و اگـر فعالیـت   تالشهاى فداکارانهمتمادى، مدیون زحمات و 

ي محـیط کـار و زنـدگى    دلسوزانه و هوشمندانه و مدیریت همراه با ابتکار ایشان در اداره
حضرت امام نمیبود، شاید ما از مدتها پـیش از نعمـت وجـود و حضـور رهبـر کبیرمـان       

از ایشان و عرض مجدد تسـلیت  محروم میشدیم. اینجانب ضمن تشکر و قدردانى فراوان 
به مناسبت این مصیبت عظیم و این غم جانکاه، از خداى متعال توفیقات روزافزون ایشان 

 را مسئلت میکنم.
  

  (ره)      
ي خود میدانم از برادران فداکار تیم پزشکى و پزشکان معالج و همچنین وظیفه
طور مستمر و با تالش ، چه آنان که در طول سالیان گذشته بهره)(مراقب حضرت امام

له اشتغال داشتند، و چه آنان که در عمل جراحى انگیز به مراقبت و درمان معظّماعجاب
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له روزى و فارغ از استراحت و نیازهاى شخصى، به درمان معظّماخیر به صورت شبانه

 ، صمیمانه تشکر کنم.کارانشاني دستیاران و کمکپرداختند و همه
  

   ّ        
در پایان الزم میدانم بر این نکته تأکید کنم که خلوص و وفـادارى و عشـق و ایمـانى    
که شما ملت عزیز در این امتحان بزرگ الهى از خود نشان دادید، یکى از درخشـانترین و  

رهبر کبیرتان خواهـد بـود. بحـق بایـد گفـت کـه        ماندگارترین یادگارهاى عظمت شما و
 امامى آنچنان را، امتى اینچنین شایسته است.  

 
  فرماندهان دفاع، وزیر ارتش، در ي امامنماینده بیعت مراسم در
  03/1368/ 81دفاع،  وزارت و گانهسه نیروهاى منتخب پرسنل و

            
نظیرى مثل امام عزیز و بزرگوارمان، جـا دارد  حقیقتاً براى انسان بزرگ و شخصیت بى

ترین انسانها و هوشمندترین ذهنهـا و صـافترین و پـاکترین دلهـا و جانهـا، از      که برگزیده
مت   احساس تعظیم و تکریم سرشار شوند. فرق است میان شخصیتى که بخاطر مقام و سـ

و تجلیل واقع میشود، و کسـى کـه شخصـیت و عظمـت و عمـق       ظاهریش مورد احترام
وجود و آراستگیهاى گوناگون او، هر انسان بزرگ و قـوى و هوشـمندى را بـه تعظـیم و     

 تجلیل و ستایش و تکریم وادار میکند. امام عزیز ما، از این نوع انسانها بود.
 

         
 و هوشـیار  و متواضـع  و عاقـل  و خردمنـد  بسیار: داشت گوناگونى خصلتهاى ،(ره)امام
 او چشـم  در را حقیقتـى  نمیشد. بود متّقى و خویشتندار و رئوف و قاطع و بیدار و زیرك

 حرکـت  از را او نمیتوانسـت  مـانعى  هیچ و بود اي پوالدیناراده داراى. داد جلوه واژگونه
 بیخـود  خود ازکه  خدا با مناجات هنگام در چه بود؛ رقیق و دلرحم بسیار انسانى. بازدارد

 بـه  را دلهـا  طبیعـى  بطورکه  انسانها زندگى از هایىنقطه با برخورد هنگام در چه و شد،می
 هوسـها،  و هـا هـوى  مـادى،  هاىجاذبه نفسانى، هاىانگیزه. کندمی وادار رأفت و عطوفت
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 و هـا هـوى  امیـر  او. کنـد  ىانـداز دسـت  او بـاتقواى  وجـود  ي رفیـع قلـه  بـه  نمیتوانست
 و بـود  بردبـار  و صـبور . نمیکردنـد  حکومـت  او بـر  خواهشها ولى بود؛ خود خواهشهاى

کشور مـا در دوران   .نمیکرد ایجاد تالطم او، وجود عظیم اقیانوس در حوادث ترینسخت
سختیهاى خود، از هر دو بلوك تحت فشار بود. هشت سال جنگ تحمیلى، مصداق بـارز  

ي کشـور را  رهاست. در چنین شرایط سخت و دشوارى، ما که مسئولیت ادارهاینگونه فشا
بر عهده داشتیم، به او پناه میبردیم. آن بزرگوار مثل اقیانوسـى عمیـق و آرام بـود و هـیچ     
تالطمى در او تأثیر نداشت. با نگاه بـه او، بـه آرامـش میرسـیدیم و مشـکالت بـزرگ را       

ي وصیات مهم، به تنهایى کافى بـود کـه از دارنـده   یافتیم. هر کدام از این خصکوچک می
آن، یک انسان بزرگ بسازد. امام عزیز ما تمام این خصـلتهاى ارزنـده را یکجـا در خـود     

 داشت.
من قادر نیستم خصلتهاى انسانى و واالى این مرد بزرگ را که مثل خورشید در تاریخ 

با ایشان آشـنا   37م. از سال ایران درخشید، توصیف کنم. سالهاى متمادى خدمت امام بود
آمـد،  هاى مختلف زندگى و در بحرانهایى که پیش میشدم و به درس او میرفتم. در دوره

ي آن مرد را دیده بودم. این انسان استثنایى، اصالً از نوع مردم زمـان مـا   شدهرفتار حساب
 نبود. واقعاً نمیتوانم خصلتها و خصوصیات این مرد بزرگ را توصیف کنم.

 

      
حاال که خورشید فروزان وجود او به افول گراییـده و دیگـر در ایـن دنیـاى ظلمـانى      
نیست، کسانى که تا دیروز به چشم انکار و عناد نگاهش میکردند، اکنون به ذکر فضایل و 

ا و انــد! حرفهــایى کــه در ایــن چنــد روز توســط خبرگزاریهــمناقــب او زبــان بــاز کــرده
انگیز است. اینها تا یک هفته پیش حاضـر  شخصیتهاى سیاسى جهان زده شد، واقعاً عبرت

ي امام این حرفها را بزننـد؛ امـا امـروز ایـن حقـایق را میگوینـد و اعتـراف        نبودند درباره
 میکنند!

 

      
در این ده سال، یک  (ره)ضور اماممن دوران بعد از پیروزى انقالب تاکنون را بخاطر ح
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دوران استثنایى میدانم. انقالب و مردم و هدفها و دشمنیهایى که با ما میشد، نیز اسـتثنایى  

است که متأسفانه امروز از وجود او محروم هسـتیم.   (ره)تر، اماماست؛ ولى از همه استثنایى
در حـالى کـه دنیـاى    او نعمت بسیار بزرگى بود و افسوس که از دست ما رفت؛ آن هـم  

اسالم هنوز به رهبریها و هدایتها و شخصیتى که او در انسـانهاى مظلـوم و مستضـعف و    
 ي دنیا میدمید، احتیاج داشتند.ملتهاى تحقیرشده

  

   ِ    
امروز جمعى از رهبران نهضتهاى بزرگ و معروف اسالمى دنیا بـراى ابـراز همـدردى    

کاش حرفهاى آنها عیناً ضبط شده بود و به گوش مردم مـا  ا من مالقات داشتند. اىخود، ب
شـده از آن کـانون جوشـان و خروشـان و آن     میرسید، تا میدیدند که چگونه امواج ساطع

ي نظیر نور و حرارت، به مسلمانان و انسانهاى مظلوم و مستضـعف و تحقیرشـده  مرکز بى
انـد در برابـر سـیل تهاجمهـا و دشـمنیها      و توانسـته  دنیا جان و روح و قدرت داده است

هاى معروف نهضتهاى اسالمى لبنـان، فلسـطین، افغانسـتان و    ایستادگى کنند. همین چهره
ي اید، به من میگفتند: ما یتیم شدیم. حقیقتاً هم همهکشورهاى دیگر که اسم آنها را شنیده

 ایم.ایم و ثقل عظیمى را از دست دادهما یتیم شده
  

         
شخصیت هر انسانى، غیر از عوامل و عناصرى که وجود خارجى و ظاهرى او را 

مقومات دیگرى نیز  -مثل جسم و ذهن و روحیات و خصلتها و خلقیات -تشکیل میدهد
ند افکار و ي زیربنایى دارد؛ ماندارد که گاهى نسبت به آن عناصر و عوامل، جنبه

تربیت کنند. آن  (ره)بینیها نمیتوانند انسانى مثل امامي جهانبینى و دیدگاهها. همهجهان
کسى که به خدا، قیامت، حضور در برابر پروردگار، زندگى پس از مرگ، شهادت و توکل 

بینى است، طور اي عمل میکند، و کسى که فاقد این جهانمعتقد است، در دنیا بگونه
 بینى هر انسانى، در تشکیل شخصیت او تأثیر اساسى دارد.ار میکند. پس، جهاندیگر رفت

ي هدفهاسـت. عمـل و شـعاع حرکـت و کشـش      یکى از این مقومات، تعیین محدوده
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ي آن، متفــاوت اســت. هــدفهاى بــزرگ، ي راه، بســته بــه نــوع هــدف و محــدودهادامــه
. هـدفها و آرمانهـا و افکـار و    خود، حرکتها و شخصیتهاى بزرگ را تولید میکنـد خودىبه

ي ي زنـدگى و جامعـه و آینـده و وظـایف بشـر، عناصـر سـازنده       تأمالت انسان دربـاره 
 شخصیت انسان است.

؛            
و  آوردعوامل و عناصر و مقوماتى که وجود ظاهرى او را به وجود می (ره)اگرچه امام

ها، راهها و ابزارها بینى، هدفها، توصیهتشکیل میداد، با خود برد، اما افکار، آرمانها، جهان
اکنون بخش عظیمى از شخصیت امام در اختیار ماست. را در اختیار ما گذاشت. هم
ي او، برترین و باالترین آرمانهاست. ما باید اینها را دنبال آرمانهاى اعالم شده به وسیله

هاشان تاب ملتى که اینطور بر سر و سینه میزنند و اشک میریزند و دل در سینهکنیم. 
ي دیگر ي دنیا را میدادند، تا امام را یک لحظهماندن ندارد و هر کدام اگر میتوانستند، همه
هستند و او را بخاطر فکر و ایده و آرمان و  (ره)به حیات برگردانند، اینها دنبال افکار امام

دت و مقاومتش دوست میدارند. ما باید آرمانهاى این مردم و شما رزمندگان راه و مجاه
 را نگه داریم.

آن افسر جوانى که صاحب زن و دو بچـه اسـت و پـدر و مـادر آرزومنـدى دارد کـه       
ي آنها لباس افسرى بپوشد و به او نگاه کنند و لذّت ببرند، همچنین دوست میداشتند بچه

ي جنـگ میـرود و   ر حد معقولى فراهم بوده است، بـه جبهـه  ي آسایش و رفاه او دوسیله
گردان میشود؛ گذشت شب و روز و هفته و ماه را نمیشناسد و به گـرد و غبـار و    فرمانده

ي اینها را با آغوش بـاز میپـذیرد.   ي جنگى فکر نمیکند و همهگرسنگى و تشنگى و جیره
و پشت سنگرش منفجر  ي توپ جلوى پایش، پشت سرش، پشت چادرشصد بار گلوله

میشود، ولى از حضور در جبهه پشیمان نمیشود و حتى به زنـدگى راحـت در تهـران یـا     
شهرستان هم متمایل نمیگردد. بعد هم در یک عملیات کـه احسـاس میکنـد نیروهـاى او     

افتد و در کنـار  احتیاج به تقویت روحى دارند، بلند میشود و تفنگش را برمیدارد و راه می
 ، علیه دشمن میجنگد و همانجا هم به شهادت میرسد.نیروهایش

بینى و آرمان را نداشته باشد، این کار را نمیکند. پدر و مادر اگر این شخص، آن جهان
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او، به جاى اینکه گریه کنند و اشک بریزند و پیش من و یا دیگران بروند و گله و شـکوه  

را سپر میکننـد و در شـهادت پسـر     ي خودایستند و سینهکنند و نوازش بطلبند، مقاوم می
رشید و جوان و امید زندگیشان، شیرینى پخش میکنند؛ بعد هـم میگوینـد اگـر پسـرهاى     

 دیگرى هم داشته باشند، به جبهه میفرستند!
بینى و عمل است که چنین افرادى با اینگونه جهان علیه)اهللا تعالى(رضوانفقط با آرمانهاى امام
 اصالً امکان ندارد.  پیدا میشوند و بدون آن 

  

  (ره)     
. میترسـد  آنهـا  از هم دنیا است؛ ترزنده دیگر چیز هر از امام، آرزوهاى و آرمانها امروز

 و انـد گذاشـته  بـین ذره زیـر  را ایـران  سیاسـى،  تحلیلگـر  محافـل  و جهـان  خبرگزاریهاى
 چنـان  و چنـین  جدیـد  رهبر میگویند به دروغ نهاآ. میکنند منتشر را تحلیلى لحظهبهلحظه
 و اسـت  امـام  هـدف  و راه مـا،  هـدف  و راه و نشـد  آنگونـه  دیدنـد که  بعد کرد؛ خواهد
 عـوض  گفتارشان لحن میدانیم، خود معلّم را او همواره و میبندیم کار به را او هاىتوصیه
 بزرگـوار  آنکـه   را راهـى  همـان  مـا . میترسند آرمانها آن بخاطر امام، شخص از آنها! شد

 آرمانهـاى  از تـر شایسته و مقدستر و شیرینتر و واالتر و برتر زیرا داد؛ خواهیم ادامه رفت،
 .نداریم سراغ او

  

؛   »  «     ،   
 ي ملت ایران از یک نظربرادران ارتشى و سپاهى و بسیجى و نیروى انتظامى، با بقیه

با  (ره)تفاوت دارند، و به تعبیر بهتر، از یک امتیاز برخوردارند. امتیازشان این است که امام
ام که غیر از اینکه رهبر همه بود، ولى مستقیماً فرمانده آنها بود. من بارها به ارتشیها گفته

 م.کلّ قواى عارف و حکیم و عاشق و الهى در دنیا سراغ نداری دوران پیامبران، فرمانده
  

       
برادران عزیز، ارتشیان و نیروهاى مسلّح! شما بایـد در راه هـدفهاى الهـى، معنـویتر و     
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آالیشتر و مصممتر از مردم عادى باشید؛ چون تحت فرمانـدهى انسـان واالیـى    پاکتر و بى
حـق دارد. البتـه    ي بزرگ، بیشـتر از هـر کسـى بـه گـردن ارتـش      قرار دارید. این فرمانده

کشورهایى در دنیا وجود دارند که ارتش آنها براى مردم محبوبنـد، امـا چنـین چیـزى در     
ي ایران سابقه نداشته است. امام ارتش را محبوب مردم کرد، و اآلن شـما ارتشـیها   گذشته

 مورد محبت مردم هستید و مردم از صمیم دل شما را دوست دارند.
بس تا همین اواخـر، بارهـا بـر سـر     دفاع کرد. بعد از آتشي آخر از ارتش او تا لحظه

قضایاى مختلف و طرحهاى گوناگون که از سطوح متوسط پیشـنهاد میشـد و گـاهى هـم     
انداخت، ایسـتادگى کـرد   برانگیز بود و اگر اجرا میشد، هویت ارتش را به خطر میجنجال
 سخن و حرکت قاطع، همه را نفى کرد. و با یک
  

  (ره)     
گیرى از افکـار و  سعى کنیم تا آنجا که ممکن است، با استفاده از عناصر معنوى و بهره

نظیـر تـاریخ را ارج نهـیم و از زحمـاتش     رهنمودهاى او، شخصـیت ایـن بزرگمـرد کـم    
نش قدرشناسى کنیم. خوشبختانه او در زمان ما حضور داشت؛ توانستیم او را ببینیم و سخ

کـه در تـاریخ، نقـلِ     -ي نـورانیش را را بشنویم. حرکات و وجنات و نگاه پرمعنا و چهره
 در این زمان به چشم خود دیدیم و لمس کردیم. -مانند او را شنیده بودیم

  

        
ارتش اشاره کرده  ي سیاسى، الهى خویش به خودکفایىدر وصیتنامه (ره)اینکه امام

، در واقع همان »امروز چیزهایى را با قیمت ارزانتر میسازند«بودند و مرقوم فرموده بودند: 
گزارشى بود که در آن سال به ایشان دادم و گفتم در زمان طاغوت وقتى میخواستند 

 اي از تجهیزات ارتش را تعمیر کنند، با هواپیما آن را به کشور سازنده میبردند وقطعه
پس از تعمیر، به کشور برمیگرداندند؛ ولى امروز همین قطعات داخل ایران ساخته و 

تأثیر قرار داد و ایشان این موضوع را در را تحت (ره)تعمیر میشود. این گزارش، امام
ي سیاسى، الهى خود آوردند. گزارشى که من به امام دادم، براساس شایعات و وصیتنامه
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وى اطّالع و براساس واقعیات ارتش بود که در جریان عمل، به آن ها نبود؛ بلکه از رگفته

 رسیده بودم.
  

     ؛ (ره) 
برعکس آنچه که سالهاى سال تبلیغات غربى و استکبارى وانمود میکرد که دین 

متدین واقعى بود، با دنیا که  (ره)ي تخدیر و انزوا و دنیاگریزى افراد جامعه است، اماممایه
و سیاست و حوادث و سازندگى، برخورد برجسته و متفاوتى داشت و بطالن ادعاى آنها 

 را ثابت کرد.
 

 1368/ 03/ 19آباد، در مراسم بیعت جمع کثیرى از عشایر عرب خوزستان و مردم نجف

  (ره)         
تمام شهر مدینه یکپارچه ضجه و عزادارى  وآله)علیهاهللا(صلّیسول اکرمدر هنگام رحلت ر

شد و احساسات پرشور مردم مسلمان به حدى بود که در تاریخ بعنوان یک روز نمونه 
باقى ماند؛ اما وقتى احساسات و هیجان ملت بزرگ ایران را در هنگام دریافت خبر 

آوریم یم، بار دیگر به این حقیقت ایمان میعزیز و بزرگوارمان مشاهده میکن رحلت امام
که مردم بااخالص ما و مسلمانان امروز جهان، از لحاظ عمق ایمان و شور و احساسات، 

 و مردم آن زمان جلوترند. وآله)علیهاهللا(صلّیي رسول گرامى اسالمحتى از دوره
قـالب تـا امـروز    هاى متعدد فداکارى مردم، از اول پیـروزى ان این واقعیت را در جلوه

مشاهده میکنیم. امام عزیزمان نیز این مطلب را تصدیق میکردند و میگفتند: عمق اعتقـاد و  
 شور ایمان مردم در سطح عموم، حتى از دوران صدر اسالم هم باالتر است.  

را  السالم)(علیهو امیرالمؤمنین وآله)علیهاهللا(صلّیدر آن وقت، مردم به چشم خودشان پیامبر
ي و ائمه السالم)(علیهو امیرالمؤمنین وآله)علیهاهللا(صلّییدند؛ ولى امروز مردم ما، پیامبرمید

حال، ایمان و شور و احساسات و اند؛ درعینرا فقط در تاریخ دیده السالم)(علیهمهدى
فداکارى و صدق نیت و آمادگى آنها براى مواجهه با حوادث بزرگ، از مردم آن روزگار 

ت و در مواردى حتى بیشتر است. اگر از برجستگان و بزرگانى که در صدر کمتر نیس
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ي تاریخ مثل خورشید خواهند درخشید، بگذریم، در مقایسه اند و تا همیشهاسالم بوده
 ي مردم، ملت ما حقّاً و انصافاً از مردم آن زمان جلوترند.با سطح عامه

  

      ،  ِ
ُ     

در ایام رحلت امام عزیزمان، یکبار دیگر این معنا نشان داده شـد. احساسـات پرشـور    
مردم و ابراز عشق و وفادارى آنها بـه امـام و انقـالب، حقیقتـًا نظـام اسـالمى را در دنیـا        

ي مباهات امام عزیزمان شد. این بیدارى و خیزش نیز از برکات همان روسفید کرد و مایه
 دست است.رد و درس آن معلّم چیرهبزرگم

 

      
نقش دو عامل امام و امت، در انقالب ما بسـیار مهـم بـوده اسـت. شـما مـردم تـأثیر        

هاى دشمن و روسفیدى انقالب داشتید، و در حال حاضـر  اي در شکست توطئهالعادهفوق
راه او را با همان اقتدار و قـوت اراده  که در فقدان آن عزیز تازه سفر کرده میسوزیم، باید 

ادامه دهیم، و عزادارى و ابراز احساسات مردم ما در این چنـد روز نشـان داد کـه راه آن    
 یابد.بزرگوار ادامه می

 

       
 اهللا(رضوانبینى مردم ما پدیدار شده است و امامهاى برکات الهى، در اراده و روشنجلوه

للّه شتافت. او بدون شک از شما مردم راضى و با رضایت از ملت ایران به لقاء علیه)تعالى
خشنود است و مطمئنم که در پیشگاه پروردگار عالم، از امت خود و مردمى که به نداى 
او پاسخ دادند، اظهار رضایت خواهد کرد و براى آنها دعا میکند. حقیقتاً امام، شما مردم 

آنها  العاده حساس بود و نسبت به حلّیشناخت و در مقابل مسائلتان فوقرا خوب م
 اهتمام داشت.
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        ،      

اکنون در اختیار ها بیان شده است و همي زمینهرا که در همه (ره)باید رهنمودهاى امام
 قیناً کمک الهى هم با ما خواهد بود. بردارى قرار دهیم و یماست، مورد بهره

را، با همان قدرت و با اتکال به نیـرو   (ره)امیدواریم بتوانیم راه و خط و جهتگیرى امام
اللّه بـه همـان هـدفها نائـل     شاءو مدد الهى و با تکیه بر حمایتهاى مردمى ادامه دهیم و إن

 شویم.
 

 
 1368/ 03/ 19وران و استانداران سراسر کشور، در مراسم بیعت وزیر کشور به همراه معاونان، مشا

      
حقیقتاً خیلى سخت است که ما وضعیت جدید را در ذهنمان تصویر کنیم و آن را جا 

هاى گوناگون وجود این ي جلوهبیندازیم. تا آنجا که من با احساس و عقلم و با مشاهده
ي بسیار بزرگ و سنگین و خطیر، حقّاً و انصافاً این ضایعه ام، ارزیابىمرد درك کرده

 1میسور نیست و اصالً قابل مقایسه با آنچه که در کشورهاى دیگر رخ میدهد، نمیباشد.
 

       
مراتب تشکیالتى کشور نبود؛ او  فقط یک رهبر سیاسى و یک مقام در سلسله (ره)امام
ي عظیمى بود که ي بزرگ و قلّهي امید ما بود؛ وزنهعنوى و روحى و مایهي مپشتوانه

 مند میکرد. را بقدر ظرفیتش سیراب و بهرههرکس  دائم میجوشید و
 

 ِ  ِ   ِ     
ي برادران عزیز تسلیت عرض میکنم ي خود، این مصیبت بزرگ را به همهمن به نوبه

ارم با توکل به خدا و استعانت از او، و نیز با تـدبیر و عقـل و حکمـت و صـفا و     و امیدو
                                           

 و دامغـان  خمین، شهرهاى روحانیون و پاسداران سپاه رزمندگان از گروهى بیعت مراسم«مضمون این مطلب در  1
ه در مراسم بیعت اصناف مشهد و تعاونیهاى شهرى خراسان، مسـئوالن بنیـاد پـانزد   «و » 03/04/1368 گناباد،

االسـالم و المسـلمین   در مراسم بیعت حجـت «و » 08/04/1368خرداد و نهضت سوادآموزى و وزارت نیرو، 
 نیز تکرار شده است. » 24/03/1368ي نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، هاشمى رفسنجانى، رئیس و کلیه
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 همکارى حقیقى و واقعى با یکدیگر، این کمبود بزرگ و خأل عظیم پر شود.
  

 ِ  ِ      
اینکه شما دیدیـد   الشّأن را بسیار بزرگ میدانم.ي جانگداز رحلت امام عظیممن حادثه

بینى کردند کـه  خبرگزاریهاى خارجى و تحلیلگرهاى سیاسى، در روز اول فقدان امام پیش
همه چیز تمام شد، ناشى از یک کار تبلیغاتى محض نبود؛ بلکه آنهـا براسـاس معیارهـاى    

 خود محاسبه کرده بودند و این نتیجه را گرفته بودند.
  

ِ  ؛      
را نداریم، حقیقتاً بیش از همه چیز  (ره)ي عظیم حضرت امامدر دورانى که ما وزنه

 بایستى به یکپارچگى و وحدت مردم بیندیشیم؛ والّا انقالب تهدید خواهد شد.
  

        
که از خارج میرسد، من وقتى به وضع کلّى کشور نگاه میکنم و خبرها و اظهاراتى 

اي از آینده ندارم. احساس میکنم که امروز ملت ایران میبینم و مشاهده میکنم، نگرانى
بحمداللّه آن رشد را دارد که بتواند حرکتى را که آغاز کرده است، براساس رهنمودهاى 

 آن را تداوم بخشد.  (ره)عزیز امام
  

   ِ  ِ     
چیزشان در خدمت اند. مردان بزرگ و انسانهاى واال، همه بزرگان همیشه همینگونه

و اهداف آن قرار میگیرد. حرکت و سکوت و سخن و مبارزات و دیگر  انقالب
اي غیرقابل مقایسه بود. فقدان او که ضایعه ، در خدمت اهداف انقالب(ره)خصوصیات امام

و ملت را به پیش میبرد. برکت  ت الهى، انقالبي دیگر است، با تفضالبا هر ضایعه
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ِ«بزرگى نصیب نظام ما شده است؛ 

َ َ َ  َ ْ ُ   َ ْ
َ
 ً َ ُ«1 ،» ٌ  َ  ِ ْ َ َ  َ  َ ِ ُ  َ ْ َ

ًّ َ  ُ َ ْ ُ  َ ْ َ  َ  ُ ُ َ  َ ْ َ«2 . 
یات او، مشمول و ي خصوصاش. واقعاً همهسالم بر والدت و مرگ و حیات دوباره

منشأ سالم و برکت الهى است. این واقعیتى است که وجود دارد و اگر نتوانیم از این 
 ایم و باید جوابش را بدهیم.واقعیت استفاده کنیم، ضعف خود را نشان داده

  

؛        (ره)  
پیش برد و من اعتقاد دارم که بدون دعا و توجه و توسل به پروردگار نمیشود راه را 

 ، همین تضرّع و توجه به پروردگار متعال بود.(ره)یکى از علل موفقیت امام
 

  03/1368/ 20 کشور، سراسر سازندگى جهاد جهادگران بیعت مراسم در

       
عزیزمـان   ه یاد امامجهاد سازندگى از جمله دستگاههایى است که بیش از همه، ما را ب

ي جوان و انقالبى و بااخالص و کارآمـد اهمیـت   اندازد. چقدر ایشان به این مجموعهمی
ي میدادند، و چقدر لذّت میبردند وقتى میشنیدند جهاد سازندگى موفقیتهـایى را در جبهـه  

ي روستایى بدست آورده است. آن دل بزرگ، از دیدن این همـه  جنگ و مناطق دورافتاده
نگرى و تشخیص آن عزیـز، درسـت و   ش، پر از امید و شادى میشد. تیزبینى و روشنتال

بجا بود و میدانست این مجموعه که از عناصر مؤمن و انقالبى و جوان و فعال و کارآمـد  
 و باسواد تشکیل یافته است، تا چه اندازه میتواند براى کشور مفید باشد.

  

؛         (ره)  
شما که عاشق امام بودید و هستید، شما که رگ جانتان به امام وصـل بـود، شـما کـه     

آوردید، باید بـراى تعظـیم روح و شـادى    ارتباط با او را هویت اصلى جهاد به حساب می

                                           
 .و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته. 31ي ي مریم، آیهسوره 1
 و درود بر او روزي که زاده شد و روزي که میمیرد و روزي که زنده برانگیخته میشود. .15ي آیه ي مریم،سوره 2



 ،  ، /  31  

 

شـک نـاظر و نگـران کارهـاى ماسـت، از امـروز       آن پرواز کرده به ملکوت اعلى، که بـی 
 کنید. تالشتان را مضاعف

  

            
مصیبت، خیلى عظیم، و فقدان و ثلمه، غیرقابل تحمل است. امواج حیاتى و دائمى که 
از شخصیت او متصاعد میشد، مثل خورشید به ذرات جان میداد. حیات او براى ما بسیار 

ه نیست که با انتخاب یک فرد دیگر به جاى این ساز بود. اینگونکننده و سرنوشتتعیین
آسمانى بود، و بنده و امثال  (ره)عزیز که جایگاهى در نظام ما داشت، کار تمام شود. امام

 ي میان این دو، ناپیمودنى است.بنده، خاکى هستیم. فاصله
کننده ما در این ده سال، بخصوص سه، چهار سال اخیر که بیمارى قلبى ایشان نگران

ود، خیلى دلهره داشتیم. دنیاى خالى از وجود امام، تاریک است. بدون او، در خأل ب
روح است. از تحقّق چنین روزى، همیشه به خدا پناه میبردم. زندگى میکنیم و جسم ما بى

او را نگه دارد، با خودم  (عجل اهللا تعالى فرجه)وقتى مردم دعا میکردند که تا انقالب مهدى
 را! آیا میشود این دعا مستجاب شود، تا هیچ احساس خلئى نکنیم؟میگفتم: پروردگا

  

         
من امروز احساس میکنم که چون ضایعه بزرگ، و حادثه سنگین، و خسارت باالتر از 
حد تصور است، باید تالش خود را مضاعف کنیم. وقتى خدا چشم را از انسانى گرفـت،  

آینـد. البتـه   قه و المسه و تمام استعدادهاى او به کمکـش مـی  ئس سامعه و شامه و ذاحوا
گوش و دیگر حواس انسان، کار چشم را نمیکنند؛ اما مقدارى از ضـایعه را میکاهنـد. در   
این مواقع، دیگر حواس هنرى را نشان میدهند که در بودن چشم، آن هنر و حساسـیت را  

 را پیدا نمیکردند.نداشتند و یا امکان بروز آن 
ما امروز در فقدان امام و چشم بیناى انقالب، باید اینگونه عمل کنیم. اگر ایـن نعمـت   

ي احساسـهاى مکمـون و   را با خود نداریم، بیایید سامعه و شامه و ذائقه و المسه و همـه 
نـیم  مکنون خود را بیش از گذشته به کار اندازیم. امروز باید بیشتر کار کنیم، بیشتر فکر ک
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 و همبستگى بهترى داشته باشیم، تا بتوانیم وظایفمان را انجام دهیم.

هاى فیاض و جوشان استعدادهاى بشـرى نیـاز دارد؛ بایـد بـراى     به سرچشمه انقالب
بزرگمردى است کـه جـاى خـالى او را بـا      تأمین این نیاز بکوشیم و این، عمل به وصیت

 ي وجودمان لمس میکنیم. همه
 

  (ره)     
البته یک نکته وجود دارد که در زندگى امام هم اصلیترین نکتـه بـود و آن، توجـه بـه     

داشتند، هـر کـدامش کـافى بـود      (ره)خدا و کمک خواستن از اوست. خصوصیاتى که امام
یک انسان معمولى را، انسانى بزرگ معرفى کنـد. اراده و قاطعیـت و علـم و شـجاعت و     

ق و صراحت و تقوا و ورع، ویژگیهاى بارز امام بودند. اگر هر کدام از اینها به تنهایى صد
 در یک انسان معمولى دمیده شود، او را تبدیل به یک آدم بزرگ میکند.

را  (ره)قیمتى که شخصیت معنوى امامي ذيي اصلى این است که اگر در مجموعهنکته
وجود نمیداشت، او به این موفقیتها نمیرسـید.  تشکیل داده بود، عنصر عبودیت و اخالص 

ي آن بنابراین، کارهاى انجام شـده، خیلـى عظیمتـر از آن اسـت کـه شخصـیتى بـا همـه        
 بتواند آن کارها را انجام دهد. -منهاى ارتباط با خدا -خصوصیات

 خـدا  باکه  بود آن بخاطر آورد، وجود به دنیا در را عظیم حرکت این توانستکه  امام
 مـا  میـان  در اوکـه   امـروز . نمیکـرد  را چیـزى  ي هیچمالحظه راه این در و داشت طارتبا

کـه   او عظـیم  اقـدام  بـه  ي دنیـا همـه  و است شده سرازیر تعریفها و اعترافها سیل نیست،
 و قاطعیـت  يسایه در تنها بزرگ، کار این. معترفند درآورد، حرکت به را انسانها اقیانوس

 نبودند قادر خصلتها این نیامد؛ وجود به نگرىآینده و بینىتیز و شجاعت و هوش و اراده
که  بود او از خواستن کمک و خدا با ارتباط اصلى، عنصر آورند؛ پیش را عظیم توفان این
اگر ما خصلتهاى دیگرِ امام را نـداریم، ولـى    .کرد جاودانه تاریخ در را او کار و (ره)امام نام

 م.میتوانیم خصلت اخیر را داشته باشی
 

ٌ «حیات و ممات این مرد بزرگ براى خدا بـود؛   ـ  َ  ِ ـ ْ َ َ  َ ْ ـ َ  َ  ُ ـ ُ َ  َ ْ ـ َ  َ  َ ـ ِ ُ  َ ْ ـ َ
ًّ َ  ُ َ ْ  .. قیامش، تبعیدش، آمدنش، زندگى پربرکتش و از دنیا رفتنش، براى خدا بود1»ُ

                                           
 شود.یمیرد و روزى که زنده برانگیخته میو درود بر او، روزى که زاده شد و روزى که م .15ي ي مریم، آیهسوره 1
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 8136/ 03/ 21اللّه العظمى اراکى، پاسخ به تلگرام تسلیت حضرت آیت

           
اینجانب، با استمداد از تفضالت و توفیقات الهى و با توسل به ذیل عنایات حضرت 

لعصرولىس اهللا تعالى فرجه)(ارواحنا فداه و عجتصمیم قاطع دارم که در جهت تحقّق اهداف مقد ،
رهبر فقید و  که آرزو و راه و وصیت اسالمى و استقرار کامل حاکمیت شرع مبین

ي نیروها را در آن راه بسیج عزیزمان میباشد، تمامى تالش ممکن را به کار برده و همه
 نمایم. 
 

 1368/ 03/ 21در مراسم بیعت فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان، 

ّ ؛      ِ   ،    
ي درخشانى در عالم بود و حقیقتاً مثل فقید بزرگوار ما، چهره و امامرهبر کبیر عزیز 

 -هاى معروف عالماو را نه در این زمان و نه در زمانهاى گذشته نداشتیم و در میان چهره
شخصیتى با این عظمت و خصوصیات مثبت و  -السالم)(علیهمبعد از انبیاء و اولیاء

ي قاطع دارم که اگر این بزرگوار نداریم. من عقیدهاالطراف سراغ االبعاد و جامعجامع
ي آن خصوصیات مثبت چون: علم و قاطعیت و هوش و شجاعت و اراده را دارا همه

به معناى تجنب از اهواى خود و  -بود، ولى اخالص و ارتباط با خدا و تنزه از شرك
 را نمیداشت، به این توفیقات دست نمیافت.  -دیگران

ها حکایت از انزواى دیـن و  گ در زمانى به وجود آمد که تمام نشانهاین توفیقات بزر
هاى مادى و حاکمیت کهنه شدن و فرسوده شدن آن و رو آمدن تفکّرات و اخالق و شیوه

 هوسهاى شیطانى و بشرى در دنیا داشت.
  

؛          
ن بود که در چنین دنیایى کـه اقیانوسـى از لجـن را در    کار عظیمى که او انجام داد، ای

خود جاى داده بود و افراد خجالت میکشیدند نام دین و ارزشهاى الهى را بر زبان آورنـد  
او توانست ارزشهاى الهـى را مطـرح و بـزرگ کنـد و پـرچمش را در جهـان بـه اهتـزاز         

یـک از  سه نیست؛ حتـى بـا هـیچ   درآورد. کارى که او انجام داد، جز با کار انبیاء قابل مقای
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 اند، قابل مقایسه نیست.حرکاتى که مصلحان بزرگ کرده

هاى قرن گذشته تـاکنون، چقـدر   قرن حاضر، قرن ظهور مصلحان بزرگ است. از نیمه
مصلحان بزرگ و انقالبیون و سیاستمداران پیدا شدند و حرکات عظیمى در دنیـا و یـا در   

کـدام از آنهـا قابـل مقایسـه بـا ایـن       حال حرکت هیچینبخشى از آن به راه انداختند؛ درع
تحرّك عظیم و رنسانس معنوى جهانى که به وجود آمد، نیست.

  

           
در پارلمانهاى کشورهایى که دهها سـال اسـت رسـماً در آنجـا دیـن جـرم محسـوب        

ي قدیمى و زیادى و منسوخ و از مد وان یک پدیدهمیشود و ترویج آن ممنوع است و بعن
» بسـم اهللا الـرّحمن الـرّحیم   «افتاده و مضر تلقى میشود، اسم خدا بر زبانها آمد و نطقها با 

شروع شد. در دنیاى مادى، پرچم معنویت و اسالم بلند شده است و این موفقیـت، چیـز   
ظیم ایجاد شد. البته حرکت را ي این توفیقها، بدست قوى آن رهبر عکوچکى نیست. همه

ي بـا همـه   -ملت ایران کرد؛ اما ملت ایران را جز آن دست قـوى و آن شخصـیت عظـیم   
 کسى نمیتوانست به حرکت درآورد. -خصال و صفات ویژه و استثنایى

  

          
ترین راز موفقیت او، همان اخالص و توجه و کنندهبه اعتقاد من، مهمترین و تعیین

را در عمل خود مجسم کند و به » ّ «اتصال به خدا بود. ایشان توانست معناى 
منبع الیزال قدرت الهى متصل شود. وقتى یک انسان کوچک و ضعیف و ظرف 

د که پایانى وصل میکند، دیگر هیچ عاملى وجود ندارمحدودى، خودش را به اقیانوس بى
بتواند بر او فائق آید. اگر هر انسانى همین کار را بکند، همانگونه خواهد شد. البته انسانها 
به آسانى نمیتوانند این کار را بکنند؛ ولى ایشان توانست و کرد. ما باید بقدر وسع 

ها حرکت کنیم و به آن ها ایستادند، ما نیز از دامنهخودمان تالش کنیم. بزرگان در قلّه
هر حال حرکت و ها هم دست پیدا نکنیم؛ ولى به ت پیش برویم؛ هر چند به آن قلّهسم

ي ماست.ي همهرفتن، فریضه و وظیفه
  

  
 .        
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      ّ   
ي خود میدانم که از شما حمایت کنم؛ همچنان که امام عزیزمان من هم همواره وظیفه

 ت میکرد.همیشه از شوراى نگهبان حمای
شـان، بـر   بیاناتایشان شوراى نگهبان را بسیار بـزرگ میدانسـتند و بارهـا در وصـایا و     

 اللّه همان خط و راه را خواهم رفت.  شاءاهمیت آن تأکید میکردند. من هم إن
 

 

 ي قم و روحانیون بیست کشور جهان،ي علمیهدر مراسم بیعت هزاران تن از طلّاب، فضال و اساتید حوزه
22/ 03 /1368 

  (ره)   
ي بزرگ را بیش از همه باید به شما فضال و طلّاب جـوان و  حقیقتاً تسلیت این حادثه
هـاى  ي حـوزه گفت. من این مصیبت جانسوز را به همه (ره)فرزندان محبوب حضرت امام

 ض میکنم.و طلّاب جوان و مدرسان و بزرگان علم تسلیت عر علماعلمیه و فضال و 
محبت متقابل وجود داشت. شما محبت خود را به امام ابراز کردید؛  (ره)بین شما و امام

هـا و طلّـاب و   امام هم به شما خیلى محبت داشت. هرگز نشد که ایشان راجع بـه حـوزه  
هـاى  فضال و مدرسان صحبتى بکنند و یا در حضورشان صحبتى بشود، مگر آنکـه نشـانه  

 ت پدرانه و دلسوزانه و آگاهانه در ایشان مشاهده میشد.توجه و اهتمام و محب
 

     »    «   
در اول انقالب، نسل جوانِ همسنِ امروزِ شما خیلى نقش داشت. در آن سالهاى 

ى عسل بودند پرماجرا، طلّاب جوان و سبکبال و کمربسته و عاشق صادق، مانند زنبورها
ْ«که قرآن به آن اشاره میکند:  َ  َ  َ  ِ َ

ّ  َ ِ  َ  
ً ُ ُ  ِ ِ

ْ  َ ِ  ِ
َّ  ِ

َ
 ِ ْ

َّ  َ
ِ 

ُّ َ

 َ ُ
ِ ْ َ  

َّ هاى علمیه، بر فراز معطرترین گلها و . آنها در گلزار مصفاى حوزه1»ِ
ِ «ها مینشستند و عسل شیرین ا و ریشههها و جاندارترین ساقهترین شاخهباطراوت
ّ ِ  ٌ علوم اسالمى را میمکیدند و آن را به انسانهاى مستعد و مشتاق در اطراف و  2»ِ

                                           
اى کوهها و از برخـى  ] کرد که از پارهریزىو پروردگار تو به زنبور عسل وحى [الهام غ .68ي ي نحل، آیهسوره 1

 .هایى براى خود درست کنکنند، خانهی] مسازىدرختان و از آنچه داربست [و چفته
 در آن، براى مردم درمانى است. .69ي ي نحل، آیهسوره 2
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اکناف این کشور و در میان روستاها و شهرها و راههاى دور و جنوب و شمال و حتى 

ه حرکت درآمد و این ي انقالب ببه خارج از کشور میرساندند. و چنین شد که گردونه
ها؛ برکات بر آن بار شد. این نبود، مگر بخاطر آن محور و قلب و مرکز و مغز فعال حوزه

 یعنى همان روح مقدسى که امروز ما براى او عزاداریم.
هـاى  خدا میداند که چقدر برکات بر وجود او مترتّب بود. قبل از قیام رهبرمان، حوزه

اشتند. در این مراکـز، درس و بحـث و علـم و تحقیقـات     علمیه جان و روح و طراوت ند
که البته سعى اسالف بزرگوار ما مشـکور   -اصولى و مطالعات و تأمالت به چشم میخورد

اما آن چیزى که  -ي این علوم و معارف، از دست آنها به ما رسیده استاست؛ چون همه
وجود نداشت؛ همـان  ي دین، محور بود، یعنى حرکت جهتدار به سمت حاکمیت و اقامه

دینى که ما براى او درس میخوانیم، بخاطر او تالش میکنیم و براى او عمامـه بـر سـرمان    
عزیز ما، حقیقتـاً بـه    میگذاریم و مردم هم بخاطر پایبندى به آن، از ما حمایت میکنند. امام

 ي مقدسه، روح و جان داد و حیاتى دوباره بخشید.هاى علمیهکالبد حوزه
  

 (ره)       
مکرّر  (ره)همانطور که امام -ي علمیهعزیزان! طلّاب جوان! فضال! توجه کنید که حوزه

ي نظام جمهورى اسالمى است و همه چیز روى این قاعده بنا شده و قاعده -فرمودند
 دوام خواهد یافت. این قاعده باید محکم باشد. 

  

 ِ   ِ   (ره)        
استحکام این قاعده، با تضمین سه عنصر اصلى امکانپذیر اسـت، و هـر کـدام از آنهـا     
ي نباشد و یا کم باشد، این قاعده متزلزل خواهد شد، و اگر قاعده متزلزل شد، طبیعتاً همه

 .آنچه که بر او سوار است، تکان خواهد خورد
ي بلندمدت نظام اسالمى را میکنیم. شما در ذهنتان چهل سال بعد را ما بحث آینده

تصویر کنید و ببینید که جمهورى اسالمى در آن سالها چگونه بر تمام دنیاى ظلمانى 
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ً «مادى آن روز پرتو خواهد افکند؛  َ ِ  ً َ َ  ُ َّ  َ  َ ْ  َ َ  ْ َ  
َ
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َ ّ َ  ِ

ْ
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ُ ْ َ  َ  ٌ ِ  ُ ْ َ«١ . 
َ«دل مؤمن، به کمتر از این پیشرفت قانع نیست؛   َ ُ َ  ُ َ َ  َ . امسالمان 2»َ 

شما چهل سال دیگر را سال گذشته نمیتواند مثل هم باشد؛ باید جلوتر رفته باشیم. پس  با
ي در نظر بگیرید و ببینید جمهورى اسالمى چه هویت درخشانى ایجاد کرده و چه خیمه

اي که ما از آن آدم در سرتاسر جهان زده است. قاعدهعظیمى بر فراز فکر و ذهن بنى
ي بناى محکم و استوارى است و سه عنصر قطعى در وجود و صحبت میکنیم، قاعده

م دارد، که البته هریک از آن سه عنصر بر امورى متوقف است و بر او ذات خودش الز
 نیز امورى مترتّب میباشد:

 ِ ممتازِ مد نظر امامعنصر اول: فقه
براى ما  (ره)اولین عنصر، فقه است. فقاهت را به همان معناى پیچیده و ممتازى که امام

آن تأکید داشتند، معنا  معنا میکردند و بخصوص در بیانات دو، سه سال اخیرشان بر
: فقه جواهرى. فقه (ره)میکنیم؛ یعنى ترکیبى از متد علمى و دقیق فقاهتى و به تعبیر امام

صاحب جواهر، به معناى دقت و اتقان کامل در قواعد فقهى و استنتاج منظم فروع از 
همان قواعدى است که در فقه و اصول مشخص شده است. این فقاهت، دو رکن دارد، 

ي جوانب استنباط است، و رکن کن اول آن، اصول معتدل و قوى و آگاه به همهکه ر
دوم، تطور فقه میباشد و همان چیزى است که امام در معناى اجتهاد و مجتهد و فقیه 
میفرمودند و تأکید داشتند که مجتهد و فقیه باید با دید باز بتواند استفهامها و سؤالهاى 

ف جواب است. تا شما سؤال زمان را ندانید، ممکن نیست زمانه را بشناسد. سؤال، نص
بتوانید در فقه براى آن جوابى پیدا کنید. بنابراین، فهم سؤال و ترتیب جواب مناسب براى 

 آن، مهم است.

                                           
پـاك اسـت کـه    آیا ندیدى خدا چگونه مثَل زده: سخنى پاك که مانند درختى  .25و  24ي ابراهیم، آیات سوره 1

 دهد.یاش را هر دم به اذن پروردگارش ماش در آسمان است؟ میوهاش استوار و شاخهریشه
 . 173، ص 68نوار، جبحاراالمضمون:  2
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 عنصر دوم: تهذیب و اخالق

عنصر دوم، تهذیب و اخالق است. روزى به اتّفاق جمعى از فضالى بزرگ در 
ي قم صحبت شد. یکى از بزرگان اساتید و . در آن محفل، از حوزهبودیم (ره)خدمت امام

ي ما هستند، در آن جلسه به امام عرض علماى اعالم قم که مورد احترام و قبول همه
فرمودند که این  (ره)کردند که شما نسبت به قم، توجه و عنایت داشته باشید. آن روز امام

ي قم توجه کنید، همه چیز و عنصر در حوزهچیزها الزم نیست؛ شما اگر فقط به ابقاى د
که گمان میکنم تعبیر ایشان این بود که مواظب  -حل خواهد شد: اول، فقاهت است

و دوم، اخالق و تهذیب است. ما اگر مهذب باشیم،  -ي فقاهت فروننشیندباشید شعله
گر خواهیم توانست هستى خود را در خدمت اسالم و نظام اسالمى قرار دهیم؛ ولى ا

بسا که در جهت مهذب نباشیم، آنچه که داریم، در خدمت قرار نخواهد گرفت و چه
 عکس هم قرار گیرد.

انگیـز علمـاى بـزرگ و اسـالف     هاى علمیـه و سرگذشـت شـگفت   ي حوزهتاریخچه
هاى بسیار زیادى در این زمینـه اسـت کـه تهـذیب چقـدر اثـر       درخشان ما، حامل تجربه
ى که ما در اختیار داریم، وجود همین شخصیت عظیمى است امیگذارد. نزدیکترین تجربه

 که امروز دنیا را به خود متوجه کرده است.

مدرسى منزوى در قم بودند. درسشان در مسجد سلماسى که داخل یک  (ره)امام
ي ایشان هم در انتهاى همان قرار گرفته بود، ارائه میشد. خانه -نه در مرکز حوزه -کوچه

ود؛ یعنى براى رفت و آمد به مسجد محل درس که روزى دوبار انجام کوچه واقع شده ب
میگرفت، حتى احتیاج به دیدن خیابان نداشتند و طبیعتاً همیشه مسیر خانه به مسجد و 

الظّاهر منزوى بودند؛ ولى در حقیقت مدرسى مسجد به خانه را طى میکردند. ایشان على
ن و سرشار از خصلتها و صفات خوب بزرگ و قطبى جذاب براى طلّاب و فضالى جوا

 آمدند.بشمار می

 ي اخالص و معنویت امام(ره)ثمره
ي معنـوى و پیونـد مسـتحکم    اعتقاد من این است که اخالص و صفاى باطن و رابطه

القلوب، موجب شد که این مرد بتواند از انزواى ظاهرى خـود  بین قلب او و خداى مقلب
رگون کردن بنیاد ارزشهاى مادى در سـطح جهـان   خارج شود و دست نیرومندى براى دگ
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 شود.

براستى بنیان ارزشهاى مادى در دنیا لرزیده است. رهبر کمونیست کشورى دوردست 
ي اسالم با قدرت مادى باال و داراى پیشرفتهاى زیاد میگوید: خواهش میکنم کتابى درباره

وانستید به زور دست جوانى که بدهید تا مطالعه کنم(!) قبل از پیروزى انقالب، شما نمیت
باد مارکسیسم به دماغش خورده بود، یک جلد کتاب اسالمى بدهید و بگویید این کتاب 
را مطالعه کن! ما با زحمت زیاد و هزار کالم شیرین، تعدادى جوان را گرد هم جمع 
ها میکردیم، تا چند کلمه از مبانى اسالم را به صورت شفاهى و یا کتبى به گوش و دل آن

و مدرسان  علماهاى علمیه، حوزه -ي مابرسانیم؛ ولى باز هم نمیرسید. در آن روزها همه
، (ره)ي دلخواه نمیرسیدیم. سرانجام به برکت قیام امامبودیم، ولى عمالً به نتیجه -و فضال

هاى مردم و ملت ایران و دنیا تکان خوردند و دگرگونى عظیمى در افکار و اندیشه
 ود آمد.جوانها به وج

 از برکات ِعمیقِ قیام امام(ره) 
ي مجلس یک کشور مادى که هفتاد سال بر مبناى ماتریالیسم دیالکتیـک  امروز نماینده

بسـم  «اداره شده است، به من میگوید: به برکت امامِ شما، در پارلمان کشورم سخنرانیها با 
ا نیز نسبت به آنچه کـه  شروع میشود. شخصیتهاى معروف فکرى دنی» اهللا الرّحمن الرّحیم

در مشت این مرد بزرگ بود و بر دنیا عرضه میکرد، احساس عطش میکننـد. بنـابراین، بـا    
حرکت آن رهبر عزیز، بنیاد ارزشها و قراردادها و مسلّمات مادى تکان خورد و دگرگـون  

 شد.
ر مسئله این نیست که ما چند شرابخانه را در مملکتمان بستیم و نگذاشتیم فـالن منکـ  

انجام بگیرد؛ اینها ظواهر کار و پدیدارهاى قضیه است؛ عمـق کـار خیلـى از اینهـا بیشـتر      
است. به برکت قیام این مرد، دنیا و ایران تکان خورد. هرچند ما نقـش ملـت ایـران را در    

ي یک میدانیم، اما چه کسى این ملت را اینگونه هدایت کـرد؟  انقالب، نقش اول و درجه
چشمه را در آنها به جوشش درآورد و این همـه اسـتعداد را زنـده    چه کسى این همه سر

 کرد؟ آیا غیر از آن روح بزرگ و آن انسان عظیم، کس دیگرى بود؟
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 علت عظمت امام خمینی 

یک انسان  (ره)عظمت کار او، به ارتباطش با خدا و تهذیب نفس او برمیگردد. امام
گى را قبول داشتند و اعتراف مهذب بود. دشمنان داخلى و خارجى او نیز این ویژ

میکردند که او آدم مؤمنى است. آن گروگان امریکایى که چهارصد و چهل و چهار روز 
ي آن ماجراها را از چشم امام میدیده است، مصاحبه در ایران اسیر بوده و طبیعتاً همه

میکند و میگوید: من از کسانى نیستم که از فوت امام خوشحال شوم. او ارزشهاى 
 کس در حد او نبود.القى مخصوص خودش را داشت و هیچاخ

 عنصر سومِ استحکام حوزه: آگاهی سیاسی
ي چشـمى اسـت کـه اگـر     مثابـه عنصر سوم، آگاهى سیاسى است. آگاهى سیاسـى بـه  

نداشته باشیم، آن دو عنصر دیگر در حرکت به ما کمک نخواهند کـرد. بایـد سـه عنصـر     
ي علمیه باید یکپارچه باشد و از برخى تشنجات که زهاصلى قاعده را حفظ کرد. البته حو

ي علمیه، جایگاه قداست و پـاکى  در گوشه و کنار وجود دارد، برى و برکنار بماند. حوزه
 است.
 

 1368/ 03/ 23در مراسم بیعت جمع کثیرى از دانشجویان و دانشگاهیان، 

        ِ  ِ 
ي ملت مـا،  اى بسیار مهم و حساس حیات سیاسى کشور که دلهاى همهدر این روزه

عزیزمـان   مخصوصاً شما جوانان و دانشجویان و اندیشمندان را غم سنگینى از فقدان امـام 
ي قلبها ي همدلى مردم و مصیبت بزرگ مشترکى که همهفراگرفته و فضاى ایران در سایه

حمداللّه به صفا و صمیمیت آغشته اسـت، چـه   را فشرده و تمام چشمها را اشکبار کرده، ب
بهتر که در این فضاى معنوى و محیط صمیمى، از اصلیترین و ضروریترین مسائل کشـور  

و کشور و خـط صـحیح و    ي انقالبسخن به میان آید و مؤثرترین قشرهاى کشور، آینده
ها تصمیم قاطع مستقیم نظام و آرمانهاى روشن و منور را با خود مرور کنند و نسبت به آن

 عزیزمان است، آغاز شود. بگیرند و حرکت جدیدى که مرهون برکات امام
  



 ،  ، /  41  

 

؛       
حقیقت آن است که این مرد بزرگ و شخصیت عظیم تاریخى، نشان داد که با حیـات  

آمد، نش برمیو وجود و تحرّك و ابتکار و راهنماییهاى خود که از روح بزرگ و دل روش
و همچنین با مرگ پرحادثه و عروج ملکـوتى خـویش، بـه انقـالب و اسـالم و مسـلمین       
خدمت کرد. شخصیت این بزرگوار، حامل هدایتهایى است که براى سالهاى متمادىِ امت 

 اسالمى، درس و رهنمود و راهگشا خواهد بود. 
 

        
ي وانیم به صورت قـاطع ادعـا کنـیم کـه در نظـر رهبـر کبیـر فقیـد مـا، مسـئله          ما میت

وقتـى در دیـدار    راز اول براى انقالب و کشور بوده است. یـک تدانشگاهها، جزو مسائل 
ي جنگ، یک امر موقـت اسـت؛   جمعى از مسئوالن فرهنگى کشور ایشان فرمودند: مسئله

ى ما، دانشگاههاسـت. ایـن، یـک واقعیـت     ي مهم و ماندگار و اساسدر صورتى که مسئله
ي اى بـراى آینـده  است. دانشگاه که قوام اصلى آن به استاد و دانشجوسـت، حقیقتـاً پایـه   

 کشور محسوب میشود.
 

      
ي ام که در ایـن نظـام مردمـى، دانشـجویان کـه طبقـه      بارها در مجامع دانشجویى گفته

ي اجتماع هسـتند، بایـد در سـازندگى آینـده و     زبده و بانشاط پیکره پیشرو و پیشاهنگ و
ترسیم حرکت عمومى جامعه، بیش از جاهاى دیگر نقش و اثر داشته باشند. این تأثیر، بـا  

 دو عاملى که باید در کنار هم باشند، تحقّق پیدا میکند:
 عامل اول، درس و علم و تحصیل است،  

  
و انقالبى دانشگاه است؛ آن چیزى که به علـم هـم    عامل دوم، جهت فکرى و سیاسى

ي ایشان، بـه ایـن   و وصیتنامه (ره)جان و روح و جهت خواهد داد. در بیانات حضرت امام
ي اساسى بسیار توجه شـده اسـت. دانشـگاه الابـالى و بیگانـه از ارزشـهاى دینـى و        نکته
نشگاهى کـه در او نـبض   تفاوت و خونسرد نسبت به مفاهیم و جهتگیریهاى انقالبى، دابی
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نسبت به حرکت انقالبى  -چه دانشجو و چه استاد -نزند، دانشگاهى که اعضایش انقالب

ي یـک را  ملت ایران و براى پیشاهنگى و پیشقراولى، احساس تکلیف نکند و نقش درجه
ي آینـده و  کننـده نداشته باشد، دانشگاهى نیست که امیـدبخش و تضـمین   در کار انقالب

 باشد. (ره)ر اماممورد نظ
 

       ِ   
مردم یک کشور بیگانه که نه زبان ما را میدانند و نه حتى با الفبـاى فرهنـگ مـا آشـنا     
هستند، در فقدان امام عزیز ما بـه سرشـان میزننـد و اشـک میریزنـد و پـرچم جمهـورى        

نـد و بـه آن افتخـار میکننـد. آنهـا در ایـن       اسالمى را جلوى راهپیماییشـان حرکـت میده  
 اند.مصیبت بزرگ، احساس میکنند پدر مهربانى را از دست داده

            
ي شـما  اگرچه امروز دشمنهاى جهانى جمهورى اسالمى تـودهنى سـختى بـه وسـیله    

ي درگذشت رهبر کبیر انقالب بـرآورده نشـد،   لحظهمردم خوردند و انتظارشان از روز و 
اما مطمئناً هنوز دست از خصومت و خباثت و توطئه و کید و مکر علیـه انقـالب و نظـام    

 اند.  مظلوم جمهورى اسالمى برنداشته
 

     ُ   
 ما براى ایستادگى روى اصولمان و حرکت در خط همان اصول و به سمت آرمانهاى

چیز کم نداریم. دشمنان خیال نکنند که چون ملت ایران، امام ي همیشگى، هیچشدهاعالم
اند؛ اصالً اینطور و رهبر کبیرشان را از دست دادند، قدرت مقاومتشان را هم از دست داده

ي ما احساس میکنیم که چون عنصر نیست. مردم، امروز مقاومتر از گذشته هستند. همه
ایم، باید جاى خالى او را با احساسات و قتدرِ عزیزى را از دست دادهعظیمِ نیرومند م

فکر و تالش و همبستگى و کارمان پر کنیم. ملت ایران نشان داد که باید تحلیلگرهاى 
سیاسى دستگاههاى استکبار، در تحلیلهاى خود تجدیدنظر کنند. آنهایى که نسبت به 
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هاى خودشان اظهارنظر کردند، باید بافته (ره)امام ي آن و دوران بعد ازمسائل ایران و آینده
 را برگردانند و حرفهاى خود را پس بگیرند.

  

         
عزیزان دانشجو و جوانهاى خوب و باصفا و سـالم! تـا آنجـا کـه در تـوان و قـدرت       

و نگذارید نامهاى گونـاگون،  شماست، در محیط دانشگاه یکپارچگى خود را حفظ بکنید 
به معناى جهتگیریهاى گوناگون تلقى شود و نیروهایى که باید به سمت دشمن بایستند و 

روى هم قرار گیرند؛ مواظب این خطر باشـید. مطلقـاً نبایـد اسـمها و     موضع بگیرند، روبه
ن وزارت عنوانها، دیوار به وجود آورند و مرز ایجاد کنند. طرح عناوینى مثل دانشجوى ای

و دانشجوى آن وزارت، دانشـجوى ایـن دانشـگاه و دانشـجوى آن دانشـگاه، دانشـجوى       
دانشگاه دولتى و دانشجوى دانشگاه غیردولتى، انجمن اسـالمى اینجـا و انجمـن اسـالمى     

 آنجا، خطرآفرین است.
ي اجتماعات مردم برداشت؛ ما این بود که این دیوارها را از میانه هنر بزرگ امام

هاى کوچک ها و کلبهها و خانههایى که فضاى عظیم و وسیع و باز را به حفرهدیوار
تبدیل کرده بودند. او یک فضاى وسیع ساخت و دلها را با هم آشنا کرد و این نیروى 

ً «عظیم را به وجود آورد. روح  َ  ِ ّ  ِ ْ َ ِ  ُ ِ َ ْ در سخن و عمل او تجلى یافته  1»َ
ها و دیدگاهها، بیاییم و همین خط رغم اختالف بعضى از سلیقهىبود؛ لذا اگر عل

 ایم.عزیز را احترام کرده یکپارچگى و وحدت را ادامه دهیم، در حقیقت روح امام
 

 االسالم و المسلمین هاشمى رفسنجانى، رئیس در مراسم بیعت حجت
 1368/ 03/ 24ي نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، و کلیه

  ِ         
این حادثه، نه فقط براى ما که مسئوالن این نظام هستیم، و نه فقط بـراى ملـت ایـران    

اي براى اسالم و مسلمین و تاریخ اسالم است. مـا از خـود ایـن    حادثه است، بلکه ضایعه
ار و با تکیـه بـه عنایـات    ایم که با اتکال به پروردگمعلّم بزرگ و از تعالیم اسالمى آموخته
                                           

 . و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید .103ي ي آل عمران، آیهسوره 1
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الهى، باید سختیها و مصیبتها و حوادث تلخ و سنگین را به نحوى جبران کرد. این حادثه، 

ي ماست. باید آنقدر ارتباطاتمان را قـوى کنـیم و آنقـدر تالشـمان را     بارى بر دوش همه
ى از مضاعف، و اخالص و ارتباط با خدا را در خودمان تقویت نماییم، تا بتـوانیم مقـدار  

 این خأل را پر کنیم.
تکلیف و راه که عوض نشده است. اهداف که همان اهداف اسـت. مـا حرکتـى را بـا     
قدرت و صالبت و با ایمان کـافى بـه هـدفهاى ایـن راه و حرکـت آغـاز کـردیم و مثـل         
کاروانى راه افتادیم و هنوز در اثناى راه هستیم. این ضایعه بر ما وارد شده، ولى مانـدن و  

کردن و تردید کردن، گناه و جرم است. چون راه را باید ادامه دهیم، بنـابراین بایـد   توقف 
ببینیم با چه عواملى خواهیم توانست این ضایعه را جبران کنیم. روى این نکته بایـد فکـر   

 کنیم. 
 

            
کینـى اسـت کـه موضـعگیرى و تصـمیم و      مطمئناً مجلس شوراى اسالمى، آن رکن ر

 و امـام  اي در تـداوم راه انقـالب  ي او، نقـش عمـده  صحیح و جهتدار و مدبرانـه  حرکت
خواهد داشت. هر کسى و هر دستگاهى، در این تکلیف بزرگ و عمومى نقش دارد؛ ولى 

 تر است، و لذا تکلیف شما هم سنگینتر است.کنندهنقش شما تعیین
 

           ِ 
دشمن بشدت روى جزئیات وقایع کشور ما حساس اسـت. اینهـا بـه روزهـایى امیـد      
بسته بودند که خأل وجود امام در جمهورى اسالمى آشکار شود! به شروع اختالفات میان 

ـ     د! دلخـوش  مسئوالن و آن چیزى که آنها آن را جنگ قدرت(!) مینامنـد، امیـد بسـته بودن
حتـى اگـر    -بودند که جمهورى اسالمى، دچار آشفتگى سیاسى شدیدى شود و مسـئوالن 

وجور کنند و کار را نتوانند اوضاع کشور را جمع -ي رهبرى را هم حل کرده باشندمسئله
ادامه دهند! امید بسته بودند که مردم در صحنه حضور پیدا نکنند و فقدان امام بـه معنـاى   

ي انقالب تلقى شود! امروز شما حیرت و تعجب آنهـا را از واقعیـات   خاموش شدن شعله
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باشکوهى که در کشور ما در حال اتّفاق است، میبینید. هر روز با یک واقعه، رشد سیاسى 
کـه موجـب    -انـدرکاران مردم و عمق ایمان انقالبى آنها و رشد سیاسى مسئوالن و دست

 تأیید میشود. -ناامیدى و حیرت دشمنان است
 -ي اخبار و تحلیلهایى که ایـن روزهـا مرتبـاً محافـل خبـرى و سیاسـى      من با مطالعه

منتشر میکنند، احساس میکنم کـه غربیهـا در ذهـن خـود، سـه       -بخصوص محافل غربى
ي مطلـوب  اند و فکر میکنند از این طریق میتواننـد سـه حادثـه   ي امید را تصور کردهنقطه

 براى جمهورى اسالمى به وجود آورند:ي زیانبار براى خودشان، و سه واقعه

 ي امید دشمن؛ اختالفات و جنگ قدرت!اولین نقطه
ي امید آنها، ایجاد تنازعها و اختالفهاست. آنها فکر میکردند پس از ارتحال اولین نقطه

، جنگ قدرت(!) به وجود خواهد آمد؛ حتى در روزهاى اول، خیلى ناشیانه (ره)امام
رخوردهاى نظامى خواهد شد و حوادث خونین پدید خواهد آمد! بینى میکردند که بپیش

بینى در آن لحظات اول، دنیا اینگونه تلقى میکرد و غربیها هم در گذشته بارها این پیش
بینى، از واقعیت خیلى دور است، گفتند غلط را کرده بودند؛ ولى بعد که دیدند این پیش

ي رهبرى نظام به جایى مسئله کشمکش بر سر قدرت پیش خواهد آمد و تا مدتها
نخواهد رسید! هنگامى که این پیشگویى هم به نتیجه نرسید، مرتب تکرار میکردند که 

ي زودگذر است و به صورت انتخاب مجلس خبرگان، یک کار سطحى و یک پدیده
بالقوه جنگ قدرت در پشت پرده وجود دارد و باید منتظر باشیم تا چند روز آینده، این 

 و نزاع خودش را نشان دهد!کشمکش 
 -کننـده اسـت  روزها گذشت. شخصیتها و افرادى که موضعگیرى و اظهاراتشان تعیین

مانند نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، اعضاى هیـأت دولـت، علمـاى بـزرگ، مراجـع،      
همه یکپارچگى و تمرکز خودشان را نشان دادند و  -گروههاى مردمى و نهادهاى انقالبى

ا هم عملى نشد؛ ولى باز تحلیلها و تفسیرها سراغ نقاطى میرود کـه بـه آنهـا    بینى آنهپیش
 ي اختالفى را بدهد.نوید وجود زمینه

ي خبرها و اظهارها و گزارشها و تحلیلهاى سیاسى، به این نتیجه میرسـم  من با مطالعه
ن ي ایجاد اخـتالف و کشـمکش میـان مسـئوال    که اینها نمیخواهند به این زودى از مسئله
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جمهورى اسالمى و گروههاى مردمى و گرایشهاى سیاسى ناامید شوند؛ سعى میکننـد بـه   

این مسئله را براى خودشان تـأمین کننـد. بنـابراین، وحـدت      -حتى با القائات -هر قیمتى
اي که امروز وجود دارد، بـراى آنهـا بسـیار سـنگین اسـت؛ زیـرا ایجـاد اخـتالف و         کلمه

راى آنها یک هدف است. بدون تردید در این چنـد سـال،   دودستگى و تنازع و درگیرى، ب
با القائات خبرى و تحلیلى که در روح و مغز افراد بسیارى هم در دنیا اثر میکند، درصـدد  

اند و خوشبختانه در جمهورى اسالمى این القائـات هـیچ تـأثیرى    تأمین اهداف خود بوده
 نداشته است.

 کشوري امید دشمن؛ آشفتگی سیاسی دومین نقطه
ي آشفتگى سیاسى در سطح کشور و القاى این نکته که ي امید آنها، مسئلهدومین نقطه

بنیاد است! آنها بشدت سعى میکننـد ایـن حضـور و    حرکت و حضور مردم در صحنه، بى
ي زودگذر، یک موج و یک هیجان وانمود کنند که به پایان خواهـد  حرکت را یک پدیده

 رسید.

 شمن؛ مشکالت اقتصادي مردمي امید دسومین نقطه
ي امید آنها مشخص میشود و آن، واقعیتهاى دشوار به دنبال این موضوع، سومین نقطه

اقتصادى و مشکالت مردم است، که آنها سعى میکنند این نکته را بـه اثبـات رسـانند کـه     
باالخره مشکالت اقتصادى گریبان دستگاه را خواهد گرفت و نظام جمهـورى اسـالمى را   

 بست خواهد رساند و مردم را دچار سردى و خمودى خواهد کرد!بنبه 
 

؛          
اى کـه مـردم فـداکار    شـده و اهداف اعالم و خط امام ما که نسبت به آرمانهاى انقالب

یم ایـن سـه   نظر داریم، باید تـالش کنـ  روى آنها پیمان خون بستند، همدل هستیم و اتّفاق
ر   نقطه ي امید دشمن به هیچ قیمت تحقّق پیدا نکند. کسانى که با قلب آرام و مطمـئن و پـ

نسبت بـه اصـول و    -اي که بر قلب مقدس اماممان نازل شده بودهمان سکینه -از سکینه
احساس دلسوزى میکنند، بایستى نقاط امید دشـمن   و آرزوهاى امام اهداف و راه انقالب
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 ند.را کور کن
ي همیشگى من بوده است کـه مسـئوالن جمهـورى اسـالمى، خوشـبختانه      این عقیده

هاى اصولى بـا هـم ندارنـد. ممکـن اسـت در برخـى مواقـع،        هیچگونه اختالفى در زمینه
وجه خودشـان  هیچهایى وجود داشته باشد، ولى امروز بحمداللّه آنها هم بهاختالف سلیقه

والن در این خط حرکت میکنند، شـما کـه نماینـدگان    را نشان نمیدهند. همانطور که مسئ
ي فیاض جوشان و بابرکت را روى آحاد مردم سرازیر کنیـد  مردم هستید، باید این چشمه

 و صفاى انقالب و امام را در آنها حفظ نمایید.
  

     
اى مـردم آسـان شـود و    ي امام عزیزمان همیشه این بود که کارى کنید کارها برتوصیه

 مشکالت مردم حل گردد. 
  

  ّ         
البته مشکالت ادارى و اقتصادى وجود دارد، ولـى اینهـا تـأثیرى در حرکـت انقالبـى      
مردم ندارد. همانطور که مشـاهده کردیـد، مـردم بـا اینکـه مشـکالت ناشـى از جنـگ و         

حال ایمـان و عشقشـان را بـه امـام و انقـالب و خـط       درعین کمبودها را لمس میکردند،
 روشن آن حفظ کردند. ما نباید بگذاریم که مردم زیاد سختى بکشند.

  

        
روى آن تکیه کردند و آخرین کار  (ره)ي بازنگرى قانون اساسى که اینقدر اماممسئله

 تشان انجام دادند، گرههاى بزرگى را باز کرد. بزرگى بود که ایشان در زمان حیا
  

؛           
این همه بیانات  (ره)من گمان نمیکنم در طول ده سال گذشته که امام عزیزمان

مورد تأکید قرار داده باشند. یکى » وحدت«ي آمیز ایراد کردند، چیزى را به اندازهحکمت
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ي وحدت دلها و ا سه موضوعى که ایشان بیشترین تأکید را میکردند، همین مسئلهاز دو ی

وحدت زبانها و وحدت راهها و همدستى و همگامى و همدلى بوده است. ما این مقوله 
و تعظیم به روح او پاس بداریم و بعنوان یک هدف  (ره)را بمنظور حفظ حرمت امام

مین آن باشیم. مجلس شوراى اسالمى میتواند قطعى تلقى کنیم و با هر قیمتى درصدد تأ
 مظهر بسیار خوبى براى این تکریم باشد.

  

 »  «  ؛ »ّ «    
ي خود حاکم کنیم. ما میتوانیم ما میتوانیم فرهنگ ناب و خالص اسالمى را بر جامعه

اند، کامالً و دقیقاً طى کنیم. البته اگر آن دست نیرومند همان خطى را که امام ترسیم کرده
َّ «با ما بود، کارها آسانتر میشد؛ اما چاره چیست که  ِ  ْ َ ُ ِ  ُ ُ . وقتى پیامبر 1»َ

باید از دار دنیا میروند،  السالم)(علیهم، انبیاء و اولیاءالسالم)(علیه، امیرالمؤمنینوآله)علیهاهللا(صلّیاکرم
انتظار اینگونه حوادث ناگوار را داشت. این، واقعیت تلخى است که باید آن را بپذیریم و 

ریزى کنیم. آیا میشود گفت که ما ملت انقالبى و خوب و با توجه به این واقعیت، برنامه
با همان قدرت جلوى ما حرکت کند، و اگر امام نباشد،  (ره)قوى هستیم؛ به شرطى که امام

 ستیم؟! این کار که شدنى نیست.ما هم نی
  

         
ما باید بگوییم ملتى انقالبى و قوى و قاطع هستیم و از برکات وجود امام حداکثر 
استفاده را میکنیم، و آن روزى هم که خداوند با اراده و تقدیر خودش، این نعمت بزرگ 

ي امکاناتمان و با ه را از ما گرفت، سعى میکنیم با همهرا از میان ما برداشت و این وزن
ي وجودمان، این راه را ادامه دهیم و خأل ذرهاشک چشممان و با نفس گرممان و با ذره

َ «اللّه خداى متعال هم کمک خواهد کرد؛ شاءوجودش را پر کنیم؛ إن ُ َ  ِ  َ َ  ْ
َّ َ َ َ  َ  َ

ُ َ«2 ،» ّ ِ  َ  ََ  ُ  َ  «3. 
  

                                           
 آیا اگر تو از دنیا بروى آنان جاویدانند؟. 34ي ي أنبیاء، آیهسوره 1
 بر خدا اعتماد کند او براى وى بس است.هرکس  و .3ي ي طالق، آیهسوره 2
 هرکس از براي خدا باشد، خدا براي اوست. .178ي عبدالرزاق گیالنی)، ص(ترجمه المصباح الشّریعه 3
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اش با خدا بود که مورد تفضالت الهى قرار میگرفت. بیایید ما هم بـا  امام بخاطر رابطه

 همان توکل و اخالص و تالش و تصمیم، راه او را ادامه دهیم. 
 

 

 25/2/68اللّه منتظرى، پاسخ به تلگرام تسلیت آیت

         
ى عظیم جهان اسالم، ارتحـال  پس از سالم و تحیت، از پیام تسلیت به مناسبت ضایعه

و همچنـین از دعـاى    العزیز)سرّه (قدسپیشواى آزادگان و امید مستضعفان حضرت امام خمینى
، 1گـان آمیز نسبت به اینجانـب و تأییـد اقـدام مجلـس محتـرم خبر     خیر و اظهارات محبت

   متشکرم.
اکنون که امت بزرگ اسالمى و بخصوص ملت فداکار ایران، با مصیبتى بدین عظمـت  

ي اقشار و آحاد مردم آن است که بـا توکـل   ي ما و همهمواجه شده است، نخستین وظیفه
به خدا و تقویت روح اخالص و همبستگى و همدلى و همزبانى، حرکت عظیمـى را کـه   

نظیرى را براى تداوم آن مبـذول  آغاز کرده و مجاهدت و تالش بى امام بزرگوار و فقید ما
داشته بودند، ادامه دهیم و مطمئن باشیم که نصرت الهى شامل حال مؤمنـان و نیکوکـاران   

 خواهد شد.
 

 1368/ 03/ 26آموزان استان تهران، در مراسم بیعت وزیر آموزش و پرورش، معلّمان و جمعى از دانش

        ،   ِ   
بزرگـوار مـا،    ي سـنگین فقـدان رهبـر کبیـر و امـام     ي تلخ و ضایعهبدون شک حادثه
اسـالمى بـراى ملـت     اي است که در طول تاریخ انقالببارترین حادثهتلخترین و مصیبت

تـأثیر  ان جهان را تحتي مسلمانایران پیش آمده، و از جمله حوادث نادرى است که همه
 قرار داده است.

                                           
پاسخ به تلگرام «و » 1368/ 03/ 25اللّه مشکینی، پاسخ به تلگرام تسلیت حضرت آیت«مضمون این مطلب در  1

پاسـخ بـه تلگـرام تسـلیت حضـرت      «و » 29/3/68اللَّه العظمى حاج میرزا هاشم آملـى  تتسلیت حضرت آی
 نیز تکرار شده است.» 30/3/68اللَّه العظمى مرعشى نجفىتآی
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ي اقشـار ایـن ملـت بـزرگ و     از طرفى، این مصیبت و ضایعه، براى مردم مـا و همـه  

آیند کـه بـا   قهرمان و مقاوم، ابتالى الهى هم است. کسانى از این امتحان سربلند بیرون می
مـل خـویش   اي در راه تعـالى و تکا بار و تلخ، پلهحسن انتخاب خود، از حوادث مصیبت

رو بسازند. اگرچه این مصیبت، سخت و تلخ است، اما کسانى که بـا ایـن مصـیبت روبـه    
میشوند، چنانچه بتوانند با تصمیم و انتخاب و حرکـت درسـت، کـار صـحیح و صـواب      

ي تعالى و تکامل آنها خواهد شد. اما بار، وسیلهي تلخ و مصیبتانجام دهند، همین حادثه
و ابتالى الهى برخورد بد بشود و جامعه با عدم بصیرت و ضـعف   عکس، اگر با امتحانبه

اراده و سردرگمى و عدم استفاده از فرصتهاى الهـى و رو آوردن بـه ضـعفها و نقصـهاى     
بشرى با حادثه مواجه شود، مصیبت وارده، آنها را نخواهد ساخت و پـیش نخواهـد بـرد؛    

 بلکه مصیبت مضاعفى را به بار خواهد آورد.
  

          
اي مثل جنگ احد و شکستى که براى از حادثه وآله)علیهاهللا(صلّیرسول گرامى اسالم

مسلمین پیش آمد، در جهت تکامل مسلمانها استفاده کرد. همین امام و پیشواى بزرگمان 
ا بسیار تلخ و سنگین و ي منیز در طول ده سال گذشته، از حوادثى که براى همه

بار بود، بعنوان عاملى در جهت تقویت و پیشرفت ملت استفاده کرد. آن رهبر مصیبت
ي فیضیه یا قیام پانزده ي مدرسهعزیز، قبل از پیروزى انقالب، از وقایعى مثل حادثه

بعنوان یک ابزار و وسیله در  -با آن همه فشار و سنگینى که براى مردم داشت -خرداد
 اهداف انقالبى خود و ملت ایران استفاده کرد و مردم را پیش برد. جهت

  

       ِ   
ي آزمایشها و امتحانها، دو طرف دارد: یا آن شخص و ملتـى کـه دچـار آزمـایش     همه

بـراى   است، در امتحان موفق و پیروز میشود، و یا شکست میخورد. رحلت امام عزیزمان،
ما یک امتحان است و بحمداللّـه تـا ایـن زمـان، ملـت مـا کـارى کردنـد کـه در امتحـان           

آمده، موفق و سربلند شدند. در حالى که استکبار جهانى در حد اعلى تصمیم گرفتـه  پیش
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بود از این حادثه براى تضعیف اسالم و مسلمین و نظام جمهورى اسالمى اسـتفاده کنـد،   
یت شده و مورد تفضل پروردگار، در همین شـرایط توانسـت   ملت بزرگ و بارشد و هدا

 تثبیت نظام جمهورى اسالمى را براى اسالم و مسلمین به ارمغان آورد.
امروز تحلیلگران سیاسى در سرتاسر عالم، اعتراف میکنند که ملت ایران و نظام 

تر و جمهورى اسالمى، از لحاظ قدرت و قوت و ثبات، نسبت به سالهاى پیش، اگر جلو
قویتر نباشد، عقبتر و ضعیفتر نیست. علت این اعتراف، رشد و آگاهى و اراده و تصمیم 

 ي ملت ایران در اثبات قوام جمهورى اسالمى است. با این حرکت و حضور مردمآگاهانه
در مراسم عزادارى و اظهار وفادارى به امام عزیز و نظام جمهورى اسالمى، و با این 

هنگى و صفا که در این ایام بین تمام اقشار دیده شد، و با این وحدت و همدلى و هما
ي مردم مشاهده گردید، ي فقدان امام راحل از همهشجاعتى که در برخورد با حادثه

ي ملّى و اسالمى ملت ایران، دست از پا دشمن جرأت نکرد در مقابل قاطعیت و اراده
 خطا کند.
 

 ّ        
شما معلّمان و مربیان و نسل جوان هستید که فـردا را میسـازید و اسـتکبار جهـانى را     

کـه امـام و انقـالب اسـالمى آن را بـه وجـود        -ي امیـد روشـن را  مأیوس میکنید و نقطه
در دل مستضعفان عالم زنده نگه میدارید. امام عزیزمان همیشـه بـر ایـن مطلـب      -آوردند

عتقاد داریم که این موضـوع، جـزو محکمـات و ضـروریات     اساسى تأکید میکردند و ما ا
 انقالب و خط امام است.

 
 شهر شهر، سعادتدر مراسم بیعت گروهى از مردم شهرهاى آمل، نیشابور، مهدى

 1368/ 03/ 26هاى شهداى بهار همدان، اي از خانوادهو عده

    ،          
بزرگوار ما بود و در طول حیات  ما مشاهده میکنیم که روح ایمان و توکلى که در امام

، مردم ما را هدایت میکرد، امروز هم دارد مردم و ي مبارك ایشان پس از انقالبساله ده
به  (ره)بزرگوار مسئوالن را به سمت هدفهاى الهى هدایت میکند. همانطور که خود امام
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گویى یک دست و یا قدرتى دارد این مردم و این  د که از اول انقالبمناسبتى فرمودن

را هدایت میکند، امروز هم ما احساس میکنیم که حقیقتاً دست قدرت غیبى الهى  انقالب
است که به مردم اراده و نیرو و روحیه و نشاط حضور در صحنه میدهد و آنها را نسبت 

 دلگرم میکند. به هدفهاى انقالب
  

           
توجه کنید که راه نجات، راه صالح، راه پیروزى بر دشمنان خبیث و مکار، راه جلـب  
رضاى الهى و توفیق در رسیدن به هدفهاى مقدس اسالم و انقالب، عبارت است از همان 

ندنـد؛ یعنـى حفـظ    اى که امام عزیزمان همیشه آحاد ملت ایـران را بـه آن فرامیخوا  توصیه
ي وجود حمایت و حراست ارتباط با خدا، توکل به او، نترسیدن از دشمنان خدا و با همه

 از جمهورى اسالمى. این، راه ملت ایران است.
  

         
کــه  -ي وجـود، تمــام آحـاد ملــت و مسـئوالن، از جمهــورى اسـالمى    بایـد بـا همــه  

حراست و حمایت کنند و در مقابل دشمنان باشـند.   -ترین میراث امام عزیز ماستارزنده
ي کید و مکرى که دارد، ضعیف اسـت. بداننـد   بدانند که خدا با آنهاست و دشمن با همه

که راه سعادت ملت ایران، همین راهى است که با هدایت امام و رهبرمان آن را شـناختیم  
 پیش رفتیم.و در آن قدم گذاشتیم و 

 
 1368/ 03/ 27در مراسم بیعت گروه کثیرى از اقشار مختلف مردم چالوس و نوشهر و استان هرمزگان، 

    (ره)   
انگیزه و ایمان و روح صمیمیتى که در شما وجود دارد، بسیار درخور تقدیر و 

ها بود که انقالب ما بحمداللّه به هها و انگیزسپاسگزارى است. با همین ایمانها و روحیه
پیروزى رسید و در مقابله با مشکالت توانست بایستد. همین حقیقت زیبا در ملت ما بود 

(رضوان اهللا مند کرد. واقعاً امام ما که امام بزرگوار فقیدمان را اینطور نسبت به مردم عالقه
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این بخاطر همین ایمان و ي وجود به مردم کشور عشق میورزید و با همه علیه)تعالى
 فداکارى و اخالص بود.

 

             
راه ملت ایران، همان راهى است که امام بزرگوارمان پا در آن راه گذاشت و مشکالت 
ا را تحمل کرد و در آن راه پیش رفت. هدفها، همان هدفهاست؛ دشمنها هم همان دشمنه

هستند؛ و نیت و همت و اراده هم همان نیت و همت و اراده است. ما راه خود را بر 
ي مردم این است که همچنان مثل سابق، ادامه خواهیم داد. وظیفه (ره)اساس راه امام

 چیز دریغ نکنند.همیشه خودشان را سرباز انقالب و اسالم بدانند و در این راه از هیچ
 

در هر شهرى که زندگى میکنید و جزو هر قشـرى کـه محسـوب     هر جا که هستید و
اي که کار میکنید، باید بدانید که راه مـا یکـى   میشوید و هر شغلى که دارید و با هر سلیقه

 است و باید با ایمان و تالش آن را ادامه دهید.
 

 مرى و شهربانى، در مراسم بیعت فرماندهان، نمایندگان ولى فقیه و مسئوالن عقیدتى، سیاسى ژاندار
 1368/ 03/ 28و رئیس و پرسنل سازمان پلیس قضایی کشور، 

  (ره)    
خداوند به برکات روح پرفتوح امام عزیزمان و با دعاى خیر آن قلب رئوف و مهربان، 
کــه همیشــه بــه شــما اظهــار عالقــه میکــرد و در دل پــر از رأفــت و رحمــتش، محبــت 

اللّـه امـروز هـم دعـاى آن بزرگـوار شـامل حـال مـا و         شاءزاران خانه داشت و إنخدمتگ
ي برادران عزیز و خدمتگزار و زحمتکش خیر عنایت فرمایـد و شـما را   شماست، به همه

 مشمول عنایات و رحمت خود قرار دهد.
  

        
و امروز که دلها و جانهامان لبالب از حسرت  کبیر ما عصر جدیدى را آغاز کرد، امام

ي ما این است که همتاى امت اسالمى است، بزرگترین وظیفهفقدان آن عزیز بى
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آغاز کردند و ملت را در فضاى آن قرار دادند و به جهان  (ره)مشخصات عصرى را که امام

قتى است که ما ها را حفظ کنیم. عزادارى واقعى واعالم فرمودند، بدانیم و این مشخصه
 به این فریضه عمل کنیم.

  

    
ي آنها هایى دارد که عمدهالشّأن ما آغاز کردند، مشخصهعصرى که امام بزرگ و عظیم

نفس براى ملتـى کـه در   عبارت است از: ایجاد روح عزّت و استقالل و استغناء و اعتمادبه
روحیات از او گرفته شود و دیگران بر سرنوشـت  طول سالیان متمادى سعى شده بود این 

 او تسلط پیدا کنند.
جمهور امریکا، کمـک چنـد ده میلیـونى خـود بـه      اینجا همان مملکتى است که رئیس

دولت ایران را متوقف به تعیین فردى که وابسته به امریکاسـت، کـرده بـود. اینجـا همـان      
رئیس آن را رعیـت خـود    -انىکلفت جهقدرت زورگو و گردن -مملکتى است که امریکا

میدانست و با او مثل یک رعیت رفتار میکرد. اینجا همان مملکتى است کـه آراء و افکـار   
و ایمان و دلبستگیها و خواست مردم، هیچ تأثیرى در تعیین سرنوشت اقتصادى و سیاسى 

 آنها نداشته است.

 ضرورت حفظ میراث بزرگ امام(ره) 
پدر جمهورى اسالمى، این کشور و ملت را، به کشور دست قدرتمند معمار انقالب و 

و ملتى تبدیل کرد که در طول این ده سال، بزرگترین و سنگینترین تحقیرها را نسبت به 
کلفت و قلدر دنیا روا داشت و تاکنون هیچ ملتى مثل ملت ما، رژیم همان قدرتهاى گردن

ي دنیا هم به این موضوع مهمستکبر و زورگوى امریکا را اینگونه تحقیر نکرده است. ه
اند. اینجا همان کشور و سرزمین است؛ اما نسبت به گذشته، صد و هشتاد اعتراف کرده

است، حفظ کرد.  (ره)درجه تفاوت کرده است. باید این اقتدار و عزّت را که میراث امام
 دامه دهیم.اگر امام را دوست داریم و اگر جاى خالى او براى ما تلخ است، باید راه او را ا

ي دیگر عصرى که امام موجد آن بودند، عبارت است از گرایش و احترام بـه  مشخصه
ارزشهاى انسانى و عدالت و حریت و آراى مردم. همان شخصـیت باعظمـت کـه امـروز     
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مردم دنیا و دشمنان او نیز به عظمتش اعتراف میکننـد، میگفـت: اگـر بـه مـن خـدمتگزار       
ه من رهبر بگویند. راست میگفت و تعارف و تظاهر نمیکرد. بگویند، بهتر است از اینکه ب

او تا آن اندازه براى مردم احترام قائل بود که خود را خدمتگزار آنها بدانـد. مـا مثـل ایـن     
 نمونه را در دنیا و تاریخ سراغ نداریم.

 

         
یس و دولتهـایى ماننـد آنهـا، ادعـاى طرفـدارى از      چقدر وقیح است که امریکا و انگل

حقوق بشر و احترام به آزادى انسان را میکنند! پیداست کـه دروغ میگوینـد. اگـر احتـرام     
ي اسالم امکانپذیر نیست. شکل کامـل  واقعى به انسان مالك است، تحقّق آن جز در سایه

مـردى بـود کـه دسـت     و مظهر اعالى این احترام و ارزش، زندگى و برخورد همین بزرگ
 ي دنیا را متوجه اسالم و انقالب و ایران کرده است.قدرتمند او، همه

  

        
من به شما برادران و خواهرانى که از سه سازمان ژاندارمرى و شهربانى و پلیس 

ي ، برآورنده1هار این زمینهاید، میگویم که شما میتوانید دقضایی در اینجا جمع شده
باید پناهگاه مردم باشد.  -چه شهربانى و چه ژاندارمرى -خواستهاى امام باشید. پلیس

 وقتى مردم پلیس را میبینند، باید احساس محبت و آرامش کنند. 
  

 ِ    ِ   (ره) 
و فقیـدمان، تـالش مضـاعف     ي ما باید در خأل شخصیتى عظیم مثل رهبـر کبیـر  همه

ي آحاد مردم به این نکته واقف باشند کـه جمهـورى   کنیم. تمام دستگاههاى کشور و همه
بـه آنهـا داده، قـادر     هاى الهى که اماماسالمى و ملت ایران، با ارمغانهاى ارزشمند و عطیه

 است بر تمام دشمنیها و خصومتها در سطح جهان فائق آید. 
 

                                           
 حمایت از حقوق بشر و احترام به آزادي انسانها. .1
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 ر و کارکنان وزارت اطالعات و گروهى از پرسنل واحد حفاظت اطالعات در مراسم بیعت وزی

 1368/ 03/ 30نیروهاى نظامى و انتظامى، 

  (ره)     
از آنها  (ره)بزرگوار از افتخارات دستگاه اطّالعاتى کشور و پرسنل آن، این است که امام

از روى ایمان انجام میگیرد، ارج میگذارد. این ي شما را که راضى بود و تالش مخلصانه
ي افتخار است که توانستید رضایت آن مرد الهى و ملکوتى و حکیم و براى شما مایه

 بزرگ و هوشمند را جلب کنید.
 

          
ارد و ثابـت هـم کـرده    جمهورى اسالمى ایران قصد باج دادن به قدرتهاى بزرگ را ند

است که به هیچ قدرتى باج نخواهد داد و مرعوب هـیچ قـدرتى نخواهـد شـد. بنـابراین،      
هیچگاه براى جلب محبت یا همکارى قدرتهاى زورگوى عالم، از مواضع بحـق خودمـان   

فقید عزیز  ایم، و امامتنزل نخواهیم کرد. ما این اراده را در طول ده سال گذشته نشان داده
ما که مظهر تبلور نظام جمهورى اسـالمى و مظهـر صـالبت و مقاومـت در مقابـل       بزرگ

 ایستاد و مرعوب آنها نمیشد.خواهیهاى دشمن میزورگوییها بود، قاطعانه در برابر باج
 

را بدانیم. بدون شک این موضع، موضع شخصى او نبود؛  ما باید قدر موضع قاطع امام
را مـنعکس میکـرد، کـه مظهـر و معلّـم و معمـار و       بلکه موضع نظام جمهورى اسـالمى  

 بود. موضع ما هم بدون هیچ کم و زیاد، همین است.   (ره)اش امامدهندهخط
 

ّ        
باید بر کار خود قوى بود و اقتدار داشت. یکى از اساسیترین کارها در این خصـوص،  

ام امام عزیز به شما، همین موضوع بود که کار اطّالعات را کار اطّالعات است. علت اهتم
 مهم میدانستند و اخالص را در شما مشاهده میکردند.  
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  03/1368/ 30 آذربایجان، مردم مختلف اقشار و مسئوالن روحانیون، بیعت در مراسم

           ِ 
اي که ممکن است به نظر دشـمن یـک   این است که از حادثهاز عوامل رشد یک ملت 

عامل ضعف به حساب آید، از همان حادثه بعنوان عامل قـوت اسـتفاده کنـد. از سـالهاى     
کـه رکـن اساسـى و     -بزرگـوار  ي دشمنان ما این بود که با رحلت امـام پیش، تحلیل همه
 انقـالب  -آمدنـد سـاب مـی  ي نظام بـه ح و عمود حقیقى خیمه ي انقالبسنگینترین وزنه

نابود میشود و وحدت ملت مخدوش میگردد و جمهـورى اسـالمى دچـار ضـعف و یـا      
 انحالل خواهد شد!

ي حقیقتاً اگر کسى با ابزارهاى مادى و با چشم ظاهرى تحلیل میکرد، همین نتیجه
چیز  عامل تمام شدن همه (ره)آورد. در این تحلیل، فقدان امامقهرى و طبیعى را بدست می

آمد. ملت ما در این امتحان بزرگ، عکس این مطلب را ثابت کرد و از آن به حساب می
آمد، در جهت ثبات و وحدت و پیشرفت استفاده اي که عامل ویرانى به حساب میحادثه

به عامل قوت در نظام  (ره)ي ملت، فقدان امامکرد. بنابراین، با هوشیارى و ایمان مخلصانه
تبدیل شد. امروز رشد و بینش مردم ما، حتى از مسلمانان صدر اسالم جمهورى اسالمى 
نیز بیشتر است؛ زیرا آنها نتوانستند بعد از رحلت آن  وآله)علیهاهللا(صلّیو زمان پیامبر اکرم

بزرگوار، وحدت و تحرّك و ایمان خود را حفظ کنند؛ اما ملت ما توانست این کار را 
 بکند.

  

     ،      
در اینجا الزم است که به موضعگیرى شما مردم غیور آذربایجان تصریح کنم. البته 

انجام دادید که باعث  (ره)آنچه شما در طى این چند روزِ بعد از رحلت حضرت امام
بشناسد، این شور و آذربایجان را هرکس  ناامیدى دشمن شد، براى من غیرمنتظره نبود.

ترین امتحانها را حماسه را انتظار دارد. آذربایجان در طول ده سال پس از انقالب، سخت
اى از مناطق کشور، با امتحانهاى با بهترین وجه گذرانده است. هیچ استان و منطقه

ي آن برآمد، مواجه نشد. دشوارى که آذربایجان با آن مواجه بود و به این خوبى از عهده
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از نهضت مشروطیت تا امروز، آذربایجان همیشه در صفوف مقدم خط اسالم و تبعیت از 
رهبرى اسالمى و مقابله با دشمنان قرار داشته است. همین نقاط قوت، دشمن را مأیوس 

 میکند.
  

در میـان   -ي جوشـان الفـت و محبـت   آن مظهر وحدت و سرچشمه -تا امام بزرگوار
ست کارى انجام دهد. تمام دلبستگى استکبار این بـود کـه در   آحاد مردم بود، دشمن نتوان

انگیزى قـرار  فقدان امام، وارد صحنه شود. امروز بحمداللّه ملت ما در یک انسجام اعجاب
 دارد. ما باید در برابر این نعمت بزرگ الهى، به دستور خدا عمل کنیم. 

 

؛           
 کرده امیدوار را دنیا مسلمانان تمام ما، اسالمى بزرگ انقالب! خواهران و برادران

 ارتحال براى آفریقا، و اروپا و آسیا در و عالم غرب و شرق در مسلمانان اگر. است
 حرکتکه  است امیدى دلیل به میکنند، عزادارى ایران ملت مثل و شوندمی عزادار (ره)امام
 را ما بزرگوار امام آنها. است آورده وجود به آنها دلهاى در امام رهبرى به ایران ملت
 آنگونه عزیز، آن غم در لذا آوردند؛مى حساب به خودشان امیدهاى و آرزوها مظهر

 این باید ما. است آورده وجود به امید مسلمانها دلهاى در ما انقالب. کردندمی عزادارى
 راهى و خط همان درکه  شد خواهد حفظ امید این صورتى در. کنیم حفظ را امیدوارى

 ي مسیرادامه دادند، حرکت انقالب اهداف سمت به را مسئوالن و ملت عزیز، امامکه 
 .نترسیم چیز هیچ از و بدهیم

  

        ّ    
رسـانید. مـا قـدر    ي برادران و خواهران آذربایجان شرقى و غربى بسالم من را به همه

اي هسـتید کـه از امتحانهـاى    صمیمیتهاى شما را خیلى خوب میدانیم. شما مـردم آزمـوده  
اللّه در آینده بتوانید آرزوهاى شاءاید. امیدوارم که إنمختلف سربلند و روسفید بیرون آمده

 ي عمل و تحقّق بپوشانید.عزیز و فقید را، بهتر و قویتر جامه بزرگ اسالمى امام
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 ورامین، راهپیمایان ي اصفهان،ي علمیهحوزه خواهران قزوین، مردم مختلف اقشار و جمعه امام بیعت ر مراسمد
  03/1368/ 31 ي پاکستان،امامیه جوانان سازمان دانشجویان و نوشهر رزمندگان از جمعى

 ؛        
اممان را قاطعانه دنبال خواهیم کرد، اولین تکلیف این که اعالم میکنیم راه اموقتى

 چه بود.  (ره)است که ببینیم عناصر اصلى حرکت امام
امت از حدود بیست سال پیش شروع کردند، منجر به تأسیس نظـام و   حرکتى که امام

حکومتى شد که اسالم را مبناى زندگى قرار داد و با توفیق الهى کار را به جایى رسـاندند  
اسالم و مسلمین در دنیا عزیز شدند. این راه، راهى طوالنى و دشوار بود. پیمودن ایـن   که

بزرگ ما حائز آن شرایط بود، توانست این راه را طـى   مسیر، شرایطى داشت، و چون امام
 کند.

 

؛              
 آن آیاکه  ببینیم باید صادقیم، هم نیت این بر و نیمک دنبال را راه آن خواهیمکه می ما
 و روحیه همان با امام یقیناً. است مهم این خیر؛ یا ایمکرده ایجاد خودمان در را شرایط
 و راه براساس هم او هدف و راه. کردندمی حرکت الهى پیامبرانکه  کردمی حرکت روشى
َ «. کردندمی مالحظه را عواملى خود، دشوار راه پیمودن در آنها. بود پیامبران هدف َ

 َ ْ  َ  ِ ِ َ ِ  ْ ِ  ُ َ  ْ َ  َ ُ ِ ُ  ِ َّ ِ  ْ َ ْ  َّ ِ ُ ِ ْ  َ  ِ َّ ِ  ُ ِ َ ْ  ِ ِ ْ َ ِ  ُ َ ِ َّ ُ
ْ
ِ  َ ِ«١ .

 است الزم حتماً عامل دو این. او به تکیه و خدا به استعانت دوم، و استقامت؛ و صبر اول،
 .شد نخواهد طى راه نباشد، اگر و

 بـر  او. کنـد  طـى  را راه نمیتوانسـت  نمیداشـت،  نظـر  در را عامـل  دو ایـن  (ره)امام اگر
 دشـمن،  شـماتتهاى  و پراکنیهاشایعه و هاطعنه و فشارها و کمبودها و سختیها و مشکالت

 دشـمن  او نکنـد؛  دشـمنى  و توطئه دشمنکه  داشت انتظار نمیتوان. کرد و استقامت صبر
 و مشـکالت  مقابـل  در بایـد کـه   هسـتیم  مـا  ایـن . کـرد  خواهـد  دشمنى و توطئه و است
 ي راه،ادامـه  بـه  نسـبت  و کنیم استقامت و صبر گذارد،می ما راه سر دشمنکه  هایىتوطئه

                                           
و پایدارى ورزیـد، کـه زمـین از آنِ     از خدا یارى جویید«موسى به قوم خود گفت:  .128يیهآ ي أعراف،سوره 1

 .»] براى پرهیزگاران استهد و فرجام [نیکیداز بندگانش که بخواهد مهرکس  خداست آن را به
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 رابطـه  او بـا  و بجوییم استعانت خدا از باید دیگر، طرف از. نشویم ملول و کسل و خسته
 اعتقـاد  دیگرى نیروى به ي الهى،قوه و حول جز و بدانیم درست را او راه و باشیم داشته
 .باشیم نداشته

 

   ِ   (ره)    
ي مردم ما بحمداللّه در برابر مشکالت، صبر و استقامت خود را نشان دادند و در همه

و تفضل الهى را ثابت کردند و در امتحان  مراحل مبارزه، استعانت از خدا و تکیه به لطف
بزرگى هم که خدا براى ملت ما بخاطر فقدان رهبر عظیم و عزیزمان پیش آورد، باز مردم 
نشان دادند که حقّاً و انصافاً صبور و آگاه و بااستقامت و به خدا متوکل و متّکـى هسـتند.   

 این روحیه را باید حفظ کنیم.
  

        
 و پاکستان مردم بینیدمی شما اگر. دیدمی یکجا را اسالمى امت ما، الشأنعظیم امام

 اینقدر اسالمى جمهورى نظام و انقالب به نسبت اروپا، حتى و آسیا و آفریقا مسلمانهاى
 (ره)امامکه  است خاطر بدان میدانند، خود رهبر و پدر را امام و میکنند وابستگى احساس
 هر جا در -اسالمى امت و اسالم او، براى. نمیکرد فکر ي مرزهامحدوده در اي ومنطقه

. است همینطور نیز ما براى بود؛ مطرح -کند زندگىکه  دنیا اي ازگوشه هر در و باشدکه 
 محترم و معتبر دارند، حضور جهان سرتاسر درکه  کلیت همان با را اسالمى امت ما
 .هستیم مسلمانان بین برادرى روابط ستحکاما به معتقد و شماریممی

 
هـاى  نشـانده مصالح مسلمین، مصالح مشترك است؛ اگرچه حکومتهاى فاسد و دسـت 

هاى استکبار جهانى، بـا آن مخالفـت کننـد.    استعمار، از این مصالح بترسند و بخاطر نقشه
گین باشند. مسلمین باید به هم کمک کنند و در شادى یکدیگر شاد، و در غم یکدیگر غم

اللّـه بـا کمـک    شـاء بر همین مبنا بود؛ مـا هـم إن   (ره)این پیام انقالب ماست و حرکت امام
 خداوند، بر همین مبنا حرکت خواهیم کرد.
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 ي عالى تربیتى در مراسم بیعت نیروهاى بسیج پایگاههاى شهریار، دانشجویان مدرسه
 1368/ 01/40هاى شهداى ازناى لرستان، و قضایی قم و خانواده

؛             
فقید و عزیز و نسـبت بـه ثبـات و     حرکتها و ابراز احساسات ملت ایران نسبت به امام

انسجام جمهورى اسالمى، دل دوستان ما و مسـلمانان باوجـدان و معتقـد را در سرتاسـر     
انها و مستضـعفان بسـیارى از کشـورها نیـز از ایـن همـه       عالم شاد میکند؛ حتى غیرمسلم

انسجام و تحرّك و اراده و ثبات و ایستادگى خوشحالند و احساس امید میکنند و متقـابالً  
 دشمنان ما خشمگین و مأیوس میشوند.

این حرکتها و وفاداریها و این انسجام و وحدت بایـد همیشـه بـاقى بمانـد؛ مـردم در      
د و از انقالب و اسالم و نظام الهى خـود دفـاع کننـد. ایـن کـار      صحنه حضور داشته باشن

عالوه بر امیدوارى دلهاى مـؤمن در سرتاسـر عـالم، فرشـتگان خـدا را هـم خوشـحال و        
 شیاطین را مأیوس خواهد کرد. 

  

  (ره)   
 یقیناً روح پرفتوح امام عزیز از شما راضـى اسـت. او آرزو داشـت کـه همیشـه ملـت      
مسلمان ایران، قدرت و اراده و ایستادگى و ثبات خود را در مقابل دشـمن حفـظ کنـد و    

 وقت احساس ضعف نکند و شکسته و مأیوس نشود.هیچ
 

 گناباد، و دامغان خمین، شهرهاى روحانیون و پاسداران سپاه رزمندگان از گروهى بیعت در مراسم
03 /04/1368  

     (ره)   
رفته مینگرم، احسـاس میکـنم کـه    ي نورانى شما برادران سپاهى و جبههوقتى به چهره

دل امام براى شما میتپید و همواره نسـبت بـه شـما احسـاس محبـت و عطوفـت پدرانـه        
شما و نیـز علمـاى    شک روح آن بزرگوار هم متوجهمیکرد. این محبتها طرفینى است. بی

ر همیشگى انقالب و اسالم که در این مجلـس حضـور دارنـد،    عزیز و محترم و خدمتگزا
 است.
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  (ره)          

 -ي مـا در کنار صبر و وفا و استقامت شما، و با کسب کمکها و امدادهاى الهى، همـه 
وه اى کـه زنـدگى میکنـیم و بـه هـر قشـر و گـر       هر جا هستیم و در هـر شـهر و منطقـه   

ي سنگین را بر عهده داریم که بایـد آنهـا را بـه    دو وظیفه -اى که وابسته هستیماجتماعى
 بهترین وجه انجام دهیم.

ي اول این است که صالبت و ابهت و عزّت انقالب را حفظ کنیم و راه امـام را  وظیفه
ق و خواهیهاى دشمنان اسـالم و انقـالب نشـویم. شـر    با قاطعیت ادامه دهیم و تسلیم باج
انـد و زورگوهـاى دنیـا هـم توقعشـان را از جمهـورى       غرب عالم این انقالب را شناخته

اند. ملتها و دولتهاى ضـعیف، بـا ضـعف خـود بزرگتـرین ضـربه را بـه        اسالمى کم کرده
خودشان میزنند. چنین ملتها و دولتهـایى، از طـرف قـدرتهاى بـزرگ مـورد تـرحم قـرار        

 نمیگیرند.
بدانند که انقالب ما مانند صخره است و نمیتوان به او ضـربه  قدرتهاى استکبارى باید 

زد و چیزى از او کاست. ما باید این اقتدار و ابهت را حفظ کنیم. امید ملتهاى مسلمان بـه  
انقالب و جمهورى اسالمى، بخاطر همین صـالبت اسـت. اینکـه در رحلـت امـامِ شـما،       

ى که روى آنهـا وجـود دارد، اینگونـه    ي اقصا نقاط جهان، با تمام فشارملتهاى تحقیرشده
ي خود میکوبند، بخاطر این اسـت کـه عـزّت و عظمـت     عزادارى میکنند و بر سر و سینه

منـد  ي آن مرد الهى میدیدند؛ لذا او را دوست داشتند و بـه او عالقـه  خودشان را در چهره
ت و      عـزّت  شده بودند و به او عشق میورزیدند و آن عزیـز را مظهـر موجودیـت و هویـ

 آوردند. این افتخار براى جمهورى اسالمى باید محفوظ بماند.خودشان به حساب می
 را خود کشور نتوانیم ما اگر. است کشور آبادانى و سازندگى به توجه ي دوم،وظیفه
 خواهند جرى ما به نسبت نیز دشمنان و شوندمی مأیوس ما از مسلمان ملتهاى بسازیم،

 وظیفه ما. کنند آباد و بسازند را کشورشان نتوانستند هااین گفت خواهند بدگوها. شد
 و شهرها و طبیعت ي ابعادهمه در را سازندگى و کنیم تالش کشور آبادانى براى داریم

 وظیفه همچنین. سازیم محقّق... و اشتغال و کشاورزى و صنعت و اقتصاد و روستاها
 رسیدگى بیشتر قشر این دگىزن به و ببریم بین از کشور در را محرومیت و فقر داریم
 .است (ره)امام وصیت و ي ماوظیفه این،. کنیم
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َ  «ما باید میراث امام را حفظ کنیم. او که اهل درهم و دینار نبود؛   ً  ِ ّ َ ُ  
َ

 ً َ ت. زخارف مادى دنیا . او مانند پیامبران، از خود درهم و دینارى باقى نگذاش1»ِ
کوچکتر از آن بود که به آن روح ملکوتى و بلند راه پیدا کند. در حقیقت میراث او، 

ي دست اوست، که به برکت انقالب باید آنها را شدهجمهورى اسالمى و جوانهاى ساخته
 حفظ کرد.

 
یـک   ي بزرگ را به نحو مطلوب انجام دهیم، باید همـواره اگر بخواهیم این دو وظیفه

راز را که رمز پیـروزى و توفیـق در سـازندگى و توفیـق در حفـظ انقـالب و جمهـورى        
هـا را دور  بایـد بهانـه   اسـت. » وحـدت کلمـه  «اسالمى بود، مورد توجه قرار دهـیم و آن،  

ریخت. باید این فضاى صمیمیت و مهربانى را که امروز به برکت توجهات روح پرفتـوح  
 است، حفظ کرد.   در کشور به وجود آمده (ره)امام

 

 ؛       
 اثـر  مـردم  در آنهـا  تصـریح  و اشـاره  و حرف و حرکات و هستند حساسکه  افرادى

کـه   کسـانى . نزند دامن تفرقه و اختالف ایجاد به آنها کارکه  باشند مواظب باید گذارد،می
اي وجهـه  از مـردم  میـان  دره کـ  کسـانى  و است، اختیارشان در تریبون و دستشان در قلم

 دائمـى  وصیت این کرد؛ حفظ را کلمه وحدت باید. کنند مراقبت خیلى باید برخوردارند،
 مـورد  »وحدت«ي اندازه اي بهمسئله کمتر انقالب، از بعد سال ده طول در شاید. بود امام
 .بود بزرگوار آن تأکید
 

 ون استان مازندران ي جمعه و روحانیدر مراسم بیعت گروه کثیرى از ائمه
 1368/ 04/04و طلّاب کشورهاى اسالمى مقیم ایران،  علماو اصفهان و 

  ، ؛    ، 
ي روحانیت داد؛ زیرا آنها بار را باید به جامعهي مصیبتحقیقتاً سرسالمتى این حادثه

 السالم)(علیهمارثان انبیاى الهىه علماى امت، وـهستند؛ همچنانک (ره)وارثان معنوى امام
                                           

 دینار و درهمی از خود به جاي نگذاشتند. .32، ص 1اصول کافی، ج  1
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در علوم و اهداف  السالم)(علیهمي انبیاءبزرگوار و فقید ما، خود وارث سلسله میباشند و امام
 و راهشان بود.

  

         
 وآله)لیهعاهللا(صلّیي شریعت اسالم ناب محمدىاز آنجا که انقالب اسالمى ایران بر پایه

استوار شده است، نمیتواند به مرز و ملیت و قومیت خاصى محدود باشد. مسئله این 
نیست که ملت ایران یا مسئوالن این کشور بخواهند با روشهاى معمول دنیا، انقالب را 
به جایى و براى کسى صادر کنند؛ بلکه موضوع این است که وقتى تفکر و درك اسالمى 

ي فضاى براى جمعى از مسلمین مطرح میشود، بطور طبیعى همهو الهى و بینش نوین 
 عالم اسالم بنا بر ظرفیت و موقعیت خود، از آن بینش و درك استفاده خواهند کرد.

  
چه کسى از ایران به اقصا نقاط کشورهاى اروپایى و آفریقایى و آسیایى رفته بود و از 

این حرکت عظیم در دنیا، به طرفدارى  براى آنها سخن گفته بود که (ره)امت فضایل امام
رغم از او در زمان حیات بابرکتش، و به عزادارى آن عزیز پس از رحلتش، برخاست. على

 میل استکبار، دنیاى اسالم و امت اسالمى یکپارچه است. وقتى از اسالم و اصول انقالب
م هستند؛ و آن ي مسلمانان عالاسالمى سخن میگوییم، مخاطب ما همه و اهداف انقالب

هنگام که از مبارزه و مقابله با استکبار جهانى و قلدرها و غارتگرهاى جهان حرف 
میزنیم، مخاطب ما تمام مستضعفان عالمند. این، طبیعت پیام ماست؛ استکبار جهانى هم 

اسالمى نیز بخاطر همین نکته  و انقالب (ره)این مطلب را میداند. دشمنى او با ما و امام
 است.

  

        
در جوامعى که نابودى روحانیت ممکن نبود، سعى میکردند این قشر را به قدرتها و 

ي دربارى که این همه ر وابسته کنند. آخوندهاى وابستهئدربارهاى فاسد و حکومتهاى جا
م و مسلمین خیلى خیانت عزیز از آنها به بدى و نفرت یاد میشد، به اسال در بیانات امام
میبینم گردن «آور زمان خود فرمود: به یکى از اشخاص نام السالم)(علیهسجاد کردند. امام
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خودت را براى ستمگران محور آسیاب قرار دادى، تا آنها مظالمشان را بر گرد محور 
 ». گردن تو بگردانند و با تکیه به تو، به مردم ظلم کنند

 

   ،      
ي عظـیم روحـانى   اي در این مجموعهکه بنده هم طلبه -ي روحانیتتکلیف ما جامعه

ي علمـى روحانیـت   این است که هرچه توان داریم، بر استحکام معنـوى جامعـه   -هستم
زیـرا آبـروى   بیفزاییم. علماى محترم در این زمینه، عمالً و فکراً و مشیاً و زیاً وارد شوند؛ 

 است. -بخصوص آبروى امام -روحانیت، آبروى اسالم و انقالب
از روحانیت خیلى تجلیل و حمایت کردند. هر حرکتى که روحانیت انجام  (ره)امام

دهد و براى اسالم و مسلمین مثمر و بابرکت و درخشان و مفید باشد، براى امام نیز آبرو 
ي روحانیت و افراد معمم سر زند که امعهو ذخیره است. برعکس، هر حرکتى که از ج

خداى نکرده باعث ایجاد تردید در ذهن مردم یا ابهام در عقاید و افکار آنها و یا موجبات 
و  -ي سرشکستگى اسالم و انقالببدبینى مردم نسبت به روحانیت را فراهم آورد، مایه

 خواهد بود، که باید با آن مقابله شود. -بخصوص امام عزیزمان
 

؛              
ي روحانیت، بیشترین و سنگینترین بارها را بر دوش خود هنوز هم باید جامعه

(ره) احساس کند و پیشقراول و پیشتاز قشرهاى گوناگون مردم باشد، و همچنان که امام

با عمل و زبان خود در جامعه همواره توصیه میکردند، دین و اخالق و معنویت را، 
 معنویت و دین و اخالق کند. ي دلها را متوجهبپراکند و همه

 
  سمنان، مردم مختلف قشرهاى و فقیهي ولىنماینده و جمعه امام بیعت در مراسم

 قوچان، شیروان، کرج، مردم مختلف قشرهاى و ي جمعهائمه
  04/1368/ 04 نیشابور، بسیجیان از جمعى و کازرون 

        
و ایمان آنها به خداوند، دشـمنان نظـام را مـأیوس     هاى انقالبحضور مردم در صحنه
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و رهبـر   میکند. دست غیب الهى و قدرت الیزال او، دلهـا را بـه طـرف اسـالم و انقـالب     

ـ   نظیر آن و نظام جمهورى اسالمى جذب کرد. امـام معظّم و بى ز مـا، قـدر ایـن    فقیـد عزی
، نسبت بـه مـردم از عمـق    ایم که بقدر امامتوجه عمومى را میدانست. کمتر کسى را دیده

دل احساس محبت و اعتماد کند. او به شـجاعت و ایمـان و وفـا و حضـور مـردم بـاور       
بزرگوارشـان   داشت، و مردم هم حقّاً و انصافاً پاداش آن اعتماد مطلق را بـه رهبـر و امـام   

 دادند.  
 همان با مردم به بزرگوار و شما مردم به وجود آمد. آن (ره)متحان عجیبى براى اماما

 ممتاز و برجسته آدمهاى دنبال پیامبران. بودند کرده نگاه پیامبرانکه  کردمی نگاه چشمى
َ« گشتند؛می ي مردمتوده و مؤمن انسانهاى پى در بلکه نبودند؛ َ ُ َ َ ِ ِ«1 .
 رابطه آنها با و زدمی حرف آنها با داد،می دل ي مردمتوده به نمیگشت، خواص بالدن امام

 .کردمی سفارش اشتر مالک به السالم)(علیهامیرالمؤمنینکه  همانطور داشت؛
  
 و انقـالب  از دفاع بارهاى سنگینترینکه  کسانى همان و مردم متن و توده به دادن دل
مردم هم به آن بزرگوار پاسـخ مناسـب    .بود (ره)امام ویژگیهاى از آنهاست، دوش بر کشور

العبور و خطرناك عبور میدادند و به همین خاطر توانستند این انقالب را از راههاى صعب
 دهند و بگذرانند.

  

              
ایـم، نگـاه کنـیم، وحشـت     طى کـرده  اگر به عقب برگردیم و راههاى خطرناکى را که

العبـور، بـا   ي کوهسـتانى و صـعب  وخمهـاى یـک جـاده   میکنیم. گاهى انسان در میان پیچ
ي کوه رسید، پشت سر خود را نگاه میکنـد و  احتیاط و دقت قدم برمیدارد؛ بعد که به قلّه

ایـن  ي مـا  با تعجب میبیند که از چه جاهاى خطرناکى عبور کرده است. ده سـال گذشـته  
ي اقتصادى، همدستى قدرتهاى بـزرگ علیـه جمهـورى    وضعیت را دارد. جنگ، محاصره

هـاى داخلـى،   اسالمى، تبانى نیروهاى نظامى اروپا و امریکـا و ارتجـاع علیـه مـا، توطئـه     
اعتقادان به اسالم و مـردم،  گراها و بىنفوذیهاى دشمن، طراحى کودتا، نفوذ لیبرالها و ملی

                                           
 در برابر مؤمنان فروتنی کردند. .290، للصبحی صالح، ص البالغهالنّهج 1
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 ایم.اند که ما آنها را با سالمت پشت سر گذاشتهبوده العبورىمسیرهاى صعب
ي اول، بخاطر لطف و فضل و دست قدرت و حمایت کسب این موفقیت، در درجه

و رهبر بزرگ خود بوده  ي بعد، پیوند مستحکم شما مردم با امامپروردگار، و در درجه
ا کرد و دوستانمان ي دنیا را متوجه ماست. لذا وقتى جاى خالى آن شخصیت عظیم، همه
ي حساس، حضور مردمى ملت ایران نگران و دشمنانمان خوشحال شدند، در این لحظه

ي ایمان و حساسیت و را بیمه کرد. داشتن روحیه انقالب (ره)و پیوندشان با آرمانهاى امام
وفا نسبت به اصول انقالب و اسالم و امام، موهبت بسیار بزرگى است که خداوند آن را 

ي محکمى ما مبارك کند و برایتان نگه دارد و این ایمان و احساسات را، پشتوانهبر ش
 براى انقالب قرار دهد.

 
 1368/ 05/04در مراسم بیعت هزاران نفر از نمایندگان کارگران سراسر کشور، 

     ِ   
رشـور و ایمــان  ي احساسـات پ دیـدار بـرادران و خــواهران عزیـز کـارگر و مشــاهده    

عزیزمـان بـا قشـر     ي قلبى و عمیـق امـام  ي شما، هرکسى را به یاد محبت و رابطهآگاهانه
 اندازد.می -که ستون اصلى تولید در کشور هستند -کارگر زحمتکش

  

     
 در حال حاضر که من به پشت سر نگاه میکنم و عملکرد این ده سال را میبینم، حقیقتاً

هـا و پرتگاههـاى سـختى    ایم و بـا چـه دره  حیرت میکنم که ما از چه راههایى عبور کرده
اي لحظه بر آن روح پاك، نور و رحمـت ببـار. چـه معجـزه    بهایم. خدایا! لحظهمواجه بوده

 نشان داد، و چقدر دست او قوى و دلش پرظرفیت بود.
  

       
مراحل، به مردم اطمینان فراوان داشت. در یکـى از پیامهـاى خـود بـه      تریندر سخت

مردم فرمود: من شما را خوب میشناسم، شما هم من را خـوب شـناختید. واقعـاً اینگونـه     
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بود. امام این مردم را خوب شناخته بود و به صفا و وفا و غیرت و شجاعت و صداقتشان 

ن را خوب شناخته بودند و پاسخ مناسـب بـه او   واقف بود؛ مردم هم حقّاً و انصافاً امامشا
 میدادند.
 

  ِ  ِ       ِ   (ره) 
آن  -یقیناً تحلیلگرهاى دنیا براى سال دهم و یازدهم انقالب اسالمى، چنین وضعى را

سیاسى امریکا و  بینى نمیکردند؛ بلکه برعکس، استراتژیستهاىپیش -(ره)هم با فقدان امام
اروپا، براى امروز ما وضعیت سیاهى را ترسیم میکردند. آنها فکر نمیکردند در چنین 

برخوردى قوى کنیم.  آمده،روزى، تا این اندازه با هم متحد باشیم و با قضایاى پیش
تصور نمیکردند که این ملت بتواند خودش را با سرعت بازیابى کند و تصمیم الزم را 

هش را ادامه دهد. پس، وضعیت ما از آنچه که در محاسبات دشمنان و حتى بگیرد و را
 دوستانمان بود، خیلى بهتر است.

 
 1368/ 05/04در مراسم بیعت جمع کثیرى از مردم استان همدان و شهرهاى سارى و ساوه، 

؛         
باشیم و آن، تکلیف الهى است. آنچه ما  ي ما باید به یک نقطه و یک مرکز متوجههمه

را در طول این ده سال و چند ماه، به این قدرت و استحکام و صالبت در مقابل دشـمنان  
جهانى رساند و از اختناق و ضعف و تفرق و ذلّت گذشته بیرون آورد و به عـزت اسـالم   

اییهـاى آن رهبـر   منتهى کرد، توجه به خدا و اتکال به او بود. وقتى مردم بـه برکـت راهنم  
بزرگ، از گرایش و سرسپردگیهاى مادى بیرون آمدند و به سمت خـدا حرکـت کردنـد و    

 را به پیروزى برسانند. راه او را بر راه زندگى راحت ترجیح دادند، توانستند انقالب
این بود؛ کـه توانسـت    -نظیرآن امام استثنایى و بى -الشّأن ماعامل موفقیت رهبر عظیم

عظیمى را اینطور به حرکت درآورد و میلیونها انسان را خدایى کند و راه اسـالم  اقیانوس 
ي قدرتهاى دنیا علیه او بسـیج شـده بودنـد،    را، راه زندگى قرار دهد و اسالمى را که همه

 ي معنوى را دوباره احیا نماید.شدهعزیز کند و معنویت و ارزشهاى منزوى
ي صـالحش را هـدایت   نمیکرد، خدا نیـز بنـده  او چون مرد خدا بود و براى خود کار 

اى بخشـید، تـا راه را پیـدا کنـد. بـه او جـرأت و       کرد و به دل و ذهن او صفا و روشـنى 
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شهامت داد، تا در مقابل دنیایى از دشمن بایستد؛ و با دل او انس گرفت، تا از روگردانـى  
 انسانها در روزگار غربت، وحشت نکند.

ابراهیم، در غربت و تنهایى و اقلیت بود؛ اما از تنهایى و  یک روزى امام ما مثل نوح و
 ي خالیق بزرگتر شمرد. تهدید نترسید و خدا را از همه

  

؛          
اگر به گذشته نگاه کنید و ایمان و فداکارى و عشق و خلوص مردم را در نظر بگیرید 

د دشمنان ما را که به جایى نرسید و عملى نشد، مرور کنیـد، خواهیـد   و خصومت و تهدی
نـه پیـامبر، بلکـه     -دید که چگونه به برکت رهبرى آن مـرد خـدایى و انسـان پیامبرگونـه    

جـویى  گرها به دنبال بهانهطلبها و وسوسهکننده به روش آنان؛ بهانهشاگرد پیامبر و حرکت
 است.   راه دشوار آینده هموار شده -نباشند!

 

          
حرکت کنند؛ زیرا  (ره)شده از سوى امامي قشرها باید به سمت هدفهاى تعیینهمه

توزى آنها با اسالم و جمهورى اسالمى و ملتهاى خصومت ما با دشمنانى که کینه
یل، همان روشها و مستضعف ثابت شده، عیناً همان خصومت گذشته است. روشها و وسا

ي کسانى ایم. آن آزمایشها براى ملت ما و همهوسایلى است که در گذشته آنها را آزموده
ي روشن کننده و آموزنده بود. ما باید به سمت آیندهکه وضعیت ما را میدیدند، خوشحال

 حرکت کنیم. 
 

  04/1368/ 06 نمونه، بسیجیان از کثیرى جمع بیعت در مراسم

       
این حرف درستى است که بسیج بیست میلیونى پرشور و بااخالص کشور، پدر 

ي ي بین شما و آن قلب منور و پرعطوفت، رابطهمهربانى را از دست داد. حقیقتاً رابطه
افتاد که در حضور آن بزرگوار، از بسیج و وقت اتّفاق نمیپدر و فرزند بود. شاید هیچ
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صحبت شود،  هاى انقالبیهاى جوانان مؤمن و بااخالص میدانهاى جنگ و صحنهفداکار

ولى آن بزرگوار از این حرکت پرشور مردمى، با رقت و عطوفت یاد نکنند. گاهى افرادى 
میرسیدند و آن پدر عزیز، پاسخ  (ره)در شمار بسیجیان عظیم و انبوه خدمت امام

الشّأن را در کنار خود نداریم، حال ما آن وجود عظیم آمیز و پدرانه به آنها میدادند.محبت
 و این یک واقعیت تلخ است. 

  

      
ما که معتقدیم روح مؤمنین، آزاد و بینا و مسلط بر امور دنیاى مادى است، شاید بشود 

ي مـا و متوجـه   اکنون روح مقدس امـام، نـاظر بـر احـوال جامعـه     با اطمینان گفت که هم
فرزندان خود است. این ملت فرزندان او بودند. براستى، آن بزرگـوار از مـا و فرزنـدانش    

ي اصلى اینجاست. عزادارى الزم است؛ اصالً دست خود ما نیست. چه توقّعى دارد؟ نکته
مگر میتوانیم بر این مصیبت نگرییم و احساسات جوشان خودمان را نسـبت بـه آن عزیـز    

ش بگذاریم؟ اینها به جاى خود محفوظ است؛ اما اصـل قضـیه، تـداوم راه و    یگانه، سرپو
اجراى وصیت اوست. اگر امروز او زنده بود، از ما چه میخواسـت؟ ایـن مهـم اسـت کـه      

 ي عمل بپوشانیم.ي او را جامهخواسته
  
 نوجـوان  -قشـرى  هـر  از و سـن  هر در شما. است »بسیج« همان ي ملت،زبده و بدنه
 بـا  دائـم  میکنیـد،  زنـدگى کـه   کشور اي ازنقطه هر در و -ساله نود پیرمرد تا ه،سال سیزده

 چـه  مـن  از محبـوب  و عزیـز  امـام کـه   بپرسـید  خودتان از و کنید نفس حدیث خودتان
 را مـا  مستقیم، خط این نه؟ یا دهممی انجام دارد، توقع من از اوکه  را آنچه آیا و خواهدمی

 .کنیم محقّق را الشأنعظیم امام رمانهاىآ و هدفها تا کرد، خواهد هدایت
  

ي انتظارى که امام از بسیج داشت، آمادگى و حضور دائمى بود؛ زیـرا بسـیج، پشـتوانه   
 اصلى انقالب است.

  



 ،  ، /  71  

 

        
حفظ موجودیت انقالب، کار اول ماست که در استمرار نظام جمهورى اسالمى تجسم 

مکرر میفرمودند: حفظ نظام اسالمى، واجبترین  (ره)به همین خاطر، امام یافته است.
  1فریضه است.

 
 هاى شهداى هفتم تیر، اعضاى شوراى عالى قضایی،در مراسم بیعت خانواده

 1368/ 07/04، قضات و مسئوالن دادگسترى و جمعى از مردم لرستان 

      
حقیقت دستگاه جدیدى است؛ زیرا حاکمیت قوانین و مقـررات  دستگاه قضایی ما در 

اسالمى، مسائل جدیدى را براى این دستگاه پیش آورده است و همانطور که چندین بـار  
و  ي قضـائیه مشـغولند، زحمـات   عزیزمان هم شنیده شد، برادرانى که در قوه از زبان امام

اسـالمى، نسـبت بـه رشـد و اعـتالى       انـد؛ امـا بایـد در نظـام    تالشهاى فراوانى را کشیده
 روزافزون دستگاه قضایی، همت گماشته شود و در هیچ حدى قانع نبود. 

  

؛           ّ 
عزیـز و   ي ایسـتادگى و مقاومـت در شـما مـردم و وفـادارى نسـبت بـه امـام        روحیه
و عزّتـى کـه از طریـق     -انقالبى ملت ما بـود  که مظهر ایستادگى و مقاومت -بزرگوارمان

همین ایستادگیها و مقاومتها در دنیا و در چشم ملتها به وجود آمده، موارد نادرى است که 
 آید.براى یک ملت به آسانى پیش نمی

  

      
اى که ملت ندهي بسیار روشنى پیش روى ماست، که به سمت آن در حرکتیم؛ آیآینده

ایران خواهد توانست به برکت اسالم و نظام اسالمى، هم عدالت اجتماعى و رفاه مادى 
داشته باشد، و هم به استقالل کامل دست یابد. از روز اول پیروزى انقالب، ما به سمت 

                                           
نیـز  » 03/1369/ 10، امـام خمینـى(ره)   حضرت ارتحال سالگرد اولین مناسبت به پیام«این مطلب در مضمون  1

 تکرار شده است. 
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ایم. ترش را پشت سر گذاشتهایم و به اعتقاد من، قسمتهاى سختاین آینده حرکت کرده

بدون تحمل زحمت میشود به آن آینده رسید؛ اما میگویم با حفظ وحدت و  نمیگویم
ي حرکت، میتوان به آن دست یافت. عمده این است که ما یاد و ایمان و انگیزه و ادامه

 را همیشه در خاطر داشته باشیم و آنها را حفظ کنیم. (ره)راه و هدفهاى امام
 

 ى خراسان، مسئوالن بنیاد پانزده خرداددر مراسم بیعت اصناف مشهد و تعاونیهاى شهر
 1368/ 08/04و نهضت سوادآموزى و تعدادى از کارکنان و مسئوالن وزارت نیرو و سازمانهاى تابعه،  

    ،         
یها باید نیروى ملت منسجم شود و با ایمان حرکت کند و به خدا تکیه دهد و از سـخت 

ي نفوذ ندهد. در گذشته افـرادى  نترسد و پا عقب نکشد، تا هیچگاه دشمن به خود اجازه
بودند که سـطحى فکـر میکردنـد و ظـاهربین بودنـد. هـر چنـد نمیشـود بـه آنهـا اتهـام            

ورزى زد، ولى نمیتوانستند باور کنند که توان مقابله با دشمن در ملت وجـود دارد.  غرض
تاریخ و سنتهاى الهى را میدانست، ایستادگى میکرد و انسـجام   اما آن کسى که راز حرکت

 میبخشید و اراده را تقویت میکرد.
ي اینها، رهبرى پیشاهنگ و قوى الزم بود که بحمداللّه ملت ما از آن در کنار همه

ي خودش دانه و ذخیرهنصیب نبود. اقبال با مردم ایران بود که خداى متعال گوهر یکبى
عنایت فرمود. معموالً خداى متعال گوهرهاى ناب خود را براى روزهاى را به آنها 

حساس تاریخ بشر ذخیره میکند، و ما این افتخار را داشتیم که خداوند یکى از گوهرهاى 
را میدیدند، اما نمیشناختند و او (ره) گرانبهاى خود را در میان ما قرار داده بود. خیلیها امام

بیه میکردند؛ اما جوهر درخشان و فروزان او به کمک را به انسانهاى معمولى تش
 ي عبودیت خدا آشکار شد.پروردگار و در سایه

  

  ِ   
اي قائل نبود. آن دستى که توانسته بود تمـام سیاسـتهاى   او براى خودش عنوان و بهره

ایى که کالمش مثـل بمـب   جا کند، آن زبان گویدنیا را با قدرت خویش تغییر دهد و جابه
ي نیرومندى که کوههاى بزرگ در مقـابلش  در دنیا منفجر میشد و اثر میگذاشت، آن اراده
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انگاشـت و در  کوچک بودند، هر وقت از مردم صحبت میشـد، خـودش را کـوچکتر مـی    
آورد مقابل احساسات و ایمان و شجاعت و عظمت و فداکارى مردم سر تعظیم فرود مـی 

انـد. آنهـا چیزهـایى را    ت: مردم از ما بهترند. انسانهاى بـزرگ همینگونـه  و خاضعانه میگف
 میبینند که دیگران نمیتوانند و یا نمیخواهند رؤیت کنند.

آید، آن روح بزرگ و آن کوه گاهى در مقابل کارهایى که به نظر مردم معمولى می
ي تهران عههاى مدرسه در نماز جمستبر تکان میخورد و میلرزید. هنگام جنگ، بچه

قلّکهاى خود را شکسته بودند و پولهایش را براى جنگ هدیه کرده بودند. فرداى آن روز 
رسیده بودم، ایشان را در حالى که چشمهاى خدابینش از اشک پر شده  (ره)که خدمت امام

ها را دیدى؟ بقدرى این کار به نظرش عظیم آمده بود، دیدم؛ به من فرمودند: کار این بچه
 ه او را متأثّر ساخته بود.بود ک

ي انسانهایى که ما تاکنون او خوب میفهمید و درست تشخیص میداد. او از همه
سروگردن  یک -السالم)(علیهمغیر از انبیاء و اولیاء و ائمه -ایمایم و وصف آنها را شنیدهدیده

ایم، طالعه کردهباالتر بود. افراد بزرگى که ما در تاریخ گذشته و معاصر زندگى آنها را م
کدامشان به لحاظ عظمت، اصالً قابل مقایسه با شخصیت عظیم او نبودند؛ اما همین هیچ

 امام در مقابل مردم میگفت: من در برابر شما احساس حقارت میکنم.
  

            
بندى لقا کند بین مسئوالن و یا مردم، جناحتوطئه و ترفند دیگر دشمن این است که ا

حاد خصمانه وجود دارد! مردم نباید این تبلیغات را جدى تلقى کنند. البته از لحاظ 
سیاسى، اختالف سلیقه وجود دارد، که طبیعى است و وجود آن خطرى را ایجاد نمیکند. 

ى ما زمانى است که اینها را میفرمودند: من از این بحثها نگران نمیشوم؛ نگران (ره)بارها امام
عمده کنیم. نباید تصور کنیم که بخاطر این مباحثات، آحاد ملت از هم جدا میشوند. اگر 

هاى مختلف داشته باشند، باز هم مسئوالن و یا مردم، اختالف سیاسى و سلیقه
 دست یکدیگر، براى کشور و نظام کار میکنند. دردوش و دستبهدوش
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؛          

باید همه در خط اسالم و انقالب و دنبال هدفهاى اسالمى باشیم و با همان شعارها و 
آرمانهایى که امام عزیزمان ما را پیش برد و در مقابل دشمنان ایستادگى کـرد، راه گذشـته   

 را ادامه دهیم.
عوض نشده است؛ خباثت و خصومت دشمنهاى ما که تغییر نکرده و ماهیت آنها که 

بنابراین باید با اتکال به خدا و پافشارى بر همان اصول، در صف واحد حرکت کنیم. 
افراد را طرد نکنید، به دیگران تهمت نزنید و به کسى اهانت نکنید. همه با یکدیگر 

ي وجود تأیید میکنند. هستند و تصمیم منتخبان مردم را با همه (ره)برادرند و در خط امام
 یف سنگینى بر دوش داریم و بایستى این راه را با قوت و قدرت ادامه بدهیم.ما تکل
 

 1368/ 09/04در مراسم بیعت نمایندگان عشایر سراسر کشور، 

؛        
عزیز که حقیقتاً قلب او در مواردى ملهم بـه الهامـات غیبـى الهـى بـود و گـویى        امام

ت، در یک جمله فرمود: عشایر ذخایر انقالبند. ذخیـره، یعنـى   کلماتش متکى به وحى اس
در اختیار دارد، تا در وقت احتیاج آن را خرج کند. یکایـک عشـایر    اي که انقالبسرمایه

 باید با همین روحیه و احساس، زندگى و کار کنند.
 

 لنگه، المرد فارس، در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم محالت، دلیجان و نراق، دزفول، الرستان، بندر
 ي جمعه، روحانیون فالورجان، قهدریجان، کلیشاد و اصناف شهررى، به همراه ائمه

 1368/ 04/ 10و نمایندگان آنان در مجلس شوراى اسالمى، 

  (ره)ّ            
، که استکبار جهانى و دشمنان ى اللّه مقامه)(أعلالشّأن انقالببعد از وفات رهبر عظیم

اي بکنند، موضع ملت ایران کوچک و بزرگ ما مترصد بودند تا شاید بتوانند سوءاستفاده
که نگران وضعیت کشور  -ي دشمنان را متحیر کرد و امید را به دل دوستان ماهمه
لتهاى مسلمان در ي شدید ناشى از فقدان امام بزرگوار براى مبرگرداند. ضربه -بودند

راب کرد. بخشى از ـلق و اضطقاي کارى بود و حقیقتاً آنها را دچار سرتاسر دنیا، ضربه
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را از دست داده بودند، و بخشى دیگر به این دلیل  (ره)این نگرانى بخاطر آن بود که امام
بود که نسبت به سرنوشت انقالب و جمهورى اسالمى نگرانى داشتند. در این میان، 

ي آنها ملت ایران، امید را به دلهاى مسلمانها در سرتاسر عالم برگرداند. امروز همهموضع 
اند که انقالب در این کشور کامالً ریشه دوانده است و نمیتوان آن را تهدید کرد. فهمیده

 ایمان شما مردم، این واقعیت را اثبات کرده است.
ه امام و انقالب توانسـت مـانع   اگر در گذشته، آگاهى و ایمان و وفادارى شما نسبت ب

 بینیهاى دشمنان شود و آنها را ناامید کند، در آینده نیز باید اینگونه باشد.تحقّق پیش
بـار گذشـته، دائمـاً مشـغول     ي مصیبتدشمن در تمام روزهایى که از وقوع این حادثه

بیگانـه   هـاى مطالعه روى حوادث ایران بوده است. با تحلیلهایى که این روزهـا از رسـانه  
منتشر میشود، میتوان فهمید که دشمن هیچ امیدى براى خود مشاهده نمیکند. البتـه بـراى   
اینکه طرفداران و مزدورانشان مأیوس نشوند، امیدهاى واهى و مبهمى را به آنهـا میدهنـد   
و میگویند حرارت و شور و هیجان و وفادارى مردم پایدار نیست و مـدت زیـادى طـول    

ختالف و دودستگى به وجود خواهد آمد! اینگونه اظهارات دشمن هـم  نخواهد کشید که ا
 اند.براى ما مفید است؛ زیرا ما بخوبى احساس میکنیم که آنها به چه چیزهایى امید بسته

  

     (ره)
ام که آینده را بسیار خوب و روشن و امیدبخش و بهتر از گذشته مشاهده بارها گفته

َ« کنم. خداى متعال به پیامبر خود فرمود: می ُ ْ  َ ِ  
َ  ٌ ْ َ  َ ِ

ْ َ یعنى وضعیت ؛ ١»َ 
عزیزمان با پشتیبانى ملت در طول  ي تو بهتر از گذشته خواهد بود. زحماتى که امامآینده

د. اللّه در آینده ثمر خواهد داشاءده سال گذشته کشیدند، بذرى بود که پاشیده شد و إن
عبور از آنها را ممکن میساخت، دیگر  (ره)مسیرهاى سختى که دست نیرومند امام

 ي ما بسیار خوب و روشن و امیدبخش خواهد بود.تکرارشدنى نیست؛ لذا آینده
  

                                           
 و قطعاً آخرت براى تو از دنیا نیکوتر خواهد بود. .4ي یهآ ي ضحی،سوره 1
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کـه راز   -ي عبودیت الهى و تسلیم در مقابل پروردگار و کار براى رضاى او راروحیه
 پاس بداریم. -ى موفقیتهاى ملت و امام ما بوداصل

 
 ي جمعه، روحانیون، مسئوالن، نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، اقشار مختلف مردمدر مراسم بیعت ائمه

 1368/ 04/ 11هاى معظّم شهداى استانهاى یزد و کهکیلویه و بویراحمد، و خانواده 

      
یز ما، آن قلب منور و نورانى و آن زبان گویاى حقایق، از اول گفته بود کـه در  عز امام

اتّفاق  هرچهاین راه، سختى و ترور و فشار و دشمنى و تبلیغات وجود دارد. ما دیدیم که 
بینى آن حکیم الهى و منورالقلب را نشان داد. پس راه، راه درستى بـود؛  افتاد، صحت پیش

 لحظه عمیقتر میشد.بهزیرا ایمان مردم لحظه
 

     
دائماً در طول ده سال گذشته تبلیغات میکردند که جمهورى اسالمى متزلزل و رو به 

اي است ي طیبهزوال است؛ اما در حقیقت، عمل آنها نشان داد که نظام ما کلمه و شجره
ِ «که  ّ  ِ  

ُ ْ َ  َ  ٌ ِ  ُ ْ بزرگوار با آن قلب  . امام1»تُؤْتی أُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإِذْنِ ربها َ
نورانى و ذهن روشن، مکرراً این قدرت را به دنیا اثبات کرد و یکبار دیگر در هنگام 

رو انبیاى الهى، اصالت و استحکام آن روشن و ي پیامبران و دنبالهارتحال ملکوتى آن زاده
 واضح شد.

 
قدم بدارد و ي شما توفیق و خیر عنایت کند، ما را در راه خودش ثابته همهخداوند ب

 -ي اولیاى الهىي پیامبران و بقیهآن سالله -عزیزمان قدردان هدایتها و ارشادهایى که امام
 در میان ما گذاشته است، قرار دهد و توفیق حرکت به سمت آن هدفها را عنایت فرماید.

 
                                           

ر دم بـه اذن  اش را هـ میـوه ـ اش در آسـمان اسـت  اش استوار و شـاخه ریشه. 25و  24یات آ ي ابراهیم،سوره 1
 .دهدیپروردگارش م
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 1368/ 04/ 12مختلف مردم استانهاى ایالم و فارس و گروهى از طلّاب پاکستانى، در مراسم بیعت اقشار 
ّ        

ي اسالمى، یعنى سـعادت دنیـا و عقبـى و رفـاه مـادى و تعـالى       زندگى و حیات طیبه
رهبـر و  معنوى. انقالب ما این حرکت را در کشور به وجود آورد و دست قدرتمند الهـى  

 بزرگوار آن را به پیش برد، و از این جهت امروز بحمداللّه در دنیا ملتى نمونه هستیم. امام
 

  (ره)         
 انقالب ما داراى دو بعد بود: بعد داخلى و بعد خارجى.

 
ین دو بعد را با کمال جدیت مورد توجه عزادار هستیم، باید ا (ره)ما که امروز براى امام

کـه   -فرامـوش بشـود   امـام  و نظر قرار دهیم؛ والّـا اگـر خـداى ناخواسـته راه و وصـیت     
نتایج زحمات طوالنى آن بزرگوار از بـین خواهـد    -اللّه هرگز فراموش نخواهد شدشاءإن

 رفت.
  

         
ى اسالمى و نیز مسلمانانى که در کشورهاى غیراسالمى در اقلیت مسلمانان کشورها

هستند، باید بدانند که ملت ما پیوند الهى و اسالمى خود با ملتهاى مسلمان دیگر را هرگز 
 است. (ره)فراموش نخواهد کرد و به آن اهمیت خواهد داد. این، وصیت امام بزرگوار

 
 04/1368/ 12 خبرگان، مجلس رئیس اتّفاق به کشور ي سراسري جمعهائمه بیعت در مراسم

 ّ            
ي کشور و در جهت حفظ انتظام و انسجام ملت، براى ملت ایران و انقالب و آینده

که  -ي حساسزمان مهمى سپرى میشود. ما در طول ده سال گذشته، نسبت به این برهه
نگرانى بسیار داشتیم و حاال  -پیش خواهد آمد (ره)ي فقد اماماشتیم روزى حادثهیقین د

ناگهان میبینیم که در همان فصل از زمان هستیم. با توجه به این امر، احساس میکنیم که 
ابتکار و  کننده، حداکثرهمه باید در این فصل بسیار مهم و حساس و خطیر و تعیین
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اللّه انقالب را از این شاءآید، ارائه کنند، تا بتوانیم إنا برمیتالش و اخالصى را که از آنه

 سالمت عبور دهیم.ي عطف بسیار خطیر، به پیچ بسیار مهم و نقطه
 

  (ره)    
این نکته را عرض کردم که گاهى نام من در ردیـف بعضـى    (ره)وقتى خدمت امامیک 

در حالى که در ردیف آنها نیستم و من یک آدم کوچـک و بسـیار   از آقایان آورده میشود، 
 معمولى هستم. نه اینکه بخواهم تعارف کنم؛ اآلن هم همان اعتقاد را دارم.  

 

       
در حال حاضر، دستگاه حقّى بر مبناى امامت و والیت حق به وجود آمده است و 

اند، حقیقتاً انسانهاى مؤمن و متقى و صادق و ر امامت جمعهکسانى که امروز متصدى ام
طمع هستند و قصد اقتدار و قدرتمندى ندارند و این منصب را معنوى و روحانى و بى

العاده و مقام و موقعیت دنیایى نمیدانند. تأثیر و نقش این تریبون در چنین شرایطى، فوق
انى جامعه را حفظ خواهد کرد. اگر ما راز اول خواهد بود و قوام معنوى و حصار ایمت

ي مردم چگونه بود. این، این تریبون را نمیداشتیم، معلوم نبود وضع انقالب و روحیه
 به این نکته توجه داشتند. (ره)یکى از برکات انقالب بود و امام

  

            
ي تهران منصوب شده بودم، تشکیل این سمینار را خـدمت  امت جمعهاوایلى که به ام

پیشنهاد کردم. به ایشان گفتم: ما در سرتاسر کشور، تعدادى علماى محترم (ره) حضرت امام
و در  -ي اآلن نبـود البتـه در آن وقـت تعدادشـان بـه انـدازه      -جمعه هستند داریم که امام

عنوى جامعه و حفظ ایمان و حصـار ایمـانى   ي مي سراسرى براى ادارهحقیقت یک شبکه
کشور تشکیل میدهند. اگر شما موافقت کنید، ما این شبکه را به هم وصـل کنـیم و بعـداً    

 هایى تشکیل دهیم.ي جهان اسالم، کنگرهي جمعهبین این مجموعه و ائمه
ایشان از این پیشنهاد خیلى خرسند شدند و اسـتقبال کردنـد. پـس از جلـب موافقـت      
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ي فیضـیه برگـزار شـد،    ي مدرسـه به قم آمدیم و آن سمینار اول را که در کتابخانه (ره)امام
 گذارى شد و بحمداللّه تا امروز هم ادامه دارد.تشکیل دادیم و نتیجتاً این کار پایه

 

 ّ   (ره)ِ     
اى میـزنم و شـما آن را   رف تـازه آنچه که من مطرح میکنم، به معناى این نیست که ح

نمیدانید؛ خیر، حرفهایى است که همه میدانند و بارها هم گفته شده است؛ بعضى از آنهـا  
بزرگوار و عزیزمان بود که مکرّر بیان میکردند و ایشـان عمـده    مخصوصاً مورد تأکید امام

 .اند، که الزم نیست دیگر من تکرار کنمي آنها را فرمودهیا همه
 

     ،  ِ   
، مسئوالن خوب و ارزشمند کشور در سطوح باال، خوشبختانه با (ره)پس از رحلت امام

ي افراد و مراکزى که دشمن فکر میکرد قضایا هوشمندانه و قوى برخورد کردند. همه
من، قوى و صادقانه و ي دشگذارى کند، در مقابله با توطئهبتواند روى آنها سرمایه

و بازماندگان ایشان و فرزند  مخلصانه برخورد کردند. از بیت شریف حضرت امام
راز اول تهاى ارجمند و عزیزشان، تا مسئوالن کشور و شخصیتهاى روحانى و چهره

ي ما، خیلى خوب و قوى و قاطع و هوشمندانه و مخلصانه و مؤمنانه با قضایا جامعه
 یقتاً دشمن را دچار حیرت کردند.برخورد کردند و حق

  

      
فراموش نمیکنم. ایشـان   -در بستر بیمارى بودند(ره) روزى که امام -را 1365بهار سال 

دچار ناراحتى قلبى شده بودند و تقریباً ده، پانزده روزى در بسـتر بیمـارى بودنـد. در آن    
 -اهللا و سلمه و أیـده) (حفظهي محترم ایشان آقازاده -احمد آقا زمان من در تهران نبودم. آقاى حاج

اي رخ داده مسئله (ره)به من تلفن کردند و گفتند سریعاً به آنجا بیایید؛ فهمیدم که براى امام
است. آناً حرکت کردم و پس از چند ساعت طى مسیر، خود را به تهران رسـاندم. اولـین   

د حدود ده ساعت پس از بروز حادثه، باالى سر ایشان نفر از مسئوالن کشور بودم که شای
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کـس  حاضر شدم. در آن وقت برادر عزیزمان جناب آقاى هاشمى در جبهه بودنـد و هـیچ  

 دیگر هم از این قضیه مطلع نبود.
رفتم و هنگامى که نزدیـک   (ره)کننده و سختى را گذراندیم. خدمت امامروزهاى نگران

نتوانسـتم خـودم را نگـه دارم و گریـه کـردم. ایشـان        تخت ایشان رسیدم، منقلب شدم و
تلطف فرمودند و با محبت نگاه کردند. بعد چند جمله گفتند که چون کوتاه بود، به ذهنم 
سپردم؛ بیرون آمدم و آنها را نوشتم. برادر عزیزمان آقاى صـانعى هـم در اتـاق بودنـد. از     

 ى کنم.را بازنویس(ره) ایشان کمک گرفتم، تا عین جمالت امام
  

  ِ   
 وقتى. بودیم نگران بشدت ما بودند، کرده پیدا قلبى ناراحتى (ره)امامکه اي لحظه آن در

 بنـابراین، . داشـتند  را حادثـه  احتمـالى  بـروز  بـراى  آمادگى و انتظار ایشان رسیدم، منکه 
 مـا  بـه  ي حسـاس لحظـه  نآ در بایـد می قاعـدتاً  بـود،  ایشـان  ذهن درکه  حرفى مهمترین

ُ « باشید، متّکى خدا به نکنید، ضعف احساس باشید، قوى«: گفتند ایشان. گفتندمی ّ ـ ـ ِ َ َ 
ّ ُ  ُ َ َ ُ ُ َ ـ  ».برسـاند  آسـیبى  شما به نمیتواند کسهیچ بودید، هم با اگر و باشید، 1»َ
 .شود خالصه جمله دچن همین در تواندمی (ره)اي امامصفحهسى  وصیت من، نظر به

ـ ُ ِ«او واقعاً حکیم بود و مصداق کامل  ِ  َ ـ ِ  
ً ـ ُ  ً ـ ّ  ً ـ ِ  2»ـ 

محسوب میشد. انسان احساس میکرد که تمام حقایق عالم در وجود او مـنعکس بـود. او   
 چیزهایى را بوضوح و روشنى و با همان نورانیـت نفسـانى و نگـاه رحمـانى و حکمـت     

میدید و میفهمید که دیگران عصـازنان   -نه با استدالل و تمهید مقدمات معمولى -خودش
 خودشان را به آن نقطه میرساندند.

این مرد حکیم الهى مجرب دلسوزى که چندین سال این جامعـه را اداره کـرده بـود،    
مـن  اسـت.  » رحماء بیـنهم «مهمترین مسئله را همین چند کلمه میدانست، که یکى از آنها 

را تحقّق همین نکات میدانم. باید بر سالیق پا گذاشـت؛ آنجـا کـه     (ره)وصیت حقیقى امام

                                           
 بر کافران، سختگیر [و] با همدیگر مهربانند. .29ي یهآ ي فتح،سوره 1
 .291، ص5و ج 50، ص2شرح منظومه، ج 2
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هـاى مـادى کـه    موجب جدا شدن از دیگران است؛ چه رسد به اهواء و هوسـها و انگیـزه  
 حالش معلوم است.

 
 1368/ 04/ 13، در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم کُرد از استانهاى کُردستان، آذربایجان غربى و کرمانشاه

 ّ  ّ          
خیلى از مسائل وجود دارد که هنوز در دنیا حل نشده است؛ اما جمهورى اسالمى بـه  

 ي انقالبى مـردم و قـوت و شخصـیت و معنویـت و ایمـان امـام      برکت انقالب و روحیه
ي قومیتهـا و  حل کرده است. یکى از آن مسائل، مسئلهالشّأن، آنها را بزرگوار و قائد عظیم

 در ایران حل شده است. هاى اسالمى است که به برکت اسالم و انقالب و امامفرقه
 

  ِ  ِ     
من از اول انقالب تاکنون، نسبت به حالت صمیمیتى که همیشه فکر میشد باید بین 

مند بودم. این هم از توجیهات و ارشادهاى آن حکیم قهبرادران باشد، حساس و عال
 بود. کلمته)اللّهوأعلىمقامهاللّه(أعلىبزرگ و آن روح معنوى و الهى

  
در سفرى که به کردستان و آذربایجان غربى کرده بودم و با مردم سـنندج و مهابـاد و   

و  نهـا نسـبت بـه امـام    عزیزان کُرد و روحانیون و روشنفکرهاى آن مناطق دیدار داشتم، آ
انقالب اظهار اخالص میکردند، که حقیقتـاً تـودهنى محکمـى بـه دشـمنان و مـدعیان و       

رسیدم و شرح آن دیـدارها را بـراى    افکنان بود. وقتى به تهران برگشتم، خدمت امامتفرقه
ر او  ایشان گفتم. دیدم دل منور آن مرد روحانى شاد شد و آثار آن در چهره ي پاك و مطهـ

 آشکار گردید.
  

        
از اول همین بود که مردم با انقالب و اسالم همراهند؛ چون مسلمان و  (ره)نظر امام

مؤمنند. آن کسى که با انقالب و جمهورى اسالمى موافق نیست، ضد اسالم است؛ والّا 
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اید مورد مخالفت کسى قرار اى که بر مبناى اسالم تشکیل شده است، چرا بجمهورى

بگیرد که معتقد به اسالم است؟! کسانى که با انقالب اسالمى مخالفت میکنند، با اسالم 
 بدند.
 

 در مراسم بیعت اقشار مختلف مردم استان کرمانشاه و شهرهاى رشت، اراك، سربند،
 1368/ 04/ 14فردوس، طبس، خوانسار، بیدخت، گناباد و جویبار،  

 ِ        ِ 
و جمهورى اسالمى با  و امام دست نیرومندى که دلهاى شما مردم را به انقالب

استحکام متصل کرد، و نیروى عظیمى که ملت ایران را مثل اقیانوسى مواج در تمام 
اد، در مقابل چشم جهانیان قرار د -(ره)امت از جمله بعد از رحلت امام -مراحل انقالب

عبارت از ایمان و اعتقاد شما به خدا و اسالم است؛ این عامل اصلى را نباید دستکم 
 گرفت.
  

  ّ            
عزیزمان در دلهاى  اگر ایمان مردم به اسالم نبود، انقالب به پیروزى نمیرسید. اگر امام

نفـوذ عمیـق داشـت و اشـاره و      -ور و چه در اقطار عالمچه در داخل کش -یکایک مردم
سخن و رفتار او براى مردم مسلمان داخل و خارج از کشور درس بود، بخـاطر ایـن بـود    

 که مردم به خدا و اسالم ایمان داشتند.
ي یـک  در تحول عظیمى که در دنیا اتّفاق افتاده، نقش ایمان بـه اسـالم، نقـش درجـه    

م کار میکنیم، خداى متعال هم نصـرتش را بـر مـا نـازل میکنـد.      است. چون ما براى اسال
چون ملت ایران به خدا و اسالم و قرآن مؤمنند، ملتهاى دیگر عـالم نسـبت بـه مـردم مـا      
احساس احترام میکنند. چون قلب آن رهبر عزیز، منور به نور ایمان صـادقانه و مخلصـانه   

ز کرد و بر ذهـن و روح آنهـا تـأثیر عمیـق     بینانه بود، اینگونه در میان مردم جا باو روشن
گذاشت و خدا به او قدرت و قوتى بخشید، تا بتواند بزرگترین کارهـاى ایـن روزگـار را    

 انجام دهد.
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 1368/ 04/ 14در مراسم بیعت گروه کثیرى از بازاریان، اصناف و روستاییان کشور، 

        
 بازاریان نیز از اولین روزهاى شروع نهضت، پشت سر امام شما برادران اصناف و

عزیزمان ایستادید و اولین پاسخهاى اجابت را به دعوت او و کسانى که در جهت انقالب 
حرکت میکردند، دادید و در طول سالیان دراز مبارزه، حداکثر کمک و حمایت را نسبت 

شما اصناف مؤمن و متعبد و بااخالص،  بزرگوارمان داشتید. به انقالب و مقام معظّم امام
گفتار صریح و  (ره)همیشه مورد توجه ایشان بودید. در این مورد، بارها از زبان امام

 روشنى شنیدیم.
 

    ِ  ِ   
در کنار این افراد، کسانى هم هستند که فضاى امن و امان محیط کسب را براى مردم 

یزنند. من بارها در مالقات با کسبه و اصناف و انجمنهاى اسالمى اصناف و به هم م
ام و اآلن هم میخواهم آن را تکرار کنم: شما که متعبد و بازاریها، روى این نکته تکیه کرده

هستید و اسالم برایتان یک باور حقیقى است و  (ره)متدین و انقالبى و مرید و مخلص امام
د، باید کوشش کنید و نگذارید که محیط کار صنفى، با روشهاى دلتان براى آن میسوز
 اي معدود، بدنام و خراب شود.ي عدهغلط و سودجویانه

 

              
امروز بحمداللّه در سطح عالم، نظام جمهورى اسالمى بعنوان یک نظام مستحکم و 

شده و کامالً جاافتاده معرفى شده و دشمن را دچار حیرت کرده است. این، به تثبیت
 و انقالب نسبت به امام برکت ایمان قوى مردم و مخصوصاً وفادارى عموم قشرهاى ملت

 است.
  

    ِ    
ي یم و کفـه آن شخصـیت عظـ   -عزیـز  ما باید بتوانیم خأل وجود مبارك و مقدس امام
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را با پیوند مستحکمتر میان خود و خدا، و با اخـالص و همبسـتگى و تـالش و     -سنگین

 حضور بیشتر و قویتر پر کنیم و به فضل پروردگار راه او را ادامه دهیم.
  

    ِ    
اسـت،   ي روشنى براى ملت ما در پیشمن از روى اعتقاد کامل تکرار میکنم که آینده

اللّه نشانگر گشایش و استحکام و قدرت و رفاه بیشتر و عدالت کـاملتر خواهـد   شاءکه إن
ي اینها از برکات انفاس مقدس آن عزیز بزرگـوار اسـت کـه حیـات و ممـاتش      بود. همه

 ي برکات الهى بود.مایه
  

   ّ    ِ    
نوى و الهى و غیبـى هرچـه بیشـتر مسـتحکم کنـیم، تـا       باید پیوند خود را با مراکز مع

بتوانیم با کمک پروردگار اهداف الهى و اسالمى را به صورتى که خواسـت امـام بـود، در    
 جامعه پیاده کنیم. 

 
 04/1368/ 14 الحرام، اهللابیت حجاج به پیام

        
خمینى، که رضاى تو را بر رضاى دیگران  امام ي صالح متواضعتبارالها! بر بنده

ي تو و احیاى دین تو، رنجهاى گران بر جان خرید و برگزید و در راه اعالى کلمه
را به نهایت رساند و در این  وآله)علیهاهللا(صلّیمجاهدت در راه ملت ابراهیمى و سنّت محمدى

د تو زیست و با امید و عشق تو به اي از حرکت و تالش بازنایستاد، با نام و یاراه لحظه
بخش، و ي او را رفعت ملکوت اعلى پیوست، سالم و رحمت و رضوان فرست، و کلمه

ي او را در پناه خود حفظ کن، و آرزوها و هدفهاى بخش، و میراث یگانهراه او را رونق 
 او را محقّق ساز، و ما را از اخالف نیک او قرار ده.



 ،  ، /  85  

 

؛       ِ   (ره)ِ   
پروردگارا! سوز سخن حق را در این کالم بگنجان و آن را به گـوش و دل مؤمنـان و   

 طلبان جهان برسان. همان اخالص و صفا را که در سخن عبد صالح تو و امـام ي حقهمه
 .و قائد ما موج میزد، بدان بیامیز و آن را به قبول حسن، مقبول فرما

 

         
ي خونین مکه، به مصیبت بزرگ فقـدان  اکنون که ملت ایران همزمان با سالگرد فاجعه
ي صالح خـدا  ي پرچم اسالم و قرآن، بندهقائد اکبر و منادى وحدت مسلمین و برافرازنده

ارد کـه  مبتال شده اسـت، جـا د   -خمینى کبیر -و ناصح دلسوز امت و فرزند خلف پیغمبر
سـاله از آن  اللّه از هر کشور و ملت، طنین نداى توحید و وحدت را کـه همـه  حجاج بیت

ر       آمد و فضاى خانهي ابراهیمى برمیحنجره ي خـدا و سـپس فضـاى جهـان اسـالم را پـ
آورد، به گوش جان بشنوند و بـه دعـوت   میکرد و بتهاى قدرت و مکنت را به لرزه درمی

ي حکام وابسته و مستکبر زده به وسیلهسلمان تحقیرشده و ستماو که حرف دل میلیونها م
 بود، پاسخ گویند.

  

 ِ         
سـاله  آرى، اگرچه یوسف عزیز امت اسالم اکنون در میان ما نیست و جاى او که همه

ي ایرانى تجلى میکرد، خالى اسـت،  در وجود یکایک حاجیان دلباخته و سر از پا نشناخته
اکنون نیز او را در هر دل ذاکر و عارف و در هر جان پرشور و در هر زبان حقگو ولى هم

و در وجود هر مسلمان غیور و دلسوخته و در هر جا که در آن، سخن از عزت اسـالم و  
سـت،  و اصـنام جاهلیـت ه  » اهللا انـداد «وحدت مسلمین و برائت از مشرکین و نفـرت از  

میتوان یافت. او زنده است، تا اسالم ناب محمدى زنده است؛ و او زنده است، تـا پـرچم   
 عظمت اسالم و وحدت مسلمین و نفرت از ظالمین برافراشته است.

 ستیزي در نظر امام خمینی(ره)جایگاه ظلم
حاشا که خلوص عشق موحـدین، جـز بـه ظهـور     «هنوز نداى ملکوتى او که میگفت: 
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افکـن اسـت، و درس   ، در فضاى مکه طنین»از مشرکین و منافقین میسر شودکامل نفرت 

ي امـن و طهـارت   اى سزاوارتر از کعبه و خانـه کدام خانه«نشدنى او که میگفت: فراموش
صـفتى و نـامردمى   ناس که در آن به هرچه تجاوز و ستم و استعمار و بردگـى و یـا دون  

 ي ذهن انسانهاى بیدار منقش است.، در کتیبه»است، عمالً و قوالً پشت شود؟

 هشدار امام نسبت به قبول ذلّت در برابر کفر و شرك؛ حتی یکه و تنها
ها نشست و با تحلیلهاى غلط آیا باید در خانه«ي او که: هنوز این سؤال هشداردهنده

ي ناتوانى و عجز در مسلمانان، عمالً و اهانت به مقام و منزلت انسانها و القاى روحیه
انگیزد و پاسخى ، وجدان مسلمانان غیور را برمی»زادگان را تحمل کرد؟یطان و شیطانش

از سر وارستگى و اخالص میطلبد. و هنوز این سخن پیامبرگون او، دل و جان مشتاقان را 
شدگان کوثر ، سیرابوآله)علیهاهللا(صلّیهیهات که امت محمد«تسخیر میکند که میگفت: 

راثت صالحان، به مرگ ذلّتبار و به اسارت غرب و شرق تن در دهند؛ عاشورا و منتظران و
و هیهات که خمینى در برابر تجاوز دیوسیرتان و مشرکان و کافران به حریم قرآن کریم و 

و پیروان ابراهیم حنیف، ساکت و آرام بماند  وآله)علیهاهللا(صلّیعترت رسول خدا و امت محمد
حقارت مسلمانان باشد. قدرتها و ابرقدرتها و نوکران آنان هاى ذلّت و گر صحنهو نظاره

مطمئن باشند که اگر خمینى یکه و تنها هم بماند، به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم 
 ». پرستى است، ادامه میدهدو شرك و بت

 ستیزي مظلومینتحقق خواست امام مبنی بر ظلم
بسـیجیان  «که او میگفت و میخواسـت:  انو خدا را شکر خمینى بزرگ تنها نماند و چن

هاى مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت را از دیـدگان جهـانخواران و   جهان، این پابرهنه
 ».سرسپردگانشان سلب کردند

هنوز این نواى شیرین و امیدبخش، دل مؤمنـان را از فـروغ حیـات روشـن میکنـد و      
انان جهان و محرومـان سراسـر   مسلم«خون امید و نشاط در پیکر امت اسالمى میدمد که: 

ي جهـانخواران آفریـده اسـت،    انتهایى که انقالب اسالمى براى همهگیتى، از این برزخ بى
احساس غرور و آزادى کنند و آواى آزادى و آزادگى را در حیـات و سرنوشـت خـویش    

بسـت و ناامیـدى و تـنفس در    سر دهند و بر زخمهاى خود مرهم گذارند، کـه دوران بـن  
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ي ي کفر به سـر آمـده اسـت و گلسـتان ملتهـا رخ نمـوده اسـت و امیـد کـه همـه          منطقه
هاى آزادى و نسیم عطر بهـارى و طـراوت گلهـاى محبـت و عشـق و      مسلمانان، شکوفه

 ».ي خویش را نظاره کنند...سار زالل جوشش ارادهچشمه

ـ      آرى، امام ا خمینى زنده است، تا امید زنده است؛ و تـا حرکـت و نشـاط هسـت، و ت
خمینى و امت فداکارش، از مکه و میقات هم غایب نیسـتند.   جهاد و مبارزه هست،... امام

ي جهاد و شهادت و مقاومت و برائت از مشرکین و محبت به مؤمنین کـه  سیالب اندیشه
ي دلها و جانهاى مستعد را فرامیگیرد و بـه او  ي او جارى است، همهي بلند اندیشهاز قلّه

 خشد.  حضورى معنوى میب

 پایداري همیشگی در مبارزه با ظلم
ما در مکه باشیم یا نباشیم، دل و روحمان با ابراهیم در «آرى، چنانکه او خود میگفت: 

ي محبتمان با الرسول را به روى ما ببندند یا بگشایند، رشتهینۀهاى مدمکه است. دروازه
م و به سوى کعبه میمیریم پیامبر، هرگز پاره و سست نمیشود. به سوى کعبه نماز میگزاری

ایم و منتظر هم و خداى را سپاس میگزاریم که در میثاقمان با خداى کعبه، پایدار مانده
شخصیت بعضى کشورهاى اسالمى و غیراسالمى، از حرکت ما ایم که حاکمان بىنمانده

ى را ي تاریخ محرومان و پابرهنگانیم و غیر از خدا کسپشتیبانى کنند. ما مظلومین همیشه
 ».قطعه شویم، دست از مبارزه با ظالم برنمیداریم...نداریم و اگر هزار بار قطعه

 

   ّ ِ  (ره)   ِ   
 اسـالم که  میشود آشکار اهللافى فانى و اهللالى داعى آن ما، فقید امام سخنکه  اینجاست

ـ اهللا(صـلّی محمدى ناب اسالم به را  نـاب  اسـالم . کـرد می تقسـیم  امریکـایى  اسـالم  و وآلـه) هعلی
 و پابرهنگـان  و ضعفا از حمایت اسالم و عزت اسالم است؛ قسط و عدل اسالم محمدى،
 دشمنان با جهاد اسالم است؛ مستضعفان و مظلومان حقوق از دفاع اسالم است؛ محرومان

 معنویـت  و فضـیلت  و اخـالق  اسـالم  اسـت؛  گـران فتنه و زورگویان با ناپذیرىسازش و
 .است

اسالم امریکایى، چیزى به نام اسالم است که در خدمت منافع قـدرتهاى اسـتکبارى و   

  
 .        
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اى براى انزواى اهل دیـن و نپـرداختن آنـان بـه امـور      ي اعمال آنهاست؛ بهانهکنندهتوجیه

اى براى جدا کـردن بخـش عظیمـى از    مسلمین و سرنوشت ملتهاى مسلمان است؛ وسیله
ي دین و منحصر کردن دین به مسجد اسـت  تماعى و سیاسى اسالم از مجموعهاحکام اج

چنانکه در صدر اسالم بـوده   -(و مسجد نه بعنوان پایگاهى براى رتق و فتق امور مسلمین
 اي براى جدا شدن از زندگى و جدا کردن دنیا و آخرت).بلکه بعنوان گوشه -است

سوزى است که جز بـه خـود و بـه رفـاه     بىدرد و اسالم امریکایى، اسالم انسانهاى بى
اى بـراى  ي تجـار، وسـیله  اندیشـند؛ خـدا و دیـن را همچـون سـرمایه     حیوانى خود نمـی 

ي آیـات و روایـاتى را کـه بـرخالف میـل و      طلبـى میداننـد و همـه   زراندوزى یا قـدرت 
د. اسـالم  افکنند و یا وقیحانه تأویل میکنني فراموشى میمحابا به زاویهمنفعتشان باشد، بى

امریکایى، اسالم سالطین و رؤسایى است که منافع ملتهاى محـروم و مظلـوم خـود را در    
ي امریکایى و اروپایى قربـان میکننـد و در مقابـل، بـه حمایـت آنـان بـراى        ي آلههآستانه
دارانى است که بـراى  ي حکومت و قدرت ننگین خود چشم میدوزند؛ اسالم سرمایهادامه

 ي فضیلتها و ارزشها میکوبند.ا بر همهتأمین سود خود، پ
 و بحـث  و فهـم  و سیاسـت  از دورى بـه  را مـردم که  است امریکایى اسالم آرى، این

 غیرقابـل  و دیـن  از بخشـى  را سیاسـت  محمـدى،  ناب اسالم ولى خواند؛می سیاسى عمل
 ایـن  و کنـد؛ می دعـوت  سیاسـى  عمل و درك به را ي مسلمینهمه و میداند آن از جدایى
 یـاد  به اسالم گویاى زبان و خود فقید امام از همواره باید مسلمان ملتهاىکه  است ىچیز
 .باشند داشته

 

   ِ        
این نیز یکى از الطاف الهى است که هر اقدام آنان براى توهین یا ضربه زدن به اسالم، 

ي آنان در دفاع از ت یافتن خشم مسلمانان و راسخ شدن ارادهخود به عاملى براى شد
ي مرتد و ي بارز، ماجراى نوشتن کتاب شیطانى نویسندهاسالم تبدیل میشود. نمونه

مهدورالدم انگلیسى است که دولتهاى استکبارى با این کار میخواستند اسالم را تضعیف 
را موجب آبروریزى آنان قرار داد  ي آنان، این کارکنند، و خداى متعال برعکس خواسته

اش، آهنگ مسلمین رساتر و امت بر مهدورالدم بودن نویسنده و با صدور فتواى امام
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به  -شاءاللّهإن -ي تالشهاى دشمن در مبارزه با اسالمانسجام آنان بیشتر شد و همه
ً «اي منتهى خواهد شد که: همینگونه نتیجه   ّ   ّ«1 . 

 

    ُ    ّ   
ي عمومى همگان در برابر اهانت به مقدسات اسالمى، روشن و واضح البته وظیفه

ي مرتد و پلید آیات شیطانى، تکلیف القتل بودن نویسندهفقید به واجب است و حکم امام
ي ي آن نویسندهامت درباره همه را نسبت به موارد مشابه روشن میسازد. حکم امام

ي مقدر نگونبخت به قوت خود باقى است و او باید همچنان در انتظار اجراى آن تا لحظه
 2بماند.

  

      ،       
ت مسلمانان از اجتماعات بزرگ، مخصوصاً اجتماع عظیم حج، باید براى اعالم مخالف

هاى فرهنگى استکبار علیه اسالم و ایستادگى قاطع خود در برابر و نفرت خود از توطئه
آن، حداکثر استفاده را بکنند، و مطمئنم همانگونه که مسلمانان غیور در پاسخ به نداى 

اند، از این پس نیز به همانگونه عمل تاکنون قاطعانه موضعگیرى کرده کلمته)اللّه(أعلىامام امت
 ند کرد.خواه

 

      
ي فلسـطین را در  راحل عظیم، از نخستین روزهاى شروع مبارزه در ایران، مسـئله  امام

صدر مطالب خود قرار داد و در طول مبارزه و پس از پیروزى انقالب، آن را تعقیب کـرد  
ي ش بـا مـا و همـه   اي سیاسـى، الهـى  و پس از ارتحال ملکوتیش نیز بـا زبـان وصـیتنامه   

ناپذیر است. شـما حاجیـان نیـز    ي آن حرف زد. این واجب، تخلفمسلمانان عالم، درباره
اید، و اگر همه به وظیفه عمل کنیم، زخـم عمیـق پیکـر اسـالم بهبـود      داراى همین وظیفه

 و خدا با ماست. -شاءاللّهإن -خواهد یافت
  

                                           
 . کید و نیرنگ شیطان ضعیف است.76ي ي نساء، آیهسوره 1
 ار شده است. نیز تکر» 20/11/1368، ي تهرانجمعه نماز هاىخطبه«مضمون این مطلب در تاریخ  2
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؛       

چهل روز است که امت اسالم در سـوگ امـام و مـراد و مقتـداى خـود در      نزدیک به 
ي مطیـع  التهاب و سوز و خروش است. نزدیک چهل روز است که امام خمینى، آن بنـده 

ناپذیر مستکبران، آن طرفدار و خدمتگزار مستضعفان و محرومـان و  خدا، آن دشمن آشتى
و افشـاگر اسـالم امریکـایى، آن     ي پـرچم اسـالم نـاب محمـدى    مظلومان، آن برافرازنـده 

فریادرس مسلمانان جهان، آن مجمع خصال واالى اسالمى و آن مسلمان کامـل، در میـان   
ما نیست. او به ملکوت اعلى پیوست و ملت انقالبى ایران و دیگر فرزنـدانش در سراسـر   

هـاى  زده کرد؛ اما طنین صداى او که نداى حق و عـدل بـود، در دل  جهان را داغدار و ماتم
امتش و در فضاى جهان هست و خواهد بود. او نمرده است و نخواهد مرد. بـراى او کـه   

مرگ جسـم بـه معنـاى مـرگ شخصـیت       -همچون خود پیامبران -راهرو راه پیامبران بود
 نیست.

  

 ِ  ِ   (ره)  ِ
ى زیـر سـتم، در ایمـان    ي قهرآمیـز ملتهـا  او در بانگ تکبیر مبارزان مسـلمان، در اراده 

ي نسل جوان معاصر در دنیاى اسالم، در امید روشن مستضـعفان و مظلومـان، در   آگاهانه
ي معنویت و ارزشهاى اخالقى در جهـان،  سوز و حال معنوى مناجاتیان، در حیات دوباره

سـاز او در دوران معاصـر بـه    هاى زیبایى که حرکـت انقالبـى و تـاریخ   ي جلوهو در همه
 ورد، و باالخره در دل یکایک عاشقان و مریدانش زنده است.وجود آ
  

            
ي انقالب، انتظـار روز فقـدان او را میکشـیدند، تـا در غیبـت آن      خوردهدشمنان زخم

هورى اسـالمى  یعنى جم -بان بیدار و نگاهبان نیرومند، به مولود و میراث و تالش اودیده
زخم وارد آورنـد؛ امـا   دستبرد زنند و چشم -در ایران و نهضت بیدارى مسلمین در جهان

ي ي ملت بزرگ ایران که در تشییع جنازهبیدارى انقالبى و ایمان آگاهانه و وفاى عاشقانه
نظیر و عزادارى تاریخى آن بزرگوار و حوادث پـس از آن بـروز کـرد، و نیـز پیونـد و      بی
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ي عمیقى که مسلمانان جهان در آسیا و اروپا و آفریقا نسبت به ملـت ایـران و امـام    رابطه
بینیهـاى آنـان را افسـانه و پنـدار     فقید نشان دادند، دشمنان را مأیوس، و تحلیلهـا و پـیش  

 ساخت.
  

       
الشّأن ایران ابراز دارم و من وظیفه دارم احترام و سپاس عمیق خود را به ملت عظیم
اى مواجه شدید و دهندهبه آنان خاضعانه عرض کنم که شما با امتحان بزرگ و تکان

روسفید و آبرومند از آن بیرون آمدید؛ سالم و رحمت خدا بر شما باد. شما در حیات 
ي سربلندى آن فرزند ، بهترین و صدیقترین یاران براى او بودید و مایهبابرکت امام

شدید و پس از پرواز ملکوتى او نیز، باشکوهترین وفادارى را نسبت  وآله)علیهاهللا(صلّییغمبرپ
ي او نشان دادید؛ خداى بزرگ از شما راضى باد. و نیز وظیفه دارم از همه به او و وصیت

برادران و خواهران مسلمان در سراسر جهان سپاسگزارى کنم، که دل ملت ایران را تسلّا 
دشمن را مرعوب کردند و وحدت شکوهمند اسالمى را به نمایش گذاردند؛  دادند و

 ي آنان راضى باد.از همه وآله)علیهاهللا(صلّیروح مطهر رسول خدا
  

         
نمایان و خواران و عالممتأسفانه در دنیاى اسالمى، کسانى از سران سردمداران و جیره

التاج عزتى بر تارك امت اسالمى بود، ةفروشان نیز بودند که قدر امام را که درلمق
نشناختند و با او جفا کردند و براى دلخوشى امریکا و اسرائیل و دیگر دشمنان اسالم، با 

َ «؛ او درافتادند و براى خاموشى نور وجود او، خفاشگون تالش کردند ُ  ُ ِ ْ ُ ِ  َ ُ ِ ُ

 َّ َ ُ ِ َ
ْ  َ ِ  ْ َ  َ  ِ ِ

ُ  ُّ ِ ُ  ُ َّ  َ  ْ ِ ِ َ
ْ َ
ِ لعنت خدا و نفرت مسلمین و حسرت . ١»ِ 

آن کردند که ابوجهل و ابولهب و  وآله)علیهاهللا(صلّیابدى بر آنان که با خلف صدق پیامبر

                                           
چـه کـافران را   گر -د خاموش کنند و حال آنکه خـدا خواهند نور خدا را با دهان خویم .8ي یهآ ي صف،سوره 1

 نور خود را کامل خواهد گردانید. -ناخوش افتد
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ي نور یقان و ائمهي نار با پیامبران و صدي ائمهفرعون و قارون و بلعم باعورا و همه

ً « کرده بودند؛ َ ْ َ  َ ْ ُّ  ِ ِ  ِ  ْ
ُ َ ْ َ ْ َ  َ  َ ِ ُ ْ َ ْ  َ ِ  ْ ُ  َ َ ِ

ْ  َ ْ َ  َ«١. 
  

  (ره)    
 تعـز  راه و قرآن و اسالم راهکه  را )قـدره  اهللاعلى(خمینى امام راه ایمبسته پیمان خدا با ما

 و مستضـعفان  از حمایـت  ،»غربـى  نـه  و شـرقى  نـه « سیاست. کنیم دنبال است، مسلمین
 و اختالف عوامل بر آمدن فائق و اسالمى بزرگ امت حرکت و وحدت از دفاع مظلومان،
 و ي اسـالمى، ي فاضـله مدینـه  ایجاد براى مجاهدت و جهان، سطح در مسلمین دوگانگى

 و ي عوامـل همـه  گـرفتن  کـار  بـه  و نشـین، کوخ و محروم قشرهاى از جانبدارى بر تکیه
 .ماست هاىبرنامه اصلى خطوط کشور، داخلى سطح در کشور بازسازى براى امکانات

 
 شهرهاى مردم مختلف اقشار و زنجان استان مردم و مسئوالن روحانیون، بیعت در مراسم

  04/1368/ 15 فارس، دهبید و مالیر بم، اقلید، چناران، و طرقبه اسفراین، بجنورد، کاشمر، نهاوند، 

؛          
 (ره)خمینى ي ما ملت ایران که مریدان قدیم و اولین یاران امامامروز بزرگترین وظیفه

بزرگوار را مرور کنیم. شخصیت عظیم رهبر کبیر  بودیم، این است که درسهاى آن امام
تأثیر قرار داد، در درسها و بیانات و ي دنیا را تحتکه همهانقالب و جوهر درخشانى 

ي ما با شناخت کامل آن شخصیت عظیم رهنمودهاى او آشکار شده است. البته همه
خیلى فاصله داریم و بدون مبالغه و اغراق باید گفت که هنوز ابعاد بسیارى از شخصیت 

 ده نیست.شآن روح ملکوتى و انسان بزرگ و واال براى ما شناخته
اي در کنـار وقـایع   ي کسانى که از چنین فاصـله ما از نزدیک قضایا را میدیدیم و همه

بندى آن شخصیت و تحلیـل ابعـاد   بندى ندارند. جمعقرار میگیرند، به آسانى قدرت جمع
گوناگون آن انسان بزرگ و واال، قدرى تدبر و تأمل الزم دارد، که به این زودیها براى مـا  

امام و نزدیک به او بودیم، میسر نخواهد شد؛ ولى بیانات آن بزرگوار براى ما  که در عصر
                                           

] ] آنان کـردیم و روز قیامـت [نیـز] ایشـان از [جملـه     و در این دنیا لعنتى بدرقه [نامِ .42ي ي قصص، آیهسوره 1
 رویانند.زشت
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 درس است، و درس چیزى است که در دسترس و اختیار ماست.
تدبر در درسهاى آن بزرگوار، خواهـد توانسـت مـا را بـا ابعـاد شخصـیت آن راحـل        

شود در چند جملـه خالصـه   الشّأن آشنا کند و راه را بر ما بنمایاند. این درسها را نمیعظیم
اي از حوادث، یکى از آن درسها میتواند بعنوان کرد. در هر بخشى از زمان و در هر حادثه

 رهنمود راهگشاى ما باشد.
 

؛        ّ     
 در ایـران  ملت عظیم موقعیت و ما کشور براى جهان در امروزکه  شرایطى به توجه با
 از قـدردانى  از اسـت  عبـارت  عزیزمـان  امام بزرگ درس است، آمده وجود به عالم اذهان

 غالب از ایران ملت دلهاى امروز. آمد پیش ما براى ي الهىاراده بهکه  انسجامى و وحدت
 امام ملکوتى روح برکات از هم این است؛ نزدیکتر هم به ي انقالبده ساله دوران اوقات

 .بزرگوارمان بود

؛             
 وحـدت  اول،: باشـیم  داشته یاد به امام از را درس دو ي زمانى،برهه این در باید همه
 دوم، اخـتالف؛  و تفرقـه  عوامـل  ریختن دور و یکدیگر به محبت و انسجام حفظ و کلمه

 صـحنه  در نایـرا  ي ملـت همـه  بحمـداهللا  امـروز کـه   همچنان صحنه؛ در عمومى حضور
 .حاضرند

ي شـما بـرادران و   امیدواریم خداوند فضل و لطـف و رحمـت خـود را شـامل همـه     
 خواهران کند و به ملت ایران توفیق دهد که راه امام عزیز را تداوم بخشند.

 
 1368/ 04/ 15در مراسم بیعت گروه کثیرى از خواهران شهرهاى مختلف کشور، 

        
  شما که میدانید دشمنان ما درصددند به انقالب ضربه بزنند و اطّالع دارید که وحـدت

هـاى انقـالب   به وجود آمده در کشور ما چقدر باارزش است و حضور مردم ما در صحنه
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تا چه اندازه اهمیت دارد، باید این حضور را حفظ کنید و مردها و فرزندان و شـوهران و  

ها و حفظ وحدت و پشـتیبانى از آرمانهـاى   ي صحنهر قوى در همهبرادرانتان را به حضو
 وادار کنید. -بزرگوارمان تأمین آنها را از ما انتظار داشتند که امام -عزیز انقالب

 
 ي کلّ قوا در سازمان حفاظت اطّالعات ارتشي فرماندهدر مراسم بیعت معاون وزیر اطّالعات، نماینده

 ، و جمعى از مدیران کل و کارشناسان وزارت اطّالعاتبه همراه رئیس این سازمان 
 1368/ 04/ 18و سازمان حفاظت اطّالعات ارتش،  

؛    ّ          
ي ذهنى با مسائل اطّالعات نداشتند، اما چقدر نسبت رغم آنکه سابقهعلى (ره)عزیز امام

تمام داشتند. آنقدر ایشان براى وزارت اطّالعات و مسئوالن آن اهمیت به این مسئله اه
ي آن را براى هیچ دستگاهى قائل میشدند و حرف آنها را مالك میدانستند که من نمونه

ندیدم. این، بلوغ فکرى آن بزرگمرد را نشان میداد که همه چیز را با دید حکمت الهى 
 نگاه میکرد.

  

؛         
ي اطّالعات، سربازان گمنامند. ایشان خیلى سنجیده فرمودند: برادران مشغول در جبهه

وجـه خطـر و توطئـه و    هـیچ  اى درگیر هستید که به. شما در جبههحقیقتاً همینگونه است
ي نظامى کمتر نیست. شما از افتخارات و هیجانات ظاهرى زحمت و مجاهدتش از جبهه

تعریف و تمجیدهایى که معموالً در کار نظامى وجود دارد، چشـم پوشـیدید و در ایـن     و
 سنگر زحمت میکشید.  

 
 تقدیر از کارشناسان اطّالعاتى کشور در امر شناسایى 

 1368/ 04/ 18ي جاسوسى امریکا در ایران، و انهدام شبکه

 ّ      
از تالشهاى خالصانه و  الزّکیۀ)نفسهاهللا(قدسامام بزرگوارمان  این افتخار شما را بس که

هایتان را به مدال سربازى گمنام حضرت ي شما اظهار رضایت فرمودند و سینهصادقانه
 مزین داشتند. (أرواحنا فداه)صاحب
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 در مراسم بیعت جمع کثیرى از اقشار مختلف مردم جهرم و بخشهاى تابعه، کاشان، فریمان،
 1368/ 04/ 18خس، احمدآباد، نکا، بوشهر، بندر دیلم و خواهران بندر گناوه، سر 

       
بزرگوار و عظیم ما، براى  ي امامنباید شک کرد که ده سال رهبرى عینى و قدرتمندانه

ي انبیاء و ائمهملت ایران فرصت مغتنمى بود. تا آنجا که ما به یاد داریم، بعد از 
، ملت ما هیچ شخصیت و رهبرى را با این عظمت و قدرت و السالم)(علیهممعصومین

توفیقات هرگز به خود ندیده است. انصافاً ملت ما از این فرصت حداکثر استفاده را کرد. 
شما مردم باوفا و مؤمن و فداکار، در اطاعت و پیروى از این امام بزرگ و بزرگوار، هیچ 

 گذاشتید.کم ن
  

         
ي رحلت امـام  ملت ما، ملتى زنده و الیق و بارشد است. این ملت باعث شد تا حادثه

ي دنیـا منتظـر بودنـد تـا ایـن حادثـه       ي تلخ و جانسوزى بود و همهو رهبرش که حادثه
 م گردد.موجب ضعف ملت و تشکیالت و نظام شود، موجب قوت نظا

ملت ما با تجمع خود و ابراز وفادارى و سرسپردگى مخلصـانه نسـبت بـه روحانیـت     
تـالش کننـد،    هرچهمند، لیاقت خود را به اثبات رساند. امریکا و اذناب او دلسوز و عالقه

عزیـزش همـه را بـه آن سـمت      اي که امامنخواهند توانست این ملت را از رسیدن به قله
کلفتهـا و قلـدرهاى دنیـا هـم دسـت در دسـت       رند. اگر تمام گـردن هدایت میکرد، بازبدا

ي اسالمى مرفـه و عـادل و آبـاد    یکدیگر دهند، نمیتوانند ما را از حرکت به سمت جامعه
 بازبدارند.  

 
 1368/ 04/ 19در مراسم بیعت جمع کثیرى از اقشار مختلف مردم شهرهاى قم، رفسنجان و کهنوج، 

    ِ      
را که خودش به وجود نیاورده بود؛ بلکه آن را خدا ایجاد کرده  (ره)محبت شما به امام

ي شما و حضور بود. اتحاد و همبستگى و محبت و خلوص و ایستادگى و وحدت کلمه
کس نمیتواند بگوید من این قاطعى که نشان میدهید، کار کسى جز خداوند نیست. هیچ
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هم نمیتوانست چنین کارهایى را بکند. خداى متعال  وآله)علیهاهللا(صلّیبر خداکار را کردم. پیام

ْ «به پیامبرش فرمود:  ِ
ُ ُ  َ ْ َ  َ ْ َّ َ   ً َ  ِ ْ

َ ْ  ِ   َ ْ َ ْ َ  ْ ي دنیا را ؛ تو اگر همه1»َ
م متحد و متصل هم خرج میکردى، نمیتوانستى اینطور دلها را به هم کالف و آنها را با ه

ْ «کنى؛  ُ َ ْ َ  َ َّ َ  َ َّ  َّ ِ در دوران اوج نهضت هم کار خدا بود؛  ؛ این، کار خداست.2»َ 
ي درخشان حیات مبارك امام عزیزمان هم کار خدا بود؛ امروز هم کار سالهدر دوران ده

داکارى خداست و خدا با این ملت است. اگر شما مردم اخالص و ایثار نداشتید و ف
نشان نداده بودید، خدا اینگونه از شما حمایت نمیکرد. این، هنر ایمان و عمل صالح 

ّ   «است. هر جا ایمان و عمل صالح باشد، لطف خدا وجود دارد؛    
 . اینها که دروغ نیست؛ واقعیات عالم هستى است.3»

 

     
د و خوب به پایان بردید. از امامتان خوب پشتیبانى کردید، جنگ را خوب اداره کردی

از این ملت راضى از دنیا رفت و  (ره)به حرف او گوش دادید و دل او را شاد کردید. امام
مهم است. مشکالت را در دوران به جوار الهى پیوست؛ این براى یک ملت خیلى 

د و آگاهى و معرفت نشان ي حساس و مهم اول انقالب خوب تحمل کردید. رشسالهده
دادید و بعد از ارتحال ملکوتى آن بزرگوار، خوب وفادارى نشان دادید؛ اآلن هم با 

 مشتهاى پوالدین خود، خوب به دهان دشمن میزنید.
 

 1368/ 04/ 19اسالمى،  در مراسم بیعت فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب

؛      
ي برادران عزیز صمیمانه تسلیت عرض میکنم. در دیدارهایى که با م به همهمن ه

 -چه قبل از شروع جنگ و چه در دوران جنگ -شما برادران در طول سالهاى گذشته

                                           
کردى یو میان دلهایشان الفت انداخت، که اگر آنچه در روى زمین است همه را خرج م .63ي ي أنفال، آیهسوره 1

 .توانستى میان دلهایشان الفت برقرار کنىینم
 ولى خدا بود که میان آنان الفت انداخت. .63ي ي أنفال، آیهسوره 2
 هرکس براي خدا باشد، خدا براي اوست. .178اق گیالنی)، صي عبدالرّزالمصباح الشّریعۀ (ترجمه 3
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و به نمایندگى او با شما حرف میزنم،  (ره)داشتم، همیشه افتخارم این بود که از طرف امام
نباشد و باز من با شما بعنوان همکار و مسئول  و هیچگاه فکر نمیکردم که روزى امام

هر حال، مصیبت سنگین و بزرگى براى عالم اسالم بود و خأل  بخواهم صحبت کنم. به
 عظیمى ایجاد شد. 

  

      
ر کننـد، آنهـایى        و اگر کسانى میباید تالش کنند تا این خأل را بـه نحـوى جبـران و پـ

ي مسـتحکمترى بـین   که به امام ارادت بیشترى داشتند و نزدیکـى بیشـتر و رابطـه    هستند
خودشان و امام احساس میکردند، و شـکى نیسـت کـه شـما بـرادران عزیـز سـپاهى، از        

 قدمترین و برترین افراد در این زمینه هستید.ي پیشجمله
ت. خوب اسـت  تکلیف امروز شما در مقایسه با گذشته و نسبت به دیگران، بیشتر اس

که بر غمهاى خود چیره شویم و از احساسمان نسبت به امام عزیز نردبانى درست کنـیم،  
ي آرمانهایى که او به ما نشان داده بود و همیشه ما را در پیمودن راه به سمت آن تا به قلّه

 آرمانها تشجیع کرده بود، برسیم.
  

؛           ّ   
او به ما تعلیم داده بود که میتوانیم هر کارى را انجام دهیم، و از اینکه بترسیم و تردید 

شـاءاللّه همتهـا و دلهـا را یکـى کنـیم، راه را      کنیم، ما را برحذر داشته بود. سعى کنـیم إن 
بپیماییم و به مقصد اعالیى که آن بزرگوار به ما نشان داده و ما را بـه سـمت آن هـدایت    

 رده بود، برسیم.ک
  

       
ما را زنده کرد. ما گمراه بودیم؛ او ما را هدایت کرد. ما (ره) ما حقیقتاً مرده بودیم؛ امام

از وظایف بزرگ انسان و مسلمان غافل بودیم؛ او ما را بیدار کرد و راه را به ما نشان داد 
و خودش هم جلوتر از همه حرکت کرد. خدا  و دست ما را گرفت و ما را تشجیع نمود
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ي وجودمان سخن او را باور کردیم و پشت سر او حرکت را شکر میکنیم که با همه

  ي راه او را رها نکردیم.کردیم و متوقف نشدیم و در نیمه
 

 ي ولى فقیه ي مشهد، به همراه نمایندهي علمیهدر مراسم بیعت مدرسان، فضال و طلّاب حوزه
 1368/ 04/ 20خراسان و تولیت آستان قدس رضوى، در 

     ّ    
طلبى و قبضه کردن ي خود را براى اسالم و خدا شروع کردیم و قصد قدرتما مبارزه

پرسیده بودم که شـما از   (أعلى اللّه کلمته)عزیزمان  حکومت را هم نداشتیم. چندین بار از امام
ى به فکر ایجاد حکومت اسالمى افتادید، و آیا قبل از آن چنین تصمیمى داشتید؟ چه زمان

ایشـان در نجـف   » والیـت فقیـه  «، درسـهاى  1347(این پرسش بخاطر آن بود که در سال 
نوار از آن درسها نیز به ایران آمده بود). ایشان گفتند: درسـت یـادم    48شروع شده بود و 

حکومت برایمان مطرح شد؛ اما از اول بـه فکـر بـودیم    ي نیست که از چه تاریخى مسئله
ببینیم چه چیزى تکلیف ماست، به همان عمل کنیم؛ و آنچه که پـیش آمـد، بـه خواسـت     

 خداوند متعال بود.
، با ایمان و جهاد و اخالص و عمل صالح خـود، سـنگ بنـاى حکومـت     (ره)امام عزیز

د را بر او نازل کرد. پروردگـار  اسالمى را در ایران گذاشت و خداى متعال هم نصرت خو
َ«صدق القائلین است که فرمود: عالم اَ ُ ـ ُ  ْ ُ َّ َ ِ ـ ْ َ

َ ـ   ُ ـ َ  َ ـ
َّ ـ «، 1»َ  ّ ـ  ـ 

َ   َ«2 ،» ُ ُ َ  َ  ُ  َّ ُ َ َ  . این آیات و روایات، بیان حقیقت و واقعیت است.3»َ
  

       
هاى علمیه باید بر سه مبنا تحرك خودشـان را افـزایش دهنـد و سـازماندهى و     حوزه

 نوآورى کنند:

                                           
 .نماییمیاند، به یقین راههاى خود را بر آنان مو کسانى که در راه ما کوشیده. 69ي ي عنکبوت، آیهسوره 1
 هرکس براي خدا باشد، خدا براي اوست. .178ي عبدالرزاق گیالنی)، ص المصباح الشّریعۀ (ترجمه 2
 دهد.یکند، یارى می] او را یارى مو قطعاً خدا به کسى که [دین .40ي آیهي حج، سوره 3
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بزرگوارمان بود. صاحب جواهر،  مبناى اول، فقه سنّتى و جواهرى است، که تعبیر امام
مظهر یک فقیه مقید به مقررات فقاهت و قواعد اصولى و فقهى است. او یک مالى 

و دقیق و منظم بود که از موازین رایج فقهى بین اصولیین، هیچ تخطى نکرد  اصولىِ مقید
چه را که جزو و در بررسى هر مسئله، شهرت و اجماع و ظواهر ادله و اصول و هر

ابزارهاى معمولى کار فقاهت شمرده میشود، در اختیار گرفت و آنها را با همان دقت یک 
فقه جواهرى، یعنى همان فقه سنّتى رایج با متد فقیه اصولى به کار میبست. بنابراین، 

 ١فقاهت. این روش و متد، همان کیفیت رسیدگى یک مسئله در فقه است.
 

 در مراسم بیعت روحانیون، مسئوالن و مردم استان خوزستان، و روحانیون، مسئوالن
 1368/ 04/ 21و اقشار مختلف مردم گلپایگان، دشتستان، شبستر و خامنه،  

  ِ     ِ   
حقّاً در طول تاریخ اسالم، ملت ایران وفادارترین و باصفاترین امتى است که نسبت به 

و پیشواى خود، اینگونه وفادارى کرده است. بنابراین، جا دارد کـه در ایـن مصـیبت،     امام
ببـرد، و نیـز جـا     ي ملتهاى دیگر و مسلمانان عالم، رنج بیشـترى ملت بزرگ ایران از همه

 دارد که مسلمین و مستضعفان عالم، به این ملت تسلیت بگویند.
 

         
ي امام عزیزمان هست که هرگز نباید آن را فراموش کنیم. ایشان اى در وصیتنامهجمله

الب را تداوم خواهـد  فرمودند: آن عاملى که انقالب را به پیروزى رساند، همان عامل، انق
ي الهـى و  داد. یعنى اتکال به خدا و ایمان مردم به اسالم و تصمیم قاطع بر انجـام وظیفـه  

اسالمى و وحدت کلمه، رمز پیروزى و تداوم انقالب اسـت. ایـن، یـک درس همیشـگى     
 ي ماست.براى همه
 

                                           
 ها؛ تزکیه اخالقی و مبناي سوم؛ آگاهیهاي سیاسی.مبناي دومِ تحرك حوزه 1
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؛         ّ    

ر ما، وحدت و صمیمیت و صـفاى همگـانى حـاکم اسـت.     امروز شاهدیم که بر کشو
اي بسیار عظیم و از برکات روح مطهر امام بزرگوار ماسـت. اخـالص آن مـرد    این، حادثه

بزرگ الهى، بعد از رحلت او هم در فضاى این جامعه اثر گذاشت و دلها را به هـم انـس   
هم و پیونـد محکمـى کـه    داد و پیوندها را محکم کرد. اتحاد کلمه و همراهى شما مردم با

 ي دنیا آن را دیدند و باعث یأس دشمنان گردید.بین شما و مسئوالن ابراز شد، همه
، انقالب طـراوت دیگـرى یافـت و    57ي داخلى کشور در سال با ورود امام به صحنه

برگ و بارى پیدا کرد و ثمربخش شد. لطف خدا بر امام بود که در وجودش این برکـات  
روح مطهر او در هنگام وفات و عروج ملکوتیش نیز مشمول برکات و لطـف  را قرار داد. 

الهى شد و موجب گردید تا انقالب در ایام رحلـت آن بزرگـوار هـم مثـل روزهـاى اول      
تر پیدا کند و از هیمنـه و هیبـت برخـوردار بشـود و دشـمنان را      پیروزى، برگ و بار تازه

 مأیوس کند.
وانیم از موضع قدرت و قوت با دنیا حرف بزنیم. میت (ره)ما امروز به برکت امام

کس در دنیا نباید تصور کند که جمهورى اسالمى اندکى در خود احساس ضعف هیچ
 میکند. 

 

       
بزرگوارمان بارها و بارها روى آن تأکید میکردند، به یاد داشته  این جمله را که امام

ي پیروزیها، وحدت کلمه و حضور در صحنه است. اگر وحدت کلمه باشید که: رمز همه
و حضور مردم در صحنه نباشد، ملت ایران نخواهد توانست گامى به جلو بگذارد؛ ولى 

ي مردم این رمز را شناختند و حفظ کردند، البته خداوند به آنها کمک خواهد اگر همه
ُ «ي الهى است که: کرد. این وعده َ  َ ّ ََ ُ ُ  ُ َّ َ َ َ   «1 ،» َ  ّ ِ  َ  َ

 ُ َ  ُ  ي حق و صدق و قطعى الهى است.. اینها وعده2»ّ
 

                                           
 .نماییمیاند، به یقین راههاى خود را بر آنان مو کسانى که در راه ما کوشیده .69ي ي عنکبوت، آیهسوره 1
 هرکس براي خدا باشد، خدا براي اوست. .178ي عبدالرزاق گیالنی)، ص(ترجمه الشّریعۀالمصباح 2
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؛         
بحمداللّه خدا با ملت ایران است و وجود بزرگوار آن رهبـر عالیقـدر و انسـان واال و    

ین نعمتها براى ما بوده است. امروز هم کلمات و نصایح او که براى نظیر، واقعاً بزرگتربى
ما باقى مانده، بزرگترین نعمت براى ماست؛ چون کلمات خدا و انبیاست و باید قدرشـان  

 شاءاللّه به آنها عمل کنیم.را بدانیم و إن
 

  قزوین، شهرهاى و نهرمزگا و فارس استانهاى مردم مختلف اقشار و مسئوالن روحانیون، بیعت در مراسم
 دریایى ي یکممنطقه فرماندهان و بهشهر، کنار، فریدون کیاسر، سارى، شهر،شاهین ابهر، تاکستان،

  04/1368/ 21، اسالمى انقالب پاسداران سپاه عاشوراى پنجم سپاه و 

؛    ّ      
ي ملت ایران و وفا و اخـالص  درباره -اهآن دل حکیم و روح آگ -عزیزمان بارها امام

و صمیمیت شما مردم سخن گفته بود و شهادتهاى روشن و قاطعى را بیان فرمـوده بـود.   
بزرگوار مـا، از او   و پیشوایى مانند امام شاید براى امتى، از این باالتر فخرى نباشد که امام

 ید.اظهار رضایت و خشنودى کند و زبان به ستایش و مدح او بگشا
  

        
شما که در این هواى گرم، راههاى طوالنى را با پاى پیاده طى کردید، عشق و صـفاى  
خودتان را نسبت به انقالب و امام بـه نهایـت رسـاندید و زبـان دشـمنان را کوتـاه و دل       

 شکوفا نمودید. دوستان را محکم کردید و امید را در دل ملتهاى مسلمان سراسر عالم
حقیقتاً آنچه ملت بزرگ ایران در این چهل روز از خود نشان داد، بعنوان یک درس 

ترین ترین و مخلصانههمیشگى، در تاریخ ثبت خواهد شد. من الزم میدانم صمیمانه
هاى عزیز شهیدان تشکر خود را از شما برادران و عزیزان ابراز کنم. در میان شما، خانواده

ن و اسرا و مفقودان و نیز رزمندگان و مدافعان حریم مرزهاى جمهورى اسالمى و جانبازا
ي جمعه و روحانیون محترم و سایر قشرهاى مختلف هستند. این و علماى اعالم و ائمه

و انقالب، از نقاط مختلف کشور با پاى پیاده تشریف  (ره)مجموعه که به عشق امام
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شک مورد لطف ه این راهها را طى کردند، بىآوردند، و دیگر کسانى که با همین روحی

ي آبروى اسالم و انقالبند.و مایه (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)عصرالهى و رضاى ولى 
 

ّ     ِ      
عزیز و علمدار اسالم ناب، شعارهاى اسالم واقعى را  روزى که ما پشت سر امام

آرایى کردیم، میدانستیم که دشمنها و قدرتها و ابرقدرتها در مقابل ما صفمطرح می
میکنند. در صدر اسالم هم همینگونه بود. آن روزى که یهودیها و منافقان و کفار و 

ي پیامبر را محاصره کردند و جنگ احزاب و خندق را به وجود مشرکان، اطراف مدینه
ُ   «آوردند، مؤمنین واقعى گفتند:  ُ ُ َ  َ  ُ َّ  َ َ َ اى نیست. خدا و ؛ این، چیز تازه1»َ

رسولش به ما گفته بودند که بدها و شریرها و فاسدها علیه شما همدست خواهند شد. 
 ي الهى را دیدند، ایمانشان قویتر شد.بنابراین، آنها چون صدق وعده

  

       
ى آشکار شد، اگرچه قدرتهاى خبیث و پلید در مقابل آن هر جا که اسالم واقع

آرایى کردند، اما انسانهاى پاك و دلهاى مطهر و روحهاى صاف و فطرتهاى پاك و صف
ي توان و وجود از آن حمایت کردند. چرا ده میلیون انسان عزادار در ایام ناآلوده، با همه
ي خود د و آنگونه بر سر و سینهگرد پیکر مطهر آن بزرگوار جمع شدن (ره)رحلت امام

میزدند؟ چرا صدها میلیون مسلمان در سرتاسر عالم، بخاطر درگذشت یک انسان، اینطور 
کلمه است: بخاطر عزادار و داغدار شدند؟ محبوبیت امام ما بخاطر چه بود؟ جواب، یک

تأکید کرد که اسالم. خود آن بزرگوار این نکته را به ما یاد داد و خود او به ما فهماند و 
 بخاطر اسالم، خدا دلها را متوجه انقالب و رهبر و ملت ایران کرد.

  

؛    ّ     
 دقـت  بـا  -امـام  خـطّ  یعنـى  -نـاب  اسـالم  صحیح خط در کهوقتى تا اسالمى انقالب

                                           
  .22ي ي أحزاب، آیهسوره 1
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ي روحیـه  و دهیـد می تـرجیح  دیگر چیز هر بر را اسالم و دین مردم شما و کندمی حرکت
 از برخاسـته  و کوبنـده  شعارهاى و داریدمی نگه زنده را اسالمى ارزشهاى و اسالم از دفاع
 هیچ نه و ارتجاع نه و غرب و شرق نه و امریکا نه دهید،می قرار توجه مورد را اسالم متن

 به حرکت از را اسالمى جمهورى نظام و کشور و شماکه  بود نخواهند قادر دیگر، قدرت
 .بازدارند خود دفهاىه سمت

  

       ِ ؛    
 و باشند داشته یاد به عزیزمان امام از را کوتاه و پرمغز درس این ایران، ي ملتهمه
ِ« نکنند؛ فراموش را اسالم محور بر کلمه وحدت َ ْ  ِ ْ َ ِ  ِ  ً  ریسمان به. 1»َ
ي کوبنده و ي دردهاهمه عالج اتحاد، این. شوید متحد اسالم محور بر و دزنی چنگ الهى
 اتحاد: است نکته یک همین ایران، ملت پیروزى براى اعظم اکسیر. است دشمنان تمام
 .اسالم براساس کلمه

 امـام که  است اسالمى همان ما، نظر مورد اسالم. نکنند معنا چندگونه به را اسالم البته
 وجـود  تمـام  بـا  عمرش، آخر درخشان سال ده در و زد دم آن از ندگیشز طول در عزیز
. کـرد  حرکـت  آن راه در و آموخت ما به اوکه  اسالمى کرد؛ گذارىسرمایه آن براى خود
 یکـدیگر  بـا  و باشـند  مهربـان  و همدل و متحد امام، خط و اسالم محور گرد بر باید همه

 .نماند ىباق ما راه سر بر مشکلى هیچ تا کنند، همکارى
  
. نمیگیـرد  انجـام  مسـئوالن  بدسـت  فقـط  مهم، کارهاى این. است مهمى کارهاى اینها
 خـط  و اسـالم  محور بر اتّفاق و اتحاد و اهللاحبل به اعتصام با و ملت همکارى با مسئوالن

 .برد خواهند پیش را کارها امام،
 

ز ارتحال رهبر کبیر انقالب اسالمى، و جمعى از کننده در مراسم چهلمین رودر مراسم بیعت میهمانان خارجى شرکت
 1368/ 04/ 22اقشار مختلف مردم مشهد و گروهى از عشایر استان خوزستان، 

 ؛         
امـت بـه    یکى از مسائل اساسى در انقالب اسالمى ایران و حرکت عظیمـى کـه امـام   

                                           
 و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید. .103ي یهآ عمران،ي آلسوره 1
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مت بزرگ اسالمى و پیونـد عمیـق و مسـتحکم میـان مسـلمانان      وجود آوردند، توجه به ا

اسـت. شـاید در    -هاى جغرافیایى و تفاوتهاى نژادى و زبانىرغم وجود فاصلهعلى -عالم
ي مسلمین عـالم  ي اول که اهتمام همهي معدود و درجهدنیاى اسالم، یکى از چند مسئله

 را طلب میکند، همین مسئله باشد.
  

الشّـأن و بزرگـوار مـا    که نهضت اسالمى در ایران به رهبرى امام عظیماز اولین روزى 
هاى این نهضـت، عبـارت از وحـدت مسـلمین در     آغاز شد، یکى از اصلیترین مواد داعیه

سرتاسر عالم و کوتاه کردن دست قدرتهاى ستمگر و متجاوز از سر مسـلمانان بـود. ایـن    
 پیام، همچنان پیام انقالب ماست.

  

       
امروز، روزى است که دنیاى اسالم بیدار شده اسـت و مسـلمانان در سرتاسـر عـالم،     

ي عـالم، از ابـراز   احساس عزت و سربلندى میکنند. آن روز کـه مسـلمانان در هـر نقطـه    
مسلمانى خود خجالت میکشیدند، گذشت. امـروز مسـلمانان بـه مسـلمانى خـود افتخـار       

 و این بخاطر قدرت و عظمت انقالبى است که با دست تواناى رهبر بزرگ و اماممیکنند، 
ي حسـاس  انگیز ملت بزرگ ایران در این نقطهالشّأن ما و با فداکارى و ایثار اعجابعظیم

 عالم به وقوع پیوست و دنیا را مبهوت کرد.
 

           
ي مسلمان ما در سراسر عالم بدانند که ملت ایران با اتکال به خدا و با ذخیـره  برادران

الشّـأن و فقیـد خـود در    ارزشمندى که از رهبریها و هدایتها و درسهاى ماندگار امام عظیم
قیمتى که در طـول ده سـال و نـیم بعـد از پیـروزى انقـالب       ي ذياختیار دارد و با تجربه

تـر و  تر و آمادهي دوران بعد از پیروزى انقالب، بانشاطز همهبدست آورده است، امروز ا
 تر است.ي جهانى، باجرأتمجرّبتر و در مقابل دستگاههاى استکبار و سلطه
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  (ره)      
شروع  (ره)ي بسیار روشن و امیدبخشى در پیش است. راهى را که امامبه نظر ما آینده

اللّه تا تحقّق هدفهاى نهایى، آن راه را ادامه خواهیم شاءما را با آن آشنا نمود، إن کرد و
 داد.

 
 04/1368/ 23، (ره)خمینى امام حضرت ارتحال روز چهلمین پایان در ایران، شریف ملت به پیام

 

»ّ  ّ    
 ُ َ َّ َ  َ  َ َ ِ

ْ  ُ ِ
ُ ُ  ِ  َ َ  ِ

ُ
 ُ َ ْ

َ ْ  َ ِ ْ َ  ْ ِ  ِ ْ
َ  ٍ َّ َ  ْ ُ ُ ِ ْ ُ  َ  ُ ْ ِ  ٍ ُ ِ  ْ

 ُ ِ ْ ُ
ْ  ُ ُ  ِ َّ  ْ ِ  َّ ِ 

َ َ  ِ َّ  ُ ْ ِ  ِ
ُ
 ُ ْ َ  ُ َ  َ  ْ ُ ْ َ  ُ َّ  َ ِ َ  َ ِ  َ ِ ِ َ َ«١. 

 

  (ره)     ّ ِ   
 -اکنون چهل روز از مصیبت بزرگ جهان اسالم میگذرد. چهل روز است که امـام مـا  

احرام پوشیده، به میقات رفته و در بحر وحدانیت حـق، مـأوى    -روح خدا و نفس مزکّى
 گرفته و بزم ملکوتیان را به حضور خود آراسته است.
ساالر آگاه، فرزندان و مریدان و قافله چهل روز است که آن پدر مهربان و معلّم دلسوز

و رهروان را تنها گذاشته و چون جان شیرین، پیکر امت اسالمى را ترك گفته است. امت 
اسالمى در همه جاى جهان، چهل روز است که سرود غم میسراید و از این فقدان بزرگ 

 مینالد.
مغـز اسـتخوان   عزاى داغدارى که سوز مصیبت هرچند تا ملت ایران، همچون صاحب

او اثر میکند، اما او را از وظایف بزرگش غافل نمیسـازد. در ایـن چهـل روز، سـوخت و     
ي ي امیدوار و دسـت و بـازوى توانـا و اراده   گریست و ناله زد؛ اما گردنِ افراشته و چهره

 پوالدین خود را نیز نشان داد و دوست و دشمن را به تحسین وادار ساخت.
ي وجود از امام خود تجلیـل کـرد، و   ر از صدق و صفا، با همهاین ملت باوفا و سرشا

                                           
یید کرده در دل اینهاست که [خدا] ایمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تأ .22ي یهآ ،ي مجادلهسوره 1

آورد همیشه در آنجا ماندگارنـد  ] آن جویهایى روان است درمىاست، و آنان را به بهشتهایى که از زیر [درختان
 خدا از ایشان خشنود و آنها از او خشنودند اینانند حزب خدا. آرى، حزب خداست که رستگارانند.
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ي توان به عزادارى او کمر بست، و با هزاران بیان در فراق او شکوه سر کرد. اما با با همه

ي فقدان او را بازگویـد، و  این همه، هنوز هیچ بیانى نتوانسته عظمت امام و عظمت حادثه
 ي او را بسراید.ههنوز هیچ زبان گویایى نتوانسته مرثی

 

 ؛       (أرواحنا فداه) 
پیش از این، در هر مصیبتى ما به او پناه میبردیم، و او وزن و مقدار آن را در بیان 
خود به ما میفهماند، و هم او ما را تسلّا میداد: شهادت مطهرى، درگذشت طالقانى، 

ي هفتم تیر و هشتم شهریور، و پیش از آنها، پانزده حراب، فاجعهشهادت شهداى م
ب...؛ اما امروز کجاست آن میزان عظیم، که وزن و ئخرداد و هفده شهریور و دیگر مصا

ي ما مقدار این مصیبت را بسنجد، و کیست آن دریادلى که جویبارهاى خروشان و آشفته
(أرواحنا اللّهبقیۀن نائل سازد؟ مگر به حضرت ي پرعمق خود، به سکینه و اطمینارا در سینه

 ملتجى شویم و به او تسلیت گوییم و از او تسلّا جوییم. فداه)
 

  (ره)     
بهتر از آن نیسـت   -آن انسان واال و آن مسلمان وارسته -براى تبیین شخصیت اماممان

هاى هدایتگر آن، که به توصیف بندگان صـالح  ى آیهالکه به قرآن پناه بریم و او را در البه
 خدا پرداخته است، بازجوییم:

 اهللامصداق آیات جهاد و هجرت فی سبیل

َّ «ي والیت الهى قرار میدهد، مصداق: او با جهاد و هجرت که مؤمنان را در حیطه ِ
 ِ ِ

ُ ْ َ  َ  ْ ِ ِ ْ َ ِ  ُ َ  َ  ُ َ  َ  ُ َ  َ
َّ ْ َّ شد. او با استقبال از خطر و  1»ِ 

ْ «ي کسانى درآمد که ستایش الهى: برکف گرفتن در راه خدا، در زمرهجان َ  ِ َّ  َ ِ  َ

 ِ َّ  ِ ْ َ  َ ِ ْ  ُ ْ َ  ْ در وصف آنان سروده شده است. او با قیام تاریخیش در  2»َ

                                           
 . 72ي یهآ ي أنفال،سوره 1
 .207ي یهآ ي بقرة،سوره 2
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ي قسط و عدل و نجات مستضعفان از ظلم و براى اقامهنظیرش راه خدا و تالش بى
ّ«تبعیض، پاسخى افتخارانگیز به نداى:  ِ  َ ّ َ  ُ ِ «و  1»ُ ْ ِ ِ  َ ّ َ  ُ داد. او  2»ُ

خشم و برائت نسبت به مشرکین و کفار عنود، و عطوفت و مودت نسبت به مسلمانان 
ُ«سراسر جهان را مصداق کاملى از:  َ َ  ُ َ ُ  ِ

ّ ُ  َ  ُ ّ ساخت. او با مناجات و  3»ِ
ً  َ«تهجد و تضرع مخلصانه، در سلک:  ُ ْ َ  ً َ  ُّ َ  َ َ ْ َ  ْ

َ
درآمد. او آمر به  4»

پیوند  اهللا بود. او با قطع هر پیوندى که بامعروف و ناهى از منکر و مجاهد فی سبیل
ُ «در حق ناسازگار بود، مصداق: محبت حق و فناى  ْ ِ  ِ

ُ
 ُ ْ َ  ُ َ  َ  ْ ُ ْ َ  ُ َّ  َ ِ َ

 َ ُ ِ ْ ُ
ْ  ُ ُ  ِ َّ  ْ ِ  َّ ِ 

َ َ  ِ  گردید. 5»َّ

 مصداق آیات مخلصین و متقین و صالحین
دها هایش با مراقبه و محاسبه سپرى میشد، صـ او با عمرى که روزها و ساعتها و لحظه

ي قرآن را که در توصیف مخلصین و متقین و صالحین است، مجسم و عینى سـاخت.  آیه
ي اسـالمى، بلکـه در نفـس    او قرآن را نه فقط در محیط زندگى جامعه و با تشکیل جامعه

 خود و زندگى خود تحقّق بخشید.

 ید بیضاي موسوي، فُرقان مصطفوي
موسـوى و بیـان و فرقـان مصـطفوى، بـه      اللّه بود که با عصا و ید بیضاى او، آن روح

نجات مظلومان کمر بست؛ تخت فرعونهاى زمان را لرزانـد و دل مستضـعفان را بـه نـور     
امید روشن ساخت. او به انسانها کرامت، و بـه مؤمنـان عـزّت، و بـه مسـلمانان قـوت و       

و  روح معنویت، و به جهان اسالم حرکـت، و بـه مبـارزان   شوکت، و به دنیاى مادى و بى
 اهللا شهامت و شهادت داد.مجاهدان فی سبیل

آلود را زدود. او به همه فهماند که انسان کامل او بتها را شکست و باورهاى شرك
وار زیستن و تا نزدیکى مرزهاى عصمت پیش رفتن، افسانه نیست. او به ملتها شدن، علی

                                           
 .  8ي یهآ ي مائدة،سوره 1
 .135ي یهآ ي نساء،سوره 2
 .29ي یهآ ي فتح،سوره 3
 .79ي یهآ ي إسراء،سوره 4
خدا از ایشان خشنود و آنها از او خشنودند اینانند حزب خدا. آرى، حزب خداسـت  . 22ي یهآ ،ي مجادلهسوره 5

  که رستگارانند.
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گران انداختن، هي سلطنیز فهماند که قوى شدن و بند اسارت گسستن و پنجه در پنجه

ي منور او دیدند و طعم برّ ممکن است. لمعات قرب حق را صاحبان بصیرت در چهره
دعاى او مستجاب شد که  الهى را که در حیات و ممات بر او میبارید، همه چشیدند.

َ « میگفت:  ِ  ِّ َ  َّ ِ  ْ َ
ْ َ  َ  ، ِ َ  َ ّ َ  َّ َ َ  ُّ ِ  

ْ َ َ  ْ َ  ِِ«١ . 
ي خود گـرد  با رحلت خود، انقالبى دیگر برپا کرد. ... ده میلیون دل بیقرار را بر جنازه

آورد و صدها میلیون را در سراسـر جهـان در غـم خـود عـزادار کـرد. همـانطور کـه در         
زندگیش تختهاى فرعونى را لرزانده بود، با مرگ خـود نیـز خـواب و خیـال باطـل را از      

 چشم دشمنان ربود.

 ي طیبهبذرپاش شجره
از این پس دنیا شاهد شکوفایى روزافزون خمینى کبیر خواهد بود. نهالى که او نشانده 

ِ «اي است که: ي طیبهو بذرى که او پاشیده، همان کلمه ّ  ِ  
ُ ْ َ  َ  ٌ ِ  ُ ْ َ ْ ُ 

ّ َ  ِ
ْ
ِ ِ  ٍ  َّ ُ  َ ُ ُ

«2. 
ما را کیست که نشناسد؟ و کیست که به شایستگى بشناسد؟ الفاظ بارى، خمینى عزیز 

من را تحمل آن نیست که آن حقیقت فاخر و آن گوهر نفیس را در خود بگنجاند، و قلم 
ي ملکوتى را بپروراند. بهتر قاصر اینجانب ناتوانتر از آن است که سوداى ترسیم آن چهره

بت بزرگ و جانکاه و این غم آنکه عنان قلم درکشم و یکبار دیگر این مصی
و بیت معظّم ایشان، مخصوصاً  (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) اهللانشدنى را به حضرت فراموش

االسالم آقاى حاج جناب حجت -به یادگار عزیز و یگانه و نور چشم اعزّ ایشان
عموم ملت  هاى شهدا و اسرا و جانبازان و مفقودین و بهو به خانواده -سیداحمد آقا

ایران و به امت بزرگ اسالمى تسلیت عرض کنم و تذکراً امورى را به عرض ملت عزیز 
 برسانم:
  

                                           
 فرازي از مناجات شعبانیه. 1
اش را هـر دم بـه اذن   میـوه . اش در آسـمان اسـت  اش اسـتوار و شـاخه  ریشه. 25و  24یات آ ي ابراهیم،سوره 2

 دهد.یپروردگارش م



 ،  ، /  109  

 

        
) قلم و بیان اینجانب قاصر از آن است که از عموم ملت بخاطر عزادارى مخلصانه 1

. شما ملت بزرگ ایران، شان در طول چهل روز عزاى عمومى، تشکر کنمو فداکارانه
اي را در تاریخ به ثبت رساندید و اوج اخالص و صفایى را که از درس وفادارى جاودانه

امت قدردانى نسبت به امام و مصلح و منجى بزرگى انتظار میرود، نشان دادید. شما به 
دوستان جمهورى اسالمى امید بخشیدید و در کام دشمنان، شرنگ یأس و تلخکامى 

هاى حکومت اسالمى را مستحکم ساختید و دل بدخواهان را لرزاندید. شما پایه ریختید.
اللّه را به ستایش ایمان و اخالص خود واداشتید و جان پلید شیاطین را آماج ئکۀشما مال

و  (أرواحنا فداه) اللّه األعظمي قهرآمیز خود قرار دادید. رحمت الهى و رضاى ولیشهاب اراده
 ام عزیزمان شامل حال شما باد.دعاى ملکوتى ام

  

          ّ   
) پایان یافتن عزاى رسمى، به معناى پایان یافتن درد و داغ ملت ایران در این سـوگ  2

هاى شـیرین حیـات بابرکـت او، و    ي امام کبیر ما، هم با خاطرهبزرگ نیست. یاد جاودانه
غم فقدان تسلّاناپذیر او، همواره همراه خواهد بود. با این همه، من با تشـکر مجـدد    هم با

انگیز محرومیـت از حـج را بـار دیگـر زنـده      ي غمو با تبریک عید سعید قربان که خاطره
میسازد و فریاد ملت ما در برائت از کفار مستکبر و عمال مرتجع آنان را رسـاتر میسـازد،   

ي کار و تـالش و جـد و   یخواهم که رخت عزا از تن برکنده و جامهاز عموم ملت ایران م
جهد به تن کنند و با توان و نیروى جدیدى که تجسم لطف خـدا بـر امـام مـا در ممـات      
اوست، به سمت هدفهاى او پیش روند. حرکت به سمت هدفهاى امام و انقالب و تـأمین  

و ساختن کشورى نمونه، کـار  عمران و آبادى و عدالت اجتماعى و حفظ مواضع انقالبى 
 و تالش و جد و جهد میطلبد.
آمد و در همه حال و حتى در سنین کهولت، از کار و امام ما بر مصیبتها فائق می

ي دشمنان، تنها با حرکت تالش دست نمیکشید. غلبه بر مشکالت و شکست دادن توطئه
پرنشاط آنان در  جمعى مردم و همکارى آنان با مسئوالن کشور و حضور قوى ودسته

شما ملت عزیز، این همه را در طول ده سال و نیم پس از  صحنه، میسر خواهد شد.
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اید و از این پس بیش از گذشته باید تأمین کنید. دست خدا با پیروزى انقالب تأمین کرده

 ي راهتان باد.بدرقه (أرواحنا فداه)عصرشما و دعاى ولى 
  

       
) مصیبت فقدان امام عزیزمان دلها را گداخت و بسى غشها و ناخالصیها را سـوزاند؛  3

جانها را به هم نزدیک، و یخهاى کدورت و حصارهاى دوگانگى را ذوب کرد و وحـدت  
ي یکایـک آحـاد ملـت، مخصوصـاً گوینـدگان و      نظیر به وجـود آورد. وظیفـه  اي بىکلمه

از تریبونهاى عمومى استفاده میکنند، آن است کـه ضـمن   نویسندگان، باالخص کسانى که 
 تجلیل از این وحدت عمومى، همگان را به پاسدارى از آن تشویق کنند.

  

؛   ّ 
 گـرد  بـر  گونـاگون  روشهاى و هاسلیقه صاحبان آمدن گرد معناى به عمومى، وحدت

 عمومکه  است »اهللاحبل« به صاماعت همان این،. است فقیه والیت و امام خطّ اسالم، محور
 و بـاز،  ي گرههـا را همـه کـه   است اعظمى اسم آن این، و اند؛گشته مکلّف بدان مسلمین

 .کندمی مغلوب را ي شیاطینهمه و برطرف، را ي موانعهمه
  

         
ود، خیانـت بـه امـام و    انگیز و دلسردکننده از هر کسى صـادر شـ  اعمال و گفتار تفرقه

ي محتـرم جمعـه،   اسالم است. از حضرات نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى، ائمه
ي انقالبـى  هاى عمومى تقاضا میکنم همگان را بـه ایـن وظیفـه   گویندگان مذهبى و رسانه

ي اند که با مشـاهده اللّهتوجه دهند؛ و البته ضمانت اصلى براى این کار، آحاد مردم حزب
 ي الهى، موظف به نهى از منکر و اعراض از متخلفین میباشند.لف از این وظیفهتخ
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ي در همان گستره -طلّاب علوم دینى در کنار تحصیل و فراگیرى فن اجتهاد و فقاهت

 بـا تهـذیب نفـس و قـدرت فهـم      -وسیعى که امام عالیقدرمان براى اجتهاد ترسیم میکرد
هایى که انقالب نیاز به آنها دارد، حضور یافته، با زبـان و عمـل،   ي صحنهسیاسى، در همه

 وظایف خود را انجام دهند.
  

          
ساله، یکى از بانوان در پیروزى و تداوم انقالب و در مقابله با حوادث بزرگ دوران ده

اند. امام فقید بزرگوار ما، با توجـه بـه ایـن نقـش     ین نقشها را داشتهبارزترین و درخشانتر
حساس بود کـه در سـتایش زنـان جمهـورى اسـالمى، بارهـا لـب بـه سـخن گشـوده و           

اى از قضاوت خود در این مورد براى نسـلهاى آینـده بـه جـاى نهـاده      یادگارهاى ارزنده
 است.
 

  04/1368/ 23، ي تهرانجمعه نماز هاىخطبه

        
اى بزرگوارمان میگذرد و این اولین جمعـه  بار امامچهل روز از فقدان عظیم و مصیبت

آیـم و بـا شـما امـت وفـادار و یـاران       است که من در فقدان آن عزیز به نماز جمعـه مـی  
رو میشوم. باور کردن این حقیقـت تلـخ، بسـیار سـخت اسـت. در طـول       مخلص او روبه

 انگیزى که در آن، امامروح و فضاى افسرده و زندگى غمسالهاى گذشته، تصور دنیاى بى
و رهبر و مراد و معلّم و مرشد و پدر و امید ما حضور نداشته باشد، برایمان بسیار دشـوار  

 بود.
پروردگارا! ما در این مصیبت به تو پناه میبریم، از تو تسلّا میجوییم، از تو کمک 

العسکرى! تسلیت این  بن الحسناللّه، اى حجتبقیۀبه تو شکوه میکنیم. اى میخواهیم و 
 مصیبت بزرگ را به تو عرض میکنیم.
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  ّ          

 -هرچند بزرگ باشند -ایم که مصیبتها رااز خود آن معلّم بزرگ و پدر مهربان آموخته
و شهادت  وآله)علیهاهللا(صلّیرد. یاران و مؤمنان، مصیبت رحلت پیامبر اسالمباید تحمل ک

ي و دیگر مصیبتهاى بزرگ را تحمل کردند و از مصیبت، وسیله السالم)(علیهطالببن ابىعلى
عروج و پلکانى به سمت هدفهاى واال و بلند ساختند. ما هم اى امام بزرگ و اى خمینى 

ک میگیریم و درسهاى تو را، درس زندگى خود قرار میدهیم، تا عزیز! از خداى تو کم
عمر در راه آن شاید از این مصیبت، پلکانى به سمت هدفهاى واال و عزیزى که یک

 مجاهدت کردى، بسازیم.
  

         
ي او خیلـى حـرف   ربـاره ي اول راجع به اماممان صحبت کنم. دامروز مایلم در خطبه

زده شد؛ اما به اعتقاد من هنوز زود است که تحلیلگرهاى جهانى بتوانند امـام بزرگـوار را   
بدرستى بشناسند؛ شخصیت عظیمى که در طول تـاریخ بعـد از انبیـاء و اولیـاء، امثـال او      
بسیار بندرت ظهور میکنند. آنها کارهاى بزرگ انجام میدهنـد و مثـل بـرق میدرخشـند و     

 ضا را منور میکنند و میروند.ف
 

    ِ    
 از بعضـى  امروز من و داد انجام خود بزرگى با متناسب بزرگ کارهاى ما بزرگوار امام

 را امـت  امـام  بـزرگ  کارهـاى  متفکـران  و تحلیلگرها اگر یقینا. آورممی شما یاد به را آنها
 .برمیشمارم را آنها امروز منکه  شد خواهد ىچیز آن برابر چند کنند، فهرست
  

 اولین کار امام: احیاي اسالم
 اسـتعمارى  دسـتگاههاى که  است سال دویست. بود اسالم احیاى او، بزرگ کار اولین

 در انگلـیس  وزیرهـاى نخسـت  از یکى. شود سپرده فراموشى بدست اسالم تا کردند سعى
 کشـورهاى  در را اسـالم  بایـد  مـا کـه   بـود  دهکر اعالم دنیا استعمارى سیاستمداران جمع

ي درجـه  در اسـالم  تـا  شد خرج گزافى پولهاى نیز آن از بعد و قبل! کنیم منزوى اسالمى
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 شـود؛  خـارج  انسـانها  فـردى  عمـل  و ذهن از ي دومدرجه در و ي زندگى،صحنه از اول
. است تکبارىاس و بزرگ قدرتهاى چپاول راه در مانع بزرگترین دین، این میدانستند چون
 جهـان  ي سیاسـى صـحنه  و انسـانها  عمـل  و ذهـن  به و کرد زنده دوباره را اسالم ما امام

 .برگرداند
  

 ي روح عزت به مسلمیندومین کار امام: اعاده
 صـرفاً  اسالمکه  نبود اینگونه. بود مسلمین به عزّت ي روحاعاده او، بزرگ کار دومین

 اثـر  بـر  بلکه شود؛ مطرح مردم زندگى و جامعه حنص و دانشگاهها و تحلیلها و بحثها در
 .کردند عزّت احساس عالم جاى همه در مسلمانها ما، امام نهضت

یک نفر مسلمان از کشورى بزرگ که مسلمین در آن در اقلیـت قـرار دارنـد، بـه مـن      
میگفت: قبل از انقالب اسالمى، مسـلمان بـودن خـود را هرگـز اظهـار نمیکـردیم. طبـق        

هـاى  ى مسلمان روى بچههاخانوادهور، همه اسم محلى داشتند، و هر چند فرهنگ آن کش
خود اسم اسالمى میگذاشتند، اما جرأت نمیکردنـد آن اسـم را اظهـار کننـد و از بیـان آن      
خجالت میکشیدند! اما بعد از انقالب شـما، مـردم مـا بـا افتخـار اسـم اسـالمى خـود را         

ه کسى هستید، اول آن اسم اسالمى را بـا افتخـار   میگویند، و اگر از آنها بپرسند که شما چ
 آورند.بر زبان می
 عزّت احساس دنیا جاى همه در مسلمانها داد، انجام (ره)امامکه  بزرگى کار با بنابراین،

 .میبالند خود اسالم مسلمانى و به و میکنند
  

 به مسلمیناحساس درك امت اسالم،  يسومین کار امام: القا
 از قبـل . داد اسـالمى  امت درك احساس مسلمانها بهکه  بود این او بزرگ کار سومین

 و نبود مطرح برایشان اسالمى امت نام به چیزى بودند،که  دنیا جاى هر در مسلمانها این،
 تمـام  و آفریقـا  قلب تا آسیا اقصاى در ي مسلمانهاهمه امروز. نمیشد تلقى جدى اصالً یا

 نام به بزرگ ي جهانىجامعه یک جزوکه  میکنند ساساح امریکا، و اروپا در و خاورمیانه
کـه   کـرد،  ایجـاد  را اسـالمى  امـت  بـه  نسـبت  شـعور  احسـاس  امام. هستند اسالمى امت
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 .است استکبار مقابل در اسالمى جوامع از دفاع براى حربه بزرگترین
  

 هاي جهاني یکی از پلیدترین رژیمچهارمین کار امام: ازاله
 رژیمهاى ترینوابسته و پلیدترین و مرتجعترین از ي یکىازاله و،ا بزرگ کار چهارمین

که  بود کارهایى بزرگترین از یکى ایران، در پادشاهى ي حکومتازاله. بود جهان و منطقه
 و فـارس ي خلـیج منطقـه  در استعمار دژ مهمترین ایران. کند تصور را آن توانستمی کسى

 .شد ریخته فرو هم رد ما امام بدست دژ، این. بود خاورمیانه
  

 پنجمین کار امام: ایجاد حکومتی بر مبناي اسالم
 و مسـلمانها  ذهـن  بـه کـه   چیـزى  بـود؛  اسـالم  مبناى بر حکومتى ایجاد او، پنجم کار

 را آن هرگز هم لوحساده مسلمانهاىکه  بود خوشى خواب و نمیکرد، خطور غیرمسلمانها
 آمیـز افسـانه  خیـال  این به معجزه، یک حد در )(رهامام. نمیدیدند و نمیکردند تصور خود با

 .پوشاند واقعیت لباس
  

 ششمین کار امام: ایجاد نهضت اسالمی در عالم
 از بسیارى در اسالمى، انقالب از قبل. بود عالم در اسالمى نهضت ایجاد او، ششم کار
 بـا  هـا، طلبآزادى و ناراضـیها  و جوانهـا  و گروهها اسالمى، کشورهاى جمله از و کشورها

 و حرکتهـا  مبناى و پایه اسالمى، انقالب از بعد اما شدند؛می میدان وارد چپ ایدئولوژیهاى
 یا جمعیتکه  اسالم وسیع دنیاى اي ازنقطه هر در امروز. شد اسالم آزادیبخش، نهضتهاى
 ي کـار قاعـده  و مبنا میکنند، حرکت استکبار با ضدیت و ي آزادیخواهىانگیزه به گروهى

 .است اسالمى تفکر رکنشان، و امید و
  

 هفتمین کار امام: نگرشی جدید در فقه شیعه
 بسـیار  هـاى پایـه  مـا  فقاهـت . بـود  شیعه فقه در جدید نگرشى او، بزرگ کار هفتمین
 و قواعـد  بـه  متکـى  و فقاهتها محکمترین از یکى شیعه، فقاهت. دارد و داشته مستحکمى
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اي گسـتره  در را مسـتحکم  فقـه  ایـن  عزیزمان امام. است مستحکمى بسیار مبانى و اصول
 مـا  بـراى  را فقـه  از ابعـادى  و داد قـرار  توجه مورد حکومتى و جهانى نگرشى با و وسیع
 .نبود روشن آن از قبلکه  کرد روشن

  

 هشتمین کار امام: ابطال باورهاي غلط در باب اخالق فردي حکام
 پذیرفتـه  دنیـا  در. بـود  حکّام ىفرد اخالق باب در غلط باورهاى ابطال او، هشتم کار
 داشـته  خاصـى  فـردىِ  اخـالق  گیرند،می قرار اجتماعات رأس درکه  کسانىکه  است شده
 خـودرأیى  تجملگرایى، مسرفانه، و راحت زندگى از بودن برخوردار ورزیدن، تکبر! باشند

 درکـه   کسـانى کـه   کردنـد  قبول دنیا مردمکه  است چیزهایى اینها، امثال و خودخواهى و
 انقالبـى،  کشـورهاى  در حتـى . باشـند  داشـته  را اخالق این گیرند،می قرار حکومتها رأس

 بمجـرد  شدند،می مخفى هادخمه در و کردندمی زندگى چادرها زیر دیروز تاکه  انقالبیونى
 تغییـر  حکومتیشـان  اخـالق  و میشـود  عوض زندگیشان وضع رسند،می حکومت به اینکه
 مـا ! داشـتند  عالم رؤساى و ي سالطینبقیهکه  گیرندمی خود به را وضعیتى همان و کندمی
 .نیست ي تعجبمایه هم مردم براى ایم؛دیده را چیزى چنین نزدیک از

 ملـت  یک معشوق و محبوب رهبرکه  داد نشان و کرد عوض را غلط باور این ما امام
 مجلـل،  اىکاخهـ  جاى به و باشد اي داشتهزاهدانه زندگى تواندمی عالم، مسلمانان دیگر و
 مـردم  بـا  انبیـاء  اخـالق  و زبان و لباس با و کند پذیرایى دیدارکنندگان از حسینیه یک در

 .کند برخورد
  

 ي غرور و خودباوري ملت ایراناحیاي روحیه کار نهم امام:
! عزیـز  بـرادران . بـود  ایـران  ملـت  در خودباورى و ي غرورروحیه احیاى او، نهم کار

 و ضـعیف  ملتـى  بصـورت  را مـا  ملـت  متمـادى  سـالهاى  دى،فر و استبدادى حکومتهاى
 جمعىِ خصلتهاى و جوشان استعداد ازکه  ملتى بودند؛ درآورده خورتوسرى و مستضعف

 علمـى  افتخارات همه این اسالم، از بعد تاریخ طول در و است برخوردار ممتاز العادهفوق
 .دارد سیاسى و

 و اروپـایى،  دولتهـاى  دیگـر  و روسها هم مدتى و انگلیسیها مدتى -خارجى قدرتهاى
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 قابلیـت که  بود کرده باور هم ما ملت. بودند کرده تحقیر را ما ملت -امریکاییها آن از پس
 و نیسـت  سـاخته  او از ابتکـار  آید،برنمى او از سازندگى ندارد، را بزرگ کارهاى لیاقت و

 در را ملّى افتخار و غرور روح بنابراین،! بگویند زور او به و کنند آقایى او بر باید دیگران
 و بیـدار  ایران ملت در را ملّى افتخار و غرور روح ما، عزیز امام ولى بودند؛ کشته ما ملت
 .کردند زنده

 اسـتکبار که  -ناسیونالیستى بیجاى نخوتهاى و احساسات از ما ملتکه  حال همان در
 قـدرت  و عزّت احساس اام هستند، مبرّا -بود مروجش پهلوى منحوس رژیم و آن، عامل
 و غـرب  و شـرق  ي مشـترك توطئـه  و دادن هـم  دسـت بهدست از ما ملت امروز. میکنند
 خودشـان که  میکنند احساس ما جوانهاى. نمیکنند هم ضعف احساس و نمیترسند ارتجاع

کـه   دارنـد  را آن تـوان  و قدرتکه  میکنند احساس ما مردم. بسازند را کشورشان توانندمی
 و خودبـاورى  و عـزّت  روح این. بایستند غرب و شرق زورگوییهاى و یلهاتحم مقابل در

 .کرد زنده ما ملت در (ره)امام را اصیل و حقیقى افتخارات و ملّى غرور
  

 »نه شرقی، نه غربی«دهمین کار امام: اثبات امکانِ عمل به اصل 
 یـک  ،»غربـى  نـه  و شـرقى  نه«که  بود نکته این اثبات او، بزرگ کار دهمین باالخره و
 بـه  یـا  و بـود  متّکى شرق به باید یاکه  کردندمی خیال دیگران. است ممکن و عملى اصل
 نمیکردنـد  فکـر ! را قدرت آن یا و کرد ستایشش و خورد را قدرت این نان باید یا غرب،

 را خـود  و بمانـد  و بایسـتد  و بگویـد  »نه« غرب به هم و شرق به هم بتواند ملت یککه 
 .کرد ثابت را نکته این (ره)امام اما کند؛ ارتردریشه روزروزبه

را برشمردم؛ اما اگر بنشینیم فکر کنیم، کارهـاى   (ره)من ده محور از کارهاى بزرگ امام
 ي منور این مرد الهى چندین برابر خواهیم یافت.  بزرگ را در پرونده

 در اینجا دو نکته را یادآورى میکنم:

       
ي اول: کسانى که با امام درافتادند، خودشان را روسیاه کردند. بدبخت آن کسـانى  نکته

ي هستند که بخاطر شاد کردن دل صهیونیستها و خوشحال کردن امریکا و پر کردن کیسـه 
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خود از پولهاى نفت ارتجاع، حقیقت را پوشاندند و با امام ما درافتادند. روسیاه آن کسانى 
میتوانستند زیر بالهاى مهربان این پدر و استاد و معلّم قرار بگیرند و از او منتفع هستند که 

شوند؛ ولى به بخت خودشان لگد زدند و به آغوش دشمنان او پناه بردند و اآلن در اروپـا  
 و امریکا و امریکاى التین و عراق و بعضى کشورهاى دیگر سرگردانند.

اي در مقابل اقیانوس داخل کشور بودند، قطره ا و روسیاهها هنگامى کهههاین بیچار
محسوب میشدند؛ اما نمیفهمیدند که چقدر ناچیز و کوچکند. مراسم ارتحال آن بزرگوار 

چه کسى بود و ملت کجاست و چه میگوید و چگونه  (ره)به همه فهماند که امام
ا کند براى اندیشد و چه میخواهد و همچنین مخالفان چه کسانى هستند و کجایند. خدمی

 خودشان هم دیگر این اشتباه باقى نمانده باشد که خیال کنند چیزى و کسى هستند.

 آینده متعلق به کیست؟
ایستادند. آینده و افتخار متعلّق  (ره)آنها حقیقتاً به خودشان جفا کردند که در مقابل امام

ي همهبه کسانى است که پشت سر امام حرکت کردند؛ یعنى قشر عظیم متن ملت و 
آحاد مردم. شما مردم نشان دادید که یاران و وفاداران و مخلصان امام هستید و بر این 

 یارى و وفادارى و اخالص پایدارید.
  

  ِ ؛        
ي دوم این است که امام خصوصیات ممتاز فردى خیلى داشـت؛ امـا توفیقـات او    نکته

متّکـى باشـد.    -هرچـه هـم بـاال    -بود که به خصوصیات فـردى یـک انسـان   باالتر از آن 
در اینها هیچ شکى  -شجاعت و آگاهى و عقل و تدبیر و دوراندیشى امام بسیار ممتاز بود

اما توفیقاتى که آن بزرگوار بدست آورد، خیلى باالتر از این است که به شجاعت  -نیست
 ن متّکى باشد.نگرى زیاد یک انساو عقل و تدبیر و آینده

 اخالص و توکل؛ دو منشأ توفیقات خاص امام
ي اول از اخـالص او ناشـى   آن توفیقها از جاى دیگر نشأت میگرفـت، کـه در درجـه   

ّ«میشد؛  ـ ـ  انجام میداد.  -و ال غیر -مخلص خدا بود و کار را فقط براى او».  
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از او چیـزى میخواسـتند کـه مـورد      ي دنیا هم در مقابل او قـرار میگرفتنـد و  لذا اگر همه

 رضاى خدا نبود، انجام نمیداد.  
ظن به خدا داشـت. هـیچ کـارى در نظـر او خـارج از      ي دوم، توکّل و حسندرجه در

قدرت الهى نبود. کارهاى بزرگ، حرکتهاى عظیم، کندن کوههاى راسخ و جبـال راسـیات   
ت و خدا او را کمـک میکنـد؛   براى او میسور بود؛ چون عقیده داشت که به خدا متّکى اس

 ظن مینگریست.و چون به خدا توکّل داشت، لذا با حسن
روزى که او نهضت را شروع کرد، کسانى که فکر کنند میشود نهضتى برپا کرد، خیلى 
کم بودند. آن روزى که او شعار اسقاط رژیم سلطنت را داد، کسانى که فکر کننـد میشـود   

نه شرقى و «بسیار معدود بودند. آن روزى که سیاست رژیم سلطنت در ایران ساقط شود، 
را اعالم کرد، کسانى که فکر میکردند میشود بـدون اتکـاى بـه شـرق و غـرب      » نه غربى

داشت و اداره کرد، بسیار نادر بودنـد. آن روزى کـه گفـت:     حکومتى داشت و آن را نگه
مریکـا نسـبت بـه امـام و     ، کسانى که باورشان باشد که ا»امریکا هیچ غلطى نمیتواند بکند«

 امتش هیچ غلطى نمیتواند بکند، خیلى کم بودند.

 پیروزي در نظر امام
او تمام این کارهاى بزرگ را بخاطر توکّل به خدا انجام داد و میدانست که میتواند 

ام را انجام انجام دهد. البته براى او، انجام شدن کار هدف نبود. او میگفت: من وظیفه
، پیروزى (ره)اش را انجام دهد. در نظر اماماو به این بود که بتواند وظیفهمیدهم. پیروزى 

این نبود که انسان بتواند آن کارى را که میخواهد، انجام بدهد؛ در نظر او، پیروزى این 
بود که انسان برطبق تکلیف خود عمل کند. با این روحیه و احساس و انگیزه، او کار را 

 پیش برد و ادامه داد.
  

  (ره)    
 آن و نبود، ممکن الهى نورانیت با جز هم اینکه  داشت، هم دیگر خصوصیت دو امام
. نکـرد  اشتباه دوستها و دشمنها شناخت در. شناسىدوست و شناسىدشمن: از بود عبارت

 از نیـز  و ایسـتاد،  مقابلشان در هم آخر تا و کرد اعالم را آنها و شناخت را دشمنها اول از
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 او .شـد  منتفـع  آنهـا  دوسـتى  از هـم  آخر تا و کرد اعالم را آنها و شناخت را دوستها اول
 .کردمی تکیه ملتها و مردم بر همیشه

در سفرى که میخواستم به خارج از کشور بروم، خدمت امام بزرگوارمان رفتم. در آن 
بت به این جریان علیه ما خیلى زمان جریانى وجود داشت، که به ایشان گفتم در دنیا نس

حرف است. (البته میخواستم به ایشان گزارش بدهم؛ والّا من هم هیچ رعب و خوفى از 
آن جنجالهاى جهانى نداشتم و بعداً هم وارد آن ماجرا شدم). ایشان تمام خبرهاى دنیا را 

ودتر از همیشه به صورت نزدیک و نقد در اختیار داشتند و غالباً خبرهاى جهانى را ز
در پاسخِ من با لبخند رضایتى گفتند: بلى، اطّالع دارم؛  (ره)آوردند. امامدیگران بدست می

ي ملتها با ما هستند. واقعاً همینطور بود که ایشان میفرمودند. در همان سفر، اما همه
آنچنان حضور ملتها در کنار ما آشکار شد که همه را مبهوت کرد. بنابراین، او هم 

را میشناخت، و هم دشمنانش را. از دوستانش منتفع میشد و به آنها اعتماد و  دوستانش
تکیه میکرد. بزرگترین دوستانش شما ملت وفادار بودید، و امام چه خوب شما را شناخته 

 بود.
  

         
گـرفتن اسـت و    ما باید با تکرار این حقیقتها، یک هـدف را دنبـال کنـیم و آن، درس   

کـه  اي ندارد؛ بلکه گاهى هم مضر است؛ زیرا وقتـى  الغیر؛ والّا صرف ستایش کردن فایده
 ي ما نیست.خیال کنیم او کارها را انجام داده است، تصور میکنیم که دیگر کارى به عهده

 گر نماز آن بود کان مظلوم کرد/ دیگران را زین عمل محروم کرد
  

      ؛  
ما آن بزرگوار و انسان واال و مقتدا و قائـد را سـتایش میکنـیم، تـا خودمـان را بـه او       

ي امور زندگى او حاکم بود؛ مـا  نزدیک سازیم و راهش را ادامه دهیم. تقواى خدا بر همه
ى ي امورمان بشماریم. اصل قضـیه تقواسـت. تقـوا، یعنـ    نیز باید تقواى خدا را مالك همه

 ي الهى حرکتى از ما سر نزند.مراقب باشیم برخالف اراده
 ي دوم:خطبه
  



120  / ،  ، 
             

در این خطبه مایلم در گفتـار کوتـاهى، نگـاهى بـه آینـده بینـدازیم. اوًال، از خبرگـان        
ابراز داشتند و مسـئولیت بـزرگ و    ي حقیرظنى که به این بندهمنتخب مردم بخاطر حسن

سنگینى را بر دوش من نهادند، تشکر میکنم. ثانیاً، از آحاد ملت بزرگ ایران و گروههـاى  
پرشور و وفادار که در طول این مدت بعنوان بیعت و اعالم وفادارى، با پیـام و حضـور و   

اشتند، صمیمانه و با ي طومار و غیره، تأیید و حمایت خودشان را اعالم دروى و تهیهپیاده
و مقتـداى بـزرگ    نظیرشان نسبت به امامي وجود تشکر میکنم و بخاطر وفادارى بىهمه

 امت در طول چهل روز عزاى عمومى، سپاسگزارم.
آنچه شما ملت ایران از خود نشان دادید، یقیناً درس بزرگى خواهد بود کـه در طـول   

شورهاى دیگر و مسلمانان سراسر عالم کـه  تاریخ به ثبت خواهد رسید. از برادران عزیز ک
در این عزاى بزرگ با ملت ایران همنوایى کردند و همدردى نشان دادند و یاد امام و قائد 
بزرگ ما را گرامى داشتند، صمیمانه تشکر میکنم. به میهمانان عزیز جمهورى اسالمى نیـز  

و از حضورشـان در  که جمع کثیرى از آنها در نماز حضـور دارنـد، خیـر مقـدم میگـویم      
 جمهورى اسالمى و احترامشان به امام بزرگوارمان متشکرم.

  

         
ي شما برادران و خواهران عزیز و ملت بزرگ ایران! حضور و اجتماع و وحدت کلمه

د. بارها ي بسیار حساس، بزرگترین پیروزى را به جمهورى اسالمى دادر این مرحله
چشم امید دوخته بودند.  -(ره)فقدان امام -ایم که دشمنان ما به این مرحلهتکرار کرده

بحمداللّه با حرکت قاطع شما، طلسم دشمن شکسته شد و خواب و خیال باطل از 
 چشمش رخت بربست.

  

    ،     
وضـعگیرى را انجـام داد؛ امـا بایـد بـه      ملت ایران در این مرحله، بهترین حرکـت و م 

ي برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور بگویم که ما بـراى سـازندگى کشـور و    همه
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تداوم راه امام عزیزمان و تحقّق آمال و آرزوها و آرمانهـا و اهـداف ایـن انقـالب الهـى و      
گـر  و خدعـه  گـر ورز و توطئـه بزرگ، راهى طوالنى در پیش داریم. یقیناً دشـمنهاى کینـه  

 حاضر نیستند از دشمنى خود با اسالم و جمهورى اسالمى دست بردارند.
 

         
ي داخلى کشور و در ارتباطات خارجى، از اصول انقالبى و اسالمى پیروى ما در اداره

اهیم کرد. با حضور شما میپیمود، طى خو (ره)خواهیم کرد و دقیقاً همان راهى را که امام
 مردم در صحنه، هر ناممکنى ممکن، و هر مشکلى آسان خواهد شد.

  

 ؛  
برادران و خواهران عزیز! تقوا پیشه کنید. امام ما مظهر تقوا و پرهیزگـارى و پارسـایى   

 بود.
 

 1368 /04/ 25در مراسم بیعت روحانیون، مسئوالن و اقشار مختلف مردم استان اصفهان، 

 ِ   ؛    
ایمان و اخالص و عمل مخلصانه، عامل قدرت و ثبات ما بود. الگو براى این ارزشها، 

عزیز که  همین بزرگوارى است که امروز با ارتحال خود دنیا را به لرزه درآورده است. آن
ء که به صـورت طبیعـى فقـدان آنهـا دنیـا را      اللّه بود، مثل پیامبران و اولیاقطعاً جزو اولیاء

 تکان میدهد، با ارتحال خودش دنیا را تکان داد.
اى را در خود شائبهایمان او به خدا و راه و هدفهایش در حد اعلى بود، و اخالص بى

حتى قبـل از   -نگه داشته بود، و فداکارى و آمادگى به کار را هم در طول سالهاى متمادى
 نشان داده بود.  -شروع بشود 41ل آنکه نهضت در سا
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بودند؛ او نیز چنین امتى را میخواست.  ملت ایران هم انصافاً امت خوبى براى این امام
اي که به او داد، نزد خود و با پاسخ مؤمنانه و مخلصانه ملت ایران با اقتدا به امام

 و تاریخ سربلند است. السالم)(علیهمواح معصومیناللّه و ارمالئکۀپروردگار و 
  

 ِ       
بعد از این، راه همین است که تاکنون ترسیم شده است. با ایمان و عمل صالح و 
اخالص میشود این راه را طى کرد و پیش رفت. ما هنوز وسط راهیم. دست نیرومند 

ي ما دستورالعملهاى موانع عمده را برطرف ساخت و براى آینده راه را باز کرد و (ره)امام
 زیادى به جا گذاشت.

 

        
میبایست نظام و کشور را که متعلّق به خودشان است، به معناى حقیقى کلمه از 

ین اجرا را خودشان بدانند و از آن دفاع کنند، و از مسئوالن کشور و کسانى که بار سنگ
در طول این مدت به مردم توصیه  (ره)بر دوش دارند، حمایت کنند؛ همچنان که امام

میکردند که مسئوالن را کمک و حمایت و همراهى کنند. بارها این بیانات از زبان مبارك 
 ایشان صادر و شنیده شد؛ بعد از این هم باید همینگونه باشد.

 
زان و نیروهاى جهادىِ احداث ساختمان مرقد مطهر رهبر کبیر انقالب اسالمى، در مراسم بیعت گروه کثیرى از جانبا

 به همراه وزیر راه و ترابرى، مسئوالن بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمى، 
 1368/ 04/ 28، (ره)و مسئول حرم مطهر حضرت امام خمینى

؛           
ناپذیر را به شـما عزیـزان   نشدنى و جبرانمیدانم که این مصیبت عظیم و فراموش الزم

 بزرگوار و انقالب، تسلیت عرض کنم. و نیروهاى مخلص و وفادار به امام
ي ملت بزرگ ما، براى انقالب و اسالم و امام فداکارى و هرکس که در مجموعه

عزاتر است. با صاحب (ره)اماماخالص بیشترى به خرج داده است و میدهد، در مصیبت 
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این حساب، شما جانبازان و جهادگران و سپاهیان عزیز و نیروهاى بسیجىِ دستگاههاى 
 عزا هستید. امام به معناى حقیقى کلمه متعلّق به شما بود.مختلف، حقیقتاً صاحب

  

؛      
مونه و سرمشقى کـه در سـاختن و   برانگیز و تالش نثانیاً میبایست از زحمات تحسین

بـه خـرج    -یعنى مزار منور امام عزیزمـان  -ي ماي دلهاى همهپرداختن و آماده کردن قبله
ي ي وجود تشکر کنم. البته زبان از تشکر نسبت به اخالصها و زحمات همهدادید، با همه

ر حـال وظیفـه   هـ افرادى که مثل شما مخلصانه و دلسوزانه کار میکنند، قاصر است؛ اما به 
 دارم تشکر قلبى خودم را به شما ابراز کنم.

اي را بـدون اسـتراحت و   زحمت کشیدید، تالش کردید، سـاعات مسـتمر و طـوالنى   
بدون اندیشیدن به چیزى غیر از کار و زحمت صرف کردید؛ اما آنچـه محصـول مبـارك    

ى کـه بـراى   ي روشنى چشم شما باشد و هست. حرکت و تالشاین تالشها شد، باید مایه
احترام به امام و تعظیم و تکریم نسبت به مقام واالى آن بزرگمـرد انجـام میگیـرد، همـان     

ي آن هرگز کهنـه  اى است که تا دنیا هست و اسالم باقى است، اثر و نتیجهي جاریهصدقه
 و مندرس نخواهد شد.

  

       
واقعاً نمیشود حرف زد. وقتى بخواهیم راجع به  (ره)ي شخصیت حضرت امامدرباره

ابعاد شخصیت این عزیز دوران و یادگار پیامبران حرف بزنیم، میدانیم که ناقص خواهد 
بندى ماند. زمان زیادى الزم است تا زبانهاى گویا بتوانند عظمت این شخصیت را حیطه

ا کوچکتر از آن هستیم که کنند؛ لذا من نمیخواهم در آن باره واقعاً صحبت کنم؛ زیرا م
 بتوانیم در این زمینه به بررسى ابعاد شخصیت آن بزرگوار بپردازیم.

  

      ّ   
اما این نکته را میخواهم بگویم که اگر نظام جمهورى اسالمى و این انقالب بـزرگ و  
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آمـده، و رسـتاخیز عظیمتـرى کـه در     جهانى را، و رستاخیز عظیمى که در دنیا به وجـود  

ي طیبـه و  درون انسانها پدید آمده، و این تحـولى کـه مسـها را طـال کـرده اسـت، کلمـه       
ي طیبـه، همـین شخصـیت عظیمـى     ي این شجرهریشه -که هست -ي طیبه بدانیمشجره

، و است که همه چیز از او رویید. او بود که این درخت مبارك را رویاند. او همه چیز بود
 چیز نداشتیم.اگر نبود، ما هیچ

در گذشــته، همــین ایــران و ملــت و موقعیــت جغرافیــایى و همــین فقــه و قــرآن و  
روز عقبتر میرفتیم و بیشتر بـر سـرمان   البالغه بود؛ اما در واقع چیزى نداشتیم و روزبهنهج

 میخورد و شخصیت ما هضم میشد. بعد که او پدید آمد و قدم در صـحنه گذاشـت، مثـل   
وجودى که ماهیات را هستى و تحقّق میبخشد، و مثـل خورشـیدى کـه میتابـد و اشـیا را      
آشکار میکند، و مانند روحى که به کالبدى دمیده میشود و اجزاى آن را زنده میسـازد، مـا   

وقـت ارزش جغرافیـایى و تـاریخى و     را زنده و نمایـان کـرد و بـه حرکـت درآورد؛ آن    
 بالغه و ملت ما احیا شد و به کارمان آمد.الفرهنگ گذشته و قرآن و نهج

  

           
ي این درخت محسوب میشد. این ریشه باید محفوظ بماند. اگر او کلید بود. او ریشه

ْ «جدا شود، مثل درختى است که  -(ره)یعنى از امام عزیز -ي خوداین نظام از ریشه َّ ُ ْ

 ِ ِ ْ
َ ْ  ِ ْ

َ ي آن فاصله ؛ یعنى از روى زمین آن را اره کرده باشند و بین تنه و ریشه1»ْ 
انداخته باشند. ممکن است چهار روزى هم نمود و هیکلى داشته باشد، اما سرنوشتش 

 اى بین این دو نیست.ي حیاتى و تغذیهمعلوم است: دیگر رابطه
جدا شود. ممکن  -(ره)یعنى امام -ي خودششهما نباید بگذاریم نظام اسالمى از ری

است بگویید امام از ما جدا شد و در عالم ملکوت به سر میبرد و ما با او مرتبط نیستیم. 
مثل شخصیت پیامبران، فقط به وجود خارجى او نبود. (ره) ولى باید بگویم شخصیت امام
اسرائیل و امت آیا بنى از مردم خودش گرفته شد، السالم)(علیهآن روزى که حضرت موسى

بکلّى از منبع خودشان جدا شدند؟ خیر، ارتباط و اتصال در شخصیتهاى  السالم)(علیهموسى

                                           
 .26ي یهآ ي ابراهیم،سوره 1
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معنوى و روحى که به وجود خارجى آنها وابسته نیست. آن روزى که رسول اسالم، 
د؟ ما که پیامبر شرحلت فرمود، آیا امت اسالم بى وآله)علیهاهللا(صلّیحضرت محمدبن عبداللّه

در قرنها و نسلهاى بعد آمدیم، آیا دیگر پیامبر نداشتیم؟ چرا، ما هم پیامبر داشتیم؛ در 
 حالى که جسم او نزد ما نبود و در عالم ملکوت و باالتر از آن به سر میبرد.

هویت شخصیتهاى معنوى، به جسم و حضور دنیویشان نیست؛ بلکه بـه فکـر و راه و   
وابسته اسـت. پیـامبر و اولیـاء و     -که همواره باقى است -شانرهنمود و سرانگشت اشاره

همین امام بزرگوار ما با انگشتشان به یک طرف اشـاره میکردنـد و راه را نشـان میدادنـد.     
البته خودشان هم جلوتر از همه حرکت میکردند؛ نه اینکه بایستند و بگویند شـما برویـد.   

ي هویت امام و کنندهد است. اینها تعییندر حال حاضر، این انگشت اشاره همچنان موجو
ي حیاتى یک جامعه است که دائمـاً میشـود از آن تغذیـه کـرد؛ زیـرا دیگـر       منبع و ریشه

 وابسته به جسم او نیست.
ي او مورد اگر ما بخواهیم این فکر را نگه داریم، اما شخصیت امام و یاد و خاطره

اند هر سال براى شد. لذا میبینید که به ما گفتهاهتمام نباشد، مطمئناً دچار اشتباه خواهیم 
گریه کنید. گریه کردن، به معناى زنده بودن یک مصیبت است؛ گویى  السالم)(علیهامام حسین

همین دیروز اتّفاق افتاده است. انسانى هزار و چند صد سال قبل به شهادت رسیده است، 
ي ر این است که اگر یاد او با همهي ما بخاطچرا باید امروز براى او گریه کرد؟ گریه

ابعادش در ذهن و زندگى و بساط هستى ما زنده نماند، بتدریج فکر و سرانگشت 
 ي او کمرنگ خواهد شد؛ چه ما بخواهیم و چه نخواهیم.اشاره

  

       ّ    
رد اهتمام شما قرار بگیرد مو (ره)اگر ساخت گنبد و بقعه و مرقد و صحن و سراى امام

و براى آن نیرو و پول و عمر و ابتکار خرج کنید، به معناى کار براى یک شخص نیست؛ 
بلکه به معناى فعالیت براى هویت فکرى امام است. این کار در بقاى آن فکر تأثیر دارد. 

 است. (ره)ي جاریه و به معناى زنده نگه داشتن یاد امامعمل شما، صدقه
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ي مبارك، مرکز برکـات و نورانیـت و گسـترش تفکّـرات و     شاءاللّه این مزار و بقعهإن

الهامات الهى و حال و روح عرفانى و توجه مردم عاشق و اهل بصیرت و محبت خواهـد  
کـارى کـه   ي خودش از این مکان استفاده خواهد کـرد. بنـابراین،   بود و هر کسى از شعبه

 باارزش است.کردید، 
 

 خاطر شرکت گسترده در انتخابات ریاست جمهورى پیام تشکر و تجلیل از آحاد مردم، به
 1368/ 08/05، پرسى قانون اساسىو همه

؛          
» ْ ْ  َ  ْ ُ ْ ْ َ  َ  ْ ُ ِ  ْ ِ  ُ َ  َ

َّ  ِ َ  َ ْ َ
ْ ِ.«1 

 ملت رشید و عزیز ایران!
خداى را سپاسگزارم که یکبار دیگر در امتحانى بزرگ و الهى، سربلند و پیروز و 

پرسى و انتخابات، ي همهموفق گشتید و با حضور گسترده و چشمگیر خود در صحنه
ثاق و می (أعلى اللّه مقامه)الشّأن فقیدشناسى خود نسبت به امام عظیمي حقضمن اداى وظیفه

مجدد با آرمانهاى واالى انقالب اسالمى، اصالحات قانون اساسى را تصویب کردید و 
 جمهور خود را برگزیدید.رئیس

  

        
قانون اساسى جدید که یکى از آخرین یادگارهاى امام عزیزمان است، میثـاق امـت بـا    

ي دشمنان عنود و لجوج و نـادان و  هاى همهماج توطئهانقالبى است که بیش از ده سال آ
بزرگ و کوچک بوده و مسیر خونبار خود را با استقامت و سـرفرازى پیمـوده و بـا خـط     

 برجسته و نورانى در تاریخ ثبت گردانیده است.
 
 

                                           
انـد. پـس، از   اند، از [کارشکنى در] دین شما نومید گردیـده امروز کسانى که کافر شده .3ي یهآ ي،ي مائدهسوره 1

 .ایشان مترسید و از من بترسید
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  ي جماعتو ائمه علماي روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران، در دیدار با اعضاى جامعه
 ي وعاظ تهران و اعضاى شوراى هماهنگى سازمان تبلیغات اسالمى، و جامعه

 1368/ 05/ 11ي ماه محرّم، در آستانه

  ّ  ِ 
مروجان قرآن و پیشـواى مـدافعان    اوالً، بر خود الزم میدانم مصیبت بزرگ فقدان امامِ

ست، به جمع معظّم علمـاى دیـن و   اى غیرقابل جبران ااسالم را که حقیقتاً ضایعه و ثلمه
 شاگردان مروج مکتب قرآن، تسلیت عرض کنم. 

 

        
شاید بسیارى در آن روزها بودند که با توجه به اینکه در ماجراى ذکر عاشورا و 

د و احیاناً به شکلهاى چیزهایى وارد شده بو (علیه الصالة والسالم) روایت فداکارى اباعبداللّه
آمیزى بیان میشد، این حرف برایشان مطلوب و شیرین بود و این گرایش رشد تحریف

 ي عمل، ما به وضوح دیدیم که تا وقتى این مسئله از طرف اماممیکرد؛ لیکن در صحنه
بزرگوارمان، بصورت رسمى و علنى و در چارچوب قضایاى عاشورا مطرح نشد، هیچ 

 قعى انجام نگرفت.کار جدى و وا
  

 )ره(         

 انقالب با نهضت عاشورا خوردگیگرهفصل اولِ 
ي عاشورا گره زدند: یکى در فصل ي نهضت را به مسئلهمسئله (ره)در دو فصل، امام

ها و هضت، حسینیهکه تریبون بیان مسائل ن -42یعنى روزهاى محرّم سال  -اول نهضت
خوانها و ذکر مصیبت گویندگان ي روضهزنى و روضهخوانى و هیئات سینهمجالس روضه

اعالم  (ره)بود که امام -57یعنى محرّم سال  -مذهبى شد و دیگرى، فصلِ آخر نهضت
ایشان، عنوان ». ماه محرّم گرامى و بزرگ داشته بشود و مردم مجالس برپا کنند«فرمودند: 
 را ماه پیروزى خون بر شمشیر قرار دادند و مجدداً همان توفان عظیم عمومى و این ماه

مردمى به وجود آمد؛ یعنى ماجراى نهضت که روح و جهت حسینى داشت، با ماجراى 
 گره خورد. السالم)(علیهذکر مصیبت حسینى و یاد امام حسین

  



128  / ،  ، 
د او و ذکـر مصـائب و حـوادث    و یـا  السالم)(علیهي ما، عشق به امام حسیناگر در جامعه

ي زمانى و با این کیفیتـى  عاشورا معمول و رایج نبود، معلوم نبود که نهضت با این فاصله
العاده مؤثّرى در پیروزى نهضـت بـود و   که پیروز شد، به پیروزى میرسید. این، عامل فوق
رده بودنـد، از ایـن   قیـام کـ   السالم)(علیهبن علىامام بزرگوار ما، در راه همان هدفى که حسین

 عامل حداکثر استفاده را کردند.
ي قبل از پیـروزى انقـالب را کـه در    با ظرافت، آن تصور غلط روشنفکرمآبانه (ره) امام
اى از زمان رایج بود، از بین بردند. ایشان، جهتگیـرى سیاسـىِ مترقـىِ انقالبـى را بـا      برهه

خوانى و ذکر مصـیبت را  و روضه ي عاشورا پیوند و گره زدندجهتگیرى عاطفى در قضیه
ي احیا کردند و فهماندند که این، یک کار زاید و تجمالتى و قدیمى و منسوخ در جامعـه 
 -ما نیست؛ بلکه الزم است و یاد امام حسین و ذکر مصیبت و بیـان فضـایل آن بزرگـوار   

و باید به شکل رایـج   -خوانى و چه به شکل مراسم عزادارى گوناگونچه بصورت روضه
ي دلها، در بین مردم مـا باشـد و از آنچـه    دهندهبرانگیز و تکانآور و عاطفهمعمول و گریه

که هست، قویتر هم بشود. ایشان، بارها بر این مطلب تأکید میکردند و عمالً هم خودشان 
 وارد میشدند.

  
شاید بتوان گفت که امسال در مجالس و محافل ماه محـرّم، آقایـان حتـى از سـالهاى     

بل، وظایف بیشترى دارند. ما امسال، مصیبت امام بزرگوارمـان را هـم کـه هنـوز داغ آن     ق
 -حتى اندکى -(ره)تازه است، داریم. نباید دستگاه تبلیغى اسالمى کشور بگذارد که یاد امام

کهنه بشود؛ کـه البتـه کهنـه هـم نخواهـد شـد. امـام، باشخصـیت و عظمـت خـود و بـا            
ایـم و  کس جـز او ندیـده  در هیچ السـالم) (علیهمد از معصومینخصوصیاتى که در او بود و بع

ي طیبه است. این ریشه، باید همیشه محکـم  ي این شجرهي اصلى و ریشهایم، پایهنشنیده
و زنده و تازه بماند. یاد امام را با ابعـاد حقیقـى شخصـیت و بیـان افکـار و بخشـهایى از       

 جهتگیریهاى او، زنده کنیم و زنده بداریم. وصیتنامه و محکمات و مسلّمات فرمایشها و
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 براي ایام رحلت هاریزيشکست دشمن در برنامه
، چیز کوچکى نیست. قضیه، خیلى انتظار و توقّع و طمع دشمن در دورانِ بعد از امام

براى این ساعت هیچ  -اهللابیننا و بین -جدى بود. آنها، سالها منتظر این ساعت بودند. ما
براى آن ساعتها و آن  -به نحوىهرکس  -اى نکرده بودیم؛ اما تمام دشمنان مایزىربرنامه

 «ریزى کرده بودند و خودشان را آماده ساخته بودند. روزها، برنامه
ً ْ  َ ُ َ  ْ ُ َّ ِ  

 
ً ْ ي مردم، کید و مکر الهى خودش ؛ اما خداى متعال به برکت وحدت کلمه1»ُ 
ُ«البته، خود آن وحدت کلمه هم کار خدا بود:  را نشان داد. َ َ  َ ّ  ُ ّ  ّ ِ . کار 2» 

 کس نبود، فقط کار او بود.هیچ
 

 خوردگی انقالب با نهضت عاشورافصل دومِ گره
ي کوتاه مطرح کنم: من دو، سه سال پیش، در مورد فصل بعدى هم، فقط یک جمله

رسیدم تا پیشنهادى را در میان بگذارم. به  علیه)هللا تعالى(رضوان ابه مناسبتى خدمت حضرت امام
ایشان عرض کردم که به اعتقاد من، پیروزى این نظام، فقط به آبروى روحانیت زمان ما 

 -که واقعاً معجزه بود -اي که ما خرج کردیم تا این انقالبانجام نگرفت؛ بلکه آن سرمایه
نقد روحانیت شیعه، از زمان شیخ کلینى و  به پیروزى برسد، عبارت از آبروى ذخیره و

هم در آن روزى که این مطلب را عرض کردم، مطلب را  شیخ طوسى تا زمان ما بود. امام
تلقى به قبول کردند، معلوم بود که نظر شریف خود ایشان هم همین میباشد و این 

 واقعیتى است.
تماد را به ما نداشـتند و بـه   ي تاریخى را نداشتیم، مردم آن محبت و اعما اگر آن ریشه

ي روحانیت حرکت نمیکردند؛ بطورى که بیایند و جان و فرزندانشـان را در راهـى   اشاره
قربانى کنند. مگر آسان است؟ آن پشتوانه و ذخیـره وجـود داشـت و حـاال هـم در نظـام       
جمهورى اسالمى تبلور پیدا کرده است. این نظام، نظام اسالمى است و من و شما هم که 

 معمم هستیم، مظاهر اسالمیم.
 

                                           
  .15ي یهآ طارق، يسوره 1
 .63ي یهآ ي أنفال،سوره 2
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 ّ        

هـاى آموزنـده کردنـد. بایـد حفـظ زى      در این زمینه، امام بزرگوارمان خیلـى توصـیه  
هاى قدیمى و معمولى با مردم و همان اعمال و حرکاتى که انتزاع روحانیت و همان رابطه

از آن میشد و اجتناب از هر چیـزى کـه ایـن     تقوا و ورع و ایمان و پایبندى شدید به دین
اصل را مخدوش بکند، مورد تأکید و توجه قرار بگیرد. البته این خطاب، به جمع حاضـر  

 ي ما روحانیون در سراسر کشور و هر جا که هستیم، میباشد.نیست؛ متعلّق به همه
 

  05/1368/ 12، جانىرفسن هاشمى والمسلمین االسالمحجت جمهورى ریاست حکم تنفیذ در مراسم

 ، ؛         
ي تـاریخ انقـالب مـا در طـول ده     اي است که همواره سازندهي جماران، نقطهحسینیه

سال اخیر بوده است. در این نقطه و در زیر همین جایگاه مقدس و متبـرك بـوده کـه مـا     
هاى دشوار را از سر بگذرانیم و مقاطع حسـاس را  تجربهایم در طول این ده سال، توانسته

و معلّـم و مرادمـان    در زندگى انقالبى خود شـروع کنـیم و درسـهاى سـازنده را از امـام     
بگیریم. خالصه اینکه ملت ایران، در این نقطه حرکتها را آغاز کرده، در مشکالت به ایـن  

 ز کرده است.نقطه پناه آورده و از این نقطه، مقاطع حساس را آغا
  

         
شک دچار کمبود و خـأل  نظیرمان، بىما امروز با فقدان رهبر و امام عزیز و معظّم و بى

مهمى هستیم؛ لیکن با یاد صالبت و قاطعیت و معنویت و روحانیت آن بزرگوار و با الهام 
 و دوران دیگرى را آغاز میکنیم. نشدنى ایشان، امروز مقطعاز درسهاى فراموش

  

 ؛       » «   
ي امـام  ي قطعى بـه وسـیله  شدهدوران جدید، اگر به معناى انصراف از خطوط ترسیم

 -که همان خطوط انقـالب و اسـالم اسـت و چیـزى از آن فراتـر نیسـت       -عزیزمان باشد
که دلهاى بیدار و مردم مسـئول و مسـئوالن   نخواهد آمد. تا وقتى هرگز در انقالب ما پیش
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شـناس، در ایـن کشـور هسـتند، امریکـا و دیگـر دشـمنان و        شناس و امـام مؤمن و اسالم
 مستکبران عالم و بدخواهان و منافقان، باید آرزوى چنین روزى را به گور ببرند.

  

      (ره)     
 آن اسـاس  بـر  ایران ملتکه  است سال ده و کردند ترسیم انقالب براى امامکه  خطى
 سراسر در مستضعفان و محرومان از دفاع و مسلمین و اسالم عظمت خط کند،می حرکت
 و زنـده  ملـت  یـک  بـه صـورت   دنیـا،  در را ایران ملتکه  است راهى و خط. است عالم

 ملـت  حالـت  از را ما و درآورده دنیا ملتهاى فعالترین و نتریزنده و مستقلترین و سرافراز
 عشـق  و محبـت  و ایمانکه  است خطى. است ساخته خارج ي مرده،ي وابستهافتادهعقب
 نظیـر بـى  و انگیـز اعجـاب  فداکاریهاى به راه، این در را آنها و برانگیخته را اسالم به مردم

 فضل به و ماست انقالبى و ملّى ویته و ي هستىهمه و زندگى خط، این. است واداشته
 طـول  در امـام کـه  اي روحیـه  همـان  بـا  و امید و قدرت و قاطعیت با خط، این پروردگار
 راه تحکیم براى ما. رفت خواهد پیش به دادند، تعلیم ما به عمالً انقالب، و نهضت دوران
 مـا،  خونهـاى  و اجانه. ایمآماده روزى،شبانه کوشش و تالش و فداکارى و انقالب و امام
 راه ایـن  در را خـود  زنـدگى کـه   اسـت  ایـن  در مـا  سـعادت . است خط و راه این فداى

 .نیست تردیدى هیچ این، در. بگذرانیم
  

         
آغـاز   -که براى ملت ایران و مسئوالن قابل توجـه اسـت   -ما امروز، فصل جدیدى را

ي بزرگ و فعالى هستیم که امید و اتکا و قوت قلبش، به پـدر ایـن   ما آن خانواده میکنیم.
به او بود. هر مشکلى براى کشـور و   -بعد از خدا -هاي تکیهخانواده بود. با بودنش، همه

آمد، سرانگشت هنرمند و کارآمد او بود که گره را باز میکرد. در جنـگ  مسئوالن پیش می
ئل داخلـى و مسـائل اقتصـادى و اجتمـاعى، ملـت و دولـت و       و سیاست خارجى و مسا

مسئوالن، حقیقتاً پشتشان به امام بزرگوارمان گرم بود. این، واقعیتى است کـه مـا ده سـال    
 اینطور حرکت و سیر کردیم و این کشور را اداره نمودیم.



132  / ،  ، 
در دوران مسئولیت ممتدى که از روزهاى اول انقالب داشتم، بارها به یاد این 

َ «افتادم که میفرماید: می (علیه الصالة والسالم)ي امیرالمؤمنینلهجم َ   ِ  ّ َ  َ
ّ . امیرالمؤمنین میفرمایند: وقتى در جنگها کار بر ما سخت میشد و احساس 1»ِ 

ي میکردیم که در مقابل حادثه ضعیفیم، به رسول خدا پناه میبردیم. وقتى این جمله
 آمد، میدیدم بر وضع ما نیز صادق است.به یادم می (صلوات اهللا علیه)امیرالمؤمنین

  

         
مکرّر اتّفاق افتاد که سر قضایاى مختلف، با برادران مسئول مینشستیم و فکرهایمان را 

میبردیم و او بود  (ره)ت اماماي میگذاشتیم و خدمتبادل میکردیم و مشکل را در مجموعه
نظیر خود، مشکل را حل میکرد. خدا ي قوى و ایمان و توکّل بىب و ارادهئکه با نظر صا

ظن به خدا شاهد است که در مدت عمر خود، کسى را در این حد از توکل و حسن
آن ام. او، مشکل را حل و گره را باز میکرد. امروز، این پدر خانواده و ندیده و نشنیده

متّکاى محکم و کسى که خاطرمان آسوده بود که در مشکالت، به او مراجعه خواهیم 
 کرد، در میان ما نیست.

  

     ،  (ره)   
یى که پـدر و بـزرگ خـود را از دسـت     هاخانوادهي در چنین شرایطى، باید مثل همه
ي خـود احسـاس   یتى، هرکدام از افراد خانواده، به نوبهمیدهند، عمل کنیم. در چنان وضع

ساله که تا دیروز مشغول بازى یا درس اى میکنند و گاهى یک جوان پانزده مسئولیت تازه
ي یـک مـرد را بـه خـود     خواندن بود و احساس مسئولیتى نمیکرد، امروز در خانه، چهره

قشى داشته باشـد و مقـدارى از   میگیرد و احساس میکند که بایستى او هم به سهم خود، ن
 این خأل را پر کند.

برادران عزیز! این، خصوصیت دوران جدید ما مسئوالن و ملت است. باید با تالش و 
همکارى مسئوالنه و محبت و پیوند مستحکم و حضور دائمى مردم در صحنه و دلسوزى 
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لمـه و حفـظ   کامل علماى اعالم و بزرگان اسالم و قشرهاى مختلف کشور و با وحدت ک
حاکمیت نظام جمهورى اسالم و مرکزیت این نظام و تجمع حول این محور و تسـلیم در  
مقابل جهتگیریهایى که برخاسته از همان رهنمودها و اصولى کـه برطبـق مصـالح کشـور     

 است، این خأل را پر کنیم.
  

   ِ ّ  (ص)      
وجـه بـه معنـاى پایـان یـافتن راه یـا       هیچان امام بزرگوارمان را بهشکى نیست که فقد

از دنیا رفت و تازه فتوحـات   وآله)علیهاهللا(صلّیآوریم. پیامبر خداتکلیف یا امید، به حساب نمی
ي یک نظام عظیم جهـانى، توانسـت   ي مسلمین شروع شد. او، با ایجاد بنا و قاعدهعظیمه
قرنها پس از رحلتش، به صورت مقام و قدرت اولِ سیاسى و اى اسالمى بسازد که جامعه

 اقتصادى و نظامى و اجتماعى، در دنیا خود را نشان داد.
اى بعد نبود که بـه نـام اسـالم، سـالها بعـد از رحلـت       ههاگر فساد سردمداران در دور

خدا، تا قرنهـاى  ، در میان مردم حکومت کردند، یقیناً اثر حرکت رسول وآله)علیهاهللا(صلّیپیامبر
متمادى دیگر و شاید تا این روزها ادامه میداشت؛ منتها فساد سردمداران، راه را قطع کرد. 

، راه او را ادامه دهیم. همچنان که رسول خـدا، ده سـال و   (ره)ما میتوانیم بعد از رحلت امام
و اولیـاء بـود،   چند ماه در میان امت خود بود، امام عزیز ما هم که شاگرد و پیرو راه انبیاء 

 حدود ده سال و چند ماه در میان ما بود.
اگر ما همان اصول و خطـوط و همـان قاعـده و مبنـا را بـه معنـاى حقیقـى کلمـه و         
بصورت جدى و با همان اراده و امید در دسـت بگیـریم، ایـن راه را ادامـه خـواهیم داد.      

ي شما ملت و بـا محبـت و   هجانبامیدها و تالشها پایان نیافته است. با همت و تالش همه
صمیمیتى که روح مطهر و مبارك آن عزیز فقید، بر سرتاسر این ملت پاشـید و آنهـا را بـا    
عطر محبت و ابزارهاى کارآمد مطهر و معطر کرد، ما میتوانیم راه را خیلى خوب و سـریع  

 ادامه بدهیم.
بزرگوارمـان، در   مامیدواریم آن روز دور نباشـد کـه ببینـیم بسـیارى از آرمانهـاى امـا      

 ي اسالمى و انقالبى ما تحقّق پیدا کرده است.جامعه
 



134  / ،  ، 
 1368/ 05/ 12االسالم و المسلمین هاشمى رفسنجانى، ي ریاست جمهورى حجتتنفیذ حکم اولین دوره

         
وجـود آن  ي کامل ریاست جمهورى کـه بحمداللّـه بـا    اینک، پس از گذشت دو دوره

هاى دشمنان، به خیر و صالح و عزّت و عظمت اسالم و مسـلمین  همه دشواریها و توطئه
الشّأن خود عمـل  سپرى شده است، ملت رشید و مقاوم و باوفا، به وصیت امام فقید عظیم

ي اسـالم، نیرنگهـا   خـورده کرد و در نخستین امتحان و در همان حال کـه دشـمنان قسـم   
ن بسته بودند، جهانیان را به حیرت و اعجاب واداشت و بـا حضـور   پرداخته و امیدها بدا

ي دشمن را برکَند و با شناخت و آگاهى و آساى خود، بنیان آمال بدخواهانهوسیع و سیل
نظیر، در انتخاباتى که نقش تبلیغات مرسوم در آن به کمترین حد ممکن آزادى کامل و کم

ان خود با خدا بر نفى پرستش شـیطان، و بـه   رسید، به پاى صندوقهاى رأى رفت و به پیم
عهد خود با رسول خدا در پاسدارى از ثقلین، و به تعهد خود در برابر امـام و انقـالب در   

 ي توحید و استقامت تا استقرار قسط عمل کرد.وحدت کلمه و کلمه
 

 االسالم و المسلمین حاج سیداحمد خمینى به مناسبت برگزارىپیام تشکر از حجت
 1368/ 05/ 12، اسم تنفیذ حکم ریاست جمهورىمر 

 ّ        (ره)   
 (دامت تأییداته)االسالم و المسلمین آقاى حاج سیداحمد خمینىجناب حجت

ي مطهر جماران که از شکوه معنویت مراسم تنفیذ ریاست جمهورى امروز در حسینیه
صمیمیتى ویژه برخوردار بود، اینجانب را موظف میسازد که از جنابعالى  ي صفا وو جلوه

بعنوان یادگار یگانه و عزیز امـام فقیـد و یـار و یـاور صـمیمى و همیشـگى آن بزرگـوار        
 صمیمانه تشکر کنم.

بیت شریف و کریم آن رهبر و پیر مراد ملت ایران، اکنون نیـز ماننـد همیشـه مرکـز و     
 شاءاللّه.میدهاست و همواره چنین خواهد بود إنملجأ دلها و عشقها و ا

هاى حضور معنوى امام و مقتداى فقیدمان را امروز به وضوح احساس اینجانب، جلوه
میکردم. این توفیق بزرگ، مرهون تالش خالصانه جنابعالى اسـت کـه شـمع آن شبسـتان     

 نم.محبتید. بار دیگر از شما و دیگر عزیزان آن بیت معظّم سپاسگزارى میک
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 1368/ 05/ 15در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 

؛         (ره)    
این درس را هم سعى کردم که از امام عزیز بزرگوار فقیدمان به یـاد داشـته باشـم کـه     

بـه نتـایج مرسـوم و    باید مقصود ما انجام تکلیف باشد؛ حاال چه آن اقدامى که ما میکنیم، 
 مفروض خود در عرف معمول برسد و چه نرسد.

ما براى نتایج کار نمیکنیم؛ اگرچه به آن نتایج عالقه داریم و میخواهیم جمهورى 
اسالمى، قدرتمند و ثروتمند باشد و آسیب دشمنان جهانى به ما نرسد و از لحاظ مادى و 

قت این است که اینگونه نیست که اگر معنوى، ملت ما برجسته و برخوردار باشد. اما حقی
ما با تالش خود و طبق وظیفه و حجت، به این مقاصد نرسیم، احساس شکست بکنیم. 

 ي ما تفهیم کردند.در طول ده سال گذشته، قوالً و عمالً به همه (ره)این نکته را امام
 

 1368/ 05/ 18در مراسم تودیع کارکنان نهاد ریاست جمهورى، 

؛           
نسبت به آینده، بایستى خودمان را براى خدمت در هر جا و به هرگونه آماده کنیم؛ 
، بدون اینکه قبالً در جایى، خدمت خود را نشان و مشخص کرده باشیم. از اول انقالب

تشریف بیاورند و ما  (ره)امامخودم اینگونه بودم و بنایم بر این بود. هنگامى که قرار بود 
در دانشگاه تهران تحصن داشتیم، جمعى از رفقاى نزدیکى که با هم کار میکردیم و 

، نام و نشانهایى پیدا کردند و بعضى از آنها هم به شهادت شان در طول مدت انقالبهمه
ى، مثل شهید بهشتى، شهید مطهرى، شهید باهنر، برادر عزیزمان آقاى هاشم -رسیدند

با هم مینشستیم و در مورد قضایاى  -مرحوم ربانى شیرازى، مرحوم ربانى املشى
گوناگون مشورت میکردیم. گفتیم که امام دو، سه روز دیگر یا مثالً فردا وارد تهران 
میشوند و ما آمادگى الزم را نداریم. بیاییم سازماندهى کنیم که وقتى ایشان آمدند و 

ز همه طرف به اینجا ارجاع گردید، معطل نمانیم. صحبت مراجعات زیاد شد و کارها ا
 دولت هم در میان نبود.

ما عضو شوراى انقالب بودیم و بعضى هم در آن وقت، این موضوع را نمیدانسـتند و  
نمیدانستند که ما  -مثل مرحوم ربانى شیرازى یا مرحوم ربانى املشى -حتى بعضى از رفقا
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تیم. ما با هم کار میکردیم و صحبت دولت هـم در  چند نفر، عضو شوراى انقالب هم هس

میان نبود؛ صحبت همان بیت امام بود که وقتى ایشـان وارد میشـوند، مسـئولیتهایى پـیش     
خواهد آمد. گفتیم بنشینیم براى این موضوع، یک سازماندهى بکنیم. سـاعتى را در عصـر   

م مسـئولیتها شـد و در   یک روز معین کردیم و رفتیم در اطاقى نشستیم. صحبت از تقسـی 
آنجا گفتم که مسئولیت من این باشد که چاى بـدهم! همـه تعجـب کردنـد. یعنـى چـه؟       
چاى؟ گفتم: بله، من چاى درست کردن را خوب بلدم. با گفتن این پیشنهاد، جلسه حالى 

ي من باشد. تنـافس و  پیدا کرد. میشود آدم بگوید که مثالً قسمت دفتر مراجعات، به عهده
ه نیست. ما میخواهیم این مجموعه را با همدیگر اداره کنیم؛ هر جایش هـم کـه   تعارض ک

 قرار گرفتیم، اگر توانستیم کارِ آنجا را انجام بدهیم، خوب است.
  

        
که دوران ریاست جمهورى در حال اتمـام بـود، دسـت و     قبل از رحلت حضرت امام

میکردم. مکرّر مراجعه میکردند و بعضـى از مشـاغل را پیشـنهاد مینمودنـد.     پایم را جمع 
ي مـن بریـده و دوختـه    مسئولیت، این مشاغل را پیش خودشان به قد و قـواره آدمهاى بى

به من واجب کنند و بگویند شما فالن کـار را   وقت امامبودند! ولى من گفتم که اگر یک 
است و بروبرگرد ندارد، آن را انجام میدهم. اما اگـر   تکلیف انجام دهید؛ چون دستور امام

خواهش خواهم کرد که تکلیفى به من نکننـد تـا بـه     و من از امام -چنانچه تکلیف نباشد
 دنبال کارهاى فرهنگى میروم. -کارهاى فرهنگى بپردازم

 
 1368/ 05/ 18در مراسم تودیع هیأت دولت، 

   ِ   
تحمیـل شـده بـود و در کنـار ایـن محنـت، جوشـش         1که] محنت جنگ بر او[ایامی 

هـاى گونـاگون، بـه    اى زیباى حضور انقالبى ملت در صـحنه ههفداکاریها و ایثارها و جلو
و نظر فراگیر آن بزرگـوار   ي منور حضور امامي اینها، به خیمهچشم میخورد و روى همه

دلخـوش و دلگـرم    -ل کوه پشـت سـر مـا بـود    که واقعاً مث -ي همه جا حاضر اوو اراده
                                           

 ملت ایران. 1
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 بودیم.
هم زحمت میکشیدیم، هم محنـت عمـومى را درك میکـردیم، هـم از احساسـات و      

آمدیم و هم در یک فضاى آمیخته بـه معنویـت و   تالشها و فداکاریهاى مردم به هیجان می
ردیم. عرفان و حماسه و اراده و عزمى که از وجود و حضور امام ناشى میشد، زندگى میک

 این، واقعاً چیزى است که دیگر قابل تکرار و تجدید نیست.
 

      
هر جا که باشیم، بایستى تصمیم را بر این قرار بدهیم که با هماهنگى کامـل و بـا یـاد    

ه و را نداریم، اما یاد ایشان بـراى مـا زنـد    ، به سمت هدفها حرکت کنیم. حاال که امامامام
چـه فکـر میکردنـد و چگونـه حرکـت مینمودنـد، تـا         مشخص است. باید ببینیم که امـام 

 شاءاللّه آینده را به این شکل ترسیم کنیم. إن
 

 در دیدار با فرزندان ممتاز شهدا، مسئوالن امور فرهنگى بنیاد شهید و گروهى از دانشجویان
 1368/ 05/ 25، ي پاکستانامامیه 

 ؛            
در گذشــته، متأســفانه در کشــور مــا و بســیارى از کشــورهاى اســالمى دیگــر، رســم 

گذارى براى دین و تحمل مشکالت براى خدا، منسوخ و یا بسیار کـم شـده بـود؛    سرمایه
بـه ملـت و    مو امـا  چه رسد به کشته شدن در راه خدا. یکى از بزرگترین خدمات انقالب

چـه در ایـران و چـه در سـایر کشـورهاى       -ي فداکارى در راه خـدا اسالم، احیاى انگیزه
ي بسیارى، حاضر به تـالش و تحمـل زحمـت و قبـول     بود. امروز، نفوس طیبه -اسالمى

دردسر و بذل جان براى خدا هستند و مظهر بزرگ آن، همین شهداى عزیز ما هستند کـه  
 ارهاى عزیز آنها هستید.شما بازماندگان و یادگ

  

 ِ  ِ   
بزرگوارى که نام و یاد او، دل قدرتهاى طاغوتى را آب میکرد و کاخهاى آنـان را   امام

تکان میداد، عظمت خود را از اسالم گرفت. عظمت او، بخاطر این بود که خود را خـادم  
 عظمت بخشید. اسالم و مسلمین میدانست و مجاهدت او و ملتش، به اسالم
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 در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران کلّ وزارت امور خارجه و سفرا و 

 1368/ 05/ 31رؤساى نمایندگیهاى سیاسى خارج از کشور، 

        
میداندارى سیاسـى و موضـعگیریهاى وزارت خارجـه در طـول ایـن چنـد سـال، راه        

اسالمى را ترسیم کرده است. به همـین دلیـل، همـواره مـورد     صحیح دیپلماسى انقالبى و 
ي انقالبى و اسـالمى، بـه   و مسئوالن هم قرار میگرفت. یعنى اگر ما براى جامعه تأیید امام

ي اول جهتگیـرى اسـالمى حفـظ    دیپلماسى انقالبى و اسالمى قائل هستیم، باید در درجه
ن و قـدرتهاى بـزرگ و نیـز    شود و گسـتاخى و شـجاعت در مقابـل تهدیـدهاى دشـمنا     

گیریها و حرکات، مورد توجـه قـرار بگیـرد. ایـن، خـط      حاکمیت عقل و منطق بر تصمیم
 درست دیپلماسى است.

 

        
وقتى توانستیم خط روشن مواضع انقالبى و اسالمى را دقیقاً حفظ کنیم و مرعوب 

یستى نداشته باشیم و فریب نخوریم، در حقیقت به قدرتها نشویم و با کسى رودربا
ایم. خوشبختانه، در طول این هشت سال، این خط ممشاى انقالبى و اسالمى توجه کرده

(رضوان اهللا به مرور رو به سمت تکامل بوده و محفوظ مانده است. لذا امام بزرگوارمان

با رضایت از وزارت  -1ةآن شخصیت حکیمِ واالىِ دوراندیشِ نافذالبصیر -علیه)تعالى
خارجه و خط کلّى دیپلماسى، از ما جدا شدند و دنیا را ترك کردند. ما بارها احساس 

 رضایت ایشان را شنیده بودیم.
 

          
البته، امریکا از مصادیق و مواردى است که ما ارتباط با او را قبول نداریم و رد 

ي کسانى که در و هم همه (ره)م. سؤال میشود تا کى؟ پاسخ این پرسش را، هم اماممیکنی
که سیاستهاى مبنى بر زور و ظلم و فشار و اند: تا وقتىاند، گفتهباره صحبت کردهاین 

                                           
 هوشمند و ژرفنگر.  1
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قید خصومت با جمهورى اسالمى و حمایت از دشمنان جمهورى اسالمى و پشتیبانى بى
یعنى ». که آدم بشودتا وقتى«فرمودند:  مه پیدا کند. امامو شرط از دولت صهیونیستى خات

این روشهاى غلط را اصالح بکند. البته، حقیقتاً ما در جبین آن کشتى، نور رستگارى هم 
 کس هم نگفته است.نمیبینیم و هیاهوى رابطه و مذاکره هم، حرف مفتى است و هیچ

 
 ى معظّم شهدا هاخانوادهى از ي لبنان، گروهدر دیدار با جمعى از مبارزان شیعه

 1368/ 01/06، و اقشار مختلف مردم تهران

        ِ   
جمهـور را انتخـاب   امروز، کشور متعلق به مردم و در دسـت آنهاسـت. مـردم، رئـیس    

برمیگزیننـد. خـود   میکنند و نمایندگان قانونگذار را از قشرهاى غالباً مستضعف و متوسط 
این ملت، توانستند با قدرت و مقاومت و مبارزه و مجاهـدت و توکّـل بـه خـدا و جمـع      

نظیر، خودشان را از آن وضعیت، به ایـن  شدن پشت سر یک انسان بزرگ و یک رهبر بى
 ي او بود.وضعیت برسانند. این، نعمت خدا و خواست و اراده

 

            
امروز، دنیا در مقابل ملت ما، با حال تعجب به اوضاع داخلى نگاه میکند. آنهـا انتظـار   

آیـد،  فقید ما بـه وجـود مـی    الشّأن و امامداشتند که بعد از خلئى که از رحلت رهبر عظیم
وجود آیـد!   ي اوضاع مردم دگرگون بشود و همه چیز به هم بریزد و جنگ داخلى بههمه

هـا و اظهاراتشـان، مـنعکس    آنها، این انتظارات و امیدها را تبلیغ هم میکردند و در رسـانه 
 رغم خواست آنها، همه چیز برخالف نظرشان پیش آمد.میساختند. بحمداللَّه، على

 

      ّ    
ها با تعبیرات گونـاگون، از دولـت   شما مالحظه کردید که امام بزرگوارمان، بارها و بار

تعریف میکردند و آن را تقویت و حمایت مینمودند. این، بخاطر آن بود که دولت، بـدون  
مردم پشت سر  حمایت مردم قادر نیست به وظایف خود عمل کند. بنابراین، باید حمایت
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، هر دولتى که از آراى مردمى و از رأى نماینـدگان و حمایـت مجلـس برخـوردار اسـت     

 باشد. مردم باید از این دولت حمایت بکنند.
 

        ّ    
مکرراً توصیه میفرمودند که در مجلس، از تنازعات اجتناب بشود. من هم  (ره)البته، امام

ز این توصیه را میکنم. مجلس باید آزاد باشد و هر کسى نظر و رأى خود را در آن ابرا
کند؛ اما اظهار رأى، غیر از خصومت و تنازع و درگیرى است. بحمداللَّه، امروز این توجه 

ي تنازع و خصومت را از بین ببرید و تا حدود زیادى در مجلس تأمین شده است. روحیه
ي محبت تبدیل کنید. اگر چنانچه محبت باشد، کارایى به حد کمال آن را به روحیه

 یى شما به حد کمال نخواهد رسید. انباشد و تنافر باشد، کار خواهد رسید و اگر محبت
 

بزرگوارشـان،   مردمى که اینقدر اخالص و وفادارى و صفا نشان دادند و نسبت به امام
اینطور عاشقانه وفـادارى و عـزادارى کردنـد و بـا آن کـه داغـدار و غمگـین بودنـد، در         

با آن حجم عظیم شرکت کردند و  پرسى قانون اساسى،انتخابات ریاست جمهورى و همه
جمهورى را انتخاب و قانون اساسى را تصویب نمودند تا کار مملکـت راه بیفتـد و   رئیس

ي آن هسـتند کـه   خلئى در کشور به وجود نیایـد، ایـن مـردمِ وفـادار و فـداکار، شایسـته      
ف کارهاشان انجام بگیرد. نباید طورى بشود که در مجلس شوراى اسالمى، بخـاطر اخـتال  

سلیقه و خداى نکرده نظرهاى شخصى، به یک وزیر یـا دو وزیـر و یـا بیشـتر، رأى داده     
اي بــدون وزیــر بمانــد. یــک روز هــم جــایز نیســت کــه نشــود و در نتیجــه وزارتخانــه

 اي بدون وزیر بماند.وزارتخانه
 

 ِ            
را چگونـه خواهنـد    ي شروع کار بعد از رحلت امـام ورهدنیا میخواهد ببیند که اینها، د

بدهیم و زبـانش را بـه روى خودمـان بـاز کنـیم و       گذراند. ما نباید به دست دشمن بهانه
 دلهاى امیدوارِ مردم را ناامید سازیم.
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 1368/ 02/06حکم انتصاب آقاى محمد هاشمى به سمت ریاست سازمان صدا و سیما، 

         
کبیرمـان آن را   الزم است یادآورى کنم که این دستگاه حساس و پراهمیـت کـه امـام   

ي ایجـاد رشـد فکـرى و    دانشگاهى فراتر از پهناى تمامى کشور و ملت میدانستند، وظیفه
 هاى تبلیغاتى را بر عهده دارد.فرهنگى و سیاسى و تبیین اسالم و مقابله با توطئه

 
 جمهور و هیأت وزیران، االسالم و المسلمین هاشمى رفسنجانى رئیسبا حجتدر دیدار 
 1368/ 08/06االسالم و المسلمین حاج سیداحمد خمینى، به مناسبت آغاز فعالیت کابینه، به همراه حجت

  (ره)ِ     ْ 
روزها را گرامى بداریم.  الزم است که در چنین روز و مناسبتى، یاد شهداى عزیز این

ي برجسته از شهیدان عزیزمان مرحوم آقاى رجایى و مرحوم آقاى باهنر، حقیقتاً دو نمونه
بودند. همچنین از مرحوم شهید عراقى یاد کنیم که سالگرد شهادتشان  و امام یاران انقالب

خداوند این عزیزان  اللّهشاءبودند. إن (ره)در همین روزهاست. ایشان نیز جزو فداییان امام
ي وجود در راه را با اولیاى خودش محشور کند و به ما هم توفیق حرکت با همه انقالب

 بدهد. -است که راه خدا و قرآن و امام -شهداى گرانقدرمان
 

؛        ِ
ّ      

ز کردن راه به سمت یـک زنـدگى   مطمئناً حرکت به سمت گشودن گرههاى مردم و با
مرفه و سالم و خوب، که مردم از فراوانى و ارزانى و دیگر امکانات اسـتفاده کننـد، یـک    

بخصوص بر دوش شما که مسئوالن و مـدیران   -ي اسالمى است که بر دوش همهوظیفه
عزیزمـان   است. این کار، عملى است و قطعاً جزو آرمانهاى اسالمى و امام -کشور هستید

 میباشد.
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مسئولیت دیگر مردم، توجه به مشکالت کار اسـت. در طـول جنـگ دیـدیم کـه گـاه       
بزرگوار را مغموم و افسرده  اى برمیخاست و مردم و اماماي از حنجرهصداى غیرمسئوالنه

و مردم، بخاطر ارزش این صداها نبـود؛ بلکـه    میساخت و البته، افسردگى و هم و غم امام
اندیشى تعدادى بود که مشکالت و حقـایق ایـن نظـام را بعنـوان یـک تهدیـد       بخاطر کج

 جهانى درك نمیکردند.
 

 در دیدار با اقشار مختلف مردم استان چهارمحال و بختیارى و جمعى از خواهران بسیجى 
 1368/ 08/06پاکستانى، شهرهاى اصفهان، یزد، فومن و گروهى از طلّاب 

؛           
، یک روى دیگر هم داشت. آن روى دیگر، عبارت از قوت و قدرت ایمان ١این حادثه

الشعاع قوت آنها قرار گرفت. این، چیز بسیار ملت ما بود که عظمت حادثه، تحت
آن مردى که با زبان پیامبران  -علیه)اهللا تعالىهللا نفسه و رضوانا(قدسبزرگوار ما بااهمیتى بود و امام

روى این  -حرف میزد و از قلب پیامبران الهام میگرفت و حقایق را با چشم آنها میدید
 نکته تکیه کرد.

 

   ّ          
ي خیلى عظیمى که حادثه -(ره)ر امامبااگر شما ملت، بعد از رحلت جانگداز و مصیبت

ي راه بازمیماندید؛ ولى دیدید که زانوان قوى نبودید، زانوان شما میلرزید و از ادامه -بود
ي که همه -ي رحلت امامي زنده بودن ملت ماست که از حادثهشما نلرزید. این، نشانه

استفاده کرد. این، براى قویتر شدن  -دنیا تصور میکردند مردم را ضعیف خواهد کرد
ي حیات یک ملت را نشان میدهد. یک ملت زنده، یعنى همین. یعنى از چیزى که همه

 ي قوت خود را میسازد.ي ضعف اوست، وسیلهدنیا خیال میکنند وسیله
آمیزتر شد و فهمیدند کـه  بعد از رحلت امام، قضاوت دنیا در مورد شما مردم، ستایش

وت شما بخاطر ایمان و اتحادتـان اسـت؛ چـون بـه خـدا      اي است. قاین ملت، ملت قوى
 مؤمنید و اتحاد کلمه دارید.  

                                           
 شهادت شهیدان رجایی و باهنر. 1
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 1368/ 06/ 20ي قضائیه، در دیدار با رئیس و مسئوالن قوه

      ،    ُ    
    ا، اسـالمه  باید ابهام قوانین مبهم و تناقض قوانین متناقض برطـرف بشـود. بایـد ضـد

اسالمى بشود. یعنى اگر ما میخواهیم برگردیم و المام به قـوانین و اصـالح آنهـا را انجـام     
بدهیم، از این بعد نگاه بکنیم، نه اینکه حاال ما قانون کم داریم، بیاییم قانون بگذاریم. نـه،  

 الحمدللَّه قانون فراوان است.
وقت عیناً همان تند که من هم در آن مطلبى را در نظر داش علیه)اهللا تعالى(رضوانحضرت امام

نظر ایشان را قبول داشتم و اآلن هم قبول دارم و آن این است که در مواردى، چون وضع 
ما وضع بدى است و از آن خط منطقى و درست خیلى عقبیم و تا بخواهیم خودمان را به 

ر بخواهیم از راه برسانیم، احتیاج به راه میانبر داریم و اگ -که خط قانونى است -آن خط
 میانبر حرکت نکنیم، ممکن است تا آنجا میرسیم، کار از کار گذشته باشد. 

این، در اختیار همه نمیباشد و اینطور نیست که هر کس و هر قاضى و هر دادسـتان و  
ى بخواهد چیزى را برخالف قانون بگوید و مطـرح کنـد کـه ایـن     اولى در گوشهئهر مس

گیرى است و مـا جلـویش را میبنـدیم. نـه، اینطـور نیسـت. ایـن        قانون، قانون دست و پا
در » مـن لـه الخیـار   «اختیارات، موارد کامالً محدودى دارد که خود آن، یک قانون است و 

ى اسالمى وجود دارد که با اجازه و رأى و اذن او، میشود راههاى میانبرى را بـراى  جامعه
ن شروع کند و بـر اسـاس قـانون حرکـت     رسیدن به آن حداقل مشى کرد که از آنجا انسا

 نماید و برود. این، فقط مستثناست و الغیر.
 

 زهرا، سلماس،در دیدار با اقشار مختلف مردم آباده، شال و تاکستان، هرسین و صحنه، بویین
 1368/ 06/ 22کنگان، چالوس، گرمسار، بیدگل و آران کاشان،  

             
شما ملت عزیز، جوانان و میانساالن و پیرمردان و زنان و حتى نوجوانان به میدان 
جنگ رفتید، پشتیبانى کردید، پول دادید، دعا کردید، شعار دادید، تظاهرات سیاسى به نفع 

دید که نه کر رزمندگان راه انداختید، از رهبر بزرگوار و عالیقدر حمایت کردید و کارى
فقط دشمن مجبور شد عقب بنشیند و از تجاوز دست بردارد، بلکه به دشمن هم درس 
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اي نیست که بشود آن را به سختى داده شد تا همه دنیا بفهمند که ایران اسالمى، لقمه

 ي او طبق میل جباران عالم عمل کرد.راحتى فرو داد و درباره
میفهمیدند، تعدادى علیه جنـگ و دفـاع و    در همان موقع که مردم این مسئله را خوب

عزیمت به جبهه اعتراض میکردند و فریاد میکشیدند و شبنامه پخش میکردند! رادیوهـاى  
خارجى نیز حرف اینها را بزرگ میکردند و در دنیا پخش مینمودند تا شاید ملت مـا آنهـا   

 را بکنند.را بشنود و عزمش سست گردد. به یمن بیدارى ملت، نتوانستند این کار 
ي سیاست خـارجى جمهـورى اسـالمى و موضـع     مثال دیگر در این خصوص، مسئله

محکــم و ضــد اســتکبارى نظــام و مســئوالن سیاســت خــارجى در مقابــل زورگوییهــاى 
اند؛ ولى در طـول ایـن   را هرگز از زبان نینداخته» مرگ بر امریکا«امریکاست. مردم، شعار 

اندیشـانه و بـه   اندیشها، همیشه مصـلحت مصلحتچند سال، یک عده به اصطالح عقال و 
الشّأن فقیدمان را نصـیحت میکردنـد   اصطالح عاقالنه، مردم و مسئوالن نظام و رهبر عظیم

آورى و مبارزه میکنیـد؟! چـرا   رزم -که در دنیا قدرتى است -که شما چرا بیخود با امریکا
مان جاهایى است کـه مـردم   اندازید؟! این هم از هخود را با غول وحشتناکى به جنگ می

اند؛ اما بعضى از خواص نفهمیدند! آنها خیال میکردند کـه جمهـورى   ماهیت آن را فهمیده
اسالمى بدون هیچ علت و دلیلى، اقدام به ایجاد دشمنى با غول پرقدرتى در سطح جهـان  

 کرده است؛ در حالى که قضیه این نبود.
 

    ؛    
قشرهاى ضعیف، شهرهاى دورافتاده، مردم روستایى، عشایر، قشرهاى متوسط شهرى، 

» هـا پابرهنـه «بـه   اینها در طول این چند سال، سربازان وفادار واقعى انقالب بودند که امام
تعبیر میکردند؛ کسانى که از رفاه و زندگى عالى برخوردار نیستند و اکثریـت مـردم مـا را    

ها، در خدمت اینها باشد که مـن احسـاس میکـنم و    میدهند. باید جهتگیرى برنامهتشکیل 
 میبینم که همینطور است.

 
 1368/ 06/ 26پیام به مجمع بزرگ فرماندهان سپاه و بسیج، 

        
 اهللا(سالملیاءاللّهىِ آن عبد صالح و آن یادگار پیامبران و اوخدا را شکر که نفس روح

ي تاریخ نشاند؛ یعنى انسانهاى واال و نفوس ، نقشى معجزنشان و پایدار در کتیبهعلیهم)
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اي با تربیت پیامبرگون خود پدید آورد که در ظلمات جاهلیت و مادیتى که طیبه
اند، طاغوتهاى زمان و امپراتوران زر و زور در جهان پدید آورده و بر آدمیان تحمیل کرده

ن ستارگان فروزان بدرخشند و پرتو فضیلت و معنویت را در پیرامون خود بپراکنند و چو
 عروج روحى و معنوى و ارزشهاى حقیقى را به جهان بنمایند.

خدا را شکر که زحمت و تالش آن وارث پیامبران و راهرو راه آنان را برکت بخشـید  
ــا آرزوى     ــه قرنه ــى ک ــروزى عظیم ــا پی ــتش را ب ــاداش او و ام ــهو پ ــلحان و هم ي مص

اندیشان اسالمى بود، ارزانـى داشـت و ایـن پیـروزى را بـا فتوحـات درخشـانى در        ژرف
ي نفـوس جوانـانى کـه    ي تربیت و تزکیـه و از همه باالتر، در عرصه هاى گوناگونعرصه
الفتـوحى را  هاى استوار و پاسداران بیدار انقالب و نظام اسالمیند، ضمانت نمود و فتحپایه

 ي پیروزیهاست، نصیب او ساخت.د همهکه کلی

ي مثابـه سـاله را بـه   ي مجاهدت در جنگى هشتشما جوانان و جوانمردانى که سابقه
ي ارزشـمندترین  ایـد، از جملـه  بزرگترین افتخار دوران انقالب براى خـود کسـب کـرده   

 ساله و پرمرارتش میباشید. فقید بزرگوارمان در تالش چندین دستاوردهاى امام
 

           
امام بزرگوار، به شما جوانان مجاهد و مخلص، محبتى پدرانه داشت و قلـب منـور او   

ي ارجمندى است که باید گرامى داشـته  از شما راضى بود. این محبت و رضایت، سرمایه
ي نبوت و امامـت نیـز   لهشک، محبت و رضایت روح مطهر آن سالشده و حفظ شود. بى

همان برکاتى را خواهـد داشـت کـه رضـایت و محبـت او در دوران زنـدگى پربـرکتش        
 میداشت.
  

    ّ  
در سیاست خود براى رسیدن بـه صـلح، در    -همانطور که امام راحل عظیم فرمود -ما

در تضـعیف آن   ي شـوراى امنیـت جـدى هسـتیم و هرگـز پیشـقدم      چهارچوب قطعنامه
نخواهیم بود؛ ولى حفظ آمادگیهاى گونـاگون، مخصوصـاً آمـادگى روحـى بـراى دفـاعى       
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ي اي اسـت کـه امـروز متوجـه شـما و همـه      جانانه از اسالم و انقالب، بـاالترین فریضـه  

نیروهاى مسلّح است. سپاه و بسیج و ارتش، باید این آمادگى را در حد اعلى حفـظ کننـد   
 ي آنان پدید آید.ي مردانهى در عزم و ارادهو نگذارند اندك فتور

 
 ى شهداى تهران،هاخانوادهدر دیدار با اقشار مختلف مردم نائین و ابرده خراسان و جمعى از 

 گرگان و چهاردانگه، اعضاى جمعیت هالل احمر، مسئوالن واحدهاى فرهنگى  
 1368/ 06/ 29بنیاد شهید و خواهران دانشجوى دانشگاه اصفهان، 

 ؛       
ي شهادت را در درسى که اربعین به ما میدهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره

مقابل توفان تبلیغات دشمن زنده نگه داشت. شما ببینید از اول انقالب تا امروز، تبلیغـات  
حجم بوده است. چه تبلیغات و توفـانى  علیه انقالب و امام و اسالم و این ملت، چقدر پر

که علیه جنگ به راه نیفتاد جنگى که دفاع و حراست از اسالم و میهن و حیثیت و شـرف  
 -شـان یعنى بزرگترین سـرمایه  -مردم بود. ببینید دشمنان علیه شهداى عزیزى که جانشان

مستقیم، با رادیوها را برداشتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند، چه کردند و مستقیم و غیر
لـوح در همـه   ها و کتابهایى که منتشر میکردند، در ذهن آدمهاى سادهها و مجلهو روزنامه

 جاى دنیا، چه تلقینى توانستند بکنند.
ه و غیرمـوجهى    حتى افراد معدودى از آدمهاى ساده دل و جاهل و نیز انسـانهاى موجـ

ى حرفهـایى میزدنـد کـه ناشـى از     در کشور خودمان هم، در آن فضاى ملتهب جنگ، گاه
آشـفت و  عزیـز را برمـی   ندانستن و عدم احاطه به حقایق بود. همین چیزها بود کـه امـام  

 وادار میکرد که با آن فریاد ملکوتى، حقایق را با صراحت بیان کند.
 

      
صوصـاً کسـانى کـه    ي شـما بـرادران و خـواهران، مخ   امیدواریم که خداوند بـه همـه  

ى عزیز شهدا و اسرا و جانبـازان و مفقـودان هسـتند، توفیـق بدهـد.      هاخانوادهخدمتگزار 
نعمتهـاى حقیقـى   الشّأن فقیدمان بارها میفرمودند، اینها ولـى و رهبر عظیم همانطور که امام

ملتند و کسانى هستند که قدرت و صالبت امروزِ ملت و دولت ایران در دنیـا، بـه برکـت    
 فداکارى و ایثار آنهاست.  
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 1368/ 06/ 30پیام به مناسبت نهمین سالگرد جنگ تحمیلى، 

       
صلوات و سالم خدا بر شاهد شهیدان و امام مجاهدان و اسوه و مقتداى صالحان و 

که آتش خشم  -اللّه کلمته)اهللا سرّه و أعلى (قدسحضرت امام خمینى -ي پیامبرانبخش کلمهرفعت
ي فسق و فساد و کفر و الحاد و ظلم و استکبار جهانى افکند و مستضعفان را بر هیمه

 ي مستکبران را متزلزل ساخت.ارکان سلطه
  

          
یهن ملت رشید ایران به دفع تجاوز برخاست و بـا دفـاع مقـدس از کیـان اسـالم و مـ      

ولـى   ي رهبـرى اسالمى، سیلى محکمى بر دشمن نواخت و با سالح و صالح و در سایه
اي سرود کـه در تـاریخ،   ي استقامت و رشادت مظلومانه و سرسختانهخدا، آنچنان حماسه

ي درس بزرگى باقى خواهـد مانـد و صـراط مسـتقیم مبـارزان و آزادیخواهـان را       مثابهبه
 ترسیم خواهد کرد.

 

       
ي الشّأن فقید آن، توطئـه از سوى جمهورى اسالمى و رهبر عظیم 598ي قبول قطعنامه

وسیع دشمن را بار دیگر با هدایت الهى به خود او برگرداند و دشمن را که تحـت شـعار   
ه بـا  طلبى، به هر جنایتى دست میزد، خلع شعار کرد. شاید مشیت الهى بر این بود کصلح

قبول قطعنامه، حقانیت جمهورى اسالمى بیش از پیش در جهان آشکار شود و ملت ایران 
 المللى نزدیکتر گردد.به هدفهاى اساسى خود در سطح بین

با این ابتکار جمهورى اسالمى، دشمن در دوراهى شکسـت قـرار گرفـت: اگـر اجـرا      
ي همیشـگى  را نشود، داعیههاى خود رسیده است و اگر اجشود، ایران اسالمى به خواسته

ي میـان تجـاوزِ عـراق و    ي تجـاوز و رابطـه  جمهورى اسالمى مبنى بر لزوم قطـع ریشـه  
طلبى صداقت نداشته اسـت،  حاکمیت سلطه در جهان و اینکه رژیم عراق در ادعاى صلح

ي قدرتها که جمهورى اسـالمى همـواره   اعتمادى به قرارهاى ساختهبه اثبات میرسد و بى
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ي فقـط بـه نیـروى    بوده است، در میان ملتها رایج خواهد شد و آنها را بر تکیـه  مدعى آن

 خویش، تشویق خواهد کرد.
 

       
همانگونه که امام عزیز فرمودند، حفظ آثار جنگ در بعضى از شهرها و مناطق جنگى، 

دوران مقاومـت پیـروز    در شمار وظایف مهم کنونى است. این کار و بازسازى یادگارهاى
 هاى دولت و سازمانهاى نظامى قرار گیرد.ي جنگ، باید در برنامهو تشکیل موزه

    
 1368/ 05/07المقدس، ي بیتدر مراسم اعطاى نشان فتح به فرماندهان سپاه و ارتش در عملیات ظفرمندانه

           
 ش و سپاه را بعنوان دو سازمان و دو بازوى مسلّح و دو تشکیالتى که امـام ما باید ارت

تا آخرین روزها اصرار داشتند این دو سازمان بمانند و قوى بشوند، نگه داریم و تقویـت  
 کنیم 

 
اینکه گفته بشود ما میخواهیم به نفع ارتش، سپاه را ضعیف کنیم یا به نفع سپاه، ارتش 

قاطع وجود نخواهد داشت و ندارد. البته، در گذشته هم تا آنجا  را ضعیف سازیم، بطور
و کارى که براساس تدابیر ایشان  علیه)اهللا تعالىن(رضواکه من از سیاستها و تدابیر حضرت امام

از سوى مسئوالن و جانشین محترمشان انجام میگرفت، باخبرم؛ چنین چیزى وجود 
 نداشته است. 

 
به خود مـن گفتنـد.    علیـه) اهللا تعالى(رضوانناً همان تعبیرى است که اماماین تعبیرِ دو بازو، عی

ي سپاه و ارتش صحبت بود که ایشان دو بازوى مبارکشـان را بلنـد   راجع به همین مسئله
حقیقـتش هـم   ». هر دو، دو بازوى جمهورى اسالمى هستند و باید باشند«کردند و گفتند: 

نظر شکى داشته باشم، از اول اعتقادم همین بـوده  همین است. من هم بدون اینکه در این 
است که این دو سازمان وجود دارند و هر دو الزم و مکمل یکدیگرند. تدبیر ایـن اسـت   
که هر دو سازمان، با این دید به مسائل خود و سازمانشان و مسـائل سـازمان دیگـر نگـاه     

 کنند؛ نه اینکه با دید حدسى، ارزیابى نمایند.
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فکر میکنم، بهتر از این تعبیر  هرچهفرمودند و من  (ره)همانطور که امام -اهر دوى اینه
دو بازو هستند و هیچ آدم عاقلى، یکى از دو بازوى خودش را قطع و یا  -پیدا نمیکنم

  1ضعیف نخواهد کرد.
 

مختلف مردم  در دیدار با جمعى از بسیجیان و روحانیون تهران، مدرسان و طلّاب اهل سنّت استان خراسان، اقشار
 1368/ 05/07، اهللا لبناناردستان و مسئوالن و کارکنان گمرك کشور و گروهى را اعضاى حزب

          
پرست، همانطور که دیدید، در این ده سال بخاطر اسالم به ما همه چیز گفتند: کهنه

اللّه علیه) (رضوانامت به پاکستان میرفتم، امام در سفرى که من 2تمدن، فناتیک!مرتجع، بى
بر ما از سوى امریکا و  فرمودند که شما به علماى پاکستان بگویید: فشارهاى وارده

ارتجاع و شرق و غرب، نه بخاطر ایرانى بودن ماست؛ بلکه بخاطر اسالم است. آن روزى 
ى نیستیم، آن روزى که دنیاى ما نسبت به اسالم جد -العیاذ باللّه -که دنیا احساس کند

ایم، این تفاوت شدهمستکبر احساس کند ما حاضریم روى اسالم معامله کنیم و بى
که جمع  -فشارها تمام خواهد شد. من، عین بیان حضرت امام را به علماى پاکستان

 گفتم. -ي اقطار پاکستان آمده بودندکثیرى از علماى مسلمین بودند و از همه
 

  خدماتی سازمانهاي و نهادها کارکنان و مسئوالن از جمعی با دیدار در
 07/1368/ 12، محرومان و مستضعفان از کنندهحمایت و

؛              
الشّأن بزرگوار ما، شعارهایى عظیم البته، نهضت عظیم روحانیت و ملت به رهبرى امام

ق و باطل با یکدیگر ممزوج بشود. وقتى مردم در طول را مطرح کرد که نگذاشت ح
                                           

و » 08/1368/ 29، حسـین(ع)  امـام  دانشگاه ستاد و ي فرماندهىدوره ششمین مراسم«مضمون این مطلب در  1
ر دیدار با گروه کثیرى از معلمان و مسئوالن امور فرهنگى کشور و جمعى از کارگران، به مناسبت روز معلـم  د«

پاسـداران   در مراسم بیعت گروه کثیرى از فرماندهان و اعضاى سپاه«و » 12/02/1369و روز جهانى کارگر، 
 و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب در مراسم بیعت فرماندهان«و » 17/3/1368، انقالب اسالمى و وزارت سپاه

حکم انتصـاب  «و » 26/06/1368پیام به مجمع بزرگ فرماندهان سپاه و بسیج، «و » 19/04/1368اسالمى، 
 بـه  پیـام «و » 08/08/1368، ي نیروى دریاى ارتش جمهورى اسـالمى ایـران  على شمخانى به سمت فرمانده

، اسـالمى  انقـالب  پاسـداران  سـپاه  در فقیـه ولـى  نمایندگى دفاتر مسئوالن و فرماندهان بزرگ مجمع چهارمین
 نیز تکرار شده است. » 25/06/1370

 متعصب. 2
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پانزده سال، بتدریج حق را شناختند و آن را از باطل جدا کردند، مسئله فیصله پیدا کرد. 

با آن دم  علیه و أعلى اللّه کلمته و مقامه)اللّه تعالى(رضوانانقالب پیروز شد و بعد از انقالب هم، امام
 ل ممزوج بشود.عیسوى نگذاشتند حق با باط

  

 ِ         
آورند و دست هم میدهند و آن را به وجود میبهنظامى که آحاد مردم، خودشان دست

ي آن نظام عشق میورزند نظام حقى است. اگر این ي وجود، به ایجادکنندهبعد با همه
گویانى میگفتیم، در آن وقت یاوه اللّه علیه)(رضوانابراز عشق مردم را در زمان حضرت امام

عشق نمیورزند!! لیکن رحلت این  بودند که بگویند: نخیر، اینطور نیست، مردم به امام
در میان ما  بزرگوار و آن حوادث عظیم، واقعیتها را نشان داد. ده سال و چند ماه، امام

مرد بزرگ عشق ورزیدند و  مردم زندگى کرد و در تمام این لحظات، آحاد مردم به آن
 ي الهى فرض کردند.گفت، آن را دین خودشان دانستند و فریضه هرچه

چنین نظامى، حق است و مردم او را میخواهند؛ چون براى مردم است، نه بـر مـردم و   
چون آنها را به راه حق و هدایت میکشاند؛ در حالى کـه شـما میدانیـد در ایـن ده سـال،      

اي بـر  سـاله ن ملت وارد آمد. در همین ده سـال، جنـگ هشـت    ترین حوادث بر ایسخت
مردم وارد آمد و تحمیل شد. چقدر مردم شهید دادند، چقدر جوانان معلول و از سـالمتى  

ي اقتصادىِ دشمنان جهـانى، از لحـاظ وضـع    محروم شدند، چقدر بر اثر فشار و محاصره
عشـاقِ امـام و انقـالب،    حال، عاشـقترین  معیشت بر ضعفا و مردم سخت گذشت. درعین

همان ضعفا بودند. چرا؟ چون میدانستند کـه راه درسـت اسـت و فشـارها هـم ناشـى از       
 درستى راه میباشد.

  

  (ره)      
 انسان از دشمن وقتىکه  فرمودندمی )علیهتعالى اهللارضوان(بزرگوار امام جریانى، در وقت یک
 فشار و کندمی بدگویى وقتى. کندمی شک خودش در انسان نکند، دشمنى و کند تعریف

 دشمن اینکه. است درست راهکه  کندمی پیدا اطمینان و میشود خوشحال انسان آورد،مى
 این. است راه درستى بخاطر آورد،مى فشار شدت کمال با هم اآلن و آوردمى فشار
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 -هاستآن خدمت در و مردم مصلحت براى و است درست راهشکه  -حکومت
 .میشود معلوم اینجا در باطل، و حق مالك. است حق حکومت

  

           
 و دولتـى  مسـئوالن  و دولت از باید مردمکه  داشتند اصرار ده ساله، مدت تمام در امام

 یـا  ي قضـائیه قـوه کـه   بودن آن معناى به این،. کنند حمایت ي قضائیهقوه و ي مجریهقوه
 هـیچ  خیـر، . نداشـتند  اشـتباهى  یـا  و خطـا  هـیچ  روز، آن دولتى مسئوالن یا ي مجریهقوه

 و اسـت  درسـت  راه و خـط  وقتـى که  بود آن معناى به این،. نیست خطا از خالى انسانى
 بـه  مردم آحاد بنابراین، و آوردمى فشار دشمن کند،می حرکت صحیح جهت در حکومت
 پشـتیبانى  و هـدایت  و برنـد می پیش را عظیم کاروان اینکه  کسانى از پشتیبانى و حمایت
 .موظفند میکنند،
  

          
اعالم  علیه)اللّه تعالى(رضوانامروز هم، همانگونه است. من، به تبعیت از امام بزرگوارمان

ي شرعى است. کشور، یک واجب و فریضه میکنم که امروز حمایت و کمک به مسئوالن
ي این شایسته -کسانى که این بار سنگین را بر دوش گرفتند -ي مسئوالن کشورهمه

ي جمهور و دولت و قوههستند که مردم از آنها حمایت کنند. واجب است که از رئیس
آنها میرود، قضائیه حمایت شود. حمایت کنید تا تقویت شوند و بتوانند توقّعاتى را که از 

 برآورده کنند.
 

        
ترین کارها را بر دوش دارد و هم سازمان بهزیستى که یکى از سنگینترین و سخت

که یکى از مبارکترین نهادهاى انقالب بعد از پیروزى انقالب بوده  ي امداد امامهم کمیته
سروصدا داشته و بحمداللّه همیشه هم مورد خوبى را بىاست و حقّاً و انصافاً آثار بسیار 

شاءاللّه آن خدمات بوده است. باید باز هم إن علیه)اهللا تعالى(رضوانبزرگوار و فقیدمان تأیید امام
 را دنبال کنند.
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 ظىسالم و المسلمین عباس محفواالاهللا احمد جنتى و حجتى، آیتاهللا محمد محمدى گیالنحکم انتصاب آیت
 1368/ 07/ 15به سمت نمایندگان ولى فقیه در دانشگاههاى سراسر کشور،  

     ّ   
ي آن، از اهمیت دانشگاه و نقش دانشگاهیان در نظام جمهورى اسالمى و براى آینـده 

ي اجمله امورى است که مدیران کشور و مخصوصاً متصدیان امور فرهنگى، نبایـد لحظـه  
ي الشّأن ما، در دهها سـند مکتـوب و توصـیه   فقید و عظیم نسبت به آن غفلت ورزند. امام

 اند.  شفاهى مضبوط، این مهم را گوشزد و نسبت به آن تأکید فرموده
 

 در دیدار با جمع کثیرى از اقشار مختلف مردم شهرهاى شاهرود، خلخال، بیرجند، قیدار، خمسه،
 معاونان دفاتر عقیدتى، سیاسى نیروى زمینى ارتش تیران و چالوس، روحانیون و 

 1368/ 07/ 19و جمعى از شیعیان استان سرحد پاکستان،  

        
ي انقالب ما، وحدت مسلمین است. مـا در همـه جـاى دنیـاى     یکى از پیامهاى عمده

ي همتشان را براى تلف، همهاسالم، این حرف را میزنیم و به کسانى که در کشورهاى مخ
مقابله با انقالب اسالمى و وارد آوردن تهمـت و بسـتن دروغ بـه آن یـا بـه رهبـر فقیـد        

ي وجودشـان، در راه  یا نقد آراى ملت مسلمانى که در اینجـا بـا همـه    الشّأن انقالبعظیم
 خدا و اسالم مخلصانه مبارزه میکنند، گذاشتند؛ نصیحت میکنیم.

 
 ي جمعهیهمانان کنفرانس وحدت اسالمى، روحانیون و مسئوالن و ائمهدر دیدار با م

 و برادران اهل تسنّن و تشیع استانهاى کردستان و کرمانشاه و جمعى از اقشار مختلف 
 1368/ 07/ 24 مردم قزوین، مبارکه، سرخه و خواف، 

ّ    (ره)  ؛   
ه کردیـد کـه وقتـى اسـتکبار جهـانى بـه برکـت انقـالب         شما در همین اواخر مالحظ

ي نظامى و سیاسى نتوانستند انقـالب  اسالمى، با رشد معنوى اسالم مواجه شد و در جبهه
بکوبنـد و شکسـت    -که امروز مظهر و نمودار اسالم عملى است -و جمهورى اسالمى را

وادار کردنـد تـا بـه    بدهند و خواستند به تهاجم فرهنگى دست بزنند، مزدور خودشـان را  
صفتى، بـه دسـتور شـیاطین زر و    شخصیت رسول اکرم و نبى معظّم اهانت بکند و شیطان
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العمل قاطع مسلمین عـالم  زور عالم، آن کتاب شیطانى را بنویسد که البته با پاسخ و عکس
ـ بزرگوار و رهبر عظیم و در مقدم آنان، امام ودن الشّأن و فقید ما مواجه شدند که به هدر ب

 صفت و اعدام او حکم کردند.خون آن شیطان
 

 والن دستگاههاي اداريئمس جمعه و جماعات، يائمه يسخنرانی در دیدار با جمعی از علما
جمع کثیري از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و فرماندهان نیروي  ی،یو نهادهاي انقالبی و تشکیالت قضا 

 07/1368 /26، (ع)قو والدت امام جعفر صاد (ص)سول اکرمسعادت حضرت رح، به مناسبت میالد بامسلّ

    ّ ؛       
 از مهمـى  بخـش کـه   رسـید می ذهـنم  بـه  و کردممی فکر سال چند این طول در مکرّراً
 اینکـه  بـر  عالوه بزرگوار، آن یعنى. است (ره)امام شخص روحیات از ناشى ما، پیروزیهاى

 -بـود  کـرده  کار خود روى و کشیدهریاضت و شدهتربیت و ممتاز ذات یک انصافاً و حقّاً
 احسـاس  امـا  -میکنند تصدیق را نکته این شناختند،می را ایشان قدیم ازکه  ي کسانىهمه
 مثـل  و نبودنـد  متوقـف  خـود  درون در ایشـان  هـم،  انقالب دوران همین درکه  کردیممی

 تکامـل  و تحـول  و پیشـرفت  حال در دائماًکه  -ائمه و برپیام مقدس وجود و خدا اولیاى
 .کردندمی طى را تکامل و پیشرفت سیر -بودند

و  بیسـت  ایـن  در. نبود ي رحلتشانلحظه مثل ،وآله)علیهاهللا(صلّیاکرم رسول ي بعثتلحظه
 انگیـز دهشـت  عـادى،  افـراد  ما براىکه  داشتند ترقیات و پیشرفتها خیلى ایشان سال، سه
 عینـاً  نیـز  (ره)امـام . باشـد می پیشـرفت  حـال  در لحظـه بهلحظه و است اینگونه مؤمن. ستا

 مـاه  در مـثالً . کـردیم می احساس -خاص مواقع در مخصوصاً -را آن ما و بودند همینطور
 مـاه  از بعـد . پرداختنـد می خودشان به بیشتر و نداشتند مالقاتى هیچ معموالً ایشان ،رمضان
 1انـد. شـده  معنـویتر  و نورانیترکه  بود محسوس کرد،می مالقات ایشان با انسانکه  رمضان
 .بود منور جوشان کانون همان از ناشى ملت، این و انقالب موفقیتهاى از بسیارى یقینا

 
 1368/ 07/ 28ي تهران، هاى نماز جمعهخطبه

           
بزرگى است که استکبار جهانى سعى دارد یا به نحوى ملت ایران را شکست  این، سرّ

                                           
 در«و » 01/1369/ 18)، رمضـان  مبارك ماه یازدهم روز( مردم مختلف اقشار با دیدار«مضمون این مطلب در  1

 نیز تکرار شده است.» 12/12/1370 ،لبنان اهللاحزب انقالبى جنبش مرکزى کادر اعضاى با دیدار
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بدهد تا به ملتهاى دیگر بفهماند که ملت مقاومى مثل ایـران هـم شکسـت خـورد و ایـن      

ي تلخ را براى ملتها به وجود آورد و یا اینکه ملت ایران را به سازش بکشاند تا باز تجربه
اى مثـل ملـت ایـران هـم، آخـرش      ومِ پرشورِ پرحماسهبه ملتهاى عالم بگوید که ملت مقا

مجبور شد تا با ما کنار و کوتاه بیاید.
بحمداللّه تا امروز چنین چیزى اتّفاق نیفتاده، بعد از این هم اتّفاق نخواهد افتاد. تـا مـا   

اى مـا و در  ههفقید عزیزمان در خاطر هستیم، تا این ملت هست، تا روح و نفس گرم امام
 آید. ى انقالبى زنده است، چنین چیزى پیش نمیاین فضا
  

     ؛    
ي مقابل آن چیزى ملت ما واقعیات را لمس میکنند و میبینند که واقعیتها، درست نقطه

است که دشمن میخواهد به مردم تفهیم کند و بباوراند. مردم میبینند که مسئوالن، در دل 
هم، تبلیغات بر  (ره)مردم جا دارند و به آنها محبت میورزند. در زمان حیات حضرت امام

جدا شدند! البته، مردم ما به باطن و قلب  این نقطه متمرکز بود که بگویند مردم از امام
است. خود که مراجعه میکردند، میدیدند که پر از محبت امام

 

      ؛       
این حس اعتمادى که مردم نسبت به مسـئوالن دارنـد، چیـز بسـیار باارزشـى اسـت.       
تبلیغات دشمن سعى میکند این حس اعتماد را از مردم بگیرد؛ در حـالى کـه ایـن حـس     
اعتماد، در طول دوران بعد از انقالب و حتى پیش از پیروزى آن، براى ملت و انقالب مـا  

ساز بود. با همین روح اعتماد بود کـه مـردم حرکـت کردنـد، تجـاوز دشـمن را دفـع        کار
نمودند و مملکت را نجات دادند.

 
 این اعتماد، کشور را نجات داده است. این اعتماد، در طول دوران حیات بابرکت امـام 

بزرگـوار، شـما    عزیزمان، به مسئوالن شجاعت و جـرأت کـار داده اسـت. در دوران امـام    
 میدیدید که ایشان چقدر بر حمایت مردم از مسئوالن تکیه میکردند. اینطور نبود کـه امـام  

ضـعفها را شـاید از    (ره)ضعفهایى را که در دسـتگاهها وجـود دارد، نداننـد و نبیننـد. امـام     

  
 .        
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بسیارى افراد هم دقیقتر و بهتر مشاهده میکردند. ضعفهایى کـه در دسـتگاههاى دولتـى و    
پوشـیده نبـود؛    ي کشور بود، بر امـام بخشهاى مختلف دستگاه وسیع ادارهي قضائیه و قوه

این بود که مردم باید با مسئوالن همکارى کننـد و پشـت سـر     اما با وجود این، تأکید امام
مدیران کشور قرار بگیرند، تا آن مدیران بتوانند این ضعفها را برطـرف کننـد. امـروز هـم     

 همانگونه است.
 

 ِ      
الشّأنمان، از گذرگاههاى بسیار خطرناکى گذشـتیم.  و رهبر عظیم به برکت هدایت امام

با قوت و قدرت، راه را ادامه میدهیم و کشور را میسازیم و قدرتمان را از لحاظ اقتصادى 
ه پیشرفت روز در جامعو نظامى و سیاسى و توانایى عظیم فرهنگى اضافه میکنیم و روزبه

 خواهیم کرد.  
 

 1368/ 03/08، (ره)خمینى پیام به سمینار بررسى شخصیت زن از دیدگاه امام

 (ره)    ؛     
چه در پیدایش و  -نقش زن را در انقالب (ره)خمینى معلّم بزرگ انقالب حضرت امام

ي اسالمى و بلوغ اسالمى و را در تکامل جامعه و نیز جایگاه او -چه در استمرار آن
انقالبى آن، بسى بزرگ میداشت و حق هم همین است و این مستلزم آن است که زن 
ایرانى و زن مسلمان، به مجاهدت خود براى رها شدن از دامهاى پرداخته و در راه 

تسلیم اغواى آنان  روهیچ اى راسخ ادامه دهد و به گر غرب، با ارادهي فرهنگ تباهنهاده
اند، نشود. ظرافتى که زن را ابزارى براى پیشبرد سیاستهاى ویرانگر و اسارتبار خواسته

هوشمندانه الزم است که میان تشخص و منزلت علمى و فرهنگى و اجتماعى و هنرى و 
سیاسى زن، با تنزل و انحطاط او تا سطح وسیله و ابزارى براى مقاصد سیاسى و شخصى 

ته شود و این یک، با آنچه مطلوب و محبوب هر انسان آزاده و آگاه است، فرق گذاش
 مشتبه نگردد.

 
و  ي خـط امـام  شما در چنین سمینارها و اجتماعاتى، باید روشهاى درست براى ادامه

 انقالب در باب زن را تدوین کنید و تداوم این راه را تضمین نمایید.
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 ن و اقشار مختلف مردم نیشابور، قصرشیرین، سرپل ذهاب،ي جمعه، علما، مسئوالدر دیدار با ائمه

 شهر، سومار، رشت، خدابنده و قیدار گیالن غرب، نفت 
 1368/ 03/08و جمعى از روشندالن و گروهى از زائران پاکستانى، 

       
اثر آزمایش عظیمى  ي بزرگ انقالبتان و بخصوص برشما ملتى هستید که بر اثر تجربه

در  -بزرگوارتـان  اي که نسبت بـه امـام  که در جنگ از خود نشان دادید و محبت عاشقانه
ابراز کردید و شجاعتى که در مقابل قـدرتها از خـود نشـان دادیـد، در      -حیات و مماتش

آیید و حق هم همین اسـت.  چشم ملتهاى دیگر، یک ملت بزرگ و قهرمان به حساب می
ي جهانى، به درد ملت ایران میخورد یا نه؟ بله، خیلـى هـم بـه درد    و عالقه آیا این توجه

میخورد. پشتیبانى ملتها از شما، دست دشمنان و قدرتها را در فشار به ملت ایران بسـته و  
محدود کرده است. یعنى هرگونه فشارى از سوى دشمن و هر مظلومیتى از طـرف ملـت   

ملت ایران بیشـتر معتقـد خواهـد کـرد و ایـن، بـراى        ما، ملتهاى دیگر را به حقّانیت پیام
 استکبار خطرناك است.

 
در کدام کشور سراغ دارید که رئیس یک کشور از خیابانى عبور کند و مردم بریزند و 
ماشین او را ببوسند و نسبت به او اظهـار عالقـه و احتـرام کننـد؟ در شـهرهاى مختلـف       

ي ملت بـه مسـئوالن،   است و میشود. این عالقهکشور انقالبى ما، این مناظر مشاهده شده 
داشـتند، از آن چیزهـاى    (ره)بزرگـوار  اي که ملت ایران با امـام بخصوص آن پیوند عاشقانه

 اي است که ملتهاى دنیا را به این ملت جذب میکند.نمونه
 

 1368/ 09/08، ندر مراسم معارفه دریادار على شمخانى، فرمانده نیروى دریایى ارتش جمهورى اسالمى ایرا

 ّ        ،       
قدم مؤثّر و بزرگ در خدا را سپاسگزاریم که این توفیق را به ما عنایت کرد تا یک 

جهت ایجاد پیوستگى و ارتباط هرچه بیشتر بین دو سازمان بزرگ رزمىِ جمهورى 
ي جهاد آور در صحنهکنیم و یکى از برادران برجسته و سرداران ناماسالمى ایران برقرار 

 مقدس را، از سازمان سپاه پاسداران انقالب اسالمى به سازمان ارتش جمهورى اسالمى
فقید عزیزِ  امامِ -پیشاپیش همه -اى را که ملت ایران وایران منتقل کنیم و رابطه



 ،  ، /  157  

 

واستند میان این دو سازمان برقرار شود، در برترین شکل میخ علیه)اهللا تعالى(رضوانبزرگوارمان
 سابقه است.سابقه نیست؛ اگرچه بسیار کمآن ایجاد کنیم. البته، چنین کارى بى

 
 آموزان، به مناسبت سیزدهم آبان ماهدر دیدار با گروه کثیرى از دانشجویان و دانش

 1368/ 08/ 10(روز ملّى مبارزه با استکبار)،  

؛  ّ      
ى سوم، در همین روز اتّفاق افتاد. اینجا دیگر مسئله برعکس شد. یعنى جوانان حادثه

همان اسمى که خودشان آن را انتخاب کرده  -ما و دانشجویان مسلمان پیرو خطّ امام
ي ند و آن حادثهبه سفارت امریکا حمله کرد -بودند و گویا بود و جهت را روشن میکرد

  1عجیبِ تاریخى اتّفاق افتاد.
 

 می هاي تجسفیلمسازان، آهنگسازان، عکاسان و هنرمندان رشته در دیدار با شعرا،
  08/1368/ 21ي هنري سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه

   ّ         
کنیم که آن آلودگیها و گرفتاریها کم شـده و  من میگویم حاال که در دورانى زندگى می

یا در معیارهاى موجود زندگى ساقط شده اسـت و در معیارهـاى دوران بعـد از انقـالب،     
این حرفها بیش از گذشته عیب است، نباید چیزهاى دیگرى را به حجت و مجوز هنرمند 

آن خـط اصـیل   بودن، جایگزین همان گرفتاریها بکنیم. به اعتقاد من، غرض این است که 
 ماست، حفظ شود. و قرآنى که همان خط انقالب اصیل و خط اماماسالمى و ناب 

  

       ّ    
ت هنرى امـام، بعـد از رحلتشـان بـراى همـه آشـکار شـد. شـاید خیلیهـا اصـًال          هوی 

ایـه از لطافـت عرفـانى و    نمیدانستند که امام اهل شعر یا شاعر است؛ آن هم شعر با این م
حالى مخصوص یک انسان عارف دلباخته. این بزرگـوار، بـا آن روح عرفـانى،    آن سوخته

همان کسى است که صدایش قویترین صداها علیه اسـتکبار جهـانى بـود. یعنـى لطافـت      
                                           

 نیز تکرار شده است.» 26/10/1376هاى نماز جمعه تهران، خطبه«مضمون این مطلب در  1
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ي آنچنانى همراه میشود و بزرگتـرین کارهـاى روزگـار مـا را انجـام      روحى با قوت اراده

 .میدهد
 

  08/1368/ 29، (ع)حسین امام دانشگاه ستاد و ي فرماندهىدوره ششمین راسمدر م

        
 به نظر من، سه مأموریت عمده براى سپاه وجود دارد که اینها را باید توجه کنند:

 مأموریت اول سپاه؛ دفاع مسلحانه از انقالب
نقالب و نظام اسالمى است که این، مأموریـت محـورى سـپاه    اول، دفاع مسلّحانه از ا

 پاسداران انقالب اسالمى است.  

 مأموریت دوم سپاه؛ سازماندهی ارتش بیست میلیونی
 دوم، سازماندهى و آموزش ارتش بیست میلیونى است. این ارتـش کـه اول بـار، امـام    

ـ   د و از آن یـاد نمودنـد،   عزیزمان در اولین ماههاى انقالب بر زبان مبارکشان جـارى کردن
بزرگوار و فقید عزیز ما، نبایـد مثـل امـواجى در     باید وجود خارجى پیدا کند. سخنان امام
روز، به عمل نزدیکتر عکس، این سخنان باید روزبهفضا گم بشود و بتدریج محو گردد. به

 پیدا کند. روز کمرنگ بشود؛ بلکه باید پررنگتر بشود و تجسم و تبلورشود. نباید روزبه
ما حقیقتاً باید یک ارتش مردمى متشکل از بیست میلیون جمعیت در این کشور داشته 

ي جنگ شتافتند و مبارزه باشیم که امروز هنوز نداریم. البته، آحاد مردمىِ زیادى به جبهه
و جانفشانى کردند و بعضى از بسیجیان به مقام فرماندهیهاى واال در سپاه پاسداران نائل 

بزرگند و امروز هم در سپاه هستند؛ اما به همان چیزى که  و خود یک فرمانده شدند
فرمودند، احتیاج داریم: ارتشى متشکل از بیست میلیون جمعیت؛ ارتشى که وقتى  (ره)امام

ي چند ساعت، در مراکز و یگانهاى خود مستقر بشوند؛ صال و ندا داده شد، به فاصله
ي استقرار خود را بشناسند و را بشناسند، حتى نقطهارتشى که فرمانده و یگان خود 

هاى الزم را داشته باشند. ما بدانند ساز و برگشان کجاست و در اختیار بگیرند و آموزش
بایستى چنین ارتشى را داشته باشیم. چه نهادى این ارتش را درست خواهد کرد؟ سپاه 
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سپاه را تشکیل خواهد داد. این، پاسداران انقالب اسالمى. این، حداقل نیمى از مأموریت 
 کارى است که باید سپاه بکند و متناسب با سپاه است و الغیر.

 اهللا در سراسر جهانهاي مردمی حزبمأموریت سوم سپاه؛ تشکیل هسته
مأموریت سوم، همان چیزى است که امروز سپاه پاسـداران در قالـب سـپاه قـدس یـا      

اللّـه در  هاى مردمـى حـزب  گوارمان تشکیل هستهنیروى قدس، از آن یاد میکند و امام بزر
ي انقالب اسـالمى  سراسر جهان را یکى از آرزوهاى خود و یکى از دستورهاى کار آینده

شک، سپاه پاسداران انقالب اسالمى، در این مورد مأموریتى در سطح جهان قرار دادند. بى
 خواهد داشت.

 

 ّ        
شاءاللّه مدرنترین و بهتـرین تشـکیالت و تجهیـزات را تـا حـدى کـه       ما برآنیم که إن

از جملـه   -هرکدام به تناسب نیازشـان  -امکانات کشور اجازه بدهد، براى نیروهاى مسلّح
براى سپاه پاسداران انقالب اسالمى فراهم بکنیم. باید فراهم بشود، اینها الزم است. اگر ما 

عزیزمـان   همانطورى که امـام  -شاءاللّه سپاه را به صورت قوى و مقتدر، إناینها را داشتیم
 خواهیم داشت. -میخواستند

  

      »  ّ       « 
 شـما  بـراى  بـود،  شـده  بزرگوارمان صادر امام زبان از بارهاکه  اي رانکته دیگر، یکبار

 دخالـت  سیاسـى  بنـدیهاى دسـته  در نباید مسلّح، نیروهاىکه  است این آن و کنممی گوباز
 نـه، . نفهمـد  سیاسـت  اسالمى انقالب پاسداران سپاهکه  نیست آن حرف، این معناى. کنند

 آنچـه . بشـود  فهمیـده  باید -نظامى نیروهاى حتى -ملت ي آحادي همهوسیله به سیاست
 کارهاى و بندیهادسته در ورود است، ممنوع آنچه. تاس سیاسى تحلیل قدرت است، الزم

 .کنید تفکیک هم از را اینها. است سیاسى
ي شما، به درك صحیح نظامى و سیاسى و فهم سیاستهاى رایج دنیا احتیاج همه

ي شما هم به پرهیز ي دفاع در انسان سست خواهد شد. اما همهدارید. بدون آن، انگیزه
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ي نیروهاى مسلّح کنندهکه تباه -یتها و دعواها و جنجالهاى سیاسىبندیها و فعالاز دسته

 1احتیاج مبرم دارید. -عزیزمان بارها آن را تکرار کردند است و امام
 

 ي جمعه، روحانیون، مسئوالن و اقشار مختلف مردم شهرهاى کبودرآهنگ در دیدار با ائمه
 ي تهران، فرهنگیان ستاد نماز جمعه پر طوالش، سبزوار و مرند، اعضاىو بهار همدان، هشت

 1368/ 01/09، (ره)خمینى ي اماماندرکاران احداث حسینیهآموزان گلپایگان و دستو دانش

      
چطور ممکن است که کسى هم مسلمان باشد و هم مطیع و منقاد امریکا؟! هم 

عیش و طرب و انواع و اقسام گرفتاریهاى مسلمان باشد و هم اهل فساد و انحطاط و 
اي قرار هم مسلمان باشد و هم به مردم ظلم کند و در رأس قدرت ظالمانه اخالقى؟!

اسالم «داشته باشد و به میل دشمنان اسالم بر مسلمانها فشار وارد کند. پس، همان تعبیر 
ر درستى براى اسالم تعبی -فقید و بزرگوارمان مکرّر بیان میکردند که امام -»امریکایى

 آنچنان افراد و مدعیانى است.
 

 پیام به گردهمایى سراسرى فرماندهان بسیج، به مناسبت سالروز انتشار پیام رهبر فقید انقالب 
 1368/ 02/09ي بسیج، براى تشکیل بسیج مستضعفان و گرامیداشت هفته

    (ره)      
ي پرشـکوه مجاهـداتى اسـت کـه در     لگرد تشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطرهسا

ي جنگ تحمیلى، زیباترین تابلوهاى ایثار و فداکارى همراه با نجابت و ساله دوران هشت
 فروتنى و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده است.

 
دانشـجو و طلبـه،    ي صدها هزار جوانمرد روستایى و شهرى، کاسب و کارگر،خاطره

پزشک و پرستار، مهندس و هنرمند، ادارى و بازارى، پیر و جوان که عاشقانه بـه نـداهاى   
(أعلـى اللّـه   خمینى حضرت امام -جنبان عشق مقدسشانمکرّر امامشان و محبوبشان و سلسله

 پاسخ گفتند و رو به خدا و پشت به دنیا کردند؛ برخى فوز شهادت یافتند و بعضى -کلمتـه) 

                                           
نیز تکـرار  » 12/12/1370، لبنان اهللاحزب انقالبى جنبش مرکزى کادر اعضاى با دیدار«مضمون این مطلب در  1

 شده است. 
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با اسارت و جراحت و نقص عضو آزمایش شدند و برخى جسم و جان مبـارك خـود را   
اى که سرشار از فیض و نور شده بود، سالم و کامل به خانه برگرداندند، تا همچون ذخیره

براى دفاع در روز احتیاج، و در خدمت اسالم و انقالب و میهن و ملت، از آن نگهـدارى  
َ «کنند؛   َ  َ  ُ ِ َ ً َ  َّ َ    ِ َ َ  َ  ُ ِ   َ«1. 

  

       ِ   
ي بسیج، همچنین سرشار از یاد و نام آن بزرگمـرد جهانـدارى اسـت کـه نـداى      هفته

اق دعوتش همچون صالى ربوبى در روز الست، فطرتها را مخاطـب میسـاخت و از اعمـ   
ي سـلم  گویان جواب میگرفت؛ خود عاشق بود و عاشقانه سـخن میگفـت؛ بنـده   جان بلى

خدا بود و دلها را سلم خود میساخت؛ دردمندانـه میخروشـید و دردهـاى مهلکـى را کـه      
جویانـه بـه   افیون مخدر شیطانها از یاد آدمیان برده و از درمان محروم ساخته بـود، عـالج  

ه درمان نزدیک میساخت...؛ یاد و نام امام خمینى بزرگ کـه  احساس آنان برمیگردانید و ب
الفتــوح تصــرف دل هشــیاران ایــن ملــت و خیــل عظیمــى از مســلمانان و خداونــد فــتح

ناپـذیر  هاى تصـرف مستضعفان جهان را نصیب او ساخته بود و او با این سالح الهى، قلعه
را  -یکـاى جهـانخوار  یعنـى امر  -استکبار را یکى پس از دیگرى گشـود و رأس اسـتکبار  

منازع را متزلزل ساخت؛ مسلمانان جهان را بیدار مرعوب ساخت و تخت امپراتوریهاى بى
هاى مقاومت اسالمى را با دم گرم و صداى امیدبخش خود متشکل سـاخت؛  کرد و هسته

سـالمت  الى هزاران مانع و مزاحم و معارض، بـه جمهورى اسالمى را پدید آورد و از البه
یعنـى سـردمداران نظامهـاى     -عتبار و قدرت رسانید و خطرنـاکترین دشـمنان آن  به اوج ا
را بارها دچار ناکامى ساخت و متولیان نظامهـاى شـرقى را از موضـعى اسـتوار و      -غربى

گریزشان هشدار داد، و هنوز یک سال از ستیز و انسانهاى مذهبمسلط، به بطالن اندیشه
أس هرم قدرت دنیـاى شـرق نگذشـته، اکنـون جهـان      ي پیامبرگون و تاریخى او به رنامه

 شاهد فروپاشى نظامهاى مارکسیست در سراسر جهان است.
آرى، رهبر کبیر انقالب اسالمى که خود را بسـیجى میشـمرد و بـدان افتخـار میکـرد،      

                                           
] انتظارنـد و [هرگـز   به شهادت رسـیدند و برخـى از آنهـا در [همـین     برخى از آنان .23ي یهآ ي أحزاب،سوره 1

 . خود را] تبدیل نکردند يعقیده
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جهانى را در مقابله با استکبار و قدرتهاى ستمگر عالم بسیج کـرد و خـواب راحـت را از    

ي پیروزیها و پیشرویهاست، در دل ملتها ود و نور امید را که کلید همهچشم زورگویان زد
ي دستگاههاى استکبار نیز به آسانى نخواهند توانست بذرى را کـه او  شک همهتابانید. بى

افکنده، ویران سـازند؛ اگرچـه بشـدت و قسـاوتى     پاشیده، جمع کنند و بنایى را که او پى
 اند.د بزرگ او در مبارزه و معارضهعنادآمیز، با نتایج و ثمرات جها

 

    ّ         
شرط پیروزى، اتکال و اعتماد به خدا، هوشیار و جدى و آماده بودن، حفـظ وحـدت،   
و فریب تبلیغات دشمن را نخوردن است. امـروز یکـى از تالشـهاى دشـمنان صـرف آن      

دل ملت مـا خـاموش کننـد و آنـان را بـه اوضـاع کشـور و بـه          میشود که نور امید را در
اي که دشمنان ملت مایلند میـان ملـت   اندرکاران و مجریان امور بدبین سازند. فاصلهدست

و دولت به وجود آید، همان چیزى است که اگر خداى نخواسته موفق شوند، دست آنـان  
ربه زدن به کشور و انقالب بـاز  و ایادى حقیر و ریاکار و خبیث آنان در داخل را براى ض

فقیـد و   ي امامي دشمن بوده و هست؛ و لذا اصرار همیشهخواهد کرد. این، هدف همیشه
 عظیم آن بود که پیوند میان ملت و مجریان امور مستحکمتر شود.

 

         
ستکبار هستیم و خواهیم بود. ما ما همچنان و همیشه مدافع ملتهاى مظلوم و زیر یوغ ا

همواره در کنار ملت مسلمان و مبارز و رشـید فلسـطین، بـر ضـد صهیونیسـم جنایتکـار       
یعنـى   -هستیم و خواهیم بود، و به برادران فلسطینى خـود توصـیه میکنـیم کـه راه خـدا     

را با توکّل و اعتمـاد بـه خـدا و تـا نـابودى دولـت        -مبارزه با دشمن غاصب و حامیانش
یونیست غاصب ادامه دهنـد. ملـت بـزرگ و بسـیجیان مـؤمن و فـداکار مـا، دفـاع از         صه

نیافتنى نمیدانند. ما اي دینى میشمارند و در راه خدا هیچ هدفى را دستفلسطین را فریضه
انـد،  همواره از حق ملت مظلوم افغانستان در برابر آنان که با او به زور یا تزویر عمل کرده

معتقدیم ملت افغان که با نثار خون هزاران شـهید توانسـته نیروهـاى    دفاع خواهیم کرد و 
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ي توکّل به خـدا و قطـع امیـد از قـدرتهاى     ي خود بیرون براند، در سایهبیگانه را از خانه
گر و کسانى که به آنان خدمت میکنند، خواهد توانست نظـام اسـالمى مسـتقل از    مداخله

ملت را در کشور خود مستقر نماید. ما خـود  ي شرق و غرب و مبتنى بر خواست و اراده
ي مشـترك صـهیونى،   را همواره نسبت به ملت مقاوم و مظلوم لبنان که دستخوش توطئـه 

 ایم و خواهیم دانست. این، راه ما و وصـیت مارونى، امریکایى است، داراى تکلیف دانسته
 واهیم ماند.الشّأن ما و دستور اسالم ماست و بدان همواره وفادار خعظیم امام

 
  09/1368/ 07، ي قمي علمیهحوزه فضالى و طلّاب نمایندگان مجمع با در دیدار

      ّ    
آن انسان  -الشّأن ماعظیم خداوند، نور و رحمت و فضل خودش را بر روان پاك امام

قدمهاى زندگىِ سرشار از برکت خود،  فروببارد که در آخرین -استثنائىِ دوران معاصر
ِ«چنین برکتى را به وجود آوردند.   َ  َ  ُ   ُ  َ َ  َ  ّ ُ  ّ . هر 1»َ 

اى است که ایشان با پیام پرطنین و پرمحتوا و ي آن سنّت حسنهکارى بکنید، دنباله
نبال کنید و سعى نمایید در همان سرشار از روح و تپش خود، بنیانگذارى کردند. این را د

در آن پیام آوردند، کار را محتوا بدهید و پیش ببرید؛ یعنى نگذارید  چارچوبى که امام
 اندکى توقف در کار به وجود آید.

 ریزي براي تحقق آنهاهداف حوزه از پیام امام و برنامهلزوم استخراج ا
یا هدف داشت و لیکن اگر تشکیالتى به وجود آمد، اما هدف روشنى نداشت، 

ریزى براى رفتن به سمت آن هدف انجام نگرفت و تشکیالت بیکار ماند، برنامه
خود، تشکیالت از هم خواهد پاشید و اگر هم بماند، صورت بیجانى خواهد خودىبه

بود. خاصیت تشکّل انسانى این است. هدف را محدد کنید و مشخص نمایید که 
بگیرید. امام در این پیام، پیشنهاد و طرح  (ره)را از پیام اماممیخواهید چه کار کنید. هدف 

خاصى را ارائه نفرمودند؛ اما اول تا آخر پیام، سرشار از جهتها و اعالم الزم و تابلوهاى 
که من دیدم آقایان  -سر راه است که انسان را هدایت میکند. باید هدف این پیام مبارك

                                           
 .9، ص 5اصول کافی، ج 1
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را استخراج نمودند و روى آن تأمل و دقت  روى آن کار خوبى کردند و نکات پیام

بندى گردد. باید مشخص بشود که میخواهیم در حوزه روشن بشود و حیطه -کردند
ریزى، هر ي آن برنامهریزى کنید و بر پایهچکار بکنیم. بعد بر اساس آن هدف، برنامه

 دستگاهى مشغول کار خودش بشود.
دارى در قـم، صـبح کـه بلنـد     ساس مسئولیتي احاگر بتوانید کارى بکنید که هر طلبه

اش اسـت، بدانـد کـه بـراى آن     ي درس و بحث روزانهمیشود، همچنان که به فکر برنامه
آل کار است و حد اعلى میباشد. لیکن اگر این کـار  هدف چکار باید بکند. این، شکل ایده

فـاقى در قـم   هم نشود، همین اندازه معلوم باشد که شما میخواهید ده سـال دیگـر چـه اتّ   
بیفتد و حوزه در ده سال دیگر چه فرق و تفاوتى با امروز داشته باشد. این، تعقیب همـان  

 ریزى نمایید.هدف است. این را مشخصش کنید و بر اساس آن هدف، برنامه

 نقش و جایگاه مراجع در پیام امام به حوزه
هاى عمومى حوزه، ي این مجموعه با هدفآید و آن این است که رابطهسؤالى پیش می

ي علمیه باید بدست طلّاب و با اراده و فکر آنها متحول و اى است؟ آیا حوزهچه رابطه
متغیر بشود یا شکل دیگرى وجود دارد؟ طبیعى است که در حوزه، مراجع معظّم حضور 

ها و فضال و مدرسان سابق و مراجع امروزند. یعنى راهى را که شما دارند که آنها طلبه
اند و امروز ز طى میکنید، آنها مثالً چهل یا پنجاه سال پیش، با سالمت طى کردهامرو

ي حوزه، نقش بسیار بارزى است؛ کما اینکه اند. پس، نقش آنها در آیندهمرجع تقلید شده
 به نقش مراجع در آینده تصریح میکنند. (ره)در همین پیام هم، امام

 

       ّ  
کـه   فرمودند طلّاب به خطاب و کردند اشاره ي مدرسینجامعه به خود، پیام در (ره)امام
 چـه  بـه  شـدن  جـذب . اسـت  شـدن  جذب مسئله،. بشوید ي مدرسینجامعه جذب شما

. کردنـد  مشـخص  را جهـت  خود، پیام در امام. بفهمند را نکته این توانندمی همه معناست؟
ي جامعـه کـه   شدمی زده هم دامن آن به و بود رایج وزهح در فکرى و حرف وقتها، آن در

 بـا  امام. بکنند االختیار و االعتبارمسلوب بکلّى انقالب، و حوزه ي امورهمه از را مدرسین
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 بـه  ي امـام توصیه. کردند مبارزه نیز صریحاً و کنند معارضه فکر این با خواستند خود پیام
 گـرم  آنهـا  بـا  و شود توجه مؤمن انقالبى جوان بطلّا نظر بهکه  بود این مدرسان و فضال
 پـس . بشـوید  ي مدرسینجامعه جذب شماکه  گفتند هم انقالبى طلّاب همان به و بگیرند
 از طـرف  اینکه  حالى در باشیم؛ داشته اي عمومىحوزه و طلبگى حرکت یک ما نمیشود

کـه   همچنـان  و ندباش هم با بایدکه  هستند جریان یک طرف، دو این. باشد جدا طرف آن
اي رده و رتبه در را ي مدرسانمجموعه ي طلّاب،مجموعه است، آمده ي شمااساسنامه در

 .کنند مشاهده خودشان از باالتر
ي مدرسـین، هـر   شوراى مدیریت هم همینطور است. البته، شوراى مدیریت و جامعـه 

ها هسـتند کـه مـا    وعهدو عناوینند. اگرچه اشخاص محترم و بزرگوار فراوانى در این مجم
ي خود افتخار کنیم؛ اما آنچـه  ي علمیهي حوزهباید به حضور چنین عناصرى در مجموعه

ي مدرسـین  بزرگوار و عزیزمان بود، عنوان شـوراى مـدیریت و جامعـه    که مورد نظر امام
 است.  

 

)؛  )         
آلى، یـک  در تصویر مطلوب و ایده -ي قمي علمیهزهمخصوصاً حو -ى علمیههاحوزه

تاکنون حـوزه   -همانطور که مطرح کردم -کارگاه ایدئولوژى و مرکز ایدئولوگهاست. البته
این نقش را مستقیماً به عهده نگرفته است. اگرچه برکات نازل بر این کشـور، از شـخص   

 -ي ایـن برکـات بـود   ى همهي اصلي همه چیز و مایهکه ریشه -بزرگوارمان شخیص امام
انـد؛ امـا ایـن غیرمسـتقیم اسـت. حـوزه بایـد        ناشى میشد و دیگران همه متخرجان حوزه

 مستقیماً در این مسائل دخالت کند.
 

 در دیدار با اقشار مختلف مردم و جمعى از پزشکان، پرستاران و کارکنان 
 1368/ 09/ 15عالى و درمانى کشور،  مراکز آموزش

         ّ 
نظام اسالمى، نظامى است که قصد اجراى تمام احکام و موازین اسـالمى را بصـورت   

ي آبادى روى ي سعادت انسان و سربلندى ملت و کشور و مایهکامل دارد. این نظام، مایه
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م خـانواده و  ي شادى محیط زندگى و نیز استحکاي زیست و مایهزمین و کشور و منطقه

ي خوشـبختى زنـدگى مـادى و معنـوى     اصالح روابط اجتماعى میان مردم و خالصه مایه
 انسانهاست.

ها آشنا شـوید و بایـد در حـدى کـه برایتـان میسـور       شما موظف هستید با این برنامه
ي اول، مسـئولیت متوجـه افـراد    ها مؤثّر باشـید. در درجـه  است، در پیاده کردن این برنامه

ي کسانى که آگاهى و معرفتـى دارنـد   آگاه و دانا و علماى دین است و سپس همه عالم و
و میتوانند مردم را آگاه و روشن کنند. رفتار شما بیش از گفتارتان بایستى مردم را در ایـن  
خط صحیح پیش ببرد و این همان شعار جمهـورى اسـالمى و حاکمیـت اسـالم و پیـاده      

در بیانات متعدد و از اول پیروزى انقـالب تـا آخـرین     بزرگوارمان شدن آن است که امام
 روزهاى زندگى پربرکتش، به ما میفرمود.

 
 اي مجلس دورهدر دیدار با هیأت نظارت، بازرسان و ناظران شوراى نگهبان و هیأت اجرایى انتخابات میان

 1368/ 09/ 22ى شهدا، اسرا، مفقودان و جانبازان استانهاى فارس و همدان، هاخانوادهو 

          
بیشتر مردمى که در کشـورهاى پیشـرفته هسـتند، درك و تحلیـل از مسـائل سیاسـى       
ندارند و دولتها با تعصبهاى گروهى و حزبى و احیاناً قومگرایى و ناسیونالیستى، آنها را به 

از آنها اسـتفاده میکننـد و اصـوالً     این طرف و آن طرف میکشانند و در میدانهاى سیاست،
 ي مردم، تحلیل سیاسى ندارند.توده و عامه

ي اسالمى ما، مردم تحلیـل سیاسـى   اما در اسالم اینگونه نیست. همین حاال در جامعه
دارند. همین قشرهاى محروم کشور، همین عشایر سلحشور غیور، همین عزیزانى کـه در  

که جمعى از آنها هم  -و راههاى دور زندگى میکنند دههااستان فارس در چادرها یا کوره
تحلیل سیاسى دارند. در سایر مناطق کشور هـم کـه مـن در     -در این محفل حضور دارند

میان قشرهاى مردم رفتم و با آنها صـحبت و نشسـت و برخاسـت کـردم و در منـاطق و      
را میفهمنـد و  ها و چادرهاى خود، زیارتشان کردم، تحلیل سیاسى دارنـد و سیاسـت   خانه

نسبت به مسائل کشور، داراى عقیده و انگیزه و مقصود هستند و میفهمند که ما امـروز در  
ي استکبار جهانى و امریکا یعنى چـه. میفهمنـد کـه چـرا     دنیا با چه کسى طرفیم و توطئه
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دشمن جنگ را بر ما تحمیل کرده بود و متوجهند که دنیاى استکبارى و قدرتهاى مسـلّح  
جنگى که بر ما تحمیل شد، چرا دائماً از دشمن ما حمایت میکردند و هنوز هـم   عالم، در

 بسیارى از آنها میکنند. این، تحلیل سیاسى و یک بعد زندگى انسان مسلمان است.
در  علیـه) اللّـه تعـالى  (رضـوان فقید بزرگوارمـان  لذا در طول مدت ده سال و چند ماهى که امام

ما و مسلمانان عالم را بـر عهـده داشـتند، در بیانـات ایشـان      میان ما بودند و رهبرى امت 
 هاى سیاسى تأکید میکردند.  میبینید که بر حضور مردم در صحنه

  

        ّ 
ت    بزرگوارمان در این برهه از زمان، این انقالب را براى همـه  امام ي مـردم دنیـا حجـ

ي ابرقـدرتها در سرنوشـت   ملتها میتوانند کار کنند و ببیننـد کـه اراده   قرار داد تا بدانند که
کننده نیست. امروز، ملتها میبینند که مردم ایران، با اتکـال و اعتمـاد   کشورها و ملتها تعیین

به خدا توانست حرف خود را به کرسى بنشاند. ما به برکت انقالبمان و به برکت اسالمى 
الشّـأن فقیـدمان،   و رهبر عظـیم  آورد و به برکت تبعیت از امامکه این انقالب را به وجود 

 توانستیم راهى را برویم که براى مردم دنیا ناشناخته بود.
 

 1368/ 09/ 29ى علمیه، هاحوزهدر دیدار با جمع کثیرى از دانشگاهیان و طلّاب 

  ِ ؛        
ي علمیه و وحدت دور میزند. ایـن  وحوش دانشگاه و حوزهي این روزها، حولمسئله

 کـه امـام   -سه واژه و مفهوم، در انقالب بسیار مهم است. عنوان وحدت حوزه و دانشگاه
بزرگوارمان این تعبیر و مفهوم را از قلب حکیمِ عارف و ملهـم از ارشـادات الهـى صـادر     

یعنـى حـوزه و دانشـگاه و     -ي اساسى متکـى اسـت و ایـن سـه پایـه     بر سه پایه -کردند
 جزو مسائل اصلى این انقالب و کشور است. -وحدت

 

         
یک جوان مسلمان فلسطینى میگفت: امروز در زندانهاى سرزمین اشغالى، زنـدانیها بـه   
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و  مـام الشّأن انقالب اسالمى، شعر میخوانند. یاد انقـالب و ا و به یاد رهبر عظیم عشق امام

 یاد مجاهدتهاى ملت ایران، در اعماق همان سلولها هم هست. دشمن از همین میترسد.  
 

 در دیدار با روحانیون، مسئوالن و گروهى از اقشار مختلف مردم شهرهاى دامغان، رفسنجان،
 بندرگز، شهریار و زاهدان، مسئوالن و کارکنان هواپیمایى جمهورى اسالمى، مسئوالن  

 1368/ 10/ 06زمان حفاظت اطّالعات ارتش و مسئوالن و مربیان نهضت سوادآموزى، و کارکنان سا

          
ما در انقالبمان، از اول چند اصل را فهمیدیم. اسالم به ما ایـن اصـول را تعلـیم داد و    

نهاى مختلف تکرار کرد. یکى حکیم عظیم فقیه بزرگوارمان، بارها این اصول را به زبا امام
ي مـردم بنیانگـذارى نشـده باشـد، مانـدنى      از این اصول این بود که هر نظامى که بر پایه

نیست. مردم هستند که میتوانند نظامى را به وجود آورند و وقتى به وجود آوردند، حفـظ  
ي یـه کنند؛ ولو تمام قدرتها با آنهـا مخالفـت کننـد. اگـر نظـامى بـر دوش مـردم و بـر پا        

ي آنها نبود، این بنا ماندنى نیست. این، یکـى از  اعتقادات و احساسات و خواست و اراده
 اصول ما بود و دائماً این مطلب تکرار شد.

اصل دیگر این بود که تحمیل یک فکر و عقیده و نظم اجتماعى بر مردم، کار مـوفقى  
ي دینـى مـردم منافـات و    که این فکر و عقیده، با دین و عقیدهنیست. مخصوصاً آن وقتى

مخالفت داشته باشد. این، جزو اصول فکرى و اسالمى ماسـت. آنچـه کـه بـاالخره بـاقى      
 میماند، اعتقاد قلبى و دینى مردم است.

 

          
بـر   بزرگوارمان، با تضعیف دستگاههایى که کارهـاى حساسـى را   من به تبعیت از امام

ي مقدم برخورد بـا  ي ما و کسانى که در جبههاز جمله دستگاه امور خارجه -دوش دارند
بشدت مخالفم. این، چه عادت زشـتى اسـت کـه بعضـى      -سیاستهاى خارجى قرار دارند

ي منفى مشاهده میکنند، از هـر طـرف صـدایى    نقاط مثبت را اصالً نمیبینند و تا یک نقطه
 ند میکنند!  سیاسى و مطبوعاتى و... بل
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 ى معظّم شهدا و مفقودان و اسرا و جانبازان شهرهاى رودبار، هاخانوادهدر دیدار با مسئوالن بنیاد شهید، 
 1368/ 13/10ى معظّم شهداى وزارت اطّالعات، هاخانوادهمنجیل، ساوه، اراك، محمودآباد آمل و فریدن و 

         
ترین و قویترین و شـجاعترین  ترین و سرزندهبحمداللّه و به توفیق الهى، بانشاطامروز 

ملتهاى دنیا، شما ملت ایران هستید و این را ملتهاى بزرگ دنیا قبـول دارنـد و فهمیـده و    
ي افتخـار  اند. این را براى خودتان حفظ کنید. شهداى شما امروز در صـدر لوحـه  پذیرفته

وبـیش آگـاهى دارنـد. امـروز،     که انقالب ایران را میشناسند و کمدر میان ملتهایى هستند 
هـاى بـزرگ افتخـار و شـجاعت و فـداکارى و یادگارهـاى دوران       جانبـازان شـما نمونـه   

ي الشّأن شهداى شما کسانى هستند کـه همـه  ى عزیز و عظیمهاخانوادهاند. امروز، حماسه
آنهـا را باعظمـت و    -ان را میشناسندکسانى که قضایاى ایران و انقالب ایر -منصفان عالم

آورند. این را بایـد شـما حفـظ کنیـد. ایـن، بـه       بزرگوار و صبور و نیرومند به حساب می
ي شماست. اینها را بـراى  الشّأن و به برکت وحدت کلمهعظیم برکت اسالم و رهبرى امام

 ند.خودتان نگه دارید. شیطانها باید از نفوذ در افکار ملت ایران مأیوس شو
 

  یکپارچگى، و وحدت ي حفظدرباره ایران مردم و اسالمى شوراى مجلس نمایندگان به پیام
  18/10/1368، فقیه والیت اصل از دفاع و اسالمى شوراى مجلس جایگاه دولت، از حمایت

    ِ      ّ   
راد و گروههاى مزبور که در گرامیداشت وحـدت  ي افجانب، ضمن تشکر از همهاین

ویـژه از نماینـدگان محتـرم    و در تقویت پیوند میان دولت و ملت اعالم موضع کردند، بـه 
آوازى اکثریتى قاطع، عدم اختالف در مسـائل اساسـى را   مجلس شوراى اسالمى که با هم

 عمالً نشان دادند، 
 وم ملت ایران عرض میکنم:ي برادران و خواهران و عمتذکراتى را به همه

 جانبه علت تأکید امام بر وحدت همه
یکپارچگى اقشار مختلف مردم و اعتماد و محبـت میـان ملـت و دولـت، یکـى از      ) 1

هـاى دشـمنان در   مهمترین علل موفقیت و قدرت ملت ایران در برابر خصومتها و توطئـه 
بیش از هر چیز بر آن تأکیـد   علیه)اهللا تعالى(رضوانفقید و عزیزمان بوده و لذا امام ساله دوران ده
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کرده و اصرار ورزیده است. اکنون که دشمنان از تحمیل جنـگ و فشـارهاى اقتصـادى و    

اند، مهمتـرین تالشـهاى   ي تبلیغاتى براى به زانو درآوردن ملت ایران طرفى نبستهمحاصره
متمرکز سـاخته و بـا    خود را در ایجاد تفرقه در صفوف شما ملت عزیز و مسئوالن محترم

بزرگوارمان، به توفیق خود در این حرکـت شـیطانى چشـم     توجه به فقدان خسارتبار امام
ي کسانى که دلشان براى اسالم و استقالل و سربلندى کشور میتپد، اند. بر همهامید دوخته

فرض و الزم است که امروز بیش از هر روز، از وحدت صفوف ملـت پاسـدارى کننـد و    
اي و سیاســى و شخصــى را بــه تنــازع و تفرقــه نکشــانند. مخصوصــاً ات ســلیقهاختالفــ

نمایندگان محترم ملت در مجلس شوراى اسالمى، باید به دقت مراقـب باشـند کـه مبـادا     
خداى نخواسته اظهارات آنان، دلسردى و یأس را از تریبـون عمـومى مجلـس، در سـطح     

 کپارچگى ملت باشند.جامعه پراکنده سازد؛ بلکه قوالً و عمالً مظهر ی

 ي این کار به دیگرانحمایت امام از دولت و توصیه
ي همیشگى خود ) همه میدانند که امام فقید و عزیزمان، حمایت از دولت را وظیفه2

همواره  و دیگران میدانستند و در طول ده سال اخیر، در کنار تذکرات و ارشادات پدرانه،
اند، بیدریغ و سخاوتمندانه حمایت میکردند. بوده درپى در رأس کاراز دولتهایى که پى

این، بدان معنى نبود که دولتهاى گذشته هرگز در عمل و سیاست و تدبیر دچار اشتباه 
ي کشور، آن هم در شرایط دشوار رو بود که تحمل بار سنگین اداره نمیشدند؛ بلکه از آن

ي با حمایت صمیمانه ي کوچک و بزرگ، جزجهانى و با وجود دشمنان سوگندخورده
پذیر نبود. امام عزیز با وجه امکانهیچعموم ملت و در رأس همه، رهبر و مقتداى آنان، به

 ي کشور را ایفا میکردند.حمایت دولت، در حقیقت بخشى از سهم سنگین خود در اداره
 

 مجلس در تعبیر امام حکیم
ار و اختیار ملت است. ي امید نظام و مظهر اقتد) مجلس شوراى اسالمى، نقطه3

ي ملت ي احوال، میتواند و میباید رأى و ارادهجایگاه مقدسى است که همیشه و در همه
االتباع در مسلمان و انقالبى را به کرسى بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات الزم

 ي مردم و ملجأ دولت مردمى و مظهربافت و رفتار نظام و حکومت، تضمین کند. خانه
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ي و به تعبیر امام حکیم و فقیدمان، عصاره وآله)علیهاهللا(صلّیارزشهاى اسالم ناب محمدى
 فضایل ملت است. 

 

 امام راحل اصل والیت فقیه؛ یادگار ارزنده
ي ي راههاى اصلى نظام به مرکز والیت، نقطه) اصل والیت فقیه و پیوستن همه4

نشدنى حضرت امام ارزنده و فراموش درخشان نظام اسالمى، و تحقّق آن، یادگار
است. مردم ما در طول یازده سال اخیر، وفادارى و اخالص کامل خود را  (ره)خمینى

الشّأن ما، خود بزرگترین اند و امام عظیمي میدانها نشان دادهنسبت به این اصل، در همه
م آن بود. این ي آثار و لوازترین پشتیبان این اصل و پذیراى جدى همهمدافع و سرسخت
ناپذیرى است که باید مشکالت نظام جمهورى اسالمى را در ي پایاناصل، همان ذخیره

هاى مسیر پرخطر جمهورى اسالمى حل کند و حساسترین لحظات و خطرناکترین گردنه
که  -ي والیت و رهبرىي امام عزیز از مسئلهگرههاى ناگشودنى را بگشاید. دفاع غیورانه

 -ي خود آن بزرگوار، کمترین تأثیرى در آن نداشترهبرى به وسیله گمان تصدىبی
ناشى از درك و ایمان عمیق به همین حقیقت بود و امروز اینجانب به پیروى از آن 

ي وجود و توان از این اصل و لوازم آن دفاع خواهم کرد و به کمک بزرگوار، با همه
رد. خدشه در التزام به والیت فقیه و ي موارد عمل خواهم کالهى، به تکلیف خود در همه

کس و ي نظام اسالمى است و اینجانب این را از هیچتبعیت از رهبرى، خدشه در کلیه
ي آحاد و هیچ دسته و گروهى تحمل نخواهم کرد. البته امروز بحمداللّه و توفیقه، کلیه

امید است که گروههاى خط امام، ملتزم به والیت فقیه و تبعیت از رهبرى میباشند و 
 زمینه براى رمى افراد و گروهها به عدم التزام به آن، هرگز فراهم نگردد.

 
 ماهدى 19مناسبت فرارسیدن در دیدار با جمع کثیرى از اقشار مختلف مردم قم، به

 1368/ 19/10(سالروز قیام مردم قم)،  

؛         
ي قم به ي علمیهالهى براى اسالم بود. تقریباً هفتاد سال قبل، حوزه يقم، یک ذخیره

 -اللّه العظمى حائرىمرحوم آیت -اى از برگزیدگان خدادست مردى بزرگ و برگزیده
ي طالبان به وجود آمد. تقریباً کار گذاشته شد و این حوزه بعنوان یک مرکز، براى همه
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ت اسالمى از قم زبانه کشید و یکى از شاگردان چهل سال بعد از این تاریخ بود که نهض

 یعنى همان بزرگمرد استثنایى تاریخ ما و رهبر و مقتدا و امام -مکتب آن مرد بزرگ
ي اسالمى را در پرچم مبارزه -اهللا نفسه الزّکیۀ و أعلى اللّه کلمته)(قدسخمینى فقیدمان، حضرت امام

 قم برافراشت.
 

ّ  ؛            ّ  
یک نکته در باب وظایف عمومى ملت باید مورد توجه قرار بگیرد و آن این است که 

بزرگوارمان حرکت و انقالب کردیم و  هدف ما ملت مسلمان ایران که پشت سر امام
ي این از همه مردم جان و خون دادند و متحمل رنجها و مصایب شدند، چه بود؟ هدف

جریانات عظیم که به هدایت الهى، از روز اول تا امروز پیش رفته است، عبارت بود از 
 1ي اسالمى تحقّق پیدا کند.ي اسالم، حیات طیبهاینکه در این کشور و در این خانه

 

       
ر خود حفظ کنـد. شـما بایـد    مهم این است که ملت ایران، روح و نشاط انقالبى را د

ي اول بـا شـجاعت آن   تان را حفظ کنید. این ملت و انقالب و کشور، در درجـه شجاعت
و سـپس بـا    -که شجاعتى شبیه پیـامبران و اولیـاى بـزرگ خـدا در او بـود      -رهبر بزرگ

شجاعت یکایک آحاد این مردم توانست تا اینجا بیایـد. قـدرت و شـجاعت، نترسـیدن از     
فظ نشاط انقالبى خواهد توانست به توفیق و اعانـت الهـى، مـا را بـه تمـام      غیر خدا و ح

 هدفهایمان برساند.
 

 در دیدار با جمع کثیرى از زنان شهرهاى تهران، تبریز، اصفهان، کرمان، قم، قزوین، یزد، کرج 
 1368/ 26/10و استانهاى چهارمحال و بختیارى و مازندران، 

  ؛     
ي ما، بخصوص زنهاى این جامعه، باید حقگزار و قدردان رسالت و پیام آن رهبر همه

باشیم که با قیام و حرکت خود و با  -(ره)بزرگوار یعنى امام -الشّأنىو پیشواى فقید عظیم

                                           
ي فجر و کننده در مراسم دههدیدار با گروههاى مختلف مردم و میهمانان خارجى شرکت«مضمون این مطلب در  1

 رار شده است. نیز تک» 1368/ 12/11، ي اسالمىکنفرانس اندیشه
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از  -مطرح کردن ارزشها و عظمتهاى اسالمى و درخشندگیهاى شخصیتهاى صدر اسالم
 ما و بیش از همه زنهاى ما را زنده کرد. -علیها) اهللا(سالمي زهراجمله فاطمه

  
اسالم و انقالب و امام آمد و در این کشور، زن را در مرکـز فعالیتهـاى سیاسـى قـرار     
 دادند و پرچم انقالب را بدست زنان سـپرد؛ در حـالى کـه زن در همـان حـال توانسـت      

را حفظ کند. کسـى حقـى    حجاب و وقار و متانت اسالمى و عفاف و دین و تقواى خود
 از این بزرگتر بر گردن زن ایرانى و مسلمان ندارد.

  
به برکت انقالب، زن ایرانى در راه بسیار خـوبى افتـاد. امـروز، زن ایرانـى میتوانـد در      
میدان علم وارد بشود و مدارج علمى را طى کند؛ در حـالى کـه دیـن و عفـاف و تقـوا و      

مسلمان را هـم حفـظ کـرده باشـد. اآلن در بـین       وقار و متانت و شخصیت و حرمت زن
همین جمع شما، چقدر دانشجویان و اساتید و دانشمندان زن وجود دارند؟ همچنـین زن  
میتواند در میدان علوم و آگاهیهاى دینى وارد بشود؛ بدون اینکه هیچ مانعى بر سر راهـش  

جویان و مدرسـان و  ي کثیـرى از طلّـاب و دانشـ   باشد. اآلن در بین همین جمع شما، عده
 اساتید علوم دینى هستند که در میدان فقه اسالمى و بیـنش دینـى تحصـیل میکننـد. امـام     
بزرگوارمان هم به این مسئله بسیار اهمیت میدادند و به همین خاطر دستور دادند که ایـن  

 ي قم تأسیس شود.مؤسسه
 

 جسته سالروز در خ (ع)در دیدار با جمع کثیرى از ذاکران و مداحان اهل بیت
  28/10/1368، (س)ي کبرى حضرت زهراوالدت صدیقه

      ( )      
حساسـیت   السـالم) (علـیهم نسبت بـه مـدح ائمـه    -آن انسان بزرگ زمان ما -امام عزیزمان

هـم از   ایـم و بعضـاً  انـده اي داشت. ما شرح حال آدمهاى بزرگ را در کتابها خوالعادهفوق
ي انسـانهاى بزرگـى کـه مـا     ایم؛ اما این انسان، انسان دیگرى بود و بـا همـه  نزدیک دیده

ي زیادى داشت و حدش به همان حدود اولیـاءاهللا میخـورد. آن سـبک    ایم، فاصلهشناخته
انسان بود؛ نه مثل این انسانهاى بزرگى که در دنیـاى امـروز و گذشـته وجـود داشـتند و      

عنوان انسانهاى بزرگ شناخته میشدند. رهبر بزرگ مـا، بـا آنهـا تفـاوت زیـادى داشـت.       ب
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 السـالم) (علیهمشخصیت عظیمى بود. ایشان، در ارتباط با خواندن و مدح و زندگى ائمه انصافاً

اي داشت. کسى در این العادهو پیوند عاطفى و محبت و تقویت این رشته، حساسیت فوق
 ي عظمت این مسئله است.هدهندنشانله اهتمام بورزد، ئبه این مس حد از مقام، اینقدر

 
 1368/ 01/11، در دیدار با وزیر و مسئوالن وزارت کشور و استانداران

          
حاال تفصیل آن  -مطلبى را عرض کردم (ره)اى، خدمت امامي قضیهوقت دربارهیک

اید، واقعاً یک به ایشان عرض کردم که این تصمیمى که شما گرفته -استقضیه طوالنى 
اي اتفاق افتاده بود لطف الهى و کار خدا بود که شما به این فکر بیفتید. بعد از آن، حادثه

که اگر ایشان آن تصمیم را نمیگرفتند، براى ما خیلى مشکالت و دردسر درست میکرد. 
فرمودند که در دفترم یادداشت کردم. ایشان گفتند: از  ایشان در پاسخ به من، مطلبى را
ي قضایا، دستى پشت سر این انقالب، آن را یارى داده اول انقالب تاکنون، گویا در همه

وقت است که اینگونه قضاوت میکردند. نوع کمک الهى مختلف است. یک (ره)است. امام
اینگونه و با این صراحت، آدم میگوید خدا پشت سر ماست و به ما کمک میکند؛ اما 

ي دقایق ارتباطات را میدید. اینگونه نبود که ذهن باالى این مرد حکیم و هوشمند، همه
چیزى را حمل بر تصادف بکند و بگوید حاال اینطورى پیش آمد. نه، آدمِ دقیق و  (ره)امام

نکه مشاهده ي جزئیات این ارتباطات و مسائل را میدید و باالتر از ایظریفى بود که همه
 بینى میکرد.کند، پیش

 
 والن و مردم شهرهاى الهیجان و رباط کریم ئدر دیدار با جمعى از علما، مس

  04/11/1368والن و مدیران سازمان مسکن سراسر کشور، ئو جمعى از مس

         
مان به کشور و ایجاد تحول عظـیم  بزرگوار اگرچه ما امسال در حالى یادبود ورود امام

انقالب بدست آن بزرگمرد را گرامى میداریم که او در میان ما نیست و این فقـدان بـراى   
نیست، خـداى او و راه و رهنمودهـا    ي ما غمى جانگداز و سنگین است، اما اگر امامهمه

ت. مهم این ي نورانى او که همیشه ما را به راه راست هدایت میکرد، هسو انگشت اشاره
 را بشناسیم و قدر بدانیم. است که ما کار بزرگ امام
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 ِ     
ملت ما براى اینکه حرکتى انجام بدهند، آماده بودند. رهبـر بـزرگ و تفکـر صـحیحى     
الزم بود که آنها را هدایت بکند. این تفکر صحیح، همان تفکر اسالمى بود که در اعمـاق  

 ي ایمـانى و اعتقـادى داشـت و آن رهبـر و انسـان بـزرگ هـم، همـان        ان مردم، ریشهج
 -ي مستضـعفان بزرگمردى بود که خدا او را براى نجات ایـن ملـت، بلکـه نجـات همـه     

 برگزید و این انقالب عظیم انجام گرفت. -بخصوص مسلمانها در زمان و قرن ما
  

 ِ         
ما امروز، یک ملت زنده هستیم و به همین دلیل است که در طول این یازده سـال، در  
کشور مـا بقـدرى کـار و تـالش و خـدمت مفیـد انجـام گرفتـه اسـت کـه در دوران آن           

ر، امکان نداشت چنین کارهایى در چند برابر این زمان انجام بگیرد؛ چـون  ئحکومتهاى جا
در دست امناى خودشان است و مسـئوالن کشـور بـه    اند و ثروتشان خود مردم در صحنه
مندند و از میان خود مردمند و بـر رفتـار مـدیران کشـور، ایمـان و      سرنوشت ملت عالقه

ي اینهـا بـه برکـت    تعهدات اسالمى حاکم است. قبل از این انقالب، اینها کجا بود؟ همـه 
ارث پیـامبران و شخصـیت   حق و حقیقتاً وبه اسالم و انقالب و آن انسان بزرگ و آن امام

 و قیام ملت نیز به برکت اسالم بود.  ي دوران ماست. عظمت و شخصیت امامبرجسته
 

؛       ّ    
دوم بهمـن را قـدر   وي فجـر و بیسـت  من، میخواهم به ملت عزیزمان بگویم کـه دهـه  

ي ملت ما بعد از ورود اسالم به سرزمین و مرزهـاى  گترین خاطرهبدانید. این خاطره، بزر
رغـم  ماست. البته، دشمنان اسالم و انقالب، با یاد دوران پیروزى انقالب دشمنند؛ اما على

ي انقالب را بزرگ بشمارید. در طول این ده سـال، همیشـه دشـمنان مـا     میل آنها، خاطره
د و سیماى منور امام را مخدوش نمایند. شما بـا  اند به این انقالب خدشه وارد کننخواسته

 ي فجر، تمایل دشمن را خنثى کنید.گرامیداشت دهه
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 ِ    ؛ (ره) 

ـ ملت ما به هر کیفیتى که زندگى بکند و به هر پیشـرفتى کـه نا   ي ل بشـود، در همـه  ئ
کشـور و نظـام اسـالمى، بـاز      جریانهاى زندگى، دشمن از بدگویى نسـبت بـه انقـالب و   

رغم نخواهد نشست. کارى که دشمن میتواند بکند، تبلیغ علیه اسالم و انقالب است. على
این عمل دشمن، شما دستاورد بزرگ انقالبتان را قدر بدانید و اسـالم و نظـام اسـالمى و    

ه آزاد انقالبى و راهى را که امام در مقابل ملـت مـا ترسـیم کردنـد، حفـظ کنیـد. امـام، را       
زیستن، کامل شدن، ساختن زندگى به شکلى که مورد رضاى خدا و دستور اسالم اسـت،  

اسالمى را به مـا نشـان داد. اینهـا،    سازندگى حقیقى زندگى و عدم سازش با قدرتهاى ضد
 براى ما درسهاى بیست و دوم بهمن است.

 
 ي والن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى، در آستانهئدر دیدار با مس
  09/11/1368سالگرد پیروزى انقالب اسالمى ایران، یازدهمین

    ،      
 و اما آن نکاتى که به ذهنم رسید مطرح کنم، از این قرار است:

نظر امـام  اي است که تالوت کردم و خوب میفهمیم که این آیـه، مـد  اول، مضمون آیه
ـ«ر طول زندگیش بـود:  فقید عزیزمان د ْ َ  ِ ـ َّ ِ ـ  ُ ُ َ  ْ

َ
 َ ـ ِ ِ  ْ ـ

ُ ُ ِ
َ
ـ  َّ ِ ْ ـ

ـ ُ ُ  َ«1 .
ي ایشان در دفتر یادبود مرحـوم وزیـرى را در یـزد زیـارت کـردم. آن      سالها پیش، نوشته

اي گذاشته بود مرحوم، من را به منزلش برد و با تفصیالتى، این نوشته را که در صندوقچه
ي امام را که در اش مخفى کرده بود، آورد و باز کرد و نوشتهاي از خانهدر گوشه و تقریباً

محـور حـرف در    بـه مـن نشـان داد. اصـالً     ،»هللا قیـام «ي بیست نوشته بودند سالهاى دهه
هللا را  ي ایشان، این قیـام هللا بود. آن ذهن جوال وسیع و دید حکیمانه ي ایشان، قیامنوشته

بـر کارهـایى کـه بـه نظـر       -که تازه از اختناق رضاخانى بیرون آمده بودند -دوراندر آن 
ولیت میکردنـد،  ئشریفشان میشد انجام بدهند و باید افراد انجام میدادنـد و احسـاس مسـ   

 منطبق ساخت.
یکى دو صفحه نوشته بودند. آن نوشته، حاکى از یک حرکت ارتجالى نبـود و معلـوم   

                                           
 . دهم که: براى خدا به پا خیزیدیمن فقط به شما یک اندرز م«بگو: . 46ي یهآ ي سبأ،سوره 1
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َ «و در تمام مراحل زندگى،  میشود در ذهن شریف ایشان   َ    َ سـابقه  » ُ   
ي ما و ملت ایران، در کلیات زنـدگى اماممـان چیـز    داشته است. بحمداهللا دیگر براى همه

اي باقى نماند. همه دیدند که حرکت و گفـتن و سـکوتش بـراى خداسـت و هـر      پوشیده
نها همین یک چیز هـم بـود کـه موجـب شـد      هللا بود. تکارى که انجام میداد، با قصد قیام

یـک معجـزه    -بـود  السـالم) (علـیهم ي تالى پیامبران و ائمـه مرتبه که قطعاً -بدست آن بزرگوار
ل عظیم جهانى که به دنبال انقـالب اسـالمى   فاق افتاده و تحوفاق بیفتد. این چیزى که اتّاتّ

فاق افتـاد و امـام هـم بـا     اتّ ره)(یک معجزه است. این معجزه، بدست امام پدید آمده، واقعاً
 د.توانست این کار را بکن»   «تکیه به 
  

      
و با تکیه به قیامِ هللا اتّفاق افتاده و بهتر این اسـت کـه    در ارزیابى کارى که بدست امام

که مشکل بتـوان   من وارد بحث نشوم؛ چون حقیقتاً آنقدر قضیه عظیم و حرف زیاد است
اید، بگویم که حق سخن را ادا کرد. من همینقدر به شما برادران که کتاب و تاریخ خوانده

سالهاى متمادى است روال حرکت عالم به سمت دورى از معنویت و دیـن اسـت. چنـد    
قرن است که دنیا اینگونـه حرکـت میکنـد و البتـه ایـن دالیلـى دارد و چیـز ناشـناخته و         

یعنـى قـرن نـوزدهم و بیسـتم کـه       -اي هم نیسـت. در دویسـت سـال اخیـر    العلّهمجهول
حرکت  -اصطالحاً قرن روشنفکرى و انسانگرایى و اوج پیشرفتهاى صنعتى و علمى است

دینى و جدا شدن از معنویت بوده است. مقدارى از این سیر طبیعى با سرعت به سمت بى
ود. یک مقدار هـم حرکـت ارادى و   ي آن چیزهایى که پیش آمد، همین باست؛ زیرا الزمه
 ریزى بوده است.از روى برنامه

ي اند کـه بایـد دیـن را از صـفحه    تمام دستگاههاى قدرتمند عالم به این نتیجه رسیده
عالم بزدایند. نه اینکه بکلّى اسم دین را از بین ببرند؛ بلکه معناى دین حقیقـى و خـالص   

ین ببرند. ایمان واقعـى دینـى بایـد از بـین     از ب -اگرچه به ظواهرش هم احتفاظ بشود -را
حـذف   -و نـه خیانتگونـه   -میرفت و چقدر پول صرف شد و چقدر آدمها از روى عقیده

ایمان دینى را براى بشریت الزم دانستند. آنها کتاب نوشتند، کار هنـرى کردنـد، تبلیغـات    
ملـه در جهـان   از ج -کردند، زور به خرج دادند، پول خرج کردند تا معنویـت را در دنیـا  
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آن وقت در چنین دنیایى که این همه تالش ضد معنوى صورت گرفته است، در یـک  
آیـد. ایـن،   ي حساس، حکومت و نظامى بر اساس معنویت و اسـالم بـه وجـود مـی    نقطه
ي معجزه نیست؛ بلکه آغاز معجزه و بـه وجـود آمـدن ایـن حکومـت و اسـتقرار ده       همه
لحظه پیش رفتیم. اگر کسى تصور کند کـه مـا   بهاست که ما در این مدت لحظه ي آنساله

ایـم، اشـتباه کـرده اسـت. در ایـن ده سـال، مـا        لحظه متوقـف بـوده  در این ده سال، یک 
ایم. استقرار و حرکـت تکـاملى ایـن نظـام     لحظه پیشروى و حرکت تکاملى داشتهبهلحظه

مها و بندها و بستهایى که از طـرق مختلـف نظـام    دینى در طول این ده سال، تمام این زما
 جهانى را حفظ کرده بود، باز کرده و تمام این اوضاع را به هم ریخته است.

 ي انقالبِ امام خمینیآثارِ معجزه
بدانید که اگر انقالب اسالمى پیروز نشـده بـود و ایـران جمهـورى اسـالمى نمیشـد،       

شـدند. البتـه درسـت اسـت کـه یـک روز       نظامهاى کمونیستى به این زودى متالشـى نمی 
مارکسیسم و نظامهاى مارکسیستى شکست میخوردنـد، امـا آن روز حـاال نبـود. آن روز،     
ممکن بود سى یا چهل و یا شصت سال دیگر باشد. تحول عظیمى که در دنیا بـه وجـود   
آمد، ناشى از اسالم و انقالب اسالمى و رو آمدن معنویت بـود. ایـن، ادعـا نیسـت؛ ایـن      

 حلیل است و من به آن اعتقاد دارم.ت
اش بـه  تمام مسائلى که در دنیاى اروپاى شرقى و کالً بلوك شرق به وجود آمد، ریشه

ي انقالب اسالمى برمیگردد. شروع این تحرّك در لهستان بود و هنوز چنـد مـاهى   معجزه
ى خـود را بـه   ي همبستگى، فعالیتهااز پیروزى انقالب ما نگذشته بود که در آنجا اتحادیه

شکل زیرزمینى و مخفى آغاز کرد. دعواى آنهـا بـا دولـت لهسـتان بخـاطر ایـن بـود کـه         
میخواستند مراسم مذهبى خود را انجام بدهنـد، ولـى دولـت کمونیسـت نمیگذاشـت. آن      
وقت در شوراى انقالب، با دوستان همین قضیه را مطرح کردیم و گفتیم عجیب است که 

اي مطـرح شـود.   یک نظام محکم ضددینى، چنین خواسـته  در یک کشور کمونیستى و در
واقعاً چه کسى خیال میکرد که درون اینها اینقدر خالى است؟ کشـورهایى کـه حاکمیـت    
قدرت فکرى و تشکیالت حزبى، قویترین حاکمیتها بر نظام آنهاست، ناگهان از درونشـان  

 آید.چنین حرکتهایى پدید می
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دینـى حـاکم بـوده؛ ولـى در     و اندى سـال نظـام بـى    در کشور لهستان، شاید مثالً سى
ي کشورهاى دیگر، پنجاه یا شصت و یا هفتاد سال علیه دین حرف زده شده بود و مـوزه 

ي ضدیت با خدا داشت و به معنـاى  آتئیسم درست کرده بودند و تمام چیزهایى که نشانه
دم آنهـا را نگـاه   نفى خدا بود، یکجا جمع کرده بودند تا جلوى چشـم مـردم باشـد و مـر    

ي همبستگى به وجود کنند!! در کشور لهستان، ناگهان یک حرکت کارگرى به نام اتحادیه
آید و شعارش این اسـت کـه میخـواهیم بـه کلیسـا بـرویم؛ چـرا دولـت نمیگـذارد؟!          می

 ي همبستگى در لهستان، چند سال براى این منظور مبارزه کرد.اتحادیه
د و ببینید که این خشت از کجاى خَرَند بیرون آمده حاال همین رشته را شما بگیری
تعبیر میکنیم. میدانید » خشت از خَرَند بیرون آمدن«بود. ما مشهدیها، از این کار به 

اند، خیلى سفت است. گاهى ممکن است ي خشتى که محکم کنار هم چیدهمجموعه
م تا جایى است که این استحکام آن بتواند بنایى را روى خودش نگه دارد، اما این استحکا

خشتها همینطور ردیف هم ایستاده باشند. اگر شما یکى، دو عدد را که از این خَرَند 
بکنید و بیرون بیاورید، دیگر چیزى باقى نمیماند و استحکامش از بین میرود. قضیه این 

یا) بندى دنهم ریختن نظم بلوكاست. من میگویم آنچه که امروز ما در دنیا میبینیم (به
 است.» ان تقوموا للّه«ي و معجزه (ره)ي انقالب اسالمى و اماماین، معجزه

 

      ّ     
ارزشهایى که ما در انقالب براى آنها میخواهیم تالش کنیم و کارمان براى آنهاست، 

یست؛ چون مکتب ما دو مبنا و پایه دارد: مکتب و مردم. مکتب بدون مردم متصور ن
مکتبى نیست که از مردم جدا بشود. اصالً این یک فریب است که ما بیاییم اسالم را از 
نفع و خیل مردم جدا کنیم و بگوییم مردم و سرنوشت آنها را رها کنید و به دین و خدا 

 (ره)و اسالم بچسبید! این، همان اسالمِ تحریف شده است. این، همان چیزى است که امام
را در این  اول شروع مبارزه با آن جنگید. بسیارى از آدمهاى خوب و عالم، حرف امام از

راه فهمیدند و البته بعضى از متحجران و نادانها هم تا آخر نفهمیدند و هنوز هم بعضى 
این حقیقت را نمیفهمند. تفکّر اسالمى، از خیل مردم و براى مردم بودن جدا نیست. هر 

د به نظرتان اسالمى است، اما از صالح مردم مجرد است، بدانید در چیزى که شما دیدی
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ي مکتبى و ي ارزشهاى اسالمى و انقالب ما، بر دو پایهاشتباهى وجود دارد. پس، پایه
 مردمى است.

 

        
ي واردى که من در طول مدت کارهـاى سیاسـى دیـدم،    یکى از رهبران مسلمانِ پخته

بود. او آدم بسیار وارد و پخته و مطّلعى بود. در چند سفرى که به تهران آمده » سکوتوره«
ي انقالب بود. او گرچه ضعیف بود بود و مالقاتهاى متعددى که با او داشتم، خیلى شیفته

اش بـود و دوسـت   را آنطور که ایده» گینه کوناکرى«نتوانسته بود راه خودش را برود و  و
اش بند و از طـرق مختلـف محاصـره   میداشت، درست کند و بسازد و گرچه استکبار کَت

کرده بود، ولى انسان موفق و سالمى بـود و درسـت میفهمیـد. او ایـن انقـالب را خیلـى       
 ارادت داشت. ل به امامدوست میداشت و حقیقتاً از ته د

در مالقاتهایى که با او داشتم، حرفهایى از او شنیدم که خیلى درست بـود. البتـه مـا از    
 خیلیها حرف شنیدیم، ولى این با آنها متفاوت بود. اینگونه تصور نشود که او براى خوش

د زیـادى  سـاله بـا افـرا    آمد ما حرفى گفته و ما هم باورمان آمده است. نه، من در ایـن ده 
نشستم و برخاستم و حرف زدم و شنیدم. بعضیها حرف میزنند، ولـى از زبانشـان تجـاوز    
نمیکند؛ اما بعضیها اینطور نیستند. این حقیقت قابل تشخیص اسـت. بنـابراین، او راسـت    

 میگفت.
 

      (ره)  
مام قلمرو حضور او را خوب و انسان خوبى بود. خوبى او توانست ت (ره)شخص امام

تأثیر قرار میگیرد و خانه حوش او هم تحتومتأللى بکند. وقتى کسى خوب است، حول
مثل چراغى بود که همه جا  (ره)و دوستان و کشور و دنیاى خودش را خوب میکند. امام

را منور میکرد؛ چون خودش منور بود. حتى دشمنان امام، شخص او را از لحاظ زهد و 
 اعتنایى به دنیا و راستگو بودن در ادعاها، قبول داشتند.طمعى و بىرسایى و بىپا
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که  -بن حنیف رابه عثمان (علیه الصالة والسالم)شاید درست باشد که ما خطاب امیرالمؤمنین

ّ     «به خودمان بگوییم.  -به آن اشاره کردند (ره)وقت هم امام یک  
شما نمیتوانید آنگونه خوب باشید، ما هم نمیتوانیم آنطور خوب باشیم. بعد »: 

ٍ «میفرماید:  ِ  َ  ٍ َ َ ِ  ُ  ِ . ورع داشته باشید، از لغزشگاهها بپرهیزید و 1»َ 
 تالش و اجتهاد کنید. این اجتهاد، با کمک خدا همراه خواهد شد. 

 
 ي فجرکننده در مراسم دههدار با گروههاى مختلف مردم و میهمانان خارجى شرکتدر دی

 1368/ 12/11، ي اسالمىو کنفرانس اندیشه 

        
نشـدنى  راحـل عظـیم و رهبـر الهـى و فرامـوش      اگرچه زندگى و وجود ما از یاد امام

ي حیات مجدد ملـت ایـران و تجدیـد حیـات     که خاطرهسرشار است، اما در چنین ایامى 
ي نیرومند آن شخصیت عظیم و بزرگ توأم میباشـد، یـاد   ي اسالمى، با همت و ارادهطیبه

 تر از همیشه است.تر و برجستهآن بزرگوار زنده
 

       ِ 
، روز اسالم و روز نقـش و دور اصـلى   مسلمانهاى مؤمن و معتقد باید بدانند که امروز
ي ذهـن بشـر و بـر    شـاءاللّه در صـحنه  این دین است. اسالم پیشرفت خواهـد کـرد و إن  

فقیـد   واقعیتهاى زندگى حاکم خواهد شد. ما در نظام جمهورى اسالمى، به تبعیت از امام
زو ي امروز عالم و کسى کـه از نـوع اولیـاى خـدا و جـ     آن شخصیت نمونه -بزرگوارمان

راه پاى فشردن بر مواضع اسالم و مقابله با طواغیت را بـا   -ي برگزیدگان الهى بودسلسله
قدرت و قاطعیت تعقیب خواهیم کرد و معتقدیم که آینده در اختیـار اسـالم و متعلـق بـه     

 این دین است.
 
 

                                           
 به عثمان حنیف. السالم)(علیهالبالغۀ، نامه امام علیالنهج 1
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 االسالم و المسلمین رجبعلى حیدرزاده به سمتحکم انتصاب حجت

 1368/ 18/11، جهاد سازندگى نمایندگى ولى فقیه در 

       
ي آن است نهاد مقدس جهاد سازندگى، یکى از حسنات انقالب و از برکات جاودانه

 و به همین جهت فعالیتهاى آن، مورد عنایت رهبر کبیر انقالب اسالمى حضرت امام
 قرار داشت. (ره)خمینى
 

 1368/ 19/11ي فجر، ي مبارکهجانبازان، اسرا و مفقودان، در هشتمین روز از دههپیام در تجلیل از شهدا، 

   ِ     
عزیز و بزرگ ما، اکنون در میان ما نیست؛ همانطور کـه شـهدا در میـان مـا      آرى، امام

در صـراط مسـتقیم    نیستند. اما هم او و هم آنان، در ذهن و دل مـا، در راه زنـدگى مـا و   
انقالب ما، حاضر و زنده و فعال است. اثر وجود آن بزرگمرد و یاران شـهیدش، تنهـا بـه    
دوران زندگیشان متعلق نبود؛ همچنان که فقط بـه ایـران اختصـاص نداشـت. امـروز، بـه       

روز درخشـانتر میشـود و ابـر غلـیظ     برکت وجود و عمر مبارك او و آنان، اسـالم روزبـه  
 ها، ناپایدارتر و ضعیفتر میگردد.لتها و فتنهتحریفها و جها

سـرخ  انقالبى که امام پدید آورد و شـهیدان بـا خـون خـود آن را رنـگ و بـوى گـل       
 بخشیدند، اکنون در سراسر جهان، در بیدارى ملتهاى مظلوم و در تجدیـد حیـات جوامـع   

ح و مسلمان و در اسـتحکام روزافـزون مبـانى معنویـت و در فروپاشـى مـادیگرى صـری       
آلود و خالصه در سرافرازى حـق و سـرافکندگى باطـل، خـود را مینمایانـد. پـرچم       نفاق

عروج انسان به بام معنویت که امروز در گوشه و کنار دنیا برافراشته میشـود، در حقیقـت   
 تر خواهند شد.روز زندهاند و روزبهپرچم امام ما و شهیدان اوست. آنها زنده

 
 1368/ 19/11، ع کثیرى از پرسنل نیروى هوایى ارتش جمهورى اسالمى ایراندر دیدار با فرمانده و جم

        
بـار  ، آن روزى که نیـروى هـوایى سـد پـوالدینى را شکسـت و بـراى اولـین       57سال 

ـ      را در ارتش انقالب فرماندهى امام ن اعالم کرد و بعـد از آن، در سـالهاى دیگـرى کـه ای
 .   امخاطره را گرامى داشت، من هر سال مثل امروز را با شما بوده
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  20/11/1368، ي تهرانجمعه نماز هاىخطبه

                
ي مجریه، مردم خودشان دخالت میکنند. حتى در انتخاب دستگاه اجرایى و رئیس قوه

بااینکه رهبرى یک منصب الهى است و تابع مالکهاى الهى و معنوى و  -خاب رهبردر انت
باز مردم نقش دارند؛ کمااینکه مشاهده کردید مجلس خبرگان که نمایندگان  -واقعى است

مردمند، مینشینند کسى را معین و انتخاب میکنند. اگر همان کسى که مجلس خبرگان 
ي باز رهبرى او جا نخواهد افتاد. پس، آحاد و عامه انتخاب کرد، مورد قبول مردم نباشد،

رهبر را معین  -از طریق مجلس خبرگان -مردم، عالوه بر اینکه بصورت غیرمستقیم
میکنند، مستقیماً هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصمیم دارند و نظر و تصمیم و 

امکان تصرف  ي آنهاست که در حقیقت یک رهبر را رهبر میکند و به اوخواست و اراده
به این شکلى که  (ره)ي انتخاب امامو قدرت امر و نهى و قبض و بسط میدهد. البته، نحوه

و اطاعت و تبعیت از  (رضوان اهللا تعالى علیه)مطرح کردم، نبود. در حقیقت، عشق مردم به امام
 ایشان، بیش از انتخاب آنها بود.

 

   ّ       
ن است که تمسک به اسالم را حفظ کنیم و از دشمنان خدا و اسالم واهمه مهم ای

ي و از شاگرد و فرزند شایسته السالم)(علیهنکنیم و نترسیم. این درس را از امیرالمؤمنین على
شاءاللّه پیش ایم و آنها این خط را براى ما ترسیم کردند و إنگرفته -عزیزمان امام -او

 خواهیم رفت.
 

  05/12/1368ي عملیاتى نیروى زمینى و هوانیروز، یدار با فرماندهان یگانهاى عمدهدر د

       
یک روحـانى متخصـص در    که مرد حکیمى بود و صرفاً -در کلمات امام بزرگوارمان

انـدیش و  یـک انسـان بـزرگ    و روحاً امر فقه و اصول و حکمت و فلسفه نبود و شخصاً
 اداى تکلیف خیلى مهم شمرده میشد.   -داندیشى بودبلن
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      (ره)  

ایـم و بـا   حال بعضى از آنان را در کتابها خواندهایم و شرحما آدمهاى بزرگ زیاد دیده
ایـم؛ ولـى   انواع و اقسام شخصیتهاى روحانى و علماى دینى و اساتید، زیاد برخورد کـرده 

العاده بود و از نوع سایر کسانى که در همان کسـوت و بـا   یک انسان نمونه و فوق (ره)ماما
 .او انسان واالیى بود آن هدفها بودند، نبود. انصافاً

 
  10/12/1368، پاسدار روز و حسین(ع) امام میالد سالروز در پاسداران، از کثیرى جمع با در دیدار

     ّ   (ره) 
 زمـان،  ایـن  مـردم  میان در واقعاًکه  -ما نظیربى بزرگوار امام اگرکه  است این اعتقادم

 را ایشـان  نظیـر  السـالم) (علیهماولیاءاهللا و ي هدىائمه از بعد و نمیشناسیم ایشان براى نظیرى
 و نداشـت  سـروکار  دعا و مناجات با و نبود مأنوس مفاهیم این با -داریم سراغ کم بسیار
 این متعال خداىکه  بود بعید بسیار نبود، توسل و گریه و استغاثه و استغفار و تضرع اهل
 مرهـون  زیـادى  میـزان  بـه  بزرگـوار،  این موفقیتهاى. بدارد ارزانى ایشان به را توفیق همه
. بـود  دعـا  و مناجات و استغاثه و الهى درگاه با او دل راه بودن باز و خدا با ارتباط همین
 احسـاس  اخیـر  سـالهاى  طى در را الهى و معنوى مرد ي اینلحظهبهلحظه شرفتپی انسان،

 و شـده  نـورانیتر کـه   دیـد می انسـان  گذشت،می بزرگوار این برکه  رمضانى ماه هر. کردمی
 .است کردهمی هدایت را او متعال خداى

  

   ِ ؛        ُ    
 و عشـق کـه   کسـانى  بخصـوص  -مـردم  عمـوم  به ي ماتوصیه ور،کش سطح در امروز

 ضـرورت  و عـالج  و اسـت  همـین  -دارند آن محصول و انقالب این به ي بیشترىعالقه
 و صـحبت  و فـردى  انـس  و ارتباطـات  مـردم،  آحـاد  بایستىکه  میدانیم این در را قطعى

 ایـن  دنبـال  بـه  الهى هدایت و است امام راه این،. کنند تقویت خود در را خدا با مناجات
 اسـت  بـوده  همینطور هم سال ده این درکه  همچنان میشود؛ میسر خدا با تماس و ارتباط

 نشان خودتان از گوناگون هاىجبهه در را روحیه این پاکدل، و بااخالص جوانهاى شما و
  .بود این نیز ما امام درسکه  همچنان و دیدید هم را نتایجش و دادید
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 انـس  بیشتر آنها از کدامیک به معروف، دعاهاى میان درکه  کردم سؤال ایشان از یکبار

کـه   وقتـى . »شعبانیه مناجات و کمیل دعاى«: فرمودند تأملى از بعد ایشان دارید؟ اعتقاد یا
 یـا  و ي ثمالىمزهابوح مثل -هم دیگر دعاهاى اینکه با میکنید، مراجعه دعا دو این به شما
 در اما خداست؛ با رابطه برقرارى -دیگر فراوان دعاهاى و عرفه روز در حسین امام دعاى
 شـکل بـه  را پروردگـار  به تضرع و استغاثه و انابه و استغفار حالت مناجات، و دعا دو این

ي رابطـه  و اسـت  متعـال  خداى با مناجاتى هم کمیل دعاى. میکنید مشاهده ي آنعاشقانه
 بزرگوار امامکه  بود چیزى همان این و کندمی ترسیم را معبود و بنده میان عشق و حبتم
 1.داشتمی منور و روشن آن از را خود دل و روح ما،

  
 آن راه مـا،  راه. کـرد  معرفى ما به (ره)امامکه  است اسالمى و روشن راه ما، راه بحمداهللا

 و خوشـحال  آن از مظلومـان  و ضعفانمست و میترسند آن از خدا دشمنانکه  است اسالمى
 دشـمنان  خـدمت  در آخـر،  تـا  اول از و است اسالم اسمشکه  چیزى نه شوند؛می امیدوار
 تعبیر است؛ امریکایى اسالم همان این،. نداریم قبول اسالم بعنوان را این ما. باشدمی اسالم
 .کردندمی تکرار را آن مان،حکیم فقید امام بارهاکه  درستى
  
 از غیـر  -ي آندربـاره  سـال  ده و کـرد  ترسـیم  (ره)امامکه  اسالمى راه است؛ این ما راه
بـه   سـال،  ده ایـن  در. کـرد  صـحبت  -بـود  گفته آن از قبل و مبارزات دوران درکه  آنچه

 روشن ما براى را اسالم حوادث، با برخورد در و زندگى جریان در و گوناگون مناسبتهاى
 .کرد

 
 1369/ 01/01به مناسبت حلول سال نو،  پیام به ملت شریف ایران،

          ِ 
ما مردم ایران، این فرصت را پیدا کردیم و خداى متعال این نعمت بزرگ را به مـا داد  

                                           
ر، و روز پاسـدا  (ع)دیدار گروه کثیرى از پاسداران به مناسبت سالروز میالد امام حسـین «مضمون این مطلب در  1

هـاي نمـاز   خطبـه «و » 13/7/1383در دیدار وزیر، مدیران و کارکنان وزارت اطالعـات،  «و » 17/7/1381
 نیز تکرار شده است. » 30/6/1387، 1429 جمعه تهران در روز هجدهم رمضان
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که زندگى خویش را تحول بدهیم و خودمان را از اسارت طاغوت و حاکمیت شیطان، به 

اى از صـالحان و  ت دیـن خـدا متحـول کنـیم. خـداى متعـال، بنـده       حاکمیت اهللا و مدیری
برگزیدگان و بهترینها را در میان ما مأمور کرد و برانگیخت، تا با قدرت الهى و با عـزم و  

ي رحمانى، ما را به سمت وادى دین هدایت کند، نیروهاى ما را به کار بگیرد، ملـت  اراده
ساند و دلهایمان را با هم مهربان کند. ما به مدد الهى ما را بیدار نماید، دشمن را به ما بشنا

آن مرد صالح و بزرگ و برگزیده، این راه را طى کردیم و بحمداللّه توانستیم  و به رهبرى
ي خودمان حاکمیت ي زمانى، در جامعهاسالم را در حد میسور و معقول و در این فاصله

 ببخشیم. این، نعمت بزرگى است.  
 

 ؛         
ما امسال عید نوروز را در حالى برگزار میکنیم که خداى متعال با فقدان بـزرگ رهبـر   

الشّأنمان، امتحان سختى از ما کرد و دوران سختى را بر ما گذراند. آن فقدان، محنت عظیم
ي انبیـاء و  واح مقدسـه بزرگى بود. امیدواریم که خداى متعال، روح آن بزرگمـرد را بـا ار  

 اولیاء محشور کند و او را از ما راضى نماید و ما را در راه او، مستمر و مستدام بدارد.
 

  نو سال از روز نخستین در لشکرى و کشورى مسئوالن با در دیدار
  01/1369/ 01، رمضان مبارك ي ماهآستانه در و

؛    ِ       
افتـد، آن را نـو   اي که اتفاق مـی نوروز، یعنى روزى که شما با عمل خودتان، با حادثه

ي عظیمى را به کمـک خـدا تحقـق    میکنید. روز بیست و دوم بهمن که ملت ایران، حادثه
امت، قاطعاً بـه دهـانِ مسـتکبرِ قلـدرِ      بخشید، روز نویى (نوروز) است. آن روزى که امام

لفت دنیا یعنى امریکا مشـت کوبیـد، آن روز، روز نـو و راه نـویى (نـوروز) بـود؛       کگردن
ـ  ي نویى بود که اتفاق میحادثه و روز کنـیم. نـوروز بـه    ـافتاد و افتاد. ما باید نـوروز را، ن

انى قضیه هم بدسـت ماسـت کـه آن را نـوروز     ـي انسحسب طبیعت، نوروز است؛ جنبه
 کنیم.
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؛   (ره)       
 خودسـازى  و نوسـازى  بهـار که  شد خواهد شروع رمضان مبارك ماه دیگر، روز چند
 و ي خطاهاهمه ماند؟ غافل ي کار،جنبه این از میشود مگر. خداست با انس بهار و انسان

 کـه آن  بـود،  کمتـر  یشخطا کهآن . است ي کارجنبه این به نپرداختن از ناشى اشتباهات،
 و مـا  براى و ملت این براى اشاشاره کهآن  بود، منور خدا هدایت و معرفت نور به دلش
 جهتاین به -ما عظیم امام راحل یعنى -بود راهنما و راهگشا عالم، در اسالم عشاق براى

 .بود شده تأمین خدا، با ي اورابطهکه  بود اینطور
 

        
اي که ما به خواهش نفسمان گوش میـدهیم  از آن طرف هم، همینطور است. آن لحظه

و عملى که انسان را از خداى متعال دور میکند العیاذ باللّه انجام میدهیم، در آن لحظه، پـا  
که اي ایم. در آن لحظهاى که ما را به طرف پایین میبرد، گذاشتهرا از آن جاده به این جاده

ما تصمیم میگیریم برخالف اهواى نفسانى خود حرکـت کنـیم و بـا ایـن خودخـواهى و      
بزرگوار مـا، دائمـاً در طـول ایـن ده      غرور و تبعیت از شیطان نفس مخالفت کنیم که امام
ي ي مـا و بـه همـه   ي قضایا، به همـه سال و اندى، ما را از آن برحذر میداشتند و در همه

ما مسئوالن میگفتند: مواظب باشید، اسیر آن نشوید همـان لحظـه،   ملت ایران، از جمله به 
ـ«از این مسافت قریب که   ُ   َ ّ ایـم و  ، پا را در آن جـاده گذاشـته  1»ّ 

 به سمت باال میرویم. 
  

         
ملت بود که همراه با قاطعیت و هدایت قوىِ این ملت، به دنیا شجاعت داد. رفتار این 

نظیر، راه را باز کرد؛ ملتها را تشجیع نمود؛ استکبار را کوچـک  ملکوتى و رهبر بى آن امام
 کرد؛ به او احساس حقارت داد و معلوم شد که انسانها و ملتها، داراى قدرتند.  

 

                                           
 ي ثمالی.فرازي از دعاي ابوحمزه 1
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 در نتیجه،. نیست نتیجه ىبرا اقدام، و عملکه  آموختند ما به (ره)امام هم را درس این

 را تکلیفمان باید ما خداست؛ با نتیجه. دارید اقدام حین در شماکه  است خالصى نیت آن
 بوده نتایج با همراه سال، یازده این طول در تکلیف انجام این خوشبختانه،. بدهیم انجام
 .است
 

  01/1369/ 02، رضا(ع) حضرت زائران و مشهد مردم بزرگ در اجتماع

   (ع)     
من مناسب میدانم که در جمع شما مردم مشهد و زوار مشتاق و بااخالص این بارگاه 

ي آحاد محب اهل بیت در دنیاى مان، مانند همهفقید عظیم مقدس عرض بکنم که امام
قرار بگیرند.  السالم)(علیه الصالة و هشتم ي زوار اماماسالم، این اشتیاق را داشتند که در زمره

نظیر را با عظیم و مجاهد بزرگ دنیاى اسالم و رهبر بى امیدوارم که خداوند، آن امام
روز بر درجات محشور بفرماید و روزبه السالم)(علیهمبیتي اهلي هدى و انوار مقدسهائمه

 آن بزرگوار بیفزاید.
 

           
قدرت ملت ایران، دشمنان را وادار کرد که از حرفهایشان عدول کنند. آن را به امـرى  

، جمهـورى اسـالمى   که زمانش معلوم نیست، موکول نمایند. گفتنـد بعـد از رحلـت امـام    
بزرگوار ما رحلت کردند و به جوار رحمت الهى رفتنـد؛ امـا    شکست خواهد خورد. امام
ي ر آنى از آنات عمر آن وجود مقـدس در دوران انقـالب، مایـه   همچنان که هر ثانیه و ه

تقویت انقالب بود، بر اثر آن معنویت عظیم و آن محبوبیت بـزرگ، ارتحـال آن بزرگـوار    
راحلشـان   هم اسالم و انقالب را بیشتر تقویت کرد. آن اخالص و محبتى که مردم به امام

، ، آن احتـرام بـه رهنمـود و خـط امـام     تنشان دادند، آن تشییع جنازه، آن پیروى از وصی
بزرگ را هم  آبروى انقالب و ملت ایران را در دنیا چند برابر کرد؛ همچنان که آبروى امام

ــه  ــه روزب ــا مضــاعف نمــود. بحمداللّ روز انقــالب راســختر، جمهــورى اســالمى  در دنی
 اند و باز هم خواهند شد.مستحکمتر، و ملت ایران مقاومتر شده
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  (ره)  ِ 
 السالم)(علیهعلى بنحسین و دادند جان آن براى الهى اولیاى و اکرم رسولکه  اسالمى

 در را عمرش ما امام بزرگوارکه  اسالمى کرد، نثار آن راه در را عزیزانش و خود خون
 ه،جامع دستهاىپایین بهکه  اسالمى پابرهنه، طبقات و ضعفا اسالم گذراند، آن به دعوت
که  اسالمى کند،می خارج مسکنت و ذلّت از را آنها ومیدهد  آقایى و عزت و قدرت

 دنیا درکه  -کشدمی زیر به قدرت سریر از را ظالم قدرتمندان و قلدران و زورگویان
 مورد اسالم آن -کشید زیر به را پهلوى منحوس خاندان و محمدرضاکه  دیدید و بینیدمی

 .ماست نظر
 

  01/1369/ 04، مشهد روحانیون و طالب و فضال در جمع

    ؛ 
ي کلمه این -بودند اسوه جهت همه از حقاًکه  )علیهتعالىاهللارضوان(الشأنعظیم امام فقید

 جا بیندمی کند،می نگاه انسان بعدى هر از واقعاً -کنممی عرض با توجه من را »جهت همه«
 . کنند اقتدا ایشان به مردم، هدایت طریق 1رواد و معل طالب و انسانهاکه  دارد

  
ّ      

 درسشان در من نشستند، منبر روى درس براىکه  روزى اولین قم، در بزرگوار آن
که  چندى از بعد و گفتندمی درس و نشستندمی زمین روى قبالً ایشان. بودم حاضر

 را صدایشان و کنند زیارت را ي ایشانچهره خواستندمی طالب و شد زیاد جمعیت
 رحلت از بعد ایشان کنممی گمان. بنشینند منبر روىکه  کردند اصرار بشنوند، درست
 حیات بزرگوار آن تا. کردند قبول را این )علیهاهللا رضوان(بروجردى العظمىاهللاآیت مرحوم
 اولین. گذراندند نصیحت هب تماماً را روز آن بزرگوار، این. ننشستند منبر ایشان داشتند،
 اولى روز ،)علیهرحمۀاهللا (نائینى آقاى مرحومکه  بود این فرمودند، »اهللابسم« از بعدکه  مطلبى

 شیخکه  است منبرى همان این: گفت و کرد گریه نشست، منبر روى درس براىکه 
 به وعشر همینجا، از ایشان. بنشینم آن روى باید من حاال نشسته، آن روى (ره)انصارى
 سنگین مسئولیت این چقدر و میکنید کارى چه بفهمیدکه  کردند طالب کردن نصیحت

                                           
 فرستادگان. 1
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 اینکه  روز آن در ایشان. نیست ذهنم در اآلن روز، آن فرمایشهاى یاتئجز البته. است

 مرجعیت مهیاى مقامعالی فقیه یک و بزرگ مدرس یک حد در کردند،می را صحبتها
که  روحانیونى و معممان تا بگیرید، آنجا از. است مهم اینقدر مسئولیت، احساس. بودند
 اوکه  معمولى، خوانروضه یک و خوانمرثیه یک به برسد تا هستند، پایینتر طبقات در
 ي وجودىرتبه اگرچه. بکند مسئولیت احساس باید گرفته، عهده برکه  کارى آن در هم

 مدرس یک مورد در شغل ودىي وجرتبه از ضعیفتر مراتببه کسى، چنین مورد در شغل
 .بکند مسئولیت احساس باید هم فرد این لیکن است، مقامعالى

 

   ِ      
ذره از نیروهاى خودش را لحظه در راه خدا درنگ نکرد؛ یککه یک(ره) با امام بزرگوار

تمام آنات زندگى، به سمت  استفاده نگذاشت؛ با تمام وجود و دردر پیمودن این راه، بى
 س رفت و خدا هم او را کمک کرد، بد بودند. با فالن آخوندآن هدف عالى و مقد

 ضدانقالبِ مرتجعِ نوکرصفت، خوب هم بودند.
 

         
اخالق و  امروز مردم چه چیزى را بیشتر احتیاج دارند؟ آن را پیدا کنید. امروز مردم به

اي ي چه مبانىعمق تفکر انقالبى احتیاج دارند. این انقالبى که به وجود آمد، بر پایه
استوار است؟ این را مردم احتیاج دارند. باید روى این، فکر کنید. بهترین مرجع هم، 

ه هاى قیمى است کها و گفتهو بعضى از نوشته (رضوان اللّه تعالى علیه)کلمات و فرمایشهاى امام
 اند. ایم که آنها بیان کردهدر طول این یازده سال، بحمداللّه ما بزرگانى داشته

 
 10/1/1369هاي نماز جمعه تهران، خطبه

؛        
عواملى که در این یازده سال، ملت ایران و جمهورى اسالمى را موفق کرد، چند چیز 

، اهللا تعالى علیه)(رضوانراحل عظیم بزرگوارمان نظیر امامهبرى بىبوده است. پایبندى به اسالم، ر
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ي مجاهدت و فداکارى شما مردم، ناآشنایى دشمن با رموز اعتقادات اسالمى، از جمله
 این عوامل است. 

 
 1369/ 01/ 24پیام به مناسبت روز جهانى قدس، 

             
 (رضوان اللّه علیه)راحل عظیم ما که از سوى امام ي آخر ماه مبارك رمضانکنون، جمعها

 روز قدس نامیده شده، در پیش روى ماست.
 

اینجانب امیدوارم ملت بزرگ مـا در ایـن روز قـدس نیـز ماننـد همیشـه بـا حضـور         
عـه، فریـاد رسـا و غریـو     ي خود در خیابانها و راهپیمایى تا محـل نمازهـاى جم  یکپارچه

رعدگون خود را به گوش جهانیان برساند و تکـرار کنـد کـه امـت امـام خمینـى عظـیم،        
 1همواره در کنار فلسطین و خصم دشمنان آن خواهد بود.

 
 1369/ 01/ 26، (ع)در دیدار با اعضاى ستاد برگزارى کنفرانس جهانى اهل بیت

 ِ         
را دوستان متعددى در طول زمان با من مطرح کردند؛ بخصوص بعضى از  2این فکر

آنان روى این قضیه خیلى هم تأکید میکردند. از مدتها پیش این معنا در ذهنم آمده بود و 
هم مطرح کنم و میدانستم که ایشان هم اینطور  قصد داشتم که آن وقتها خدمت امام

 .کارها را میپسندند

                                           
، رمضـان  21ي هاى نماز جمعـه در خطبه«و » 29/9/1379، وز قدسپیام به مناسبت ر«مضمون این مطلب در  1

هـاى نمـاز عیـد    خطبه«و » 8/12/1388، ي همایش غزهکنندگان در افتتاحیهدر دیدار شرکت«و » 16/9/80
هـاى نمـاز عیـد فطـر،     خطبه«و » 25/5/1391در دیدار جمعی از آزادگان، «و » 1389/ 06/ 19سعید فطر، 

 ي تهـران، هـاى نمـاز جمعـه   در خطبه«و » 01/1370/ 16، ي تهرانجمعه نماز هاىخطبه«و » 29/5/1391
هـاي نمـاز جمعـه تهـران در روز     خطبـه «و » 10/10/78 ،ي تهرانهاى نماز جمعهدر خطبه«و » 28/10/75

و » 10/7/1387، 1429اول شوال  هاى نماز عید سعید فطر،خطبه«و » 30/6/1387، 1429هجدهم رمضان 
نیـز تکـرار شـده    » 29/5/1391هاى نماز عید فطر، خطبه«و » 20/6/1388تهران،  ينماز جمعه يهاخطبه«

 است. 
 بیت(ع). کنفرانس جهانی اهل 2
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اي هدف از این کار آن است که با شعار وحدت مسلمین، که شعار درست و ضرورى
ي هم اسـت و مـن از قـدیم ایـن اعتقـاد و تفکـر را داشـتم و دارم و آن را یـک مسـئله         

ي تاکتیکى و مصلحتى هم نیست که حاال بگـوییم مصـلحت   استراتژیک میدانم یک مسئله
رتباطات داشـته باشـیم مسـلمانان، بتـدریج ایـن      ما ایجاب میکند که با مسلمین غیرشیعه ا

اي را کم کنند و از بین ببرند؛ چون در خدمت دشمنان است. ما اختالفات مذهبى و طایفه
ي ي وحدت مسلمین را در جمهورى اسالمى، یـک مسـئله  ي صحیح، مسئلهبا این انگیزه

ى اسالمى نیـز بـر ایـن    ایم. امام بارها فرمودند، ارگانهاى مختلف جمهوراساسى قرار داده
 ریزى و طراحى و تالش کردند و ماها هم سخنرانى کردیم.اساس برنامه

 
 1369/ 01/ 31در دیدار با شعراى سازمان تبلیغات اسالمى، 

            
به تعهد خـود عمـل    من عرض میکنم که آن کسانى که تعهد شعر دارند، واقعاً بایستى

در این شـعرهایى کـه گفتـه شـد، خیلـى خـوب بـود؛ امـا آن نکـات           کنند. توصیف امام
ي آن بزرگوار باید روشن بشود و اینقدر تکرار گردد کـه  مثل تزکیه ي زندگى امامبرجسته

 بصورت حرف آخر، عمیقاً در ذهنیت جامعه رسوخ کند.
 

 1369/ 07/02هاى نماز عید فطر، خطبه

           
آن کسانى که در داخل سرزمینهاى اشغالى، مظلومانه مبارزه میکنند و رنج میبرند و 
کتکش را میخورند که تنها امید براى آزادى فلسطین و محو دولت غاصب نیز همان 

اى اسالم، ملتها به یاد مبارزان داخلى هستند باید احساس کنند و بدانند که در سرتاسر دنی
ي آنها هستند و از آنها پشتیبانى میکنند. اگر بخواهیم در آن مبارزان مظلومى که در خانه

خودشان غریب هستند، این احساس پیدا بشود، باید همینگونه تظاهرات مردمى در دنیاى 
قدر البزرگ و رهبر عظیم اسالم به وجود بیاید. این ابتکار روز قدس از سوى امام

، با توجه به همین معنا بود؛ والّا معلوم است مردمى که در خیابانهاى علیه)تعالىاهللا(رضوانما
 ي اسلحه با اسرائیل نمیجنگند.تهران راه میروند، از اینجا به وسیله
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  02/1369/ 07، فطر سعید عید مناسبت به اسالمى، جمهورى نظام کارگزاران و مسئوالن با در دیدار

  (ره)       
 و رمضان ماه قدر -)علیهتعالىاهللارضوان(ما امام بزرگوار مثل -ي خداشایسته بندگان حقیقتاً

ي ائمه ما. بردندمی را استفاده کمال آن، از و میدانستند را ایام و ساعات آن قدر
 رشحات اي ازرشحه توانستمی انسان اما ایم؛نکرده زیارتکه  را السالم)(علیهممعصومین

 مشاهده راحلمان بزرگوار الشأنامام عظیم مقدس وجود در را هاتوجه و عبادات همان
 .کند

 

      
تکرار  ١ي ایرانامروز، شما در دنیا میبینید که بتدریج در مناطقى از عالم، همین تجربه

بزرگوار ما، بطور قاطع میگفت که دشمن قادر نیست  میشود و براى همین است که امام
امریکا در مقابل «این ملت را تا وقتى ایستاده و متحد است، شکست بدهد و فرمودند: 

ما هم همان حرف را تکرار میکنیم. این، اعتقاد ». ملت ایران، هیچ غلطى نمیتواند بکند
 اندرکاران نظام جمهورى اسالمى است.دستملت ایران و مسئوالن و 

 
 در دیدار با گروه کثیرى از معلّمان و مسئوالن امور فرهنگى کشور و جمعى از کارگران،

 1369/ 02/ 12به مناسبت روز معلّم و روز جهانى کارگر،  

        
ارگرى به معنایى که دشمن میخواسـت  ي کما در طول این یازده سال، یک روز مسئله

نداشــتیم. ایــن، بخــاطر ایمــان و عشــق کــارگران بــه اســالم و انقــالب و بخــاطر ارادت 
الشّأن بود که کارگران و دیگر قشرها، واقعاً از اعمـاق جـان، بـه    عظیم شان به امامصادقانه

د. این عشق و آن مرد ملکوتى و الهى، عشق میورزیدند و نمیخواستند خاطر او آزرده بشو
 ایمان، موجب شد که این حرکت انجام بگیرد.

  

                                           
 انقالب اسالمی.  1
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ترین دفاع را کارگران چه کارگران ي جنگ بود. سختکار دوم، حضور در صحنه
ها، اغلب همین شهرى، چه کارگران روستایى کردند. در این بسیج عظیم مردم براى جبهه

ات پایین و محرومان جامعه و از جمله، طبقات کارگر که اکثریت عظیمى را تشکیل طبق
میدادند، بودند. یعنى غیر از نبرد اقتصادى، به نبرد نظامى هم میپرداختند. این، خیلى 

میفرمودند که در این  (ره)اى را مکرر حضرت امامارزش دارد؛ این را حفظ کنید. جمله
، این مضمون را همواره تکرار میکردند که این تجربه شد. امامیازده سال، آن جمله مکرر 

انقالب و این نظام، مدیون پابرهنگان است و نیرویى که آن را حفظ خواهد کرد، همین 
 پابرهنگان و طبقات محروم جامعه هستند.

 

   :       
ریکا، آنطورى که ادعا میکنـد، قـدرت نـدارد و هیبـت او     دلیل واضح دیگر بر اینکه ام

هیبتى که آدمهاى ضعیف را میترساند خیلى بیش از قدرت واقعى اسـت، ایـن اسـت کـه     
خیلى جاها میخواهند اعمال قدرت و زور کنند، اما قادر نیستند. به چـه دلیـل؟ بـه دلیـل     

ریکا میتوانست آن کارى را کـه  اینکه آنجایى که میتوانستند، کردند و آن، پاناماست. اگر ام
در پاناما کرد، در کشورهاى انقالبى دیگر، در همان کوبـایى کـه آنقـدر از آن ناراحـت و     
شکار است، بکند، انجام میداد؛ پس نمیتواند. اگـر میتوانسـت ایـن کـار را در کشـورهاى      

انجـام   دیگرى که در آن منطقه و یا در مناطق دیگر هستند و با سیاست امریکـا مخالفنـد،  
 بدهد، انجام میداد؛ به دلیل اینکه در پاناما انجام داد.

المللـى  اینها که به فکر مسائل انسانى نیستند. دولت امریکـا کـه بـه فکـر قـوانین بـین      
وقت بتوانند، وارد کشورى میشـوند  نیست. اینها که به حقوق ملتها احترام نمیگذارند. یک

دولـتش را از بـین میبرنـد. آن فـرد را هـم      و بدون اعتنا به حقوق آن ملـت، حکومـت و   
برداشتند بردند و در کشور خودشان، زندانى کردند. هرجا بتوانند، همین کـار را میکننـد.   

 آنجایى که نمیکنند، نمیتوانند. این، واقعیت قدرتشان است.
ي نظـامى کننـد، ولـى    ي واضحش، خود کشور انقالبى ماست. خواستند حملـه نمونه

ي طبس یادتان است؟ پس آمدند، اما نتوانسـتند. اگـر میتوانسـتند، ده بـار     هنتوانستند. قضی
آمدند؛ نتوانستند که نیامدنـد، قـدرتش را نداشـتند، میدانسـتند کـه شکسـت       دیگر هم می



 ،  ، /  195  

 

که خیال میکردند میتوانند، مالحظه نکردنـد کـه ایـن، خـالف حقـوق       میخورند. آن وقتى
المللى است که انسـان از آن طـرف دنیـا، بـه     ینملت ایران و برخالف قراردادها و عرف ب

این طرف بیاید و هلیکوپتر و هواپیما وارد مرزهاى کشورى بکند. آن نادان اسـبق، خیـال   
میکرد که میتواند؛ به همین خاطر آمد، بعد دید نمیتواند و شکست خورد. اگر میتوانسـت،  

ل، امریکـا اگـر میتوانسـت    آمد؛ ولى نتوانست. شکى نیست که در این یازده ساباز هم می
نظام جمهورى اسالمى را از بین ببرد، میبرد؛ ولى نتوانست. این، معنـاى آن حرفـى اسـت    

 ».امریکا، هیچ غلطى نمیتواند بکند«درست است که:  فرمودند و همان تعبیرِ امام که امام
 

         
، اجازه فرموده بودند که با دولتهاى اروپایى، ارتباط برقرار تعالى علیه) اهللا(رضوانحضرت امام

 ي ما فعالیت فراوانى هم داشت.باشد و وزارت خارجه
 

  03/1369/ 01، (ره)امام خمینى ارتحال سالگرد اولین مراسم برگزارى ستاد اعضاى با دیدار در

 ِ    ّ 
، چیز عجیبى است. آدم نمیداند سـالگرد امـام را چگونـه هضـم     سالگرد و یادبود امام

کند. با اینکه یک سال از قضایا میگذرد، واقعاً براى من همچنان یک چیز غیرقابل هضم و 
تسلّایى است که هیچ آید. فقدان امام، حقاً غم بىیک واقعیت غیرقابل قبول به حساب می

انسان شهید بشود، با اینکه اینطور مسائل، بـا   تسلّایى در مقابل این غم نیست. وقتى فرزند
مصیبت امام قابل مقایسه نیست، ولى انسان تسلّایى دارد. مـا حقیقتـاً در مقابـل از دسـت     

چیزى که براى انسان تسلّایى باشد و بگوییم الاقـل ایـن را در مقابـل ایـن     دادن امام، هیچ
ایاى رحلت ایشان، چیـز بـزرگ   حادثه داریم، نداریم. البته شوکت و عظمت اسالم در قض

و دستاوردى بود؛ اما آن دستاورد در زمان حیات ایشان، هر روز براى اسـالم و مسـلمین   
 واقعاً وجود داشت. 
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 ِ ؛       ّ 

 انسان (ره)امام واقعاً آن مرد، نفس که میکشید، دنیایى را گرم میکرد و جهت میداد.
 جز نیست؛ تحلیل قابل هیچ ابعاد، آن با انسان این وجود و پیدایش اصالً. بود ىعجیب
 حرکت در و تاریخ در چرخشى اینکه براى متعال، خداى. بود الهى تفضل بگوییم اینکه
 ظاهر را دست این شد؛می ظاهر غیب از باید دستى بیاورد، وجود به بشرى ي عظیمقافله
 هیچ این، جز حقیقتاً کند، دقت درست (ره)امام وجود و شخصیت ابعاد در کسى اگر. کرد

 .ندارد توجیهى
  

        
ـ نمایشگرى از ـ آنهایى که ممکن نیست، هیچبرگزارى سالگرد، بایستى از ابعاد ممکن

جـام  شخصیت و عظمت امام باشد و ظاهراً همینطـور هـم خواهـد بـود. تـالش شـما، ان      
اى است که میکنید، باید هم بکنید؛ هرچه هم بکنید، واقعاً کم است؛ اما اعتقادم این وظیفه

است که خداى متعال، خودش سالگرد را اداره میکند و اداره خواهد کـرد. ایـن کارهـاى    
مربوط به امام، دست خود خداست. با ذهن بشر، اصالً نمیشود آنها را محاسبه کـرد. مـن   

 ران زندگى ایشان و بعد هم در این حوادث بعد از فوتشان، اینطور فهمیدم.که در تمام دو
ي ارگانهـاى  قطعاً شما با این تدارکات عظیمى که فراهم کردید کـه مـن میبیـنم همـه    

ي دستگاههاى گونـاگون  کشور هستند؛ از آقاى میرزاده و ریاست جمهورى گرفته، تا همه
ز آن چیزى است که تحقّق خواهد یافت. یعنى کشور، در اینجا حضور دارند خیلى کمتر ا

هشتصد هزار و هفتصد هزار و امثال اینها، اصالً مقیاسهاى امام نیست. واقعاً خدا خـودش  
ي ایـن  شـاءاللّه بـه شـما هـم کمـک خواهـد نمـود. شـما در اداره        اداره خواهد کرد و إن

 شاءاللّه خداوند به شما اجر بدهد.تشکیالت کمک میکنید إن
  

      ، ّ    
االطرافى این من این نکته را یکبار دیگر عرض بکنم که باید کوشش بشود جامع

امام واقعاً ابعاد خیلى شاءاللّه لمحه و برق و تصویرى از امام باشد؛ چون مراسم، إن
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ما واقعاً الجهات بود. در این یک سال هم، االطراف و جامعگوناگونى داشت و جامع
همیشه امام را در بین خودمان داشتیم. من در طول این یک سال، یک روز را سراغ ندارم 

ي ما، حاضر نبوده باشد. من امیدوارم که صدها سال در کشور ما، که امام در جامعه
 ُ ُ « -ي ما باید این باشد، حاال که جسم امام نیستهمینطور باشد. سعى همه

ما هویت و فکر و راه و حرف دل امام که با صد زبان، آن را گفته و فقط با ا -1»َ ُ َ 
فریاد سیاسى آن را نگفته است؛ بلکه در آن، فریاد سیاسى و شعر عرفانى و لبخند و اخم 

 ي کوچک هست، در جامعه بماند.و گریه براى یک حادثه
  

 ؛         
ام اسیر بود، به من گفت که بچه -نمیدانم در تبریز بود، یا در جاى دیگر -مادر اسیرى

امروز خبر آمد که شهید شده است. شما برو به امام بگو که فـداى سـرتان، مـن ناراحـت     
آیـد.  نیستم. ایـن زن، وضـع خیلـى عجیبـى داشـت. دیـدم جمعیـت را میشـکافد و مـى         

نم چه میگوید. آمد این حرف را زد. از ایـن  نمیگذاشتند بیاید؛ من گفتم بگذارید بیاید، ببی
تأثیر قرار گرفتم. وقتى که خدمت امام آمدم، یـادم هـم رفـت اول    حرف، من خیلى تحت

بگویم؛ بعد که بیرون آمدم، یادم آمد. به یکى از آقایانى که در آنجـا بـود، گفـتم بـه امـام      
، مـن هـم بـه آنجـا     عرض بکنید، یک جمله ماند. ایشان، پشت درِ حیاط اندرونى آمدنـد 

تـى پیـدا   ى نشان دادند و آنچنـان رقّ ارفتم. وقتى حرف آن زن را گفتم، امام آنچنان چهره
شان گرفت که من از گفتنش پشیمان شدم. این، واقعاً خیلى عجیـب اسـت.   کردند و گریه

دو تن از یالن انقالب قربانى شـدند،   و همه شهید دادیم، مگر شوخى است؟ هفتاد ما این
انگار که اتفاقى افتاده اسـت؛ حـاال در مقابـل اینکـه     او مثل کوه ایستاد و اصالً انگارنه ولى

اش گریان میشود. اینها چیست؟ من نمیفهمم. آدم اصالً نمیتواند یک اسیر را کشتند، چهره
 این شخصیت و این هویت را توصیف کند.

  

                                           
 .188، ص 1بحاراالنوار، ج  1
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  ّ   (ره)      

 بیـان  زبـان  یـک  ایـن  با شده؛ بیان زبان صد همین باکه  بود چیزى آن امام، دل حرف
 و هویـت  امـام،  سیاسـى  رؤیـت  در توانکه می کند خیال کسى اگر است غلط. است نشده
 شـعر  بـه  بـرود  هـم  دیگر یکى. حرفهاست این از عمیقتر خیلى دید؛ امام را مرام و حرف
 ي اینهـا مجموعـه  نخیـر، . کرد پیدا میشود م رااما آنجاکه  کند خیال و امام بچسبد عرفانى

 .امام است
اي و از جملـه در  اگر هر کدام از ما بخواهیم در هر کار و نوشته و گفتـه و سـخنرانى  

ي نظام کوشش کنیم، باید بتوانیم مجموعه را کامل کنیم؛ چـون هـر   این مراسم و در آینده
ي ما، شکل آییم. مجموعهساب میکدام از ما در این مجموعه، یک قطره و یک جزء به ح

اي با هزاران خط موازى و عمود بر هم و متمایل با هم را تشکیل میدهـد.  هندسى پیچیده
هر کدام از ما، یکى از این خطوطیم. من یک خطم، شما یک خطید، دیگران یک خطنـد.  

تمـام  مجموع ما باید بتواند آن شکل هندسى را بطور کامل حفظ کند؛ عمده این است. در 
 و آن حالت جمعى او، مورد توجه قرار بگیرد. این جهات، باید آن کمال و تمام امام

 
  بندرگناوه خوى، شهرهاى جانبازان و شهدا معظّم ىهاخانواده با در دیدار

  تحمیلى، جنگ مهاجران از جمعى دانشجویان، از گروههایى غربى، آذربایجان و مازندران استانهاى و
  03/1369/ 02، زمین ي واگذارىنفرههفت هیأتهاى والنمسئ و کشاورزان

    ِ   
این روزها از چند جهت، روزهاى مهمى است. یکى از عالمتهاى بیـدارى یـک ملـت    

ها را بشناسد و بفهمد که حاال چه موقعى است و اهمیـت ایـن لحظـه    این است که لحظه
درپى میگذراندیم؛ بدون اینکه بفهمیم هایى را پىلحظه چقدر است. ما در دوران طاغوت،

اى به ما متوجه شـد. شـاید خیلـى    چه شد، چه اتفاق افتاد، چه بر سر ما آمد و چه وظیفه
زمان گذشت و ما اینطور بودیم. یکى از برکات ایـن نهضـت و از خصوصـیات آن رهبـر     

د و سرانگشـت ذهـن مـا را    هـا را بـه حسـاب آور   نظیر، همین بود. او لحظـه استثنایى بى
اي که با آنها تمـاس پیـدا کنـد، آن را    حساس کرد. سرانگشتهاى حساس، کوچکترین ذره

چیـز را حـس   حس و کَرَخ شده باشـد، هـیچ  حس میکنند. برخالف آن، سرانگشتى که بى
 ما را حساس کرد، تا بفهمیم که در زمانه چه میگذرد. نمیکند. ما آنطورى بودیم و امام
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سالگرد امام نزدیک است. این، یکى از موجبات اهمیت این روزهاست و من قاصـر و  
عاجزم از اینکه در باب اهمیت این سالگرد، از ابعاد مختلـف حـرف بـزنم. بـراى همـان      

ي این مسئله صحبت بشود. همچنـین ایـن روزهـا،    روزها میگذاریم که بخصوص درباره
آمیز بسیار دقیق دنیا نسـبت بـه مـا، حسـاس اسـت. نـه اینکـه ایـن         توجه استفهام بخاطر

حساسیت، همین روزها به وجود آمده باشـد؛ خیـر، بعـد از رحلـت امـام، ایـن توجـه و        
استفهام بوده و قطع نشده است و ما دائـم زیـر دوربـین قـوى جسـتجوگر و اسـتفهامگر       

 ایم.دستگاههاى مختلف و جهات گوناگون بوده

از یک طرف، قدرتهاى عالم گرگها نگاه میکردند ببینند، آیا این، شکارى خواهد شـد؟  
آیا میشود باز امیدى به این ملت و این کشور بست؟ از یک طرف هم مظلومان عالم به ما 
توجه داشتند. مظلومان هم که عرض میکنیم، فقط ملتها را نمیگوییم؛ بلکه گـاهى بعضـى   

میکنند که ما چـه میکنـیم و چـه موضـعى میگیـریم. خودشـان       از دولتهاى عالم هم نگاه 
 جرأت نمیکنند؛ اما از جرأت دیگرى لذت میبرند.

  

         
، بـه همـین جهـت    ي شجاعتند. شیفتگى آنها نسبت به امـام دولتهایى هستند که شیفته

بودند، همـه دوسـتان ایشـان     امام يبود. شما خیال نکنید کسانى که در سطح جهان شیفته
اش بودند. دشمنان که میگویم، نـه دشـمنان عـاطفى؛    بودند. نه، حتى دشمنان او هم شیفته

ي زورآزمایى جهانى هم، بلکه حتى خیلى از دشمنان خطى و سیاسى و دشمنانِ در صحنه
 ي آن شجاعت و قدرت و عظمت بودند.شیفته

  

       
عظمت امام، همان عظمت شما ملت است. عظمـت شـما، بـه میـزان زیـادى در امـام       
منعکس میشد؛ همچنان که عظمت امام، موجب شـجاعت و عظمـت ملـت میشـد. اینهـا      
روى هم اثر میگذاشتند. پس، این توجه چشمهاى جستجوگر در سطح عالم روى ما بـود  

، این توجـه روى مـا زیـاد اسـت و     روز بیشتر شده و حاال هم به دالیل گوناگونو روزبه
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 شاید بشود گفت که بیش از همیشه است.

 

        
ساز و اسالم مبارز، نه اند پرچم اسالم زندگى و زندگیهمین که ملت ایران توانسته

طورى که اسالم تسلیم در مقابل دشمنان خدا، نه اسالم طاغوت و نه اسالم امریکایى همان
را بلند کنند، در دست  وآله)علیهاهللا(صلّیعزیزمان تعبیر کردند بلکه اسالم ناب محمدى امام

 محکم نگه دارند و متزلزل نشوند. نفس همین، براى ملتهاى مسلمان دنیا امیدبخش است.
 

     
 در بود، انقالب این کار در موفقیت هرچه. بود تقوا آیت ما براى ،)علیه تعالىاهللارضوان(امام
 .بود ي تقوامجسمه و پیشوا و رهبر آن قلبى تقواى از ناشى ي اول،درجه
 

 المقدس،المبین و بیتدر مراسم اعطاى نشان فتح به تعدادى از فرماندهان عملیات فتح
 1369/ 03/03به مناسبت آزادى خرمشهر،  

         
اي از مسائل جهانى، در طول هشت سال جنگ، بخاطر جلب نظـر و  ما در هیچ مسئله

رضاى امریکا و شوروى، کوتاه نیامدیم. همه هم از همه طرف به ما تفهـیم میکردنـد کـه    
راه مهربان شدن و مالیم شدن امریکا و شوروى با شما، این است که از مواضع باصالبت 

الشّأن ملـت ایـران و   عظیم نشینى کنید! اما رهبرىکوتاه بیایید و عقبو سرسخت خودتان 
 نشینى نکرد.قدم عقباین ملت بزرگوار و شجاع، یک

  

 ّ       
بزرگوارمـان کـه    ي شما توفیق بدهد و روح مطهر امـام امیدوارم خداى متعال، به همه

 .ح داشتند از شما راضى باشدهمواره توجه خاصى به نیروهاى مسلّ
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  03/1369/ 04، (ع)بیتاهل جهانى کنفرانس کنندگانشرکت و میهمانان با در دیدار

         
 نام به اسالمى، گوناگون فرق پیروان و مختلف مذاهب جهان، سرتاسر در امروز
 ىهاتوده دل اعماق در )الزکیهنفسه اهللاقدس(ما امام بزرگوار. دهندمی شعار اسالمى جمهورى
 و مذهب کدام اهل اینکه به توجه بدون آنها و داشت جا عالم غرب و شرق در مسلمان
 قضیه همین. ورزیدندمی عشق او به و داشتندمی دوست را او هستند، ي اسالمىفرقه کدام

 ي مسلمینبقیه از را مىاسال ایران بتوانند شاید کنند، تالش اسالم دشمنانکه  شد موجب
 . کنند جدا

 

    ِ     
ي دین و بدست فرزند پیامبر و ما در ایران اسالمى و در نظام مقدسى که بر پایه

ي ي توان و با همهپدید آمد، بنا داریم که با همه اللّه علیه)(رضوانامت ي عترت، امامسالله
و ایمانى مردم خودمان، به سمت اقتدار واقعى و حقیقى اسالم پیش  نیروى ملّى و ذاتى

 برویم و مطمئنیم که خداوند به ما کمک خواهد کرد.
 

  03/1369/ 07، کشور ي سراسري جمعهائمه با در دیدار

           
 این از حراست در جمعه نماز ىحیات اهمیت از عبارت غیرجدید، و مهم مطلب آن
ي همه بارها را مطلب این. است کشور جارى امور پیشرفت و اداره در تأثیرش و انقالب

 بیان را آن مکرراً و بارها عمالً، و قوالً) علیهتعالىاهللا رضوان(امام و ایمگفته جمعه نماز در ما
 یک شدن، قانع آن به ذهن در بلکه آن، آوردن زبان به و مطلب یک گفتن اما. فرمودند
 وارد عمل در -آنها تبع به -و قلب و دل و ذهن در باور یک بصورت را آن است؛ مطلب
 .است دیگرى مطلب کردن،
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آینـد. مـردم بایـد    آید، به دلیل این است که مردم نمىجاهایى که پیروزى پیش نمىآن
ى ندارد؛ باید آحاد مردم راه بیفتند؛ همانى که شما در اآمدن گروهى از مردم، فایدهیند. بیا

شـود گفـت   ایران دیدید. آنهایى که متخلف شدند، گـروه و نبـذى از مـردم بودنـد. نمـى     
 گروهى از مردم آمدند؛ نه، متن مردم آمدند. سایر کشورها هم از ایران یاد گرفتند.

ــا  64ســال  ــه یکــى از ایــن  کــه از ایــن حرف 65ی ــود، ب ــا نب هــا هــیچ خبــرى در دنی
» موگابه«شخص خیلى عاقل و واردى به نام سیاستمدارهاى آفریقا، همین مطلب را گفتم. 

در آفریقا هست که از سیاستمداران خیلى پخته است و با ایران و انقـالب هـم روابطـش    
انـد.  بـوده خیلى خوب است. خودش و کشورش زیمبابوه، همیشه با انقـالب مـا همـراه    

شخص او و افرادش، آدمهاى خیلى عاقلى هستند و بـا دیگـر کشـورها تـا آنجـا کـه مـا        
وقـت، مـا   ایم خیلى فرق دارند. من با او صحبت میکردم و همین مطلب را گفتم. آندیده

ي مـا یـک   راجع به کشور آفریقاى جنوبى صـحبت میکـردیم. مطـرح کـردم کـه تجربـه      
تقاد من، آفریقاى جنوبى هم جز این راهى ندارد کـه مـردم   ي استثنایى است و به اعتجربه

به خیابانها بریزند و نترسند و فضا را بر گروه حاکم تنگ کنند، تا بر آنها فشار قهرى وارد 
ي کمِ حکـام آمدنـد و بـرخالف    ي محکوم علیهم، در مقابل عدهکه همهبیاید. یعنى وقتى

شان رفتند، نه درِ دکانشان رفتند، نه به محـل کـار و   میل آنها قرار گرفتند؛ یعنى نه به اداره
کارگاهشان رفتند و به خیابانها آمدند، آن حاکم، دیگر هیچ کارى نمیتواند بکنـد؛ یـا بایـد    

 فرار کند و برود، یا خودکشى کند، یا تسلیم بشود و یا توبه نماید.
ـ   طـرف  د، آنالبته بحث ما، مثل این بحثهاى عادى سیاسى که هرچه این طـرف میگوی

ي هم بگوید بله درست است و باز حـرف خـودش را بزنـد، نبـود. مـا در یـک مـذاکره       
ي غیردیپلماتیک صحبت میکردیم. او کامالً تصدیق کـرد و گفـت: مـن    ي دونفرهدوستانه

ي مـوفقى اسـت؛ منتهـا    ي انقالب شما، تجربهحرف را صددرصد قبول دارم و تجربه این
ینطورى عمل کند. علتش این است که شما مذهب و ایمـان بـه   آفریقاى جنوبى نمیتواند ا

دین داشتید، یک رهبر مذهبى هم پیدا شد که با شجاعت و قـدرت، از ایـن عامـل ایمـان     
مردم استفاده کرد و انقالب را به پیروزى رساند؛ ولى در آفریقاى جنوبى، جاى این عامل 

ا، مردم اعتقاد آنچنانى ندارند و خالى است؛ که حرف بسیار درستى هم بود. گفت: در آنج
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 عامل ایمان در وجودشان نیست و رهبرى هم مثل رهبر شما پیدا نمیکنند.
ترین آدمهاى دنیا قابل میخواهم عرض بکنم که این استثنایى بودن وضعیت، براى زبده

فهم است. متفکران و نویسندگان و شعرا و سیاسیون برجسته را هـم کـه در دنیـا میبینیـد     
ي وجود شعر گفتند، حـرف زدنـد، مقالـه نوشـتند،     به انقالب و امام، اینطور با همه راجع

تمجید کردند، تحسین کردند، به همین خاطر است. اگـر ایـن حرفهـایى کـه خارجیهـاى      
حسابى، راجع به امام و انقالب گفتند، جمع بشـود، چنـدین جلـد کتـاب میشـود؛ منتهـا       

وى امریکا در دسـت صهیونیسـتها و یـک عـده از     ها این رادیوى بى.بى.سى و رادیرسانه
دشمنان سرسخت و صددرصد ماست و معلوم است که آنها این چیزها را منتشر نمیکنند، 

 وقت مجبور بشوند منتشر کنند.مگر بقدر ضرورت و اینکه یک
العـاده اسـت. ایـن، بخـاطر     وجود دارد، ستایش فوق آنچه که در دنیا نسبت به انقالب

ي یک ي آنها، این بود. گاهى ماها تعجب میکردیم که یک شاعر درجهانگیزههمین است. 
عرب شمال آفریقا که خودش هم یک شخصیت سیاسى است چطور آمـده یـک قصـیده    

اى است که یـک  ، یا در مدح تهران گفته است. این، چه ذوق و هنر و انگیزهي امامدرباره
مکانت و وزانت را وادار میکنـد اینطـور   انسان حسابى و یک آدم داراى معرفت و علم و 

 ماست. ي اینها، ناشى از خصوصیات انقالبشعر بگوید؟ همه
 

        
 کارهـا  ریزتـرین  از مـردم  و اسـت  مردمى کارش و نظام و انقالب اسالمى، جمهورى

در دوران جنـگ  . یـاورد ب اي بـار مفسـده  گفتـنش کـه   چیزهـایى  آن مگـر  شـوند؛ می مطلع
چیزهایی بود که گفتنش مفسده داشت؛ لیکن در غیر این امور، هر چیزي که اتفاق بیفتـد،  

. بـود  همینطـور  )علیـه تعالى اهللارضوان(امام زمان اول بایستی مردم در جریان قرار داده بشوند. در
 مکـرراً  ایشـان  کـه  مطالبى از. شدمی مشورت ایشان با بگیرد، انجام کارى بود بنا وقت هر
 یعنـى  بگوییـد؛  مـردم  بـه  بتوانیدکه  باشد طورى میکنید،که  کارىکه  بود این فرمودند،می

 .باشد مردم براى طرح قابل
  



204  / ،  ، 
؛     (ره)   

 تأسیس و ایجاد همین ،)علیهتعالىاهللا رضوان(امام بزرگوارمان کارهاى بزرگترین از یکى
 از ماکه  بود متمادى سالهاى. دادند ملت این به ایشان را جمعه نماز. بود عهجم نمازهاى

 شد،می پیدا بندرت خیلىکه  هم جاهایى در. نداشتیم را آن یا بودیم، محروم جمعه نماز
 . نداشت قهراً باشد، داشته اسالمى حکومت در توانستمی جمعه نمازکه  را تأثیرى آن

 

        
اصل انقالب و اسالم و حمایت از دولت و جهتگیریهاى اصولى، بایستى مشترك 

ي امور هم هرکس که سلیقه و نظرى دارد، باشد. همه باید روى این، نظر بدهند. در بقیه
مکرر  (ره)نظر خودش را داشته باشد؛ ولى نباید موجب اختالف بشود. همانطور که امام

مباحثه، سر ، مثل اختالفات طلبگى باید عمل کرد. یعنى دو نفر طلبه و هممیفرمودند
اي جنجال و بحث دارند؛ ولى در حقیقت با هم دوستند و مشکلى با یکدیگر مسئله

اي بحث میکنند. ندارند. دو نفر رفیق، از دوران طلبگى تا دوران اجتهادشان، سر مسئله
ي دیگرى پیدا میکند. پیدا میکند؛ او هم عقیده ايي اصولى، عقیدهاین، در فالن مسئله

را قبول کرده؛ آن » آخوند«فرض کنید در بحث ترتب، با هم مباحثه میکنند. این آقا، نظر 
یکى، نظر فالن شخص را قبول میکند. بزرگ هم که میشوند، هر دو نفر نظراتشان را 

 ید همینطور باشد.نظرهاى سیاسى، بادارند و با یکدیگر رفیق هم هستند. اختالف
 

  03/1369/ 10، (ره)امام خمینى حضرت ارتحال سالگرد اولین مناسبت به پیام
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هـد و از فضـل خـود بـر آنـان      دادند، به ایشان جزا دیتا خدا بهتر از آنچه انجام م. 39و  38یات آ ي نور،سوره 1
و کسانی که کفر ورزیدند، کارهایشان چـون   دهد.یحساب روزى م] هر که را بخواهد بىبیفزاید، و خدا [ست که

سرابی در زمین هموار است که تشنه، آن را آبی میپندارد، تا چون بدان رسد آن را چیزي نیابـد و خـدا را نـزد    
 و خدا زودشمار است.   خویش یابد و حسابش را تمام به او دهد
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در آن، مردى از  در تاریخ پرماجراى انقالب، هیچ روزى مانند دوازدهم بهمن نبود که
ي آنان، با دستى پرمعجزه و دلى به عمـق و وسـعت دریـا، در    دودمان پیامبران و بر شیوه
ي رحمت فرود آمد و آنان را بر بال فرشـتگان  راه، چون آیهبهمیان مردمى شایسته و چشم

قدرت حق نشانید و تا عرش عزت و عظمـت برکشـید. و هـیچ روزى چـون چهـاردهم      
ي غم و اندوه فـرود آورد.  در آن، توفان مصیبت و عزا، بر این مردم تازیانه خرداد نبود که

ایران یکدل شد و آن دل در حسرتى گدازنده سوخت، و یک چشـم شـد و آن چشـم در    
 مصیبتى عظیم گریست. 

  

    ِ    
در زندگى ملت  ي نوردر آن روز، خورشیدى غروب کرد که با طلوع آن، هزار چشمه

اش، پیکـر ملـت را جـان    اللهـى ایران جوشیده بود؛ روحى عروج کرد کـه بـا نَفَـس روح   
و افسردگى از جهان اسـالم   اى خاموش شد که نَفَس گرمش، سردىبخشیده بود؛ حنجره

زدوده بود؛ لبانى بسته شد که آیات الهى عـزت و کرامـت را بـر مسـلمین فروخوانـده و      
 را در روح آنان باطل ساخته بود.افسونِ یأس و ذلّت 

آن روز، روز عزاى بزرگ عالم اسالم شد. سـوزش آن غـم، بـه ملـت ایـران منحصـر       
زده شـد. هـر جـا    نماند. در سراسر جهان، هر جا دل روشن و جان بیدارى بود، مصـیبت 

عزا شمرد. پس، در روى زمـین  مسلمانى آگاه از انقالب و مسائل آن بود، خود را صاحب
ي عظیم، از اندوه لبریـز نشـود و انسـانهایى از    ماند که در آن، دلهایى از این حادثهجایى ن

 جبران، به عزا ننشینند.این فقدان بى
اي شد که در هـر شـهر و روسـتایش، شـیون حسـرتبار از      و اما ایران، یکسر عزاخانه

سـت ایـن   کـس نتوان ها سرریز شد و کوى و میدان و خیابان را پر کرد. هـیچ یکایک خانه
ي درد را خاموش فروبرد؛ از دالوران میدانهاى نبرد، تـا مـادران و پـدرانى کـه غـم      جرعه

شهادت جوانانشان نتوانسته بود گره عجز و انـدوه بـر جبینشـان بیفکنـد، تـا بزرگمـردان       
القدر، همـه و همـه در   ي علم و عرفان و سیاست و تا یکایک آحاد این ملت عظیمعرصه

صـبرانه بـر سـر و    رزار گریستند، یا صدا به فغان بلند کردند، یا بـى این مصیبت عظمى زا
 سینه زدند. 
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بود و جز خدا و اولیایش کیسـت کـه حـد و     ، همان به بزرگى اماممصیبت فقدان امام

مرز این عظمت را بشناسد؟ آنجا که دلهاى بزرگ بیتاب میشوند، آنجا که انسانهاى بزرگ 
صحنه، از بیقرارى میلیونها و میلیونها انسان پر است، کدام دست و پا گم میکنند، آنجا که 

ي پرداز گـردد؟ مـن کـه خـود قطـره     زبان و قلم انسانى است که بتواند نمایشگر و صحنه
ام، چگونه خواهم توانست آن را شرح بیتابى در اقیانوس متالطمِ آن روز و آن روزها بوده

 کنم؟!
  

       
و اما روى دیگر صحنه، یعنى فضاى ملکوت جهـان در آن روز، تنهـا بـراى اصـحاب     
بصیرت و معرفت مشهود بوده است. شاید چشمهاى نافذى که حجاب ملک را میگشایند 

تـرى را آن  هاى تماشایىو مرغ نگاه را تا ملکوت پرواز میدهند، شگفتیهاى بیشتر و صحنه
اي را بـه قرارگـاه لطـف و    شند: عروج نفـس مطمئنـه  روز در آن عاشوراى خمینى دیده با

اي را به سـوى حـق، رجـوع    اي و نفس راضیه و مرضیهي طیبهرحمت خدا، صعود کلمه
جویبارى را به دریا و وصال عاشقى را به معشـوق، اسـتقبال خیـل عظـیم شـهدا را از آن      

، فـوز و فـالح جـان    واردي اولیاء را به آن میهمان تـازه روح مطهر و خیرمقدم ارواح طیبه
مزکّایى را که بر بال مالئک رحمت نشسته و شمیم حسنات بیشمارش، مشام فرشـتگان و  

ي بهشت نعیم حق را معطر ساخته، عمل صالحى را که ردایـى از نـور گشـته و بـر     خزنه
پیکر ملکوتى آن روح مجرد پوشانیده شده و باران غفران و فضل خداوندى گشـته و بـر   

الح فروریخته و دارالسالم ابدى شده و آن مشـتاق رضـوان حـق را در    سراپاى آن عبد ص
 خود جاى داده است.

  

      
ي تسلّایى بندان جشن ملکوتى، بارقهافسوس که براى ما خاکیان، از آن آیینه

شور  ي دلها افشانده نمیشد.نمیدرخشید و جز اشک دیدگان، نَمى بر آتش هجران آن قبله
طبیب درد و  بان همیشه بیدار وهمعلّم دلسوز و مرشد حکیم و دید عزا در غم پدر مهربان،
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شناس و سروش رحمت خدا بر امت و یادگار انبیاء و اولیاء در زمین، اهل زمین را درمان
ي خود را از دست داد و تسلّا بر آنان فرومیریخت. زمان، یگانهمیگداخت و غمى بى

را در خود گرفت. پرچمدار بزرگ اسالم، پس از عمرى مبارك که  کدانهزمین، گوهرى ی
اللّه در راه اعتالى اسالم سپرى شده بود، دنیا را وداع کرد و قطب عالم امکان و ولی

 ي خود سوگوار شد.در مصیبت خلیفه (أرواحنا فداه)األعظم
ه در آن، یـاد و  اکنون، یک سال از آن روزهاى ماالمال درد و رنج میگـذرد. سـالى کـ   

اي ملت ما را ترك نگفتـه و زنـده و برجسـته و درخشـان در ذهـن و      حضور امام، لحظه
 زندگى آنان و دیگر مسلمانان و مستضعفان در سراسر جهان برجا مانده است.  

  

   ،        
 امـت  ي دلسـوزان همه و ما براى ،سال یک این در امام و پربرکت حیات از پس آنچه
 اسـالمى  جمهورى -او نظیربى و تاریخى و عظیم میراث داشته، را اهمیت بیشترین اسالم

 ایـن، . اسـت  بـوده  -امام خط و راه در آن صحیح جهتگیرى و شتاب و توان و سالمت و
 و ایـران  ملـت  بـراى  ي اولمسئله نیز بزرگوار آن زندگى دوران درکه  است چیزى همان

 و مجـد  بـه کـه   آمـده مى حساب به مسلمانى هر براى بلکه جهان، سراسر در آن دوستان
 .است همین نیز حق و. است بوده بسته دل اسالم عظمت
  

؛     (ره)           
اول عـالم   ترازه با زورگویان جمهورى اسالمى که با پیدایش خود، راه نوینى در مقابل

باز کرد و به ملتهاى مستضعف مخصوصاً مسلمانان امیـدى تـازه بخشـیده و در مـدت ده     
سال و اندى رهبرىِ امام راحل عظیم، بارها قلدران زمـان را عمـالً تحقیـر کـرده و دروغ     

 ناپذیرى آنان را باطل ساخته است، باید هم بیشترین اهتمام امـت اسـالم و ملـت   شکست
ي ما را به خود جلـب کنـد؛ همچنـان کـه آن پیشـواى صـالحان نیـز همیشـه         کشیدهستم

بیشترین همت خود را به همین دو مسئله میگماشت: پاسـدارى از جمهـورى اسـالمى و    
 مراقبت از جهتگیرى راست و درست آن. 
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یع دشمنان اسالم که در صفوف مقدم معارضه با ، طیف وس(ره)با رحلت امام خمینى
جمهورى اسالمى بودند، این امید را پنهان نکردند که جمهورى اسالمى در غیاب 

ي خود، نیروى دفاع و رشد را از دست بدهد و چون کودك پدیدآورنده و پروراننده
به زیر  صاحبى، احساس ضعف و درماندگى کند، یا بکلّى از پاى درآید و یا بناچاربى

استثنا اسیر ي دشمنان که همه بىنظرانهدامان این و آن پناه گیرد! در محاسبات تنگ
نصیبند، محاسبات صددرصد مادى و از فهمِ روابط معنوى و برکات ایمان و تقوا بى

ي قرن پانزدهم هجرى یعنى حکومت صالح و دین ي الهى در طلیعهنمیگنجید که معجزه
ي بندگان هوى ي مرتفعى باشد که دست آلودهشهاى اسالمى آن قلهي ارزو حیات دوباره

 و هوس به آن نرسد و دیپلماسى زر و زور از به دام افکندن آن عاجز بماند!
  

           
و ي الهى بود. نظام اسالمى، رشد ي الهى این بود، و همان شد که ارادهاما اراده

یى خود را در این مصیبت و ابتالى عظیم الهى نشان داد و ملت عالیقدر و مسئوالن اکار
دلسوز و اهل حل و عقد، به پاداش صبر بر این مصیبت عظمى، استحقاق درود و رحمت 

توانستند با  (أرواحنا فداه)اللّه اعظمحق را یافتند و به کمک خداوند و توجهات حضرت ولى
آمد، از امتحانى بزرگ بطور طبیعى در صورت ارتحال امام پدید می گشودن گرههایى که

ي خود را از دست داده بود، به برکت تپندهسربلند بیرون آیند. نظام اسالمى که قلب 
ایمان و توکلش و به برکت درسهاى جاودانى که مردمش از آن استاد و مرشد خود 

زنماند، بلکه با نشان دادن آموخته بودند، نه فقط از حرکت و حیات و نشاط با
 کارآزمودگى و حکمت و سرعت عمل، اعتبار خود را مضاعف ساخت.

  

        
العـاده  نظیر که در مقیاس جهـان و تـاریخ فـوق   ابراز وفادارى ملت در آن عزادارى بى

جایى و همگانى مردم در دفـاع از  مهي هي رهبرى، اعالم حضور عاشقانهبود، حل مسئله
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انگیـز و  گرفتـه و رسـتاخیز شـگفت   راه امام و از میراث معنوى امام در برابر رهزنان کمین
ي ایران و آنگاه تصویب ملّى اصالحات قـانون اساسـى و شـرکت    یادماندنى چهل روزهبه

کشـور در   ي امـور جمهورِ گزیده و تشکیل دولت و جریان یـافتن همـه  در انتخاب رئیس
عین تازگى و جاودانگى داغ رحلت امام و یاد ماندگار او، همه و همه اعتبارى افزونتـر از  

 پیش به ایران و ایرانى و انقالب و نظام اسالمى بخشید.
اش حـبس شـده و   ي ارتحال امام، نفس دنیا در سینهدرست در آن هنگام که از حادثه

ته شده بود، ایران اسـالمى نمایشـى   خواب از چشم دوست و دشمن در سطح جهان گرف
قهرمانانه داد و با عنایات خداوندى، سنگینترین آزمون خود را به سـرافرازى طـى کـرد و    
کشتى انقالب از گردابى خطیر، با آرامش و اطمینان عبور کرد. و این خود آیـت دیگـرى   

یـام کـرده   از شمول الطاف الهى بر ملتى شد که قدم در راه خدا نهـاده و بـه نصـرت او ق   
ى مسلمان و مستضـعفانِ بسـیارى از منـاطق عـالم، جـانى و      هاتودهاست. دوستان، یعنى 

ي اي دوباره پـس از ضـربه  ي جهانى، ضربههاى نظام سلطهامیدى دوباره گرفتند و به پایه
اي کـه میپنداشـتند انقـالب را درهـم خواهـد      آغاز پیروزى انقالب وارد آمد. یعنى حادثه

ي مشعل انقالب با رحلـت  الب اوج و حیات بخشید و امام ما آن برافروزندهپیچید، به انق
ـ «ي انقالب را برافروخته کرد. خود، یکبار دیگر شعله   ّ   ّ   ّ   

 ّ      ّ       .« 
  

 ،   ،   ّ        
ي نظام اسالمى و سالهي این حوادث، و با نگاهى وسیعتر در سرگذشت یازده در همه

پـرداز  اساساً در پیدایش این نظام و مقدمات آن و مبارزاتى که به آن منتهـى شـد، صـحنه   
اصلى و عامل حقیقى، همانا اسالم و عقیده و ایمان و تربیـت اسـالمى اسـت. هـم ملـت      

ي جهانى و بر ضـد ابرقـدرتهاى شـرق و    اش در برابر نظام سلطها قیام شجاعانهایران که ب
کـه مثـل    الشّأن این انقالبسابقه انجام داد؛ هم رهبر و قائد عظیمغرب، کارى عظیم و بى

ي بادهاى مخالف ایستاد و هجوم توفانها را شکست، اما خـود کمتـرین   کوه در برابر همه
اى بـه  اسـالمى کـه توانسـت کشـور را بـدون انـدك تکیـه        تکانى نخورد؛ هم نظام نوین

بیگانگان اداره کند و جنگى را که محل تالقى نیروهاى شرق و غـرب بـر ضـد او بـود و     



210  / ،  ، 
چهارم سالیان پس از پیروزى را فراگرفت، بدون گرایش بـه هـیچ طـرف و    نزدیک به سه

رَد، همه و همه توان خود فقط با تکیه بر خود، شرافتمندانه و با عزت و پیروزى به پایان ب
ي حقیقـى  آور و مایـه اند و اسالم جـوهر اصـلى ایـن حـوادث شـگفت     را از اسالم گرفته

و نظام مـا، در   قدرت و صالبت و عزتى است که ایران و ایرانى و ملت و رهبر و انقالب
 اند.تاریخ معاصر از خود بروز داده

 

       
 اهللارضوان(امام خمینى حضرت دوران، بزرگ منجى رهبرى به ایران در اسالمى تنهض

 حضرت آدم، و عالم ي آفرینشقله و خاتم رسول و اعظمي نبىشیوه از پیروى به ،)علیه
 طبیعت این و شد ظاهر عیارتمام انقالب یک قالب در ،وآله)علیهاهللا(صلّیمصطفى محمد
 در زلزله آتشفشان، همچون باشد، استوار منطقى و اي درستیهپا بر اگرکه  است انقالب
 اشتعال و گرمى از را کس همه و جاهمه  و چیز همه و آوردمى پدید محیط ارکان تمام
 .سازدمی متأثر خود

 
 رسـول کـه   پیمـود  را راهـى  همـان  درسـت  ي اسـالم، دوبـاره  حیـات  بـراى  امام مـا 

 اسـت؛  حرکـت  بـر  اصـل  انقالب، در. را انقالب راه یعنى د؛بو پیموده وآلـه) علیهاهللا(صلّیمعظّم
 در. اخـالص  و ایمـان  از سرشـار  و ناپـذیر خسـتگى  پیوسـته،  سـنجیده،  هدفدار، حرکتى
 رفـتن  پیش سنگرسنگربه و پیمودن بلکه نمیشود؛ اکتفا تبیین و نوشتن و گفتن به انقالب،

 خـدمت  در هـم  نوشـتن  و گفـتن . گیردمی قرار محور و اصل رساندن، هدف به را خود و
 و خـدا  دیـن  بـه  بخشـیدن  حاکمیت یعنى -هدف به رسیدن تا و آیددرمى حرکت همین

ّـ: «یابـد مـی  ادامـه  -طـاغوت  شیطانى قدرت ساختن متالشى ُ  َ َ ـ ـ ـ َ ُ ِ  
 ِ ّ  ُ َ ِ ُ ِ َ َ ِ ّ ِ

ّ ُ َ َ  َ ِ
َ ُ

ِ ُ«1.  
  

                                           
دیـن   هرچـه او کسى است که پیامبرش را با هدایت و دین درست، فرستاد تا آن را بـر   .33ي یهآ ي توبه،سوره 1

 است پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.
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؛        ِ    
در انقالب اسالمى ایران، چند خصوصیت مهـم وجـود داشـت کـه همـه منطبـق بـر        

 حرکت اسالمى صدر اول بود:
ي قاطع بر حاکمیت دین خدا و اینکه قدرت از نخست، هدفگیرى سیاسى؛ یعنى اراده

ت و قدرت سیاسى جامعـه بـر اسـاس    دست شیطانهاى ظالم و فاسد گرفته شود و حاکمی
 ارزشهاى اسالمى شکل گیرد.

و نه  -ى مؤمن و آگاه و دردمند و فداکارهاتودهق این هدف، از دوم آنکه براى تحقّ
نیروى انسانىِ الزم گرفته شد و رهبر حکیم،  -از احزاب و گروهها و سازمانهاى سیاسى

ي م جستجو کرد و در سایهنصرت را پس از توکل به خدا، از نیروى الیزال مرد
مجاهدت پانزده ساله، جنود رحمان را از بندگان خدا به وجود آورد و در راه خدا به 

 ّ  َ ُ «حرکت درآورد: 
َ

 َّ َ َ  ِ َ ْ ِ ِ  َ  ُ ِ«1. 
ي مطلوب، یعنى استقرار شریعت اسالمى کـه متضـمن   سوم آنکه خطوط اصلى جامعه

سیاسى و استغناى اقتصادى و رشد علمى و اخالقـى اسـت، در   عدل اجتماعى و استقالل 
کـه بـه معنـاى    » نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسـالمى «منظر همگان قرار گرفت و شعار 

ي بنیانهاى زندگى جاهلى بـه بنیانهـاى اسـالمى اسـت، مطـرح      جانبهتبدیل واقعى و همه
 گردید.

مسلمانى بود، خود پیشاهنگ  چهارم آنکه رهبر حکیم و فقیه که عبد صالح و الگوى
این حرکت در ایمان و عمل شد و این ایمان، جان او را چنان لبریز کرده بود که توانست 

ي عمل، لبریز و سیراب ایمان و ظرفهاى تهى را از فیضان ایمان خود در صحنهدلهاى بى
ضاى مبارزه ایمانى را بشکافد و فکند و فروغ ایمان و امید او، دیوارهاى قطور یأس و بى

  ِ  َ َّ َ َ «و عمل را پر کند: 
ُ

 ِ َ  َ ِ  ِ ْ  َ ّ ِ«2. 
پنجم آنکه صدق و صفا و هوشیارى رهبر، هرگونـه کجـروى و سـازش و معاملـه بـا      
دشمن را و خالصه هر آن چیزى را که موجب انحراف از هدف شود، ناممکن سـاخت و  

 اعوجاج باقى ماند.توار و بىصراط مستقیم انقالب به سمت هدفها، اس
  

                                           
 همو بود که تو را با یارى خود و مؤمنان نیرومند گردانید. .62ي یهآ ي أنفال،سوره 1
 .پیامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است .285ي یهآ ي بقره،رهسو 2
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 توانسـته  عمل، صدق و تقوا باکه  رهبرى و افتاد اتفاق ایران درکه  بود چیزى آن این،
 سـال  پانزده ظرف در و کرد شروع را خود حرکت کند، جلب را الهى هدایت و تأیید بود

که  -هدف خدمت در بتدریج را مردم عظیم ىهاتوده توانست ر،مستم تالش و مجاهدت
 حرکـت  بـه  -بـود  اسـالمى  احکام اجراى و اسالمى نظام تشکیل اسالمى، حکومت همان

 قـدرتهاى  سـوى  ازکـه   را ایران بر ي حاکموابسته و فاسد و طاغوتى حکومت و درآورد
 یـازده  ظـرف  در و کـرد  سـاقط  شد،می هم حمایت ما کشور ثروتهاى غارتگر و استکبارى

 و خیانـت  و خصـومت  و توطئه از نظیرىبى و ي پیچیدهمجموعه با پیروزى، از پس سال
 این از و کرد نرم وپنجهدست غیره و تبلیغاتى غوغاى و ي نظامىحمله و تحریم و تهاجم
 محصـول کـه   اسـالمى  جمهورى نظام اکنون و آمد بیرون منصور و مظفر تاریخى، مصاف
 برابـر  در سرسختى و مقاومت از ناشىکه  اقتدارى اوج در است، امت امام و عظیم تالش

 دلهـاى  و جلب خود به را دشمن و دوست چشم است، غارتگران از استغناء و زورگویان
 .است کرده مجذوب را عالم ي مناطقهمه زجردیدگان و مستضعفان

ن، این بود کـه در  آرى، راز بزرگ در اعتالى امروزین اسالم و بیدارى عمومى مسلمی
ي ي طیبـه بار دیگـر از شـجره   کانون این حرکت یعنى ایران اسالمى مولود مبارك انقالب

ي مسـتحکمى کـه از   اسالم به وجود آمد و محصول آن یعنى جمهورى اسـالمى بـا بنیـه   
ي ایمان اسالمى رهبر و ملت یافته بود، در راه و جهـت درسـت پایـدار مانـد و وسوسـه     

خشم و کین آنان بر او کارگر نشد و با مظلـومیتى قدرتمندانـه و سـرافراز،     شیطانها و تیغ
ي منور خود را در برابر چشم جهانیـان قـرار داد و بـا وجـود و بقـا و اسـتقامت و       چهره

 صالبت خود، مبلّغ اسالم شد.
 

        
 و ورزىي غرضآلودهکه  را دلهایى و است پرجاذبه طبیعتى ناب، اسالم طبیعت

 در دوباره امام ما، و ما انقالبکه  است همان این و کندمی جلب خود به نباشد، توزىکینه
 در. داشتند عرضه جستجوگر و نیازمند چشمهاى و دلها بر و کردند مطرح جهان
 و مراسم الماس مروانى، و سفیانى اسالم بساط گذارد، بنیان امام ماکه  ي انقالبمدرسه
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 آفت و قدرتها دست آلت اسالم خالصه و زور و زر خدمت در اسالم تهى،میان مناسک
 جهاد، و عقیده اسالم ،وآله)علیهاهللا(صلّیمحمدى و قرآنى اسالم و شده برچیده ملتها جان
 اسالم خالصه، و قارونها و فرعونها با ستیزنده اسالم مظلوم، عون و ظالم خصم اسالم
 .است سر بر کشیده مستضعفان، ي حکومتبرپاکننده و ي جبارانکوبنده

 

؛         
ي قوت و پایدارى او، درست همان است که ملت ایران بخوبى دانسته است که نقطه

ي نیروى خود را در مقابله با آن مصروف میکند؛ یعنى توکل به خدا و دشمن همه
ول اساسى انقالب که همه از مبانى اسالم سرچشمه گرفته و در کلمات تمسک به اص

بر آن تأکید شده است. خشم و غیظ عنادآمیزى که در به  اللّه علیه)(رضوانرهبر کبیر انقالب
تا  هاى دشمن، از اول انقالبي رسانهدر اظهارات خصمانه» بنیادگرایى«ي کار بردن واژه

رماندگى و سراسیمگى آنان در برابر پایبندى رهبر و امروز محسوس است، ناشى از د
 ملت و نظام ما به اصول اساسى انقالب است.

 

  ّ ؛         
 و شرف و عزت پرچم برپا نگاه داشتن و انقالب حفظکه  بدانند باید ایران ملت

 مخصوصاً جهان، ملتهاى برابر در فشری ملت این مجاهداتکه  پرافتخارى ي راهادامه
 تنها و شد، شناخته قلدران ظلم و فشار بر غلبه راه تنها بعنوان و گشود مسلمانان

 از حراست همانا اسالمى، جمهورى و انقالب علیه بر دشمنان هاىتوطئه السحرباطل
 است ي روشنىنقطه آن این،. است انقالب ارزشهاى از پاسدارى و انقالب بنیانى اصول

ي سلطه نظام ارکان و ساخته عالمگیر را استکبار ي جهانىسلطه با ضدیت شعارکه 
ي همه بر را ایران ملت نیز پس این ازکه  است همین و است کرده متزلزل را جهانى
 امام راحلکه  است جاودانى وصیت همان این و. ساخت خواهد فائق دشمنان هاىتوطئه
 توصیه بدان را ي ماهمه ي خود،وصیتنامه در اخیرا و هابیانیه در )کلمته اهللاعلى(القدرعظیم
 .است فرموده
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اینجانب الزم میدانم اساسیترین معارف انقالب را کـه همـه در شـمار بینـات مکتـب      
یکبار دیگر به برادران و خواهران خود  انقالب و برخاسته از اصول و احکام اسالم است،

ي ملت انقالبى و شجاعمان را به توجه و اهتمام روزافزون نسبت به آنهـا  تذکر داده، همه
 دعوت کنم:

 اصل اول؛ زنده نگهداشتن راه امام
 کلمته)اللَّه(اعلىي امام خمینىپیش از هر چیز، زنده داشتن یاد و راه و درس جاودانه )1

ي شاخصهاى کنندهي خط اساسى حرکت و تعیینکنندهل راه و ترسیماست، که مشع
ي مبارك و فرجام تابناك آن است. حیات و شخصیت خمینى اصلى و حیاتى این جاده

و تبلور انقالب اسالمى بوده و او خود و  وآله)علیهاهللا(صلّیکبیر، تجسم اسالم ناب محمدى
کت الهى و روشنگر نقاط مبهم و اش، خضر راه این حرسخنش و انگشت اشاره

ي تردیدها بوده و همچنان خواهد بود. ملت ایران و از همه بیشتر ي همهکنندهبرطرف
 والن کشور، باید این درس بزرگ را هرگز از یاد نبرند.ئمس

 اصل دوم؛ حرکت در جهت حاکمیت اسالم
ي آن ده سـاله نظیرى که در منتهـاى مبـارزات پـانز   این نهضت مردمى و انقالب بى )2

ي این نظام به ظهور رسید و شـهادت  ي عظیمى که در عمر یازده سالهپدید آمد و حماسه
هـا و مصـیبتها از سـوى ملـت مـؤمن و      نفوس طیبه و تحمل آن همه دشواریها و شکنجه

مبارز ما، همه و همه بخاطر اسالم بود. این ملت بزرگ و امام بزرگوارش، سـعادت را در  
ي شیطانها و ي نجات از سلطهاسالم دانستند و حاکمیت اسالم را وسیله پیروى حقیقى از

طاغوتها و ستمگران دیدنـد و رضـاى خـدا را در پیگیـرى از حاکمیـت اسـالم جسـتجو        
کردند. ملتهاى مسلمان و مخلصان دلسوز در سراسر جهان اسالم نیز بخاطر اسالم بوده و 

خود دانسته و از آن حمایت و دفـاع کردنـد   هست که این انقالب و این نظام را متعلق به 
اش آن است که اسالم را در زندگى و میکنند. از اینرو، جمهورى اسالمى بزرگترین وظیفه
 ي اسالمى درآورد.ي نمونهمردم تحقق بخشد و جامعه را بصورت یک جامعه
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 راه تکمیل حرکت امام در تشکیل جامعه اسالمی
ي اى اساسى و بلند آن، از آغاز پیروزى بوسیلهکه گامه -براى عملى شدن این هدف

باید  -برداشته شده اللَّه علیه)(رضواناندرکاران و با اشراف و اهتمام شدید امامي دستهمه
ى علمیه و مراکز فرهنگى و هاحوزهي کشور هماهنگ و پیگیر عمل کنند و گانهقواى سه

ناپذیر تفقه و اجتهاد پایان يپژوهشى اسالمى، به تالش وسیع دست زنند و سرچشمه
آگاهانه و بصیر را در خدمت عمق و گسترش معارف اسالمى به کار گیرند و دستگاه 
فکرى و عملى نظام جمهورى اسالمى، با هم و در کنار هم، جامعه را در راه اسالمى 

 شدنِ روزافزون و به سمت هدفهاى اسالمى پیش ببرند.
حراسـت از احکـام نـورانى آن و سـعى در     تمامى آحاد ملـت مسـلمان، در حفـظ و    
بزرگند. امر به معروف و نهى از منکر که  ايگسترش و تعمیق آن در جامعه، داراى وظیفه

ي فـرایض اسـالمى اسـت، بایـد در     داشتن همه یکى از ارکان اساسى اسالم و ضامن برپا
صـالح و   ي ما احیا شود و هر فردى از آحاد مردم، خـود را در گسـترش نیکـى و   جامعه

 ول احساس کند.ئبرچیده شدن زشتى و گمراهى و فساد، مس
ي کامالً اسالمى که نیکبختى دنیا و آخرت مردم را بطـور کامـل   ما هنوز تا یک جامعه

ي زیادى داریـم.  کن سازد، فاصلهتأمین کند و تباهى و کجروى و ظلم و انحطاط را ریشه
طى شود و پیمودن آن، با همگانى شـدن   والنئاین فاصله، باید با همت مردم و تالش مس

امر به معروف و نهى از منکر آسان گردد. مساجد بعنوان پایگاههاى معنویـت و تزکیـه و   
تر شود و نشان ایمـان و عمـل و اخـالق اسـالمى، در     روز گرمتر و پررونقهدایت، روزبه

مه را به پیروى از گوشه و کنار جامعه، از جمله در مراکز دولتى و ادارات و دانشگاهها، ه
تعالیم نورانى قرآن تشویق نماید. کتاب خدا در میان مردم حضور واقعى بیابد و آمـوختن  

ر و تعمق در آن، براى همه بخصوص جوانان و نوجوانان، امرى رایج و دایر گـردد.  و تدب
هـاى عمـومى،   ولیت علما و آگاهان و نویسندگان و گویندگان و رسـانه ئدر این مورد، مس

 ى مهم و خطیر است.بس

 اصل سوم؛ عدالت اجتماعی
فوریترین هدف تشکیل نظام اسالمى، استقرار عـدالت اجتمـاعى و قسـط اسـالمى      )3

است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهى، براى همین بود که مردم از فشار ظلم 
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ر پرتو آن نظـام  ي قسط و عدل زندگى کنند و دو تبعیض و تحمیل نجات یافته، در سایه

ل آیند. دعوت به نظـام اسـالمى، منهـاى اعتقـادى راسـخ و      ئعادالنه، به کماالت انسانى نا
عملى پیگیر در راه عدالت اجتماعى، دعوتى ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظـامى  
هرچند با آرایش اسـالمى، اگـر تـأمین قسـط و عـدل و نجـات ضـعفا، و محـرومین، در         

هاى آن نباشد، غیراسالمى و منافقانه است. و از همینجاست کـه ادعـاى   ي برنامهسرلوحه
ي مسلمانى و شعار پیروى از قرآن، راه دیگر جباران سالطین و حکامى که با وجود داعیه

ي فقیر و غنى را بیشتر کرده و خود در صف اغنیا قرار گرفتـه و از درد  را پیموده و فاصله
د، چه در تاریخ و چـه در زمـان حاضـر، همـواره از سـوى      انفقرا و پابرهنگان غافل مانده

 هوشمندانِ آشنا به معارف قرآن و اسالم، مردود دانسته شده است.
ي افـراد جامعـه، در برابـر قـانون و در اسـتفاده از امکانـات       در نظام اسالمى باید همه

هـیچ  منـدى از مواهـب حیـات، متعـادل باشـند.      خداداد میهن اسالمى، یکسان و در بهره
ي کس نتواند برخالف قـانون، میـل و اراده  صاحب قدرتى قادر به زورگویى نباشد و هیچ

خود را به دیگران تحمیل کند. طبقات محروم و پابرهنگان جامعه، مـورد عنایـت خـاص    
ي بـزرگ  حکومت باشند و رفع محرومیت و دفـاع از آنـان در برابـر قدرتمنـدان، وظیفـه     

کس بخاطر تمکن مالى، قدرت آن را نیابد که ود. هیچى محسوب شئدولت و دستگاه قضا
در امور سیاسى کشور و در مدیریت جامعه دخالت و نفوذ کند و هیچ تدبیر و حرکتى در 
جامعه، به افزایش شکاف میـان فقـرا و اغنیـا نینجامـد. پابرهنگـان، حکومـت اسـالمى را        

اه و رفع محرومیت خـود  هاى آن را در جهت رفپشتیبان و حامى خود حس کنند و برنامه
 بیابند.

امام بزرگوار ما، این را یکى از اساسیترین مسائل جمهورى اسالمى دانسته و قـویترین  
تفکیک جمهـورى اسـالمى   اند و این، خصوصیت غیرقابل اینباره ایراد نموده بیانات را در

ز ایـن  ولین نظـام و مـدیران بخشـهاى مختلـف آن را ا    ئلى نباید بتواند مسئاست. هیچ حا
نشینان و اکثریت مردم ما که بر اثـر سیاسـتهاى   هدف اساسى غافل کند. پابرهنگان و کوخ

برانداز رژیم ستمشاهى، در فقر و محرومیت بسر میبرند، همواره صادقترین خائنانه و خانه
اند و هستند و نظام اسالمى بایـد رفـع   و بااخالصترین یاوران این انقالب و این نظام بوده

 ي خود قرار دهد.هاى سازندهت از آنان را در صدر برنامهمحرومی
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 اصل چهارم؛ وحدت کلمه
وحدت کلمه، رمز پیروزى ملـت ایـران در مراحـل مختلـف بـوده و امـروزه نیـز         )4

هاست. باتوجـه بـه سرگذشـت    ي ملت ما براى مقابله با تحریکها و توطئهمهمترین وسیله
ناپـذیرى جمهـورى اسـالمى در    حاکى از آسیب ساله و تأمل در حوادث آن، که دوران ده

هاى دشمنان داخلى و خارجى است، اهمیت وحدت و یکپارچگى ملت برابر انواع توطئه
 والن بیشتر آشکار میشود.ئو مس

ملت ایران و مدیران و گردانندگان کشور، باید بر گرد اصول اساسى نظـام جمهـورى   
ـ  ي تـوان و نیـروى خـو   اسالمى مجتمع گشته و همـه  ق و حراسـت از آن  د را بـراى تحقّ

ى اي فردى و گروهى و قـومى و فرقـه  متمرکز کنند و هیچ خواسته و شعار و هیچ انگیزه
نتواند فرد و یا جمعى را از تالش براى آن اصول و رسیدن به هـدفهاى نظـام جمهـورى    

 اسالمى بازدارد.
ض قضـاوت و  ي ملت رشید ایران، مخصوصاً آنان که سخن و عملشـان در معـر  همه

توجه دیگران است، باید صفوف خود را متحد و مرصوص ساخته، با وحدت و همکارى 
ي اسالم، قدرتمندانه حرکـت کننـد و دشـمنان    و با گامهاى استوار، به سوى اهداف عالیه

 گرفته را که مترصد فرصتند، مأیوس سازند.کمین
ت خصـمانه و اغـراض   هاى خبرى بیگانه که مظهر تمـایالت و سیاسـتها و نیـا   رسانه

ى کـه از آن، بـوى   اروى هر کلمـه و هـر اشـاره    خبیث سردمداران سیاستهاى جهانیند، بر
اختالف و دودستگى استشمام شود و یا بتوان چنین وانمود کرد، شدیداً حساسیت نشـان  

هـا و  هاى ریز و مطرح سـاختن اسـتنباطهاى دروغـین از گفتـه    داده و با بزرگ کردن نکته
م در تالشند که شاید بتواننـد تصـویرى مشـوش و آلـوده بـه      ئر ایران، بطور داها دنوشته

کـه بحمداللَّـه برخـوردار از وحـدت و      -اختالفات و زدوخورد داخلى از ایـران اسـالمى  
ـ به مردم ایران و جهـان ارا  -نظیرى استیکپارچگى کم ي دودسـتگى و  ه دهنـد و زمینـه  ئ

ي آن است که امروزه دشـمن از  د. اینها همه نشانهها به وجود آورننفاق را با این وسوسه
ي راههـا بـراى تضـعیف جمهـورى اسـالمى عـاجر مانـده و بدخواهانـه در کمـین          همه

 اختالفات داخلى و شکست وحدت عمومى نشسته است.
والن و متصـدیان امـور کشـور و نماینـدگان محتـرم مجلـس،       ئملت رشید ایران و مس
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نند همیشه به این طمع خام دشمن پاسخ مناسب را بدهند گویندگان و نویسندگان، باید ما

ي وجـود  ي حق بر ملت ایران است، بـا همـه  و وحدتى را که صنع الهى و رحمت شامله
 پاسدارى کنند.

 المللیاصل پنجم؛ حفظ عزت و کرامت بین
حفــظ عــزت و کرامــت انقالبــى جمهــورى اســالمى و ملــت ایــران در مناســبات  )5
گر از نقاط اصلى است. پیـروزى انقـالب اسـالمى در ایـران، تحـولى      المللى، یکى دیبین

 وجود آورد: المللى از دو نظر بهژرف در ارتباطات بین
شان با دولتهاى ضعیف جهان، ي دو ابرقدرت آن روز دنیا را در رابطهاول اینکه هیمنه

ده بودنـد،  مرور در چشم ملتهـا و دولتهـا بدسـت آور   شکستى سخت داد و ابهتى را که به
 بشدت تضعیف کرد.

دوم آنکه به ملتها دلگرمـى و شـجاعت بخشـید و جـرأت و گسـتاخى در مقابلـه بـا        
نشانده را به آنان تزریق کرد. گرچه این تأثیرات عمیـق، بتـدریج در جهـان    دولتهاى دست

ي سیاسى عالم را دگرگـون کـرده اسـت، امـا     ظاهر شد و امروز پس از یازده سال، چهره
مهاى تیزبین، از همان آغاز تشخیص دادند که با پیروزى ایـن انقـالب عظـیم،    ي چشهمه

» عصـر امـام خمینـى   «عصر جدیدى در مناسبات عالم پدید آمده است. این عصر را بایـد  
نفـس ملتهـا در برابـر     بـه  نامید و ویژگى آن، عبارت است از بیدارى و جـرأت و اعتمـاد  

ظالمانه و بالندگى نهال قدرت واقعى انسـانها   زورگویى ابرقدرتها و شکستن بتهاى قدرت
 برآوردن ارزشهاى معنوى و الهى. و سر

 المللییهاي امام در مناسبات بینیتحقق پیشگو
ضد حکومتهاى  امروز که با دفن مارکسیسم و تالشى بلوك شرق و قیامهاى مردمى بر

ـ  استبدادى کمونیست، پیش دو ابرقـدرت از   ق یافـت و یکـى از  بینیهاى امام بزرگـوار تحقّ
ي دوم تبدیل گردیـده و ابرقـدرت دیگـر    ي سیاست عالم حذف و به قدرت درجهصحنه

هم از سویى با اوجگیرى مقاومتهاى مردمى در بسیارى از نقاط عالم، از جنـوب و شـمال   
آفریقا و فلسطین اشغالى تا اقصا نقاط شرق آسیا و از سوى دیگر، با گسـترش روزافـزون   

یى امریکاي بندوبارى، خأل معنویت و تفکر مکتبى در داخل جامعهى و بىایمانفساد و بى

  
 .        



 ،  ، /  219  

 

میخواسـتند بـا    امریکاکه همواره سردمداران » مبارزه با کمونیسم«ي و گسسته شدن رشته
ر کننـد و نیـز از سـوى دیگـر،      آن، خأل یک عقیده ي وحدتبخش را در میان ملت خود پـ

 امریکـا حاکم بود، موجب نفوذ دولت  امریکاا و ریختن محاسباتى که بر روابط اروپ برهم
حتى بر کشورهاى اروپایى میشد، بشدت احسـاس خطـر میکنـد و موقعیـت خـود را در      

 جهان متزلزل میبیند.
ي ملتهـاى اصـیل و مظلـوم،    براى حفظ ایـن رونـد روبـه اشـتعال و تقویـت روحیـه      
و موضع باعزت  ي باصالبتجمهورى اسالمى موظف است کوچکترین تغییرى در چهره

المللى ایجاد نکند؛ با قلدران، از موضع قدرت و با دولتهاى ضعیف، خود در مناسبات بین
از موضع حمایت و با ملتهاى بپاخاسته، از موضع رعایت و هدایت سخن بگوید و عمـل  

مثابه رأس فتنـه و اسـتکبار و رمـز غـدارى و شـیطنت و بخـاطر       ه را ب امریکاکند؛ دولت 
رهاى ضعیف و حمایتش از صهیونیسم غاصب و دشـمنیش بـا بیـدارى و    ستمش به کشو

بارش با ملت ایران، محکـوم و منفـور و مطـرود    آزادى ملتها و خصومت عمیق و جنایت
ي تزویرآلود و رسوا کردن آن مـدعیان آزادى و  دانسته، هیچ فرصتى را براى افشاى چهره

 غیره و بیان این حقایق از دست ندهد.
الملـل اسـالمى اسـت. امـروز کـه مبـارزات ملـت        ي اول بینطین، مسئلهي فلسمسئله

فلسطین در زیر پرچم اسالم، خواب از چشـم دولـت غاصـب صهیونیسـت و حامیـانش      
ي ملتهـا و دولتهـاى مسـلمان،    ي ملت و دولـت مـا و همـه   ربوده است، بزرگترین وظیفه

از طریـق همـین مبـارزات    ي سرطانى اسرائیل را تنهـا  حمایت از این مبارزات است. غده
کن ساخت و جهان اسـالم را از خطـرات مهلـک آن نجـات داد. سـکوت و      میتوان ریشه

تفـاوتى و  آلود بسیارى از دولتهاى عربى و حتّى تظاهر بعضى از آنان به بىسازش خیانت
عدم حساسیت نسبت به سرنوشت فلسطین، کار را بـه جـایى رسـانده اسـت کـه دولـت       

ي اسـرائیل  از سالها کتمان و حتى انکـار، اکنـون دوبـاره داعیـه     غاصب صهیونیست، پس
ـ   یآورد و با ببزرگ را علناً بر زبان مى ت پلیـد غصـب سـرزمینهاى    شـرمى و وقاحـت، نی

 جدیدى از میهن اسالمى را تکرار میکند.
 



220  / ،  ، 
 اصل ششم؛ تکیه بر اراده مردم

ن مهم دیگرى است تکیه بر مردم و حاکمیت اراده و خواست و تشخیص آنان، رک )6
ي قـاطع خـود کـه از    ي مـا، بـا اراده  روز باید تحکیم و تقویت شود. مردم آزادهکه روزبه

ایمان عمیق آنان به اسالم ناشى میشود، مبـارزات را تـا پیـروزى ادامـه داده و جمهـورى      
انـد و از  نظیر، از آن حراسـت نمـوده  اسالمى را به وجود آورده و با فداکارى و ایثارى بى

این پس هم در همه حال، نظام اسالمى متکى به مردم و متعلق به مردم و در اختیار مـردم  
نظیر اسـت،  خواهد بود. مجلس شوراى اسالمى که در آزادى و استقالل رأى در جهان بى

ي مردم و مدیران کشور، آحـادى از  ي مردم و رئیس جمهور، وکیل و برگزیدهمظهر اراده
ي امـور سیاسـى، اقتصـادى و    رأى و بیـان و تصـمیم در کلیـه    مردمند و مردم داراى حق

فردى است کـه نظامهـاى   اجتماعیند. و این، یکى از برکات بزرگ اسالم و طرح منحصربه
یـک از سیسـتمهاى حکـومتى عـالم،     اند و در هیچي آن ناتوان بودههئشرق و غرب، از ارا

 نمیتوان نظیر آن را یافت.
ــاى ورشکســته   ــر نظامه ــه در آن، حــزب  شــدهو متالشــىعــالوه ب ي کمونیســتى ک

فرد کمونیست، به جاى مردم تصمیم میگرفت و عـالوه بـر نظامهـاى ارتجـاعى     منحصربه
مستبدانه کـه در آن، سـلطنتهاى مـوروثى و ریاسـتهاى ناشـى از کودتـاى نظـامى، بـا آن         

ند، زندگیهاى قارونى و دیکتاتوریهاى فرعونى، وبال جان و زندگى مردم محسـوب میشـو  
الظـاهر بـا رأى و   در کشورهایى هم که اسـماً داراى نظـام دمکراسـیند و حکومتهـا علـى     

ي کار، در دست آیند، باطن کار چیز دیگرى است و زمام همهانتخاب مردم بر سر کار مى
داران استثمارگر است و این قدرت پول و سرمایه است که با در دسـت  کمپانیها و سرمایه

 رت تبلیغات، امر را بر خود مردم هم مشتبه میکند.ها و قدداشتن رسانه

 مقایسه زندگی امام با قشر متوسط مردم
ي میان زنـدگى رؤسـاى کشـور بـا مـردم کوچـه و بـازار،        در همه جاى عالم، فاصله

ى داشـتند، نتوانسـتند از   اي تودهي شاه و گداست و حتى حکومتهایى هم که داعیهفاصله
ى خود صرفنظر کنند. افتخار نظام اسالمى آن است کـه امـام   ي شاهان برازندگى مسرفانه

والن کشـور بـدون اسـتثنا،    ئالشأنش تا پایان عمر در زى طلبگى زندگى کـرد و مسـ  عظیم
داشتند و مانند  والن در سایر کشورها پاکیزه نگهئدامان خود را از طرز زندگیهاى رایج مس



 ،  ، /  221  

 

 اند.  قشرهاى متوسط مردم خود زندگى کرده
 

 هفتم؛ پیوند و همکاريِ مردم و مسئوالن اصل
والن کشور، یکى از ئهمکارى دولت و ملت و پیوند عاطفى و عقیدتى مردم با مس )7

مظاهر اساسى حکومت مردمى است و تاکنون گرهگشاى مسائل بسیار مهمى بوده است 
در  علیه) هاللَّ(رضوانو باید همیشه با همان قوت و استحکام باقى بماند. امام بزرگوار ما

ساله، همواره مردم را توصیه به  ي دوران دههاى مختلف و نسبت به دولتهاى همهدوره
اند و امروز که دولت جمهورى اسالمى، با مدیریت یکى از همکارى و کمک نموده

ى از اهاى شاخص انقالب و یکى از شاگردان و یاران دیرین امام امت، با مجموعهچهره
ي ملى و دفاع از ارزشهاى انقالب پیشرفت کشور و رشد و توسعه کارهاى بزرگ براى
رو است، این پیوند و صمیمیت، از همیشه باید مستحکمتر باشد و در سطح جهان روبه

 بحمداللَّه همینطور نیز هست.
 

 اصل هشتم؛ سازندگی و آبادسازي کشور
ــر      )8 ــتعد و جب ــت و مس ــرزمین پربرک ــن س ــازى ای ــور و آبادس ــازندگى کش ان س
ماندگیهاى تأسفبارى که در دوران حکومت طواغیت، بر این ملت بااستعداد تحمیـل  عقب

 شده است، یکى از هدفهاى اصلى جمهورى اسالمى است.  
 

 اصل نهم؛ گسترش علم و آگاهی عمومی
گسترش دانش و تحقیق و رشد علمى و شکوفایى استعدادهاى انسانى و گسـترش   )9

ي مطلـوب  دیگر از نقاط اساسـى انقـالب اسـت. جامعـه    آگاهى و معرفت عمومى، یکى 
که گرانبهـاترین ثـروت    -هاى فکر و ذهن انسانهاى است که در آن، گنجینهااسالم، جامعه
کن گردد؛ مدارس، سوادى ریشهیاستخراج و به کار گرفته شود؛ ب -ى استاملى هر جامعه

ى علمیـه، پررونـق؛ مراکـز    هاهحوزي کودکان و نونهاالن؛ دانشگاهها و ي همهدربرگیرنده
کـس رایـج؛ مطبوعـات، پرمغـز و     جـا و نـزد همـه   تحقیق، فعـال و پیشـرو؛ کتـاب، همـه    



222  / ،  ، 
بخش؛ دانشمندان و اساتید، بانشاط و پرانگیزه؛ مبتکران و نوآوران و نویسـندگان و  یآگاه

 بخش باشند.هنرمندان، دلگرم و فیض
 

 ت و رهبري امامزندگی افتخارانگیز در نظامی بر پایه معرف
ي معرفت و فرهنگ و ارزشهاى الهـى بنیـان نهـاده شـده،     پایه زندگى در نظامى که بر

القدرى کـه  براى همه افتخارانگیز است؛ نظامى که در رأس آن امام خمینى است؛ آن عظیم
کـس  العاده میشمارند و به عظمتش کینه میورزند. هیچحتى دشمنانش او را بزرگ و خارق

وى او و زهد و پارسایى او و دانش و معرفـت او و صـفاى روح بـزرگ او را    اعتالى معن
ى از ضعف و تسلیم در برابر دشـمنان ملـت   ابهئکس در او، کمترین شاانکار نمیکند. هیچ
 ى برتر از او در عظمت روحى، گمان نمیبرد.انمیشناسد و قله

 

 اصل دهم؛ محوریت روحانیت
ي منتهـى بـه پیـروزى انقـالب و     زات پانزده سالهروحانیت، عنصر اصلى در مبار )10

سپس در تشکیل نظام مقدس اسالمى و برافراشتن پرچم اسـالم در جهـان و در مقاومـت    
پرشور ملت ایران در برابر تهاجمهاى گوناگون دشمنان و پیش از اینها و در طول قرنهـاى  

ي ملـت ایـران بـه    متمادى، عامل اصلى حفظ معارف اسالمى و ایمـان عمیـق و صـادقانه   
 جا بوده است.   مکتب حیاتبخش اسالم و رشد تفکرات دینى در همه

 
جانبه به علماى دین، جز ي دشمن از این حمالت همهملت عزیز ما میدانند که انگیزه

بـدیلى داشـته و دارنـد و    کننده و بـى این نیست که بوضوح میدانند روحانیت نقش تعیین
 هدف تضعیف و محو انقالب انجام میدهند. آنان حمله به روحانیت را با

امروزه قلمهاى مزدور و دسـتهاى فروختـه شـده بـه دشـمن، در کـار آننـد کـه ایـن          
ي ي معنوى انقالب را در چشـم مـردم تضـعیف کننـد. دشـمن انقـالب، جامعـه       پشتوانه

روحانیت را در صورتى تحمل میکند که روحانیون از دخالت در امور سیاست و حضـور  
رِ گذشـته و  خبر و متحجیهاى انقالب کنار بکشند و مانند جمعى از روحانیون بهدر صحن

حال، به کنج مدارس و مساجد اکتفا کنند و کشور و زندگى مردم را به آنان بسـپارند و از  
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هاى پرمعنى آن است که در تمـام مـدت مبـارزات و نیـز سـالهاى پـس از       ي پدیدهجمله
از حوادث کشور و دور از جریانهـاى سیاسـى، هیچگـاه     خبریر و بپیروزى، علماى متحج

در معرض تهاجم دشمنان قرار نگرفتند؛ بلکه حتى گاه مورد ستایش و تمجیـد نیـز واقـع    
شــدند و حمــالت جســمى و تبلیغــى و حتــى تهمــت ارتجــاع و واپســگرایى از ســوى  

ي اندیشـه روشنفکرنمایان عامل بیگانه، تنها متوجه علما و روحانیونى شـد کـه از لحـاظ    
ي علم و عمل، درخشیده و بعنوان قشرى پیشـرو و مترقـى و   سیاسى و نوآوریهاى عرصه

 اند.آگاه، شناخته شده

 آشکارشدن حقایق مورد تأکید امام درباره روحانیت
ي موضـعگیریهاى دشـمنان، بدرســتى همـان حقیقتـى را بــراى مـردم آگـاه و جامعــه      

بین مـا بارهـا آن را بیـان    ه امام حکیم و روشنروحانیت متعهد و انقالبى آشکار میسازد ک
ى دینى ااند. یعنى اوالً اینکه قدرشناسى از روحانیون بزرگوار و تبعیت از آنان، وظیفهکرده
ـ         و ملّ ر و ى و انقالبى اسـت کـه هیچگونـه غفلـت از آن جـایز نیسـت. ثانیـًا اینکـه تحج

ه منافع شخصـى و دنیـاطلبى و   واپسگرایى در میان روحانیون و یا خداى نخواسته توجه ب
ــراى   ــه زیورهــاى مــادى و سوءاســتفاده از مکانــت اجتمــاعى، خطــرش ب روى آوردن ب
روحانیت، کمتر از حمالت دشمن نیسـت؛ بلکـه بـه مراتـب از آن بیشـتر اسـت. و ثالثـاً        
وضعیت دوران انقالب و توجه روزافزون به اسالم در خارج از مرزهاى کشـور اسـالمى،   

پایـان معـارف   ي بىه علماى دین، با بینشى کامالً نو و با استفاده از ذخیرهایجاب میکند ک
ي اسالمى را هموار نمایند تى و اجتهاد زنده و پویا، راه جامعهدین و با اسلوب فقاهت سنّ

ى علمیه با تحولى اساسى، خود را بـا نیازهـاى امـروز جهـان تطبیـق دهنـد و       هاحوزهو 
هاى خود قرار دهند و البته با اعمال دقت الزم و برجسته نوآورى را جهت و سمت برنامه

کردن اصول و مبانى فقاهت، راه را بر التقاط و کجـروى ببندنـد. رابعـاً انـزوا و دورى از     
وجـه در  هیچبه -ي اسالمى استکه خواست دشمنان و خالف وظیفه -فعالیت سیاسى را

مخصوصاً در مواقع خطر، پیشـاپیش   ى علمیه راه ندهند و هموارههاحوزهزندگى خود و 
ناپذیر مشغول باشند و علم را با عمل و تفقه صفوف مردم، به تالشى مخلصانه و خستگى

مدرسـه،   را با جهاد و معرفت را با تبلیغ قولى و عملـى همـراه سـازند و هـر سـه سـنگرِ      
 مسجد و جبهه را پر کنند.



224  / ،  ، 
 اصل یازدهم؛ بزرگداشت وفاداران فداکار انقالب

)در این مقال، الزم است بزرگداشت وفـاداران فـداکار نیـز بعنـوان یکـى از نقـاط       11
 ي معارف انقالب ذکر شود. عمده

 

 اصل دوازدهم؛ الگو و اصل بودن خط امام در ادامه راه انقالب
 تعالى اللَّه(رضواني حیات مبارك امام خمینىساله )ختام سخن آن است که دوران ده12

ي انقالبى ماست و خطوط اصلى انقالب، همان است ي حیات جامعهمونه، الگو و نعلیه)
طمع و کوردل که گمان کردند با فقدان امام که امام ترسیم فرموده است. دشمنان خام

آغاز شده است،  (ره)خمینى، دوران جدید با مشخصاتى متمایز از دوران امام خمینى
زنده است. نام او پرچم این انقالب،  سخت در اشتباهند. امام خمینى، یک حقیقت همیشه

و راه او راه این انقالب، و اهداف او اهداف این انقالب است. امت امام و شاگردان او که 
ي فیاض آن موجود ملکوتى سیراب شده و عزت و کرامت اسالمى و انسانى از سرچشمه

غیرمسلمان،  اند، اکنون شاهد آنند که ملتهاى دیگر، حتى ملتهاىخود را در آن جسته
ي نجات خود دانسته و آزادى و عزت ي تعالیم انقالبى آن قائد عظیم را مایهنسخه

جا  ي دوران، مسلمانان در همهاند. امروز به برکت نهضت آن یگانهخویش را در آن یافته
ي ظالمانه، رو به ویرانى نهاده است. ملتها ارزش اند و کاخ امپراتوریهاى سلطهبیدار شده

جا، چشم  ي خون بر شمشیر را تجربه میکنند و همه در همهى را دریافته و غلبهم ملّقیا
 اند.به ملت مقاوم و نستوه ایران دوخته

 

         
و دیگر سردمداران استکبار، چیزى مهمتر از ایـن نیسـت    امریکابدیهى است که براى 

ي خود برگردد، یا در آن تردید کنـد؛ زیـرا در ایـن صـورت،     ساله از راه دهکه ملت ایران 
ي خون بر شمشیر، مـورد تردیـد قـرار    ي درخشان امید ملتها کور خواهد شد و غلبهنقطه

خاتمـه یـافتن   «ي ملتهاى جهان اعالم میکنیم کـه تفکـر   خواهد گرفت. ما صریحاً به همه
ن سـعى در القـاى آن دارد، خدعـه و نیرنگـى     که دشمن بـا صـد زبـا   » دوران امام خمینى

و همکارانش، امام خمینى در میان ملت خـود و   امریکارغم استکبارى بیش نیست و على
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ي خود حاضر است و دوران امام خمینى ادامه دارد و خواهد داشت. راه او راه مـا،  جامعه
 ي ماست.هدف او هدف ما، و رهنمود او مشعل فروزنده

صوصاً جوانان عزیز و نوجوانان، خود را سربازان امام محبوبشان ي ملت و مخهمه
ت و قدرت  (ارواحنافداه)االعظماللَّهبدانند و با اتّکال به خدا و استمداد از حضرت ولىبا قو

به سمت هدفهاى عالى امامشان حرکت کنند و بدانند که پیروزى نهایى از آن ماست. 
» َ َ َ  ُ َّ  

َ
 ْ ِ َ ّ َ  َ  ُ ُ«1. 

 
  03/1369/ 13، (ره)امام خمینى ارتحال سالگرد در رفسنجان، عزادار مردم با در دیدار

              
ي الهى، بـراى اظهـار   شما برادران مخلص و بامعرفت، با این احساسات پاك و انگیزه

امـام   معنویـت  اگـر اید. ، این همه راه را از رفسنجان آمدهارادت به آن مرد داراى معنویت
 ایـن  نمیشـد،  هـم  انقـالب  آمد،نمى وجود به حرکت این نمیخورد، تکان کشور این نبود،
 هـم  او رحلـت  در آمـد، نمـى  وجـود  بـه  هم ابرقدرتها و قدرتها مقابل در پوالدین حصار
 شـدند،  منقلـب  نفـر  میلیونهـا  نفـر،  یک درگذشت باکه  شد چه. نمیشد برپا توفان اینطور
 عـزادار  دنیـا  جـاى  همـه  در انسان میلیونها کرد، گریه چشم میلیونها شکست، دل میلیونها
 ي خـدا بنـده  شـد،  متصـل  خدا به زندگیش در ي صالح،بنده آنکه  بود این علت شدند؟
 برد باال را او هم خدا. نگه داشت دور نفسانى هواهاى از را خود و کرد اطاعت را او بود،
 و بیـان  زبـان  بـا  را دنیاکه  داد را اثر آن او، بیان و نفس در و کرد اولیاء و انبیاء تلوتالى و

 امام حرکـت  رهنمودهاى پرتو در دنیا است، هنوزکه  هنوز و داد تکان خود عمل و ارشاد
 .بود خواهد همین هم این از بعد شاءاهللان و کندمی

 
  03/1369/ 14، (ره)امام خمینى رتحض ارتحال سالگرد اولین در مراسم

ّ(ره)   ؛   
 پیامبر همسران از یکى از. بود ما انقالب ارزشهاى اي ازمجسمه ما، امام بزرگوار

ُ َ : «گفت جواب در. کند توصیف را بزرگوار آنکه  خواستند وآله)علیهاهللا(صلّیاکرم ُ 
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 اوکه  کنیم عرض ي امام بزرگوارمان بایددرباره امروز ما. بود ممجس قرآن یعنى. 1»ُ

 و احساسات و اخالق و زندگى در مجسم ناب اسالم مجسم، انقالبى اسالم
که  کارى. داد پاداش او به هم متعال خداى. بود خدا براى فانى نیز و گیریهاتصمیم
 پیامبران کار از بعد. بود نظیربى کارى گرفت، انجام دوران این در بزرگوار این بدست

 .بود نداده انجام عظیمى حرکت چنین کسى اولوالعزم،
 

        (ره)    
 ایـران  ملت به خدا، صالح عبد این عمل تأثیر در باب و انقالبمان در باب را نکته یک

 از و مـا  انقـالب  از نامى جهان، سطح درکه  نىي کساهمه به و عالم مسلمان ملتهاى به و
 اسـاس  بـر . ماسـت  ي حرکـت قاعـده  و مبنـا  این،. بگویم اند،شنیده ما بزرگ امام خمینى

 انقـالب  بـا کـه   اسـت  ایـن  جملـه  آن. میکنیم حرکت و مبارزه و زندگى ما بینش، همین
اي طـوالنى  مبارزات با و عالم ي ازنقطه این در اسالمى نظام تشکیل با و ایران در اسالمى

 داد، انجـام  اسـالم  و انقـالب  از حفاظـت  بـراى  الشأنش،عظیم رهبر سر پشت ما ملتکه 
 مـادى  قـدرتهاى . آمد وجودبه عالم در قبل، دوران با متمایز خصوصیاتى با جدیدى عصر
 دنیـا  در دوران ایـن  نخواهـد،  چه و بخواهد چه امریکا نخواهند؛ چه و بخواهند چه دنیا،
 ضعیف دولتهاى و ملتها روى جدید، عصر این تأثیرات و است رفته هم پیش و دهش آغاز
 .است محسوس ابرقدرتها و قوى دولتهاى روى نیز و

 

 ِ     »  «   
 تـأثیرات  از را خـود  نمیتواند کسهیچ میشود، آغاز بشر تاریخ در جدیدى عصر وقتى

 کـس هـیچ . اسـت  بـوده  همینطـور  هـم  بشر ي تاریخگذشته دوران. بدارد اربرکن عصر آن
 جهـان  در انسانى و الهى محکم هاىپایه باکه  دورانى تأثیرات از را خودش نیست ممکن
 و ملتهـا  از بسـیارى  اگرچـه . بکنـیم  اعـالم  را ایـن  خـواهیم می مـا . بدارد دور شده، شروع

 دنیـا  ي سیاسـى نقشه حتى گرفتند، قرار دجدی عصر این تأثیر تحت زمین، سطح دولتهاى
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 سیاسـى  و قدرتمنـد  کننـدگان قضاوت و تحلیلگرانکه  نداریم توقع اما است، شده عوض
 آغاز جدیدى دورانکه  نمیکنند اعتراف آنها. است شده آغاز عصر اینکه  کنند اقرار عالم
 و عصـر  ایـن . کننـد می احساس را آن و اندگرفته قرار دوران این تأثیرتحت اما است؛ شده
 .نامید »امام خمینى دوران« باید را جدید دوران این

 

  (ره)      
 ناپذیر است:چند خصوصیت در این دوران هست که از آن تفکیک

 خصوصیت اول دوران امام خمینی
. بعد از آنکه سیاست یکى از این خصوصیتها، گسترش اعتقاد و باورهاى مذهبى است

ى از زندگى مردم حـذف  ي جهانى این بود که دین و معنویت را بکلّقدرت و نظام سلطه
اعتقـاد بـه ارزشـهاى الهـى     ایمان و بىدین و بىیي بي بشرى را یک جامعهکند و جامعه

عکس آن سیاستها عمل کرده است. نـه فقـط در   ت نماید، این دوران جدید، درست بتربی
ا در کشورهاى اسالمى، مردم به باورهاى دینى برگشتند، بلکه در سطح جهان و در ایران ی

میان جوامعى که دهها سال ضد مذهب زنـدگى کـرده بودنـد، اعتقـاد مـذهبى و گـرایش       
 معنوى رشد کرده است.

ي این حرکت، به این ترتیـب خواهـد بـود کـه هرجـا معنـویتى عمیقتـر و        البته آینده
ي بیشـترى بـراى ملتهـا خواهـد     طبقتر با فطرت بشر باشـد، جاذبـه  خالصتر و سالمتر و من

قـرار   ءآمد و مـورد اسـتهزا  ارزش به حساب مىداشت. آن روزى که دین و معنویت، ضد
ایمـانى و تهـى بـودن از اعتقـاد معنـوى، یـک       دینـى و بـى  داده میشد، گذشت. امروز، بى

گرفته و در بسـیارى دیگـر هـم    ارزش است. در بسیارى از نقاط عالم، این کار انجام ضد
انجام خواهد گرفت. این، یکى از ویژگیهاى عصر جدیـدى اسـت کـه ایـن مـرد بـزرگ،       

ي آن را سـر داد و  که کسى باور نمیکـرد، داعیـه  پرچم آن را در دنیا برافراشت و درحالى
 دلها را به آن متوجه کرد.



228  / ،  ، 
 هاي مردممعنا بخشیدن و اصالت دادن به توده

ین عصر جدید، معنا بخشـیدن بـه ارزش انسـانها و حضـور مـؤثر      خصوصیت دیگر ا
ي امام ما آغـاز شـده اسـت و    ى میلیونى مردم است. در دوران جدیدى که بوسیلههاتوده
کننــده و ى مــردم، اصــل و تعیــینهــاتــودهي آن محــدود بــه ایــران هــم نیســت، دایــره
. در گذشـته، مـا انقالبهـاى    اند و آنها هستند که جریانها را هـدایت میکننـد  گیرندهتصمیم

زیادى را سراغ داریم که با احساسات مردم به پیش رفتـه اسـت؛ امـا امـروز وضـع فـرق       
المللـى، قـدرتهاى مسـلط بـر     میکند. امروز، در دنیایى که دهها سال بعد از جنگ دوم بین

قابـل  هاى آنها باشـند و در م ي مردم دنیا را عادت داده بودند که تسلیم خواستهعالم، همه
از خودشـان بـروز ندهنـد، ناگهـان شـما       ايي قدرتهاى جهانى حرفى نزننـد و اراده اراده

ى میلیونى مردم، با همـان سـبکى حرکـت    هاتودهمیبینید که در کشورهاى اروپاى شرقى، 
ي با رژیـم ستمشـاهى   آیند که ملت مسلمان ما، در مقابله و معارضهمیکنند و به میدان مى

ي انسانىِ این دوران و عصر جدیـد، عبـارت از   به تعبیر دیگر، مشخصه وارد میدان شدند.
کـه در ایـران اتفـاق    همچنـان  -پیروزى خون بر شمشیر است؛ یعنى در این دوران جدید

آحاد مردم بدون تجهیزات و سالح، فقط با جسم و جان خودشان به میدان آمدنـد   -افتاد
یـن روش، امـروز در دنیـا روش    و فضا را بر حکومـت غاصـب و ظـالم تنـگ کردنـد. ا     

ى مردم، ولو بدون سالح، امروز در دنیا معلوم هاتودهى است. قدرت حضور اشدهشناخته
 شده است.

ى هـا تـوده رغـم خواسـت   قدرتها باید بدانند که بعد از این، در هیچ جاى دنیـا، علـى  
پیـدا بکنـد،   میلیونى مردم، نمیشود حکومت را ادامه داد. هرچه این موج در دنیا گسترش 

تر خواهد شد. این، آن حرکتـى  هاى غیرقانونى و ظالمانه و غیربشرى، سختکار بر سلطه
بود که امام بزرگوار ما، به برکت آگاهى و ایمان این ملـت، در کشـور ایـران انجـام داد و     
الگویى براى دنیا شد. لذا شما میبینید که بعد از سالها، داخـل سـرزمینهاى اشـغالى، ملـت     

رغــم شــدت و ســطوت دولــت غاصــب و ظــالم فلســطین قیــام میکننــد و علــى مظلــوم
 صهیونیستى، کار را پیش میبرند.

 اصل آزادي از سلطه و نفوذ قدرتهاي بزرگ
از جمله خصوصیات دیگر عصر جدیدى که امام بزرگوار و انقالب ما در سطح جهان 
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رتهاى بزرگ اسـت؛  به وجود آوردند، عبارت از اصل آزادى از سلطه و تصرف و نفوذ قد
شناخته شد. تقریباً » نه شرقى و نه غربى«یعنى همان چیزى که در انقالب ما، بعنوان اصل 

ي انقالبهاى بزرگى که در قرن بیستم در دنیا اتفاق افتاد، وقتى ملتها یـا گروههـاى   در همه
رى مبارز، کار خودشان را آغاز میکردند و مبارزه را علیه یک سلطه و یک قدرت، مختصـ 

پیش میبردند، خودشان را به یک قدرت دیگر وصل میکردند. اینکه یک ملت، بـا اتّکـاى   
کس و هیچ قدرت اعتمـاد  به خود و با توکل به خدا، در مقابله با یک قدرت ظالم، به هیچ

و اتّکا نکند، راهى بود که ملت ایران به رهبرى امام بزرگوار آغاز کردند و امروز در دنیـا،  
 ریج رهروان زیادى پیدا میکند.این راه بتد

 اولین ملت وارد شونده به دوران امام خمینی
این دوران جدید که امام ما آن را با قیـام و ایسـتادگى و اتّکـال بـه خـدا و تکـریم و       

شاءاللَّه ملتها را تعظیم نسبت به ارزشهاى معنوى و با اعتمادش به آحاد مردم آغاز کرد، ان
جات خواهد داد و دوران زوال قدرتهاى بزرگ مادى جهـانى را  هاى جهانى ناز شرّ سلطه

نزدیک خواهد کرد. این، از برکات آن بزرگوار است. ملت ما، پشت سر رهبر باعظمـت و  
هـاى آن را  استثنایى خود، اولین ملتى بود که قدم در ایـن دوران جدیـد گذاشـت و پایـه    

 هدى بر صدق این ادعاها شد.مستحکم کرد و با مقاومت خود، براى ملتهاى دنیا، شا
 

       
ي ما پیروان این بزرگوار و آحاد مردم که شاگردان این استاد بـزرگ  و اما امروز وظیفه

اند، چیست؟ ما باید بدانیم که امروز چشـم دنیـا بـه ملـت ایـران اسـت؛       مقام بودهو عالى
مروزى، تمـام چشـمها و دلهـاى حسـاس عـالم، متوجـه       که سال گذشته در مثل اهمچنان

تهران بود. وقتى خبر در دنیا پخـش شـد، حقیقتـاً دوسـتان و دشـمنان، در حـال بهـت و        
ي دیگـر. مـا نبایـد    حیرت و انتظار قرار گرفتند؛ دوستان با یک انگیزه و دشمنان با انگیزه
ي مـا کـم شـده    یفهتصور کنیم که با گذشت یک سال، اهمیت و حساسیت و سنگینىِ وظ

ولیت بر دوش آن کسانى که خود را پیروان این ئاست. نه، هرچه میگذرد، سنگینى بار مس
 ي او میدانند، سنگینتر میشود.وسیلهشدگان بهبزرگوار و هدایت



230  / ،  ، 
دنیا امروز متوجه ملت ایران است. ما ملت ایران باید بتوانیم در پرتو تعالیم اسـالم، بـا   

آن و در جهت رهنمودهاى امام بزرگوار راحلمان، بسمت هـدفهاى  ک به اسالم و قرتمس
متعالى این انقالب، حرکتمان را با شتاب هرچه بیشتر ادامه بدهیم. یک لحظه توقف جایز 

آنهایى که امیدوار بودند اسـالم از دنیـا محـو     -خورده نیست. ما باید بدانیم دشمنان زخم
همچنـان   -روز در دنیا عالمگیرتر شده اسـت رغم خواست آنان، اسالم روزبهبشود و على

در کمینند تا ما یک لحظه غفلت کنیم. لذا غفلت براى مـا حـرام اسـت. ملـت ایـران، بـا       
قدرت و استقامت و توکل به خدا و اتحاد کامل و شرکت در سازندگى عمومى کشـور و  

را از  -گـان خوردو ارتجاع و زخم امریکایعنى  -با آگاهى و هوشیارى خود، باید دشمنان
اندازى به این انقالب و به کشور عزیزمان مـأیوس کنـد. اسـتکبار جهـانى از ملـت      دست

اگـر   ي بدکاران و راهزنانى که از انسانهاى شجاع و آگاه میترسـند. ایران میترسد؛ مثل همه
ي خدا را روى این ملت میبندند و حق میبینید که دولت سعودى و حکام حجاز، راه خانه

ا از حج غصب میکنند، بخاطر آن است که امریکا از این ملـت میترسـد. نبایـد    این ملت ر
در مراسم حج، مگر چیست؛ این شـعار  » مرگ بر امریکا«لوحان گمان کنند که شعار ساده

ي امریکـا و  ي غاصـبانه هـاى سـلطه  ا خارج میشود، مگر بر پایـه ههو فریادى که از حنجر
ي کننـده ي این شعارها نبود، اگر تـأثیر تعیـین  ر شکنندهاسرائیل چه اثرى میگذارد. اگر تأثی

 هاى جهانى نبود، با ملت ما اینقدر دشمنى نمیشد.فریاد بحق ملت ما علیه سلطه
 

؛            
یزهایى است که قلب ، چوآله)علیهاهللا(صلّیي خدا، قبر مقدس پیامبري حج، خانهفریضه

ً «ي خدا متعلق به بندگان خداست. ملت ما مشتاق آن است و حق ملت ماست. خانه

 ِ َ
ْ َ  ِ  ُ ِ ي خدا، مردمانى که در مکه ساکن هستند، هیچ فرقى : نسبت به خانه1»َ

دگان خداست؛ ي خدا، ملجأ بنبا مسلمانانى که از اقطار عالم به آنجا میروند، ندارند. خانه
است. » مرگ بر اسرائیل«و » مرگ بر امریکا«چرا مانع ملت ما میشوند؟ این، بخاطر شعار 

این، یعنى همین تأثیر حضور مردم و پیروزى خون بر شمشیر. این حرکت امریکا و 

                                           
 .25ي یهآ ي حج،سوره 1
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مو سیاستهاى امریکا را اجرا میکنند و نفع آنها را در نظر حکام سعودى که متأسفانه موبه
مرگ بر «ي اسالمى و نفع ملت مسلمان را بخاطر این است که شعار نه وظیفه میگیرند و

و شعار وحدت مسلمین که یکى از خصوصیات همین » مرگ بر اسرائیل«و » امریکا
هاى جهانى شکننده آغاز کردند براى استکبار و سلطه(ره) دوران جدیدى است که امام

 است و برایشان قابل تحمل نیست.
 

              
ملت شجاع و بزرگ ایران! شما در دوران حیات امام بزرگوار و عالیقدرتان، امتحان 

پاى ایشان حرکت کنید خوبى دادید. شما کسانى بودید که توانستید پشت سر امام و پابه
 منان بر شما ملت ایران تحمیلو به جلو بروید. شما خسته نشدید. سختیهایى که دش

کردند و قصدشان این بود که شما را خسته کنند، نتوانست شما را خسته کند. از اول 
پیمانانش این بود و هنوز هم هست که کارى پیروزى انقالب، سیاست قطعى امریکا و هم

و جنگ ي اقتصادى کنند، تا شاید بتوانند ملت ایران را خسته کنند؛ اما شما از محاصره
آمد، گوى سخنگویان استکبار جهانى بیرون میتحمیلى و دشنامهایى که از دهان یاوه

اید. خداى متعال که خسته نشدید و نشان دادید که آگاه و مؤمن و صادق و ملت شایسته
ي شما ملت ایران را براى اولین پایگاه اشتعال انوار معنویت و اسالم در دوران سلطه

 رد، بخاطر همین خصوصیاتتان بود.مادیگرى انتخاب ک
بعد از رحلت امام هم، شما ملت بزرگ و رشید و آگاه، امتحان بسیار خوبى دادید. در 
سطح عالم، چشمها از شجاعت و آگاهى شما مبهوت ماند. همه یا اکثر دشمنان ما در دنیا 

ختالف منتظر بودند که با رحلت امام، انقالب از هم بپاشد؛ جمهورى اسالمى دچار ا
داخلى بشود و حمایت مردم را از دست بدهد؛ ولى شما نگذاشتید و به دهن این دشمنان 

گو زدید. مرحبا بر شما! روح امام از شما راضى است؛ گوارایتان باد! شما نشان دادید یاوه
که از بسیارى مدعیانِ در طول تاریخ، ایمانتان قویتر و قدمتان راسختر است. من به شما 

م، خداى متعال پاداشتان را داد، این صبر شما را مثمرثمر کرد و نگذاشت عرض میکن
َ«نتیجه بماند. بى ْ َ  َ  ْ ِ ّ َ  ْ ِ  ٌ

َ  ْ ِ ْ
َ َ  ِ

ُ
«1. 
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، ایـن شـده اسـت کـه     ي پایدارى و استقامت شما بعد از رحلت حضـرت امـام  نتیجه

بودند تا جمهورى اسالمى از بین برود، تحلیلهاى دنیا عوض گردید. آنها که منتظر نشسته 
اي ندارد. آنهایى که خیال میکردند میشود ملت ایران را ترساند یا خسته فهمیدند که فایده

اي ندارد. لذا امروز ما شاهد آن هستیم که غیـر از رأس فتنـه و فسـاد    کرد، فهمیدند فایده
جهـت بـا او   متصل و هـم یعنى رژیم جبار امریکا و کسانى که بصورت شدیدى وابسته و 

بـا آنهـا کنـار     وجـه انقـالب  هـیچ هستند و با ملت ایران دشمنىِ بسیار عمیقى دارند و بـه 
ي کسانى که در دنیا شـاهد و نـاظر وضـع    آیند، بقیهکنار نمی آید و آنها هم با انقالبنمی

دراز ملت ما بودند، در مقابل این ملت سر تعظیم فرود آوردند و به طرفش دست دوستى 
کردند. ملت ایران نشان دادند که با قدرت و استقامت میتوان احترام ملتها، بلکه دولتهـا را  
در سطح جهان جلب کرد. دشمنان ما، از اعمال فشار روى ملتمـان مـأیوس شـدند. ایـن،     

 دستاورد بسیار بزرگى است.
 

یـت از  و در حما این وحدت و یکپارچگى را که شما مردم، در جنـگ و اول انقـالب  
به هنگام حیات و ممات ایشان و در تمام قضایا در طول این یازده سال نشان دادیـد،   امام

 ي مأیوس کردن دشمنان شماست.ي شما و مایهقویترین حربه
  

     
ن میشـود،  ي آحاد مردم وظیفه دارند، تا حدى که میتوانند و براى آنها وظیفه معـی همه
ي بـه امـام، یعنـى ایـن. همـه بایـد از دولـت        سازندگى کشور شرکت کنند. عالقهدر کار 

ي حمایت کنند و پشت سر دولت، خرابیهاى جنـگ و ویرانیهـاى ناشـى از دوران سـلطه    
 طاغوت را ترمیم کنند.

 

     
شمن اسالم و ما باید به امید خدا و با توکل به او، این راه را ادامه بدهیم. ما از د

شاءاللّه احساس خستگى و ضعف نمیکنیم. ابهت نمیترسیم. ما در راه خدا، إن انقالب
قدرتهاى پوشالى مادى، نخواهد توانست ما را در این راه و به سمت این هدف، متزلزل 
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ي مسلمانان عالم کند. ما آن روزى را در مقابل چشم داریم که اسالم توانسته باشد به همه
ي سرطانى اسرائیل را از پیکر هد، به آنها زندگى شرافتمندانه عطا کند و شرّ غدهعزت بد

اسالمى و میهن اسالمى بکند. ما چشم به روزى داریم که امت مسلمان، یکپارچه و 
ي کشورهاى اسالمى، پرچم اسالم را بدست گیرند و اسالم ناب متحد، از همه

چشمهاى مردم جهان عرضه کنند و شوق و محبت  را در مقابل وآله)علیهاهللا(صلّیمحمدى
انسانها در همه جاى عالم را به سمت آن جلب نمایند. هدف ما اینهاست. راه ما همان 

بزرگوارمان ترسیم کردند. همسفر ملت ایران در این راه طوالنى،  راهى است که امام
را حفظ کنیم و یک دلهاى مشتاق ملتهاى مسلمان دیگر است. در این راه باید اتحادمان 

 آن، هدفهاى متعالى را از چشم دور نداریم.
 

امام  والدت سالروز در خراسان، استان مردم مختلف اقشار و مسئوالن روحانیون، علما، از کثیرى جمع با در دیدار
  03/1369/ 15، رضا(ع)

          
اى گذاشته بودند؛ چون در برهه» چهارراه خاورمیانه«اسم ایران را الملل، در جنگ بین

طوالنى از زمان، تنها راه ارتباطى بین شرق آسیا و اروپا بود. مزیت دیگر این کشور آن 
فارس، لب دریاى عمان و در حساسترین مناطق قرار دارد. در است که در کنار خلیج

ریکا و در اوج پیروزى استکبار، ناگهان در ي تالشهاى استعمار امریکا و غیرامبحبوحه
نظیر، در العاده و بىفوق عظیم همراه با رهبرى ي بسیار حساس، یک انقالبیک نقطه

ي یک ملت قهرمان میان احساسات و عواطف و آگاهیها و نیروهاى مخلصانه و صادقانه
میکشد. تمام برکه اسالم بکلّى آنها را منقلب کرده و ترس را از وجودشان ریخته سر

هایشان به هم ریخت. اول باور نکردند و نتوانستند بفهمند چه شد. شما مشهدیها، نقشه
و تغییر درونى مردم  خودتان میتوانید دقیقاً مشخص کنید که اوج و سرفرازى انقالب

کس نمیتواند معین کند. ناگهان مشهد و یا مردم خراسان، از چه لحظه و زمانى بود؟ هیچ
، عنایت الهى، توجهات غیبى، فیوضات »آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند«طف نظر ل

پشت سر آن  ملت را منقلب کرد. انقالب (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)اللّه االعظمبقیۀولی امر و 
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ي الهى براى مسلمین بود، با سرعت به حرکت درآمد و هر که بزرگترین عطیه رهبرى

 یش رفت، بقدر ده قدم رشد کرد.قدمى که این ملت پ
 

           (ره) 
ابرقدرتها، چکار میخواهند بکنند؟ اینکه امریکا و همدستانش هرازگاهى یکبار، با یک 

آور سعى میکنند که این کوه استوار یعنى ملـت ایـران را از   تهدید حقیقتاً مضحک و خنده
ن خارج کنند، چرا اثر نمیکند؟ براى خاطر اینکه هـر تهدیـدى نسـبت بـه جمهـورى      میدا

اي نخواهـد داشـت. چطـور میتواننـد     اسالمى و مسئوالن آن، براى اسـتکبار دیگـر فایـده   
ي مسلمانان را که با انقالب ما به آنها برگشته، دوباره از آنها بگیرند؟ صد و پنجـاه  روحیه

مسلمانان انگلیس، چـه موقـع بـه خودشـان قـدرت و جـرأت       سال دیگر کار الزم دارند. 
میدادند که هزارهزار به خیابانها بیایند و سخن حق خودشان را با صداى بلند بیان کننـد؟  

ي ي مسلمان، چه موقع جرأت میکرد که در قلب دنیاى کفر و فسـاد، داعیـه  یک دختربچه
 مسلمانى و حجاب مسلمانى داشته باشد؟

که شما و انقالب شما و امام شما و این جنگ پربرکت شما، به اینها روحیه است 
ي پوالدین و سخن حق و مشت ي مسلمانان عالم داد. مقاومت و قیام و روحیههمه
ي شما، مسلمانان دنیا را زنده کرد. استکبار نمیتواند این را عالج کند. ما ضربه و کردهگره

این بذر را پاشید. چکار میتوانند  (ره)امامشکست را بر امریکا و استکبار وارد کردیم. 
 بکنند؟ براى همین است که استکبار، در مقابل ملت ایران، دستپاچه است.

 

            
 ایدشـ کـه   بـود  همین براى کرد، علم را رشدى سلمان ماجراى استکبار،که  روزى آن
ي روحیــه بــه او، شــیطانى کتــاب و روســیه و روزســیه حقیــر موجــود آن راه از بتوانــد

 شـاید  کتـاب،  ایـن  در بدگویى و دشنام با. بزند لطمه -دنیا از بخشى در الاقل -مسلمانان
امـام   العملعکس. شد جانشان وبال عمل، همین. کنند تضعیف را مسلمانان قدرى بتوانند

 آنـان . کـرد  غـافلگیر  را ي آنهـا همـه کـه   بـود  کوبنده و قاطع آنچنان توطئه، این مقابل در
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 .کنند تضعیف را ي مسلمانانروحیه کتاب، آن کردن بزرگ و نشر با خواستند
. کـرد  دگرگـون  را ورق بکلّـى کـه   بود قوى آنقدر امام، ي متقابلضربه و العملعکس

 جـا همـه  در اسالمى لتهاىم وافر شوق و تصدیق و اقبال باکه  رشدى سلمان اعدام حکم
 طرفداران حاال. شدمی تضعیفکه  بود ي آنهاروحیه حاال. کرد دگرگون را کار شد، مواجه
 سـردمداران  حـاال،  تا روز آن از لذا. کردندمی دفاع خودشان از مدت این طول در باید آنها

 ایـن  شـان کلمات اولـین  از کردنـد،  اسالمى جمهورى باکه  هایىمقابله در استکبار، و غرب
 ایـن  از یکـى  هرجـا ! کنیـد  حلـش  طـور یک را رشدى ي سلمانقضیه این بیاییدکه  است
 را او حـرف  اسـت  ممکن فهمیدکه  کرد پیدا را کسى جهانى، ي استکبارزنجیره اىههمهر
 -حرفهـا  اولـین  جزو یا -زدکه  حرفى اولین برساند، اسالمى جمهورى مسئوالن گوش به
 !بشود حل قضیه نای بکنید کارىکه  بود این

 

            
ي ما چیست؟ دلهاى غیور و مؤمن و سرشـار از اخـالص، بـه ایـن نکتـه      حاال وظیفه

اي که مسـلمانان عـالم، بخـاطر انقـالب     ي قوىتوجه کنند. شما نباید بگذارید این روحیه
ي ملت ایـران  سرسوزنى تضعیف بشود. این، بزرگترین وظیفهاند، حتّى شما بدست آورده

ي مسلمین عـالم را کـه گفتـیم    ي تضعیف روحیهاست. امام ما به کمک شما مردم، توطئه
ي مسـلمین عـالم را   وپنجاه سال یا بیشتر برایش کار کرده بودند شکست داد و روحیهصد

میکنیم، باید مواظب باشـیم، کـارى    ي آن راه حرکتباال برد. من و شما که امروز در ادامه
اى که با انقالب ما باال رفته بود، خداى نکرده با عمل و اشتباه ما تنزل نکنیم که آن روحیه
 کند و ساقط بشود.

 

         
. مـا هـم   تمام شد! دشمن غلـط میکنـد   ، دوران امامدشمن تبلیغ میکند که با رفتن امام
، بـا  ي مردم هم اثبات کردند که نخیر، دوران امـام گفتیم، اعالمیه دادیم، حرف زدیم، همه

رفتن جسمانى و ظاهرى ایشان تمام نشد و نخواهد شد. این ثابت شـد؛ امـا ایـن دشـمن     
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است که میگوید. مبادا یک عده دوست نادان در داخل کشور، بعنوان دلسـوزى، بـه عقـل    

و  اي نشان کنند کـه خیـال نماینـد ایـن بـا خـط امـام       را در گوشه ناقص خودشان چیزى
تمام شد. اگـر چنـین سـخنى و لـو بـا       انقالب نمیسازد و شیون سر بدهند که دوران امام

 اشاره از زبان کسى صادر بشود، دشمن شاد خواهد شد؛ مواظب باشید.
 

         
کارکنان دولت، کشاورزان، کارکنان، کارگران، کسانى که براى انجـام  مسئوالن ادارات، 

ور، قـدرت و تمکّـن مـالى دارنـد،     کارهاى مربوط به سازندگى و خـدمات عمرانـى کشـ   
کسى هر کار میتواند بکند، پشـت سـر دولـت، بـا رعایـت مرکزیـت ایـن دولـت، بـه          هر

مراقبـت و دلسـوزى و   نسبت بـه دولتهـا، چقـدر     سازندگى کشور کمک کند. دیدید امام
 پشتیبانى و حمایت میکردند؟  

 

          
این حرکت و تالش و قدرت و استقامت و یکپارچگى و پایبندى به اصـول انقـالب،   

 را شاد میکند. روح مقدس امام
 قاعـدتاً  هـم  امروز د،بردنمی رنج دنیوى زندگى در ایشان روز آنکه  چیزهایى همان از
. بردنـد می رنـج  چیزهـایى  چه از ایشان ببینید میشود؛ آزرده چیزها آن از ایشان مطهر روح

 بـا  مبـارزه  و مقابلـه  و اجتمـاعى  عـدالت  و ضـعفا  و فقـرا  طرفدار و وحدت امام طرفدار
 کیفیـت  بـا  و روزافزون فعالیت طرفدار بود، وابستگانشان و جهانى استکبار کلفتهاىگردن

 طرفدار بود، فاضل و عالم و شناسوظیفه و آگاه و متعهد علماى و روحانیت بیشتر رچهه
 همـان  هـم  امـروز . بـود  منـد عالقـه  مسـئوالن  طرفـدار  بـود،  پرشـور  و بااخالص جوانان

. راههاسـت  همـان  و هدفها همان مرزها، و حدود همان خط، همان هم امروز. حرفهاست
 .بشود دهپیمو درست راه، اینکه  باشید مواظب
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  03/1369/ 16، (ره)امام خمینى ارتحال سالگرد اولین مراسم خارجى میهمانان با در دیدار

؛        
 بـا  و گشـود  را امـام بزرگوارمـان آن  کـه   را اسالمى امت سعادت راه بتوانیم شاءاهللان
 کمـک  و هدایت راه، آن رهروان هب خود، ممات و زندگى در و کرد طى قاطعیت و قوت
 .بپیماییم داشت، ارزانى را الهى

 

  (ره)     
ي امام بزرگوار ما برجسته است، یکـى، دو مـورد نیسـت. حقیقتـاً ایـن      آنچه در سیره

انسان واال و برجسته، ابعادى از زندگى خود را در معرض آموزش و تعلیم امت اسـالمى  
ي اساسى در زندگى آن بزرگوار وجود دارد که هرگز نبایـد از  ر داد؛ ولى دو، سه نکتهقرا

 دید ما مؤمنین به رسالت امروزىِ اسالم، پوشیده بماند.

 کار براي خدااخالص و 
ي کارهاى خود را براى خدا انجام میداد و اولین مسئله این است که آن بزرگوار، همه

بـا اخـتالف سـالیق و مسـلکها و      -مى در سراسـر عـالم  شاید فتح دلهاى آحاد امت اسال
که بدون هیچ تفاوتى، در مقابل عظمت و راه و پیام او، طوع و تسـلیم   -تربیتها و مؤثرات

بودند و همراهى نشان دادند، ناشى از اخالص آن بزرگوار بود. او براى خدا حرف میـزد،  
ا حمایـت میکـرد و حاضـر بـود     براى خدا اقدام میکرد، براى خدا قهر میکرد، بـراى خـد  

 نپسندیدن آحاد مردمى را براى خدا تحمل کند و تنها بماند و حرکت نماید.
شدنى ي اساسى حیاتش بود. راه آن بزرگوار هم، فقط با اخالص طىاخالص او، نقطه

اند. بزرگـان و پیشـروان   ى مردم، بحمداللَّه این اخالص را دارند و نشان دادههاتودهاست. 
جـا کـه ایـن اخـالص را بـه کـار        بران و علما و اندیشمندان و روشنفکران هم، هرو ره

بگیرند و با اخالص عمل کنند و براى خدا حرف بزنند و کار کنند، توفیق حتمـى اسـت.   
توفیق، به معناى تأثیر سخن در دلهاست. یعنى سخنى که صادقانه و براى خدا باشد، تأثیر 

و خدا این تأثیر را به او میدهـد. آن بزرگـوار، اینگونـه     خود را در دلهاى مستعد میگذارد
 بود.
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ي سخن او، واهمـه میکردنـد و   به همین خاطر است که دشمنان، از اشاره و یک کلمه

نه فقـط   -دوستان دلگرم میشدند. در حوادث دشوار، سخن امام توانست دلهاى افسرده را
رمى ببخشـد و حرکـت را تضـمین    گ -ي ایران، بلکه در سرتاسر آفاق اسالمىدر محدوده

وجه نباید این خصوصیت را دستکم بگیریم؛ مخصوصاً ما و کسانى کـه بـراى   هیچکند. به
 ل هستیم.ئي خطیرى قاولیت و وظیفهئخود، مس

 ي امام راحل(ره)نکته برجسته دوم در سیره
ى دیگر این است که او نظر وسیعى به دنیاى اسالم داشت و به دنبال همین نکته

ي اساسى است. دیدگاه وسیع، اعتقاد راسخ او به لزوم اتحاد مسلمین بود. این، آن نکته
مسئله این نیست که مذاهب یا فرق اسالمى و طوایف گوناگون سیاسى و اعتقادى و 
مسلکى و غیره، چه تعداد جمعیت یا چقدر قدرت سیاسى و اجتماعى دارند یا ندارند؛ 

ى هستیم، یا به امشکالت جهان اسالم، به دنبال چارهمسئله این است که اگر ما براى 
تر، اگر ما براى سربلندى و عظمت و عزت اسالم و قرآن مجاهده میکنیم، تعبیر درست

، از قبل از پیروزى انقالب، (ره)این با اختالف و درگیرى بین مسلمین سازگار نیست. امام
بعد از پیروزى انقالب هم، به طریق این هدف را دنبال میکردند و به آن توصیه مینمودند. 

 اولى این کار را کردند.
 
 را موحـد  و خـدا  بـه  مـؤمن  نیروهـاى  اتحاد و مسلمین وحدت اسالم،که  معتقدیم ما
 ي خـدا خانه حج اهداف بزرگترین از یکىکه  معتقدیم ما. است داده قرار فرایض از یکى
ِ : «اسـت  فرمـوده  خـدا  اینکـه . کند نزدیک هم به را مسلمانانکه  است این ـ َّ ِـ   ْ ِ ّ

َ
 َ

َ  َ  ً ِ  
ُ ْ َ  ِّ َ

ْ
ِ  ٍ ـ َ  ٍّ ـ

َ  ِّ
ُ  ْ ِ  َ

ْ َ  ٍ ِ  ِّ
 عـالم  مسـلمان  ي مردمهمه و 1»ُ

ــاى در را ــین روزه ــه در و مع ــاىعرص ــدودى ه ــد مح ــات مانن ــعر و عرف ــا و مش  و من
 ایـن  مسئله! میترسند؟ هم با مسلمین آشنایى زا اینقدر اینها چرا کند؛می جمع مسجدالحرام

 در و اسـتکبار  بـراى  مسـلمین،  سـخن  و نظر و بینش وحدت و اسالمى وحدتکه  است
 خطرنـاك  عـالم،  در سـلطه  حاکمیـت  دسـتگاه  در او ابزارهاى و غدار امریکاى آن، رأس

                                           
] پیـاده و [سـوار] بـر هـر شـتر      ] حج بانگ برآور تا [زائرانو در میان مردم براى [اداى .27ي یهآ ي حج،سوره 1

 .به سوى تو روى آورند -آیندکه از هر راه دورى مى -الغرى
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 .کرد بیان را آن بارها ما امام بزرگوارکه  است حقیقتى این،. است
 نکتـه  دو ایـن . هستید جمع اینجا در عالم، مختلف نقاط از مسلمان، ادرانبر از جمعى

 و اسـت  چیـز  همـه  روح و مایهکه  اخالص اول،: باشید داشته یاد به (ره)امام خمینى از را
 .  اسالمى وحدت بزرگ هدف دوم،

 

    ،   
 نهـال  نخواهـد،  چـه  و بخواهـد  چـه  امریکـا  و پاشیده را بذر این ما امام بزرگوار البته
 بخواهند چه امریکا، به وابستگان و مرتجعان. است رشد حال در اسالمى انقالب و اسالم

 اي بـه ضـربه  ي دشمنان،ناحیه از. است استمرار و ادامه به رو حرکت این نخواهند، چه و
 عـدم  و عمل سوء با مؤمنین، خود ناکرده خداى اینکه مگر شد؛ نخواهد وارد حرکت این

 هـدف،  و پیمودنى و هموار راه یک راه، والّا بزنند؛ ضربه خودشان به وظایف، به پایبندى
 .کند قطع را راه این توانست نخواهد دشمن و است روشن بسیار

ي رهروان این راه را کمک و تأیید کند و شهداى عزیز این راه شاءاللّه همهخداوند إن
ي و روح مقدس امام بزرگوار ما را با ارواح طیبهرا با اولیاى خودش محشور بفرماید 

 محشور بفرماید السالم)(علیهمي هدىپیامبران و ائمه
 

 1369/ 07/04اللّه الحرام، پیام به حجاج بیت

    »    «  
 قائد کبیر اسالم، امامالشّأن و عظیم ي سرطانى اسرائیل که از سوى امامشعار محو غده

باز، باید با قوت و شدت رغم میل سازشکاران سیاستمطرح شد، على اللّه علیه)(رضوانخمینى
 مطرح شود و به صداى عمومى مسلمین در حج تبدیل گردد.

 
  04/1369/ 20، غدیر سعید عید مناسبت به ایران، اسالمى جمهورى نظام کارگزاران و مسئوالن با در دیدار

        
 ي والیتمسئله روى اینقدر جامعه، دلسوزان و ما انقالبى ملت و اسالم علماى اینکه

 شمردند،می مهم آنقدر را آن ،)علیهتعالى اهللارضوان(ما امام بزرگوار و میکنند تکیه عادل فقیه
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 -بکنیم سلب ي اسالمیمانهجامع از را ي معنوىمسئله این اگرکه  بود همین بخاطر

 آنها براى غربى ارزشهاى و بودند غربى روشهاى به دلسپردهکه  کسانى آن کههمچنان
 همان به اول، سالهاى در خواستندمی ي اسالمى،جامعه در حکومت باب در بود، اصل
ي مسئله درکه  بکنیم و کردیممی را اشتباه این ما اگر و -بکنند عمل غربى اىههشیو
 همان سمت به و بکنیم فراموش را اسالمى معیار و مالك جامعه، مدیریت و ومتحک

 نقطه، این. رفت خواهد بین از ما ي اسالمىجامعه معناى برویم، دنیایى رایج فرمهاى
 .است کنندهتعیین

 

؛            
 هـر  و باشـد  تضـاد  با توأم و عمیق اختالف و ستگىدود نمایشکه  حرکتى هر امروز،
 را خـدمتگزار  و دلسـوز  و زحمتکش مدیران و کشور مجریان و نظام مسئوالنکه  حرکتى
امـام   و اسـالم  هـاى خواسـته  ضـد  بر و ملت این مصالح برخالف حرکتى بکند، تضعیف

 .بزرگوارمان است
 

  04/1369/ 25، خبرگان مجلس اعضاى با دیدار در

       
 و مجلس همین به شاید -پیامهایشان از یکى در) علیهتعالى اهللارضوان(امام راحلکه  همانطور

 جمهورى نظام در باال سطح مسئولیتهاى این بودند، فرموده -اسالمى شوراى مجلس یا
 و است، بیشتر تالش زومل و ي بیشتردغدغه بیشتر، اشتغال بیشتر، کار معناى به اسالمى،

 زمان اقتضاى و وضعکه  آنچه به توجه با صحیح، هدف و خالص نیت اگر. دیگر چیز نه
 خواهیم روسفید و سربلند شاءاهللان مسئوالن، دیگر و آقایان شما و من باشد، طلبد،می
 .آمد خواهد وجود به زیادى مشکالت باشد، خللى این در نکرده، خداى اگر و. بود
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نظیر استثنایى ، ناشى از حرکت عظیم ملت ایران و رهبرى بى١اوالً این حرکت

است. قطعاً اگر آن رهبر و این ملت  اهللا نفسه الشّریف)اللّه تعالى علیه و قدس(رضوانراحل ي امامپرجاذبه
الظّاهر هیچ آمد. علىاین وضعیت در عالم پیش نمیو آن حرکت و آن اخالص نمیبودند، 

ي دستگاهها و قدرتهاى استکبارى، روى عامل دیگرى وجود ندارد که در دنیایى که همه
آوردند، ناگهان در همه جاى عالم، اینطور اسالم سر بلند معنویت و اسالم فشار وارد می

 کند و قدرت و اقتدار اسالمى خودش را نشان بدهد.
 

  05/1369/ 01، ایران اسالمى جمهورى کارداران و سفرا و خارجه امور وزارت مسئوالن با یدارد در

         
به برادران عزیز خوشامد عرض میکنم و امیدوارم که این سمینار، با الهام از خط 

و با مددگیرى از  علیه)اهللا تعالىان(رضوراحل بزرگوارمان ي امامشده به وسیلهانقالبى ترسیم
روح شهداى بزرگوار این انقالب و با تکیه به ایمان و خلوصى که همواره در شما سراغ 
داشتیم و داریم و بحمداللّه وزارت خارجه و دستگاههاى آن، از روح اخالص و ارادت 

این روحیه، به مبانى اسالمى برخوردار بوده، در کار خود موفق باشد و با اتکاى به 
عملکرد و حرکات و تالش شما همواره مبارك باشد و خداى متعال و خاطر خطیر 

 را راضى و خشنود کند. (أرواحنا فداه)اللّهبقیۀحضرت 
 

         
حکومـت  یکى از مقاصد و اهداف استکبار جهانى در مقابله بـا جمهـورى اسـالمى و    

انقالبِى قرآنى ما، عبارت از ایـن اسـت کـه در سـطح ملتهـاى عـالم، بخصـوص ملتهـاى         
 مسلمان، وانمود کند که ایران اسالمى، از شعارهاى خودش دست کشیده است!  

 
استکبار جهانى و جناح دشمن ما در دنیا، از این قضیه منتفع است. دلیلش هـم خیلـى   

که پایگاه و مادر حرکتهاى مردمى  -لوم شد اینجاواضح است. دلیلش این است که اگر مع

                                           
 انقالبهاي اروپاي شرقی.  1
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دچـار تجدیـدنظر در مـنش و روش انقالبـى خـود       -بر اساس اسالم در سراسر دنیا بوده

شده، آن حرکتها به خودى خود خشک خواهد شد و از بین خواهد رفت. لـذا اینهـا ایـن    
نـام دارد،  » تندروى« موضوع را تبلیغ میکنند. آنچه را که به اصطالح آنها و در تعبیراتشان

ى جامعه در جمهورى اسالمى معرفى میکننـد و  بصورت جریانى منعزل و جدا از روال کلّ
ي دوران امـام اسـت،   سعیشان این است آن جریانى را که آنها میخواهند بگویند بازمانـده 

 یک جریان کوچک و محدود وانمود کنند.
 بعضـى  هـم،  اسالمى جمهورى درکه  است این تعجب و است عجیبى ترفندهاى اینها
 آورنـد مـى  اسـم  و میگویند اظهاراتشان در استکبارى، رادیوهاىکه  وقتى. آیدمی باورشان

 از کلّـى  روش و دسـتگاه  و دارد قـرار  نفر چند دوش روى ایران، امام در راه و میراثکه 
 در واقعیتـى  و نباشـند  فرضـى  نفـر  چنـد  اگـر  -نفـر  چنـد  آن خـود  است، شده جدا این

 ایـن، . اسـت  اینطورىکه  میکنند خیال و آیدمى باورشان -باشند داشته اسالمى رىجمهو
 .است لوحىساده خیلى

 

        ِ   
 به را آن ماکه  آنچه. امام است راه و خط همان ي ماست،جامعه متن امروزکه  آنچه
 ي امام دراشاره انگشت باکه  است چیزى همان م،میدانی خودمان دنیاى و دین صالح
 باز و کردیم حرکت آن در قدرت با سال یازده و گذاشتیم آن در قدم و شده باز ما مقابل
 بهکه  آرمانهایى از یکهیچ از. داد خواهیم ادامه را راه آن داریم، بدن در جان تا هم

 ي مسائلزمینه در چه کرد؛ نخواهیم پوشىمچش شده، ترسیم )علیهتعالىاهللا رضوان(ي اماموسیله
 نظام در پابرهنگان ي ترجیحزمینه در چه اجتماعى، ي عدالتزمینه در چه داخلى،
 بر آنها احساسات و اههانگیز و خواستها و منافع ترجیح نیز و ما کشور در و اسالمى
 را آن و مسئوالن از مردم ي حمایتزمینه در چه -دردبى مرفهان امام، تعبیر به و -مرفهان
 سمت به حرکت و خودشان نیروهاى بر ي مردمي تکیهزمینه در چه دانستن، فریضه

 ي مسائلزمینه در چه خودکفایى، و کشور درون در استعداد هاىسرچشمه جوشاندن
 آن کننده؛دخالت قدرتهاى و ابرقدرتها از جدایى خط استکبار، با مقابله یعنى خارجى،
 بندىبلوك واقعاً دنیاکه  روزى آن در -»غربى نه شرقى، نه« افتخارآمیز وانعن باکه  چیزى
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 و مقابله عالم، ستمگر و ظالم قدرتهاى ي بامبارزه شد،می معرفى -داشت غرب و شرق
 دنیا هر جاى در -باشد مشهود دنیا درکه  گرىسلطه اي ازنشانه هر با ي حتمىمعارضه
 و کشورى هر و ملت هر به نسبت سلطه نظام گالهاىچن تسلط ما نظر از نمیکند، فرقى
 و ي فلسطینمسئله شمردن اصلى و ي بزرگزمینه در نیز و -است مردود هر جایى در
  .کردند امام ترسیمکه  روشنى ي خطوطبقیه

 راه مـا  این، از غیر. نداریم راهى ما این، از غیر. است این اسالمى جمهورى خط پس،
. نمیکنـیم  احساس خودمان دوش اي برشرعى تکلیف هیچ این، از غیر. نمیشناسیم نجاتى
 .  است این ما شرعى تکلیف

 

         
 هـاى جمله و شکلها کردن درست در فعالش، مغزهاى و رادیوها و تبلیغات و استکبار
 وجـود  جریـان  دو میگوینـد . کننـد  معرفى دنیا در را این عکس تا میکنند، تالش تبلیغاتى

 یـک  و امـام،  حضـرت  زمان مفاهیم در تجدیدنظر به معتقد وسیع اصلى جریان یک: دارد
امـام   حضـرت  اصول بهکه  نفر چند مثالً به متکى اي وگوشه در بیخودى کوچک جریان
 .ندارد وجود چیزى چنین!! دارد اعتقاد

 

     
ي شـما،  جه داشته باشـید، در کشـورهایى کـه تشـریف داریـد، چهـره      آقایان سفرا! تو

 میشناسد باشد.   با همان خصوصیاتى که دنیا از امام اى انقالبى و یادآور امامچهره
 

  05/1369/ 07، ایران اسالمى جمهورى سیماى و صدا مسئوالن با دیدار در

           
 از مـا  برداشـت . بدانیـد انقالبـى   اسالم اصول تدریس براى دانشگاهى را سیما و اصد
 در میشـود؛  تدریس چیزى دانشگاه در ،»دانشگاه« امام که فرمودند. است این سیما و صدا
 میشـود،  تدریس دانشگاه این درکه  آنچه بشود؟ تدریس خواهدمی چیزى چه دانشگاه این
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 واقعـى  اسـالم  و انقالبـى  اسـالم  و ناب اسالم درسهاى و اهیممف ها،پایه پیامها، از عبارت
 .است آلایده سیما و صدا درکه  است چیزى آن این،. است

 

      ّ 
طرفداري سیاسی از دولتی که امروز بر سر کار است، یک گرایش اصولی است. بایـد  

هـاي اقتصـادي و   خبرتان گرفته، تا برنامـه هاي شما محسوس باشد؛ از این در تمام برنامه
 هـر  داشـت،  امـام ادامـه   برکـت  با حیاتکه  سالى ده این طول در کنید، سیاسی. مالحظه

 کـار  سـر  دولتهایى میدانید، شما اینکه با. بودند آن از دفاع به امام مقید بود، کار سر دولتى
 سـر کـه   وقتـى  تا اما بودند؛ امت امام و مغضوب رفتند، کنار وقتى آنها از بعضىکه  بودند
 و جمهور رؤساى از بعضى از ایشانکه  حمایتهایى. کردمی حمایت آنها امام از بودند، کار

 بـود  سر کار دولتى چون چرا؟. است یادمان هنوز کردند، انقالب اوایل در وزیراننخست
 .بود مسئولکه 

 

         
ا به شما بگویم که گاهى بعضیها ایراد میگیرند، و آن وقت هم به بد نیست من این ر

ایراد میگرفتند که چرا شما اینقدر با مراقبت و دقت و وسواس،  اللّه علیه)(رضوانحضرت امام
از دولت پشتیبانى میکنید. من واقعاً از این حرف تعجب میکنم. من گاهى براى بعضى از 

ام که اتومبیلى است که تمام داروندار من فرزندان، گفتهام و نزدیکان و دوستان مثال زده
ام که از راه بسیار ي ماهرى هم پیدا کردهعزیزان، ثروت و موجودیم در آن است و راننده

وقت خطرناکى این اتومبیل را میبرد. من همه چیزم به این اتومبیل بسته است. اگر یک
ذره حواس آن راننده را پرت اي که یککلمهناخوشایند بیاید،  چیزى هم ببینم که به نظرم

وخم و خطرناك را به سالمت طى کند کند و او را مشغول نماید و نتواند این راه پر پیچ
اي به این و با عافیت به سرمنزل برساند، من مطلقاً آن کلمه را نخواهم گفت، تا خدشه

اى را دفعه از این طرف، وزنهاتومبیل وارد نشود. حاال شما میگویید که مثالً چرا ما یک
محکم به این ماشین نمیکوبیم و نمیگوییم که آقاى راننده! این چه نوع رانندگى است؟ یا 
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چرا در فالن نقطه آنطور شد؟ یعنى بدست خودمان، همه چیز نظام را در خطر بیندازیم؟! 
یک فریاد دفعه جلوى اتومبیل میپرد و این خیانت است. آن کسى که از پشت گردنه، یک

بیخود میکشد، دارد خیانت میکند؛ خیال میکند که خدمت میکند. حاال در این وضع 
 حساس بعد از انقالب، وقتش نیست.

 
 ، مردم مختلف اقشار و دانشگاهها دانشجویان و اساتید از جمعى شهید، بنیاد مسئوالن با در دیدار

24 /05/1369  

 ِ       
صدام که ادعا میکند میخواهد از ملت خود یا ملتهاى عرب دفاع کند، حرفش چرند و 
دروغ و مسخره است؛ از قدرت خودش دفاع میکند. او کسى است که اگـر هـزاران نفـر،    
بلکه صدها هزار نفر از ملت خودش در مقابلش بایستند و الزم بداند آنها را از بین ببـرد،  

یکند و آنها را از بین میبرد! او براى خود و قـدرت و اطمـاع خـویش و    یک ثانیه تأمل نم
به مخاطـب خودشـان فرمودنـد،     ناپذیر بشرى کار میکند؛ همانى که امامبراى نفس سیرى

ي دنیا را هم به شما بدهند، باز کمتان است؛ حکومت این کشور که هیچ. فعالیت اگر همه
ي قـدرت سـوار بـودن    اى دو روز بیشتر بر اریکـه ي دنیا، براى قدرت و براو، براى جیفه

ي وجود خـودش را نفهمـد و سـعادت خـود را     است. خاك بر سر انسان غافل که فلسفه
 تشخیص ندهد.

 

     ّ      
در یک نظام درست، حکومت مثل سکویى براى مـردم اسـت کـه روى آن سـکو پـا      

ي کنند. یک حکومت خوب و شـجاع، یـک دولـت دلسـوز، مایـه      میگذارند، تا اعتال پیدا
بزرگوارمان، در دنیا عظمت پیـدا   عزت مردم خودش است. ملت ایران بخاطر عظمت امام

کرد. مسئوالن و رهبران و دولت خوب، این است. اما دولت بد، آن دولتى اسـت کـه بـر    
ن آنهاسـت و وزر و وبـالى   دوش مردمِ خود سوار میشود، به سر آنها میزند، بارى بر گـرد 

براى آنها میباشد. متأسفانه وقتى اسالم در کشورى زنده نبود و حاکمیت نداشـت، آنطـور   
 میشود. اینها براى ما عبرت است.
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َ َ     
عزیز و راحلشان را بدانند. اسـالم   ملت ایران، قدر اسالم و انقالب و رهنمودهاى امام

ي انقالب، ما ملت ایران را زنده کرد. نفس گرم ملکوتى آن بزرگمـرد، کـه مثـل زمزمـه     و
 فرشتگان، بر گوش جان ملت ایران فروخوانده شد، ما را عزیز کرد.

 

       
 در اینطور درنیفتید، هم با اینطورکه  فرمودندمی جناحها و گروهها به دائم (ره)امام

 . نزنید حرف یکدیگر علیه اینگونه و نزنید سروکله هم با جلسم
 

 رفسنجانى هاشمى والمسلمین االسالمحجت همراه به آزادگان، از کثیرى گروه با در دیدار
  05/1369/ 29، جمهوررئیس 
ُ        

براى ملت ما بـود.   از انقالباین چند روزه، حقیقتاً یکى از شیرینترین ایامِ دوران بعد 
تنها چیزى که در این ایام عید و شادى، دلها را آزرده میکرد و میکند و من در ایـن چنـد   
روز، غالباً در همین فکر بودم، این است که بسـیارى از شـماها آرزو داشـتید کـه بعـد از      

بسیارى از شهداى ي رزمندگان ما، این آرزو را داشتند. را زیارت کنید. همه برگشتن، امام
 اند.هایشان، به این آرزو و عشق بزرگ اشاره کردهما در وصیتنامه

ما میدانیم که شما در طول دوران اسارت در زندانها، در اردوگاههاى دشوار و در زیـر  
آن فشارها، یکى از چیزهایى که دلهایتان را زنده و پرامید نگاه میداشت، یـاد آن چهـره و   

عزیزمان بود. آن بزرگوار هم خیلى به یاد اسرا بودند. حالِ پدرى  مامي پرصالبت اروحیه
را که فرزندانش با ایـن شـکل از او دور شـده باشـند، راحـت میشـود فهمیـد. خـود آن         

اى که براى یکى از اسرا نوشته بودند، این حالت را تشریح کردند. نشـان  بزرگوار، در نامه
خالى است.  زیزان هستند. حقیقتاً این روزها، جاى امامدادند که واقعاً داغدارِ فقدان این ع
القدر، به ما متوجه است. شادى و موفقیتهاى ملـت مـا   البته روحِ بزرگوارِ پرفتوحِ آن جلیل

ي اولیـاء، شـادمان و   ي همـه را مانند ارواح طیبه و پیروزیهاى اسالم و مسلمین، روح امام
 مسرور میکند.
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دشمنان اسالم، خیلى سعى کردند که بین ملت ما شـکاف بیندازنـد، ولـى نتوانسـتند؛     
خیلى سـعى کردنـد مـردم را از اسـالم دور کننـد، ولـى نتوانسـتند. تبلیغـات و پولهـا و          

و سیاستهاى دشمنان، خیلى سعى و تالش کـرد، تـا شـاید ملـت را از آرزوهـا و آرمانهـا       
و مسـئوالن دلسـوز، در ایـن ده     هدفهایش دور کند؛ ولى نتوانست. ملت، پشت سـر امـام  

 ساله ایستادند و موفق شدند.  
 

          
 و اشـاره  پرتـو  و خـط  و راه و رهنمودهـا  امـا  نیسـتند،  مـا  میان در امام امروز اگرچه
 را صـحنه  ایـن . انـد صـحنه  در -امام فرزندان و مریدان -ملت این و امام هستند شاگردان

 .  کنید حفظ
 

 01/06/1369ي دولت، ي هفتهجمهور و اعضاى هیأت وزیران، در آستانهدر دیدار با رئیس

        
ي جناب آقاى هاشمى در ذهن یکى از چیزهایى که ما همیشه بعنوان فضایل برجسته

هاى جنگ ي ایشان در صحنهاشتیم و مشاهده میکردیم، حضور فداکارانه و مدبرانهد
تحمیلى بود و حقیقتاً زبان قاصر است از اینکه آن زحمات و آن فداکاریها را سپاسگزارى 

غم و پرمسئولیتى را که ایشان در مقابل وکند. من آن شبهاى دشوار، آن لحظات پر هم
هم بود  علیه)اهللا تعالى(رضوانبزرگوارمان که همیشه مورد تشکر امامي ما گذراندند چشم همه

 فراموش نمیکنم. 
 

 1369/ 01/06در دیدار با گروه کثیرى از آزادگان، 

 ُ       
 اى نورانى نگاه میکنم، مکرر فکر میکنم که جاى امامههمن همینطور که به این چهر

دست و آن پدر مهربان بود، چه لذتى میبرد که آن باغبان چیره چقدر خالى است. اگر
ببیند نهالهاى برومند و فرزندان دالورش، بعد از سالهاى متمادى اسارت در دست 
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اند و دست تطاول روزگار دشمنان، چگونه بالنده و سربلند و عازم و پرشور برگشته

 1ا و جانهاى منورِ آنها بگذارد.نتوانسته است کمترین تأثیر منفى را بر روحیه و روحه
 

      ِ   
ي قدرتهاى بزرگ، در مقابل این ملت یک روز تقریباً تمام قدرتهاى دنیا و تحقیقاً همه

دست هم دادند؛ اما این ملت با امید و توکل به خدا، پشت سر آن انسان بهمظلوم دست
بن ي پیامبران، آن یادگار حقیقى پیامبر و على و حسینساللهاستثنایى زمان ما، آن 

ایستاد. امروز اگر دشمنان جمهورى اسالمى هم به زبان نیاورند، در دلشان  السالم)(علیهمعلى
 معترفند.  و ملت پشت سر امام به ارزش واالى امام

 
  06/1369/ 04، آزادگان از کثیرى گروه با در دیدار

           
در این ایامى که ملت ایران، به پاداش صـبر و مقاومـت و مجاهـدت خـود، روزهـاى      
شیرین تاریخ خویش را جشن میگیرد، هر روزى که بر ما میگذرد، بیشتر احساس میکنیم 

ار ي ملکـوتى آن بزرگـو  عزیزمان خالى است. حوادث و قضایا، چهره که حقیقتاً جاى امام
را بیشتر درخشنده میکند. آن مرد عظیمى که مثل پیامبران و منادیـان آسـمان، بشـریت را    
مخاطب میکرد، حقایقى را بیان مینمود که ذهن اغلب مـردم، از فهـم آن حـوادث نـاتوان     
بود. حقایقى را میگفت که پس از گذشت سالها، ملتها و مردم دنیـا و انسـانهاى معمـولى،    

 را بفهمند و ببینند. قادر بودند آن حقایق
 حـس  بخـوبى  امـام را  خالى جاى اسارت، طوالنى دوران از بعد هم عزیزان شما یقیناً
 بـود، می اگر دردآشنا، طبیب آن امت، این بزرگوار پدرکه  میکنید حس خوب شما. میکنید
 . بود شیرین بزرگوار آن براى و ما ملت براى امروز چقدر

 بـا  اعلـى  ملکـوت  در مـا،  امـام راحـل  کـه   کنـیم  توجه همه باید هم را نکته این البته
 و مـن  حـال  به و مسلط، عالم حوادث بر و است محشور طیبه ارواح و اولیاء و فرشتگان

                                           
 از کثیـرى  گـروه  بـا  در دیـدار «و » 06/1369/ 04، آزادگـان  از کثیرى گروه با دیدار«مضمون این مطلب در  1

 نیز تکرار شده است. » 1369/ 03/09در دیدار با گروه کثیرى از آزادگان، «و » 06/1369/ 05، آزادگان
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 .ماست روى پیش هم انقالب خط و بزرگوار آن درس و راه و است بصیر شما
 

     
 نزدیـک کـه   مـا . بـود  راضـى  ردمم این ازکه  حالى در رفت، مردم این میان از امام ما

 بیانـات . رفـت  راضـى  و بـود  راضـى  مردم این امام ازکه  میدانیم شنیدیم،که می ما بودیم،
امام . کنند حرکت امام، پاىپابه توانستند مردم این. است پر مطلب این از امام هم، عمومى
 .استثنایى امت استثنایى،

 
  06/1369/ 05، آزادگان از کثیرى گروه با در دیدار

   ّ       
 و مادى تحلیلگر هیچ دنیا، در امروز. قویتریم پروردگار فضل به قبل، به نسبت حاال ما
 نظـام  و قدرتمنـد،  را ایـران  ملـت کـه   نیسـت  غیـره  و راست و چپ و دوست و دشمن

 ایـن، . دارند اعتراف همه نداند؛ باثبات و دارریشه و مستحکم نظامى را اسالمى جمهورى
 امـروز  بـزرگ،  ملت اینکه  کرد مشخص را راهى او. امام بزرگوارمان است هدایت اثر بر
 عدول راه آن اي ازذره و کندمی حرکت قلب استحکام و اطمینان و سکینه با راه، همان در

 پـیش  قدرت با راه، این در و ملتهاست بهترین ملت، بهترینها؛ جزو مسئوالن،. است نکرده
 .روندمی

 

  ِ  ِ   (ره)    
. شـد  تمـام  مـن  کار پس ام،داده انجام را اموظیفه نگوید کسهیچ. کنید دنبال را تالش

 بـا  را خود عمر سال، نود به نزدیککه  بود ما امام بزرگوار آن. نیست اینطورى اسالم، در
ـ  روزهاى آخرین در و گذراند تالش  وقـت هـیچ  و کـرد می تـالش  و کـار  هـم،  دگیشزن
 بـدهکار  را خـودش  همیشـه  و ندانسـت  طلبکـار  دنیـا،  از و خدا از و ملت از را خودش

 ایـن  پیشـبرد  در را قدرتمنـد  دست آن نقشکه  نیست دنیا در کسهیچ اینکه با میدانست؛
 .  نداند انقالب
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 تهران و استان کردستان، در دیدار با فرزندان ممتاز شاهد، جانبازان شهرهاى مشهد و 

 معلّم،آموزان مدارس تهران و مدرسان مراکز تربیتجمعى از دانش
 1369/ 06/ 21و گروهى از ورزشکاران و مسئوالن سازمان تربیت بدنى کشور، 

  ِ   ِ  ِ    ِ  
د که بتواننـد بشـر را هـدایت کننـد.     اسالم به ملتهاى طرفدار خود، این توان را میبخش

ملت ما به برکت اسالم بود که توانست پرچمى را بلند کند، تا ملتهاى مظلـوم دنیـا بـه آن    
پرچم، به چشم پرچم نجات نگاه کنند. از تبلیغات بلندگوها و بوقهاى تبلیغاتى استکبارى 

خواهید دیـد کـه    ي حقایق را وارونه جلوه میدهند بگذرید،و صهیونیستى که همیشه همه
و شخصیت ملـت مـا، در میـان ملتهـاى      ي اماماسالمى، چهره جمهورى اسالمى، انقالب

 ي امید بوده و به آنها نشاط و حرکت داده است. این، به برکت اسالم بود.عالم مایه
 
ي تبلیغات آنها، امروز اگر شما به آنجاهایى بروید که ملتها زیر سـتمند؛  رغم همهعلى
ي با قدرتها و ابرقـدرتها،  یى که ملتها و دولتها در مسائل زندگى خودشان در رابطهآنجاها

دچار مشکل هستند کشورهاى جهان سوم، کشورهاى اسالمى و غیراسالمى خواهید دیـد  
بزرگـوار ایـن امـت و مبـارزات و      که ملتها نسبت به ایران و جمهـورى اسـالمى و امـام   

 مند و روح صمیمى هستند.القهمجاهدات شما، داراى دل خوشبین و ع
 

 در دیدار با گروه کثیرى از آزادگان، مسئوالن بنیاد مستضعفان و جانبازان، معاونان پرورشى 
 1369/ 07/06ي بانکى کشور، و مسئوالن امور تربیتى وزارت آموزش و پرورش و جمعى از کارمندان شبکه

؛      ِ       
جمهـور، مسـئوالن، نماینـدگان مجلـس،     خدا را شکر میکنیم که امروز دولت، رئـیس 

ي قضائیه و نیروهاى مسلّح ما، انسانهاى پـاك و سـالم و صـالحى هسـتند.     کارگزاران قوه
ي باصـالبتش، بـه یکایـک    اینها یاران و مریدان و رهروان راه امامند. آن امامى کـه چهـره  

بند بودند، امید بخشید؛ حتى حاال هم که مدتهاست جسم او در میـان مـا   انسانهایى که در
بخش است و هنوز در گوشـه و کنـار کشـورهاى اسـالمى،     نیست، اما روح و یاد او الهام

آیند، شـعرا شـعر میگوینـد، ملتهـا شـعار      به هیجان می وجدانهاى بیدار و آگاه، به یاد امام
 این ملت حرکت میکنند. ند و پشت سر امامِمیدهند، روشنفکران مینویسند و میگوی
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  06/1369/ 26، آزادگان از کثیرى گروه با در دیدار

            
 آنها امام شاگرد ي کامل؛نسخه نمیگویم( ي انبیاءنسخه آن -ملت این امام بزرگوار

 و چهره قدرى بخواهد آدم اگر. هستم یاءانب و اولیاء پاى خاك من گفتمی خودش و بود
 یک -)کند امام نگاه زندگى به باید بفهمد، را ي پیامبرانکلمه نفوذ و اخالق و روش
ٍ « ملت این کرد،می اشاره َ  ٍّ

َ  ِّ
ُ  ْ  تشکیل جمعیتها و سپاهها و ریختندمی بیرون 1»ِ

 طور،یک انتظامى روهاىنی طور،یک بسیجى طور،یک سپاهى طور،یک ارتشى. دادندمی
. رفتندمی هاجبهه به و ریختندمی بیرون دیگر طور بودند، نگرفته بدست تفنگکه  کسانى
ُ « است؛ الهى نصرت اینها، ُ ُ ْ َ  ْ َ  ُ َّ  َّ َ ُ ْ َ َ  َ«2. 

 

      
امـام  . آوردیـم نمـى  بدسـت  را پیروزیهـا  این از یکهیچ نداشتیم، کلمه وحدت ما اگر
 را خـودش  مبـارك  زنـدگى  سـال  یـازده  ده، ي دورانتوصـیه  بیشترین ما، راحل بزرگوار
 باید داریم؛ را کلمه وحدت این امروز ما. کرد امت قشرهاى ي بینکلمه ي وحدتدرباره

 . کنیم حفظ را آن
 

  اسالمى انقالب پاسداران سپاه فرماندهان با در دیدار
  06/1369/ 29، نهاد این در فقیه ولى نمایندگى ردفات رؤساى و

 ؛      
من تصور میکنم، آن چشمى که میتواند آن فعل و انفعاالت را ببیند، اسمش در 

 تا».      «اصطالح اسالمى و قرآنى، عبارت از حکمت است. 
 غشاى ماوراى را حقایق تواندکه می است بینشى نآ حکمت، فهمیدم، منکه  آنجایى
 و امام بزرگوار خدمت متمادى سالهاى هم انقالب از قبل من اینکه با. ببیند آن مادى
 را نکته این اما شناختم،می نزدیک از را ایشان و داشتم اخالص و ارادت الشأنمان،عظیم

                                           
 .آینداز هر راه دورى مى. 27ي یهآ ي حج،سوره 1
 . دهدیکند، یارى می] او را یارى مو قطعاً خدا به کسى که [دین .40ي یهآي حج، سوره 2
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 معناى به حکیم اینجا، در. است حکیم مرد یک امام ماکه  شدم متنبه انقالب از بعد

 و واقعى معناى همان به حکمت بلکه نیست؛ نظر مورد -فیلسوف یعنى -آن مصطلح
 این. است نظر مورد -دادیم پیامبران به را آن ما فرمایدمی متعال خداىکه  -آن قرآنى

 خیلى بگیرید؛ انس چیزها این با کنید، نگاه را -المفهرس المعجم مثل -فهرستى کتابهاى
 آن، درکه  ي آیاتىهمه به بعد. کنید پیدا را ي حکمتکلمه معجم، در. است خوب
 ترجمه به نمیشوید، متوجه هم را آیات معناى اگر. کنید نگاه هست، ي حکمتکلمه

 .چیست حکمت قرآن، درکه  ببینید و کنید مراجعه
 معنـوى  انفعـاالت  و فعـل  همـان  یعنـى  بود؛ حکیم امام یککه  است این تصورم من
هـرکس   .دیـد می -دارد خاصى علمکه  آب زیرزمینى جریانهاى مثل -را پرده پشت باطنى
 صـداى  گوشـش،  بـا  و فهمـد می را آب جریان بزند،که  دست باشد، نداشته هم چشم اگر

 مـن . اسـت  حکمت معناى این،. نه را زیرزمینى آبهاى جریان اما شنود؛می هم را آن شرشر
 اینکـه  مثـل  -نیسـت  مقایسـه  قابـل  او با کسهیچکه  -ام زمان استثنایى انسان آن دیدم،می

 غیـب  امـام، کـه   بگـوییم  نمیخـواهیم . بینـد می را پردهپشت و حوادث زیرزمینى جریانهاى
 خبـرى  غیـب  از باشد، داده اذن او به متعال خداىکه  کسى جز کسهیچ خیر،. میدانست

ـ  بزرگـوار،  آن مـورد  در مـا  نه و داشت ادعا نه امام هم. ندارد  دیـد . داریـم  را ادعاهـا  نای
 .کندمی درك معنوى احساس یک با را چیزهایى یعنى است؛ این از غیر حکمت،
 

             
 شـد،  و گفتنـد  چیزى ي آنامام درباره و دیدید انقالب در شماکه  حوادثى ي اینهمه

 آن نـه، . کردنـد می سیاسـى  و ي مـادى محاسبه یشانا کنید تصور اینکه نه. بود قبیل این از
 را حقـایق  و اي داشـتند پختـه  خیلى سیاسى فکر البته. نبودند محاسبات این اهل بزرگوار

 ایـن، . بدهنـد  انجـام  میکننـد،  معموالًکه  را محاسباتى همانکه  نبود اینطور اما فهمیدند؛می
. داشت اعتقاد و ایمان آن به بایدکه  شماست وجود ملکوت و عالم ملکوت و غیب همان
 .تقواست هم آن به رسیدن راه

، در مقابل تجمع وسیع تمام احزاب کفـر و نفـاق،   مثل امام اینکه ملت ایران و رهبرى
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مـزاجش، از  مـذاقش تـا مسـلمان سوسیالیسـت    از شرقیش تا غربیش، از مسلمان امریکایى
انى، بـا جمهـورى اسـالمى    اي فقط بخـاطر شـهوتر  منافق و مرتجعش تا شهوترانش (عده

آمد و با مبارزه میکردند و براى آن کارها دلشان لک زده بود! لذا از این دستگاه بدشان می
آن مبارزه میکردند) بایستند و مطمئن به پیروزى باشند، ناشى از تقوایى است که بـه آنهـا   

 حکمت و بصیرت را میبخشد.
 

   ؛ (ره)    
البته تقواى عمومى تقواى ملت غیر از تقواى خصوصى یکایـک افـراد اسـت. تقـواى     

ي جامعـه بـه حرکـت    عمومى، یعنى همین که وقتى امـام اشـاره میکردنـد، ناگهـان همـه     
آمد. این ملت را باتقوا میگوییم. معنایش این نیست که حاال اگر یکایک افـراد را در  درمی

وا بگذاریم، آنها را یک پرهیزگار کامل ببینیم. نه، اکثـراً سـرخالى و   میزان پرهیزگارى و تق
ي مؤمن و متقى است که البته براى یک ملت، خیلى کسرى دارند. مجموعه، یک مجموعه

 هم افتخار است اما یکایک ما باید به فکر خودمان باشیم.
  

        
معمولى، دستگاه معقول قانونمندى وجود دارد که غیـب اسـت و    وراى این محاسبات

باید به آن معتقد بود. آن محاسبه را از کجا پیدا کنیم؟ از راه شرع و عمل به تکلیف. ایـن  
مـا   عنوانهایى که ما در خالل صحبت به آن میرسیم، دقیقاً همان عنوانهایى است کـه امـام  

ي بحث را ترسیم میکنیم، میبینیم کـه درسـت   همکرر روى آن تکیه کردند. ما وقتى سلسل
 سربند، همین عنوانهاست.  

 جـواب  بـراى  مـا  نمیجنگیم، پیروزى براى ما میکنیم، عمل تکلیف به ما: امام میگفتند
 داد، پیـروزى  میکنـیم؛  عمـل  مـا  کـرده،  تکلیـف  متعـال  خـداى  جنگـیم، می خـدا  به دادن
 بکنـیم،  عمل تکلیفمان به داد توفیق ینکها از هم باز نداد، هم پیروزى هستیم؛ پذیرشمنت
 .است همین پیروزیها راز. هستیم پذیرمنت

 
در بازار راه میرفت؛ به خیاطها که میرسـید،   (علیه الصالة والسالم)روایت دارد که امیرالمؤمنین



254  / ،  ، 
میگفت: خیاطها! از خدا بترسید، درزها را نزدیک هـم بزنیـد، کوکهـا را کوچـک بزنیـد و      

حکم انتخاب بکنید. حاال خیاطى مگر چقدر اهمیـت دارد؟ گیـرم کـه درز ایـن     نخها را م
لباس، مثالً بعد از چند ماه باز شد؛ دوباره چرخ میکنیم. این، یک نمونـه اسـت. از اینجـا    
شروع کنید و تا خیاطت لباس انقالب بر پیکر این ملت بروید. این کـار، چقـدر دقـت و    

 گ و باتقوا بود.، بزرتقوا الزم دارد و چقدر امام
 

          
 توجـه  آن به شما است الزم و کردندمی تکیه مکرر آن امام روىکه  هم دیگر چیز یک
 آن از ایـن، . چیزهاسـت  ایـن  و گرایـى گـروه  و بـازى سیاسـت  و ي سیاسـت مسئله کنید،

کـه   نمیشـد  کـردم،  عـرض . شد خیلى رضانهمغ تفسیرهاى البته. است مهم بسیار حرفهاى
 و نبیـنم  مـن  اسـت،  سـپاه  بـه  مربوطکه  چیزى آن بخصوص را، کشور جارى مسائل این
 درگوشـیهایى  کردند، سخنرانىکه  چیزهایى نوشتند،که  مطالبى گفتند،که  حرفهایى. ندانم
 افـراد،  از یلـى خ. امشنیده و امدیده من را دیگر فراوان یاتئجز از خیلى و دادند انجامکه 

 حـزب  فـالن  جزو باید شما فقط بگوید امام نمیخواست. کردند تفسیر بد امام را فرمایش
 و گرایـى گـروه  و بنـدى جنـاح  ي مـا، جامعـه  در اآلن. بـود  کـوچکى  چیز این نه،. نباشید

 خیلـى  یـا  و نیسـت  یـا  مـردم،  سـطوح  در خوشـبختانه که  -مردم سطوح در نه باندبازى،
امـام   ي فرمایشخالصه. دارد وجود متشخصان و مسئوالن سطوح در بلکه -است ضعیف

 .باشید نباید هم باندها این در شماکه  بود این
 

 و ناظران از جمعى شهربانى، ادارات مسئوالن از جمعى و رئیس سوادآموزى، نهضت دفاتر مسئوالن با در دیدار
 کشور، وزارت مسئوالن و خبرگان مجلس انتخابات در اجرایى هیأت و نگهبان شوراى نظارت هیأت اعضاى
  07/1369/ 04، شوشتر و الهیجان آبادان، شهرهاى و لرستان استان مردم از گروهى همراه به 

            
فرمودند: حصر آبادان باید شکسته بشود. به دنبال ایـن فرمـان، بـراى شکسـتن      (ره)امام
آبادان تالش شد. حصر آبادان، در خالل یک فداکارى بزرگ شکسته شد و حـرف  حصر 

ي جنـگ بـا از   امام تحقّق پیدا کرد. کسانى در دنیا بودند که از دور فکر میکردند که قضیه
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ي جمهورى اسالمى هم حـل خواهـد گردیـد!    دست رفتن آبادان حل خواهد شد و قضیه
عنى شهر صنعتى و چشـم و چـراغ آن منطقـه از    جمهورى اسالمى که نتواند آبادان خود ی

کشور را نگه بدارد، دیگر چطور حکومت و دولتى اسـت؟! معلـوم بـود کـه اگـر آبـادان       
 ها هم با این شهر میرفت و دیگر اهواز هم قابل دفاع نبود.میرفت، روحیه

ه او در این شهر ب 60هاى آن روز دشمن در ده، دوازده کیلومترى اهواز بود و خمپاره
او قـرار   60هاى آمد، تا حدى که اهواز در برد خمپارهزمین میخورد. یعنى دشمن جلو می

ي اصلى را پیدا کردنـد و گفتنـد   آن نقطه (ره)چیز باقى نمیماند. اماممیگرفت و میزد و هیچ
که حصر آبادان باید شکسته بشـود، و شکسـته شـد. ایـن روزهـا، سـالگرد آن روزهـاى        

 افتخارآمیز است.
 

ي مـردم بـود. آن روز در   عنصر دیگرى که وجود داشـت، عبـارت از وحـدت کلمـه    
کس از کسى نمیپرسید که شما طرفدار چه کسى هستید، مخـالف چـه   ي آبادان، هیچجبهه

کسى هستید، کـدام خطیـد، کـدام ربطیـد. الحمدللّـه در آن دوران، خـط و ربـط و ایـن         
نار مشاهده میشـود و غالبـاً ناشـى از    هاى بیخودى سیاسى که گاهى از گوشه و کمعارضه

بیکارى است، نبود. آن کسانى که موجب انشعاب مردم بودند، بیرون رفته بودند و دیگـر  
در میان مردم نبودند. ملت و رزمندگان و نیروهاى نظامى و در رأس و پیشرو آنها، رهبـر  

 م کردند.بزرگوارمان بودند که با کمال عالقه کار را تما الشّأن و امامعظیم
 

         
 و کلمـه  وحدت و خدا به توکل همان مشکالت، تمام حال هم مسئله همین است. در

 و گـروه  و شخص و خود منافع بر انقالب و ملت و کشور منافع دانستن مقدم و فداکارى
 یـاد  مـا  امام به را راه ینا. ي گرههاستهمه شدن گشوده عامل بازى،رفیق طرد نیز و باند
 هـم  ما. شدند موفق و رفتند الشأني امام عظیمتوصیه به عمل با رزمندگان را راه این. داد
 .برویم را راه همان باید حاال
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  07/1369/ 11، ي وحدتهفته از روز اولین در مردم، مختلف اقشار و آزادگان از کثیرى گروه با در دیدار

          
ى هاخانوادهمن حقیقتاً وقتى شما عزیزان چه آزادگان عزیز، چه جانبازان عزیز، چه 

عزیز شهدا را اینطور پرشور و مصمم مشاهده میکنم، این امید را در قلب و جان خود 
به  وآله)یهعلاهللا(صلّیعزیز ما مستجاب شد و دعوت نبی اکرم یابم که دعاى امامعمیقتر می

ي شما عزیزان، در دنیاى مادىِ امروز قابل گسترش است. شماها در جبین پاك وسیله
خالى است که فرزندان  خودتان، نور اسالم و انقالب و ایمان دارید. حقیقتاً جاى امام

صالح خود، این دلهاى آماده، این قدمهاى استوار و این عزمهاى محکم و مستحکم را 
 تأثیر قرار بدهد.عاملى نتوانسته آنها را تحتببیند که هیچ 

 

       
این آقایانى هم که امروز عضو فقهاى شوراى نگهبانند، شخصیتهاى برجسته و مورد 

شان که هستند و ایشان اینها را معین کردند. دوره علیه)اهللا تعالى(رضوانقبولیند که منصوبان امام
 دوباره اینها را تأیید کردند؛ ما هم اینها را تأیید کردیم.تمام شد، 

میتوان گفت که شوراى نگهبان، ارگان تقریباً مقدسى است؛ زیـرا بـر اسـاس تقـوا بنـا      
بـر   شده است. کسى را که آنجا میگذارند، باید مجتهد و عـادل باشـد. آیـا شـهادت امـام     

سى را در آنجـا گذاشـتند، یعنـى ایـن     وقتى ک اجتهاد و عدالت یک نفر، کافى نیست؟ امام
شخص مجتهد و عادل است. شوراى نگهبان کار خودش را انجام داد، درست هـم انجـام   

ي خودش عمل کرد؛ منتها نکات کوچکى است که باید همه بـه آن  داد، یعنى طبق وظیفه
 1توجه کنند.

 

؛           
تشـریف داشـتند، در فـالن     در گوشه و کنار اظهارنظر میکنند که اگـر امـام  بعضى هم 

                                           
نیز تکرار شـده  » 12/7/1377، »ائتالف خط امام«ي گروههاى موسوم به پاسخ به نامه«مضمون این مطلب در  1

 است. 
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قضیه اعمال نظر میکردند! من دوست ندارم که نسـبت بـه اینطـور چیزهـا وارد صـحبت      
امروز تشریف داشتند، مطمئن باشـید کـه بـه     بشوم؛ لیکن تذکراً عرض میکنم که اگر امام

 وسیع راضى نمیشدند. نقض قانون آن هم به این شکل و در این سطح
 آن از باقیمانـده  اسناد جزوکه  اي نوشتندنامه شریفشان عمر اواخر در ما، امام بزرگوار

 حتى (ره)امام. شد پخش هم جا همه در و هست افراد از بسیارى ذهن در و است بزرگوار
 شـده  تشـکیل  زمـان  مصـالح  بخاطر و ایشان خود دستور بهکه اي غیرقانونى ارگانهاى در
 جنـگ  زمان به متعلق آنها گفتند، و کردند تردید -غیره و مصلحت تشخیص قبیل از -ودب

 از یکـى . بودنـد  قـانون  بـه  مقید (ره)امام. بکنیم غیرقانونى اقدام یک بودیم مجبور ما و بود
 آنچه هم ما. نگیرد انجام آن برخالف کارىکه  بود قانون به تقید بزرگوار، آن خصوصیات

 .دهیممی انجام را آن است، تکلیفمان قانون به ىپایبند جهت درکه 
 سـفارش  نگهبـان  شـوراى  بـه  خواستیدمی شماکه  میکنند اعتراض بیخودى بعضى چرا
 قطعـاً  است؟ کارى چه این، کنند؟ قبول قانون برخالف را فالنى و فالنى و فالنىکه  کنید
 بیایـد  کسـى  هـر که  نیستیم موافق این با ما. نمیکردند را کار این بودند، امام عزیزمان اگر

. بـود  چـه  (ره)امـام  ممشـاى  و روش نمیدانـد کـه   حـالى  در بدهد؛ امام نسبت به را حرفى
 بودنـد،  ایشـان  بـا  محشور و معاشرکه  کسانى و خبره اهل و بصیرت اهل امام را ممشاى
 چنـان  و کـرد می چنـین  بـود،  (ره)امـام  اگـر کـه   بزنـد  حرف بیاید هرکس اینکه نه میدانند؛

 . کنند دنبال را صحیح خط اینکه  کنممی توصیه را همه من .ودفرممی
 

 کننده در دیدار با مسئوالن کشورى و لشکرى و میهمانان شرکت
 1369/ 07/ 16در کنفرانس وحدت اسالمى، 

؛            
ت اسالم، ممکن است یا نه؟ انقالب پانزده سال قبل، تردید بود که آیا اصالً حاکمی

، علیه)اهللا تعالى(رضواناسالمى، تشکیل نظام اسالمى در ایران، حرکت حیاتبخش و عظیم امام
قدرتى که آن مرد الهى و ملکوتى، در مقابل قدرتهاى مادى از خود نشان داد و ثابت کرد 

ت، باید تردید را از که قدرت دین و معنویت، از قدرت مادیت و پول و سالح بیشتر اس
 ذهنها زدوده باشد. بله، تشکیل نظام اسالمى در اقطار عالم اسالمى، امرى ممکن است.
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 ِ         

اي که در ایران در جریان است، عبارت از تصمیم قاطع ملت ایران به تعقیب آن حادثه
اي کـه در  انـد. آن حادثـه  عزیز ما ترسیم کـرده  اماماهداف نظام اسالمى است؛ آنچنانى که 

شاءاللّه حرکت سریعتر و دقیقتر به سمت هـدفهاى اسـالمى   ایران در حال انجام است، إن
 است.  
 

  07/1369/ 29، (ع)بیتاهل جهانى ي مجمعدبیرخانه اعضاى با دیدار در

؛          
 چه بر تقارب اصالً کنیم؟ نزدیک هم به را ي شیعهخانواده خواهیممی چه اىبر ما
 تقویت حقیقت در و کردن درست انقالب براى بیشترى لشکر اساس بر است؟ اساسى
 اگر ما. است ضد ارزش اینکه گردند، دور انقالب از و بشوند نزدیک اگر والّا انقالب؛

 درکه  علویها مثل -نسب و اصلبى شیعیان حتى یا هستند، شیعهکه  جاهایى با خواهیممی
 انقالبى تفکر به را اینها اینکه براى چیست؟ براى کنیم، برقرار رابطه -هستند جاها خیلى
 همین. کنیم نزدیک -انقالب محور یعنى -ي خودمانجامعه در موجود و ایران در رایج
 وسوسه این هیچ یعنى. بکند تعیین را جهت باید) علیهتعالىاهللا رضوان(امام خط و انقالبى تفکر
 .بکنیم کارى بتوانیم تا نباشد، سیاسى تشکیالت اینکه  نیاید ذهنمان به

  
  اجرایى مسئوالن جانبازان، و شهدا معظّم ىهاخانواده از جمعى آزادگان، از گروهى با در دیدار

  بختیارى، و چهارمحال و یزد ،کرمانشاه ي استانهاىي جمعهائمه و اسالمى شوراى مجلس نمایندگان و
  08/1369/ 02، جهرم و شیراز تهران، سپیدان، شوشتر، توند،گ محالت، گنبد، گرگان، شهرهاى مردم از گروهى و

         
 درس و اسـالم  بزرگ درس این و حقیقت این خود، اعمال و حرکات تمام در باید ما
 و بـود  اسـالم  بـه  عامـل  خـود که  امام بزرگوار یعنى -دوران این رد ما عزیز معلّم بزرگ
 باشد یادمان در -تراویدمی او وجود اعماق از بلکه نبود، ي اوحنجره و زبان در فقط اسالم
ت  این او خود اگر. باشیم داشته خالص قصد و الهى نیت خیر، نیت کارهایمان، درکه  نیـ 

و اگـر ایـن امـت مسـلمان و مـؤمن و      . نمیرسـید  اینجـا  بـه  انقالب نمیداشت، را خالص
مقام و شایسته، در کارهایشـان  الشّأن و عالیدوست و مرید آن رهبر عظیمخداجوى و امام



 ،  ، /  259  

 

قصد خدا نمیداشتند و نیتهاى دنیاطلبانه و هواهاى نفسانى و اغراض فـردى و گروهـى و   
نمیرسید. آنچه انقالب را بـه  غیره، بر اعمال و رفتارشان حاکم میبود، این انقالب به اینجا 

ى پاك و خالص و نیتهاى صادق و روحهاى سرشار از اخالص انهااینجا رساند، همان ایم
 و صفا بود. از حاال به بعد هم همینطور است.

 
  08/1369/ 05، آزاده طالب و روحانیون با در دیدار

 (ره)     ؛ 
دن و خوب خواندن است. من از قبل از پیروزى انقالب، به شرط اول، درس خوان
مایه فطیر است. باید مایه داشته باشید، باید درس بخوانید. آن رفقاى طالبمان میگفتم: بى
ي قابل توجهى بدست آورده است، میتواند مفید باشد. امام عالم مبارزى که ذخیره

 حرکت این کند، متحول را یایىدن خود، قدرتمند دست آن با توانستکه  ما بزرگوار
. نبود امام که شوخى کار. نمیشد نبود، عالم (ره)امام اگر. داد انجام علم برکت به را عظیم
 چنین دیگر کسىچه. نیست مقایسه قابل دیگرى حرکت هیچ با اصالً اسالم، صدر از بعد

 یک خودش کنیم، بیان بخواهیم را ابعاد این اگر است؟ داده انجام را عظیمى حرکت
 .داد انجام علم برکت به را عظیم حرکت این امام،. کشدمی طول ساعت

 

  َ َ 
 نفـس  از خود، از مواظب و مراقب اغماض، ذره یک بدون و تقوا اعالى مثال واقعاً او
 .تقواست این،. بود خود حرکات از و خود

 
  08/1369/ 13، جهانى استکبار با مبارزه ملّى روز مناسبت به پیام

        
 بـه  امـام خطـاب   حضـرت  فرمـان  از الهـام  بـا کـه   جاسوسـى  و ي توطئهالنه تسخیر

ــجویان ــش و دانش ــوزاندان ــاره آم ــترشدرب ــات ي گس ــام اعتراض ــت، انج ــه گرف  اگرچ
 لــیکن رفــت،می بشــمار انقـالب  علیــه ي اســتکبارجبهــه تهـاجم  قبــال در العملــىعکـس 

   استکبار. علیه بود ابتدایى جهادى حالرعیند
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ي سرورى و مصونیت قضائی مستشـاران و  همان امپراتورى قهارى که یک روز داعیه
گیرى سیاسـى  ي تصمیماتباعش در ایران را داشت و نزدیک به سى سال بود که در صحنه

آمـد و همـواره منـافع    یب و مسلط به حساب مـی رقو نظامى و اقتصادى ایران، قدرت بى
نامشروع خود را بر مصالح ملت ایران طلبکارانه ترجیح داده بود، اکنون با بیدارى و عـزم  
راسخ ملت ایران که از ایمان پرشور آنان ناشى میشد در برابر حرکت گروهـى از جوانـان   

ل شد. نه فقط ملـت  مؤمن این ملت انقالبى، احساس ضعف و شکست کرد و دچار انفعا
ي ملتهاى مسلمان که بر اثر تلقین مستمر قدرتهاى ضـد اسـالمى در نـیم    ایران، بلکه همه

قرن اخیر، بکلّى امید به خود و نیروهـاى خـود و حتّـى نیـروى اسـالم را از دسـت داده       
اى از سوى امام انقـالب و در  بودند، در هریک از حوادث انقالب و در هر سخن و اشاره

تى از سوى مردم، پیامى متضمن امید و نشاط و اعتماد میگرفتند و به نیروى خود هر حرک
 معتقد و از ضعف ذاتى استکبار آگاه میشدند.

اگر دنیا شاهد آن است که پس از پیروزى انقالب اسالمى در ایران و تا امروز، ملتهاى 
شت به هویـت  مسلمان در همه جاى جهان، حرکاتى از سر اعتماد به خود، در جهت بازگ
ي ي فداکارانـه و فرهنگ اسالمى خود انجام میدهند، درست به این دلیل است که مبـارزه 

ملت ایران، این ترفند استعمارى و استکبارى را که ملل شـرق و ملـل مسـلمان، قـادر بـه      
نشاندن قدرتهاى اروپا و امریکا نیستند، ابطال کرده و جایگاه قدرت واقعى را نشـان  عقب

قدرت واقعى، مردم باایماننـد و در برابـر چنـین مردمـى، هـیچ قـدرت مـادى         داده است.
 ي خود نخواهد بود.هرچند بزرگ و مجهز قادر به اعمال اراده

این، بزرگترین درس روز سیزدهم آبـان مـاه اسـت. روزى کـه هـم شـاهد غربـت و        
ن امـام و  ي امـت آ ي حق بود، هم شاهد مقاومت خونین و فداکارانـه مظلومیت امام جبهه

آموز، و هم شاهد ذلّت دشمنان آن امام بدست مریـدان  تا حد قربانى دادن نوجوانان دانش
آمـوز و اسـتثنایى   و شاگردان پرشور و انقالبیش. ...لذا درس این روز، درسى بس عبـرت 

 است.
  



 ،  ، /  261  

 

           
بـین، درسـهاى   نیـوش و چشـم حـق   ا گوش حقخدا را شکر میگوییم که ملت ایران ب

روز بـا تحقّـق   بزرگ زندگى را از انقالب بزرگ و رهبر حکـیم خـود آموخـت و روزبـه    
اى الهى، ایمانش به حقانیت ایـن راه عمیقتـر شـد. ملـت مـا، پیـروزى بـر رژیـم         ههوعد

ي هـاى امریکـایى را، پیـروزى بـر جبهـه     ي شاهى را، پیروزى بر ترفندها و توطئـه وابسته
ي اقتصـادى را، پیـروزى بـر    ي شرق و غـرب را، پیـروزى بـر محاصـره    کردهنظامىِ پیش

ي سیاسى و تبلیغاتى جهانى را و پیروزى بـر بسـیارى از مشـکالتى را کـه بدسـت      جبهه
ي وجـود حـس کـرد و    همان دشمنان برایش فراهم شده بود، یکى پس از دیگرى با همه

روزیها، به برکت تمسک به اسالم و حفظ استقالل ي این پیطعم شیرین آن را چشید. همه
ي ملت پشت سـر رهبـر یگانـه و    و استغناء از بیگانگان و توکل به خدا و تالش یکپارچه

 بدیلش بدست آمد.بی
 

ملت ما بحمداللّه در تمام دوران پـس از انقـالب و در تمـام حـوادث مهـم، وحـدت       
بـا اسـتحکام حفـظ کـرد و تعارضـهاى       الشّأن راحل،عظیم ي خود را پشت سر امامکلمه

 گروهى و جناحى را به چیزى نگرفت و امروز هم بحمداللّه به همینگونه است.  
 

 ِ        
کسى که با زندگى و رفتارها و روابط شخصـیتهاى سیاسـى و حکـومتى جهـان آشـنا      

 ي اسـالم نوشـیده و در مکتـب امـام    انى کـه از سرچشـمه  باشد، به داشتن چنین دولتمرد
 اند، خدا را سپاس میگوید.بزرگوار پرورش یافته

 
  08/1369/ 13، ي روحانیتویژه دادسراى و دادگاه مسئوالن با دیدار در

        
حـرف روحانیـت و   القبا، مثالً چه چیزى داشتیم که موجب بشـود مـردم بـا    ما با یک
، آنطور حرکت کنند، پانزده سال مبارزه نماینـد و بعـد بـا فـداکارى، آن را بـه      حرف امام

، در مقابل این همه توطئـه  پیروزى برسانند و سپس ده سال در دوران مبارك حضرت امام
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ایستادگى کنند و بعدش هم همینطور؟ آیا جز معنویت و جز این اعتقاد در دل مـردم کـه   

براى خودش کار نمیکند، بلکه براى خدا و خیر مردم است و امر خدا را اجـرا   روحانیت
ي میکند، چیز دیگرى بوده است؟ براى همین هم اسـت کـه وقتـى نهضـتها بـه غیرجنبـه      

معنوى و ایمان قلبى متکى باشند، به جایى نمیرسند. این، در جاهاى دیگر امتحان شـده و  
ي معنـوى و  ى به جـایى میرسـد، کـه یـک رگـه     در کشور ما هم امتحان شده است. نهضت

 ایمانى و اعتقادى و خدایى در آن حاکم است.
  

      
ام چند سال من یادم است شاید این نکته را مکرر به بعضى از برادران عرض کرده

کردم که رفتم و به ایشان عرض  (ره)پیش که مقدمات تشکیل این دادگاه بود، خدمت امام
ي هزار سال نفوذ معنوى روحانیت شیعه به پیروزى رسید. یعنى این انقالب، به پشتوانه
یک مرجع تقلید توانست این اقیانوس را اینطور به تالطم  اینکه شخصى مثل امام

دربیاورد که هیچ عاملى نمیتوانست آن را به تالطم دربیاورد کار خود او نبود. مردم در 
و روحانیون و  گر هزار سال اعتقاد شیعه به علمارا از کجا میشناختند؟ ا اول کار، امام

مراجعش نبود که مرجع و عالم دین، برایشان از قداستى برخوردار بود چه موقع مردم 
، این را افتادند؟ امام، بعنوان اینکه یک مرجع و یک عالم دین است، راه میپشت سر امام

 تلقى به قبول کردند.
ي هزار سـاله ضـایع   شان عرض کردم، اآلن با عمل بعضى از ماها، این ذخیرهبعد به ای

اي را برداشتیم خرج کردیم و بسـاطى را درسـت   میشود و از بین میرود. ما پول و سرمایه
کردیم؛ حاال خود این سرمایه، با کار بعضى از ماها دود میشود و به هوا میرود. گفـتم بـه   

 انیون است.  نظر من، راهش همین دادگاه روح
 

      ،      
 طـور  هـم  آنهـا . اسـت  سیاسى مشکل مشکلشان، ولى ندارند؛ فسادکه  اي هستندعده
 بزرگـوار  این فداکارى امام و قیام برکت بهکه اي وجهه این از هم آنها. زنندمی ضربه دیگر
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 مـذاق  علیـه  است، کرده سرایت ي روحانیونبقیه به و مدهآ وجود به خوب، روحانیون و
ایـن دادگـاه   . بشود برخورد اینها با باید. میکنند استفادهسوء انقالب، خط امام و راه امام و

 براي این است.
 

 1369/ 08/ 28التحصیلى و اخذ سردوشى در دانشگاه هوایى، در مراسم فارغ

          
اند که در مقابـل تهدیـد و   امروز ملتهاى جهان، از ملت سرافراز و بزرگ ایران آموخته

ارعاب قدرتهاى بزرگ، مرعوب نشوند. اول ملت ایران بود که فریاد زد، اسـتکبار جهـانى   
در درون خود تهى است و جز رعد و برق، جز تشر، جز اظهار قدرت دروغـین، چیـزى   

بزرگمان، به ما و به ملتهاى دیگـر   . این را اول ملت ما فریاد زد و امامي او نیستدر چنته
 آموخت. 

 
 مجددى اهللا همراه به افغانستان، جهادى گروههاى رهبران با دیدار در

 ) افغانستان امور در ي رهبرىنماینده( ابراهیمى والمسلمین االسالمحجت و) افغانستان موقت جمهوررئیس( 
  08/1369/ 29، خارجه امور وزارت مسئوالن از جمعى و

       ؛ 
کـه   عظمـت،  آن کس به خودش نسبت نمیدهد. امام باپیروزي انقالب اسالمی را هیچ

 واقعاً و نبود دنیا دیروز و امروز رهبریهاى از هیچیک با قیاس قابل رهبریش، و شخصیت
 کنـیم،  تحلیل اگر. نمیداد نسبت خودش به را پیروزى وقت هیچ ،داشت ما بر حیات حق
 . بود ي الهىوسیله یک مردم براى ایشان حقیقت، در. بود همین هم حق

 
 1369/ 01/09در دیدار با فرماندهان نیروى مقاومت بسیج، 

          
است. البته این مسئله، در نظام جمهورى اسالمى  ي بسیار مهمىي بسیج، مسئلهمسئله

ي مسئوالن و و بقیه علیه)اهللا تعالى(رضوانهمیشه جدى گرفته شده است. شخص حضرت امام
ي بسیج، مردم، بسیج را جدى گرفتند و از این پس هم باید کوشش کنیم که مسئله

 همچنان جدى گرفته بشود 
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؛             

پس، بسیج یعنى متن مردم؛ آن مردمى که میتوان امید دفاع از انقالب را از آنها داشت. 
این مردم، کجا هستند؟ ایـن مـردم، در اداره و مدرسـه و دانشـگاه و حـوزه و دکـان و...       

 ي دفاع نظامى، به مرور بصـورت هستند؛ یعنى یک زندگىِ دوزیستى. تا وقتى هنوز مسئله
ي شـان حرکـت میکننـد. ایـن، در جامعـه     یک فرهنگ درنیامده، مردم بـر اسـاس وظیفـه   

مملکـت  «فرمودنـد:   اسالمى، بتدریج به شکل یـک فرهنـگ درخواهـد آمـد. اینکـه امـام      
، همان فرهنگ صـدر اسـالم اسـت. ایـن، همـان فرهنـگ       »اش نظامى استاسالمى، همه
 اسالمى است.

 

          
آمـوزى و  شما براى تحرك بسیج، دو میدان اصلى دارید. البته این سوادآموزى و قرآن

ي کار و یا بعضى بعنوان روح کار الزم است؛ امـا  امثال اینها، چیزهایى است که در حاشیه
هاى مقاومت شهرى است. آنچه که میدان کار عملى شماست، یکى جبهه و دیگرى هسته

ایـد در ایـن دو میـدان    اي که شما تا حاال توانستهخواهیم کارى کنیم که این مجموعهما می
پنج یـا  وگرد بیاورید، به بیست میلیون نفر گسترش پیدا کند. البته بعضى از برادران، بیست

اند، که من در سال گذشته در اجتماع برادران گفتم: نه، ما حـاال همـان   سى میلیون را گفته
 فرمودند، تأمین کنیم.  ى را که امامبیست میلیون

 
  09/1369/ 05، مجتبى(ع) امام حسن پادگان در بسیج ي روزویژه در مراسم

؛       
 امام راحل بزرگ افتخارات از بخصوص و اسالمى انقالب افتخارات از یکى
 . بود ونىمیلی بیست ارتش تشکیل ،)علیهاهللا رضوان(ما الشأنعظیم

 

       
 میکنیـد  مالحظه شما اگر. است انقالب اصولى و ي اساسىمسئله یک ي بسیج،مسئله
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 بـر  حـاکم  اصولى فکر همان از ناشى کردند،می تکیه بسیج روى اینقدر ما امام بزرگوارکه 
 حـرف  اسـت،  بسـیج  به انقالب قوام بگوییم اگر فکر، آن اساس بر. است اسالمى انقالب
 .  ایمنگفته گزافى

 

؛        
 پنجـاه،  دشمنکه اي جامعه در بزرگوار، آن. بود امام این هنر و است، این انقالب هنر
 فسـاد  لجنـزار  بـه  را آن تا بود، کرده کار آن روى غیرمستقیم و مستقیم بطور سال شصت
 بزرگـوار  آن خـود . کـرد  تربیـت  پـاکیزه  و پـاك  گل، مثل را جوانانش و کرد کار بکشاند،
 سـالم،  مخلـص،  مـؤمن،  جوانان ساختن امام، الفتوحفتح بله،. است الفتوحفتح این،: فرمود

 این در تاریخ، طول در. بود خدا سمت به متوجه دلهایشان و شهوات به اعتناىصادق، بى
 مثـل  صـالح،  و خـوب  جـوان  اینقـدر  موقـع  هچ ما اسالمى، ممالک سایر در یا و مملکت
 داشتیم؟ انقالب دوران

 

        
 و مـؤمن  نیروهـاى  کل یعنى بسیج، نیست؛ شهر هر در آدم هزارچند از عبارت بسیج،

 دشـمنان  حـاال . ایـن  یعنـى  ،»میلیونى بیست بسیج« امام گفتند اینکه. ما کشور اللهىحزب
 نیروهـاى  کـل ! نتوانست میلیون یک از بیش هم باالخره ایران بله،که  کنند تحلیل شینندبن

 !بشود کور دشمنان چشم تا شوند،می محسوب بسیج ما کشور اللهىحزب و مؤمن
 

        
 تمام که جنگ مگر. ابداً شد؛ تمام هم بسیج شد، تمام جنگکه  نکند خیال کسهیچ
 ،(ره)ي امامفرموده به نه، شوند؟می تمام هم –سپاه و ارتش –نظامى نیروهاى میشود،

 و باشند داشته نظامى آمادگى باید مرد و زن. »است نظامى اشهمه اسالمى، مملکت«
 .ببینند آموزش نظامى دفاع براى
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 پرستاران از گروهى بسیج، مقاومت نیروهاى از کثیرى جمع با در دیدار
  09/1369/ 07، ارتش دریایى نیروى پرسنل از جمعى و 

؛          
به یکایک بسیجیان در سرتاسر کشور، از زن و مرد و پیر و جـوان، ارادت و اخـالص   

الشّـأن مـا   و پیشـواى راحـل عظـیم    ي خودم را عرض میکنم و همانطور که امـام صادقانه
 میکنم و از خدا میخواهم که با بسیجیان محشور باشم. فرمودند، من هم آرزو

 

            
ي ، شعلهعلیه)اللَّه تعالى(رضوانتا مدتى تصور میکردند که بعد از رحلت امام بزرگوار ما

خیال  آرمانخواهى در جمهورى اسالمى کم بشود، یا فروبنشیند و یا خاموش گردد.
چیز تمام خواهد شد. یعنى ، تدریجاً همهعلیه) اللَّه(رضوانمیکردند که بعد از رحلت امام

احساسات انقالبى و روح مجاهدت و فداکارى در مردم و نیز دشمنى آنها با ایادى ظلم و 
 استکبار و استعمار در دنیا، تمام خواهد شد.

 پایبنـدى  گـذرد، می هرچـه  و نشد طوراینکه  دیدند ولى داشتند؛ انتظار را چیزى چنین
 نیـز  و انـد کـرده  ترسـیم  ما بزرگ معلّم و پیشوا و امام راحلکه  خطى به نسبت مردم این

 و مـردم  ملـت،  و دولـت کـه   کردنـد  احسـاس . نمیشود کم انقالب امام و به ي آنهاعالقه
 اسـالم  از تا اند،ایستاده محکم کشور این جاى هر در گوناگون، مسئوالن و آنها نمایندگان

 .کنند دفاع انقالب و
 

         ؛    
اند که مردم حاضر نیستند ارزشهاى عزیـز اسـالمى و انقالبـى را بـا     آنها خوب فهمیده

چیزى معامله کنند. سر قضایاى تجاوز عراق به کویت هم این معنا برایشان روشن شـد و  
ي کویت، کشور عراق تجاوزکار است و ملت ایران، متجاوز را بـه  دند با اینکه در قضیهدی

هر شکلى و به هر نحوى محکوم کردند از اول هم دولت و ملت ما این را گفتند اما ایـن  
ي بیجـاى امریکـا انتقـاد    موضع مانع نشد که مردم و مسئوالن ما، از دخالتهاى متجاوزانـه 
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تجاوز کرد، امریکا را فراموش  ما بعد از اینکه دیدیم عراق به کویتنکنند. خیال میکردند 
اسـت و مسـئوالن مـا     ي انقـالب و امـام  پروردهخواهیم کرد؛ غافل از اینکه ملت ما دست

 هستند. شاگردان امام
 

  (ره)        
یروهاى مسلّح ارتش، سپاه و نیروهـاى  ي نبسیج، در سرتاسر کشور هوشیار باشد. همه

انتظامى باید هوشیار باشند. همه باید هوشـیار باشـند؛ امـا بسـیج، احتیـاج بـه هوشـیارى        
مضاعف دارد. آحاد بسیج در هرجا هسـتند در شـهر، در ده، در عشـایر، در دانشـگاه، در     

ر باشـند. دشـمن،   ي علمیه، در دبیرستان، در بازار، در اداره، در کارخانه باید هوشـیا حوزه
آیـد. بایـد   آید؛ از راههاى مختلف مـی براى ضربه زدن به انقالب و اسالم، از یک راه نمی

بزرگوار، این خطوط را براى  چشمتان را باز کنید، متوجه باشید و دشمن را بشناسید. امام
 ما درست مشخص کردند.

ى آن حساس هر چیزى که دیدید دشمن روى آن حساسیت نشان میدهد، شما هم رو
که میبینیـد دشـمنان خبیـث،    بشوید و بفهمید که دشمن از اینجا میخواهد رخنه کند. وقتى

نسبت به ملت و انقالب و پایبندى مردم به انقالب تبلیغات میکنند، بدانید کـه دشـمن از   
هاى انقالب میترسد. حضـور شـما در   پایبندى مردم به انقالب و از حضور آنها در صحنه

 نقالب و هوشیارى و آمادگیتان، دشمن را مأیوس خواهد کرد.هاى اصحنه
 

 1369/ 09/ 13کنندگان در اولین کنفرانس اسالمى فلسطین، در دیدار با شرکت

       
ي فلسطین، آنچه که هدف است، استنقاذ فلسطین است؛ یعنى محو دولت در مسئله

و بعد از آن نیست. هر یک وجب از  671قبل از سال اسرائیل. فرقى بین سرزمینهاى 
ي مسلمین است. هر حاکمیتى غیر از حاکمیت مردم خاك فلسطین، یک وجب از خانه

                                           
 میالدي. 1967 1
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فلسطین و حاکمیت مسلمین بر کشور فلسطین، حاکمیت غاصب است. حرف، همانى 

 ». اسرائیل بایستى محو بشود«الشأن فرمود: راحل عظیم است که امام
 

  همراه به ایران، اسالمى جمهورى نظام کارگزاران و مسئوالن با ردر دیدا
  09/1369/ 14، خمینى احمد سید حاج والمسلمین االسالمحجت

          
آنچه که عرض خواهم کرد، عمدتاً دو مسئله است: یک مسئله، وضع کلّى کـارگزاران  

 حکومت اسالمى است؛...
 کلمـه،  اتحـاد  از عبـارت کـه   ماست همیشگى اساسى ي اصلدرباره هم ي دومهمسئل
 حقیقـى  مبـین  و اسـالم که  است مقدسى خط در نیروها التیام و هماهنگى جهت، وحدت
 .است کرده ترسیم -امام بزرگوارمان یعنى -نسل این و امت این مرشد و اسالم

  

        
ان نرود که خداى متعال، این انقالب را پیروز کرد و مسلمین ایـران را بـه برکـت    یادم

این انقالب و به برکت آن رهبر استثنایى، عزت بخشید. اصالً خـداى متعـال، او را بـراى    
ي عطف تاریخى ذخیره کرده بود. ظاهراً آدم خیال میکند که خداى متعال، این چنین نقطه

را تربیت کرده و نگه داشته بود، تا چنین حرکتى را در دنیا و در وجود گرانبها و گرانمایه 
 تاریخ به وجود بیاورد.

 

        
ي اخالقـى بـا   ي با مردم است. در نظام اسالمى، رابطهي رابطهي دیگر، نحوهیک نکته
احب امـر دانسـتن،   ي کارها مالـک و صـ  ي مخصوصى است؛ مردم را در همهمردم، رابطه

ي یک مراجع مزاحم ندانستن. شما برادران عزیزى که در بخشهاى گوناگون دولتى و قـوه 
تـان بـه زیردسـتان و چیـزى کـه از آن      قضائیه مشغول کار هستید، یکى از اولین تعلیمات

انـد. حقیقتـاً   مؤاخذه میکنید، باید رفتار خوش با مردم باشد. حقیقتاً مـردم صـاحب قضـیه   
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نعمت ما و کارگزاران این نظام هستند. این، تعارف نیست. بعضى خیال میکنند، ولى مردم
 که این حرفها را میزدند، تعارف میکردند! امام

 
اند. اینها بودند که رژیم شاه را سرنگون کردند. اگر این مـردم  پس، اینها صاحب قضیه

نانشان را نمیدادنـد، مـن و شـما    به فرمان امام گوش نمیکردند، به خیابانها نمیرفتند و جوا
ایم، باید صـد  که این افتخار را هم با خودمان یدك میکشیم که جزو مبارزان آن زمان بوده

سال آنگونه مبارزه میکردیم! مردم بودند که بـه خیابانهـا رفتنـد و جـان خودشـان را فـدا       
مزاحمى که مرتب ما را کردند. حاال که این مردم به ما مراجعه میکنند، آیا باید با آنها مثل 

 ي اخالقى نیست.اذیت میکند، برخورد کنیم؟! این مسئله، یک مسئله
  

  (ره)       
 لحاظ از هم زمانى و اي ومنطقه لحاظ از اصولى، لحاظ از ماست؛ حساس شرایط این
 در و مختلــف پیامهــاى در امــام بزرگوارمــان،کــه  دیدیــد شــما. کلمــه وحــدت اهمیــت

 تأکیـد  کلمـه  وحـدت  روى چقـدر  خصوصـى،  هـاى توصـیه  در و گوناگون سخنرانیهاى
 .کردندمی

 خـود  به را کشور این ي حواسهمه ي لیبرالها،فتنهکه  سالهایى آن در آید،می یادم من
ـ  داشتیم، کارى یا کردیم،می شکایت یا رفتیم؛می ایشان خدمت غالباً ماها بود، کرده جلب  ای
 و اخـتالف  هـم  بـا  شماها اگرکه  فرمودندمی امام مکرر دیدارها، آن در. داشتند کار ایشان
 شود؟ مطرح عام مأل در چرا کنید؛ تمام خودتان درون در را دعوا این دارید، هم دعوا

 را دهانشان و کردندمی گوش -بودیم ماهاکه  -دسته یک فرمودند،می ایشان وقتى البته
 خیلىکه  بود آدمى اینکه با. است یادتان را )علیهاهللا رضوان(بهشتى شهید ممرحو شما. بستندمی

 (ره)امام. نه دیگر، طرف آن ولى کرد؛ سکوت داشت، گفتن قدرت هم خیلى داشت، حرف
 ي وحدت،مسئله. برود پیش صورت آن به وضعکه  نگذاشتند و داشتند را وحدت پاس
 .است مهم اینقدر
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 طرفـداران  و انقـالب  خـط  خط، یک: نیست بیشتر خط دو کردم، عرضکه  همانطور
 .  است انقالب این دشمنان خط هم، خط یک امام است؛ و انقالب

 
 دور نظـام،  ایـن  و اسالم دشمنان اي ازعده اقتصادى، و سیاسى و ي فرهنگىجبهه در
 دوسـتداران  امـام و  دوسـتان  انقالب، دوستان خط. است خط یک این،. اندشده جمع هم
 مـن . اسـت  خـط  یـک  نیـز  -ندارنـد که  کسانى چه و دارند سابقهکه  کسانى چه -راه این

 کسـى  اگـر . بشوم قائل فاصله ندارند،که  آنهایى با دارند، سوابقکه  آنهایى بین نمیخواهم
ي سـابقه  هـیچ کـه   جوانـانى  ایـن . اوسـت  راه در و خـدا  بـراى  باالخره دارد، سوابق هم

 خیـال  ماهـا کـه   دورانـى  آن در. آمدنـد  انقالب درکه  بودند کسانى نداشتند، هم مبارزاتى
 بـه  مـا  و رفتنـد  جلو میدانها ماها از و آمدند ولى بودند؛ بچه اینها میکنیم، کارى کردیممی

 کـار  ایمـان  بـا  و ظامنـد ن ایـن  به مؤمنکه  آنهایى بنابراین،. نمیرسیم هم آنها خاك و گرد
 کـار کـه   تشـکیالتى  هـر  در هستید،که  هرجا در. گیرندمی قرار دیگر خط یک در میکنند،
 بـه  -و سیاسى مسلک هر. نرود یادتان جناحید؛ این جزو دارید،که اي سلیقه هر و میکنید
 داشـته  یـاد  بـه  همیشه را این جناحید؛ این جزو دارید،که اي سیاسى خط هر -رایج تعبیر
 .باشید

  

       
 شد، اهانت کسى به مجلس این در چنانچه فرمودند، وقت یک )علیهرحمۀاهللا (امام راحل

 آن درکه  خواهرانى و برادران. کند دفاع خودش از و بیاید مجلس بهکه  باشد داشته حق
امام که  آنچه. است موجود که امام هم پیام و وصیتنامه. است یادشان البد بودند، مجلس
 .اي استجاودانه درسهاى آنها. کنید عمل موموبه را همانها فرمودند، مجلس به راجع

  

        
 معناى همان به حکمت متعال، خداى. بود حکیم یک کلمه، واقعى معناى به(ره) امام
ِ « حقیقى

ْ  َ ْ ُ  ْ َ  ْ َ َ  ََ  خیلى. داشت بصیرتى واقعاً او. بود داده مرد این به را 1»ْ
                                           

 .و براستى، لقمان را حکمت دادیم .12ي یهآ ي لقمان،سوره 1
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 مشاهده عادى نگاه در را آنها او نمیدیدیم، دقت با گاهى حتى ماهاکه  چیزهایى از
 .بود حکمتى چنان و دلى چنین ي ازبرخاسته او، حرفهاى. کردمی

 

؛      
، من به خودم اجازه نمیدهم که این تعبیر را »ستممن یک طلبه ه«فرمودند  از بس امام

، حقیقتاً اینگونـه اسـت و   ام؛ والّا منهاى این فرمایش امامبه کار ببرم و بگویم من یک طلبه
ي ماسـت و  اى هم به عهـده ماها یک طلبه و یک آدم معمولى هستیم؛ هرچند حاال وظیفه

 بایستى آن را انجام بدهیم.
 

          
 کـردن  بـاز  در و نظـام،  این از حفاظت و حراست در هستید،که  هرجا در ي شماهمه
 حـل  را کشـور  ایـن  مشکالت نتوانیم اگر ما. مسئولید اندازه یک به کشور، این مشکالت

کـه   موظفند ههم. نماییم صادر را آن نمیتوانیم طبعاً و کنیم حفظ را انقالب نمیتوانیم کنیم،
 همـان  این،. است وظیفه یک این،. کنند کمک دولت، به بخصوص و کشور کارگزاران به

 اسـتثنایى  رهبـرى  و پربرکـت امامـت   سـال  یازده به نزدیک طول امام درکه  است حرفى
 وقت یک. کیست دولت رأس در نمیکردند نگاهکه  است این عجیب. گفتند همیشه خود،
 بیـرون  مجلـس  ازکـه   هرکس فرمودند، من به ایشان. کنیم فىمعر وزیرنخستکه  بود بنا

 ولـى  آیـد؛ می بیرون کسى چهکه  نمیدانستند. کرد خواهم دفاع و حمایت او از من بیاید،
 .کنممی حمایت او از بشود، تشکیلکه  دولتى هر و بیایدکه هرکس  گفتند
 

 1369/ 09/ 19در دیدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى، 

 ُ    ُ ؛    
با اینکه نظام جمهورى اسالمى، از آغاز بر یک مبنـاى فرهنگـى بنیـان شـد و رهبـر و      

ي این نظام، یک عنصرِ بیش از همه چیز فرهنگى بود و مسئوالن این نظام هم پدیدآورنده
کنـیم کـه در    حال باید اعتـراف اند، درعیندر طول این مدت، تقریباً همیشه همینطور بوده

 ایم. هاى فرهنگى، آن کار مطلوب و مورد انتظار را خیلى انجام ندادهزمینه
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  دانشگاهها، دانشجویان و علمیه ىهاحوزه طالب از کثیرى جمع با در دیدار

  09/1369/ 28، دانشگاه و حوزه وحدت روز مناسبت به

؛          
 مسـئله  این. ماست امام بزرگوار ارزشمند یادگارهاى از دانشگاه، و حوزه وحدت روز

 ي ما،جامعه اسالمى و صحیح جریان راه درکه  مهمى تصمیمهاى و ي تدابیرهمه مثل هم
 ایشـان  وجـودى  برکات از یکى کردند، مطرح بصیر و واال انسان آن و مقامعالى حکیم آن

 .بود دخواه شاءاهللان و هست و بوده
 

         
 سـال  ده از بیش اینکه با. دانشجو و روحانى و دانشگاه و حوزه ي وحدتمسئله اما و
امـام  کـه   مبـارکى  بنیـان  ي ایـن دربـاره  هنـوز کـه   رسـد می بنظر گذرد،می امر این اعالم از

. هسـت  کـردن  مطالعـه  و ردنکـ  تحلیـل  و گفتن سخن براى جا گذاشتند، بزرگوارمان بنا
 در را حـوزه  هـاى برنامـه کـه   اسـت  ایـن  مقصود آیا چه؟ یعنى دانشگاه و حوزه وحدت
 حـوزه . نیسـت  اینهـا  مقصـود  یقیناً کنیم؟ اجرا حوزه در را دانشگاه هاىبرنامه یا دانشگاه،

 و روشـها  و علـوم  خـود،  بـراى  هم دانشگاه دارد؛ روشهایى و درسها و علوم خود، براى
 یکدیگر هاىتجربه از و کنند کامل را خود روشهاى باید هم هر کدام البته. دارد صدىمقا

 اینهـا  دانشـگاه،  و حـوزه  وحدت از مقصود بنابراین،. نیست بحثى در این نمایند؛ استفاده
 .نیست

 واقعیـت  از اغلـب  کردنـد،  مطـرح  شعار یک امام بعنوانکه  دانشگاه و حوزه وحدت
 ساخته تلخ، واقعیت آنکه  گرفتمی منشأ اسالمى ي جوامعهمه ای و ي ماجامعه در تلخى

 وقتـى کـه   بـود  ایـن  واقعیت آن. بود استعمار ي دستشدهحساب و ي مستقیمپرداخته و
 را خـود  فرهنگـى  و اجتمـاعى  و اقتصـادى  و سیاسـى  فتوحـات  هاىنقشه استعمارگران،

  .بود ملتها دینى قاداتاعت آن، و کردند برخورد عمده مانع یک به کردند،می طراحى
  
 آگـاه  قضـیه  هـاى ریشـه  از کردنـد، می مشـاهده  کسهمه از بهتر را واقعیت این (ره)امام
 عـالج  بودنـد،  کـرده  مشـاهده  پهلـوى  ي حکومـت سـلطه  دوران در را آن مظـاهر  بودند،
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 ایـن  در را کشـور  در »غربـى  نـه  و شـرقى  نـه « شـعار  و استقالل بقاى و ایران مشکالت
 آمیختـه  مـذهبى  ایمان و دین با حقیقتاً جدید، تحصیلکردگان و روشنفکرانکه  میدانستند

 -شد گفتهکه  عواملى همین جمله، از -عواملى اثر بر طرفآن ازکه  ما روحانیون و باشند
 بعضاً و بودند مانده دور به کشور مهم رویدادهاى و جهان حوادث و علمى پیشرفتهاى از

 دنیـا  درکـه   را حـوادثى  و علمـى  پیشـرفتهاى  و جدیـد  مسـائل  بودند، شده جمود دچار
 .کنند تجربه را تازه روشهاى و بشوند آشنا آنها با و ببینند گذرد،می

این، همان وحدت حوزه و دانشگاه است. وحدت حوزه و دانشگاه، یعنى وحدت در 
ي مسـتقل،  ي اسالمىِ پیشـرفته هدف. هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه

ي الگو، ملت شاهد ملتى که مردم دنیا با نگاه بـه  ي پیشاهنگ، جامعهي امام، جامعههجامع
او جرأت پیدا کنند، تا فکر تحول را در ذهن خودشان بگذرانند و در عملشان پیاده کننـد  

 حرکت نمایند.
در راه ایجاد چنین کشور و جامعه و ملتى، عالجى جز این نیست که دانشجو و طلبه، 

هم، دوش هم و بابهدر کنار هم، دوش نشگاه، روحانى و روشنفکرِ تحصیلکرده،حوزه و دا
به سمت یک هدف حرکت کنند؛ بدون این نمیشود. او متدین است، و این آگاه به مسائل 

تا حدود زیادى در این راه موفق شدند. امروز دانشجویان ما  (ره)جهان و مسائل روز. امام
هاى اسالمى در دانشگاهها داراى ارزشند و جموعهدر جهت اسالمى حرکت میکنند، م

 غالب دانشجویان ما، جوانان انقالب و فرزندان انقالبند.
 

  10/10/1369، اسالمى انقالب هاىکمیته پاسداران از جمعى و فرماندهان با دیدار در

         
ساله، مسئوالن نظام جمهـورى اسـالمى و    یکى از چیزهایى که در طول دوران دوازده

حتى شخص شخیص امام بزرگوار را که تحقیقاً انسان برتر و فوق انسانهاى متعارف بـود  
خشنود و خوشدل میکرد و خستگیها را از تن آنها میزدود، دیدار جوانان مؤمن و مخلص 

مندترین فـرآورده  بر کف انقالب اسالمى بود، که حقیقتاً ارزشـ  و پوالدین و سربازان جان
ي ي آنهـا، شـما بـرادران عزیـز کمیتـه     و دستاورد این انقالب محسوب میشوند. از جمله

داران و پیشکسوتان ایـن تشـکیالت   انقالب اسالمى هستید؛ مخصوصاً فرماندهان و سابقه
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انقالبى ناب، که مصیبتها دیدید، زحمتها کشیدید، با انقالب متولد شدید، با انقالب رشـد  

، از انقالب تغذیه شدید، جانانه به انقالب خدمت کردید و جـان را کـه عزیزتـرین    کردید
موجودى هر انسانى است به چیزى نگرفتید.

 

          
 بـه  زمین این در را صالح انسانکه  بوده این همشان الصالحین، عباداهللا و پیامبران تمام
 اینکـه . اسـت  این هم اسالم هدف. نمایند تکثیر و بدهند رشد کنند، حفظ اورند،بی وجود
 اسـالمى،  انقـالب  الفتـوح فـتح  فرمودنـد،  قبـل  سـال  چند اي دربیانیه امام در دیدید، شما

 شـده  امـام جـارى   قلم بر همینطورکه  نبود حرف یک است، قبیل این از جوانانى ساختن
 سـاختن  یعنى الفتوح،فتح واقعاً. دارد مستحکم بسیار هىال و اسالمى مبناى یک این،. باشد
 .صالح انسان

  

    
 و بیگانـه  و خویشکه  بود این ما امام بزرگوار خصلت مهمترینکه  است این اعتقادم

 دنیـاى  ایـن  در بزرگـوار  آنکـه   میدانـد  خدا حقیقتاً. نداشت فرقى برایش آشنا، و دوست
کـه   بدانند مردم تا رفت، و درخشید آمد صباحى چند خورشید، یک مثل ى،ظلمان تاریک

 سـراغ  آدم آن مثـل  هم دیگران و ما معصومین، و ائمه از بعد دیگر. هست هم خورشیدى
 اینکه  بفهمد باید انسانیت. است کرده انصافىبى من نظر به بگوید، هم کسى اگر. نداریم
. کـرد می عمـل  اسـت،  تکلیفکه  فهمیدمی اگر مرد، آن. دارد وجود ي الهىخزانه در گوهر
   .گفتمی راست را این او، پیمود؟ خواهم را حق راه بمانم، تنها من اگرکه  نگفت
 و بزرگان و علما بین در نمود، شروع را مبارزه و کرد خطاب مردم به اوکه  روزى آن

 مردمکه  نمیکرد گمان کسهیچ انصافاً بودند،که  الیقى انسانهاى و برجسته شخصیتهاى
 ایمان مردم امام به البته. بیفتند راه است، فریاد و دعوت این صاحبکه  کسى سر پشت
 من اینکه و خدا به توکل از دریادلى آن حال،درعین اما آیند؛مىکه  بود معتقد و داشت
 هم متعال خداى. بود مهم نیایند، خواهندمی بیایند، خواهندمی کنم،می عمل را تکلیفم
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             . «1»     : «اي داردهقاعد
 درست را مردم و او بین خدا کند، اصالح و درست را خدا و خود بین هرکس. 2»ّ

 .کرد خواهد
  

         
رهاى آفریقـایى، در تـونس و مـراکش، تحـت     ي کشودر زندانهاى فلسطین، در گوشه

ایـم؟ آیـا   اختناق به نام او شعار میدهند. چه کسى این کار را کرده است؟ مـا تبلیـغ کـرده   
ایـم؟ مـن هشـت سـال     دستگاههاى تبلیغى میتوانند بگوینـد کـه ایـن کارهـا را مـا کـرده      

د بگوید کـه  کس نمیتوانجمهور بودم؛ میدانم که در این مملکت چه خبر است. هیچرئیس
، خودش مثل سرازیر شدن آب در یک سرزمین جا بردم. اسم امامرا من در فالن اسم امام

صاف و مستعد رفت. نمیخواهد کسى آن را پارو بزند؛ خودش سرازیر میشود و میرود، تا 
 ي خودش را پیدا کند.چشنده و نوشنده

 پلکـان  از. داشتم رسمى سفر آفریقایى کشورهاى از یکى به جمهورى، ریاست ایام در
 ایـن . اسـت  شـده  مـن  مرعـوب  کشور، آن جمهوررئیسکه  دیدم آمدم، پایینکه  هواپیما

 محـل  بـه  را مـا  تـا  نشستیم، تشریفاتى ماشین در. بود آشکار کامالً اشچهره در وضعیت،
 طـرف  یـک  بخواهد، خودش آنکه بدون شخص، اینکه  دیدم ماشین در. ببرند مهمانسرا
 و خنـده  و تبسـم  بـا  و زحمـت  بـا  مـن ! کنـد  نگـاه  من بصورت نمیکند جرأت و نشسته

 مـن  امـام گفـتم،   به برگشتم، ایران به وقتى. آوردم صحبت به را او یواشیواش نرمگویى،
 .بینندمی را شما وجود اي ازرشحه ما در اینهاکه  دیدم آنجا در

 در او -ودمنبـ  کسـى کـه   مـن  -نبود خاضع اینطورکه  من مقابل در جمهور،رئیس آن
 را اسـمش  نمیخـواهم که  -شخص آن. بود انقالب مظهرکه  امامى بود؛ امام خاضع مقابل
 معـروف  و کلفـت گـردن  جمهـور رئـیس  یک او. نگه دارد را خودش نمیتوانست -بیاورم
 و دیـد می امـام را  ایرانـى،  هیـأت  از اما نیست؛ ریزخرده آدمهاى این از است؛ هم حسابى
 .شنیدمی را بویش

 
                                           

 .178ي عبدالرزاق گیالنی)، ص جمهالمصباح الشّریعۀ(تر 1
 .181، ص 68بحاراالنوار، ج  2
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من همیشه قبل از انقالب در دوران اختناق، براى جوانان مثـال میـزدم و میگفـتم، در    
یک خرمن ذغال، مثل گُل آتش باشید. مگر دور و بر خودش را رها میکند؟ مگر به اینکه 

خرمن را به یک گُل آتش تبدیل میکند. اینطورى  من روشنم، اکتفا میکند؟ نخیر، تمام این
باشید. آن روز، کمبودمان این بود. میگفتم، متأسفانه باد مالیمِ مناسبى که بـوزد و تسـریع   
کند، نیست؛ اما امروز که هست. امروز نسیم جانبخش اسالم و کلمات آن مفسر اسـالم و  

ي عنوانهـا بـاالتر   خدا که از همـه  يالشّأن و آن مرد خدا و بندهآن حکیم عالیقدر و عظیم
است در اختیار ماست. این خرمن آتش را باید بـه وجـود بیاوریـد و روشـن کنیـد و بـا       

 اخالق و عملتان، همه را منور و گرم نمایید.
 

 (ره)      
. دادندمی قرار سؤال زیر را عظمت این به روحانیت گذشته، دوران دربارى آخوندهاى

 -نـان  لقمـه  یـک  و دنیا حطام بخاطر و ساختندمی ظلم با کردند،می زشتى کار رفتندمی آنها
 هــم اینهــا جلــوى انداختنــد،مــی غالمهایشــان و ســگها جلــوى جبــاران، آن اینکــه مثــل
ي طلبه همه آن اینطورى، آدم یک عمل بخاطر. گفتندمی را آنها تملق و مدح -انداختندمى

 زیر و خواندندمی درس آبرومندى و گرسنگى و فقر با ها،مدرسه و اههحجر ردکه  شریف
 روى اینقدر خود، بیانات امام که در بود؟ خوب رفتند؛می سؤال زیر نمیرفتند، هم فلک بار

 .کنید مواظبت است؛ خاطر همین به کوبیده، شالق دربارى ي آخوندشانه
 
  11/10/1369، ي فجردهه برگزارى ستاد مسئوالن و اسالمى تبلیغات هماهنگى شوراى اعضاى با دیدار در

      ؛ (ره) 
 و زور و پـول  بـا کـه   بینیـد می را گونـاگونى  هـاى سلسله بروید، عقب به همینطور اگر
 و انـد شده حفات مردم این بر و اندآمده گوناگون وسایل با و پهلوانى و قلدرى و گرىقبیله
 مـا « مـردم،  بـا  روابطشـان  همیشـه  لـذا . انـد کشانده خودشان حکومت یوغ زیر به را آنان

 امـام میگفـت،  که  »ملتم خدمتگزار من« ،»کنممی عرض ملت به من. «است بوده »فرمودیم
 امـر  مـا « او، از قبـل  والّـا  بـود؛  مـا  امـام اسـالمى   و اسـالم  و اسالمى جمهورى به متعلق
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  .بود »فرمودیم چنین ما« و »فرماییممی
 
 را ي بیمـار رشـته  ایـن  و ي معیـوب هندسه این ي غلط،سلسله این و آمد ي فجردهه

 حکومـت، کـه   آنجـایى  دیگـر . ریخت پیمانه آن و بشکست سبو آن. شد تمام و کرد قطع
 اگـر کـه   اي آمـده دوره. گذشـت  اسـت،  اختیارصاحب و قَدرقدرت و آقا و فاتح و غالب
 مظهـر  و داشـتند  قبـول  را او مـردم  آمد، کار امام سرکه  وقتى. مردمند خود هست، آقایى
 بـا  بـود،  نبـرده  ارث بـه  چیـزى  پدرش از نداشت، چیزى خودش از او. بود مردم قدرت

 بـر  و بود او دست در مردم شمشیر بلکه بود؛ نیاورده بدست مردم علیه چیزى شمشیرش
 هـم  وقـت  هـر . زد کودتـاچى  و چىطئهتو و استعمارگر و مهاجم سر بر و مردم ضد سر
 هـم  او و بـود  خودشـان  بـه  متعلـق  بگیرنـد،  دستش از را شمشیرکه  کردندمی اراده مردم

ببینیـد، ایـن بنـاى حکومـت جمهـورى      . نداشـت  کسى از طلبى و کردمی تقدیم دودستى
ي فجـر انجـام   ي دههاسالمى است. این برکات، این انتقال مهم و این تغییر خط، در نقطه

 .ي مهمى استي تاریخى، لحظهگرفته است. این لحظه
 

  ؛   (ره)   
حـل   این است که همه از خودشان بیرون آمدند و در انقالب ي انقالببهترین خاطره

و در مقاطعى از دوران جنـگ هـم همینطـور بـود. ناگهـان یـک        شدند. در دوران انقالب
صادر میشد، میدیدید که مردم دیگـر سـر از پـا نمیشناسـند. پـدر بـه پسـر         ان از امامفرم

میگوید، من میروم؛ پسر به پدر میگوید، من میـروم؛ مـادر بـه هـردو میگویـد، هردوتـان       
 بروید. مال میدهند، جان میدهند و اصالً خودى مطرح نیست.  

  

          
 باید ي فجردهه این ایشان، سالگرد گذشت از بعد و )علیه اهللارضوان(امام رحلت از بعد
 شد قرار اگر والّا است؛ امام گرامى شخص مثل ي امام،خاطره مردم، براىکه  بدهد نشان
 بشود، ضعیف آهستهآهسته معمولى، اىههي خاطرهمه مثل همینطور ي امام،خاطرهکه 
 در ماکه  روزى آن بدانید، را این. واویالست آنگاه و رفت خواهد بین از هم روز یک
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 خواهد کشور این به بزرگى خیلى خسارت باشیم، نداشته ي امام راخاطره مملکت، این

 .شود چنین بگذارید نباید. خورد
 بیشـتر  حتى. است بهمن ودوىبیست و ي فجردهه در همیشه، از بیش ي امام،خاطره

. اسـت  بزرگوار آن ي شخصیتهدهندنشان بزرگداشت این امام، حلتر سالگرد مراسم از
 اسـالم  امام و خودکه  معنایى همان به است؛ کشور این در امامت والدت حقیقت در این،
 بـه  ورود روز از ولى بودند؛ نهضت و مبارزه امام رهبر آن، از قبل. اندکرده ترسیم ما براى
ي خـاطره  از مهمتـر  ایـن، . شـدند  اسـالمى  امـام امـت   اسـالمى،  دولـت  تشکیل و کشور

 .است درگذشت
 

 1369/ 12/10مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما در سفر به استان ایالم، 

     
مردم ایالم، مردم بسیار عزیزى هستند و در دوران جنگ تحمیلى، آزمایش خیلى 

تهاى زیادى را بخاطر بمبارانها افتخارآمیزى دادند. هم در جنگ شرکت کردند، هم مصیب
بارانها تحمل کردند، هم صبر و استقامت زیادى در مقابل این مصائبِ واردآمده و موشک

وقت از سوى دشمن نشان دادند و مهاجرت نکردند، بلکه در شهرهایشان ماندند و هر
ند کار سخت شد، به همین کوههاى اطراف پناه بردند؛ هرگز بارى بر دوش دولت نگذاشت

 بودند.  علیه)اهللا تعالى(رضوانو یاران صمیمى امام
 

 1369/ 12/10طالب شهر ایالم، بن ابىدر مسجد على

      ِ   
اند و ملتهاى مسلمان به امروز به برکت فداکارى ملت ایران، ملتهاى دیگر بیدار شده

در این  علیه)اللّه تعالى(رضواناى که امامي انقالبىوحیهي مقدس و راند. آن شعلهخود آمده
کشور به وجود آوردند و شما مردم لبیک گفتید و پاى آن ایستادید، امروز در سرتاسر 

 دنیاى اسالم، دلهاى مسلمین عالم را گرم کرده و به خود جذب نموده است. 
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  17/10/1369، ي زهرا(س)فاطمه ي کبرىصدیقه مبارك میالد مناسبت به ،(ع)بیتاهل مداحان با در دیدار

         
 بین از را او باید شده، شیعه باکه  عجیبى دشمنیهاى این نبود، تشیع در محبت اگر

 اسالم بقاى و حیات ضامن ،السالم)(علیهعلى بنحسین به مردم شما محبت همین. بردمی
فاطمیه و . است همین معنایش نگه داشت، را اسالم عاشورا امام میفرمود، هاینک. است

 هم همینطور است.  السالم)(علیهمو ائمه وآله)علیهاهللا(صلّیمیالد و وفات پیامبر
 

 1369/ 19/10ماه، در دیدار با فضال، طالب و اقشار مختلف مردم قم، به مناسبت سالگرد قیام نوزدهم دى

      ؛  )(ره 
اساساً در تاریخ پرفراز و نشیب ایران مظلوم و خونین ما، قم یک نام برجسته و 
نمایشگر یک جهتگیرى و یک حرکت خاص است. تقریباً هفتاد سال قبل از این، شهر 

عبدالکریم اللّه العظمى حاج شیخ ي مرحوم آیتاي را که به وسیلهي علمیهقم، حوزه
حائرى تأسیس شد، صمیمانه در آغوش گرفت. بعد از تشکیل این حوزه، تقریباً چهل 

هاى برکات جهانگیر آن یعنى نهضت اسالمى و گوهر یکتاى سال که گذشت، اولین نشانه
الشّأن درخشید. اگرچه در آن چهل سال هم علما و بزرگانى از عظیم امام درخشان
ودند و برکاتى بر آن مترتب شده بود؛ اما در مقطع تقریباً ي قم بیرون آمده بحوزه
ي جدید ي علمیه وارد یک مرحلهقد برافراشت و حوزه سالگى حوزه که امامچهل

 تاریخى شد، داستان دیگرى است.
 
 به حمسلّ نیروهاى ي انضباطىنامهآیین اعطاى و انتظامى، و نظامى ي نیروهاىرتبهعالى فرماندهان با دیدار در

  22/10/1369، قوا کل فرماندهى ستاد رئیس

 ّ       
 بـه  مسـلّح،  نیروهـاى  عـالج که  بودند رسیده نتیجه این به دلسوزانى انقالب، اوایل از
 و بودنـد  شکسته را ارتش فقرات ستون وقت، آن درکه  میدانید البته. است مراتب سلسله
 نیروهـاى  اینکـه  بـراى  کردنـد؛ می را کـار  این تعمد روى از عده یک. ندشکستمی داشتند
 بیـنش  یـک  از ي حـاکى خائنانـه  هـاى زمزمـه  انقالب، اوایل. کنند متالشى بکلّى را مسلّح
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 در و نبودنـد  نظـامى  وقـت امـام هـیچ   اینکـه  بـا . کردنـد می تـرویج  دائمـاً  را غلط و دروغ

 .بود مرد آن حکمتهاى جزو تصمیم این واقعاً نداشتند، حضور نظامى سازمانهاى
  

   ،    
 حکمتـى  همـان  دیدم کردم، فکر بزرگوار این اقدامات از برخى به راجع وقت هر من

 حکـیم، . بود مرد این در واقعى معناى به میگوید، پیامبران سایر و ي لقماندرباره قرآنکه 
 و عـادى  چشـمهاى کـه   کندمی مشاهده را هایىچیز ظواهر، این ماوراىکه  کسى آن یعنى

 جـوان  مقابل در مجرّبى پیر مثل مردم، دیگر ي بامقایسه در. عاجزند آن دیدن از معمولى،
 در بینـد/ پیـر   جـوان  آینه در آنچه: ایدشنیدهکه  المثلىضرب همین. است واردتازه و خام

 .است نکته همین به بیند؛ اشاره آن خام خشت
 بـودیم  و بودندکه  مسئوالنى همین به نسبت و ماها به نسبت دیگران، به نسبت ایشان

 و کـرد می احسـاس  جریانـات  زیـر  در را چیزى همیشه او. بود اینطورى واقعاً دیدیم،می و
. بـود  رسیده آن به استدالل بدون او ولى رسد؛می چیزى به استدالل با انسان، گاهى. دیدمی

 را اوکـه   بـود  قـدرتى  دسـت  فرمود، خودشکه  طورهمان. بود خدایى الهام و لطف واقعاً
 .کردمی هدایت
  

      » « 
 نظـامى  تعبیر یک کلمه، این. کردمی تکرار کلمه همین با را مراتب سلسله بزرگوار، آن
 و بـود  شـده  تربیـت  آن در ایشـان کـه   -ايحوزه و آخوندى و علمایى محیط از و است
 بارهـا  امـا  اسـت؛  دور خیلـى  -نبـود  نظـامى  سازمانهاى و ارتش مسائل در هم وقتهیچ
 تکـرار  مکـرر  ارتـش،  و سپاه به خطاب را کلمه این بعدها، و اوایل در ایشانکه  ایدشنیده

 قـرار کـه   هرجـا  در فـرد  هر یعنى این،. کنید حفظ را مراتب سلسلهکه  فرمودمی و کردمی
 فرمـان  قاطعاً فرماندهى، روى از خود، زیردست بهکه  باشد اینطورى او پذیرىنظم گرفته،
 در را خـودش  فرمـان  به عمل و کند عمل را آن و باشد فرمانپذیر خود، مافوق از و بدهد

 .  بخواهد زیردست از ضوابط چارچوب
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 1369/ 23/10مقام و مسئوالن بخشهاى مختلف بنیاد شهید انقالب اسالمى، در دیدار با قائم

          
هاى حقانیت انقالب و به نظر من، بنیاد شهید، یکى از برکات انقالب و یکى از نشانه

است. ایشان از همان اول، به این مسئله توجه کردند و اهمیت دادند و  علیه)اهللا تعالى(رضوانامام
ى شهدا حساسند و نسبت به هاوادهخاني شهدا و ما میدیدیم که چطور نسبت به مسئله

 هستند. 1مند و مهتمبنیادى که امور آنها را به عهده میگیرد، عالقه
 

 1369/ 04/11ي قم، ي علمیهدر دیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالى حوزه

          
د فرصت جوانى و نشاط و فراهم بودن فضالى محترم و طالب و اعاظم حوزه، بای

ي علمیه را در جاى خود مغتنم بشمارند و حاال که به برکت انقالب و ي حوزهزمینه
ي زمینه فراهم شده، کارى را که حوزه علیه)اهللا تعالىن(رضوابزرگوار ي امامجانبهرهبرى همه

 علمى شیعه به آن احتیاج دارد، انجام بدهند.
 

             
این قدرتى که ابرقدرتها براى خودشان درست کرده بودند، معلوم شد که افسانه 

که  علیه)اللّه تعالى(رضوانبزرگوارمان است. البته ما میدانستیم. این حقیقت جارى بر زبان امام
آشکار شد. این هم یک نکته است که  ٢بار دیگر، یک»امریکا هیچ غلطى نمیتواند بکند«

مورد توجه مردم دنیا قرار گرفت و باید حقیقتاً این نکته را فهمید و روى آن درست تکیه 
ي یک عالم، با یکدیگر جمع شدند؛ اما کارى را که خیال میکردند کرد. قدرتهاى درجه

 میتوانند انجام بدهند، نمیتوانند انجام بدهند.
 
 
 

                                           
 داراي اهتمام. 1
 با عراق.  امریکاي جنگ در قضیه 2
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 ایران، اسالمى جمهورى نظام کارگزاران و مسئوالن و مردم مختلف اقشار با ردر دیدا

  10/11/1369، على(ع) حضرت میالد سالروز در 

؛      (ع)       
 مستضعف مردم خدمت در باید تالشى، و قانون و سیاست و حرکت هر ما، نظام در

 به مختلف، جهات از را آنها طاغوتها، بلندمدت و طوالنى حکومتکه  باشد مىمحرو و
که  است راهى آن این،. ماست راه این،. است کرده دچار ضعف و استضعاف

 این الشأنعظیم رهبر و معلّم امام وکه  است راهى آن این،. پیمود السالم)(علیهامیرالمؤمنین
 راه آن در باید. گذاشت ما پاى پیش و گرفت درس السالم)(علیهعلى از را آن انقالب،
 .کنیم حرکت
 

  17/11/1369، ي فجردهه مراسم در کنندهشرکت خارجى میهمانان با در دیدار

       
ي کسانى که حقیقت این انقالب بزرگ را این روزها، براى ملت ایران و نیز براى همه

انگیز بسیار بزرگى است. دوازده سال از آن ا دانستند، روزهاى خاطرهشناختند و قدر آن ر
الشّأن و امام روزهاى درخشان میگذرد. انقالبى که مثل این روزها، به رهبرى قائد عظیم

هاى اسالم، در این سرزمین و میان این ، بر اصول قرآن و پایهعلیه)اهللا تعالىن(رضوابزرگوار ما
ترى پیدا کرده است و سخن انقالب، در روز ابعاد گستردهملت واقع شد، روزبه

 درپى به ثبوت رسیده است.هاى این دوازده سال، یکایک و پىتجربه
 

؛                
 جمهورى اسالمى نشان داد که میشود حرکت کرد و ایستادگى نمـود. تمـام نیروهـاى   

الشّأن مـا ایسـتادند و او بـا اتکـا و توکـل بـه خـدا و بـا         عالم، در مقابل امام راحل عظیم
ي این نیروها را شکست بدهد و نام اسالم و انقالب تنه همهپشتیبانى ملتش توانست، یک

اسالمى را در عالم بلندآوازه کند. ملتها میتوانند. اسالم و مسـلمین میتواننـد پـیش برونـد.     
ي ماست و جمهورى اسالمى، این راه را ادامه داده اسـت و  مسئولیت و وظیفه این، امروز

آمیـز مـا، مشـوق ایـن ملـت      انگیز و موفقیتهاى شیرین و هیجانادامه خواهد داد. تجربه
 است، براى اینکه راه خدا و اسالم و قرآن را همچنان ادامه بدهد.
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  18/11/1369، ي فجردهه روز هفتمین در شهدا معظّم ىهاخانواده به پیام

    ،  (علیه السالم)    
 و ایمان نورکه  اندیشبزرگ و بلندنظر و پاکدامن و صالح انسانهاى از نسلى پرورش

 و بود روشن معرفت شعاع به شانناآلوده و صاف دل و ساطع ي مطهرشانناصیه از تقوا
امام  یاران شبها،نیمه در شاني عارفانهزمزمه و خدا هرا در شانآگاهانه جهاد
 الشأنشعظیم پیشواى و انقالب رمز بزرگترین شکبى آورد،می یاد به را السالم)(علیهحسین
 امام محبوبشان، فرمان بهکه  بودند همینها و. است بوده )روحهاهللاقدس(امام خمینى حضرت
 تهدید را انقالبکه  خطراتى سهمگینترین ابربر در را خود استوار و پوالدین صفوف

 . کردند حراست اهللا به اذن را اسالمى نظام و انقالب و آراستند کرد،می
 

  19/11/1369، ي تهرانجمعه نماز هاىخطبه

       
هرچه مسئولیت ما بـاالتر باشـد، تقـواى بیشـترى الزم داریـم. در میـدان جهـاد هـم         

ي با استکبار هم که شـما ملـت سـالها    است که انسان را پیروز میکند. در میدان مبارزهتقو
به پیروزى رسیدید، تقوا شما را پیروز کرد؛ تقواى آن  57بودید و مثل این روزها در سال 

چیز دیگـرى نیندیشـید، و تقـواى شـما     رهبر که جز به امر الهى و تکلیف شرعى، به هیچ
 ر خدا، از هوسها و منافع شخصى خود گذشتید.آحاد ملت که براى خاط

 

       
 جـرأت  کسـى . بودنـد  کـرده  مضـمحل  خود خیال به و منفعل زیاد، تالش با را اسالم
 مسـلمان  نفـر  چنـد  هرجا کنید، نگاه شما امروز. بکند افتخار خود مسلمانى بهکه  نمیکرد
 مـا که  میگویند افتخار با و گیرندمی دستشان سر را قرآن -قلیتا یک ولو -هستند هم دور

 .داد امام انجام را این کردید، شما را این. شماست انقالب آثار از این،. مسلمانیم
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 در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران و

 24/11/1369نمایندگان سیاسى کشورهاى اسالمى، به مناسبت عید سعید مبعث،  

؛     ِ    ۲۲   
اگرچه تبلیغات جهانى، هنوز از روى بغض و کینه حاضر نیستند که به این حرکـت و  
حضور عظیم مردمى و این طبیعت خالص و ناب و درخشان ملت ایران، باز هم اعتـراف  

ر کمال عظمت تـوأم بـا نجابـت،    کنند؛ اما منصفان و ناظران دیدند که ملت ایران حقیقتاً د
و  انقالب خودش را پاسدارى کرد و در روز بیست و دوم بهمن امسال، قدر زحمات امام

رهبر و پدر و مرشد عالیقدر خود را دانسـت و آن انسـان واال و اسـتثنایى را ارج نهـاد و     
 احترام کرد.

 
 ) و سرتیپ على شهبازىي کلّ سپاهدر مراسم اعطاى درجه به آقاى محسن رضایى (فرمانده

 (رئیس ستاد مشترك ارتش) و بیست و هفت نفر از فرماندهان سپاه،  
 1369/ 29/11 حسین(ع) و روز پاسدار، در سالروز میالد امام

          
و  ي نیروهـاى نظـامى مـا، بـا ایـن درجـات مـدرج شـدند        امروز که بحمداللّه عمـده 

سازماندهیها هماهنگ شده، توقع و انتظار این است کـه همکاریهـا هـم بـین سـازمانهاى      
اللّه افزایش پیدا کند و با هم همکارى و همـدلى  شاءروز إننظامى، به همین ترتیب روزبه
 عزیزمان بود. امام کنند؛ همانطور که دائماً وصیت

 
  فقیهولى نمایندگى دفاتر مسئوالن اسالمى، ي انقالبکمیته و سپاه پاسداران از جمعى و فرماندهان با در دیدار

 29/11/1369، پاسدار روز و امام حسین(ع) میالد سالروز در شهدا، معظّم ىهاخانواده و سپاه در

      
ي اول، پاسدار کمیته بود. این نام، هیچ معناى دیگرى جز حفاظت و حراست بـا همـه  

و با بذل جان در راه حفظ انقالب نداشت. همه در خیابانها، پشت این سـنگرها، در  توان 
ا، با سنگربندى، با اسلحه در دست نگه داشتن، با بیخـوابىِ  ههها، دم دروازکوچهپسکوچه

نـام و نشـان و مظلومانـه جـان     هایمان بیشبها و با دادن جان که آن روزها، چقدر از بچه
ي انقالب اسـالمى بـود. پـدر    ل، نام و عنوان کمیتهاو مشغول بودند.دادند و کسى نفهمید 
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 ي این ارزشهاسـت. و وراى امـام  ي انقالب و پدر همهاست؛ همانکه پدر همه کمیته، امام
قرار دارد. (أرواحنا فداه)عصرهم، خداى متعال و حضرت ولى 

داد کـه  مشـت جـوان جـان    کمیته را این دسـت قـدرت بـه وجـود آورد. او بـه یـک      
احساسات و عقل و خواست و نیروى جسمیشان، در خدمت اسالم و قرآن قـرار بگیـرد.   
بعد هم نهادهاى دیگر از کمیته متولد شد؛ از جمله سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى کـه      

شناسـى در دنیاسـت.   کـس بحمداللّه امروز یک نیروى شادابِ پرنشاط جوانِ قدرتمند همه
ز سپاه و دیگر نهادهاى انقالب اسالمى، همه در اصل در همین نهـاد  این نهاد عظیم و عزی

 و مندرج بودند. 1ي انقالب اسالمى، مندمجانقالبى پاسداران کمیته
  

   (ره)     
ّ« فرمود؛ عنایت را کوثر این امام هم به و داد برکت متعال خداى ِ  َ َ ْ َ َ ْ َ ْ«2 .

 یعنى کوثر،. است انقالب همین انقالبند، نیروهاى همین هستید، شماها همین کوثر، ینا
 فقط کوثر،. است این از بیش کوثر،. زیاد خیر یعنى کثیر، خیر. است کثیر از غیر افزاینده؛

 را این خدا. است بالنده و رشدکننده و زاینده و افزاینده و ازدیاد به رو بلکه نیست؛ زیاد
 و امام او و جد به او، از پیش همچنانکه بخشید؛ ي خودشبرگزیده و ي صالحهبند آن به

  .بود بخشیده وآله)علیهاهللا(صلّیاسالم معظّم و مقدس پیامبر
  

        (ره)  
 جـا  زا را دلهـا  نبـود،  هم دلباختگى -کرد دلباخته اینطور را دنیا و شماهاکه  امامى این
 مـن  امثال و من مشکل. بود کلمه یک در کارش راز -کرد زیرورو را دنیا کههمچنان کند؛
 آسـان  زبـان  بـه  گفتنش. کنیم عمل بتوانیم و بفهمیم درست را کلمه اینکه  است این هم

 را آن نتـوانیم  درسـت  حتـى  شـاید  ماهاکه اي کلمه آن. است سخت کردنش عمل است؛
 شـما . بـود  کمـال  سوى به دائمى سیر از عبارت کلمه، آن. بود کرده عمل بدان او بفهمیم،

                                           
 هم تنیده.به 1
 .] کوثر دادیمما تو را [چشمه .1يیهآ ي کوثر،سوره 2



286  / ،  ، 
 ایـران  واردکه  بود 57 امام سال همان رفت، الهى جوار بهکه  68 امام سالکه  نکنید خیال
 .بود رفته باال خیلى بود، کرده پیشرفت خیلى بود، رفته جلو امام خیلى نخیر،. شد

که  پایین همین از اما بفهمیم؛ یتوانیمنم را بزرگوار آن امثال منازل ماکه  است درست
 ماه هر از بعدکه  است شاهد خدا. بیندمی را بلندپرواز باز آن اوج کند،می نگاه انسان
امام  رمضان، ماه این درکه  بود محسوس برایم امام میرسیدم، خدمتکه  گاهى ،رمضان
 جلوتر روزروزبه. است شده ورترد ماده از و کرده پرواز رفته، باالتر گذشته به نسبت

ُ َ  َ. «است این مؤمن، انسان. کردمی کاملتر را خودش و رفتمی َ َ«1 .
 خورده،فریب یعنى مغبون،. است رفته کاله سرمان باشد، هم مثل روزمان دو اگر

 ردشدهط یعنى ؛2» « باشد، بدتر امروزش از فردایشکه  کسى و. رفتهسرکاله
 .است

 

          
ریزى و سازماندهى و این حرفها تکیـه میکـنم،   اینکه من روى نظم و انضباط و برنامه

براى این است که میدانم بدون اینها، آمادگى نیروهاى مسلّح، عملـى نخواهـد شـد. مثـل     
مکـرر بـه    ى از فرماندهان را همانکه امامي خصوصیات، این نظم و انضباط و فرمانبربقیه

مراتب تعبیر میکردند باید رعایت کنند و براى خدا و در راه خدا، از ارزشـها دفـاع   سلسله
 وقت عنوان پاسدارى، محفوظ خواهد ماند.مسلّح نمایند. آن

 
 1369/ 12/ 01ي مجلس خبرگان رهبرى، پیام به دومین دوره

  ِ      
ي مجلس فعلى این کمبود بزرگ را دارد که از انفاس قدسیه و ارشادات حکیمانه

که چون زالل رحمت الهى، به جان و دل نازل میشد و فروغ  (ره)خمینى حضرت امام
افروخت، محروم است. این حرمان را هدایت و معرفت را در محفل خاص و عام می

، باید با اهللا فرجه)(عجلعصرو استمداد از تفضالت ولى )(جلّ و عالپس از توکل به خداوند
                                           

 . 173، ص 68مضمون: بحار، ج  1
 .173، ص 68بحاراألنوار، ج  2
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ي آحاد مسئولین احساس مسئولیت مضاعف و تالش و مجاهدت روزافزون از سوى همه
نظام، بخصوص مرکز باعظمت و حساسى چون مجلس محترم خبرگان، تا آنجا که ممکن 

 است، جبران کرد.
 

  01/12/6913، خبرگان مجلس اعضاى با دیدار در

       
 همیشه برکتشان، با حیات مدت طول در ،)علیه اهللارضوان(الشأنمانعظیم امام راحل اینکه با
 تشریف بزرگوار آن اگر امروزکه  کنممی احساس من کردند،می دعوت وحدت به را ماها
 . کردندمی دعوت وحدت به را ما همیشه از بیش داشتند،می

 

       
 یک مملکت، این جوانان اي ازعده براى روزها، آن خاص شرایط و جنگ دوران البته
 به توصیه (ره)امامکه  شهدا هاىوصیتنامه این. آورد وجود به حقیقى و معنوى انقالب
 آدم نفر یک بانقال نمایشگر کدامش هرکه  است این بخاطر کردند،می ي آنمطالعه
 تصویرى خواند،می انسانکه  را جوانان این خاطرات و هاوصیتنامه این از هرکدام. است
 باید ما. است دهندهدرس و کنندهمنقلب خودش و بیندمی آن در را آدم نفر یک انقالب از
 ي افرادهمه به نسبت صددرصد بطور اگر. است ممکن این، و بدهیم تعمیم را حالت این
 درکه  است این هم اولش شرط. است ممکن مردم اکثریت به نسبت نباشد، نممک هم
 و اخالق و خلقیات و بیاید وجود به انقالبى هدف، این به دعات و گویندگان خود

 تقویت خدا با ي معنویشانرابطه و اعتماد و توکل و وصل و توجه و ذکر و معنویت
 .بشود
 

 1369/ 21/12برى صدا و سیما، در دیدار با مدیران و مسئوالن بخشهاى خ

        
اگر این چیزى که اآلن در ایران هست، وجود نداشـت؛ اگـر در ایـن یـازده سـال اول      

ي ایشان، دلهـا را منقلـب و عقایـد را    نبود، که یک اشاره انقالب، پیوند دینى مردم با امام

  
 .        
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و این اعتقاد آنها  نمود؛ اگر این عشق مردم به امامهدایت میکرد و اصالً نیروها را بسیج می

ي اسالم میدانند نبود، شما ببینید این رادیوها و این خبرها به اسالم که این نظام را نماینده
و این تحریکاتى که میشود و این ظرافتهایى که در بیان خبر و تنظیم خبرهاى خارجى بـه  

آورد. چیز خیلى عجیبى م جمهورى اسالمى میکار میرود، چه میکرد و چه بر سر این نظا
 میشد. خبر، اینقدر مؤثر است.

 
 ي جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور،در دیدار با جمعى از روحانیون، ائمه

 1369/ 22/12، ي ماه مبارك رمضاندر آستانه 

؛             
ي حکومـت پیـدا   ه شما میبینید در کشورهایى از آفریقا، گروههاى اسالمى داعیـه اینک
اکبر میدهند، یا حتـى  اند، یا مسلمانان با حکومتهاى ستمگر مبارزه میکنند و شعار اللّهکرده

کسانى که از اسالم برى هستند، ولى به تظاهر به اسـالم مجبـور میشـوند، چیـز جدیـدى      
اسـالمى و ایـن    صبح روشنى است که به برکت پیروزى انقـالب است. اینها ناشى از این 

حرکت عظیم، در تاریخ ملتهاى مسلمان به وجود آمده است. این، مرهون زحمات علماى 
و بنیانگذارى این حرکت را با دسـت   بزرگ و بیش از همه آن بزرگمردى بود که رهبرى

ن و با تقرب بـه خـدا و اخـالص للّـه     پایاتوانا و دل پراراده و پرایمان خود و با توکل بى
 اي در تاریخ شد.انجام داد و حادثه

  

        
ي ي جمهـورى اسـالمى بـه وسـیله    ي اساسى این است که آنچه امروز در صحنهنکته

ا گذاشـت  روحانیت ظهور کرده است، نمیشود آن را به حساب روحانیون زمان و عصر م
اند. اینطور نیست. آنچه روحانیون این زمـان  و گفت روحانیون این زمان، این هنر را کرده

ي آبـروى روحانیـت کردنـد.    ي هزار سـاله ي خوبى بود که از ذخیرهانجام دادند، استفاده
ي عظیمى از آبـرو و حیثیـت و   روحانیت شیعه، در طول هزار سال به مرور دهور، گنجینه

بزرگـوار و   الشّـأن، آن امـام  جود آورده بود و در عصر ما، آن بزرگمرد عظـیم وزانت به و
شخصیت استثنایى و دیگر کسانى که در کسوت روحانیت بودنـد و در ایـن راه حرکـت    

 کردند، از آن گنجینه بهترین استفاده را کردند.
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  01/1370/ 16، ي تهرانجمعه نماز هاىخطبه

      
 مـان مـردم  زنـدگى  در بالمعاینـه  را اخـالص  آن اسـالمى،  بزرگ انقالب دوران در ما

. کـرد  آنچه کرد و بود، اخالص این مظهر ما امام بزرگوار. شد آنچه شد و کردیم، مشاهده
 وادار نشـینى عقـب  بـه  را اسـالم  دشمنان و کرد خاشع و خاضع اسالم مقابل در را دنیا او

 -مسـئوالن  مخصوصـاً  مختلـف،  اقشـار  ملت، مرد و زن ایران، ملت آحاد هم امروز. نمود
 بـه  را بـار  ایـن  تـا  هسـتیم،  اخالص همین محتاج -برود باالتر مسئولیتها هرچه خصوصاً
 .برسانیم سرمنزل

 

 السالم)(علیه         
است. اینکه با ضربت خوردن آن حضرت، چـه   امروز، روز نوزدهم ماه مبارك رمضان

ي محبوب، آن انسان بـزرگ،  حالتى بر مردم کوفه حاکم بوده است، خدا میداند. آن چهره
آن عدل مجسم، آن نواى شورانگیز، آن فریاد رأفت و رحمت براى ضـعفا و خشـم الهـى    

حضرت آمده بودنـد،   در مقابل اشقیا. مردم کوفه و مردم عراق و کسانى که از مدینه با آن
طالب را اینطـور دیـده   بن ابىدر این پنج سال، چه در کوفه و چه در میدانهاى دیگر، على
کـه شـنیدند امیرالمـؤمنین در     بودند و با او انس گرفته بودند. حالت این مردم، آن وقتـى 

محراب عبادت ضربت خورده است، چـه حـالتى بـوده اسـت؟ مـن در ذهـن خـودم تـا         
بزرگوارمان را شنیدید.  ساعاتى تشبیه میکنم که شما مردم خبر بیمارى امام حدودى به آن

اى، چه غوغایى، چه حزنى، چه قیامتى بین مردم به وجود آمد؛ یادتان هست که چه ولوله
ي اشکها جارى، همه پرسان از یکـدیگر. چیـزى شـبیه بـه     ي دستها به دعا بلند، همههمه

 ص آن زمان و با تغییراتى، در کوفه وجود داشته است.همین حالت، قاعدتاً با وضع خا
 

 1370/ 01/ 22در دیدار با قاریان قرآن: شعبان عبدالعزیز صیاد، محمود صدیق منشاوى، 

          
ي آیـات قـرآن را   دانـه ما از آنهایى نیستیم که قرآن را ادعا بکنیم؛ نه، خداى متعال دانه

الشّأن براى ما مجسم کرد. مـا ایـن آیـات    عظیم عه و در میان مردم ما و در آن امامدر جام
 ي وجود لمس کردیم. این کار را مردم ما کردند.  مبارکات را دیدیم و با همه
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  01/1370/ 26)، رمضان مبارك ماه ونهمبیست روز( مردم مختلف اقشار با در دیدار

       
امام  زندگىکه  بینممی کنم،می مقایسه خودمان زمان مقیاس در وقتى من

 با منطبق روشها،. است زندگى همان از تصویرى و عکس ،)علیهتعالىاللَّه رضوان(بزرگوارمان
 رحیمتر. نبود سنگدلى مرد امیرالمؤمنین،. مالحظهبى و قاطع امیرالمؤمنین؛ روشهاى همان

 آنها حقکه  کسانى مقابل در ضعفا، مقابل در اما -او از ترکنندهگریه او، از نازکتردل و،ا از
 از صالبتى امیرالمؤمنین میشود، تهدید حقکه  آنجایى اما بود؟ کسى چه -میشود تضییع
 .کرد پیدا نمیشود اسالم تاریخ طول در را نظیرشمیدهد که  نشان خودش

 
 1370/ 01/ 29زائران حضرت رضا(ع)، در اجتماع بزرگ مردم مشهد و 

   ّ      
و ملـت مـا از اول    جمهورى اسالمى، پرچم قرآن و اسالم را بلند کرد. انقالب و امـام 

اعالم کردند و گفتند که ما آن مردمى نیستیم که دنیا و آخرت را از هم جدا کنیم؛ آنچنانى 
اند که دنیا و آخرت از هم جداسـت. خیـر،   ترویج کردهاند و که دشمنان دین همیشه گفته

ي دینـى  دنیا با آخرت یکى است و از آن غیرقابل تفکیک اسـت. چنـین دنیـایى، وظیفـه    
 و ملت گفتند. است. این را از اول، اسالم و انقالب و امام

 

      
و راه اسـالم و راه آن  وحدت مردم، محبت میان مردم و مسئوالن، عشق بـه راه خـدا   

راحل، آن اسـتاد و پیـر مـراد، مـردم را پـیش بـرده و        الشّأن و عالیقدر، آن امامرهبر عظیم
 حرکت داده است. این تالشها باارزش است.

        
ب ، این ده سالى که انقالب توانست نفوذیهاى داخل انقـال 1370تا سال  1360از سال 

 58را پس بزند، شما مردم، وابستگان به غرب و شرق را پس زدید. اوایل انقالب سالهاى 
در همین مشهد و در بسیارى از شهرهاى دیگر و نیز در تهران، کسانى بودند که بـا   59و 



 ،  ، /  291  

 

ي به اردوگاه شرق بودنـد و  ي به غرب بودند، وابستهنام انقالب حرف میزدند؛ اما وابسته
، آن حرکت عظیم امام و مردم، انقـالب را از ایـن   60و اسالم نبود. از سال دلشان با مردم 

 عناصر نفوذى که بر کارها مسلط بودند، بحمداللّه پیراسته کرد و پیش برد.
 

 اسالمى جمهورى فرهنگى نمایندگان و اسالمى ارشاد و فرهنگ وزیر با دیدار در
  02/1370/ 03، کشور از خارج در 

        
ي مراکـز فرهنگـى، سیاسـى    در اوایل انقالب، من خودم به هند رفتم و تقریباً به عمده

پیش از مـا آنجاسـت! مـا     این کشور سر زدم. هرجا که پا گذاشتم، دیدم که انقالب و امام
ما به آنجـا  ي این کانون بودیم؛ نه اینکه که رفتیم، مردم ما را تحویل گرفتند؛ چون نماینده

 اي اتفاق افتاده است.برویم و مردمى بیخبر باشند، آن وقت ما بگوییم چنین حادثه
 

شما کدام ایده، مکتب، فکر، شخصیت، فریـاد و دعـوت را در دنیـا سـراغ داریـد کـه       
ما و فریـاد و عمـل او    ي مستعدى داشته باشد، که ما داشتیم؛ انقالب ما و امامچنین زمینه

ي حاال ما بعنـوان یـک تشـکیالت، بایـد چکـار کنـیم؟ در چنـین زمینـه         و امتش داشت؟
مساعدى، باید چکار میکردیم؟ باید چکار میشد؟ باید بالفاصله آدمهاى کارآمـد برونـد و   

 آنچه را که شده، سازماندهى و تعمیق کنند.  
  

         
 سـطح  در آن، از قبـل . کـنم  سفر کشور چند به خواستممی جمهورى، ریاست زمان در
 امریکـایى  و صهیونیستى تبلیغاتکه  بود افتاده اي اتفاقحادثه ما براى المللىبین و جهانى

کـه   سفارشـهایى  و رهنمـود  گـرفتن  و خداحافظى براى من. زدمی دامن آن به استکبارى و
 ي سـفر آستانه در اتفاقاً گفتم. رفتم ایشان خدمت فرمودند،می ما به سفر هر امام در معموالً

 ایشـان . حساسـند  حسابى موارد این روى دشمنان، و دولتها و افتاد اتفاق هم قضیه این ما
 مشـاهده  بوضـوح  را حـرف  این سفر، همان در من. هستند شما با ملتها لیکن بله،: گفتند
 .شودب ثابت من براى واضح اینگونه نمیشد هم استدالل نوع صد باکه  کردم،
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 در دیدار با گروه کثیرى از کارگران و معلّمان سراسر کشور، 

 1370/ 02/ 11به مناسبت روز جهانى کارگر و روز معلّم، 

  (ره)   
فرمودنـد حاصـل    اللّه شهید مطهرى را که امـام ي انقالبمان، آیتزندهیاد شهید همیشه

 عمر مبارکشان است گرامى بداریم 
 

       
ي اســالمى، بــه ســمت هــدفى حرکــت میکنــد. ایــن هــدف و ایــن راه، ایــن جامعــه

ي مبارزه با عوامل داخلى ایم. مرحلهمرحله است. تاکنون چندین مرحله را گذراندهمرحله
آن استکبار، بخوبى و سالمتى گذشت؛ اما کار تمام نشد. این، یک منـزل بـین راه بـود؛ از    

افـروز  ي جنـگ شـده عبور کردیم. یک مرحله، بر سر جاى خود نشاندن تهـاجم تحریـک  
ي دنیا هم پشت سرش ایستادند، تـا شـاید   تحمیلى بود که هشت سال طول کشید و همه

بتوانند انقالب را شکست بدهند. این مرحله هم با پیروزى و سـربلندى گذشـت. از ایـن    
احساس کنیم که کار تمام شد؛ کار تمـام نشـده اسـت.     ایم، اما نبایدمرحله هم عبور کرده
ي مطرح شدن در افکار عمومى عالم، بعنـوان یـک ملـت مبـارز، یـک      یک مرحله، مرحله

ملت صادق، یک ملت مظلوم و یک ملت داراى اهداف بلند بود؛ این مرحله هم گذشـت  
 و دنیا آشنا شد. اینها مراحل و منازل بین راه است.

الشّـأن و  عظـیم  شناس، آن امامشناسِ راهاه، آن بلد بیناى بصیرِ دشمنآن کاروانساالر ر
یکى، با دقت و با ظرافت، از این مراحل گذراند. شما ملـت عزیـز،   القدر، ما را یکىجلیل

راه را خوب رفتید و احسـاس خسـتگى نکردیـد. مـا یکـى پـس از دیگـرى، در مسـائل         
اسـى و فرهنگـى مـردم، در پیشـرفت در     گوناگون، در سازندگیهاى داخلـى، در رشـد سی  

 احکام اسالمى، بحمداللّه پیشرفت داشتیم و پیشرفت داشتید.
 

          
این ملت، بارها و بارها به دهان امریکـا   اند. این ملت و امامدشمنان اسالم آرام نگرفته

نها مأیوس نیستند. وقتى میبینند که نمیتوانند این ملـت را  و دیگر قلدرهاى دنیا زدند؛ اما آ
از ایمانش، از اسالمش، از انقالب و امامش جدا بکنند و شـعارهایش را از او بگیرنـد در   
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واقع امکان این عمل نیست در دنیا اینگونه منعکس میکنند که دولـت بـه غـرب متمایـل     
ضعیف کنند. ایـن بـراى آن اسـت کـه     ي ملتهاى دنیا را شد! این براى آن است که روحیه

مسلمانانى را که در اقصا نقاط عالم چشمشان به شما ملت شجاع و بزرگ است، دلمـرده  
ایران هـم اینطـور شـد. تـالش میکننـد کـه امیـد         و مأیوس کنند. آنها بگویند عجب! پس

 اند.مسلمانان جهان از دست برود؛ ولى اشتباه کرده
 

       
وقت میفرمودند که هر زمان عراق در جنگ شکست میخورد، یک علیه)اهللا تعالى(رضوانامام

و هر موقع این سرداران قادسیه، از بسیجیان و رزمندگان ما یک تودهنى میخورند، صدام 
فوراً یک مدال و یک نشان به آنها میدهد! هر وقت به آنها مدال میداد، معنایش این بود 

اند که دولت عراق به صدام مدال داده اند! حاال هم آنها اعالم کردهست خوردهکه شک
است! مدال چه چیزى؟ مدال ذلّت در مقابل امریکا، مدال روبه شدن در مقابل متجاوزان 

 به عراق، و مدال خونریزى نسبت به مردم مظلوم این کشور! دنیا هم دارد تماشا میکند. 
 

 1370/ 02/ 25و کارکنان بیمارستان قلب شهید رجایى، در جمع پزشکان، پرستاران 

     
راحـل   آورم که اماممن بیش از این مطلبى عرض نمیکنم؛ فقط همین اندازه به یاد می

ي الشّأن ما هم مدتى در همین بیمارستان بسترى بودند. ایـن، یـک پرونـده و سـابقه    عظیم
 ى بیمارستان شماست.بسیار باارزشى برا

 
 شهرى، روحانیون، مسئوالن االسالم و المسلمین رىدر دیدار با حجت

 1370/ 01/03  و بازرسان کاروانهاى حج،

       ؛(ره) 
اللّه شکر و سپاس الهى و قبول ذات مقدس پروردگار آن وقتى خواهد شـد کـه   شاءإن

زرگ، آنچنانى که مورد رضاى اوست و با همان جهتگیرى که اسالم براى مـا  این مراسم ب
 عزیزمان تجدید نموده است، انجام بگیرد. ترسیم کرده و امام
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؛         
ي آبروى اسالم، و بخصـوص بـراى   ي همه است که سعى کنند حج را مایهاین وظیفه
ي آحاد برادران و خـواهران مـؤمنى کـه بـه     قرار بدهند. همه آبروى امام يما ایرانیها، مایه

وقـت  حج میروند، جا دارد که حج را یک امر کامالً شخصـى بـه حسـاب نیاورنـد. یـک     
ي کسى است، میرود انجام میدهد و برمیگردد؛ ولى قضـیه فقـط   عبادت و واجبى بر عهده

 این نیست؛ این بخشى از قضیه است.
ى از یک حرکت عظـیم و از  ئاجیان امسال ما که از ایران حج میکنند، جزهرکدام از ح

یک کار بزرگ جهانى و اسالمى و انقالبى و سیاسى و عبادى هسـتند؛ بایـد خودشـان را    
ي این احسـاس  جزیى از این مجموعه به حساب بیاورند و آنگونه عمل کنند. پس، الزمه

ر اخالق، در برخـورد بـا مسـلمین سـایر     آن است که همه مراقب رفتار خودشان باشند. د
جـا  کشورها، در چگونگى رفتار، در خانه، در مسیر، در حرم، در هنگام اداى مناسـک هـر  

ي که هستند رفتار و اخالق خود را طورى بکنند که براى اسـالم و انقـالب و امـام مایـه    
 آبرو باشد.

 
 1370/ 03/ 13، (ره)خمینى پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام
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بار دیگر چهاردهم خرداد فرارسید؛ روز عزاى بزرگ جهان اسـالم؛ روزى کـه در آن،   

تپنـده را   خورشید را آغاز کرد؛ روزى که انقالب، دیگر ضـربان آن قلـب  ایران صبحى بى
اي بـود، احسـاس   ن آزادهجا مسلمان دردمند یا انسانشنید؛ روزى که در سراسر جهان، هر

ي استوارى را که بدان تکیـه کـرده بـود و سـرو     یتیمى کرد؛ روزى که ملت ایران، صخره
                                           

آیا ندیدى خدا چگونه مثَل زده: سخنى پاك که مانند درختى پـاك اسـت کـه     .25و  24یات آ ي ابراهیم،سوره 1
دهـد. و خـدا مثَلهـا را    یاش را هر دم به اذن پروردگارش ممیوهـ اش در آسمان است؟اش استوار و شاخهریشه

 زند، شاید که آنان پند گیرند.یبراى مردم م
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ي عشـق و ایمـان خـود    ي آن آرمیده بود و روح بزرگى را که کعبـه بلندى را که در سایه
ساخته بود، در کنار خود نیافت؛ روز عزا، روز امتحان، روز فقـدان بـزرگ و روز میثـاقى    

 ي عاریت را به حیات ابدى تبدیل کرده بود.دى با آن که جامهاب
از دست ما گرفته شد  آرى، در آن روز، نعمت مجاورت عینى و حضور جسمانى امام

ي برقى که به قدرت الهى در فضاى زندگى آلوده و مـادى ایـن زمانـه درخشـیده     و شعله
  .بود، خاموش گشت

  

     

 ي معرفت نسبت به امامابعاد تازه آغاز      
هـاى  ابعـادى تـازه یافـت و بـه برکـت یـادآورى لحظـه        اما از سـویى، معرفـت امـام   

نظیر، ذهنها به تأمل و تدبرى که عادتاً تـا  آور و بىتکرارنشدنىِ سالهاى آن رهبرىِ شگفت
کسى زنده و در دسترس است، رخ نمیدهـد، روى آورد و چشـمها خورشـید فـروزان و     

اي دوردست شده بود، به رصد نشست. آنچه در ستایش آن گرمابخشى را که اکنون ستاره
اي چند، بر زبانها و قلمهـا و در شـعرها و   ي زمان و مجدد دوران، در روزى و هفتهیگانه
ي دوران رهبریش نیامده بود، و این براى نسل معاصر که سالها دچار ها آمد، در همهمقاله

ي دوران انقالب و جنگ تحمیلى بـود فـوزى عظـیم    و فضاى غبارآلوده تبلیغات عنادآمیز
 بشمار میرفت و میرود. 

 همت و یکدلی همه در خط امام
کبیر و عظیم، دلهاى اندیشناك از خطرات محتمل  و از سوى دیگر، احساس خأل امام

یعنى  و دفاع از میراث گرانبهاى او را یکدل کرد و همه را بر صراط مستقیم خط امام
قدم ساخت؛ شور و همتى تازه به ملت، و عزم و نظام اسالمى و ارزشهاى انقالب ثابت

ي سابقه به خدمتگزاران کشور، و قوت و استحکامى بیش از گذشته به رابطهتالشى کم
ي پیامبران و منادى راه صالحان، پس ناپذیر آن ساللهملت و دولت بخشید و برکات پایان

     «نیز، کشور و ملت و انقالب را شامل شد؛  هاناز رحلت از این ج
ّ      .« 
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 ي خط امامي پرتوافشانی امام در جامعه و ادامهادامه

ي تلخ، اگرچه سالگرد روزى که در آن از زمـین  اکنون با گذشت دو سال از آن حادثه
کامها را تلخ و دلها را سرشـار از انـدوه میکنـد،     و آسمان غم میرویید و میبارید، بار دیگر

ي مشاهد و مناظر انقالب، حاضـر  الشّأن ما، همچنان در همهي اینکه امام عظیماما مشاهده
و ناظر و چون خورشید پرتوافشـان اسـت، دلهـا و جانهـا را از امیـد و اطمینـان سرشـار        

بودنـد بـا درگذشـت امـام،      بینى دشمنان که مترصـد میسازد. خدا را شکر که طمع و پیش
هاى بست، ملت ایران را آشفته، و توطئهومرج، انقالب را مواجه با بنکشور را دچار هرج

خود را موفق ببینند سراب شد و نیرنگ و افسـون آنـان کـه کوشـیدند کشـور و ملـت و       
دولت را از راه امام بگردانند، با هوشیارى و تعهـد مسـئوالن و حضـور دائمـى مـردم در      

نه خنثى گشت و راه امام و خط روشنى که در برابر ملت ترسیم کرده بود، با قوت و صح
 قاطعیت ادامه یافت.

 اي تلخواقعیتی شیرین در کنار حادثه
ي تلخ چهاردهم خرداد، ایـن واقعیـت شـیرین در برابـر چشـم      اکنون در کنار خاطره

ي خـود در  زنـده ت همیشـه ماست که امام راحل، اگرنه به جسم، اما با فکر و راه و وصـی 
کنار ماست و زنده است و به فضل و قدرت خـدا، هـیچ قـدرتى نخواهـد توانسـت ایـن       
حضور و این حیات را سلب کند و جمهورى اسالمى را از پدر و بنیانگذار و معلّم بزرگ 

 خود جدا سازد.
 اینک اینجانب از این فرصت براى ذکر نکاتى چند استفاده میکنم:

  

          
اند و به یارى خدا هرگز نخواهند توانست ایران اسالمى اول آنکه دشمنان که نتوانسته

را از راه امام راحل و خط فکرى، سیاسى او جدا کنند، تالش میکنند در تبلیغات 
ى اسالمى از مبدأ و زهرآگین خود وانمود کنند که چنین چیزى اتفاق افتاده و جمهور

ریشه و بنیان خود جدا افتاده است. آنان بویژه در مواردى این سخن باطل را با جنجال 
بیشترى از بوقهاى تبلیغاتى دشمنان تکرار میکنند که جمهورى اسالمى در یکى از 
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هاى جهانى یا داخلى، به موفقیت و موقعیتى دست یافته باشد. هدف آنان از این صحنه
پاخاسته و انقالبى در کشورهاى تأثیر گرفتن افکار عمومى مسلمانان بهتحتسمپاشى، 

اسالمى است، که با بیدارى و امیدى که از پیروزى و پایدارى ایران اسالمى سرچشمه 
اند. اکنون کار را بر ایادى استکبار در بسیارى از این کشورها دشوار ساختهگرفته، هم

اند که امید و خوشبینى این ته به آن، همت گماشتهي تبلیغاتى وابساستکبار و شبکه
چیز بهتر پاخاسته را مبدل به نومیدى و بدبینى کنند، و براى این مقصود، هیچمسلمانان به

شکن ملت ایران را ناکام و بستو مؤثرتر از آن نیست که انقالب اسالمىِ پیشاهنگ و بن
اسالمى در مواجهه با مشکالت، مجبور ناتوان جلوه دهند و چنین قلمداد کنند که ایران 

روى  (ره)و خط روشن امام خمینى وآله)علیهاهللا(صلّیشده است از راه اسالم ناب محمدى
 بگرداند.
  

          
اینجانب، با قوت و قاطعیت اعالم میکنم که این ترفند استکبار، خود دلیل محکمى بر 

در مقابله با انقالب اسالمى ایران و نشان بارزى بر تداوم این راه مقدس در عجز آنان 
زادگاه نظام نوین اسالمى است. ملت ایران، بهتر از هرکس دانسته است که یگانه سنگر 
مستحکم در برابر زر و زور اردوگاه استکبار و بویژه امریکاى غدار که امروز علناً دم از 

ضعیف میزند تمسک به اسالم و قرآن و پایبندى به اصول  گرى بر ملل مظلوم وسلطه
نجاتبخش آن است، و انحراف از این اصول، راه را بر نفوذ دشمنان اسالم باز، و آنان را 

جویانه بر ملتى که بزرگترین ضربه را بر منافع نامشروع و حیثیت ي انتقامدر سلطه
روست که این ملت هوشمند و ندروغین مستکبرین وارد آورده، کامیاب میسازد. از آ

ي وجود، از اسالم ناب ي اوجگیرى نهضت عظیم خود، همواره با همهشجاع، از لحظه
هایى که از سوى دفاع کرده و هوشیارانه با ترفندها و توطئه وآله)علیهاهللا(صلّیمحمدى

؛ و سردمداران استکبار و متولیان اسالم امریکایى هدایت میشده، مبارزه کرده است
 شاءاللّه همواره چنین خواهد بود.إن
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ي الشّـأن راحـل، دفـاع از همـه    اینجانب، به پیروى از راه و روش همیشگى امام عظیم
ي عاجـل خـود دانسـته، پشـتیبانى از دولـت و مجلـس       نهادهاى قانونى کشور را وظیفـه 

ي قضائیه و دیگر دستگاههاى قانونى را بر خـود واجـب میـدانم و    و قوهشوراى اسالمى 
آمیز نسبت به مسئوالن صـدیق و دلسـوز کشـور را    هیچگونه برخورد خصمانه و تضعیف

 تحمل نخواهم کرد  
 

      ِ ؛    
(جلّ ، عنایات حضرت حق(ره)ي میان دو سالگرد حضرت امامسخن آخر آنکه در فاصله

اى شدهشامل حال ملت ما گشت و حقوق تضییع فداه)(روحیاللّه األعظمو توجهات ولی و عال)
ي الشّأن برگردانده شد که مهمترین آن، بازگشت پیروزمندانهبه این ملت سرافراز و عظیم

گار، بار آزادگان عزیز و سربلند ما بود. اینجانب، ضمن شکر و سپاس به درگاه پرورد
اکنون در تهران مجمعى بزرگ فراهم آورده و از دیگر یاد و نام این عزیزان را که هم

اند گرامى داشته، به سراسر کشور به تجدید عهد با پیشواى عالیقدرشان شتافته
ى محترم شهداى بزرگوار و جانبازان فداکار و رزمندگان غیور و بااخالص، هاخانواده

رى میکنم که این نیز محصول پایدارى و صبر شما و رهبرى ضمن عرض ارادت، یادآو
ُ  َ «است؛  اللّه علیه)(رضوانمقامآن امام راحل عالى ُ ُ َ  َ  ُ  ّ َ ُ َ َ َ  ٌّ َ َ  َ  ّ«1. 

 
  03/1370/ 14، (ره)امام خمینى حضرت ارتحال سالگرد دومین در مراسم

        
ّ  «آغاز سخن، با سالم و درود به این روح مطهر ملکوتى است:    ّ

      ّ    ّ    ّ     ّ   ّ

       «2. 
  

                                           
دهـد، چـرا کـه خـدا سـخت      یکند، یارى می] او را یارى مکه [دینو قطعاً خدا به کسى  .40ي یهآي حج، سوره 1

 ناپذیر است.نیرومند شکست
 .351، ص 98بحاراألنوار، ج  2
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ي مستضعفان، ي عالم، به همهي مسلمانان آزادهسالگرد رحلت امام بزرگوار را به همه

ي کسانى که براى انسان و انسانیت ارزشـى قائلنـد، و   ي دلسوزان بشریت، به همهبه همه
ي محترم و معـزز آن بزرگـوار و   الشّأن ایران، بخصوص به خانوادهبه ملت بزرگ و عظیم

السـالم و المسـلمین   اي ایشان، نور چشم ما و امام بزرگوار ما حجتفرزند عزیز یگانه به
 احمد آقا تسلیت عرض میکنم.آقاى حاج سید

  

         ِ   
داراى سه خصوصیت هستند کـه هریـک از ایـن    ، این فرزند اهل و صالح آن بزرگوار

سیار ارزشمند و قابل تکریم اسـت: اول اینکـه امـام بزرگـوار از ایشـان      سه خصوصیت، ب
ي وجود محبت داشتند و ایشـان را عزیـز میداشـتند. دوم    راضى بودند و به ایشان با همه

ي اخیر عمر با برکـت امـام، مرهـون زحمـات و خـدمات و پرسـتاریها و       اینکه چندساله
کس با ایشان شـریک  . در این فضیلت، هیچمحبتها و مراقبتهاى ایشان از آن بزرگوار است

الشـأن تـا   ي درگذشت آن راحل عظیمنیست. سوم اینکه این فرزند اهل و صالح، از لحظه
والن نظـام و یـک عنصـر    ئامروز، همواره در مواضع صحیح عملى و انقالبى، پشتیبان مسـ 

ام، خط امام، حرف زبان شاءاللَّه همواره خواهند بود. ایشان راه اماند و انمؤثر و مفید بوده
انـد. خداونـد بـه ایشـان و     اند و بر مواضع صحیح پـاى فشـرده  و دل امام را رعایت کرده

 -ي فرزندان جسمانى و روحانى و فکرى، و به شما ملت ایـران ي بازماندگان و همههمه
 توفیق عنایت کند. -ي زمان هستیدکه فرزندان آن عزیز یگانه

  

       
گیـرى  من امروز چند حقیقت بدیهى و روشن را عرض میکنم و بعد از آن، یک نتیجه

 ي ملتهاى مسلمان جهان خواهم کرد.گیرى براى همهبراى ملت ایران، و یک نتیجه

 بخش مسلمینحقیقت اول: امام؛ احیاگر اسالم و عزّت
 ایـن  کنـد،  انکـار  را آن نمیتوانـد  منصفى هیچ و نیست آن منکر کسىکه  اول حقیقت
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 اسـالم  اسالم، دشمنان. بخشید عزت و قوت مسلمین و اسالم به ما امام بزرگوارکه  است
 ذهـن  از بلکـه  ي عمل،صحنه از را اسالم تا بودند کرده تالش آنها. خواستندمی ضعیف را

 موفـق  هـم  زیادى حدود تا متأسفانه کنند؛ خارج -آنها غیر به برسد چه -مسلمان ملتهاى
 ي جهـانى شبکه و استکبار با وابسته، و فاسد حکومتهاى پلید، سیاست این در. بودند شده

 .داشتند کامل هماهنگى اسالم دشمنان
 در امـروز . کرد زنده را اسالم و بخشید نشاط را مسلمانان انقالب، این با امام بزرگوار

. اسـت  روشـنفکر  و پاخاسـته به و جوان نسلهاى آرمان و آرزو اسالم بسیارى، کشورهاى
 امـا  گردیـد؛  مبارزه و شد زده حرف فلسطین نام به سالها. است عزیز فلسطین نمونه، یک
 از مبـارزه  لـذا  کند؛می مقاومت و مبارزه اسالم نام به فلسطین، ملت امروز. ناموفق و ناکام
 شـده  کشـیده  ي مـردم تـوده  میان به سردمدارها، و شخصیتها و گروهها و سازمانها شکل
 شـک بـى  بماند، باقى اگر ي مردمىمبارزه. شد نخواهد ناکام هرگز اي،مبارزه چنین. است
 کـرد  زنده را آن امام نامکه  بود اسالمى برکت به این،. رسید خواهد پیروزى به نهایت در
 .نمود بیدار مسلمین در را اسالمى وجدان و

 ایجـاد  هـدف  بـا  و اسالم نام به گروههایى آفریقا، شمال اسالمى کشورهاى در امروز
 امام بزرگـوار  نهضت از قبل. اندکرده هم پیشرفت میکنند؛ مبارزه اسالمى نظام و حکومت

 اسـالم،  جهـان  غـرب  و شـرق  در گذرانیـد؟ می بخـاطر  حتى را چیزى چنین کسى چه ما،
 داراى غیراروپـایى  و اروپـایى  کشـورهاى  در مسـلمان  اقلیتهـاى . انـد شده بیدار مسلمانان
 میـان  در اسـالمى،  شخصـیت  و هویت. میکنند شخصیت احساس الحاد، و کفر حاکمیت
 .امام بود عظیم حرکت امام و برکت به این،. شد زنده مسلمانان
  

 حقیقت دوم: بصیرت و صبر؛ عاملِ موفقیت امام و ملت در انقالب
ي مبارزه این راه در را ما شجاع ملت و امام بزرگوار آنچهکه  است این دوم حقیقت

که  همانطور -بصیرت با همراه مقاومتى -بود صبر و بصیرت کرد، موفق بزرگ
 هم آن علت. 1»ّ   ّ     : «فرمود) الصالة والسالمعلیه(امیرالمؤمنین

                                           
 .201، ص 3اصول کافی، ج 1
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 و روشن، مطلب تا نیست، خالص شرك و خالص کفر با مبارزه امروزکه  است این
 و تزویر و دورویى و نفاق با مبارزه امروز بلکه باشد؛ مه از جداى و مجزا بندیهاصف

ي همه در را استکبار بلندگوهاىکه  است زنیهایىالف و زنیهادروغ و توخالى شعارهاى
. میگویند دروغ و زنندمی بشر حقوق از طرفدارى از دم بسیارى. است کرده پر عالم انحاى
 میل و طبع باب اسالم آنها، الماس. میگویند دروغ و زنندمی اسالم از دم بسیارى

 و زنندمی و زدندمی انسانها برابرى و مساوات از دم بسیارى. است استکبار سردمداران
 هم است؛ اي دشوارمبارزه کنونى، دوران در مبارزه بنابراین،. میگویند و گفتندمی دروغ
 و وغگوییهادر گرتوجیه و تبلیغاتى قدرت بخاطر هم و استکبار، زور و زر قدرت بخاطر
 .ایادیش و استکبار نفاقهاى

 دلسـوزى  آدمهـاى  دنیـا  در هم امروز همین. خورندمی فریب زود بصیرت،بى انسانهاى
 ایـران،  در. اندنداده تشخیص را صف و اندنشناخته را دشمن اند؛خورده فریبکه  هستند

 راه این -بود راههم آنها مقاومت و صبر باکه  -مردم بصیرت برکت به ما، الشأنامام عظیم
 بزرگترین مردم، در صبر و بصیرت این ایجاد در او، خود. رسید موفقیت به و کرد طى را

 دلسـوزى  انسان میشود، حرکتى گیرد،می اي صورتمبارزه عالم انحاى در هرجا. بود مؤثر
 بصیرت و هوشمندى با راه، اینکه  بداند باید کند،می حرکت مردم ىهاتوده نجات پى در
 .الغیر و است، شدنىطى مقاومت و صبر با یزن و

  

 حقیقت سوم: محوریت ایران در حرکت جهان اسالم به سمت آرمانها
 محـروم  و مستضـعف  و مسلمان ىهاتوده هم -ي دنیاهمهکه  است این سوم حقیقت

 ایـن  مرکـز  و محور و کانونکه  اندفهمیده و داده تشخیص -استکبار اردوگاه هم و عالم،
 اسـالمى  جمهـورى  میشـود،  مشاهده دنیا در اسالمى آرمانهاى جهت در امروزکه  حرکتى
 سـخنان  الىالبـه  در مـا . ماست متوجه عالم ي دشمنیهاىهمه ي اول،درجه در لذا است؛
کـه   میـدانیم  مـا . شناسـیم می را کینه و خصومت هاىنشانه همواره دوستانه، ظاهربه و گرم

. اسـت  دشمن چقدر امام بزرگوار، این و ملت شما و اسالمى جمهورى به نسبت استکبار
 اگـر . اسـت  نشـده  کـم  او بـا  دشـمنیش  از سوزن سر یک میداند، زنده را او چون دشمن
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 شـده  تمام و مرده اوکه  کردندمی امام فکر دشمنان و استکبار اردوگاه و استکبارى بوقهاى
 او نـام  بـا  و وا شـخص  بـا  اینقـدر  او، جانسـوز  رحلـت  از سال دو گذشت از بعد است،
 .میکنند امروزکه  نمیکردند، دشمنى
  

         
ایران اسالمى، ایران امام، ایران انقالب، مرکز و محور حرکت عظیم جهـانى مسـلمانان   

جـاى آنکـه مـا را غمگـین کنـد،      است، و به همین نسبت محـور دشمنیهاسـت. ایـن، بـه    
زده کند، امیدوار میکند؛ چون نشان میدهـد  جاى آنکه ما را وحشت؛ و بهخوشحال میکند

که ما قدرتمندیم و علیه منافع استکبار و منافع دزدان و غارتگران، همچنان تهدید بزرگـى  
 بشمار میرویم.

 

          
اسالم و به امـام و شـاگردان امـام و شـما      دنیاى استکبارى، به جمهورى اسالمى و به

بیت امام و یاران امام هستید هرگـز اعتمـاد نمیکنـد و دلخـوش نمیشـود؛ و      ملت که اهل
 همین به نفع ماست.  

 

؛      (ره) 
ي دیگر و بسیار مهمى که باید ملتهاى مسلمان و مبارز به یاد داشـته باشـند، ایـن    نکته

گریهاى دشمن را نخورند؛ دوست و دشـمن را  فریب ترفندها و تبلیغات و حیلهاست که 
بشناسند و دشمن را در اظهاراتش متهم کنند. اگر اینطور باشد، این حرکتهاى اسـالمى بـه   

ي ارزشـهاى  پیروزى خواهد رسید. ما معتقدیم که این دوران، دوران اسالم و دوران غلبـه 
که سال گذشته عرض کـردم، ایـن دوران، دوران امـام    الهى و معنوى است، و همانطورى 

 شاءاللّه نسلهاى جوان ما این آینده را خواهند دید.خمینى است و إن
 
 



 ،  ، /  303  

 

  03/1370/ 15، (ره)امام خمینى ارتحال سالگرد دومین مراسم خارجى میهمانان از گروه اولین با در دیدار

  ،         
. درآورد غربـت  از را اسـالم که  بود امام بزرگوارمان این بدیلبى خدمت و بزرگ هنر

 مـواطن  در حتـى  اسـالم، . بودنـد  غریـب  خودشان شهرهاى و هاخانه در حتى مسلمانان،
 طـاغوتى،  نظامهـاى  و فسـاد  و الحـاد  فرهنـگ  بـا  اسالم، دشمنان. بود غریب خود اصلى
 امام بزرگوار شرایطى، چنین در. بودند گرفته مانانمسل از هم را خود اندیشیدن به فرصت

ي چهره از را غربت گرد این روزگار، این در خدا قدرت دست و ي پیامبرانسالله آن ما،
 .سترد و زدود اسالم

 

         
و پیـام   م و پیـام امـام  برادران غیرایرانى باید در بازگشت به اوطان خودشان، پیام اسال

 این ملت را براى مردم و کسان خود ببرند. این، همان پیام قرآن است.  
 

 1370/ 03/ 15، (ره)خمینى در دیدار با دومین گروه از میهمانان خارجى مراسم دومین سالگرد ارتحال امام

      
ي صوص مـا ایرانیهـا نیسـت؛ همـه    بدیهى است که مصیبت بزرگ فقدان امام امت مخ

 ي مستضعفان در آن سهیمند.مسلمانان عالم، بلکه همه
 

  03/1370/ 26، الحرام اهللابیت حجاج به پیام

 ّ  ّ         
و قائد راحل ما، آن عبد صالح ممتحن و آن خلف صدق اولیـاء، آن   پروردگارا! به امام

پارسا و هوشیار که رضاى تو را میجست و دوستى و دشمنیش بخـاطر   انسان پرهیزکار و
تو بود و در راه تو از هیچ مشکل هراس نداشت، رحمت و فضل خود را نـازل و شـامل   
فرما و از حج حاجیان و عبادت عبادتگران و کوشش تالشگرانى کـه مشـمول هـدایت و    

ا و آرزوى بزرگ او را که همانـا  اند، نصیب وافر به روح پاك او عاید فرمراهبرى او گشته
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ي بردارى امت اسالمى از این مراسم عظـیم الهـى اسـت، جامـه    قیام حج ابراهیمى و بهره

 عمل بپوشان.
  

؛       ّ   (ره) 
 دنیـاطلبى  و بینـى کوتـه  و تحجـر کـه   اسـت  اسـالم  عالم بزرگ جمله دردهاى از این
 قـرار  دیگـر  جمعـى  آلـود خباثت حسابگریهاى و ورزىغرض خدمت در همواره جمعى،
 کـار  بـه  آن حقـایق  تبیـین  جهت در و اسالم خدمت در بایدکه  زبانهایى و قلمها و گیرد
 مصـیبتى  همـان  ایـن . گـردد  اسـالم  گرتوطئه و هوشیار دشمنان دست در ابزارى افتاد،مى

 آن جـاى  و انـد، نالیـده  و گفتـه  سخن آن از خىتل به بارها )علیه اهللارضوان(امام راحلکه  است
 و صـادق  علمـاى  میـان  مـرز  ساخته، آشنا آن با را ي مردمعامه امت، هوشمندانکه  است
 .سازند مشخص آنان براى را مزدور دنیافروشان به دین

 

            
اى استکبارى که میخواهد انقالب اسالمى را در ایران، امروز هم تبلیغات وسیع بوقه
بست، و نظام جمهورى اسالمى را رویگردان از خط راکد و متوقف و رسیده به بن

جوى با امریکاى غدار جلوه دهد، هدفى و آشتى اللّه علیه)(رضوانالشّأن آنعظیم انقالب و امام
بارها تهمت  (ره)راحل ن حیات امامجز این ندارد. این همان بوقهایى است که در دورا

رابطه با اسرائیل و خرید تسلیحات از آن و فروش نفت به آن را وقیحانه به ایران اسالمى 
 که جدیترین دشمن رژیم صهیونیستى است وارد میکردند.

 
 ى شهدا، هاخانوادهدر دیدار با وزیر، مسئوالن و جمعى از جهادگران جهاد سازندگى، 

 1370/ 03/ 28ي استانهاى گیالن و زنجان، لرزهر، و جمعى از بازماندگان زمینگروهى از عشای

        
نهادهاى انقالبى و همین نهاد جهاد سازندگى، در فکر مسئوالن کشور و باالتر از همه 

 بوده است.  اللّه علیه)(رضوانبزرگوار ما در فکر امام
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  04/1370/ 08، تیر هفتم شهداى ىهاانوادهخ با دیدار در

  (ره)     
و از دسـت رفـتن ایـن     ي دنیا خودشان را آماده کرده بودند که بعد از وفات امامهمه

حـس و حـالى   اى، و از این ملت، موجـود بـى  ، مردهقلب حیاتبخش ملت، از این انقالب
پـیش آمـد؛ امـا     ي رحلت امامى که میخواهند، بکنند. این حادثهباقى بماند، تا آنها هر کار

 باز این ملت، هوشمندانه و زیرکانه، راهشان را تا امروز ادامه دادند.
 

          
حساب و کتاب حمایت نمیکند. اینطور نیسـت کـه   وقت ملتى را بىخداى متعال هیچ

اال که خدا و قدرت الهى از ما پشتیبانى میکند، پس ما دیگر مسئولیتى نداشته ما بگوییم ح
باشیم؛ برویم و مشغول کار خودمان باشیم. نخیر، حمایت و دست قـدرت الهـى، بخـاطر    
فداکاریهاى شما، بخاطر خون شهیدان، بخاطر ایمان مردم، بخاطر صبرى کـه ملـت مـا در    

بخاطر صدق این ملت در عشق به اسالم، بخـاطر  مراحل مختلف از خودشان نشان دادند، 
نظیر، و بخاطر حضـور مـردم در   ي آن مرد بىشده به وسیلهراهنماییها و خط روشن ارائه

 صحنه بوده است. اگر اینها را حفظ کردیم، خداى متعال بازهم از ما حمایت خواهد کرد.
 

            
بینى نگاه کند، تا فریب نخورد. این ملت ما باید به هر حرفى که گفته میشود، با روشن

ي نظـام اسـالمى   مند به این انقالب و دلباختـه ملت تا زمانى که هوشیار و باایمان و عالقه
است، و تا هنگامى که با مسئوالن ایـن نظـام پیوسـته و متصـل اسـت، آن ضـربات و آن       

فرمودند، امریکـا و غیـر امریکـا     کارى نمیتوانند بکنند. همانطور هم که اماممزدوران هیچ 
 هیچ غلطى نمیتوانند بکنند.
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  04/1370/ 18، ایران اسالمى جمهورى کارداران و سفرا و خارجه امور وزارت مسئوالن با دیدار در

    (ره)      
 رحلت از ي دیپلماسى ما سخت و پیچیده است؟ براى اینکه از بعدسئلهچرا امروز م

. آمد وجود به ما به مربوط دنیاى اي دري پیچیدهزیرکانه سیاست ،(ره)امام حضرت
 بخش آن در نه، میشود؛ کار این صرف وقتشان ي دنیاهمهکه  بگویم نمیخواهم

 پیدا آلودىخباثت البته و زیرکانه لىي خیایده ما، به مربوط دنیایى فعالیت و سیاستگذارى
 سیاست این هم گوناگون هاىصحنه از کردند؛ شروع اول روزهاى آن از تقریباًکه  -شد
 و اعمال در گرفتند تصمیمکه  است این آن، و -میکنند تعقیب هم هنوز کردند؛ تعقیب را

 بدهند نسبت آن به چیزى یا و کنند پیدا چیزى اسالمى جمهورى منش و گفتار و رفتار
 دورانکه  کنند کارى. است مهمى خیلى چیز این،. امام باشد ي دورانتخطئه آن، درکه 
 دل دوران آن به دنیا ملتهاىکه  (ره)امام مبارك حضور و حیات ي نورانىسالهیازده  ده،
 اسالمى عزت اوج به دوران آن در کشور کردیم، پیدا حیات دوران آن در ما اند،بسته
 را دوران آنکه  کرد تالش دشمن تبلیغاتى سیاسى، دستگاههاى هرچه و درسی خود

 جمهورى درون از رفتارى و منش و قلم و زبان به نتوانست، کند، ملکوك و مخدوش
که  کنند وانمود آنچنان نیست، ممکن و میسور چیزى چنین اگر یا بشود؛ تخطئه اسالمى
 .است انجام حال در کار این گویى

 انـد گرفته بازنگرى به تصمیم و دارند جدیدى سیاستهاى الظاهرعلى اینها دبینیمی اینکه
 معنایش آورند،مى را ایرانى شخصیتهاى اسم و کرده، آغاز را جدیدى راه ایران میگویند و
 اظهـار  هیچگونـه  متضـمن  ایـن، . میشـود  فهمیده سخن این ظاهر درکه  نیست چیزى آن

 داشـتند؛  اینهـا که  است ي خبیثىایده همان نایشمع نیست؛ ایرانى شخصیتهاى از ستایشى
 اگـر . کنند ثابت را این خواهندمی اینها. کندمی تخطئه امام را دوران ایران، خود امروز یعنى

 و کـردار  و گفتـار  در عمـالً  اسـالمى  ایـران  یعنى -آمدمى پیش چیزى چنین باهللا نستجیر
 خیلـى  اینهـا  -کـرد می تخطئـه  راامـام   حضـور  بـا  ي انقـالب ساله یازده ده، دوران منش،

 .نمیشودکه  بود هم معلوم نشد؛که  آنطور اما بودند؛ شده موفق و خوشحال
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   ّ      
کـه   است چیزى همان ما انقالبى کلّى منش و اقتصادى و سیاسى زندگى الگوى امروز

 بـود،  هـم  درسـت کـه   -امـام  رفتـار  و افکار و منش همان و ایمشنیده و ایمامام دانسته از
 بودنـد  راه آن دنبـال  مسئوالن و ایران ملت هم دل و ي جانهمه با بود، هم حق بر منطبق

 .  شد جدا حق راه از نباید لحظه یک و است حق راه -هستند هم آن از بعد و
او سعى میکند براى افکار عمومى دنیا که این افکار عمـومى عـالم، متضـمن افکـار و     

سات و استفهامات ملتهاى مسـلمان و ملتهـاى جهـان سـوم، کـه مخاطـب انقـالب        احسا
اسالمى بودند، نیز هست اثبات کند که ایران خودش آن دوران را تخطئه میکنـد؛ شـما از   
چه کشورى میخواهید تقلید کنید؟! میخواهد براى مردم فالن کشـور اسـالمى و یـا حتـى     

بلى خـود عـدول کـرده اسـت. مـا دیـدیم کـه        غیراسالمى ثابت کند که ایران از مواضع ق
کشورهاى غیراسالمى، در حرکات عظیم خودشان، راه ایـران را بعنـوان شـعار مشـخص     

ي کردند، تابلو زدند و گفتند راه ما همان راهى است که ایران رفته است؛ یعنى راه مقابلـه 
دم دنیا بگوید ي جهانى. میخواهد به مربا استکبار امریکایى و غول خونخوار قدرت سلطه

ي آن شما را به حرکت درآورد و به شما امید بخشید؛ که شما دنبال آن راه رفتید و جاذبه
امـا حــاال خـود متولیــان و کارکنــان و رهـروان آن راه، آن را تخطئــه میکننـد؛ شــما چــه     

 میگویید؟! میخواهد این را در دنیا جا بیندازد.
  

         ّ 
اي هـم در داخـل اصـالً ملتفـت     البته این هم در حاشیه ناگفته نماند که متأسفانه عـده 

نیستند که در دنیا هدف و غرض از این حرفها چیست. از روى جهالت، همـان حرفهـا را   
تکرار میکنند. فالن رادیو، فالن خبرگزارى، مرتب یک سیاست را از سیاستهاى دولت یـا  

مناسبت میگوید: بلـه، اینهـا راه جدیـدى را    میکند و به مناسبت یا بىیک مسئول انتخاب 
زدایى را میدهند(!) ایـن افـراد   اند، شعار امامزدایى را آغاز کردهاند، راه انقالبشروع کرده

انـد! آدم  داخلى هم با استفاده از این مطالب، شروع به یک نوع کارهاى واقعاً بچگانه کرده
از کارها خیلى بچگانه اسـت. همـان حرفهـا را تکـرار میکننـد،      احساس میکند که بعضى 

شاید بتوانند کسى یا کسانى را از میدان برخوردهـاى سیاسـى و خطـى خودشـان خـارج      
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کنند؛ غافل از اینکه آن کسى که این حرفها را میگوید، دلش براى شما نسوخته اسـت. او  

ارد. ایـن، سیاسـت جهـانى    حرف شما را نمیزند؛ چیز دیگرى میگوید و مقصود دیگرى د
 است.

  

       
در این شرایط، شما میخواهید دوران بازسازى را طى کنید. دوران بازسـازى، از سـال   

اعـالم کردنـد.    یعنى بعد از پایان جنگ آغاز شده است. شروع دوران بازسازى را امام 67
وراى عالى بازسازى معـین کردنـد و سیاسـتگذارى    دستور دادند و ش یادتان است که امام

شد. از آن سال تا حاال، حدود چهار سال میگذرد. پس دوران، دورانـى اسـت کـه کشـور     
ي امکانــات قابــل وصــول و بایــد بــه تــرمیم ضــایعات دوران جنــگ بپــردازد و از همــه

 جایزالوصول بشرى استفاده کند.
 

 1370/ 04/ 20ي عقد ازدواج، در مراسم اجراى خطبه

   ّ     
بـا هـم   «بناى کار ازدواج، بر سازش دختر و پسر اسـت؛ بایـد بـا هـم بسـازند. ایـن       

رفـتم، ایشـان میخواسـتند     وقت خـدمت امـام  ، معناى خیلى عمیقى دارد. من یک»بسازند
بشو. ایشان برخالف ي عقدى را بخوانند؛ تا من را دیدند، گفتند شما بیا طرف عقد خطبه

ي ما که طول و تفصیل میدهیم و حرف میزنیم عقد را اول میخواندند، بعد دو، سه جملـه 
کوتاه صحبت میکردند. من دیدم ایشان پـس از اینکـه عقـد را خواندنـد، رویشـان را بـه       
دختر و پسر کردند و گفتند: بروید با هم بسازید. من فکر کردم، دیـدم کـه مـا ایـن همـه      

 ، خالصه میشود! »بروید با هم بسازید«ي در همین یک جمله نیم، اما کالم امامحرف میز
 

 شهرى،رى محمدى والمسلمین االسالمحجت همراه به ي حج،بعثه اعضاى با دیدار در
  04/1370/ 23، ایرانى حجاج سرپرست و فقیهي ولىنماینده 

         
تعالى اعتراف کنیم، د به ناتوانى و عجز خودمان از اداى شکر حضرت باريدر ابتدا بای

که هرچه شد، به تفضل و عنایت حضرت حق بود. همینى هم که خداى متعال بحمداللّه 
تعالى بود. ي این مراسم برانگیخت، خود از الطاف بارىمردان الیق و کارآمدى را بر اداره
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شد و دست شفایى از سوى مرکز غیبى لطف و رحمت، واقعاً به مردم ما یک عیدى داده 
بزرگوار،  بر سر این مردم کشیده شد، که بعد از رحلت امام (أرواحنا فداه)عصرو از طرف ولى

واقعاً این مردم سزاوار بودند که چنین لطفى از طرف پروردگار به آنها بشود. گمان من 
 آمد، خشنود است.هم از آنچه که پیش  این است که روح مبارك امام

 

        
 سـربندهاى  در امام درسـت . امام بود بصیرت این،. شناخت را حج اسالمى جمهورى

 واجـب  یـک  هـم  روزه دارد، وجـود  واجب خیلى اسالم در. بود گذاشته انگشت اساسى
 و حسـاس  بخشـهاى  آن یعنـى  -حـج  روى و جمعـه  نمـاز  امـام روى  امـا  است؛ اساسى

 پیـام  و داشـت  حـرف  حج به نسبت اول سال از دائم و کرد تکیه خیلى -مهم سربندهاى
. دادنـد می پیـام  حجـاج  به -41 سال یعنى -هم قبل از ایشانکه  است یادم من البته. دادمی

 دولـت  آنکـه  از بعـد  و والیتـى،  و ایـالتى  انجمنهاى به ي مربوطاولیه مبارزات آن از بعد
 بـود،  فـروردین  تـا  زمسـتان  بـین کـه   فاصـله  این در. اي شدفاصله کرد، قبول را هاانجمن
 و بـود  تـالش  و بـود  تحـرك  بـود؛  ي تلخىفاصلهکه  شد، واقع ي فیضیهي مدرسهحادثه
 همـراه  بـه  شـب  یـک کـه   است یادم من. بشود خواهدمی چکارکه  نمیدانستیم ما و خطر،
 نفـر  دو و -اسالمى جمهورى حزب شهداى از -نهاوندى حیدرى على شیخ آقاى مرحوم
 در ایشـان  بـا  رسید،می ذهنمان به حج به راجعکه  پیشنهادهایى تا امام رفتیم، خدمت دیگر
 اسـت  خـوب  حـج،  موسـم  مناسـبت  بهکه  بود این ما پیشنهادهاى از یکى. بگذاریم میان
 ایشـان کـه   شـد  معلوم! امنوشته منکه  گفتند ایشان اما شود؛ صادر ایشان جانب از پیامى
 و بـود  مبـارزات  اول هنـوز که  41 سال در یعنى. اندفرستاده و اندنوشته اعالمیه حج براى
 .دادندمی اهمیت آن به و بودند شناخته را دین اساسى مواقع آن ایشان نبود، خبرى هیچ

 
  »مقاومت ادبیات و هنر دفتر« هنرمندان و نویسندگان مسئوالن، با دیدار در

  04/1370/ 25، اسالمى تبلیغات سازمان ي هنرىحوزه

     (ره)   
 -ي فیضـیه ي مدرسهحادثه -فروردین ي دومحادثهکه  بوده ذهنم در نکته این همیشه
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. نبـود  آن بـا  مقایسـه  قابـل  اصـالً  بـود؛  ي کوچکىحادثه خرداد، ي پانزدهحادثه مقابل در

 ادامـه  شـب  از بعد ساعت یک تا شد، شروع غروب به ساعت دو ای ساعت یک از حادثه
 کتـک  ي فیضیهمدرسه محیط در را هاطلبه شدید بصورت ساعت چهار سه، یعنى داشت؛
 را آنهـا  قم اصلى خیابانهاى در تقریباً رقیقترش بصورت و کردند، اهانت و تهدید و زدند
 حادثـه  آن در نفر دو یکى، گمانم شتیم،دا اطالع ماکه  هم آنجایى تا. دادند قرار فشار زیر

 خیلـى  ابعـاد  حادثـه  بنـابراین، . گردیدنـد  مجـروح  هم ي زیادترىعده البته و شدند کشته
 ایـران  ي ملـت همـه  درآوردن حرکـت  بـه  براى را حادثه آن امام توانست. نداشت زیادى
 امـام در  روز ایـن  در -نیـاورد  وجـود  امام بـه که  را خرداد پانزده. دهد قرار استفاده مورد
 بود حرکتى محصول خرداد، پانزده. بود ي خودجوشحادثه یک خرداد پانزده -بود زندان

 امـام عـرض   بـه  را نکتـه  این سال، همان در من. آورد وجود به فروردین دوم امام درکه 
 تـدبیرى  بـا  توانسـتم  و بـودم  شـده  آزاد زنـدان  از منکه  بود 43 سال عید نزدیک. کردم

اي لحظـه  چنـد  همان در من. بروم -بودند قیطریه اي درخانه در وقتآن که -امام خدمت
 دیدنشـان  ازکـه   منقلبـى  حال آن با و ببوسم را دستشان و بروم ایشان خدمت توانستمکه 

 در شـما  نبودن گفتم. کردم عرض را مطلب همین بزنم، حرف ایشان با کلمه چند داشتم،
 یعنـى . بگیـرد  قرار استفاده مورد نتواند عظمت، این با خرداد پانزدهکه  شد موجب بیرون،
 دوم امـام از کـه   اي رااسـتفاده  اعشـار  از عشـرى  نتوانستند بودند، بیرون درکه  ماها امثال

 هـم  بعد. بود عظیمى کانون خرداد پانزده کهدرحالى بکنند؛ خرداد پانزده از کرد، فروردین
 زنـده  و کـردن  هشـیار  در ایشـان  رفهاىح و اههاشار شدند، تبعید و آمدند امام بیرونکه 
 منشـأ  آنچنـان  را خـرداد  پـانزده  جوانـان،  آوردن خط به و مردم در ي مبارزهروحیه کردن
 با حادثه این و امام نبودندکه  ماهى نه هشت، یا سال یک مثالً مدت آن درکه  کرد برکت
اي اسـتفاده  چنین حادثه آن از بود نتوانسته کسهیچ بود، افتاده اتفاق خروش و جوش آن

 .بکند
میخواهم بگویم که این یک گنج است. آیا ما خواهیم توانست این گـنج را اسـتخراج   

سـجاد توانسـت همـان چنـد      کنیم، یا نه؟ این هنر ماست که بتوانیم استخراج کنـیم. امـام  
 ساعت گنج عاشورا را استخراج کند.
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 7013/ 09/05در ستاد مشترك ارتش جمهورى اسالمى ایران، 

        
مشکالت زیاد بوده است؛ از آغـاز پیـروزى انقـالب تـا امـروز، مزاحمتهـا از جهـات        

الشّـأنمان و  عظـیم  ي واالى امـام ي انقـالب و اراده مختلف استمرار داشته است؛ امـا اراده 
 ي موانع و مزاحمتها و مزاحمها فائق آمد.خواست مردم، بر همه

 

     ِ    
ي الهى ملت ایران و آن معلّم همچنین یاد امام بزرگوارمان، آن پیشاهنگ اقتدار و اراده

روز در راه امام و بـه  بزرگ آزادگى ملتهاى جهان را گرامى میداریم و امیدواریم که روزبه
ي نیروهـاى مسـلّح   مـه ي ملت ایران و شما ارتشیان و هسمت هدفهاى آن بزرگوار، همه

 موفق باشید.
 

  05/1370/ 23، ایران اسالمى جمهورى نظام کارگزاران و مسئوالن با در دیدار

        
امروز کوچکترین ناکامى براى ملت ما، پنجاه سال یا بیشتر نهضت بیدارى اسالم را به 

ر آفریقا و آسـیا و خاورمیانـه و حتـى شـهرهاى     عقب خواهد انداخت. این جوانانى که د
کشورهاى اروپایى، به نام اسالم شعار میدهند و بـه اسـم جمهـورى اسـالمى بـه هیجـان       

ي نورانى، با آن کلمات نـورانى،  ، با آن چهرهآیند، اینها اسالم را با پیشرفتش، با آن اماممی
ي مـا  ي جامعـه انقـالب از قلـه  ي الهى جامعه و بـا آن تقـوایى کـه بـه برکـت      با آن اداره

انـد. اگـر شکسـتى باشـد،     وبـیش فرامیگرفـت، دیـده   میریخت و تمام اقشار جامعه را کم
 اي باشد، عمل بدى باشد، همه دگرگون خواهد شد و دشمن جرى خواهد گردید.ناکامى

 

   ؛      
 ایـن  هسـتند؛  مـا  نعمتهـاى ولـى  -فرمودنـد  امام مکـرر که  همانطور -مردم این! آقایان
 . نیست شوخى
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 ایـن . بگوینـد  رهبـر کـه   است این از بهتر بگویند، خدمتگزار من به اگر: امام فرمودند

 بزرگتـرى  مدح باشد، بیدار دلشکه  انسانى براى خدمتگزارى، چون است؛ درستى حرف
 ایـن  اگـر  حقیقتـاً . نمیکـرد کـه   مه تعارف و شوخى بود؛ بیدار وجودش تمام امام،. است
 خوشحال امام بیشتر آنهاست، امام خدمتگزارکه  -دادندمی قطعاًکه  -دادندمی شهادت ملت
 .هستى ما رهبر توکه  بزنند فریاد یکصدا ي ملتهمه تا شد،می

 

    ّ     
 و کمتر امام فرمودند،که  آنچه از بگوییم، ماکه  آنچه 1زمینه این در من، نظر به
امام  خط به واقعاً. گفتند بارها و بارها را مطلب امام لب قضایا، این در. است نارساتر
 مشترك نقاط نمیشود مگر میکنند؟ تعارض هم با چرا اما -باشند -گروهند دو. برگردیم

 باکه  عهایىجم دارد اشکالى چه داد؟ قرار توجه مورد افتراق محل نقاط قبال در هم را
 جاهاى یا مجلس درکه  جمعهایى دانشجویى، جمعهاى روحانى، جمعهاى -معارضند هم

 خودشان فیمابین مشترك نقاط آن بنشینند، همدیگر با یکبار وقت چند هر -هستند دیگر
 از اختالف، نقاط مگر دارید؟ اختالف هم با چیز چند در مگر شما بیاورند؟ زبان به را

 چه است؟ گفته را چیزى چنین کسى چه است؟ مهمتر و قویتر نظرتوحد و اتفاق نقاط
 بکند؟  ادعا را حرف این تواندمی کسى

 
 بـر  مرکـب  اجمـاع  االن باشند، اصطالح اهل مردم اگرکه  کردممی عرض وقتیک من
 اینهـا  میگوینـد  هـم  آنهـا  بدنـد،  آنها میگویند اینها! مجمعند طرفین چون است؛ همه فسق
 مـردم  اعتمـاد  قضایاست؟ با کردن برخورد چطور این! ندارد وجود نیز الثىث قول و بدند،
کـه   نظـامى  این. نمیشوند اعتمادبى نظام به مردم نگویید. دهیممی دست از نظام اصل به را
 آن ي فرمایشـهاى کوبنـده  شالق آن و بود سرش امام باالى مثل کسى سال یازده سال، ده

 مـن  کنیـد؛  امام نگاه فرمایشهاى حجم به -آمدمى فرود اي مي همهشانه و سر بر بزرگوار
 -باشـند  فرموده مطلب ایشان اختالفات، موضوع بقدر موضوعى هیچ درکه  نمیکنم گمان

                                           
 مسائل سیاسی.  1
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 ادامه اگر است؟ خراب کار بنیانکه  نمیدهد نشان این آیا. نشدیم اصالح ماها حالدرعین
 درکه  را مثبتى نقاط نمیروند دیگر و میکنید درست مردم براى شما را استنتاج این بدهید،
 اشـکالى  میشود معلومکه  گفت خواهند نمایند؛ تأمل آن روى و کنند پیدا هست، بین این
 !هست کار اصل در

 
 1370/ 05/ 28در دیدار با گروه کثیرى از آزادگان، در اولین سالگرد آزادى و بازگشت به کشور، 

       ّ  
کس فکر نمیکرد که ابرقـدرت شـرق اینگونـه متالشـى     تا چند صباح قبل از این، هیچ

اي بشود. اگر دو سال قبل کسى میگفت که ابرقدرت شـرق از بـین خواهـد رفـت، عـده     
در نامـه بـه    فیلسوفانه ریش میجنباندند که بلـه، شـما سـاده هسـتید! آن روزى کـه امـام      

اي پوزخنـد  ا پیدا کرد، عـده ههین مارکسیسم را باید در موزگورباچف نوشتند که بعد از ا
زدند! دو سال یا سه سال نگذشته بود که آن پیشگویى تحقّق پیدا کرد. بعـد از درگذشـت   

 ، به یک سال نرسید که همه چیز دگرگون شد؛ چطور نمیشود؟امام
 

  05/1370/ 30، لرستان ستانا آزادگان و جانبازان از گروهى و مفقودان شهدا، ىهاخانواده در جمع

       
 امـت  امروزکه  نبرد گمان کسى. اندکرده آشتى اسالم با ابرقدرتهاکه  نکند خیال کسى
 با آنهاکه  کارى هر. نیست جهانى قلدرهاى مقابل در مقاومت و ایستادگى محتاج اسالمى

 دریـغ  بربیایـد،  اسـالمى  امـت  علیـه  آنهـا  از کـارى  هـر . بکنند اندنمیتوانسته اند،نکرده ما
 چـه  ما از قرآنکه  نکنیم فراموش باید ما. باشیم پا سر باید ما. باشیم بیدار باید ما. نمیکنند

 امام بزرگوارمـان را  وصیت باید ما. نبریم یاد از را پاك خونهاى این پیام باید ما. خواهدمی
 دشـمنان، . بـود  شـناخته  خـوب  را اسـالم  دشمنان وا. باشیم داشته ي گوشآویزه همواره
 .گفت امام ماکه  هستند همانها
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  05/1370/ 30، لرستان استان روحانیون و علما در جمع

         
 (طاب ثراه)بزرگوار ما روحانیت از مردم دعوتى کرد، مراجع اسالم و در رأس همه امام

براى عمل به اسالم و محقّق کردن آن در متن جامعه، دعوت کردند. این دعوت،  از مردم
 منجر به این انقالب عظیم و تشکیل نظام جمهورى اسالمى شد. 

 

؛       (ره)    
م وقت خدمت امام عرض کردم که در این انقالب و در پیروزى آن، تمامن یک

ي روحانیت به کار آمد. اینطور نبود که فقط روحانیت نسل ي آبروى هزار سالهذخیره
آبرویى  به تنهایى این کار را کرده باشند. آنعلیه) اهللا تعالى(رضوانحاضر و شخص امام بزرگوار

ي خوب علماى شیعه در بین مردم بود. که امام ما پیدا کرد، ناشى از هزار سال سابقه
اي ي ما، هرکدام قطرهو سیدمرتضى و علماى بزرگ فیمابین آن دوره تا دوره شیخ طوسى

بر این ظرف آبرو و حیثیت روحانیت شیعه اضافه کردند. مجموع این آبرو به کار آمد، 
 تا این انقالب پیروز شد. ایشان این حرف را تصدیق فرمودند.

 

      
که  -است )علیه اهللارضوان(امام بزرگوارمان ي خدماتشایستهکه  آنچنان وانیمبت شاءاهللان
 -دین علماى بین در حقیقتاً. کنیم وظیفه انجام -بخشید آبرو دین به و روحانیت به انصافاً

 ما امروز، تا صغرى غیبت از بعد دوران از اول، عصر از -ایمشناخته ماکه  آنجایى تا
که  ي آنهایىهمه. نداریم سراغ برجستگى این به و برازندگى این به امام، مثل را کسهیچ

 بزرگ مجتهدان و مؤسسان علمى، لحاظ از البته. بودند کوچکتر ایشان از انصافاً بودند،
 شیخ از آورد،مى وجود به را شخصیت یککه  چیزى آن جهات، مجموع در اما هستند؛
 و شیرازى میرزاى به برسد تا دیگران، و دیگران و عالمه و محقق و سیدمرتضى و مفید
 دیگرى عالم یک ایشان. نبودند مقایسه قابل بزرگوار این با هیچکدام انصافاً ،علماي بقیه
 چقدر اوکه  میدانست متعال خداى. بود ناشناخته اقیانوس یک و عمیق دریاى یک بود؛
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 است، بزرگوار ي آنهشایستکه  آنچنان شاءاهللان هرحال،به. است غرایب حاوى و عمیق
 .کنیم عمل خط آن و راه آن دنبال به هم ما بتوانیم
 

 1370/ 05/ 31مصاحبه در پایان سفر به استان لرستان، 

        
مردم استان لرستان، یکى از شجاعترین و بااخالصترین مردم سراسر کشورند؛ یعنى 

در طول هشت سال اینها از خودشان شهامت و وفادارى ي جنگ تحمیلى هم در صحنه
زیادى نشان دادند و شهداى بسیارى دارند و رزمندگان زیادى از اینجا به جبهه اعزام 
شدند، و هم در مسائل انقالب از اول تا حاال این مردم پافشاریشان را بر دین و معارف 

نشان دادند. این مردم واقعاً بااخالصند  ه)علیاللّه تعالى(رضواناسالمى و خط انقالبى حضرت امام
 و حقیقتاً سربازان این انقالبند. 

 
 ي مدارس شاهد به همراه در دیدار با فرزندان ممتاز شاهد و مدیران و معلّمان نمونه

، ى معظّم شهدا و جانبازان استانهاى تهران و مازندرانهاخانوادهمسئوالن بنیاد شهید انقالب اسالمى، گروهى از 
 1370/ 06/ 13مردم و مسئوالن شهرهاى نور و محمودآباد، و اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، 

      
چقدر راجع به دانشگاه حرف زدند و نکته  علیه)اهللا تعالى(رضوانبزرگوار ما دیدید که امام

گاه، چقدر تالش انجام گرفت و براى اصالح بیان کردند. در اوایل انقالب، نسبت به دانش
 دانشگاهها، چقدر از سوى انقالب و انقالبیون مجاهدت شد. 

 
 1370/ 06/ 25ي سراسر کشور، ي جمعهدر آغاز هفتمین گردهمایى ائمه

         
گروههـاى چـپ سـروکار داشـتند،      برادرانى که در دوران مبارزات و اوایل انقالب با

یادشان است که با چه حـدتى و از چـه موضـع قـدرت و اطمینـانى از ایـن مکتـب یـاد         
میکردند. آن جبهه از بین رفت و معلوم شد که امروز تفکر مادى صـریح، در دنیـا جـایى    

ى، جمهور شورودر نامه به رئیس ي مثبت قضیه بود؛ اما از آن طرف، امامندارد. این، نقطه
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ي مرقوم فرمودند که شما باید مواظب باشید که تسلیم غرب نشوید؛ ولى بـه ایـن توصـیه   

 عمل نشد. امام
 

         
امروز مکتبى که به انسانها تعلیم بدهد که باید با این شیطان زر و زور جنگید، وجـود  

 هم در مقابل آن قدرت قرار ندارد. ندارد؛ ناسیونالیسم و حس ملیت 
  

نسل جوان در کشورهاى مختلف فقیر و وابسته و در خدمت استکبار غربـى، مطمئنـاً   
مثل گذشته جوش و خروش خواهند داشت؛ اینها که از بین نمیرونـد؛ امـا سـنگرى هـم     

ابـل  اى که پشت سر آن قرار بگیرند و آن را براى اطفاى غیظ خـود در مق ندارند و وسیله
مستکبران و ظالمان به کار ببرند، در اختیارشان نیست. یک وسیله باقى است، و آن اسالم 

بزرگوارمـان، اسـالم نـاب     است؛ آن هم اسالم با تفسیر درست و انقالبى و به تعبیر امـام 
نمـایى در دنیـا   . این اسالم است که امروز در مقابل این همه قـدرت وآلـه) علیهاهللا(صلّیمحمدى
ر دارد و از آن میترسند؛ این اسالم است که هنوز ملتها را به خود جذب میکند؛ این حضو

اسالم است که امروز شما به هر نقطه از نقاط عالم که سفر کنید چه کشور اسالمى باشـد،  
یابید که به شوق آن، به همان شـبحى کـه از   چه غیراسالمى انسانها و جوانان زیادى را می

اند؛ لذا به شـما نزدیـک میشـوند، بـا شـما حـرف       وند، امید و دل بستهدور میبینند و میشن
 میزنند، از شما استفسار میکنند و خیلیها از شما کمک میخواهند.

 
  فقیهولى نمایندگى دفاتر مسئوالن و فرماندهان بزرگ مجمع چهارمین به پیام

  06/1370/ 25، اسالمى انقالب پاسداران سپاه در

      ؛   
ــهســپاه پاســداران انقــالب اســالمى در ســایه  ــویتى کــه از ي روحی ي انقالبــى و معن

ي صـالحان پیوسـته   عارفان و قـدوه  ي جوشان دل منور و روح مصفاى آن امامسرچشمه
 میجوشید و بیش از همه جوانان رزمنده و خالص سپاه و بسیج را سیراب میکرد، توانست

 ي ایادى استکبار به جمهورى اسالمى ایفا کند.  اى را در دفع حملهکنندهنقش تعیین
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 فقیهولى نمایندگى دفاتر مسئوالن و فرماندهان بزرگ مجمع چهارمین در پایان
  06/1370/ 27، اسالمى انقالب پاسداران سپاه در 

        
ي خوشى از موفقیتها دارید، آنجایى اسـت کـه شـکر نعمـت     خاطره هرجایى که شما

 دقـایق  ایـن  حـاال  آمیز دستورالعمل الهى بـه کـار رفتـه اسـت.    خدا شده و دقایق حکمت
 کنـار  و گوشـه  درکـه   است بزرگى معنا در و کوچک ظاهر به نکات همین اینها چیست؟

 قـرار  محـور  را خـود  دازیم،نپـر  خود به: امام بود فرمایشهاى و معصومین کلمات و قرآن
 و بـرویم  وظیفـه  دنبـال  بشویم، خارج مادى زندگى قالب از بدانیم، خدا را هدف ندهیم،
 اي جسـتجو مرحلـه  هـر  در همواره باشیم، نداشته کار دیگرى چیز به و چیست آن ببینیم
 اینهـا . نماییم عمل آن برطبق و کنیم کشف شرعى حجت حسب بر را خدا رضاى و کنیم
 ایـن  در ي دائمـیش مبـارزه  در انسـان  پیـروزى  براىکه  است آموزىحکمت قواعد همان
 ارتبـاط بـى  انسـان  اهـداف  بـا کـه   است چیزهایى اینها نکنید خیال است؛ شده وضع عالم
 معنـایش  نـدهیم،  قـرار  محور را خود باید تالشهایمان در شما و من میگویند وقتى. است
 در و خلوت در. دارد ارتباط الهى هدفهاى به ما وصول به مستقیم قضیه اینکه  است این

 .کنید فکر قدرى قضیه این روى نفسانى، تأمالت
 

     ،  ِ   ِ   
و معلّم و مرشد و دردآشناى یکایک  دوران بعد از جنگ، با حضور مبارك قائد و امام

د هم حوادث بعدى بوده و تـا امـروز ادامـه    عناصر مؤمن به این راه تا مدتى طى شده، بع
 داشته است. ما اآلن کجاى کاریم؟ وسط کار.
کشـیده و صـاحب مسـئولیت،    دیـده و رنـج  شما برادران عزیز، جوانان کارآمد و جبهه

 و آغـاز پیـدایش سـپاه پاسـداران انقـالب      توجه داشته باشید که از آغاز پیروزى انقـالب 
تمـام   و این با تمام شدن جنگ تمام نشد؛ با رحلت امـام اسالمى حرکتى آغاز شده است، 

 نشد؛ با حوادث گوناگون تمام نمیشود؛ این حرکت ادامه دارد؛ ما هنوز در وسط راهیم.
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َ « کنید؛ توجه شدند، مبعوث »انطاکیه« شهر بهکه  پیامبرى نفر سه ماجراى این به
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ُ  هدفى ماکه  گفتند تمدن یک سردمداران به پیامبر، سه این. 1»َ
 و نشینىي کوهمسئله مسئله،. بزنیم حرف شما با ایمآمده و اریمد پیامى داریم،
 آثار آن با و جالل و جاه آن با روم کذایى امپراتورى ي تمدنمسئله نیست؛ تراشىسنگ
 یک است، ایجاز بر مبنى کهقرآن  بیان در ،»مرسلون الیکم انا« این. است تاریخى عظیم
که  نبوده اینطور. ایمشده فرستاده شما بسوى ماکه  گفتند کلمه یک پیامبران. است کلمه
: گفتند و کردند سخنرانى رفتند نفر سه این و کردند جمع یکجا را »انطاکیه« ي مردمهمه

 ده این طول امام درکه  شد گفته همانطورى ،»مرسلون الیکم انا« نه. ؛»مرسلون الیکم انا«
 اى! غافل بشر اى. »مرسلون الیکم انا« دیگر؛ گفتمی را امام همین. گفت دنیا به سال
 ایمآمده ما! تحقیرشده ملتهاى اى! عالم صنعتى و سیاسى فامیل چند دست اسیر انسان
 الیکم انا« گفت؛می را این سال امام ده. بزنیم حرف شما با ایمآمده ما بدهیم، نجات را شما

 .زدند را حرف این مدتى طول در هم پیامبران آن شاید. »مرسلون
 

         
ي اساسى آن اسـت کـه ایـن مواجهـه و مقابلـه در جنـاح حـق، بـه پایـدارى و          نکته

همیشه میگفتند، احتیـاج دارد.   هوشیارى و مقاومت و همان از منیت خارج شدنى که امام
ایـن زر و  ي انقالبـى و حـق باشـد، کـه     توجهى از انسانها در جامعهي قابلباید مجموعه

زیورهاى دنیوى برایش ارزشى نداشته باشد. اگر ما این مجموعه را داشته باشیم، با تحمل 
 مشاق، پیشرفت قطعى است.

 

                                           
آنگاه که . [داستان] مردم آن شهري را که رسوالن بدانجا آمدند براي آنان مثَل زن: 14و  13یات آ ي یس،سوره 1

] سومین [آنان را] تأییـد کـردیم،   ] آن دو را دروغزن پنداشتند، تا با [فرستادهن سوى آنان فرستادیم، و [لىدو ت
 ایم.ما به سوى شما به پیامبرى فرستاده شده«] گفتند: پس [رسوالن



 ،  ، /  319  

 

          
 عمـل  خیلـى  ي ایشانتوصیه این به من بخوانید، امام میفرمودندکه  هایىوصیتنامه این
 -جـزوه  یـک  فتـوکپى،  یـک  -رسیده بدستم هابچه همین هاىوصیتنامه از هرچه. ماکرده
 درس هـا وصـیتنامه  ایـن  از واقعـاً  ماهـا . است عجیبى چیزهاى ام؛خوانده را اینها من غالباً
 و ظـواهر  بـه کـه   آنچـه  از بیش الهى، علم و علم و درسکه  میشود معلوم اینجا. گیریممی

 وابسـته  -است الهى نورانیت از ناشىکه  -معنوى حکمت به باشد، وابسته رسمى قالبهاى
 مـن،  امثـال  و من براى اشکلمه هر اما میشود، خوانده به زور هم خطش جوان آن. است
 .امکرده استفاده خیلى خودم من و راهگشاست یک و درس یک

 

      »  ّ     «   
موضع خود را شناختن و در آن قرار گرفتن، هوشیارى سیاسى، شم سیاسى و قـدرت  

بندیهاى سیاسى خودش یکـى از آن خطـوط   تحلیل سیاسى البته به دور از ورود در دسته
هم که مکـرر در مکـرر فرمـوده     ظریفى است که من در پیام هم به شما عرض کردم؛ امام

 بودند.
د: نه، چرا در کارهاى سیاسـى دخالـت نکننـد؟! همـان     آمالبته یک عده خوششان نمی

ي انتخابـاتى  وقت من یادم هست که بعد از گذشت چند ماه از فرمایش امام، یـک حادثـه  
در پیش بود و زیدى به یکى از شهرها رفته بود که نمیگویم کجا، چون نمیخواهم نزدیک 

وش کردم. او میگفـت: نـه   بشوم و سخنرانى کرده بود. آن وقتها نوارش را آوردند و من گ
 آقا، چرا میگویید سپاه در سیاست دخالت نکند؟ باید بکند؛ از شماها چه کسى بهتر؟(!)

ببینید، اینها حرفهاى خوشایند و دلنشینى است که این جوان مبارزِ پر از خون انقالبى، 
ند؛ اما اینهـا  به هیجان بیاید: بله، چه کسى از ما بهتر؟ امام این موضوع را صریحاً گفته بود

ي انقـالب کـه ایـن خـوب اسـت و بـین       بین آگاهى سیاسى و حضور سیاسى در صحنه
بندیهاى سیاسى و به نفع یکى و بـه ضـرر دیگـرى    دخالت در معارضات سیاسى و جناح

کار کردن که این همان چیز بد و بسیار خطرناکى است که امام هیأتى را مـأمور کردنـد و   
 ورى است، از سپاه بیرونش کنید خلط میکردند.گفتند ببینید چه کسى اینط
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 بـا  و بـزرگ  دل آن امام بـا  شد،می وارد ضربه ما به جنگ درکه  اوقاتى ترینسخت در
 امام آمدند خدمت. خوردیم ي سختىضربه ماجرایى در. دادمی امید الهى ي منورناصیه آن
 یعنـى  الفـتح، عـدم . بود الفتحعدم نبود؛ شکست: فرمود. یماخورده شکست ماکه  گفتند و

 .نشدیم پیروز
 هـزار پنج شدند، کشته ما از نفر هزار. کرد معنا میشود دوگونه را حادثه یک ببینید شما

. الفـتح عـدم  تفسـیر  شکست، تفسیر: کرد تفسیر را این میشود دوگونه اما شدند، کشته نفر
 هنـوز  امـا  بشـوید،  پیـروز  خواسـتید می است؛ نشده ورىطکه  بود امام این فرمایش معناى
 حـاال  داد؛میـ  حرکـت  را کشـور  و جامعه اینطور داد،می امید ما به اینطور همیشه. ایدنشده
 !کنند عمل بعکس درستکه  است این غمشان و ي هماي همهعده

 
 1370/ 05/07ي تهران، هاى نماز جمعهخطبه

؛        ّ     
ملت ما با جوانانش، با رزمندگانش، با ارتـش و سـپاه و بسـیج مـردمیش، بـا عشـایر       

ى ایثـارگرش، بـا زنـان و مـردان آگـاه و      هاخانوادهدالورش، با مردم کوچه و بازارش، با 
الشّـأنش، توانسـت در مقابـل    نظیر رهبر عظـیم هوشیارش، با شجاعت و ایمان و توکل بى

و اروپا و شوروىِ آن روز و امپراتورى شرق و غرب بایستد و بعد از هشت سـال   امریکا
 ي آنها را وادار بکند که به پیروزى ملت ایران و به شکست خودشان اعتراف کنند.همه

 

           
هـاى  ان فرقـه ي وحدت، وحدت میان امت اسـالم اسـت. دشـمن میخواهـد میـ     هفته

اسالمى نزاع باشد؛ بخصوص بعد از پیروزى انقالب اسالمى دشمن خواسـته اسـت بـین    
ي ملتها جـدایى بینـدازد. از خـدا میخواهنـد کـه در دنیـاى       ایران انقالبى و اسالمى و بقیه

اینها شیعه هستند و انقالبشان انقالب شیعى است و به ما سـنّیها ربطـى   «اسالم گفته شود: 
لت ایران از اول انقالب گفته است بله، ما شیعه و موالیان اهل بیت پیامبریم؛ امـا  م»! ندارد

این انقالب، یک انقالب اسالمى بر اساس قرآن، بر اساس توحید، بر اساس اسالم خالص 
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ي مسـلمین اسـت. ایـن را از اول ملـت مـا      و ناب، بر اساس وحدت و برادرى بین همـه 
 یاد کشید و بیان کرد.ما نیز این را فر گفتند و امام

 
 1370/ 07/ 15ي شعر حوزه، در دیدار با اعضاى کنگره

       
اگر این فکر انقالبى که با هزار زبان، چه به شکل خطابه، چه به شکل درس، چـه بـه   

 در بیانـات حضـرت امـام    1341شکل افکار فلسفى، چه به شکل نظرات فقهـى، از سـال   
 اى خواهد بود. ارائه شده، در قالب هنر عرضه نشود، براى نسلهاى آینده چیز بیگانه

 

  (ره)    
که شعر میسرودند، هنگامى بوده است که مثالً پس از  (ره)من شنیدم که حضرت امام

یادداشت میکردند و ي آن اى، اگر مطلبى به ذهنشان میرسید، در حاشیهي روزنامهمطالعه
سنجِ چیزفهمى آنها را دیدند و انداختند؛ سپس انسانهاى نکتهبعداً هم آن را کنارى می

 جمع کردند و به نظر خود ایشان رساندند. 
 

 ي اشرفیه،ى شهداى شهرهاى پاکدشت، ممقان، کبودرآهنگ، آستانههاخانوادهدر دیدار با 
 7013/ 07/ 17لنجان، رابر کرمان، تهران،  

           
اي از خاطر نبرند، این است که نعمت خدا ى ملت ایران باید لحظهاي که همهآن نکته

ى ظلـم و فسـاد، در عصـرى کـه     بر ما ملت، نعمت بسیار عظیمى است. در عصر سـیطره 
شـکنجه و اسـتعمار و تحمیـق و     قدرتهاى استکبارى مردم دنیا را با انواع مختلف فشار و

کننـد  اند، در عصرى که ملتها جرأت نمـى روشهاى گوناگون استکبارى در فشار قرار داده
ى خـودش را بـر   ى استکبارى نفس بکشند و غول زر و زور تقریباً سـلطه در مقابل سلطه

دنیا گسترده است، در چنین دوران سخت و ظلمانى و دهشتناکى، این ملت بـه نـام خـدا    
قیام کرد، با یاد خدا مبارزه کرد، کلمات خدا را سرمشق زنـدگى خـود قـرار داد، قـرآن و     

بزرگوارمان شنید،  ي خدا امامترین بندگان شایستهمعارف الهى را از زبان یکى از برجسته
 آنها را به کار بست و توانست بعنوان یک ملت نمونه در دنیا ظاهر بشود.



322  / ،  ، 
  07/1370/ 28، مسلمان سندگاننوی مجمع اعضاى با دیدار در

  (ره)          
ي خدایى کتابى به نـام  عرض میکردم که بنده گمانم آن روز من به آقاى شریعتمدارى

ترجمه کرده، که این کتاب علیه نظام جمهـورى اسـالمى نیسـت؛ علیـه     » هاى آرباتبچه«
اسـتالین  «ر توصیف استالین میشود دو گونه حرف زد: میشود گفت که استالین است؛ اما د

با استفاده از زبان طلبگى و با روح آخوندى خودش، با مردم صاف و صریح حرف میـزد  
؛ تا به امام تعریض داشته باشد. میشود گفـت کـه   »و حرف خود را در دل مردم جا میکرد

جـا، بلـد   ي الهیات فـالن اش در مدرسهساله ي حضور دو، سهاستالین با استفاده از سابقه«
تفاوت. آن وقت این آقاى مترجم، نوع اول را ؛ تا بشود بى»بود با مردم چگونه حرف بزند

آورد! در حالى که اصالً طلبگى به معناى مصـطلح  انتخاب میکند؛ یعنى اسم طلبگى را مى
ي قدیم مسیحى روسیهدر عرف آن الهیات  -که امام میگفت من یک طلبه هستم -رایج ما

ي راهبها، یا الهیات کشیشـى، یـا   اصالً وجود ندارد. عناوینى که وجود داشته، مثالً مدرسه
 ي به فالن کلیساى ارتدکس بوده است.دبیرستان وابسته

 در معنـا  عظیم بار یک و حرف تا هزار ي ما،جامعه در واقعیت یک با دادن تطبیق این
 -ي امـام را ساده زبان راحت خیلى اما بگوید؛ را آن کندنمی جرأت آدم اینکه  هست، آن
 مقـدار  مـرد،  ایـن  نفـوذ  قـدرت که  گفتندمی همه دنیا در و امام بود خصوصیات از اینکه 

 یـک  در -زنـد می حرف طلبگى زبان با و ي مردمساده زبان باکه  است این از ناشى زیادى
 ! بشود اسالمى جمهورى نظام علیه کتاب، تا بیاورد، شده ترجمه کوتاه عبارت

 

 ِ     ،   
اى که نشان میدادند، که همه را جذب کرد، حتى »سالهاى دور از خانه«این سریال 

مرتب این سریال را نگاه میکردند علتش چیست؟  را حاج احمد آقا میگفت که امام امام
ارى که او دارد میکند، درست مطابق اى که آن شخص در فیلم دارد، و آن کچون زندگى

 با واقع است؛ یعنى همانى است که واقعیت دارد. 
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 ى شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم و جمعى از مسئوالن ادارات هاخانوادهدر دیدار با گروهى از 
 01/80/1370و سازمانهاى شهرهاى تهران، شهداد کرمان، قم، و مسئوالن و دانشجویان دانشگاه هنر، 

         
تهذیب اخالقى در حکومت طاغوت بسیار مشکل است. کمتر انسانى را میتـوان پیـدا   
کرد که در دوران حاکمیت طاغوتها بتواند به رشد معنوى و اخالقى دست پیـدا کنـد، تـا    

امـت   شخصیتى مثل اماممثالً به مقامى روحى و معنوى برسد و کسى مثل مقام بزرگان و 
 به وجود بیاید؛ اما در دوران حاکمیت اسالم آسانتر است.

 
 ماه آبان سیزدهم مناسبت به آموزان،دانش و دانشجویان از کثیرى گروه با در دیدار

  08/1370/ 15)، استکبار با مبارزه ملى روز( 

  (ره)     
اید کـه در بعضـى از کشـورهاى    ها خواندهضى از کتابها یا مقالهاینکه شاید شما در بع

امریکاى التین یا شرق آسیا، نسل جوان غرق در فسادهاى گوناگون است از مـواد مخـدر   
و سکرآور و فساد جنسى، اینطور نیسـت کـه روال کـار از اول چنـین بـوده اسـت؛ ایـن        

هم از این قضیه برکنار نبودیم.  سیاست پیاده شده است. متأسفانه در دوران ستمشاهى، ما
روى پهلوى و دستیارانشان، هرچه توانستند، در این کشور هم بدست خاندان خائن و سیه

 این سیاست را پیاده کردند.  
بود؛ و کشور ما در بـین  » اسالم«البته کشورهاى اسالمى خصوصیتى داشتند، که همان 

» روحانیـت مردمـى  «ت، کـه آن  ي بر آن داشکشورهاى اسالمى خصوصیت دیگرى اضافه
بود؛ و میدانید که در کشورهاى دیگر اسالمى، به این شکلِ ایران نبوده، هنوز هم نیسـت.  
اسالم و تبلیغات اسالمى، جلوى آن موج سهمگین ایستاد. شـعارهاى انقالبـى و حرکـت    

همـان   يالشّأن، کار را بر دشمن مشکل کـرد. در بحبوحـه  مقام و عظیمعالى ي امامکوبنده
اى ایمان و سرسپردگى به دین، ههموج فسادآفرینى که بر این کشور حکومت میکرد، جلو

 باز اول در بین جوانان خود را نشان داد.
 دینـى  احسـاس  بـا  کردن همراهى طاقتکه  شناختممی را متوسطى مادران و پدران من
 بـه  اعتنـایى بى و زهد و تعبد و دینى احساسات از گاهى حتى نداشتند؛ را خودشان جوان
! کردنـد می شـکایت  مـا  پیش بود، مشهود جوانانشان درکه  آسایشى به و خوراك به و دنیا
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 ایـن  امـا  بودنـد؛  هم مسلمان بودند، کرده رشد غلط تربیتهاى همان با مادران، و پدران آن

 گرفتـه  قـرار  انقالبـى  تربیت تأثیرتحت جوانشان ولى نبود؛ آنها در اسالمى ایمان جوشش
 ایـن  و کشـیدند؛ می خودشـان  سـر  پشت را هاخانواده جوانان،که  بود خاطر همین به بود؛
 بـه  -مـا  اسالمى انقالب یعنى -عالم در نظیربى حرکت آن و مردمى عظیم قیام آنکه  شد

 یـک  این. رسید پیروزى به جوانان میداندارى با و ي ملتقاطبه پشتیبانى با امام و رهبرى
 جوانـان  دل سرزمین فتح آن، از باالتر هم و بود، استکبار با بارزهم میدان فتح هم بود؛ فتح
 کـار  بزرگتـرین . بـود  الفتـوح فتح این و بودند، امام کرده و انقالب و اسالم را اینکه  بود؛
 .بود جوانان ساختن امام،

 

  (ره)        
ي ایـن  انند که استکبار براى بیرون راندن آنهـا از صـحنه  پس، جوانان ایران اسالمى بد

اي که در آن، فتح و پیروزى حتماً نصیب ملتهاست و الغیـر، مشـغول پـول خـرج     مبارزه
هـا، شـما جوانـان مـؤمن و انقالبـى و      هاست. هدف این نقشهکردن و طراحى انواع نقشه
ن را تـا آخـرین رقـم بـه تحقّـق      و امامتا اید، تا هدفهاى انقالبشجاعى هستید که ایستاده

 برسانید و هر مانعى را از سر این راه بردارید.
 

 ي بسیج و جمعى از دانشجویان و طالب بسیجى، هاى مقاومت نمونهدر دیدار با فرماندهان رده
30 /08 /1370 

      
اللّه مورد شاءودید و إنب ي امامشما جوانان که بسیجى و عزیز هستید و مورد عالقه

س ولىي آن بزرگوار باشید، و مشمول دعوات زاکیه (أرواحنا فداه)عصرتوجه وجود مقد
 ي کار شما همین حفظ تقواست. بزرگترین نکته

 
  09/1370/ 04، هنرمندان از جمعى با دیدار در

          
 را مـا  امـام حـرف   اینکـه  از شدیم مأیوس وقتى صدر،بنى جمهورى ریاست زمان در
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 چند نفـرى  رفتیم،می یکىیکى ما. رفتیم ایشان خدمت بکنند، قبول صدربنى ي آقاىدرباره
 مـن  گفتم صریحاً و امام رفتم خدمت یکبار من. گفتیممی زبانى گفتیم،میاي نوشته رفتیم،می
 همان به من بکنیم، برخورد صدربنى آقاى با نمیشود یگرد چونکه  امرسیده نتیجه این به

 کسـى  وقتـى که  زدیم،می حرفهایى انقالب از قبل ما. بکنم عمل باید انقالب از قبل روش
 گفـتم  ایشـان  بـه  مـن . کردمی پیدا دستگاه آن به نسبت موضعى اندیشید،می حرفها آن در

 آقـاى  علیـه  موضـعى  اندیشـید،  هـا ي آندرباره کسى وقتىکه  بزنم، حرفهایى اآلن مجبورم
 .نگفتند چیز هیچ و کردند تبسمى و کردند امام نگاه. بگیرد صدربنى

 بـه  آمـدم، مـى  وقتى اما امام میرفتم؛ خدمت پر دل با منکه  شدمی گاهى زمانها، آن در
 نگـاه  و لطـف  با ي حلوایىلقمه و کشیدند ما صورت و سر به امام دستىکه  گفتممی رفقا

 سـخنرانى  در بـاز  آمـدیم، مـى کـه   بعـد  کردنـد؛  رها را ما گذاشتند، ما دهان رد خودشان
 ایشـان ! بـود  همـان  همـان،  یعنـى ! صـدر بنى آقاى جمهور،رئیس آقاى: گفتندمی خودشان
 بود؛ واقعى معناى به حکیم امام یک. بودند حکیم ایشان باالخره چون دیدند؛می مصلحت

 ایشـان . ببینیم را آن نبودیم قادر ماهاکه  دید،می را حجاب پشت و دیوار پشت واقعاً یعنى
 .دیدمی هست، و بود ما دید حد درکه  آنچه از ریزترى خیلى چیزهاى

 
  09/1370/ 11، (ع)صادق امام جعفر 83 مستقل تیپ تبلیغى رزمى، روحانیون از جمعى و فرمانده با دیدار در

؛        )(ره  
. امام بود هنر نظامى، آموزش به روحانیون آوردن روى. کرد عوض را دنیا امام واقعاً

که  همانطور -امروز. گرفت انجام کارها این بزرگوار آن بدستکه  بود خدا قدرت این
 آقاى یا شمس، طاهر جالل شیخ حاج آقاى یا پناه، على شیخ حاج آقاى -کردید اشاره
 این. بینندمی نظامى آموزش و گیرندمی بدستشان تفنگ فاضل آقاى و آذرى آقاى و مکارم
. است نفحات همان جزو چند ساله این. است 1»ٌ   ّ   ّ « همان واقعاً
 آن از بتوانیم ما تا کرده، کمک و آورده پیش متعال خداىکه  است الهى فرصت این

  .کنیم استفاده
  
 بـود،  تنم نظامى لباس چون آمدم،مى تهران به اهواز از 59 سالکه  دفعاتى از یکى من

                                           
 ».براى پروردگار شما در دوران عمرتان نسیمهاى رحمتى است« .296، ص 1عوالی الآللی، ج  1
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امـام   خـدمت  مسـتقیم  رسـیدیم، که می راه ازکه  بود این هم ما رسم. پوشیدممی قبا رویش
 خـدمت  مستقیم بودم، آمده تهران به جمعه نماز براىکه  پنجشنبه روز یک عصر. میرفتیم
 خـدمت  جبهـه  ازکه  بود اولى ارب شاید. آمدم و گفتم جبهه به راجع چیزى و رفتم ایشان
 بـه  همینطـور  شیشـه  پشت از ایشان دربیاورم، در دم را هایمچکمه این تا. رسیدممی ایشان
 را دستشـان  رسـیدم،  وقتـى . کردندمی نگاه بود، تنم قبا زیر نظامى لباسکه  بنده هیأت آن

 حـاال  و بـود،  مـروت  خالف شما لباس اینکه  بود وقت یککه  گفتند خودشان. بوسیدم
 ابتـدا  در. خوشـحالند  ایشـان کـه   کـردم  احساس من. است رسیده اینجا به وضع بحمداهللا
 در پوشـیدم،  نظـامى  لباس و کندم را قبا اهواز درکه  بار اول. بود تردید دلم در هم قدرى
 لطفـى  و زدنـد  لبخنـد  ایشـان  دیـدم کـه   بعد. نه یا است درست کار این آیاکه  بود ذهنم
 و داشـتند می تشریف ایشان اگر. است امام خالى جاى واقعاً. وشحالندخکه  فهمیدم کردند،

 خوشـحال  خیلـى  اند،کرده پیشرفت اینگونه و دارند 4 دان تکواندو، در آقایانکه  دیدندمی
 .است ایشان خواست همان طریق در واقعاً این شدند؛می

 
 ساندر دیدار با وزیر و جمعى از مسئوالن و کارشناسان وزارت نفت و مهند

 1370/ 09/ 12و کارگران اطفاى حریق چاههاى نفت کویت، 

  »  «   
بزرگوار ما بود به ما ملت تفهیم کردنـد   بعد از انقالب، انقالب و معلّم انقالب که امام

ي هکه ما میتوانیم خودمان کار کنیم؛ خودمان تالش کنیم؛ خودمان بسازیم؛ خودمان قاعـد 
سازندگى و تولید و مصرف را که همان فرهنگ ماست بنیانگذارى کنیم. ما باید این را در 

 همین دوران سازندگى هم به کار بگیریم. 
 

 در دیدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى، به مناسبت هفتمین سالگرد 
 1370/ 09/ 20تشکیل این شورا، 

  (ره)      
انسان با کامپیوتر متفاوت است. به کامپیوتر برنامه میدهند، آن هم برایشان جواب 

ي خودش را مسئله را حاضر میکند؛ اما انسان که اینطور نیست. انسان خودش برنامه
تنظیم میکند؛ خودش تصمیم میگیرد و خودش جهتگیرى پیدا میکند. اگر ما از این جهت 
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، مکرر در مکرر گاه همان چیزى خواهد شد که در بیانات امامغفلت بکنیم، دانش ١دوم
 نسبت به آن هشدار داده شده است.

 

؛          ِ 
آلوده، بلکه تخدیرشده و مست بود؛ اصالً گاهى دشمن بـه  آن روز عالم اسالم، خواب

میکرد و چیـزى تزریـق میکـرد؛ تمـام میشـد       اي میزد، یک سوزن در رگش فرواو ضربه
میرفت؛ اما اآلن اسالم بیدار است؛ دشمن دنیاى غرب، امروز بیدار است؛ مثل قهرمانى در 

د؛ ایـن همـه   را با خودش دار نشدنى از شخصیتى مثل امامي تماممیدان است؛ یک خاطره
 ي انقالبى دارد.ذخیره
 

 مختلف مردم، به مناسبت اعالم متجاوز بودن عراق پاسخ به پیامهاى تبریک مسئوالن و اقشار
 1370/ 09/ 27از طرف سازمان ملل متحد،  

  ِ         
پیشانى سپاس بر درگاه خداوند ساییده و به ملت عزیز تبریـک میگـویم. ایـن شـادى     

همـراه   ي بوسـتان خمینـى  رپرشدهمقام و گلهاى پبزرگ، با تلخىِ غم فقدان شهیدان عالى
است، که این روزها بازگشت پیکر مطهر شهید غریبمان، مهندس تندگویان، وزیر بسیجى 

تر میسـازد و عظمـت فـداکاریهایى را کـه بـه ایـن       و فداکار جمهورى اسالمى، آن را تازه
 پیروزیها انجامید، در چشم هوشمندان عالم به تصویر میکشد.  

ي حکیم فرزانه و رهبر دلسـوز و تیـزبین خـالى اسـت کـه ثمـره      جاى آن پیر مراد و 
استوارىِ معجزنشان خود را در پیروزیهاى پیاپى ملت خود ببیند و شـادابى ایـن درخـت    

 تناور را که نهال آن بدست تواناى او نشانده شده است بنگرد.
 

  09/1370/ 27، استانداران و کشور وزارت مسئوالن و وزیر با دیدار در

      
 کرده بینا را آن حکمتکه اي دیده با بزرگ، حکیم آن اگرچه است؛ امام خالى و جاى

                                           
 سازى معنوى و روحى دانشجو. و تدین و حرکت صحیح و سالمروحیه  1
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 در هـم  را امـروز  بالشـک  او. ببینیم نمیتوانستیم ماها امثالکه  دید،می را چیزها خیلى بود،
کـه   هست مه دیگرى چیزهاى خیلى. دیدمی ي خودفرزانه و حکیم دل ي روشنآیینه آن
 .شد خواهد و هست اما بزنیم؛ نمیتوانیم هم حدس شاید ببینیم؛ نمیتوانیم امروز ما

 

        
ي همـه  در امام بزرگوار،که  دارند یاد به قطعاً و باشند، داشته یاد به ما عزیز البته مردم

 مـردم  حضـور  بـر  گرفـت،  انجـام  گواربزر آن رحلت زمان تا انقالب اول ازکه  انتخاباتى
کـه   نمیکنـد  فرقى. باشد مطرح گروهى چه کاندیداىکه  نمیکند فرقى واقعاً. کردند تأکید
 نـامزد  کـدام کـه   نمیکنـد  فرقـى . باشـد  داشـته  دیگرى جناح ي برغلبه جناح، کدام فرضاً

 حضـور  اسـت  ممکـن  و دارد ي انتخاباتىحوزه یا شهر این در بیشترى فعالیت انتخاباتى،
 نیسـت؛  مطـرح  اینجـا  در هسـتم،  کسـى  چه من و کیست او. کند بیشتر را او آراى مردم،

 و اسـت؛  اسـالمى  شـوراى  ي مجلـس پشتوانه مردم، حضور اصل. نیستند مطرح اشخاص
 .شد نزدیک انتخابات به بایستى دید این با. است ي نظامقاعده اسالمى، شوراى مجلس
 

  09/1370/ 30، متحد ملل سازمان امنیت شوراى 598ي قطعنامه پیگیرى ستاد اعضاى با دیدار در

        
آنچه که ما داریم، به برکت اسالم داریم. به وجود آمدن انقالب، به برکت اسالم بـود.  
اگر ایمان اسالمی و عمق این ایمان در دلها نبود، امکان نداشـت بعـد از آن سـوابقی کـه     

هاي این کشورـ بخصوص در قرن اخیرـ میدانیـد، هـیچ دسـت نیرومنـدي     گذشته همه از
 بـه  مـا  بـراى  را نظیـر بـى  رهبرى آنکه  چیزى بتواند این مردم را به حرکت دربیاورد. آن

 معنـوى  اقتـدار  و اسـتحکام  میـزان که  اندازه هر شما یعنى بود؛ مذهبى ایمان آورد، وجود
 بایـد  را بزرگـوار  آن معنویـت  و ایمـان  و دینـدارى  ازهانـد  همان به کنید، محاسبه امام را
 دیـن  بـه  بروبرگردشبى و عمیق پایبندى و تدین بخاطر ایشان، اقتدار یعنى کنید؛ محاسبه

 .بود زد،می موج او وجود درکه اي ي معنوىجذبه و دینى ایمان به و
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  02/10/1370، کشور فرودگاههاى در مستقر پاسداران سپاه یگانهاى فرماندهان با دیدار در

        ،    
 وقت یک اخیر؛ بیمارى نه البته -بیماریشان زمان در وقت یک )علیهتعالىاهللا رضوان(امام
 داردکه  کنممی احساس را قدرتى دست انقالب، اول از منکه  فرمودند من به -دیگر
 فرمایش وقت همان منکه  فرمودند، را تعابیر همین شبیه تقریباً د؛برمی پیش را کارها
 خداىکه  بینممی و کنممی احساس را قدرت دست این اآلن من. کردم یادداشت را ایشان
که  هستیم آن از کوچکتر ماکه  خألهایى آن و کندمی هدایت جهتى به را نظام این متعال
ي کامله قدرت با -کنیم پر را آنها خواهیمب اینکه به رسد چه -کنیم درك را آنها حتى

 1.کندمی پر را آنها خودش
 

 1370/ 10/ 05، (س)ي زهراي کبرى فاطمه، به مناسبت میالد مبارك صدیقه(ع)در دیدار با مداحان اهل بیت

  (ع)       
ولو بصورت ضعیف نمایش بدهیم. ما و از ما را در زندگى خود  2ما باید زندگى آنها

بزرگترها کجا، آن آستان بلند کجا؟ معلوم است که ما حتى به حدود دوردست او هم 
بیت حرکت کنیم، ولى ي مقابل زندگى اهلنمیرسیم؛ اما باید تشبه کنیم. نمیشود در نقطه

بفرمایید کسى در  بیتیم! چنین چیزى ممکن است؟ فرضادعا کنیم که ما جزو موالیان اهل
دائم علیه آنها حرف میزد تبعیت  بزرگوار ما، از دشمنان این ملت که امام زمان امام

میکرد؛ آیا او میتوانست بگوید من تابع امامم؟! اگر چنین چیزى از زبان کسى صادر 
 هم هست. السالم)(علیهمبیتخندیدید؟! همین قضیه در باب اهلمیشد، آیا شماها نمی

 
  08/10/1370، دانشگاهى مختلف مقاطع التحصیالنفارغ شاهد؛ فرزندان از گروهى با یدارد در

        
 و مـؤمن  مـردم  بـه  متعلـق  اسـت؛  جوانـان  به متعلق شماهاست؛ به متعلق انقالب این

                                           
در «و » 25/6/72، »سـپاه پاسـداران انقـالب اسـالمى    «والن ئدیدار فرماندهان و مسـ «مضمون این مطلب در  1

 ــد ــردم مشــهد در حــرم مق ــام  «و » 1/1/1382 س،اجتمــاع م ــم در ســالروز قی ــردم ق ــدار م ، دي 19در دی
 ست. نیز تکرار شده ا» 19/10/1389

 بیت(ع). اهل 2
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 بایـد  شـما  ت؛شهداسـ  فرزندان به متعلق ي شهداست؛خانواده به متعلق است؛ اللهىحزب
 تحویـل  را انقـالب  ایـن  و کشـور  ایـن  شـاءاهللا ان بایدکه  هستید شما و کنید، اداره را آن

 هـایش جـاده  شما پدران و کردند شروع را امام بزرگوارمان آنکه  را ي راهىادامه. بگیرید
 .بروید استوارى با باید شما شاءاهللان کوبیدند، را

 
  11/10/1370، بوشهر استان جانبازان و آزادگان مفقودان، ا،شهد ىهاخانواده از گروهى در جمع

     ؛ 
ي اسالمى ما، وجود مردان شجاع و جوانـان  یکى از بزرگترین نعمتهاى الهى بر جامعه

فداکارى است که از پیش از پیروزى انقالب اسالمى تا امروز، در مقابل دشـمنان انقـالب   
ـ سینه سـپر کـرده   د و بـا جـان و خـون خـود، اسـالم و انقـالب و راه خـدا را نصـرت         ان

اند. بعضى از این عزیزان، در راه خدا به شـهادت رسـیدند و بـه درجـات و نعـم      بخشیده
غیرمتناهى الهى بر شهیدان فائز شـدند و بعنـوان سـند افتخـارى بـراى ایـران و اسـالم و        

الشّـأن مـا، اسـم آنهـا در     راحل عظـیم  و رهبر ي آبرویى براى امامانقالب اسالمى، و مایه
 تاریخ ثبت شد.

 

    (ع)          
القدر را در میزان ارزشهاى اسالمى بسنجیم، بدون شک اگر ما بخواهیم شهداى جلیل

برترند؛ چون شهداى  در عداد شهداى صدر اسالم قرار دارند، و شاید در مواردى از آنها
حضور  الصالة والسالم)(علیهو امیرالمؤمنین وآله)علیهاهللا(صلّیصدر اسالم، در کنار نبى مکرم اسالم

داشتند؛ نَفَس وحى را از پیامبر بزرگوار میشنیدند و لمس میکردند؛ اما شهداى زمان ما، 
وت امام بزرگوار و راحل بدون اینکه امام معصوم و نبى مکرم را مشاهده بکنند، با دع

هاى خطر ، در جبههالسالم)(علیهمي آن نایب برحق معصومینو به اشاره علیه)اللّه تعالى(رضوانما
 اهللا را به بهترین وجهى ایفا نمودند. حضور پیدا کردند و نقش یک مجاهد فی سبیل

 

            ( )  
در رفتنِ به میدان جنگ، پدران با فرزندانشان، و فرزندان با یکدیگر مسابقه گذاشـتند!  
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همسران غصه خوردند و گریه کردند که چرا آنها نمیتوانند به میدان جنگ بروند؛ و صـبر  
ها نشستند و پشت جبهه را نگه داشتند؛ بعد هـم کـه آن رزمنـده شـهید     کردند و در خانه
ادران و همسران و فرزندان شکر کردند و بـه شـهادت شهیدشـان افتخـار     شد، پدران و م

 ي یک نهضـت، همچنـان زنـده میمانـد. ایـن اسـت کـه امـام        نمودند! این است که شعله
ي عزت و عظمت را براى اسالم فتح میکنـد. ایـن اسـت کـه ملتهـا صـریحاً       بزرگوار، قله

 معلّم ما هستید. میگویند: اى ملت ایران! ما از شما یاد گرفتیم؛ شما
 

         
 و بودند حساس بسیار شانهاخانواده و شهدا به نسبت ،)علیهتعالىاهللا رضوان(ما امام بزرگوار

 .خداست صالح بندگان عمل از نمونه یک این و داشتند؛ آنها فکر گرو در دل بسیار
 

  11/10/1370، بوشهر استان جماعات و ي جمعهائمه و علمیه يحوزه طالب و روحانیون در جمع

      ،      
 بـه  بسـته  میشـود؛  تمـام  زود یا دیر هم آبرویى ذخایر این حتى میشود؛ تمام چیزهمه
 حیثیت از ىي عظیمذخیره -ایران در شیعه علماى بخصوص -اسالم علماى. ماست عمل

 اگـر . برسـاند  پیـروزى  بـه  را انقالب این توانست ذخیره آنکه  آوردند، وجود به عمومى
کـه   -امـام  معنوى صالبت آن و روحى قدرت آن با عظیم انقالب اینکه  کند خیال کسى
 -نمیشـود  پیـدا  آنطور یکى انسان، هزار هزاران در ایم،کرده تجربه و ایمدیده ماکه  آنطور
 -اسـت  اعتقـاد  همـین  ذخیـره،  اینکه  -علما به ایران مردم عمیق معنوى تقاداع آن بدون
ي ذخیـره  آن اگر. است کرده اشتباه باشید مطمئن بشود، پیروز رهبرى همان با بود ممکن
 چنـین  السـاعه خلـق  بصورت نمیتوانست دستى هیچ نمیبود، درپىپى نسلهاى عمیق ایمان

 .برساند زىپیرو به و بیاورد وجود به را انقالبى
 ایـن  بـر  خـود کـه   بـود  کسانى همان از یکى بود؛ ي اطیابسلسله همان از یکى امام،
 امـا  داد؛ آبـرو  اسالمى رهبران به و روحانیت به کرد؛ اضافه را عظیمى بسیار سهم ذخیره،

 .داد انجام صحیح نحو به و خود جاى در را استفاده حداکثر بزرگوار این ذخیره، آن از
 نداى بهکه  کسانى آن فرمود، شروع را نهضت 1341 سال در ما بزرگوار امامکه  وقتى
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 هـم  را ایشان اسم خیلیها. کیست مرد این نمیشناخت نفر یک نفر، هزار از گفتند، پاسخ او

 بـراى کـه   اسـت  بزرگى عالم میدانستند کردند؛ اجابت اما کنند، تلفظ نمیتوانستند درست
 مردمکه  بعد. دین عالم: بود این جاذبه. است یستادها و کرده سپر سینه قم در اسالم حفظ

 آمـد،  پدیـد  نظیري بىعاشقانه پیوند آن وقت آن شناختند، را ایشان و شدند آشنا ایشان با
ي ذخیـره  آن این،. بود نخواهد هم آسانیها این به و نبود چیزى چنین ما علماى بین درکه 

 .است معنوى
 

  ّ       
بود. به این موقعیت، خیلى چشم  علیه)اللّه تعالى(رضوانموقعیت توفانىِ بزرگتر، رحلت امام

نباشد، خیلى کارها خواهد شد، خیلى چیزها  دوخته بودند. سالها میگفتند که وقتى امام
، و حضور علماعوض خواهد شد! حضور مردم، قدرت مردم، یکپارچگى مردم و 

ا در صحنه، این جوانان، این قشرهاى مختلف، این امید را هم روى اینها ي آنههشیارانه
 بست.

 

      ؛    
سنّت الهى آن وقتى عمل خواهد کرد که ما در جاى خودمان محکم و استوار ایستاده 

اً، اجتماعیاً، فردیاً، جمعیاً باشیم؛ اصل قضیه این است. علماً، عمالً، قوالً، فعالً، سیاسی
بایستى در آنجایى که ما هستیم و پست ماست هرجا پست ماست، هرجا مأموریت و 

توقعى بایستیم و کار خودمان مسئولیت ماست محکم و همراه با فداکارى و همراه با کم
 شاءاللّه کمک خواهد کرد و برکاتش بر ما نازل خواهدرا بکنیم و خداى متعال هم إن

اهللا (رضوانهاى امامشد؛ همچنان که بحمداللّه تا حاال اینطور بوده است؛ همچنان که مژده

شان این بود بنده شنیده بودم که این را نشان میداد. ایشان هم همیشه عقیده علیه)تعالى
عاقبت و افق را خیلى خوب و روشن میدیدند؛ دست قدرت الهى را همراه مردم میدیدند 

دند. حاال وقتى نگاه میکنیم، میبینیم که واقعاً همینطور است که ایشان بارها و امیدوار بو
 ي ما یاد دادند.فرمودند و به همه
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  12/10/1370، بوشهر استان ادارى شوراى اعضاى جمع در

؛      ِ     (ره) 
ي که از مرکز دور باشد چـه مرکـز سیاسـى، چـه     ادر نظامهاى باطل و فاسد، هر نقطه

ي معیوب آن نظـام، موجـب محرومیـت آن نقطـه میشـود؛ یعنـى در       مرکز انسانى هندسه
نظامهاى باطل و فاسد، هرکسى یا هـر دسـتگاهى کـه بـه مرکـز قـدرت نزدیکتـر اسـت،         

مندتر است؛ و هر دستگاهى که از مرکز قدرت دورتر اسـت، بطـور عـادى محرومتـر     بهره
نحـوى سـرپا نگـه دارد! ایـن یـک      ست؛ مگر اینکه بتواند با چنگ و دندان خودش را بها

ي معیوبى است کـه همیشـه در نظامهـاى باطـل وجـود داشـته اسـت و در ایـران         هندسه
 پادشاهى هم این معنا وجود داشت.

 
 مرکزگریـزى  حالت نوع یک بعکس، ندارد؛ را ي معیوبهندسه آن اسالمى جمهورى

 در قهـرى  بطـور  اسـت  ممکـن . هست اسالمى جمهورى طبیعت در رکزگرایىم از دور و
 همـان  دسـتگاه،  ریـزى برنامـه  و دسـتگاه  طبیعت اما بشود؛ تخلف طبیعت این از مواردى
 دادند مأموریتى بنده به امام بزرگوارکه  بود نگذشته ماه دو انقالب پیروزى از هنوز. است

 سـابقه  بلوچسـتان  مسـائل  بـه  نسـبت  شما ونچ گفتند و فرستادند بلوچستان به را من و
 ي یـک نشـانه  اولـین  ایـن  برسـید؛  منطقـه  آن محرومیـت  وضع به و بروید آنجا به دارید،
 طبیعـت  ازکـه   اسـت  حـالتى  این! بودند نرفته بلوچستان امام بهکه  حالى در بود؛ حرکت
 .جوشدمی دستگاه

 
  61/10/1370، »جبهه فرهنگ گسترش و پژوهش دفتر« اعضاى با دیدار در

          ، 
هایى که راجع به رزمندگان و جنـگ منتشـر میشـود کـه غالبـًا هـم همـین        این نوشته

ي هنرى چاپ و منتشر میکند و انصافاً چیزهاى بسیار باارزش و خـوبى هـم اسـت    حوزه
 هرچه بدستم میرسد، میخوانم.  

 
فرمودنـد:   را همچنان که هست، مثل آثار ساختمانى جنگ که امامما باید آن مجموعه 

 ؛ حفظ کنیم؛ این اهمیتش از آنها خیلى بیشتر است.»اینها را حفظ کنید«
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  19/10/1370، ماهدي نوزدهم قیام سالگرد مناسبت به قم، مردم مختلف اقشار و طالب فضال، با در دیدار

 ،        ِ      
 و ایران و برآورد سر قم افق از تقوا و علم فروزان خورشید آنکه  نهضت آغاز در هم
 صالح خلف آن و بدیلامام بى آنکه  روزى آن هم کرد؛ منور را اسالم ي عالمهمه سپس
 فریاد و ایستاد استوار استکبار و کفر مقابل در قم، مردم شما پشتیبانیهاى به اولیاء، و انبیاء
 را قـم  امـام بزرگـوار،  کـه   روزى آن هـم  سـر داد؛  خود ي الهىحنجره از را امت این دل

 در هـم  فرستاد؛ جاهمه به آنجا از را خود پیام و تعالیم و قرار داد پرتوافکنى براى مرکزى
 سیاسـى  خطرنـاك  پیچهـاى  در هـم  تحمیلى، جنگ دوران در هم انقالب، پیروزى دوران

 حـوادث،  اعظم بخش در و -اهللاحزب حقیقتاً و مؤمن مردم این -قم مردم جاهمه قالب،ان
 و درس محافـل  و پرشور و جوان طالب و بزرگ مدرسین و علما و ي قمي علمیهحوزه

 و شـدند  امام محسـوب  بازوى و آمدند انقالب کمک به جهاد، و علم ي باآمیخته مدارس
ي آن است که نهضـت، مردمـی   این، نشانه. گذراندند هاگذرگاه خطرناکترین از را انقالب

کننده به سمت هدفهاي الهی و دینی است؛ متکی به مردم و هدایت یافته از دین و حرکت
ي ـ هـم مـردمش، همـه حـوزه    است؛ که خیر و سعادت مردم هم در آن است. رمـز قـم  

پـیش رفتـه اسـت و    ـ براي نهضت ما این است. و به همین ترتیب، این انقالب اشعلمیه
انـد  گردان قم خدمات زیادي کردهبعد از این هم پیش خواهد رفت. مردم شجاع و صحنه

جاي این کشور ي آنچه که قشرهاي مردم در همهو امروز بحمداهللا این خدمات، به اضافه
 اند، در صورت این نظام الهی و اسالمی متجلی است.انجام داده
 

     ّ   
 ایـن  و انقـالب  این بودن ي مردمىمسئله است، اهمیت حائز بسیارکه  هم ي دومنکته

 بـه  متکـى  هـم  امـام بزرگـوار  . کردند مردم شد، هرچه و کردند هرچه. است مقدس نظام
 . بود ي مردممؤمنه نفوس و آحاد همین
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 هوایى حکم انتصاب سرتیپ محمدحسین جاللى به سمت فرماندهى نیروى 
 1370/ 28/10سپاه پاسداران انقالب اسالمى، 

         
فقید بزرگوار، ارتش و سپاه دو بازوى انقالبند، و مقتضاى این سـخن   ي امامبه فرموده

ي جهات بایـد بـا یکـدیگر همکـارى و بـه      حکیمانه آن است که این دو سازمان در همه
 مک و مساعدت نمایند.  یکدیگر ک

 
  عقیدتى، سازمان مسئوالن و فرماندهان با در دیدار

  02/11/1370، کشور سراسر در انتظامى نیروى مختلف نواحى سیاسى

        
 ایـن  آمـده،  وجـود  بـه  بحمـداهللا کـه   مسـتحکمى  جمهورى این ما، عظیم انقالب این
 آبرویـى  ایـن  آورده، بدسـت  سیاست دنیاى در اسالمى جمهورى امروزکه  ىرفیع جایگاه

 آسـایى معجـزه  کارهـاى  اینهـا  آورده، بدسـت  اسالمى جمهورى برکت به اسالم امروزکه 
 اگـر . نمیشـد  زور با و عزیزم و جانم با و تبلیغ با و زبان با آسا،معجزه کارهاى این. است

 نداشـت؛  امکـان  نمیبود، رفتارش با منطبق او حرف ،بود کاروان این قائدکه  امام بزرگوار
کـه   آنچـه  از بـیش  کـرد،  عمـل  و کرد؛ عمل آنکه مگر نگفت، را چیزى بزرگوار آن منتها
 .ایستاد ي خودشدهاعالم مواضع سر بر کوهى مثل جمعى، و شخصى عمل در و گفت؛

 

        
اعتنا بودیم، اگر ما در آن راههایى که به آن معتقدیم و داعـى  بىاگر ما به زخارف دنیا 

و مبلّغ آن هستیم، قدم ثابت گذاشتیم، اگر ما پایبندى خودمان را به اصول دینى و اصـول  
بزرگوار و آنچه که در نظام جمهورى اسالمى مقرر است، عمـالً   اسالمى و فرمایشات امام

کنده میشـود، اثـر خواهـد کـرد؛ آن وقـت خیلـى       نشان دادیم، حرف ما در محیطى که پرا
ي عمـل، دیگـران را بـه    احتیاج به اصرار و فشار و زور نخواهد بود؛ بلکـه نفـس جاذبـه   

 آوایى وادار خواهد کرد.هماهنگى و همگامى و هم
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  کنندهشرکت خارجى میهمانان و اسالمى جمهورى نظام کارگزاران و مسئوالن با در دیدار

  13/11/1370، مبعث سعید عید سالروز در فجر، يدهه مراسم در

  (ره)        
 علیه وسیع تبلیغات در بازسازى، در امریکا، تهاجم در جنگ، در اقتصادى، مسائل در

 امام بزرگوار و ایم؛کرده امتحان را این ما دیگر، ي حوادثهمه در و اسالمى جمهورى
 دیگر ملتهاى به و ملت این به راه ي اینآموزنده و ملت این معلّمکه  )علیهتعالىاهللا وانرض(ما

 .نیست کار در شکست باشیم، متمسک اسالم به وقتى تاکه  کرد توصیه ما به را این بود،
 

 1370/ 14/11ي فجر، کننده در مراسم دههگفت و شنود با میهمانان خارجى شرکت

   ِ         
ي زیادى ي اسالمى در ذهن ماست، با وضع کنونى ما فاصلهآن تصویرى که از جامعه

دارد. ما توانستیم حصارى را بشکنیم و مانع را از سر راه حرکت به سمت دولت اسـالمى  
ن خودمـان و خـدا   ي اسالمى و دنیاى اسالمى برداریم. آنچه را کـه میتـوانیم بـی   و جامعه

مـا خـوب    بگوییم، این است که ما تالش کردیم و مردم ما صادقانه حرکت کردند و امـام 
رهبرى کرد و خوب پیش برد؛ اما آنچه را که در اثناى این جاهلیـت مظلـم طـى کـردیم،     

 نسبت به آنچه که بعداً باید طى کنیم، مطمئناً خیلى کم است.
 

  15/11/1370، ي اسالمىاندیشه کنفرانس به پیام

 ّ     ّ 
 و ظلـم  و فساد و مادیت تاریکیهاى دل در را اسالمى انقالب فجرکه  الشأنامام عظیم

 بـود؛  نبـوى  مکتب مخلص و مؤمن و صادق شاگرد آورد، درخشش به جهان کنونى فسق
 افکنـدن  هـراس  در و مردم نبرانگیخت در او محیرالعقول و پیوسته توفیقات سرّ بود این و
 .گوناگون هاىصحنه در پیروزیش در و جهانخواران و ظالمان دل به

 
 ي انقالب اسالمى،در دیدار با فرماندهان و جمعى از اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى و کمیته

 ى معظّم شهدا، هاخانوادهمسئوالن دفاتر نمایندگى ولى فقیه در سپاه و  
 1370/ 18/11و روز پاسدار،  (ع)حسین الد امامدر سالروز می

        
است. براى پاسدارانى که از » روز پاسدار«یکى از بهترین نامگذاریها، همین نامگذارى 
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که هنوز این لباس مقدس بر تنشان نبـود، و چـه   ساعت اول پیروزى انقالب، چه آن وقتى
تظام گرفتن مسائل انقالب و شکل گرفتن نهادها، همین جوانان مخلص و که با انآن وقتى

صادق و فداکار وارد سلک پاسدارى شدند چه در سپاه، چه در کمیته و جـز فـداکارى و   
چیز برایشان مطرح نبـود و در قبـال اهـداف الهـى و     ، هیچدفاع از اسالم و انقالب و امام

تـر از  کـس شایسـته  چیز و هیچآمد، هیچه حساب میانقالبى، جان براى آنها متاع ناقابلى ب
اینها نیست که این روز مبارك را به آنها اختصاص بدهند. نـام پاسـدار را بـر ایـن روز از     

 بین، این مطلب را تأیید فرمودند.بزرگوار هم با چشم حکمت این جهت گذاشتند و امام
 

 اسالمى ایران،در دیدار با جمعى از پرسنل نیروى هوایى ارتش جمهورى 
 1370/ 19/11به مناسبت روز نیروى هوایى،  

؛        ِ   
ي حکومـت جبارانـه و فاسـد و    آنچه مسلّم است، این است که ملـت ایـران از ادامـه   

ود وابسته و نوکرباب رژیم پهلوى و مشکالتى که از این طریق براى ایـن کشـور بـه وجـ    
آورده بودند، به جان آمده بود و عشق به اسالم و عالقه و محبت به دعوت اسالمى، او را 

ي هایش از صـحنه ي دنبالهبه میدان آورد؛ در نتیجه آن نظام فاسد و ضداسالمى را با همه
و رهبـر   این کشور خارج کرد، تا یک نظـام اسـالمى را برقـرار کنـد؛ همچنـان کـه امـام       

ن ملت آن را مطرح کرده بود و مردم آن را فهمیده بودنـد و پـایش خـون و    الشّأن ایعظیم
 جان دادند و مبارزه کردند.

 
 1370/ 27/11در دیدار با اعضاى فرهنگستان زبان و ادب فارسى، 

        
فارسـى را از طریـق    ام که اینها زبانمن کسانى را از کشورهاى عربى و غیرعربى دیده

و حقـایق انقـالب و    ي سـخنان امـام  رادیوى جمهورى اسالمى یاد گرفته بودنـد. جاذبـه  
مفاهیم انقالبى، اینها را با زبان فارسى مأنوس کرده بود و این زبان را میفهمیدنـد. هـم در   

ي شرقى عربستان که صداى ما به آنجـا میرسـد، هـم در پاکسـتان و بخصـوص در      منطقه
 هم در آفریقا ما این را دیدیم.  هند، و
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  28/11/1370، ي حوزهي مجلهتحریریه هیأت اعضاى و سردبیر مسئول، مدیر با دیدار در

         
سـاله تقریبـاً از دسـت دادیـم؛ و آن فرصـت      ما فرصت خـوبى را در ایـن ده، دوازده   

سبت به مسائل حوزه یک نـوع امسـاکى داشـتند و خیلـى     بود. اگرچه ایشان ن حضور امام
مایل نبودند که در مسائل حوزه نظرى ابراز کنند البته چیزهـایى در ذهـن شریفشـان بـود     

مند به مسائل حوزه، بایـد از آن فرصـت بنحـوى اسـتفاده     ها و عناصر عالقهلیکن ما طلبه
ور گرفتار بوده؛ بعضـیها در  میکردیم؛ که تا حاال این کار نشده است؛ حاال هرکسى یک ط

دولت، بعضیها در مبارزات، بعضیها در مسائل گوناگون دیگر؛ این فرصت از دست رفتـه؛  
 نباید بگذاریم بیشتر از این از دست برود.

 

            
 دینـى بـى  از کشـور  مشـکل « دنـد امـام فرمو کـه   است چیزى همان اعتقادتان شما اگر

 داشتند؛ حقیقى اذعان معنا این امام به. ایدکرده انتخاب را درستى راه پس ،»بود دانشگاهها
 خرابــى اثــر بــر کشــور روز آن مشــکلکــه  بودنــد معتقــد دنــدان بــن از ایشــان یعنــى

 شـده  بـاز  ي نظـام اداره سـمت  بـه  هـم  حوزه سر اآلن. هست هم درست دانشگاههاست؛
 .نبود ي نظاماداره براى مخزنى و محفظه هیچ دانشگاهها، جزکه  بود روز یک ماا است؛

 ذهنیتـى  و فکر چه و بودند کسانى چه بودند، آمده کار رأس درکه  اینهایى ببینید شما
 حتـى  نداشتند؛ چیزهیچ دیگرکه  جدیدشان نسل این بخصوص بودند؛ فاسد غالباً داشتند؛

 از او یعنـى  بدترینهاسـت؛  ازکـه   زنممیـ  مثـال  را هویدا من !بودند بدتر هم هویدا نسل از
 ي کتـاب نویسـنده  -راجـى  نسـل  بـر  هویـدا  نسل حالدرعین بود؛ ایران رجال فاسدترین

 توانیـد می باشـید،  خوانده را کتاب این شما اگر! داشت شرف -»طاووس تخت خدمتگزار«
 حـاال . بیاینـد  هویـدا  ىجـا  خواسـتند می اینهـا  اسـت؛  بوده نسلى چه نسل، اینکه  بفهمید
کـه   هویـدایى ! هویدا باز واقعاً نسل، آن به نسبت اما هویدا؛ به رحمت صد گفت نمیشود
 او، امثـال  و او دل تـه  بـاالخره  امـا  بـود؛  فاسدترینها جزو بالتردید ایران، رجال به نسبت

 -دبو خاك و آب بود، دوستىوطن بود، ملیت اسمش حاال -قدیم آن از رسوبى و ماندهته
! بودند؟ چه اینها واقعاً است، راجى همین اشنمونهکه  جدیدشان نسل ولى داشت؛ وجود
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 .بود فهمیده درست را معنا امام این پس
 

          
 اىهـ هایـد  از -سـطوحى  در الاقـل  -مبارزه جوکه  شدند ایران وارد حالى امام در بله،

 آن کـردن  داغ در هم -ماها امثال -روحانیون خود حتىکه  بود؛ پر روشنفکرى حاصطالبه
 و امـام آمـد   امـا  داشـتند؛  دخالـت  -روشنفکرزدگى دقیقتر، عبارت به و -روشنفکرى جو
 سـخنرانى  همـان  از را خـودم  احساسات من! گذاشت کنار و شست را چیزها ي اینهمه
 ماهـا کـه   را مالحظـاتى  امام اینکه  کردم حیرت واقعاً دارم؛ یاد به فرودگاه در ایشان اول

 جـاى  اگـر  ماهاکه  آورد؛ اسم روحانیون از اول سخنرانى، آن در ایشان! ندارد هیچ داریم،
 شـروع  بکنیم، سخنرانى وقتها آن در خواستیممی اگر ما! نمیکردیم را کار این بودیم، ایشان
 !نمیکند را مالحظه این امام اصالًکه  دیدیم اما نبود؛ روحانیون از آن

 قـاطع  را حجـاب  و حجـابى ي بـى امام مسـئله  انقالب، پیروزى اول ماههاى همان در
 شـرکت  هـم  دولـت  هیـأت  در گـاهى  انقـالب،  شوراى اعضاى بعنوان ما وقتها آن. گفت

 گفتنـد می ما به اما بودند، دولت هیأت متدین عناصر جزوکه  دیدم را کسانى من. کردیممی
. نمیشـد  رودربایسـتى  دچـار  امـام اصـالً  ! کـرد؟  چرا حاال امام کرد؛ه ک بود کارى چه این

 آن توانسـت  خواهـد  ایـن  نباشد؛ باید مطلقاً داشتن، رودربایستى و کارىمالحظه بنابراین،
 .کند پر دانشگاه در را خأل

 
  29/11/1370، ایران اسالمى جمهورى صداى »اجتماعى گروه« اعضاى با دیدار در

       ،   (ره) 
امـام  . کـردیم می تعجـب  نمیزدند، زنند؛می حرف اسالمى جمهورى و انقالب به نسبت
 اشـکالى  چـه که  میشود پیدا چیزى دلش در آدم میکنند، تعریف ماها از وقت هر میگفتند

 نـه  بود؛ ني امام ایعقیده واقعاً کند؛می تعریف من از دارد دشمنکه  آمده وجودبه  من در
 بنـابراین، . گفتنـد می را آن هم ماها به حتى کنند؛ بیان را آن عمومى حرفهاى در فقط اینکه

 سـمت  همـین  در بایـد  شـما  ارجمنـد  تالش این دارد؛ وجود هدفهایى و اصول و ارزشها
 .است این مقصود گیرد؛ انجام
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  30/11/0137، )عج(مهدى حضرت میالد سالروز در قم، مردم بزرگ در اجتماع

     
اي کـه  العـاده و معلّم بزرگ این ملت آن انسان استثنایى زمان مـا؛ آن رهبـر فـوق    امام

تاریخ ما در این قرون اخیر نظیرش را مشاهده نکرده است؛ آن انسان واال بـا آن اخـالص   
یـت  العاده راهى را پیش پاى مردم ما گذاشت؛ خداى متعال هم تفضل کرد؛ دست عنافوق
عصر هم بحمداللّه همواره با این ملت بوده و به آنها کمـک کـرده و ایـن آگـاهى در     ولى

 ملت ما به وجود آمده است.
 

ّ    ؛       
 بـزرگ  خطرهـاى  از و ایـد کرده تحمل را مشکالت این بحمداهللا امروز تاکه  همچنان

 بـه  وفادارى همین و انقالب میدانهاى در ایستادگى و ایمان و اتحاد همین اگر اید،گذشته
 بـه  بدهیـد،  ادامـه  را جهـانخوار  مسـلط  استکبار از نترسیدن همین و الشأنامام عظیم خط
 هدفها، این از یکىکه  شد؛ خواهد برآورده هم شما دیگر ي هدفهاىهمه پروردگار فضل
 و اسـت  ي الهىوعده این است؛ جهانى ي استکبارپیکره شدن پاشیده هم از و شدن نابود
  کرد. خواهد عمل بالشک ي الهىوعده
 

 ي قم،ي علمیهحوزه فضالى و مدرسان و علما جمع در
  30/11/1370، )عج(مهدى حضرت میالد سالروز خجسته در 

  ّ   ِ  ِ       
را، از جهت گناه که بطور فعالى مـردم را  ایم جهت زندگى ما در داخل کشور توانسته

کـه  » مـا «به آن سمت میراندند به طرف ثواب و به طرف فعل معروف منحرف کنیم. البته 
» مـا «اي که اسـمش را دولـت بگـذاریم، نیسـت؛     میگوییم، منظور یک شخص یا مجموعه

دگان و...، و یعنى نظام بما فیه آحاد مردم و مسئوالن و روحانیان و معلّمان فکرى و نویسن
 الشّأن داشت، و هرکس هر مقدارى که نقش داشته است.  عظیم نقشى که امام

 نیست؛ گناهکارى فرد جامعه درکه  نیست این معنایش رود،می سمتى به جامعه وقتى
 معروف فتاوى از یکىکه  وقتى آن. است این روال اما باشد؛ هم خیلى است ممکن چرا،
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 تعبیرشان بودیم؛ ایشان خدمت در ما بود، شده صادر اواخر این در )علیهاهللا رضوان(امام راحل
 این و است؛ درست جهت در و درست راه در چیزهمه ما کشور در امروزکه  بود این

 جهت همین در البته است؛ درست جهت در تمام اصلى، خطوط امروز. است صحیح
ي سوءاستفاده ي مالى،سوءاستفاده کند؛ سوءاستفاده بدجنسى آدم است ممکن هم درست

 .گوناگون کرسیهاى و منبرها و مراکز در سوءاستفاده ي دولتى،سوءاستفاده فرهنگى،
  

        
 واقعى و اصیل کارهاى گیرد،می انجام ایران در اقتصادى هاىزمینه درکه  آنچه امروز

 داشته، را رقم این انقالب از ي قبلدوره فالن در ملّى درآمد بگویند است ممکن. است
 باید اما ؛میدهد نشان را خوبى رقم تورم، مسائل به توجه با کنیم، مقایسه امروز با اگرکه 

 جمهورى امروز. بود امروز ملّى درآمد معناى از غیر چیزى روز، آن ملّى درآمدکه  گفت
 شوسه، خط آهن،راه امروز. اندمید ایران ملت و کشور را روستاها اعماق تا اسالمى
 شهرهاى مخصوص آسایش، وسایل و تلفن آب، برق، بزرگراهها، ارتباطى، امکانات
 و حرص غالباً )علیهتعالىاهللا رضوان(امامکه  دیدممی من. نبود اینطور روز آن اما نیست؛ بزرگ
 گوناگون جامعم با وقتى خودم بنده حاال. نمیدهید را آمارها این چراکه  خوردندمی جوش
 . است العادهفوق آمارها. خورممی را حرص همین شوم،می روروبه

 

     ،    
تا سخنى از کتابهاى درسى میگوییم، میگویند فالن عالم بزرگ هم همین کتابها را 

شد!  خواند که امامهم همین درسها را  ترند، میگویند امامخواند؛ حاال آنهایى که انقالبى
جوهر مخصوصى بود. آنچه که شما  شد؟! امام چون همین درسها را خواند، امام آیا امام

پیدا میکنید، ناشى از این نیست که این کتابهاى درسى را خواند. وانگهى،  در عظمت امام
ى که من و شما این کتابها را میخواندند، تا حاالی اللّه علیه)(رضوانراحل از زمانى که امام

میخواهیم این کتابها را بخوانیم، بین این دو مقطع، شصت سال، هفتاد سال فاصله شده 
 است.
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 ؛       

ي اي که امروز شما میبینید بحمداللّه مظهر و رمـز شـوکت حـوزه   ي فیضیهاین مدرسه
ن یک رایت سربلند و رمـز انقـالب اسـالمى    علمیه است و نام آن در همه جاى دنیا بعنوا

اى گوناگون و سختى را دیده است. در این مدرسه، علماى بـزرگ،  ههشناخته میشود، دور
هـا را غـارت کردنـد؛ اینهـا     مراجع، طالب، پیران و جوانان را کتـک زدنـد و اتـاق طلبـه    

کشـیده شـده،   چیزهایى است که ما یادمان است؛ قبل از اینها، در این مدرسـه گرسـنگیها   
ت موجب شد که در این مدرسه سختیها کشیده شده، اهانتها شده است. تحمل آن مشکال

فیها مدرسه که خشت و در و دیوار است؛ مراد، آن نیروى انسانى و آن نَفَسـى اسـت   و ما
به وجـود بیایـد و دنیـایى را متحـول      که در این مدرسه کشیده میشود شخصیتى مثل امام

ایجاد کرد، منحصر و محدود به ایران که نیست البته آنچه هم کـه در   امکند. تحولى که ام
ي اینهـا  ایران انجام گرفته، شبیه معجزه است ایشان در عـالمى توفـان ایجـاد کـرد؛ همـه     

 مربوط به استقامت و ایستادگى است.
 

 قم، اسالمى انقالب مفقودان و آزادگان جانبازان، شهدا، ىهاخانواده در جمع
  30/11/1370، )عج(مهدى حضرت میالد سالروز تهخجس در 

         
 تـا  -کشور این تاریخ ي ادوارهمه در بالشک و شد واقع ایران کشور درکه  چیزى آن
 و عمـومى  فـداکارى  و ایسـتادگى  اي نـدارد، سـابقه  -ایـم دیـده  و ایـم خوانـده  ماکه  آنجا

. گرفـت  صـورت  دشمنان نامردمى و تجاوز مقابل درکه  بود خدا راه در ي مردمیکپارچه
 سـتارگان  ازکـه   بود درخشانى حرکت همان نظیر،بى و ي استثنایىحادثه این ي اوجنقطه

 بـا  اینطورکه  جوانانى این. زد سر -ما عزیز شهیدان همین یعنى -ما زمان انسانیت آسمان
 هـا جبهـه  به بکنند، اعتنایى کمترین وانىج شهوات و آرزوها به اینکه بدون شوق، و شور
 از مـا،  زمـان  برجستگان این بنده نظربه دادند، جان الهى محبت و عشق با حقیقتاً و رفتند
 عـده . ندارنـد  نظیـر  کیفیـت  و کمیت لحاظ از ا،ههدور از یکهیچ در بعد، به اسالم صدر
 بصـورت  و نـد داد بخـرج  را شـجاعت  همـین  و حرکـت  همین هم عزیزان این از کثیرى
 عظمـت  خـود  از هـم  اسـارت  دوران در و افتادنـد  اسارت به اي همعده درآمدند؛ جانباز
 بـراى  و هسـتند  مـردم  میان در همچنان -نیستند کم بحمداهللاکه  -اي همعده دادند؛ نشان
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 آنهایى چه -ي جوانمجموعه این. شوندمی محسوب الهى اىههذخیر انقالب، این از دفاع
کـه   آنهـایى  چـه  شـدند،  اسیرکه  آنهایى چه شدند، جانبازکه  آنهایى چه شدند، شهیدکه 
 زمـان  در انقـالب  معجـزات  جـزو  -نیسـت  مطلـع  کسى آنها حال از و مفقوداالثرند هنوز
 خـدا  بـه  متوجـه  یکپارچـه  اینطور را مطهر و پاك دلهاى این توانستمی کسى چه. ماست
 آن خـدا،  مرد آن اخالص از ناشى بود؛ پرتپش اسالم و انقالبى ي اسالممعجزه این بکند؟
 کـرد؛ می حرکـت  پیامبران رهبرى خط درکه  بود حقیقى و واقعى رهبر آن و ي صالحبنده
 .آفرید را ي عظیمحادثه این او عمل و نفس و راه

 
  01/12/1370، ي قمي علمیهحوزه فضالى و طالب در اجتماع

     ،      
اي از جهان، جمعـى از مسـلمین حرکتـى میکننـد، تصـمیمى میگیرنـد،       اگر در گوشه

سودى میبرند، یا زیانى میبینند، ملت ایران و انقالب و نظام مـا نمیتوانـد موضـع منفـى و     
تفاوت بگیرد. لذا از روز اول که انقالب ما به یک دولت و یک نظام تبـدیل شـد، ایـن    بى

و معلّم و معمارش، و در زبان مسئوالن و گویندگانش، همـواره مسـائل    نظام در زبان امام
 ملتهاى مسلمان را مطرح و به آن اعتنا کرده است.  

 

  (ره)      
 کردنـد  کـارى  ایران ملت. نمیگیرد ماندگار و حقیقى درس کسى عمل، بدون سخن از

. کـرد  پیـدا  برکـت  قـول  این لذا گذاشت؛ صحه آن بر و دکر تأیید را قولشان عملشان،که 
 و حرکـات  و وجـود  تمـام  درکـه   باصـفا  انسان آن مخلص، و امام خالص آن الهى منش

 اینهـا ! عزیز جوانان! عزیز برادران. کرد را خود کار گرفت،می نظر در را خدا خود، سکنات
   .کندمی روشن را ي ماآینده راه اینها است؛ درس ما براى

 
 زمـان  در شـهر  ایـن  امـام در  دیدیـد؟  امـام را . بگـذاریم  اثر بتوانیم تا کنیم، عمل باید
. شـناختند می را ایشـان  طـالب  فقـط کـه   بود مقامىعالى مدرس بروجردى اهللاآیت مرحوم
 شـلوغى  درس ایشـان،  درس وقـت  همان و داشتند عالقه ایشان به فضال و جوان طالب
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 چـه  نمیشـناخت،  درست را ایشان هم قم شهر در کسى ي علمیه،حوزه بیرون در اما بود؛
 کنـار  و گوشـه  درکه  معدود بسیار و کمیاب خواص عده یک مگر کشور؛ سطح در برسد

 درکـه   انسـان  همـین . بودنـد  شـنیده  یـا  و بودند آشنا یا ایشان، اخالق درس و اخالق با
 دنبـال  را محـض  علمـى  زنـدگى  یـک  و منـزوى شبه زندگى یک ي علمیهي حوزهگوشه

 حقیقتـاً کـه   شـد  وارد محکـم  و قرص آنچنان آمد، میان به عمل پاىکه  وقتى آن کرد،می
 آن بـا  دنیـا  مـادى  قـدرتهاى  صاحبان این. کرد متالشى و متزلزل را دنیا پوالدین قدرتهاى
 پســروها، و پیشــرو همــه آن بــا تشــریفات، و تظــاهر همــه آن بــا بــروت، و بــاد همــه

 و ثابتقـدم  انسـان  آن و اسـتوار  پاى آن سوزان، نفس آن قابلم در نتوانستند هیچکدامشان
 دیگـرى  از پـس  یکـى  همـه  امـا  کردند؛ سپر سینه هم درشتهایشان کنند؛ مقاومت محکم،
 ایمـان  از آورد؟ بدست چیزى چه از را استقامت این مرد آن. شدند نشینىعقب به مجبور

 نداشـت؛  اهمیتى برایش دنیا و دبو اخالصبا و پاك انسانى او. پاکیش و اخالص و تقوا و
 .کردمی فکر الهى تکلیف به نبود؛ هدف و ارزش برایش مقام آن حفظ

 

      
 دانشـگاه  و حـوزه  ارتبـاط  کردنـد، می تأکید آن روى امام بزرگوارکه  چیزهایى از یکى

 دانشگاه و حوزه تباطار چطورى بکند؟ خواهدمی کار چه مورد این در ي علمیهحوزه بود؛
 بسـیار  کارهـاى  البتـه کـه   - داریم دانشگاه و حوزه همکارى دفتر ما شد؟ خواهد تشکیل
 کـوچکى  بخـش  فقط عظیم، کار آن به نسبت اما - است کرده هم خوبى خیلى و باارزش

 توانـد می مشـترك،  کارهـاى  و مشترك پژوهشهاى مشترك، تحقیقات. است کرده اشغال را
 .باشد داشته وجود
 

 1370/ 12/ 01خمینى (ره) در قم،  به هنگام بازدید از منزل حضرت امام

          
الشّـأن راحلمـان داریـم،    در این خانه که از زوایا و از هر اتاق آن، یادى از امام عظـیم 

ه فرمودیـد، ایـن   جاى خالى ایشان را مشـاهده کـردن، سـخت اسـت؛ ولـى همـانطور کـ       
نشـدنى اسـت. اینجـا همـان جـایى اسـت کـه اولـین         خاطرات، خاطراتى جاودانه و تمام
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 هاى این انقالب عظیم زده شده و درخشیده است.  جرقه
ي دنیا فرستاده شـده اسـت.   ي امام بزرگوارمان از این منزل به همهفرمایشهاى جاودانه

از سر گذراندنـد و در ایـن خانـه چگـونگى     ترین امتحانها را در اینجا آن بزرگوار، سخت
 استقامت در مقابل باطل و امید به حق را به دنیا یاد دادند.

 
 1370/ 12/ 01در جمع اعضاى شوراى ادارى شهرستان قم، 

      ، 
کـه هـیچ جـاى ایـن     قم مرکز انقالب است. قمیها سربازان اول این نهضتند. آن وقتـى 

هنوز از وقوع این نهضت خبر نداشتند، این قمیهـا بودنـد کـه جوانشـان، پیرشـان،       کشور
آمدند و حضور خودشان را نشان دادند؛  علیه)تعالىاللّه(رضوان سر درس امام 41بازاریشان، سال 
بستگى و آمادگیشان را اعالم کردند و راست هم گفتند؛ یعنى با نهضت در وابستگى و دل
یروزى انقالب، و با جمهـورى اسـالمى و نظـام اسـالمى بعـد از پیـروزى       دوران قبل از پ

انقالب، صادقانه برخورد کردند. جوانان، پرشور؛ مـردان و زنـان، در صـحنه؛ قـم کـانون      
جـا،  قالب را فراهم کردند؛ قبل از همهجا، اینها مقدمات پیروزى انانقالب بود. قبل از همه

از تهران به اینجا تشـریف آوردنـد، مرکـز سیاسـىِ      امام کهاینها شهید دادند؛ بعد هم وقتى
جمهورى اسالمى شد؛ اآلن هم در دنیا نسبت به قم با این چشم نگاه میکنند؛ قم را مرکـز  

 ورند. آمعنوى و کانون حقیقى نظام به حساب می
 

 1370/ 12/ 04 ي مجلس شوراى اسالمى،در دیدار با اعضاى هیئت مرکزى نظارت بر انتخابات چهارمین دوره

       
در انقالب، با آن قاطعیت و آن بصیرت و  (رضوان اهللا تعالى علیه) خوشبختانه حضور امام

آن حزم و آن حکمتى که در ایشان بود، اجازه نداد که دشمنان بخواهند نسبت به شوراى 
 ند.کرد ١اول ترازنگهبان همان کارى را بکنند که با 

 

                                           
 شورایی مربوط به دوران مشروطیت.  1



346  / ،  ، 
       ّ   ، 

(رضوان اللّه علیه) ما میدیدیم کـه ایشـان مطلبـى را میفرمودنـد، امـا در       در زمان امام
اند. من یـادم هسـت   مجلس همه به آن رأى نمیدادند؛ نمیشود گفت اینها ضد والیت فقیه

نظر این بود که رؤساى سه قوه، شوراى عالى وقت راجع به رادیو و تلویزیون یک که یک
اي که سابق بود. بنـده خـودم بـا ایشـان     رادیو و تلویزیون باشند؛ همان شوراى سرپرستى

جمهور و رئـیس مجلـس و   صحبت کرده بودم و میدانستم که نظرشان این است که رئیس
همین بـود   اش همي قضائیه، اعضاى شوراى سرپرستى را تشکیل بدهند. قاعدهرئیس قوه

گونه بـود بایـد   که وقتى میگویند سه قوه نظارت کنند که در قانون اساسى قبلى، تعبیر این
ترین وجهش این است. وقتى ایـن پیشـنهاد بـه    شورایى با این ترکیب تشکیل شود؛ آسان

اینکه ایشان  مجلس آمد، آقاى هاشمى آن را مطرح کردند؛ اما با اکثریت قاطعى رد شد! با
ي معدودى به آن رأى دادند! واقعـاً نمیشـود   که این نظر امام است، اما فقط عده هم گفتند

شـان هـم فـدایى امـام و     به آن اکثریت گفت که شما ضد والیت فقیه هسـتید؛ نـه، همـه   
برو بودند؛ امـا ایـن حـرف را    مند به امام و مخلص امام بودند؛ خیلیهایشان هم جبههعالقه

 واقعاً این چیزها از هم تفکیک بشود.  قبول نداشتند؛ بنابراین باید
 

 1370/ 12/ 05در دیدار با مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمى، 

         
، مرتب از من میپرسیدند که بعد از اتمام اللّه علیه)(رضوانچند ماه قبل از رحلت امام

من خودم به مشاغل فرهنگى زیاد عالقه ي ریاست جمهورى میخواهید چکار کنید. دوره
اي بروم و کار ي ریاست جمهورى به گوشهدارم؛ فکر میکردم که بعد از اتمام دوره

ي ریاست فرهنگى بکنم. وقتى از من چنین سؤالى کردند، گفتم اگر بعد از پایان دوره
ى زابل به من بگویند که بروم رئیس عقیدتى، سیاسى گروهان ژاندارمر جمهورى، امام

ام را میگیرم و میروم! بشوم حتى اگر به جاى گروهان، پاسگاه بود من دست زن و بچه
واللّه این را راست میگفتم و از ته دل بیان میکردم؛ یعنى براى من زابل مرکز دنیا میشد و 
من در آنجا مشغول کار عقیدتى، سیاسى میشدم! به نظر من بایستى با این روحیه کار و 

 و زحمت کشید؛ در این صورت، خداى متعال به کارمان برکت خواهد داد.تالش کرد 
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  05/12/1370، ایران اسالمى جمهورى صداى »هنر و ادب گروه« اعضاى با دیدار در

      
در بـاب موسـیقى    موسیقى باید به جهت درست آن کشانده بشود. شما دیدید که امام

یک از فقها با این استحکام و با این صـراحت در بـاب   که واقعاً هیچ فتواى جدیدى دادند
موسیقى نظر نداده بودند؛ این، آن موسیقى است؛ باید نگذارید به آن چیزهایى که از نظـر  

 شرع اشکال دارد، آلوده و آمیخته بشود.
 

      ؛    
 مالئـک کـه   بود دیده دوش او حقیقتاً یعنى میدانم؛ رفانىع را حافظ غزلیات اکثر بنده

 زبانهـاى  بـا  حقیقت آنکه  دیدمی را حقیقتى و داشت درکى و مکاشفه او. زدند میخانه در
 نمیتوانـد  ببرنـد،  کـار بـه  را تعبیـرى  هر معمولى، زبان در. نیست گفتن قابل اصالً معمولى
امـام  کـه   اشـعارى . اي بکنـد اشـاره  آن هب حتى یا کند، بیان را حقایق و مفاهیم آن عظمت
 مقـدس  ورع فقیـه  یـک  امـام خمینـى،  . بـود  حقـایق  و مفاهیم همین به توجه با میسرود،
 اشعار اینها زد؛می حرف اههواژ این امثال و ابرو کمان از و لب خال ازکه  بینیدمی آنطورى،
   است. واقعى
 

 1370/ 12/12در دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 

  (ره)ّ         
اى تشـکیل بشـود و یـک حکومـت و     اینکه بر اساس تعالیم و ارزشهاى الهى جامعـه 

قدرت سیاسى به وجود بیاید، خود یکى از معجزات اسالم است که در ایـن زمـان اتفـاق    
نست این واقعیت را تحقّـق  الشّأن توابزرگوار و عظیم افتاد و ملت شجاع ما پشت سر امام

 حرکت عظیم جهانى است.  ببخشد و معلوم شد که بحمداللّه این سرآغازى براى یک
 
  13/12/1370، ایران اسالمى جمهورى صداى »اسالمى معارف گروه« و »ویژه گروه« اعضاى با دیدار در

  (ره)    
 دیـدم  کـردم، می گـوش  شـما  عرفـانى  هـاى امـه برن همـین  از یکى به داشتم یکبار من
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 گیـرا  و مؤثر خیلى من براى جمله آن کند؛می امام نقل »حدیث چهل« کتاب از اي راجمله
 آن امـا  ام؛کـرده  هـم  نگـاه  و دارم امـام را  »حـدیث  چهل« کتاب منکه  است عجیب. بود

کـه   بگوید متعال خداى به نباید انسانکه  بود این به راجع جمله آن. بودم ندیده را جمله
 همـان . کـرد  خواهـد  سـختگیرى  او بـر  متعـال  خداى چون کن؛ برخورد من با عدالت با

 معنـا  امام اهل خود. است عرفان اینها بود؛ مؤثر و گیرا بسیار آنجا، ي امام درساده عبارت
 هـم  چیـزى  آن لـذا  بود؛ کرده احساس را آن واقعاً گفت،که می چیزى آن بود؛ حال اهل و

 .گذاردمی را اثر همان است، شده صادر وا ازکه 
  

  (ره)      
پخش میشـود، خیلـى    14که پیش از خبر ساعت  البته آن بخشهایى از فرمایشهاى امام

 خوب و مناسب است.  
 

 ّ      ؛    
 ایـن  هم دوستان از خیلى بهکه  هرچند کنم؛ نقل شما براى اي راخاطره من نیست بد

 بصــورت معاویــه از سخنرانیهایشــان در انقــالب اوایــل در وقــت امــام یــک. امگفتــه را
 از خیلـى  بـا  و بـودم  بلوچستان در را مدتى منکه  میدانید شما. آورندمى اسم آمیزىطعن

 مقـدس  را معاویـه  طقـه، من آن سـنّى  علمـاى  و مـردم . هستم نزدیک دوست آنجا علماى
 را معاویـه  نفـر  صـدمیلیون  چند کشورمان، شرق طرف درکه  کردم امام عرض به. میدانند
 بـه  مربـوط  آن، بـه نـاحق   یـا  بحـق  البتـه  -میدانند المؤمنینخال را او و شمارندمی محترم
 سـنّى  اغلـب  افغانسـتان  و بـنگالدش  پاکستان، هند، مسلمانان یعنى -است ي بحثجلسه
 آن از بعد من! نمیدانستم من عجب، امام گفتند. شمارندمی محترم را معاویه اینها ند؛احنفى
 .  نشنیدم معاویه به امام راجع از آمیزي طعنجمله یک سال یازده ده، این طول در

 

        
 امام احتیاج ایشفرم مقوى آن از قطره یک این به هرکسکه  کنممی احساس من واقعاً
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 حرفهـاى . میشـود  کـم  ویتـامینش  آدم چون کنیم؛ مصرف قطره یک روز هر باید ما. دارد
 احسـاس  گاهى بشود؛ توجه کار شکل به قدرى البته. میشود انتخاب هم خوبى و مناسب
 بایـد  هـم  نشـیبهایى  و فـراز  چنین میشود؛ قطع امام صدا فرمایش وسط ناگهانکه  میشود
 .بشود مالحظه

 
  کشور مختلف نقاط وعاظ و ي جماعاتائمه روحانیون، از جمعى با دیدار در

  14/12/1370، رمضان مبارك ي ماهآستانه در

          
که برخالف بسیارى از حوادث صدوپنجاه سال اخیر،  -حرکت میرزاى شیرازى

یک حرکت ذوابعاد و پرمعنا  -ي آن نشده استدرست و کاملى دربارهمتأسفانه هنوز کار 
و بسیار پربرکت بوده است. آن یک سطرى که میرزاى شیرازى نوشت و آن روز بساط 

ي استعمارى را موقتاً از کشور قطع کرد، یک کمپانى انگلیسى را از ایران برچید و سلطه
 . ي چندجانبه بودمبارزه

 

 ي سیاستدر صحنه علماحضور هاي دیگر نمونه
مردم ما نمیدانند که وقتى ایتالیاییهـا وارد لیبـى شـدند و آن کشـور را اشـغال کردنـد،       

د کاظم طباطبایىمرحوم سیو بعضى دیگر از مراجع قـم، بـه نفـع     -صاحب عروه -دمحم
گلیسـیها  مردم مسلمان لیبى و علیه ایتالیاییها فتواى جهاد دادند. مردم نمیدانند که وقتـى ان 

ـ  -د عبدالحسـین الرى العظمـى سـی  اللَّـه تدر بوشهر نیرو پیاده کردند، مرحوم آی اى آن ملّ
ح شـد و  ح کـرد و خـودش نیـز مسـلّ    اعالم جهـاد داد و مـردم را مسـلّ    -اول ترازمجاهد 

ي الشـریعه پیشاپیش مردم حرکت و جهاد کـرد. مـردم ایـران نمیداننـد کـه مرحـوم شـیخ       
ي در فتوا داد که اسـتعمال اجنـاس مصـنوعه    -زرگ ساکن نجفمرجع تقلید ب -اصفهانى

داخل کشور الزم است و مردم باید از استفاده از مصنوعات خارجى اجتناب کنند، تـا بـه   
این ترتیب دیگران در داخل کشور نفوذ نکنند. همه میدانند که در ژاپن، حدود صد سـال  

رجى استفاده کنند، تا در داخل آن پیش از این گفتند که مردم حق ندارند از مصنوعات خا
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کشور چرخ اقتصاد به کار بیفتد؛ اما نمیدانند که در همان زمان، بلکـه زودتـر از آن، عـین    
همین پیشنهاد و همین فتوا، از طرف مراجع و علماى شیعه صادر شد؛ منتهـا متأسـفانه در   

ن کمکشـان  کس از سرجنبانها و اهل قلم و اهـل سیاسـت و روشـنفکرا   داخل کشور، هیچ
ي بـا  در مقابلـه  -مرحـوم میـرزا محمـدتقى شـیرازى     -نکرد! فتواى میرزاى شیرازى دوم

ى دیگـر از حضـور   اانگلیسیها، و فتواى تحریم انتخابات قالبى انگلیسیها در عراق، نمونـه 
ي سیاست است. آن روز مرحوم شریعت اصفهانى فتوا داد که شـرکت در  در صحنه علما

تر، از ایـن  یلیسیها حرام است؛ کار سیاسى از این روشـنتر، از ایـن قـو   انتخابات قالبى انگ
ـ  ي آن انتخابـات یـواش  تر؟ امروز مسئلهبینانهروشن الى کتابهـا خـارج   هیـواش دارد از الب

و مراجع، سلف صالح شما هستند. این است معنـاى آن مطلبـى کـه امـام      علمامیشود! آن 
وایان نهضت مردم علیه ظلم و اسـتبداد در طـول   پیش علمابزرگوار ما مکرر میفرمودند که 

و  دحسـن مـدرس  اند؛ و اینهاست که به شخصیتهایى مثل مرحـوم سی سالیان متمادى بوده
هاى همان مدرسه و شاگردان همـان اسـاتید   اللَّه کاشانى منتهى شد؛ اینها طلبهتمرحوم آی

 بودند که اینطور در ایران درخشیدند.
 

  01/1371/ 01، شمسى هجرى 1371 الس حلول مناسبت به پیام

  ِ   
 و عمــومى شــوق و شــور ي ایــنبــه روح مطهــر امــام بزرگوارمــان کــه برانگیزاننــده

 درود میفرستم. بود، منطقه در و اسالم ي جهانهمه در دلها و ي جانهامتحدکننده
 

  01/1371/ 07، تهران جمعه نماز هاىخطبه در

  (ع)   (ره)    
وارد شد، منادى در  السالم)(علیهکه آن ضربت غدرآمیز بر فرق مبارك امیرالمؤمنینوقتى

ُ«کوفه فریاد برآورد:   ُ  َ  َّ َ هاى هدایت ویران شد. و مردم ؛ پایه»1َ
اش میکردند، اما ب دلها را، اگرچه نافرمانىفهمیدند که چه اتفاق افتاده است. آن محبو

را دوست نداشته باشد. اگر  السالم)(علیهدوست میداشتند. کسى نمیتوانست امیرالمؤمنین
                                           

 .285، ص 42بحار االنوار، ج  1
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بخواهید تصویرى از آن روز را به ذهن بیاورید که خبر شهادت آن بزرگوار چه به روز 
بزرگوارمان و بعد  یمارى اماممردم آورد، به یاد بیاورید آنچه را که در زمان خود ما در ب

در خبر رحلت آن بزرگوار پیش آمد. دیدید چه غوغایى در دلهاى مردم به وجود آمد! 
این، ممکن است مقدارى وضع را براى ما روشن کند. در شهر کوفه غوغایى به پا شد. 

ربت میکردند؛ احساس غ والسالم)الصالة(علیهي امیرالمؤمنیناما با وجود غوغاى مردم، خانواده
 چون میدانستند آن بزرگوار با این مردم چگونه بود و از دست آنها چه کشید.

 

            
بزرگوار ما مکرر میفرمود و ما هـم ایـن مطلـب را در     اى است که اماماین، همان نکته

کردیم. نکته این است که مخالفت امریکا با جمهـورى  طول سالهاى متمادى بخوبی حس 
اسالمى، بخاطر اسالم است. چیزى که آنها از آن احساس خطر میکنند، اسالم است. ایـن  
اسالم، امروز در کشورها و ملتهاى مسلمان، تجدید حیات کرده است. در پایگاه اسالم که 

اهد کـرد. هرچـه بتوانـد    جمهورى اسالمى است، دشمن هرچه بتواند خرابکارى کند، خو
این کشور و این ملت را از اهداف اسالمى دور نگه دارد، تالش خودش را خواهـد کـرد   

 تا ملتهاى دیگر، به پیمودن راه اسالم تشویق نشوند.  
 

           ّ 
نین الزم را بـه تصـویب   اى انتخاب کردیم با این هدف که در مجلـس قـوا  اگر نماینده

برساند تا مسئولین کشور و دولت منتخب مردم بتوانند کار خودشان را انجام بدهنـد، امـا   
برخالف هدف و نظر ما، از تریبون مجلس براى فحش دادن به دولت و کارشـکنى علیـه   

اى خواسـتند  اى است؟ آیا مردم چنین نماینـده آن استفاده کرد، به نظر شما چگونه نماینده
 و میخواهند؟! آیا روح امام این را میخواست؟!

 کار سر دولت چند انقالب، دوران امام در مبارك زندگى سال یازده طول در ببینید
 دولت بعد،. کردند حمایت »موقت دولت« از. کردند حمایت ي دولتهاهمه امام از آمد؟
 تنظیم رجایى شهید دولت آنکه از قبل. کردند امام حمایت هم باز آمد؛ رجایى شهید
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 ا،ههدور تمام در. بود ما زمانکه  دولتى او، از بعد و بود صدرىبنى حکومت شود،
 سرکه  دولتى هر. کردند حمایت بود، دولت رئیس و مسئولکه  کسى از علیه)اهللا (رضوانامام
 البته. کردند حمایت تفاوتى هیچ امام بدون بود، کار سرکه  وزیرىنخست هر و بود کار

که  داشتند اعتراض دولت به گاهى ما، خود زمان در. داشتند اعتراض دولتها به هم گاهى
 آن، به را اعتراضشان مستقیماً خودشان یا و دادندمی تذکر آن به ي بندهوسیله به یا

 را عیوبى یعنى کردند؛می حمایت دولت از دادن، تذکر عین در ایشان. کردندمی منعکس
 برابر در و عام مالء در اما دادند،می تذکر محرمانه و وصىخص بطور آمد،می بنظرشانکه 

 .کردندمی پشتیبانى بود، کار سر برکه  دولتى هر از عمومى، افکار
 زبـان  بـه  را فـردى  اسم امام رفتم؛ خدمت جمهورى، ریاست دوران در وقت یک من
: دنـد فرمو ایشـان . کـنم  معرفى وزیرنخست بعنوان را کسى چنین خواهممی گفتم و آوردم

 حمایـت  را او مـن  گرفـت،  اعتمـاد  رأى مجلـس  از و کردیـد  معرفى شماکه  را کس هر«
 از بعضـى  ایشـان  اسـت  ممکـن . نبـود  فرقـى  عمـرو،  و زید بین امام، دیدگاه در.» کنممی

 امـا  باشـند؛  داده قـرار  ي خاصـى عالقـه  مورد شخصاً را جمهور رؤساى یا وزیراننخست
 کشـور  امور مسئول شخص، این: «فرمودند. مینبود شاني ایعالقه به مربوط امام، حمایت
 در ببینیـد .» کنـیم  حمایـت  او از باید ما. بردمی جلو و کشیده دوش به سنگینى بار و است
 و رئـیس  حـد  در رئیسـش  بـردم،  اسـم کـه   دولتهایى از یک کدام ،هسال یازده دوران این

 سـوابق  داراى اینقدر امام، داعتما مورد اینقدر یک کدام! است؟ بوده ما فعلى جمهوررئیس
 بخـوبی  همـه  ؟!اسـت  بـوده  انقـالب  راه در بـزرگ  خدمات داراى اندازه این و درخشان
 آن. کردنـد می حمایت دولت این از چقدر بودند، زمان این امام در حضرت اگرکه  میدانید
 تامکانـا  از اسـتفاده  بـا  نماینـده،  آن و بفرستند مجلس به نماینده بدهند، رأى مردم وقت

 !بنویسند؟ دروغ و بگوید دروغ! بگوید؟ سخن دولت علیه آن، تریبون از و مجلس
 

 السالم)(علیهبن موسى الرضاالحجج، علىدر اجتماع مردم مشهد مقدس و زائران حضرت ثامن
 1371/ 01/ 15در روز عید سعید فطر،  

؛          
ي هنـد مطالعـه میکـردم و    قـاره پیش از اینکه در باب مسائل شبهمن بیست، سى سال 
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طلب هندوستان که علیه انگلیسیها مبارزه مینوشتم، متوجه شدم در میان گروههاى استقالل
میکردند و میان آنها، هم مسلمان بود هم هندو و هم سیک، انگلیسیها نسبت به مسـلمانان  

آمدند، ولى با مسـلمانان آبشـان   یکها کنار میحساسیت خاصى داشتند! آنها با هندوها و س
ي اول به سراغ مسلمانان میرفتنـد تـا آنهـا را سـرکوب     به یک جوى نمیرفت! لذا در وهله

هـاى زمـان خـود    ما وقتى بـه تجربـه  «کنند. یک لرد انگلیسى در همان روزگار گفته بود: 
ا آن روز بـه ایـن نتیجـه    انگلیسیه» مینگریم، احساس میکنیم اسالم با ما ذاتاً دشمن است!

رسیده بودند و بر این اساس عمل میکردند. در افغانستان همـین کـار را کردنـد، در هنـد     
همین کار را کردند و در ایران نیز همین کار را کردند. امروز هم استکبار امریکا و ایـادى  

سـت کـه   ي اینها هم این اآن، عین همان تجربه را عمل میکنند و پیش میروند. عامل همه
اند! ترس مضاعف اینها چه وقت آشکار شد؟ آن هنگام که از اسالم، بیش از پیش ترسیده

نظام جمهورى اسالمى در ایران به رهبـرى قائـد امـت و انسـان بـزرگ دوران معاصـر و       
اللّـه تعـالى علیـه شـکل گرفـت و او      خمینى بزرگ رضوان نظیر تاریخ ما، امامي کمچهره

کشور برافراشـت و چنـین حکومـت مقدسـى را بـه وجـود آورد.        پرچم اسالم را در این
باورشان نمیشد که اسالم زنده شود و حکومت ایجاد کند. وقتى حکومـت ایجـاد شـد و    

اش را روى انسـانها دیدنـد؛ قـدرتش را بـر     قدرتش را دیدند؛ نیروى نفوذ و تأثیرگـذارى 
طمعـى و فریـب   دنـد؛ بـى  بـاکیش را در مقابـل تهدیـدها دی   روى ملتهاى دیگر دیدند؛ بى

نخوردنش را در برابر تطمیعها دیدند، فهمیدند حکومتى که باید با آن مبـارزه کننـد، ایـن    
 است.

 

         
استکبار در تبلیغات خود، شرم و حیا نمیشناسد. واضحترین دروغهـا را بـا بلنـدترین    

ي خاورمیانه، هـیچ نظـامى وجـود نـدارد کـه      ه در تمام منطقهصداها میگوید؛ در حالى ک
پیوند میان مردم و مسئولینش به استحکام پیوند ملت و مسئولین کشور مـا باشـد. ایـن را    

را میدانستند. بـا ایـن    اللّه علیه، عشق مردم به امامرضوان آنها میدانند. در زمان حیات امام
آوردند قبول را می م را به اسم رژیم فالن؛ اسم امامهمه، مرتب میگفتند که مردم، این رژی

نشـدنى را بـه   ، آن تشییع جنازه، آن اشک و آه، آن عزاى تمـام ندارند! ولى در رحلت امام
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ي حرفهایشان باطل شد. باز هم میگویند! میبیننـد کـه وقتـى    چشم خودشان دیدند و همه

آیند و علیه استکبار ها به خیابانها میي قشراعالم میشود، میلیونها نفر از همه» روز قدس«
و در جهت اهداف نظـام جمهـورى اسـالمى شـعار میدهنـد. ایـن را میبیننـد و میداننـد.         

مـردم از  »! «دموکراسى نیسـت »! «در ایران نظام مردمى حاکم نیست«حال، میگویند درعین
 »!اندجمهورى اسالمى روگردان شده

 
 1371/ 02/ 12مسلمان افغانستان، پیام به مناسبت پیروزى ملت مبارز و 

        
بینى کرده و تا آخر عمر را پیش ١که این روز (ره)خمینى به روح مطهر حضرت امام

 شریف خود در انتظار آن بود، درود میفرستم. 
 

  02/1371/ 16، »حج کنگره« يبرگزارکننده اعضاى دیدار در

ِ   (ره)        
 این توفیق را بار دیگر بـه ملـت   متعال را شاکر باشیم که بحمداهللا همه ما باید خداوند

ما ارزانى فرمود که بتوانند در موسم عظیم حـج و در محشـر بـزرگ مسـلمین عـالم، در      
والً و عمـالً، راه را بـراى   جایگاه مناسب خود قرار گیرند و قیام و دعوت به حق کنند و ق

بـه مـا ارزانـى     مسلمانان عالم، روشن و واضح کنند. این، توفیق بزرگى است که انقـالب 
ه اولیـاى خـدا و قـدرت معنـوى او و         داشت. رهبرىِ آن انسان بزرگ زمـان مـا و آن بقیـ

هات ولىعصر أرواحنا فداه، این توفیق را به ملت ایران بخشیدعنایات الهى و توج  
 

      ِ ؛      
 شود پیروز انقالب این شد موجبکه  عواملى مهمترین از یکى دارم، راسخ اعتقاد من

 بـود  ایـن  سـازد،  ناکام را دشمن و بگذارد سر پشت را سختیها و کند مقاومت و بایستد و
 در خـدا  بـا  واقعـى،  زکى تقى و مؤمن انسان آن الهى، مرد آن یعنى انقالب، این محورکه 

 بـا  ارتبـاط  امام در رحلت، روز تا انقالب اول روز ازکه  نبود چنین. بود روزافزون ارتباط
                                           

 روز پیروزي افغانستان.  1
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 از حیـات،  هـاى برهـه  از اىبرهـه  هر در روز هر او خیر؛. باشد کرده مشى طور یک خدا
 بخـوبی  انسـان  را ایـن . بـود  کترنزدی خدا به آن، در و بود ترکیفیت با بود؛ بهتر قبل برهه

 .است واقعیتهایى اینها و کردمی احساس
 

       ُ 
 اگر. خشنودیم کردیم، پیشرفت ظاهر حسب به اگر کنیم، کار خدا براى ما وقتى
 را مانوظیفه چون. ایمکرده کار خدا براى چون. خشنودیم هم باز نکردیم، هم پیشرفت
 در و مدت این تمام در امام بزرگوار دیدید. ایمکرده تکلیف اداى چون. ایمداده انجام

! نداشت پشیمانى احساس هرگز و نبود ناامید هرگز نبود؛ متأسف هرگز مختلف، قضایاى
هرکس  .بود کرده عمل آن برطبق و بود فهمیده را آن و بود روشن برایش تکلیف چون
  1.است اندوه و تأسف بدون است؛ افرازسر و خوشحال کند، عمل تکلیف طبق

 

            
 اهمیت،کم و کوچک فتواى اختالف یک اثر بر حج، اعمال درکه  نباشد اینطور
 از حاکى چیزهمه باید اینجا. کند عمل اىبگونه هرکس و شوند جدا هم از برادران
 جماعت نمازهاى درکه  کردند، امر کردند، توصیه علیه) اهللا(رضوانامام. باشد تحادا و وحدت
 در مسجدالحرام، در جماعت نمازهاى در: کنممی عرض هم بنده. کنید شرکت

 مناطق آن اهل برادران به متعلق و است مقتضىکه  دیگرى مساجد در نیز و مسجدالنبى
 و نظم با و خودتان عمل با را پارچگىیک. دهید نشان را وحدت. کنید شرکت است،

 .کنید ندا است، متصدى امروزکه  دستگاهى همین محور بر انضباط،
 
 
 

                                           
 نیز تکرار شده است. » 20/8/1385دیدار با مردم شاهرود، «مضمون این مطلب در  1
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 1371/ 02/ 20پیام به سمینار در پاکستان، 

 ِ  ِ  ِ  ِ ؛   (ص) 
گر اسالم ناب احیا )الزکیۀاهللا نفسه قدس(خمینى حضرت امام اسالمى به رهبرى انقالب
و سرآغاز تحوالت عمیق و سریع در جهان و مبشر سقوط و  وآله)علیهاهللا(صلّیمحمدى

 اضمحالل قدرتها و امپراتوریهاى بزرگ شد. 
 

  02/1371/ 23، کشور سراسر »انتخابات بر نظارت ستاد« اعضاى دیدار در

       
 سـال،  بیسـت  اگر: «فرمودند زهرا بهشت در آوردند، تشریف رانته بهکه  روزى امام،
 روز، آن.» کننـد  مرتفـع  را خرابیهـا  این بتوانند شاید کنند، همکارى هم با ملت، این آحاد

 کننـد  همکـارى  بایـد  همه پس،. نبود هنوز بمبارانها خرابیهاى نبود؛ هنوز جنگ خرابیهاى
 . دهند نجات و ببرند پیش را کشور تا

 

        
اى از کسـى در  اى، کـدورتى و گلـه  هرکس، در هر نقطه و هرجا قرار دارد، نباید کینه

دل داشته باشد. نباید هر چیزى را مقامى فرض کند و بخواهد دیگرى را تحقیر کند. امام، 
یـن مقامـات اسـمى،    ي وجود حس میکردند که اآن حکیم بزرگ و فرزانه، انصافاً با همه

چیزى نیست. مقام عظیم خودشان را که همان مقام رهبرى بود و دنیا در مقابل آن خاضع 
بود، به چشم کوچکى نگاه میکردند و میگفتند: چیزى نیست. حال این چیزهایى که ما بـا  

 آنها سروکار داریم که جاى خود دارد! 
 

  03/1371/ 07، اسالمى ىشورا ي مجلسدوره چهارمین افتتاح مناسبت به پیام

  ّ          
 خط و راه پاسدار و انقالب اصولى شعارهاى منادى باید حال همه در انقالب، مجلس

 ایـن، . باشـد  مقامـه اهللا اعلـى  امام خمینى حضرت انقالب، بنیانگذار و ي معمارشدهترسیم
ي سـلطه  سـیاه  روزگـار  آثـار  از مـا  عزیز کشور ستگارىر و نجات بهکه  است راهى تنها
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 هـاى رشـته  و بخشـد می التیـام  را ستمشاهى ي دورانکهنه زخمهاى و انجامدمی بیگانگان
 و امریکـا  و انگلـیس  بخصـوص  بیگانگان؛ گذشته، درکه  را محرومیت و وابستگى ننگین

 .کندمی زبا بکلّى بودند، تنیده بزرگ ملت این پاى و دست بر مزدورانشان
  

          
 از و خـورده  سیلى انقالب ازکه  گرىمداخله قدرتهاى همیشه گذشته، سال سیزده در
 و کننـد،  منصـرف  راه ایـن  پیمـودن  از را دولت و ملت اندکرده سعى اند،شده رانده ایران

 هـاى رسـانه  زهـرآگین  تبلیغـات  حورمکه  چهارم، مجلس. اندخورده شکست هم همیشه
 سرسـپردگى که  است موظف ویژه بطور بوده، آنان جنجالى هاىخدعه هدف و استکبارى

 را خـود  بیـزارى  امام و خط و راه به را اشپایبندى و خود فریادگر امام همیشه به را خود
 .سازد آشکار عمل، و زبان با موقعیتى، و فرصت هر در ي امریکا،سلطه از

 
  03/1371/ 13، (ره)امام حضرت ارتحال سالگرد مراسم در کنندهشرکت خارجى مهمانان دیدار در

؛            
 و ایران روشکه  است این بر اصرار بینیدمی کنید، نگاه دنیا تبلیغات به امروز اگر

 و پاخاستهبه ملتهاى بخصوص و عالم لمینمس و مردم نظر در ،علیه)تعالى اهللا(رضوانامام
 را کسانى خواهندمی وقتى. شود تلقى »ضدارزش« یک شده، بیدار کشورهاى در مسلمانان

 یا کنند، درست ایران مانند حکومتى تا درصددند اینها: «میگویند کنند، متهم جایى در
 و گوشه در ى،دلساده روى از است ممکن هم بعضى.» کنند مشى امام را خط پیرو خطى
 و اسالمى جمهورى امام و راه پى در ما! نه«که  کنند انکار و شوند دستپاچه دنیا کنار
 جز اىچاره هیچ اسالم، دنیاىکه  است این حقیقت لکن.» نیستیم اسالمى ایران روش
 -عالم هرجاى در -مسلمانان اگر. کند مشى امام را راه و اسالمى ایران خطکه  ندارد این
 را بزرگ شیطان قدرت و سلطه خواهندمی اگر نجاتند؛ درصدد اسالم، راستین نپیروا و

 اگر و کنند دنبال را خودشان رستگارى راه بخواهند مسلمان ملتهاى اگر کنند؛ دفع
 ملتها بر جهانى هاىسلطهکه  آسیبهایى و امریکا تحمیل فشار از را خودشان خواهندمی
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 پاى پیش امام درکه  را خطى همانکه  ندارند این جز راهى کنند، آسوده آورندمى وارد
 برکت به ایران، ملتکه  راهى همان بپیمایند؛ پیمود، قدرت با خود و گذاشت ایران ملت

 .پیمود خود امام بزرگوار سر پشت در استقامت
  

       
 روح اگـر  امـا  باشـد؛  هم ماسال کردن زنده و کردن پیاده فکر در کشورى است ممکن
 اسـالم  از بتدریج نباشد، آن در امریکا مسلط قدرت مقابل در ناپذیرىانعطاف و ایستادگى

 براقتـرین  و شـیرینترین  کـار،  آغـاز  در اسـت  ممکـن  نظام یک! کرد خواهند جدایش هم
 اگـر  امـا . کنـد  شـروع  را حرکـت  حتى شعارها آن اساس بر و سازد مطرح هم را شعارها
 آن ملـت،  آن در اسـتکبارى،  ي قـدرتهاى جانبـه همـه  فشـار  مقابل در ناپذیرىلیمتس روح

 مگـر ! گرفـت  خواهنـد  آنهـا  دست از یکىیکى را، شعارها این نباشد، کشور آن و رهبرى
 و کـار  اساسـى  رمـز ! میشـود؟  متوقـف  اىنقطـه  در اسـتکبار  مگر! شناسد؟می حد استکبار
 را دشمنکه  بود این در استثنایى، رهبر و زرگوارب مرد آن الهى موفقیتهاى امام و پیشرفت
 او، مقابـل  در تسـلیم  و او به اعتماد کمترین بدون استقامت، و ي قدرتهمه با و شناخت
 .ایستاد
 ي جهانىمسئله صد از اینکه وجود با ابرقدرت، دو این و بودند ابرقدرت دو روز، آن

 ایـران  بـر  فشـار  آن، و بودنـد  موافق هم با نقطه یک در اما داشتند، اختالف مسئله نود در
 بـا  اشسـاله  هشت جنگ در عراق رژیمکه  دیدید شما لذا. بود ما انقالبى نظام و اسالمى

 عـالم  ي نقـاط همـه  از و برزیلى و انگلیسى و فرانسوى و امریکایى و روسى سالح از ما،
 او سـر  پشت المى،اس ایران علیه همه کردند؛ کمک او به همه یعنى. کند استفاده توانست

 مقابل در ابرقدرت، دو این و بودند محاربه و خصومت حال در ایران با همه گرفتند؛ قرار
 نشـد؛  تردیـد  دچـار  لحظـه  امام یک اما. داشتند همکارى یکدیگر با جد به انقالبى، اسالم
امـام   هم ملت. داشت باور ملت این به و بود متکى خدا به داشت؛ ایمان خود راه به چون
 آن عامـل  ي اینهـا همـه . بود ایستاده سرش پشت و بود شناخته را او داشت؛ قبول را ودخ
 -روز آن شوروى و امریکا مقابل در ملت، این و رهبر آن و نظام این و کشور اینکه  شد
 .است قضیه راز این،. ایستادند دیگران و ي اروپاهمه و -ندارد خارجى وجود امروزکه 

  



 ،  ، /  359  

 

 براي مصونیت از سلطه لمانان عالممیراث امام براي مس
اید؛ از میان نظامهـاى گونـاگون، بـا    شما برادران و خواهران از نقاط مختلف دنیا آمده

سّنتهاى متفاوت و آداب و عادات مختلـف، امـا بـا دلبسـتگى واحـد؛ یعنـى اسـالم. اگـر         
تها را از میخواهید در پیروزى اسالم موفق شوید؛ اگر میخواهید فشار امریکا و سـایر قـدر  

ي ابزارهـا و آالت دسـت   روى خودتان برطرف و یا کم کنید و اگـر میخواهیـد از سـلطه   
اى کـه  کلمـه اسـت؛ کلمـه    سیاستمداران قلدر عالم مصون بمانید، عالج این همه در یـک 

ي ایران اسالمى و میراث امام براى مسـلمانان عـالم اسـت و آن، تسـلیم نشـدن در      تجربه
بتوانید این ایستادگى را پیدا کنید و روشهاى فشار آنها را بشناسـید   مقابل امریکاست. اگر

 ي آنها بایستید، پیروزى شما تضمین شده و حتمى است. و در مقابل همه
 

        
امیدواریم که ملت عزیز ایران و دیگر ملتهاى مسلمان در سراسـر عـالم، بتواننـد راه و    

 را که همان راه اسالم است بدرستى بشناسند، و آن را بخوبی بپیمایند.  خط امام
 

  03/1371/ 13، الحرام اهللابیت حجاج به پیام

         
 مطلـوب  وضعیت با ي الهى،فریضه این انجام کنونى شکلکه  کرد اذعان تلخى با باید

 مبـذول  جهـت  ایـن  در مـؤثرى  تـالش  الشـأن، عظیم امام راحل. دارد ي زیادىفاصله آن،
 و سـازنده  حـج  و آفـرین عـزت  و عظمت حج ابراهیمى، حج از روشنى تصویر و داشت
 برکات منشأ تاکنون اندازه، همان درکه  داد، قرار اسالمى امت چشم برابر در دهنده،تحول
ي نحـوه  ایـن  و اندیشه این ،گسترش همه این با لیکن. است شده اسالم جهان در فراوانى
 و بینىروشن و دینى ي علماىمخلصانه مجاهدت به نیاز مسلمان، ي ملتهاىهمه در عمل

 ي بسـیار وظیفـه  ایـن که  است امید و دارد اسالمى ي کشورهاىهمه دولتمردان مساعدت
 .گیرد قرار آنان عمل و توجه مورد اساسى،
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 و پـوالدین  عزم به مسلح و بیدار را ایران ملت الزکیه،نفسهاهللا قدس عظیم امام خمینى
 .دارد قرار ي ملتهاهمه برابر در اکنون هم راه، این و. کرد مخلصانه عمل
 

  03/1371/ 14، (ره)امام حضرت ارتحال سالگرد مراسم در

    
الشّـأن جمهـورى اسـالمى و پرچمـدار بـزرگ      مسومین سالگرد رحلت بنیانگذار عظی

اسالم و قرآن در تاریخ معاصر، یادآور آن روزهاى تلخ و آن مصیبت جانگداز، براى ملت 
ي مستضعفان جهان است. بنده اوالً الزم میدانم ایـن  ي ملتهاى مسلمان و همهایران و همه

عصر، امـام  نور ولىمصیبت بزرگ را، که گذشت زمان از عظمت آن نمیکاهد، به محضر م
ي زمان ارواحنا له الفداء، تسلیت عرض کنم. همینطـور بـه ملـت مسـلمان ایـران و همـه      

دوستداران و ارادتمندان این بزرگوار در سراسر عالم. همچنـین تسـلیت عـرض کـنم بـه      
ي االسالم آقاى حاج سیداحمد آقا، که یادگـار ارزنـده  فرزند بزرگوار ایشان، جناب حجت

 وار هستند. به مناسبت این اجتماع عظیم شما، مطالبى را عرض میکنم.آن بزرگ
  

     ِ      
 مهمترین شایدکه  جهات آن از یکى. بود اهمیت داراى مختلفى، جهات از حادثه، این

 بسیار آزمایش یک برابر در حادثه، این در ایران ملتکه  بود این شد،می محسوب هم آنها
 مسـلمانان  براى امام، سر پشت مردم حرکت و نظام این و انقالب این. گرفت قرار بزرگ
 ایـن  امام بزرگـوار،  فقدان با قهراً. بود نمونه و الگو یک ملتها، از بسیارى براى بلکه عالم،
 امـام و  فقـدان  از پـس  ایـران،  ملتکه  آمد،مى وجود به عالم فضاى در نگرانى، و حالت
 سه از بعد امروز منکه  آنچه کرد؟ خواهد حرکت چگونه اسالمى، نظام ي اینتپنده قلب
 ایـن  در ایـران،  ملـت کـه   اسـت  این بگویم، جرأت با توانممی حادثه، این گذشت از سال
 راه تـداوم  در ملت حرکت این حقیقتاً. داد را امتحانها بهترین از یکى آن، از پس و حادثه

 تحمیلـى  جنگ در انقالب، اصل در ایران بزرگ ملت مجاهدتهاى یرسا مانند امام، خط و
 . بود یادماندنى به و استثنایى حرکت یک گوناگون، آزمایشهاى در و
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من در این فرصت، مایلم رئوس جهتگیریهاى ملت ایران را، کـه در حرکـت عمـومى    

ن نظام، مجسم شده است و دقیقاً منطبـق بـا   مردم، در حرکت دولت و در حرکت مسئولی
اى است که امام براى ما ترسیم کرده بودند، به اجمال عرض کـنم  همان خط و جهتگیرى

و سپس نگاهى به آینده بیندازم و این فرصت بسیار مهم را، که مقطعى براى نظام ماسـت،  
 انداز روشنى شروع کنیم.با چشم
 خـطّ « آن بـه  مـا کـه   -جهتگیرى این و خط این خصوصیات در را مطالبى رئوس من
امـام   برکتبا حیات سال ده در اسالمى جمهورى نظام ي حرکتمشخصه و میگوییم »امام
 : کنممی عرض -است بوده

 معناي خطّ امام
ي تفسیرکنندهکه  چیزى یعنى. امام امت حکومتى سلوك و مسلک آن یعنى امام، خط

 تحقّق مختلفى گیریهاىجهت با تواندمی مى،اسال جمهورى. است اسالمى جمهورى نظام
 اعتقاد و قبول مورد و کندمی نزدیک صواب به را گیریهاجهت اینکه  آنچه. یابد
 :اینهاست است، بوده علیه)تعالىاللَّه (رضوانامام

 ایـن  بـا  سازش سر نداشتن و خارجى قدرتهاى نفوذ و تحمیل برابر در ایستادگى اول،
 .ماست امام بزرگوار ي حرکتمشخصه اولین این،. قدرتها
 و نفـس  ي شـیطان سـلطه  برابـر  در ایسـتادگى  و فـردى  عمـل  و تعبـد  به اهتمام دوم
 جـدا  هـم  امـام از  را، مبـارزه  میـدان  دو ایـن  و بزرگ مطلب دو این. نفسانى اىههوسوس

 قـدرت  شـیطانهاى  و بـزرگ  شیطان مقابل در سیاست، و ي اجتماعصحنه در و نمیکردند
 و کردنـد می مبارزه نفس امام با انسان، وجود درون و آدمى ي روانصحنه در. ستادندایمى

 .داشتند شخصى و فردى و اسالمى عمل و تعبد بر اصرار
 سـخن  ملتهـا  امـام بـا  . بـود  آنهـا  دانستن »اصل« و ملتها توانایى به دادن اهمیت سوم،

 غیرقابـل  گیـرد،  انجـام  تهـا مل بدست اگر عالم، بزرگ تحوالتکه  بودند معتقد و گفتندمی
 عـوض  را خودشـان  محیطهـاى  و کنند ایجاد تحول دنیا در توانندمی ملتها و است شکست
 .نمایند
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 .استکبار افکنىتفرقه با مبارزه و مسلمین وحدت بر اصرار چهارم،
 هرکـدام کـه   اسـتثناهایى  مگـر  دولتهـا؛  بـا  دوستانه سالم روابط ایجاد بر اصرار پنجم،
 عـالم  سطح در اسالمى، جمهورىکه  دادند یاد ما امام به. بود سرش پشت قوى استداللى

 اسـت؛  مردود امریکا با رابطه البته. شود برخوردار دولتها با سالمى روابط از باید و تواندمی
 جمهورى و اسالم با و است ظالم و متجاوز و استکبارى دولت یک آمریکا اینکه سبب به

 رژیم با ارتباط نیز و صهیونیستى رژیم با ارتباط. است بهمحار و معارضه حال در اسالمى
 نظـام  مصـالح  بـه  بسته ي دولتها،بقیه با رابطه اما است؛ مردود جنوبى آفریقاى نژادپرست
 .است ارتباط ایجاد بر اصل و است اسالمى جمهورى
 بـه  التـزام  و اسـالمى  عمـل  و فهم در التقاط و تحجر حصار شکستن بر اصرار ششم،

 .التقاط هم بود، مردود -عمل و بیان در -امام دیدگاه از تحجر، هم. ناب اسالم
 مـردم  همیشه،. اجتماعى عدالت تأمین و محرومین نجات به دادن محورى نقش هفتم،

 و محرومـان  امـام امـت،   حکـومتى  خـط  در و منطـق  در. بودنـد  »اصـل « امـام،  چشم در
 امثـال  و اقتصـادى  فعالیتهـاى  يهمـه  و شدندمی محسوب گیریهاتصمیم محور مستضعفان

 .بود محرومیتها از محرومین نجات محور بر آن،
. بـود  صهیونیسـتى  غاصب رژیم و قدس اشغالگر رژیم با مبارزه به ویژه توجه هشتم،

 از. داشـت  -حکـومتى  رسـم  و راه در -امـام  منطـق  در خاصى جایگاه اسرائیل، با مبارزه
ي مبـارزه  نبـود،  اغماض قابل مسلمان ملتهاى اىبر وجههیچبه امام امت نظر درکه  امورى

 از را تحمیلـى  رژیـم  ایـن  مخرب و ویرانگر نقش امام بزرگوار، چون بود؛ صهیونیستها با
 .بودند داده تشخیص بدرستى انقالب، پیروزى از پیش سالها

 و مقابلـه  بـر  اصـرار  و ایران ملت میان در یکپارچگى ایجاد و ملى وحدت حفظ نهم،
 .افکنانهتفرقه شعار هر با مبارزه

 لـذا . آنهـا  بـا  ارتبـاط  حفظ و مردم با رابطه ایجاد و حکومت بودن مردمى حفظ دهم،
 مـردم  زى باشـید؛  مردم با نشوید؛ جدا مردم از«که  کردندمی سفارش مسئولین به هم امام،
 دند،کرمی تأمین مسئولین طرف از را رابطه خالصه، و »باشید مردم فکر به باشید؛ داشته را
کـه   کسـانى  امـام بـا   یعنـى . کردنـد می را دولتهـا  و مسـئولین  سـفارش  مردم به متقابالً هم

 .کردندمی مقابله ءانحا از نحوى به نمودند،می تضعیف را دولت و نظام ارگانهاى
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ي جامعـه  و کشـور  از ي عملىنمونه یک تحویل و کشور سازندگى بر اصرار یازدهم،
 ایـن  بـر . داشـت  مهمـى  جایگـاه  امام، بابرکت عمر آخر ماههاى درکه  جهان، به اسالمى
 لحـاظ  از و زیربنـایى  کارهـاى  لحـاظ  از اقتصـادى،  لحاظ از باید کشورکه  داشتند اصرار
 اسـالمى  سـازندگى  از عملـى  و عینـى  اىنمونه مردم، براى و شود بازسازى درآمد، موارد
 .گردد ارائه

 و عملـى  سـلوك  امـام و  بیـنش  اصـلى  خطوط و رئوس بنده اعتقاد بهکه  مواردى آن
 مخفـى  بنـده  دیـد  از هم موارد بعضى است ممکن چندهر. اینهاست بود، ایشان حکومتى

 .باشد گرفته قرار غفلت مورد و مانده
  

 ّ           ِ    
 سـال،  هسـ  ایـن  در اسـالمى،  جمهـورى  دولت و ایران ملت: کنم عرض خواهممی من
 خداونـد  توفیق به و الهى فضل به و کنند دنبال را راه همینکه  کردند را ي تالششانهمه

 مـردم  بـه کـه   است این متوجه جهانى استکبار سوى از تبلیغات. اندشده هم موفق متعال،
 شـده  شـروع  ایران مردم زندگى در دیگرى دوران امام، رحلت از بعدکه  کند وانمود دنیا،
 صریحاً من. بیندمی نزدیک از را چیز همه و کندمی مشاهده را حقایق ایران، تمل اما. است
 تهمـت  ایـن، . است ایران ملت به اهانت این،. است بزرگ دروغ یک این،که  کنممی اعالم
 و گشـود  را اسـتکبارى  ي بنـدهاى همه سر امام خود، پشتکه  است الشأنىعظیم ملت به

 ملـت . امام میدانـد  ي راهادامه را خود نجات راه ت،مل. داد قرار تهدید مورد و کرد سست
 نفـوذ  خطر خطر، بزرگترین ما، انقالب و ملت براى. است شناخته بدرستى را خطر ایران،

ــدرتهاى و اســتکبار ــانى ق ــوذ خطــر خــاص، بطــور و جه ي مهارگســیخته ابرقــدرت نف
 امـام از  تا بود گرفته کمین استکبار،که  میداند خوب و فهمدمی خوب ما ملت. امریکاست

 نگهبـان  و بـان دیـده  دیگرکه  را ي عظیمقلعه این خود، گمان به بتواند و برود مردم میان
 و جهـانى  استکبار دل به ما ملت را، آرزو این داغ. دهد قرار هدف امام ندارد، مثل بزرگى
 .گذاشت خواهد همیشه شاءاللَّهان هم، این از بعد و گذاشت امریکا
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ي جملـه  از. نمیمانـد  جـواب بـى  کارهـا  ایـن  الهى، سنّت در و عالم طبیعت قانون در
 برداشـته  کشـور  سازندگى براىکه  بود بلندى قدمهاى سال، سه این در خداوند پاداشهاى

 ایـن  شـاءاللَّه ان. اسـت  شـده  انجام بزرگى کارهاى و اندکرده تالش دلسوز مسئولین. شد
کـه   هـدفهایى  همـان  و سـازندگى  سمت به کشور روز،روزبه و کند، پیدا دامها باید کارها

 .برود پیش داشتند، آن براى امام بزرگوار
  

؛          
 بطـور  جمله، یک در چیست؟ آینده در ایران ملت راه. بیندازیم آینده به هم نگاهى اما
 و ایسـتادگى  و انقـالب  امـام و  راه همان آینده، در ایران ملت اهرکه  بگوییم باید خالصه
 و اسـالم  از دفـاع  و مظلومین و مستضعفین از دفاع و ابرقدرتها تحمیل مقابل در مقاومت
 .است عالم سطح در قرآن و اسالم پرچم برافراشتن و قرآن

 
 و دارداغـ  اسـالمى  جمهـورى  از بیشـتر،  همـه  از و میکننـد  مبـارزه  بشـدت  اسـالم  با

 را ملتهـا کـه   بـود  امام بزرگوار آن ایستادگى و اسالمى جمهورى اینکه  میدانند. ناراحتند
 اسـالمى  جمهـورى  بـا  لـذا . کـرد  تشـویق  حرکت به را آنها و داد امید آنان به کرد؛ بیدار

 ایـران  ملت -حقیقت این کنار در. است حقیقت یک این ما، دنیاى در امروز. بدند بشدت
کـه   اسـت  این آن و دارد قرار دومى حقیقت -بدانند مسلمان ملتهاى و کند توجه درست
 امـروز  تـا  اسـتکبارى،  هـاى توطئـه  تمام بر ملتها، ناپذیرىتسلیم و مبارزه ایستادگى، اراده،
 دشـمن،  بـددلى  و بدخواهى مقابل در. کرد خواهد غلبه هم این از بعد و است کرده غلبه
 کـرد  تجربه را این ایران، ملتکه  همچنانى. ملتهاست ایستادگى دارد، وجودکه  راهى تنها
 .ایستاد و

 

؛             
. باشـند  متحـد  بایـد  بود، امام فرمودهکه  همچنان ایران، ملتتنها راه، ایستادگى است. 

 بایـد  بود، امام فرمودهکه  همچنان .باشند اسالم به پایبند باید بود، امام فرمودهکه  همچنان
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. باشـند  مسـئولین  سـر  پشـت  باید بود، امام فرمودهکه  همچنان. بکوشند سازندگى راه در
 از نترسـند؛  امریکا از نترسند؛ قدرتها از باید ملت، و مسئولین بود، امام فرمودهکه  همچنان
 ایـن که  باشند امیدوار ود،ب امام فرمودهکه  همچنان و. کنند اتکا خدا به و نترسند دشمنیها

 .شد خواهد منتهى ما پیروزى به راه،
  

         ّ   ّ 
 بزرگـوار،  روح این حضور در و. کنممی تشکر عزیز ملت شما یکایک از صمیمانه من،

 را مـا  اجتمـاع  و بینـد می را شـما  کـار  و اسـت  حاضـر  و ناظر حتماًکه  ملکوتى، روح این
 پـیش  میشود، خشنود شما صالح با توأم حرکت و خوشبختى از و کندمی حس و فهمدمی

 خـط  در امـام،  سـر  پشـت  صفا، و صداقت با ملت، اینکه  دهممی شهادت عالم پروردگار
 .نکرد مضایقه و فروگذار تالشى هیچ از و کرد، حرکت اسالم براى و امام بزرگوار

 

   ِ    ،   
بزرگوارمان و در پیشگاه خداوند متعال، باید از این عزیزان تشـکر   من در حضور امام

کنم. از بیت معظّم این رجل ملکوتى و از فرزند عزیز ایشان، جناب آقاى حاج سـیداحمد  
اى که ایشـان در ایـن مـدت سـه سـال      آقا، الزم است بخاطر مواضع صادقانه و دلسوزانه
از اهـل و   میپسندیدند، آنچه را کـه امـام   داشتند، تشکر کنم. ایشان همان چیزى را که امام

ي خود انتظار داشتند، همان را نشان دادند و ارائـه کردنـد. در همـان راه حرکـت     خانواده
 شاءاللّه موفق باشند.کردند؛ براى خدا سخن گفتند؛ براى خدا کار کردند و امیدواریم إن

 

     ّ     
 خط موازین و معیارها به پایبندیشان بخاطر اسالمى، جمهورى ي ارگانهاىهمه از من
 بخاطر آنها؛ اعضاى و مسئولین از ي مقننه،قوه از ي قضائیه،قوه از. کنممی تشکر امام،
 و است ناب اسالم آن، و دارند اساسى معیار یک کشور، ي دستگاههاىهمه اینکه
 باارزشى چیز این،. او راه و خط و علیه) اللَّه(رضوانامام امت یعنى ناب، ي اسالمکنندهمجسم
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 آینده در دارم انتظار بنده. میکنند عمل همینگونه و فکر همینطور دولت، و ملت. است
 دلسوز مسئولین، کارکمک مسئولین، سر پشت. کند مشى و حرکت همینطور ما ملت هم،
 همین دارم انتظار هم مسئولین از. باشد مسئولین به نسبت ناصح و صمیمى و لین،مسئو
 . دهند ادامه را راه

        
 و تالشـها  تمـام  بـراى  باید جامعه، مستضعفین و پابرهنگان محروم، طبقات بخصوص

کـه   کسـانى  کشـورند؛  ایـن  صاحبان امام، عبیرت بهکه  کسانى. باشند معیار و محور فعالیتها
 تحمـل  خودشـان  جـان  بـا  را، دشـمن  تجاوز مقابل در فداکارانه دفاع را، بسیج را، جنگ
 ي مـا همـه  خداوند امیدواریم. باشد آنها منافع جهت در و آنها براى باید چیز همه. کردند

 .بدارد موفق را
 

  03/1371/ 20، سالمىا شوراى مجلس ي چهارمدوره نمایندگان دیدار در

        ّ   
 مردم، با را شما مشکل خدا برداشتید، قدم خدا راه در و کردید کار خدا براى شما اگر
 داشـته  هـم  را نفـوس  جلـب  قصد حتى انسان، اگر یعنى. است این راه،. کرد خواهد حل
 بـاالتر  هـم  ایـن  از قصـدمان  بایـد  ما اما. کند عمل صمیمیت باکه  است این راهش باشد،
 مکـرر  را درس امـام ایـن  . داد یـاد  ما به را امام این. دهیم انجام را تکلیفمان باید ما. باشد
 . کرد تکرار

 

     
 توفیـق  شـما  بـه . کنـد  کمک عزیز خواهران و برادران شما به متعال، خداى امیدواریم

 ایـن  در ماست، ي سنگینوظیفهکه  را چیزى آن بتوانیم تا کند هدایت را ي ماهمه و دهد
 ایشـان،  هـاى توصیه یعنى. کنیم شاد امام بزرگوارمان را مقدس روح و دهیم، انجام دوران

 روحکـه   است ایشان هاىتوصیه به عمل چون بماند؛ زنده ي ماجامعه فضاى در همچنان
 .کرد هدخوا شاد را شهدا مقدس ارواح و مطهرشان
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 1371/ 03/ 30در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام، به مناسبت عید غدیر خم، 

  (ع)       
ي ما هم گفتیم: بدیهى است که ما به هم فرمودند، و همه علیه)اهللا تعالى(رضوانامام

یهى است که بشر معمولى، نه در این والسالم، نمیرسیم. بد ةامیرالمؤمنین علیه الصال
زمان، نه حتى در آن زمان، قادر بر این نیست و نبود که مثل آن بزرگوار، مشى کند، یا 
عدالت را آنگونه اجرا کند و یا آنطور زندگى کند. موضوع این است که آن حضرت 

 تر کنیم.یهي کامل نزدیک و شبخودمان را به آن نمونه ي کاملند. باید تالش کنیمنمونه
 

 هاى عاشوراى نیروهاى مقاومت بسیج سراسر کشور، در دیدار فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته
 1371/ 04/ 22، (ع)در سالروز شهادت امام سجاد

 (ص)      (ص)   
ي اسالمى، چه آفتى پیدا آن جامعه ي اسالمى هستیم. باید ببینیمما امروز یک جامعه

کرد که کارش به یزید رسید؟ چه شد که بیست سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه 
والسالم، در همان شهرى که او حکومت میکرد، سرهاى پسرانش را بر نیزه کردند  ةالصال

ایى بود که ي بیگانه از دین نبود! کوفه همانجو در آن شهر گرداندند؟! کوفه یک نقطه
انداخت؛ مردم را امر در بازارهاى آن راه میرفت؛ تازیانه بر دوش می السالم)(علیهامیرالمؤمنین

ّ«به معروف و نهى از منکر میکرد؛ فریاد تالوت قرآن در  از آن  1»    
چندان نهمسجد و آن تشکیالت بلند بود. این، همان شهر بود که پس از گذشت سالهایى 

را، با اسارت میگرداندند. در  السالم)(علیهطوالنى در بازارش دختران و حرم امیرالمؤمنین
اى وجود دارد که میتواند ظرف بیست سال چه شد که به آنجا رسیدند؟ اگر بیمارى

اند، در ظرف چند اى را که در رأسش کسانى مثل پیغمبر اسالم و امیرالمؤمنین بودهجامعه
به آن وضعیت برساند، این بیمارى، بیمارى خطرناکى است و ما هم باید از آن ده سال 

اهللا و سالمه بزرگوار ما، اگر خود را شاگردى از شاگردان پیغمبر اکرم صلوات بترسیم. امام
، افتخارش به این بود که بتواند علیه محسوب میکرد، سر فخر به آسمان میسود. امام

ما کجا، پیغمبر کجا؟! آن جامعه را پیغمبر  ل و تبلیغ کند. اماماحکام پیغمبر را درك، عم

                                           
 .130يیهآ ي طه،سوره 1
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ي ما خیلى باید مواظب ساخته بود و بعد از چند سال به آن وضع دچار شد. این جامعه

باشد که به آن بیمارى دچار نشود. عبرت، اینجاست! ما باید آن بیمارى را بشناسیم؛ آن را 
 نیم.یک خطر بزرگ بدانیم و از آن اجتناب ک

 

  ِ ؛          
ِ «ي اسالم؛ زنده کردن انقالب اسالمى، یعنى زنده کردن دوباره  َ ْ ِ  ْ ُ َ َ ْ

َ
 َّ ِ

 ْ ُ َ . این انقالب آمد تا این بساط جهانى را، این ترتیب غلط جهانى را بشکند و 1»ْ
ند. اگر آن ترتیب مادى جهانى باشد، معلوم است که ترتیب جدیدى درست ک

رانهاى فاسد روسیاه و گمراهى مثل محمدرضا باید در رأس کار باشند و انسان با شهوت
در  باید در زندان یا در تبعید باشد! در چنان وضعیتى، جاى امام فضیلت منورى مثل امام

ست، وقتى دروغ حاکم است و جامعه نیست. وقتى زور حاکم است، وقتى فساد حاکم ا
فضیلتى حاکم است، کسى که داراى فضیلت است، داراى صدق است، داراى وقتى بى

نور است، داراى عرفان است و داراى توجه به خداست، جایش در زندانها یا در مقتل و 
هاست. وقتى مثل امامى بر سر کار آمد، یعنى ورق برگشت؛ مذبح یا در گودال قتلگاه

و دنیاطلبى به انزوا رفت، وابستگى و فساد به انزوا رفت، تقوا باالى کار آمد،  شهوترانى
زهد روى کار آمد، صفا و نورانیت آمد، جهاد آمد، دلسوزى براى انسانها آمد، رحم و 

آید، یعنى این که بر سر کار می مروت و برادرى و ایثار و از خودگذشتگى آمد. امام
آید؛ یعنى این ارزشها مطرح میشود. اگر این ارزشها یلتها میآید؛ یعنى این فضخصلتها می

 را نگه داشتید، نظام امامت باقى میماند. 
 

 1371/ 07/05و روحانیان،  علمادر دیدار 

؛              
اسـالم و مسـلمین    اگر در شناخت دشمن اشتباه کردیم، در جهتـى کـه از آن جهـت،   

ایم. خسارتى که پیدا خواهد شد، خسارت میبینند و به آنها حمله میشود، دچار اشتباه شده
ناپذیر است. فرصتهاى بزرگ از دست میرود. امروز ما در دنیاى اسالم، مکلَّفیم کـه  جبران

                                           
 واترین شماست. ترین شما نزد خدا باتق.گرامی13يیهآ ي حجرات،سوره 1
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شناسى را به اعال درجـه ممکـن، بـراى    شناسى و تکلیفهمین هشیارى و توجه و دشمن
ت اسالم، جهان اسالم و ملت خودمان تدارك ببینیم. امروز با توجه به تشکیل حکومت ام

اسالمى و برافراشته شدن پرچم اسالم چیزى که در طول تاریخ اسالم، بعـد از صـدرِ اول   
تا امروز سابقه ندارد چنین امکانى در اختیار مسلمانان است. امروز ما دیگـر حـق نـداریم    

کنیم. حق نداریم در آگاهى نسبت بـه جهـت و حملـه تهـاجم،      در شناخت دشمن اشتباه
بزرگـوار و   ي تـالش امـام  دچار اشتباه شویم. لذا، از اول پیروزى انقالب تا امـروز، همـه  

ْدیگر کسانى که در راه آن بزرگوار حرکت کردند  ِ ِ َ  ِ ِ ْ : برحسـب امکـان و   َ 
لوم شود در دنیاى امروز، براى مسـلمانان، بـراى   شان این بوده است که معتوانایى و بینش

هاى عدل و حق، چه تهدیدى از همه بـاالتر و چـه   ي اسالمى در ایران و براى پایهجامعه
دشمنى از همه خطرناکتر است؟ امروز هـم، مثـل تمـام ایـن سـالهاى متمـادى، دشـمنى        

فـر و اسـتکبار   ي کي جهانى و سلطهکن از سوى سلطهاساسى، حمله بزرگ و خطر بنیان
 جهانى است. این، بزرگترین خطرى است که اسالم و مسلمین را تهدید میکند.

 
 1371/ 05/ 21در دیدار وزیر، معاونین و رؤساى مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، 

      ّ  (ره)؛ 
بعـدازظهرش بنـده   » ت.امروز اسالم محتاج کمک شما جوانهاس«فرمود:  یک روز امام

به خیابانها آمدم و کارى داشتم. دیدم مثل روزهاى اول انقالب شده و مردم به طرف پاوه 
در حرکتند. این ماجرا و این صحنه، بارها تا آخر جنگ تکرار شـد. هـر وقـت کـه اسـم      

 ام، فرمان اسالم بود و مردم بـراى امـ  به گوش مردم میرسید فرمان امام اسالم و فرمان امام
آیـد.  بخاطر اسالم اهمیت قائل بودند ناگهان میدیدید این ملت، به جوش و خروش درمی

جوانان شهر را، ده را، دانشگاه را، بازار را، کار و کسب را، میدان فوتبال را، همـه را رهـا   
میکنند و میروند. براى چه؟ براى اینکه جانشان را در معرض خطر مـرگ بگذارنـد! ایـن    

من که کور نبود. دشمن اینهـا را دیـد، دشـمن اینهـا را تحلیـل کـرد و       شوخى نیست! دش
ي اقتصادى اى دارد. فهمید تا آن عقبه هست، این ملت را با محاصرهفهمید این ملت عقبه

ي نظامى و یا چه و چـه، نمیشـود بـه زانـو درآورد. پـس، آن عقبـه را بایـد        و با محاصره
، ایمان او را، ایثار او را، اعتقاد به دین او را، اعتقاد بمباران کرد؛ فرهنگ او را، اخالق او را
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به رهبرى او را، اعتقاد به قرآن و جهاد و شهادت او را؛ اینها را باید از بین بـرد. و شـروع   

 کرد.
 

  05/1371/ 26، آزادگان از کثیرى گروه دیدار در

         
 مـرد  یـک  رفـت،  حـق  رحمـت  جـوار  بـه  و الهى رحمت بهکه  روز آن ما، زامام عزی

 کـار  مـن « نمیگفت ایشان. کردمی فعالیت و تالش ایشان زمان، آن تا. بود ساله نود حدوداً
 را دیگـرش  زحمـات  بروند بقیه حاال رساندم؛ پیروزى به را انقالب این و کردم را خودم
 بزرگتـرین  هـم  بـاز . بـود  بزرگوار آن مال ،بزرگ هاىغصه و بزرگ رنجهاى! نه.» بکشند
 و جنـگ  سرنوشـت  در گیـرى تصـمیم  ي جنـگ؛ مسـئله  مثل کرد؛می ایشان را ما کارهاى
 .کردمی ایشان را گیرىتصمیم. کشور بزرگ مسائل دیگر از بسیارى

 
 1371/ 04/06ها و بیمارستانهاى سراسر کشور، در دیدار اعضاى انجمنهاى اسالمى ادارات، کارخانه

       
گرها، بدخواهان و بددالن به ظاهر خوب و در باطن بد، طلبها، سوءاستفادهفرصت

همه جا هستند. ندیدید از اول انقالب، چه کسانى رفتند زیر چه نامها و چه پوششهایى 
نفر آدم  هایى به ملت و کشور ایران زدند؟ کارى ندارد که چندمخفى شدند و چه ضربه

گر و اهل معامله و دنیاطلب و بددل، بروند ظاهرى درست کنند همچنان که سوءاستفاده
بود ریشى بگذارند، بروند آنجا بایستند و گاهى حتى از  اللّه علیه)(رضواندر تعبیرات امام

تر حرف جوانان انقالبى و عناصر مؤمن و مسلمان همیشگى ما، خیلى هم تندتر و دوآتشه
 بعد، در مواقعى که دیدند زمینه مقتضى است، یک کار خالف بکنند. بزنند؛ 
 

 1371/ 06/ 24، (ع)جعفر صادق و امام(ص) مناسبت سالروز والدت رسول اکرمدر دیدار کارگزاران نظام، به

      
توحید و  میبینیم که امروز بشریت محتاج همین فریادى است که پیغمبر اسالم مبنى بر

 قرار دادیم و امام» ي وحدتهفته«عدل میان انسانها بلند کرد. ما ملت ایران، این هفته را 
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که همیشه منادى وحدت بین مسلمین بودند، در این هفته،  علیه)تعالى اهللا(رضوانبزرگوار ما
 طلبان عالم رساندند.ي حقي مسلمانان عالم، بلکه همهنداى وحدت را به گوش همه

 

          
خداوند از شما ملت ایران، بخاطر صادقانه پاسخ گفتنتان به دعوت دین و نـداى امـام   

 بزرگوارتان راضى باشد. 
 

      
به  ساله، کدام دولت از این دولتهاى منطقه هست که بتواند بگوید در این جنگ هشت

نشـینى کـرد؟ آیـا    قـدم عقـب  عراق کمک نکرده است؟ نتیجه چه شد؟ آیا ملت ایران یک
ملت ایران احساس ضعف کرد؟ آیا رهبر ایران، که مثل کوه در مقابـل همـه دنیـا ایسـتاد،     

شـان  احساس ترس کرد؟ آیا ملـت و رهبـر و مسـئولین کشـور، بخـاطر دشـمنیها رابطـه       
 از تهاجم دشمن باکى نداریم!   تر نشد؟ ما کهروز صمیمانهروزبه
 

 1371/ 07/ 29در مراسم دیدار قشرهاى مختلف مردم، 

           
اگر فرض بفرمایید ملت ایران در این جنگى که گذشت، العیاذ باللّه سسـتى بـه خـرج    

باً در صد و پنجـاه سـال قبـل در    میداد، نتیجه چه میشد؟ نتیجه همان چیزى میشد که تقری
ي آن ي شمالى بر ما تحمیل شد و نتیجههمین کشور اتفاق افتاد. جنگى از جانب همسایه

جنگ و سستیها در آن، این بود که بخش قابل توجهى از خاك این میهن از آن جـدا شـد   
اما  ي ننگین ترکمانچاى بسته شد. کشور، همین کشور بود و ملت، همین ملت؛و عهدنامه

آن روز، این ملت از آن امتحان سربلند بیرون نیامد. سستى کرد و نتیجه آن شد که بعد از 
ي ي جنــگ ایــران و روس در زمــان قاجــار و بســته شــدن عهدنامــهشکســت در حادثــه

ترکمانچاى، تا دورانى طوالنى، ملت ایران کـه هـیچ، حتـى شخصـیتهاى ایـران احسـاس       
این را که شخصیتى از خود نشان دهند، نداشتند.  ضعف و خودباختگى میکردند و قدرت
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یعنى آن شکست تاریخى، شکستى براى همان مرحله نبود، بلکـه شکسـتى بـراى صـد و     
پنجاه سال دوران تاریخ ما بود. آن یک امتحان بود. حاال چه شد کـه آن روز ملـت ایـران    

سیاسـى، بـد و   چنان امتحانى داد؟ خود این، یـک تحلیـل دارد: آن روز، حکـام و رجـال     
فرماندهان نظامى ناالیق بودند؛ والّا مردم، مردم خوبى بودند. الزم بـود کسـى آن مـردم را    
در وسط میدان نگه دارد، ایمان به حرکت خود داشته باشد، فـداکارى کنـد و از منـافع و    
لذت خود بگذرد. در آن روز، اینگونه افراد نبودند. سالطین حکومت میکردند و کشورى 

رأس، آنچنان حکام فاسدى باشند، نتیجه نیز همـان میشـود. همـین ملـت، در ایـن      که در 
ي دنیا را به خودش متوجه کرد؛ ایـران  جنگى که در زمان شما و ما اتفاق افتاد، چشم همه

را سربلند کرد و قدرت اسالم را نشان داد. با اینکه فقط یک کشور همسایه نبود که به مـا  
آن امریکا بود، شوروى آن روز بود، دیگـر قـدرتهاى مسـلّح    حمله میکرد؛ بلکه پشت سر 

العاده بزرگوار آن انسان فوق حال، بخاطر ایمان به خدا، رهبرى امامعالم بودند؛ اما درعین
، توانست یک حرکت همراه با افتخـار را در ایـن   هاخانوادهو فداکارى جوانان و گذشت 

 حادثه انجام دهد.
 

         
این قدرت ملت ایران، که بحمداللّه در سرتاسر آفاق سیاسى عالم براى سیاستمداران 
و مسئوالن و قدرتهاى جهانى شناخته شده است، ناشى از چیست؟ ناشى از همین ایمان 
است. ناشى از همین انگیزه است. ناشى از همین هوشیارى و آگاهى و از همین اتحاد 

ي من، بخصوص به شما جوانان، رزمندگان، اینها را حفظ کنید. توصیهکلمه است. 
ي دشمن را استشمام و درك کنید. ها و جانبازان و آزادگان، این است که توطئهشهیدداده

آنجایى که میخواهد اختالف ایجاد کند؛ آنجایى که میخواهد بین ملت و دولت جدایى 
مسئولین خدمتگزار و زحمتکش را در چشم بیندازد؛ آنجایى که میخواهد قدر دولت و 

مردم بشکند و آنها و زحمات آنها را کوچک کند، بدانید که توطئه میکند و این دست و 
، روى همین علیه)اهللا تعالى(رضوانبزرگوار ما زبان خبیث دشمن است که حرف میزند. امام

و سعى میکرد ما  هوشیارى و آگاهى، در تمام این مدت و تا آخر عمر، تکیه میفرمود
اى مخدوش شود! مبادا ملت ایران را هوشیار نگه دارد. مبادا بگذارید این هوشیارى، ذره

  
 .        
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احساسات گنگ و کور، بر بعضى غلبه کند و چیز کوچکى را بزرگ کنند و نظام و 
ي اینها را ندیده انقالب و دستگاههاى خدمتگزار و دولت جمهورى اسالمى و همه

 ید چنین اشتباهى انجام نگیرد که این دشمن شاد کن خواهد بود.بگیرند! مواظب باش
 

  08/1371/ 13، آبان 13 روز مناسبت به پرستاران، و معلّمان دانشجویان، آموزان،دانش دیدار در

    ،    
 و خشم در ممرد از ي کثیرىعده و زدمی پا و دست فاسد، حکومتى فشار زیر در ملتى
 جهت را آنها افکار و کند هدایت را مردم احساسات توانستکه می کسى و بودند ناراحتى
 او. بـود  مـا  امام بزرگوار فقط نترسد، راه این خطرات از و کند بیان را آنها درددل و بدهد
 ایـن  میـان  از و ربودنـد  خودش مسکن و خانه از -روزى چنین مثل در -شبىنیمه در را

 و نشـود  هـدایت  ملـت  خشـم  شـاید  تـا  فرسـتادند؛  تبعیـد  بـه  بعد و زندان به اول ملت،
 داد ادامه هم تبعیدگاه از را خود رهبرى امام، آنها، نظر برخالف ولى. نگیرد سر اشمبارزه

 بخصـوص  -ملـت  ایـن . برنداشـت  مـردم  هـدایت  و حقـایق  بیان و افشاگرى از دست و
 . کرد پیدا ادامه سال انزدهپکه  شدند ي عمومىمبارزه یک وارد -جوانان

 

         
بزرگوار، چند صباحى را در میان ما زندگى کرد. همیشه همینطور است. فـرد کـه    امام

ي خودش را در مدت عمر کوتـاهش در همـین چنـد    ابدى نیست. فرد باید بتواند وظیفه
ماندنى اسـت. ایـن    رفتنى هستیم. اما این انقالبي ما رفت و همه صباح، انجام دهد. امام

اللّه پایدار اسـت.  شاءملت ماندنى است. این کشور ماندنى است و عزت و استقالل ما، إن
 و این، به کمک شما جوانان و با خودسازى شما شدنى است. خودتان را بسازید.

 
 1371/ 08/ 27سراسر کشور، » بسیج«در دیدار فرماندهان 

      ؛ 
القـدر  عزیز و عظیم شاید بشود گفت که در میان یادگارهاى ارزشمند باقیمانده از امام

ما، یادگارى که از همه بیشتر گسترش دارد، بسیج است. عظیمترین و ماندگارترین یادگار 
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ي فعالیتهـا  جـا حضـور دارد؛ در همـه   آن بزرگوار، همین بسیج مردمى است کـه در همـه  

 ي بسیجى را نشان دهد. باید هم همینطور باشد.  میتواند پیشرو باشد و روحیه
 

       
مطلب بعد این است که اساس بسیج در جمهورى اسالمى، بر آگاهى است. در اینجـا  

بندنـد و بـا   اى بیایند و چشمهایشـان را ب نظام جمهورى اسالمى هرگز نخواسته است عده
هـا را  افتـد، بـه میـدان برونـد و اسـلحه     خبر از آنچه که اتفاق میاطاعت کورکورانه و بی

ایـن   بکشند و بناى جنگیدن بگذارند. ایـن را مـا نخواسـتیم. جمهـورى اسـالمى و امـام      
 جمهورى رضوان و رحمت خدا بر او عکس این حرکت کردند. ملـت مـا بـا آگـاهى راه    

 خاب کرد و در آن میدان جنگید.  افتاد، میدان را انت
 

    (ره)   
پیش خدا تضرع کنید و همه چیز را با تضرع، از خدا بخواهید. این بازوى قـوى، ایـن   

ي نیرومند و پوالدین، با دعاست که کارآیى پیدا خواهد کرد. در میـدان جنـگ هـم،    اراده
عزیـز مـا    د و با تضرع از خداى متعال خواستند. امامپیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین دعا کردن

هم در جنگ دعا میکرد. دل ما به دعاهـاى آن بزرگـوار و دعاهـاى مـؤمنین و صـالحین،      
 قرص بود. 

 

  (ره)    
اى، آن انسانى را کـه  قدر بسیجیها را باید بدانند. در داخل هر دستگاه و هر وزارتخانه

ي بسیجى است، باید عزیز بشمارند. در دستگاههاى گوناگون دولتى، کسـى  راى روحیهدا
ي بسیجى است؛ متخصص بسیجى، پزشک بسیجى، دانشجوى بسـیجى،  که داراى روحیه

روحانى بسیجى، مدیر بسیجى، کارمند بسیجى، هرجایى که هست، بایستى عزیز و گرامى 
امت، همیشـه بـراى    ر، این یادگار عزیز امامداشته شود. با این وضعیت، به فضل پروردگا

 این ملت خواهد ماند و برکات خود را به این ملت خواهد داد.
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 24/9/1371 ،(س)سعادت حضرت زهرا، در سالروز والدت با(ع)بیتاهلدر دیدار مداحان 

 (ع)؛   (ره)  
ندانـد و  . اگر کسى ایـن را  مینى استامروز راه على و فاطمه و ائمه، همان راه امام خ

. هرچـه داریـم بایـد در راه اینهـا     خودش تجدیدنظر کنـد  نفهمیده باشد، باید در بصیرت
 .میبخشداین علقه را معنا که  خرج کنیم. این، آن چیزى است

 
 1371/ 19/10در دیدار قشرهاى مختلف مردم قم، 

          
اگر انقالب ما یک انقالب دینى نبود و در رأس آن علماى دین نبودند، به پیروزى 
نمیرسید. کما اینکه شورشها و قیامهاى گوناگونى در این کشور به وجود آمده است؛ اما 
آنجا که با دین و علماى دین آمیخته نبوده، به جایى نرسیده است. این انقالب وقتى هم 

با دین و علماى دین پیوسته نمیشد، بعد از پیروزى شکست به پیروزى رسید، اگر 
میخورد و دشمنان بر آن غلبه میکردند. شما دیدید وقتى بعد از پیروزى انقالب، در هر 

الشّأن و پیشوا و اى بدست دشمن درست شد، به دستور رهبر عظیمگوشه از کشور حادثه
و علم دین، فوراً مردم به در آمدند و آتش آن  و نفوذ روحانیت علیه)اللّه تعالى(رضوانما  امام
ساله بود، ها را خاموش کردند. حتى اگر این مشکل، مشکلى در حد جنگى هشت غائله

آن را هم در حقیقت مردم حل کردند. اگر مردم در این جنگ نبودند و پشت سر دفاع 
شد. پس چون انقالب مقدس قرار نداشتند، اینگونه همراه با سربلندى و پیروزى، تمام نمی

انقالب دینى است و در رأس آن رهبرى علماى دین و رهبرى دینى قرار دارد، بعد از 
 پیروزى هم دشمن نتوانست آن را شکست دهد.

 
 01/11/1371، مبعث عید مناسبت به نظام، کارگزاران و مسئوالن دیدار در

        
ي همـه  بـا  اینکه به مشروط برافرازید؛ قد زوربه متکى قدرتهاى لمقاب در توانیدمی شما
 هــیچبـى  و بایســتید قرآنـى  احکــام از تبعیـت  و اســالم نجـاتبخش  احکــام پـاى  وجـود، 

 وقتآن. کنید حرکت مستقیم صراط و راه این در کسى، از مالحظه هیچبى و رودربایستى
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 درسـى  ایـن . داد مـا  به اسالمکه  است درسى این. کنید ایستادگى توانیدمی خوبکه  است
 عـالج، . آموخت ما به خود حرفهاى و منش با قرن، چهارده از بعد امام بزرگوار،که  است
 اسالمى جمهورى با هم هنوز. بودند دشمن امام اینقدر باکه  نیست هم دلیلبى. است این
 چمپـر  بـا  ولـى  میکننـد؛  دشـمنى  است، اسالمى جمهورى دست درکه  اسالم پرچم با و

 .  ندارند کارى هیچ خودشان، به متعلق و وابسته سازشکار آدمهاى دست در اسالم
 

 1371/ 06/11در دیدار سپاه پاسداران و نیروى انتظامى، به مناسبت سوم شعبان، 

     ِ      ِ   
نگ گذاشتند؛ فرصت کاسـبى را در  جوانانى هستند که فرصت تحصیل را در میدان ج

بازى را در میدان جنـگ گذاشـتند؛ فرصـت التـذاذات     میدان جنگ گذاشتند؛ فرصت رفیق
جوانى را اگر اهلش بودند در میدان جنگ گذاشتند و هشت سال، نه سال در میدان نبـرد،  

اندوزى پیدا کردند. براى خاطر نه وقت تحصیل و نه وقت کاسبى کردن و نه وقت ثروت
در اختیـار انقـالب    خدا، براى حفاظت از انقالب و حفظ آرمانهـا و شـعارهایى کـه امـام    

گذاشته بود، عمرشان را صرف کردند. حاال، همـین جوانـان ناگهـان ببیننـد کـه آقـایى از       
اى برخاسته است، ریشى میجنباند و اظهارنظرى میکند که خوب است ما بـرویم بـا   گوشه

آشتى کنیم و در فکر ارتباطات » با فالن گرگ« به تعبیر امام فالن مستکبر و با فالن دشمن
دار و حرف نظـام را  باشیم! این چه حرفى است؟! شما حرف خودت را براى خودت نگه

 بگذار براى کسانى که مسئولند حرف نظام را بیان کنند.  
 

 12/11/1371، »دفتر همکارى حوزه و دانشگاه«در دیدار اعضاى 

؛       
بحمداللَّه، با شـروع نهضـت و بعـد هـم پیـروزى انقـالب و مهمتـر از همـه وجـود          

ـ   ا و افسانههههمه اسطور يکنندهکه باطلشخصیت عظیم امام  ى عـوض  ها بـود، جـو بکلّ
 میکرد. لئاوهام را زا يشد. امام واقعیتى بود که طبعاً همه
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  18/11/1371، شعبان نیمه روز در مردم مختلف قشرهاى و ي فجردهه ارجىخ مهمانان دیدار در

            
زده و ما در اوان پیروزى انقالب اسالمى بخوبی مشاهده میکردیم که دشـمن، حیـرت  

یتوانسـت تحلیـل   گیج است و نمیفهمد چه اتفاق افتـاده اسـت. در حقیقـت، اسـتکبار نم    
درستى از آنچه که واقع شده بود پیدا کند. اما بعد از آنکه جمهورى اسالمى تشکیل شـد،  

ي ملت ما با آن قدرت ادامه پیدا کرد؛ جنگ تحمیلى پیش آمد؛ مقاومت ایـن ملـت   مبارزه
خود را در میدانهاى مختلف نشـان داد و پیونـد اسـالمى     ي امامپیش آمد؛ رهبرى قاطعانه

، ابعاد مختلف خودش را شناساند؛ دشمن، بیدار و هشـیار شـد و تجربـه    مردم و امام میان
پیدا کرد. این نکته، براى ما ملت ایران و نیز براى مسـلمانان در سـایر نقـاط عـالم، مهـم      

 است.
 

                 
 ي دشمنخصمانه توجه مرکزکه  اسالمى ایران داخل در ى؛اسالم جمهورى داخل در
 هشیار باید ایران ملت ما لذا. کندمی را استفاده حداکثر خود هاىتجربه از دشمن است،
 پیشرفت اصلى نقاط اینهاکه  دانست و فهمید تجربه برحسب را نکته چند دشمن. باشیم
 استثنایى عجیب، رهبر آن امام، نکته، یک. کند مقابله اینها با باید و است اسالمى انقالب

 چگونه و کندمی چه اسالمى ایران در رهبرى نفوذکه  شد متوجه دشمن. بود القدرعظیم و
 بازکننده و گشاگره مختلف میدانهاى در ملت، و رهبر میان آمیزي محبترابطه این

 ي میدانها،همه در را مردم چگونه ،علیه)تعالى اهللا(رضوانامام نفوذکه  دید دشمن. راههاست
که  اىتجربه. کرد تکیه آن روى دشمنکه  بود اىنکته این،. کندمی بسیج دشمن مقابل
 -اسالمى رهبرى مطلق و علیه)تعالى اهللا(رضوانامام امت شخص بایدکه  بود این کرد پیدا دشمن
 شناخته »فقیه والیت« عنوان با اسالمى معارف و انقالب معارف درکه  چیزى همان یعنى
 شکلى به منتها. امام بود علیه دشمن، تبلیغات بیشترین لذا. ببرد سؤال زیر را -است شده

 !فایدهبى البته و دقیق شده،هدایت
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 ي دشمنی با امام و راه امامنحوه

 به منتها. میکنند تبلیغامام  علیه ایران، داخل و عالم اطراف در دشمن، ایادى هم امروز
 جسـارت  آن بـه  و شـد  نزدیـک  امام نمیشود نام بهکه  میدانند چون ند؛ندار امام کارى نام
 ایـن . برنـد می سؤال زیر را ي انقالبگذشته و میکنند امام حمله عملکرد و راه به لذا. کرد

 سـالهاى  مقالـه،  یـک  درکه  -نیست خارج دو این از -غافل یا و مزدور و مأجور قلمهاى
 بـا ! طرفند؟ کسى چه با اینها! چیست؟ مقصودشان برند،می سؤال زیر بکلّى را انقالب اول
 راههـا  دشوارترین بتواند تا کرد کمک ملت این به سال دهکه  امام نبود رهبرى مگر! امام؟
 فاسـد  رژیـم  و دشـمن  ایـادى کـه   را اىشدهویران کشور توانستمی کسى چه بپیماید؟ را

 ویرانگـرى  و برانـداز نمـان خا جنگ آن، دل در و بودند نشانده سیاه خاك به را آن پهلوى
 ایـن،  بکنـد؟  را کـار  ایـن  بـود  ممکن کسى چه ببرد؟ پیش به و کند حفظ بود، آمده پیش

 مفهـوم  اصـل  برنـد؛ می سؤال زیر را اسالمى رهبرى امام و رهبرى حال و. امام بود رهبرى
 .برندمی سؤال زیر را شناساندین حاکمیت و فقیه رهبرى

 
و نفوذ رهبرى دینـى، در هـر زمـانى بشـدت صـدمه       دشمن از نفوذ و شخصیت امام

خورده و داغدار است. یکى از نقاطى که دشمن میخواهد با آن مقابله کند، رهبرى و نفوذ 
 آن است
 

     ؛ 
روحانیون چون در بین مردم محبوبیت و نفوذ و شخصیت داشتند، توانستند در دوران 

مطلـع کننـد.    پیام مبارزه را تا اعماق جامعه پیش ببرند و همـه را از نظـرات امـام   اختناق، 
 روحانیت مبارز این کار را کرد. 

 

            
 آن سـمت  به ما و هست بزرگ فرج یک بشریت، سرنوشت در اینکه یعنى فرج انتظار

 را خودمـان  اطمینان چرا کنیم؟ تردید چرا بترسیم؟ چرا سیم؟بتر چه از. رویممی پیش فرج
 از گرانبهـایى  میراثکه  را آنچه. ماست راهنماى چراغ اسالم، دستورات بدهیم؟ دست از
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 میراثـى  اسـت،  اسـالم  از متخـذ کـه   امـام،  ي گفتارمجموعه. داریم دست در است، اسالم
 .ماست راه چراغکه  است عظیم دستاوردى و گرانبها
 

  25/11/1371، رمضان مبارك ي ماهآستانه در مبلّغین، و روحانیون و ي جماعاتائمه دیدار رد
ّ ؛        

 آن فکر به باشد؛ ذخیره آن فکر به باشد؛ خودش فکر به خودش باید روحانى قشر
 آن ما، امام بزرگوارکه  همچنانى افزود؛ آبرو آن بر میشود اما هست؛ هم قاعدتاً. باشد آبرو
 تا مفید شیخ زمان از را روحانیت آبروى امام،. افزود ي روحانیتساله هزار آبروى بر هم

 ظلم و بدیها با مقابله در را روحانیت قدرت. برد باال و کرد مضاعف -بود هرچه -امروز
 و السالم)(علیهمابراهیم و عیسى و سىمو وارث تواندمی چگونه عالم یککه  داد؛ نشان جور و

 را بزرگوار آن عالى نقش این قدرکه  کسانى بر اُف. باشد وسلم)وآلهعلیهاهللا(صلىخاتم پیغمبر
 بر و جهالت بر اُف! مندندعالقه یا دلسوز روحانیت، به نسبت میکنند خیال و نمیدانند
 ؟!است چگونه حیحص ارزیابى نمیفهمند و نمیدانند چطورکه  اینها، غفلت

 

   »  «          
ن بازکُهست. این کتاب بناست جاده 1چیزى نگذشت که معلوم شد چه در این کتاب

اهانت به اسالم باشد. پیغمبر را اسم بیاورد و مسخره کند. به اصطالح، یک داستان خیالى 
ت؛ اسم پیغمبر را، اسم زوجات پیغمبر را، اسم اصحاب پیغمبر را آورده است و نوشته اس

 به شکل بسیار وقیحى به آنها اهانت کرده است.
 عادى اسالم به کردن اهانت آرامآرام خواندند، را آن مردم و شد رایج کتاب این وقتى
 حرکـت  آن بـه  وادار را ربـانى  مرد آن الهى، الهامکه  اینجاست! خواستندمی را این. میشود
 -نـورانى  و دقیـق  فهـم  و تفکـر  این امام براساس. ماند متوقف هایشانتوطئه و کرد عظیم
 -میدهـد  نشـان  را خـودش  اینجا اندازد،مى خودش بندگان دل در متعال خداىکه  نورى
 مبهـوت  ي دنیـا همـه  ناگهـان . بست را اینها راه و کرد صادر را مرتد مرد آن ارتداد فتواى
. »برسـد  شـرعى  حـد  بـه  بایـد  آدم، ایـن : «گفت و داد را مرتد یک ارتداد مام فتواىا! شد

                                           
 کتاب آیات شیطانی. 1
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 بـا  ارتبـاط  در العمـل، عکس این. خواستند ایران از را ي سفرایشانهمه اروپایى، دولتهاى

 دلشـان  کجـا،  و کجا و ایتالیا و فرانسه و انگلیس دولتهاى یعنى است؟ معمولى کتاب یک
 درو کوچـک  موضوع یک براى را انسان هزاران اینها! ست؟ا سوخته انسان یک جان براى

 کدامشـان،  انـد؟ نرسانده قتل به را انسانها گروهگروه کدامشان اند؟نکرده کدامشان. میکنند
 انسـان  بـراى  دلشان اینها نمیکشند؟ را انسان هزاران کند، اقتضا منافعشان امروز همین اگر

 همـین ! نمیگـزد  ککشـان  آنهـا  میکننـد؛  عامتلق را مسلمانان صربها امروز، همین سوخته؟
 اینهـا  دهنـد؛ می شـکنجه  آنطـور  را سـرزمین  اصـلى  صـاحب  فلسطینیهاى اسرائیلیها امروز

 شـود،  اعدام این از بعد بناست نفر یک اینکه خاطر براى وقت آن! آشوبدبرنمى خوابشان
 !شوند؟ العملعکس به وادار اینگونه
. بود اسالم به ي اهانتبرنامه بود، شده ریختهکه  اىبرنامه. بود ي دیگرىقضیه این،

 آب بر نقش را اینها هاىي نقشههمه ناگهان فتوا، آن امام با. کنند سبک را اسالم بود بنا
 مدتى حاال. داد امام نشان فتواى از را خودش پیروى و کرد تأیید هم اسالم دنیاى. کرد

 خیر؛. است شده تمام قضایا میکنند یالخ طرفدارش، نادانهاى و نادان آن. است گذشته
 انجام اروپا درکه  هایىمصاحبه از یکى در وقت، همان بنده. نیست شدنىتمام قضیه این

 طرف به را تیرى امام،« گفتم »است؟ امام چگونه فتواى این«که  پرسیدند من از و گرفت
 هم هدفگیرى و هشد خارج ي کمانچله از تیر، این. کرد پرتاب هتاك و فاجر مرد این
 اجرا حکم این باید بالشک،. رسید خواهد هدف به تیر این زود، یا دیر. است بوده دقیق
که  را مضر و موذى موجود این بتوانند امروزکه  مسلمانانى.» شد خواهد هم اجرا و شود

 سر از شد ظاهر عظیم ضداسالمى حرکت یک براى لئیم، و فطرتپست عامل یک بعنوان
ي وظیفه. است ي همهوظیفه هم اآلن. کنند مجازات و بردارند باید بردارند، نانمسلما راه
 1.برسد شخص این به دستشان و برآید ي آنهاعهده از کار اینکه  است ي کسانىهمه

 

          
مگر فتوا قابل عـوض شـدن   عوض شده است؟  حاال آنها دنبال اینند که آیا فتواى امام

                                           
امـام   تاریخى حکم اجراى بر تأکید«و » 137/ 01/ 26ي تهران، هاى نماز جمعهخطبه«مضمون این مطلب در  1

 نیز تکرار شده است. » 05/10/1369، »شیطانى آیات« موهن ي کتابي نویسندهدرباره خمینى(ره)
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است؟ مگر کسى میتواند نسبت به این قضیه با کسى معامله کند؟ دولـت انگلـیس بـدش    
آیـد! فـالن دولـت    آید؟ خوب؛ ما هم از خیلى از کارهاى دولت انگلـیس بـدمان مـی   می

 اروپایى ناراحت میشود؟ ما هم از بسیارى از کارهاى آنها ناراحت میشویم.
 

را گرفتند؟! آنها چه اعتراضى میتواننـد   داریم که چرا جلو حکم امامما به آنها اعتراض 
داشته باشند؟! اینها هشدارى است براى من و شما. بدانید کـه اگـر انـدکى غفلـت کنـیم،      
دشمن علیه مقدسات ما شروع به حمله و اقدام خواهد کـرد. ایـن، یـک نمونـه اسـت و      

 ما زیاد است. هاى از این قبیل هم فراوان است. تکلیفنمونه
 

  04/12/1371، رمضان مبارك ماه اول روز در

        
ٍ «نقل شده است که فرمود:  اهللا و سالمه علیه)(صلواتاز پیغمبر اکرم ّ  ِّ هر » 1ّ 

    «چیزى داراى حقیقتى است و یک روح و یک معنا و یک حقیقت دارد. 
 «بنده به حقیقت اخالص و به آن معناى حقیقى اخالص نمیرسد .»  

     ّ اش از آن (این خیلى سخت است؛ این، مرتبه.»    
یک از مراتب بسیار باالست) مگر اینکه دوست نداشته باشد که مردم او را براى هیچ

خدا انجام میدهد، ستایش کنند. مثالً فردى است که کار را براى دیگران کارهایى که براى 
انجام نمیدهد: براى خاطر خدا نماز میخواند، ختم قرآن میگیرد، کار خیرى انجام میدهد، 

اى میدهد و مجاهدتى براى خدا میکند. اما دوست میدارد که احسان و کمک و صدقه
کارش را براى مردم نکرده است. کار را » ت.ایشان چقدر آدم خوبى اس«مردم بگویند: 

براى خدا انجام داده و تمام شده؛ اما از مدح مردم و از اینکه مردم از او تعریف کنند، 
 ي عالى اخالص نیست. آید. میفرماید این، آن مرتبهخوشش می
ي عالى اخالص این است که این را هم دوست نداشته باشد. اصالً کارى به کار مرتبه

دم نداشته باشد! میخواهند بدانند، میخواهد ندانند. میخواهد خوششان بیایـد، میخواهـد   مر
 خوششان نیاید. نگاه کند ببیند خدا از او چه خواسته است و دقیقاً آن را انجام دهد.

                                           
 »ا حقیقتی است.هر حقّی ر. «304، ص 69بحارااألنوار، ج  1
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 مشاهده موارد از بسیارى در ،علیه)تعالىاهللا (رضوانامام در را روحیه این و صفت این من،
که  نداشت کارى. بودم دیده ایشان در را خصوصیت این بنده متعددى، ردموا در. کردم
 سنگین بار کهوقتى. دادمی انجام را تکلیفش. آیدنمى خوشش یا آیدمى خوشش کسى
 .آیدمى کار به بیشتر اخالص است، خطرناك کار کهوقتى است؛ بزرگ کار کهوقتى است؛

ي است. اگر ما اخالص ورزیدیم، بندهمثل امروز که وضع جمهورى اسالمى این چنین 
ي مخلص، ورزنده براى خدا، در عمل و نیت. اما فراتر از بندهمخلص میشویم؛ اخالص

 اند. بندگان مخلص
 

 1371/ 12/ 07ي تهران، هاى نماز جمعهخطبه

      
ي ایران که چنـد برابـر   هرحمت خدا و نور بر روان آن مرد بزرگى که نگذاشت جامع

هـا بـراى درگیـرى هـم در آن وجـود داشـت،       افغانستان جمعیت و وسعت دارد و زمینه
ها شود. من رئیسم، تو رئیسى، من رئـیس ایـن حـزبم، تـو رئـیس آن      سرگرم این بازیچه

گروهى، من زبانم ترکى است، تو زبانت فارسى است، آن یکى زبـانش عربـى اسـت، آن    
 است، آن یکى ترکمن است  یکى زبانش بلوچى 

 
اینها را آن مرد بزرگ و آن رهبر یگانه از درون ذهنیات مردم برداشت و جارو کرد و  

و انقالبـش بـوده اسـت؛ امـا هرچـه از       از بین برد. اگرچه همیشه ملت ایران قدردان امام
 حوادث بیشتر میگذرد مسئله روشنتر میشود.

 
 4/1/72 ،به مناسبت عید سعید فطر والن و کارگزاران نظام،ئدر دیدار مس

؛       ِ    
ما این دعوت عامِ امام بزرگوار را فراموش نمیکنیم که دائماً مسـلمانها را بـه اتحـاد و    

چیزى که بعضى از کشورها دنبال میکننـد و  یگانگى فرا میخواندند. منظور ما از اتحاد، آن
بیایید اتحاد سیاسى به وجـود بیـاوریم؛   «ه نتیجه نمیرسند، نیست. ما نمیگوییم هرگز هم ب

» اتحاد مالى به وجود بیاوریم؛ دو کشور را یک کشور کنیم؛ دو دولت را یک دولت کنیم.
اند و هرگز هم نشده است. منظور ما از اتحاد، تفـاهم  اینها حرفهایى است که همیشه گفته
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فـاهم بـین کشـورها؛ همکـارى بـین اعضـاى امـت اسـالمى و         است؛ تفاهم بین دولتها؛ ت
تأثیر اغراض دشمنان قرار نگـرفتن. ایـن   دولتهاى اسالمى؛ همدلى آنها با یکدیگر و تحت

اس خاورمیانـه؛ کـلّ منطقـه    فارس؛ منطقـه  ي حساس خلیجمنطقه ي اسـالمى کـه   ي حسـ
م است باید با یکـدیگر  ي بسیار حساسى در جغرافیاى عالم و جغرافیاى سیاسى عالمنطقه

 هم باشند و همدل باشند.تفاهم کنند؛ با
 

 28/1/72، ي شیخ مفیدي جهانى هزارهپیام به کنگره

    ِ            
 و اندیشمندان حاضر در این اجتماع فرهنگى است که با علماي مؤکد من به توصیه

ي نزدیکى فکرى و اتحاد عملى میان علمى را وسیله يي توان بکوشند این لقاهمه
مذاهب اسالمى قرار دهند. چگونگى برخورد شیخ مفید با خصم مذهبى زمانش بیگمان 

ي مظلوم آن روز با آن مواجه بوده متأثر از حوادث تلخ اجتماع و مصائبى است که شیعه
نگیخته است. آنگونه رفتار نمیتواند امروزه الگویى براى او آتش تعصبهاى کور آن را برمى

هاى کالمى باشد. امروز همهرق اسالمى با یکدیگر حتى در صحنهبرخورد فرق ي ف
ي مسالمت و مهربانى هاى دردناك تاریخ، تجربهي آن صحنهاسالمى باید با مشاهده

ى براى احیاء آن، چنان بیاموزند و در زمانى که اصول اسالم که مفیدها در هر مذهب
اند از سوى دشمنان جهانى در معرض خطر است، به وحدت و رنجهایى را متحمل شده
ي متفکران آنها بیندیشند، و این درس بزرگ ها و همهي فرقهاقتراب و همکارى همه

 است. الزکیه)نفسه اللَّهس(قدانقالب ما و رهنمود همیشگى امام راحل ما
 

 8/2/72، ن و کارگزاران حجوالئدر دیدار مس

      ّ   
اگر کار براى خدا و به قصد انجام تکلیف و کسب مرضات الهى شد، خداوند به آن 
برکت میدهد، اثر میدهد، جذابیت میدهد و دلها را به طرف آن جلب میکند. در این مورد 

آن هستید، فراهم میکند. شما به این  خاص هم، آنچه را که شما از تأثیرات حج دنبال
حرکت عظیمى که انجام گرفت یعنى اصل پیدایش انقالب، شروع نهضت و مبارزه و 
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الشّأن کارهایى که در این انقالب شد؛ از جمله همین موضوع حج که امام راحلِ عظیم

ي رها را شروع کردند نگاه کنید. در همه، این کاۀ)الزّکیۀالطیب نفسه اللَّهقدس(و  )علیهتعالى اللَّهرضوان(ما
این کارها، آن مرد الهى و معنوى، نیت خدایى بود و خدا هم برکت داد. تبدیل حج تش نی

سیاحتىِ تفنّنى به یک حرکت عظیم اسالمى با ابعاد جهانى، تجارىِ نیمهاز یک عمل نیمه
ى و این چیزها قابل تحقّق ریزیهاى سیاسى و دنیایکار کوچکى نبود. این کار، با برنامه

ت خالص آن مرد بزرگ بود. ما هم باید این را نبود. این را خدا کرد و آن هم بخاطر نی
شاءاللَّه شما که همینگونه هستید.تها را خدایى کنیم. انیاد بگیریم و در کارهایمان نی 

 
 18/2/72در اجتماع مردم نوشهر، 

          
اى هنوز چند ماهى نگذشته بود که سناى امریکا علیه جمهورى اسالمى ایـران مصـوبه  

بزرگوار ما روشن و  گذراند و دشمنى خودش را با اسالم و نظام جمهورى اسالمى و امام
 روز تا امروز، ادامه داشته است.   واضح کرد. این اقدامها، از آن

  

     ِ         
خانواده و خانه و مجموعه و مدرسه و مرکزهاى فرهنگى بسیارى در دنیا هست که ما 
از آنها هیچ خبرى نداریم؛ اما وقتى به آنجاها وارد میشوید، میبینید عکس امـام را آن بـاال   

مام و شرح حـال امـام را   اند! اینها از کجا و براى چیست؟ چه کسى عکس امام، اسم ازده
در این کشورهاى گوناگون در آفریقا، در آسیا، حتى در اروپا؛ در همـین کشـورهایى کـه    

اند برده و راجـع بـه امـام بـا اینهـا      اند و استقالل پیدا کردهتازه از شوروى سابق جدا شده
   حرف زده است؟

ه برکت نام امام، پیـام  اى از اینها، آدمهایى معمولى بودند که بعد بشخصیتهاى برجسته
امام و پیام این انقالب و فداکاریهاى شما مردم همین شما جوانان و شما پدران و مـادران  
چشمشان باز شد و تبدیل به انقالبیون بزرگ شدند. رهبر مسلمانان زنده و بیدار یکـى از  

ودیم و ما آدمهایى معمولى ب«کشورها، که من اسم نمیخواهم بیاورم، آمد پیش من، گفت: 
این آدم، آدمى است که هزاران انسـان، در یـک نقطـه از عـالم، از او     » امام ما را زنده کرد.
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ورى فوق مدرن، ایـن کارهـا را انجـام    االهام میگیرند. ما با کدام ابزار پیشرفته و با کدام فن
 دادیم؟ امروز هم همان بساط برقرار است. ما هم میگوییم. ما هم حقایق را بیـان میکنـیم.  

بنده هم به مسلمانان عالم پیام میدهم که تـا اعمـاق جوامـع اسـالمى بـرود و در فضـاى       
   زندگى آنها، به فضل الهى، بپیچد.

 
البته ما حقایق را بیان میکنیم. ما در کار هیچ ملتى دخالت نمیکنیم. علت اینکه میبینیـد  

ایـران در کـار   «ننـد کـه   گویشـان، ادعـا میک  افرادى از گوشه و کنار دنیا و پشـتیبانان یـاوه  
، همین است. دخالتى نیسـت. حـرف بـه آنجـا میـرود و طرفـدار       »کشورها دخالت میکند

جمهور بیچاره، ادعا میکنـد کـه   آید. سخن حق، در دل آنها مینشیند. آن رئیسوجود مىبه
شما به چه دلیل میگوییـد کـه ایـران    «اند: از او پرسیده» ایران در کشور ما دخالت میکند!«

هایشان میرویم، میبینـیم  افرادى را که میگیریم، وقتى به خانه«گفته است: » دخالت میکند؟
این دلیل دخالت اسـت؟! ایـن دلیـل    «اند: به او گفته» ي آنهاستعکس امام ایران در خانه

حقیقـت قضـیه نیـز همـین     » نفوذ آنهاست؛ دلیلِ این است که حرف آنها را قبـول دارنـد.  
 است.

 

    ِ    »    « 
آنها از چند چیز بشدت ناراحتند؛ منتها نمیخواهند صـریحاً آن را بگوینـد. اول همـین    

ي اصلى این است. آنها با پیامى که امام ي عدم جدایى دین از سیاست است. مسئلهمسئله
ن جامعه و سراسـر عـالم پخـش    بزرگوار از قلب و متن اسالم بیرون کشید و در فضاى ای

دین از سیاست جدا نیست. دین عین سیاست است؛ سیاسـت عـین دیـن اسـت.     «کرد که 
 يي زنـدگى اسـت؛ بـراى اداره   ي محراب نیست؛ دین براى صـحنه دین فقط براى گوشه

ي عظیم ملت ایران و سایر ملتهـاى مبـارز مسـلمان شـد،     ؛ و این اساس مبارزه»بشر است
چـه؟  یعنى» دین و سیاست را از هم جدا کنید!«اند. میگویند: از این عصبانىمخالفند. آنها 

یعنى: هرکس میخواهد متدین باشد، متدین باشد؛ منتهـا وقتـى میخواهیـد کسـى را بـراى      
ریاست جمهورى انتخاب کنید، کارتان نباشد که باید مرد متدینى باشد! یک آدمى را، ولو 

ا، بگذارید بیاید امـور اجرایـى کشـور را اداره کنـد! وقتـى      تقودین، ولو بىیالابالى، ولو ب
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اى به مجلس بفرستید، کارتان نباشد که او متدین و پایبند به دین باشـد.  میخواهید نماینده

اعتنا به اصول و اخالق و ارزشـهاى اسـالمى باشـد، او را    دین، ولو بىولو الابالى، ولو بى
ننـد کـه اگـر کسـى در رأس کشـور یـا در       انتخاب کنید. مقصودشان چیست؟ چـون میدا 

مجلس شوراى اسالمى، متدین و پایبند بـه دیـن باشـد، بـر ضـد مصـالح ملـت، بـا آنهـا          
نمیسازد؛ مصالح آنها را بر مصالح کشور و ملت، مقدم نمیکند. اما کسى که الابالى اسـت،  

 دین و الابالى، خود اوست.  ي اصلىِ آدم بىاى نیست. مسئلهبرایش مسئله
 

 27/2/1372، »ستاد برگزارى مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینى«در دیدار اعضاى 

 ِ         
میداننـد کـه   ، میشناسـند طـاووس را  ابـن کـه   . کسـانى طاووس یـک زاهـد اسـت   ابن

اشته، از ترس دکه  اىفقاهت عالى يبا همهکه  است طاووس مظهر زهد است و کسىابن
در بـین علمـاى مـا،     چهره و وجهـه او که  ه است. این مردادمیدخدا و بخاطر تقوا، فتوا ن
. امـا  شرعى است، اهل دنیا نبوده است يو محو شدن در وظیفه بدوجهه زهد و تقوا و تع

به نظرم میرسد آن کسـى  « :میگویداللَّه و اهل عبادت است، اینگونه فانى فى همین آدم، که
 »قاعدتاً باید من باشـم.  -حکومت شیعه و اسالم مقام -ه باید به این مقام دست پیدا کندک

م، فکر یک عالکه  ممیکرد . من همیشه افتخاریعنى خودش را براى این قضیه آماده میکرد
اینگونه بیرون از آفاق مدرسه و کتاب سیر کند و در این عوالم باشد. معیارهـاى مـا اینهـا    

چنین فکـر  که  یممیدیدخ اسالم و علماى شیعه، وقتى آدمهایى را در این حد در تاری بود.
 .افتخار میکردیماندند، به آنها میگذر و آرزویى را در سرشان

زمین و آسمان بگـوییم؟!   ي. این فاصله را، فاصلهحال شما اینها را با امام مقایسه کنید
این فاصـله را چگونـه تعبیـر کنـیم؟      پیغمبران بگوییم؟! بین انسانهاى معمولى با يفاصله

ترسیم کرد و چه کسـى   را چگونه میشود علماامام و سایر معنوى بین  ياصالً این فاصله
امـام یـک چیـز عجیـب و     ! اصالً شخصـیت  ها با امام مقایسه کرد؟را میشود در این زمینه

از او، چنـین  بعـد   ممیکـن . نه پیش از او چنین کسى آمده و نه گمـان  استثنایى است واقعاً
هـیچ؛ تـا آن حـدود هـم کسـى      کـه   کند. مثـل او  کسى بتواند بیاید، یا تا آن حدود پرواز

 .  امام، چنین شخصیتى استپرواز کند. شخصیت  ندامیتون
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        ِ  (ره) 
زم دارد. ایـن  بزرگوار به عالم اسالم کـرده، شـکرگزارى و وفـادارى ال    اینکه  خدمتى

انسان نام آن بزرگوار را زنـده کنـد. از    وفادارى چگونه باید باشد؟ برترینش این است که
 -کسانى که با امام سر و کار دارنـد  يامام را براى همهمن، زنده داشتن نام که  روستاین

 .میدانمشرعى  يیک وظیفه -هاى سیاسى و عاطفىمنهاى جنبه
 

؛            
دارد و  در دنیا، شخصیت جمهورى اسالمى و وقار و عظمت و اهتمامش، نام دیگـرى 

آن  ي. با این نام، دشمن بودند. خیلـى بـا آن جنگیدنـد. مـدتها، دربـاره     امام استآن، نام 
و رفتار آنها، ایـن  در باطن دلها که  اما حقیقت قضیه این بود توطئه سکوت را اجرا کردند.

را دیدم. یک وقت از سفرى  . من خودم اینامام، محسوس بودتوجه سیاسى به شخصیت 
 جمهـور، امام رفتم و مالقات خودم را با آن رئیسخارجى برگشتم و طبق معمول خدمت 

امـام  بـراى   ).ف و مهـم بـود  عـرو جمهور یک کشور بسیار آبرومنـد و م رئیس( .نقل کردم
بـه  اول کـه  در همان وهلـه   -وقتى با من برخورد کرد جمهور،آن رئیس تعریف کردم که

 نسـت میتـوا کـه اصـالً ن   آنچنان متواضع و خاضع شده بود -یممیرفتطرف مقرِّ مخصوص 
جمهور نگه دارد. نه اینکه بخواهـد اینطـور   خودش را صاف و شقّ و رق، مثل یک رئیس

امام نقل کردم و ایشان خیلى خوشحال ى . این را براکند؛ بلکه باطنش اینگونه بود وانمود
من کى هسـتم. او   میدانستنکه  . اوبخاطر شماست آقا؛ این قضیه«: امام گفتم. بعد به شد

پشـت ایـن هیبـت و     . یک مأمور ایرانى آنجـا رفتـه اسـت؛ ولـى در    میدیدشما را در من 
بـه شـما    و میترسـند . اینهـا از شـما   در درونش، شما را میبیننـد  عظمت موکب سیاسى و

 »ند.میگذار احترام
 

؛        ّ 
از جمهورى اسـالمى   یمکه میبین . آنجانش هم همینگونه استاآل .من بود ياین، عقیده

 هرچـه بردن، نسبت مستقیم دارد. یعنى  میزان دشمنى هم، با حساب البته،(ند میبرحساب 
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اش بخـاطر  همـه .) میکنند و خباثت نشان میدهند دشمنى هم اندازهند، همان میبرحساب 
کـه   دارنـد، جـایى اسـت    و بناى بدجنسـى  میبرندحسابى ن یمکه میبین . آنجا همامام است

شان در مقابل مـا،  . هرجا اینگونه شود، چهرهخرده ضعیف شده استامامى ما یک يچهره
تـر شـود،   ده قویتر و غلیظامامى ما، یک خر يیک خودى است. هرجا هم چهرهي چهره
یعنى از لحاظ سیاسى، هویت حقیقى نظام، بـه   !خصمانه و خشن است يشان چهرهچهره

باشـد، جمهـورى    قـویتر  هرچـه امام و شخصیت و حضور امام است، و این حضـور،  نام 
. اینکه از لحاظ واقعى چقدر قوت داشـته باشـیم، بـا    اسالمى، از لحاظ سیاسى قویتر است

 يجنبـه کـه   شماست، با مردم است. از لحاظ هیبت سیاسى در دنیا، هر اندازه اخداست؛ ب
و عظمت سیاسـى آن  هیبت اندازه وقع و آبرو و  این نظام قوى باشد، به همان »خمینیت«

اسـت بـه حسـب     . اما هرچه کم شود، از آن حد پایینتر خواهیم آمـد. ممکـن  بیشتر است
اما باطن قضیه، هرگز اینگونه نخواهد شد و آن وقـع و   تر شود؛ظاهر ارتباطاتشان دوستانه

 کشـور ارتباطات اینها، با مـثالً فـالن   یم میبینوجود نخواهد داشت. کما اینکه  هیبت، دیگر
خیلى مهربانتر اسـت؛ امـا یـک ذره بـراى آن،      اسالمى که از ما جمعیت بیشترى هم دارد،

 . نمیبینندتى واقعى قائل نیستند و در آن ابهاحترام و ارزش 
 

 28/2/72، اللَّه الحرامپیام به حجاج بیت

 ؛       
ي اوهام بیرون کشید و رازهاى آن را در دوران ما بزرگترین کسى که حج را از پرده

در ذهن و نیز در عمل جمع عظیمى از مسلمانان، نمایان ساخت امام راحل کبیر ما بود. 
ِ «ج ابراهیمى را ندا کرد و خالیق را بدان فرا خواند. یکبار دیگر صالى: او ح ّ ِ ّ    

 را به گوش جهانیان رسانید.  1»ّ َ ِ 
 

         
ي اسـتکبار اسـت.   شک کارآمـدترین حربـه  تبلیغات مدرن و داراى پوشش جهانى، بى

کـه بیشـترین تـالش خـود را      ايهاى صوتى و تصویرى و مطبوعـاتى رسانهامروز تعداد 
                                           

 . ] حج بانگ برآورو در میان مردم براى [اداى. 27ي ي حج، آیهسوره 1
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اند، بسیار زیاد و همچنان رو به افـزایش اسـت. کارشناسـانى    وقف دشمنى با اسالم کرده
مزدور، فقط سرگرم ساختن و پرداختن مطلب و خبر و تحلیل، براى گمـراه کـردن ذهـن    

ضت اسالمى و شخصیتهاى بـزرگ  مستمعان خود و معرفى نادرست و ترسیم زشت از نه
وقفـه و  اند، و جمهورى اسالمى در سالهاى پس از پیروزى انقالب تـا امـروز بـى   اسالمى

مواجه بوده است. باید گفت که این ترفنـد نیـز در   اي روزافزون با چنین تبلیغات خصمانه
 مقابل حرکت اسالمى اصیل و نشأت گرفتـه از فطـرت و نیـاز، توفیـق زیـادى نداشـته و      

الشـأن در  مقصود دشمن را برنیاورده است. گسترش موج دعوت انقالبى امام راحل عظیم
سراسر دنیاى اسالم و حضور فکر و نام و رهنمود و عکس و نشان آن بزرگوار در شـرق  

ـ    و غرب عالم، با وجود آن ت مخـدوش کـردن   همه تبلیغ دروغ و سخن ناحق کـه بـه نی
است، روشنترین دلیـل ایـن مـدعا     ته و پخش شدهسیماى ملکوتى آن وارث پیامبران، گف

 است.  
 

؛        
رغم دشمن، اصول جمهورى اسالمى که همان راه امام و مبانى مسلّم اسالم است، به

در ایران اسالمى، معتبر و مبناى زندگى سیاسى و اجتماعى ما است و دولت و ملت 
را که با فداکارى و بذل  وآله)علیهاهللا(صلّیي اسالم ناب محمدىسایهایران، زندگى در 

طى از دست نخواهند داد و اصول امام یعزیزترین جانها بدست آمده، در هیچ شرا
و در رأس آن اصل عدم انفکاك دین از سیاست و مقاومت در برابر  علیه) اللَّه(رضوانخمینى

ي جمهورى دن اسالم و قرآن، اصول همیشه زندهیگرى مدرن، براى منزوى کرفشار ماد
  اسالمى باقى خواهد ماند.

 
 12/3/72، »(ره)سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى«کننده در در جمع مهمانان خارجى شرکت

       
م اما. یاد اگر در سالگرد امام، سخن از امام گفته میشود، فقط یک کار تشریفاتى نیست

راحل، براى ما یک کارِ صورى و ظاهرى نیست؛ بلکه یک امر باطنى و معنوى و حقیقـى  
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یعنى اینکه راه امام زنـده شـود، حـرف امـام زنـده بمانـد و        امام را زنده کردن،. یاد است

فریاد، در همین کلمه خالصه  . اینانعکاس فریاد امام در دنیاى اسالم، همچنان حفظ شود
   »کنند. ن بیدار شوند. مسلمانان تجاوز نکنند؛ اما حقّ خودشان را طلبمسلمانا«میشود که 

 
 14/3/72تهران،  يهاى نماز جمعهدر خطبه

   
ي برادران و خواهران عزیز را بـه حفـظ تقـواى الهـى دعـوت و توصـیه میکـنم.        همه

را اقامه میکنیم که شاید بخصوص در این نماز جمعه که به یاد و در کنار مرقد کسى نماز 
 بشود گفت بزرگترین خصوصیات او، تقوا و پرهیزکارى بود. 

بزرگوار را در ایـن جمـع    مراسم چهارمین سالگرد ارتحال امام امروز به مناسبت اینکه
عظیِم مردم سراسر کشـور، بخصـوص مـردم عزیـز تهـران و همچنـین مسـافرانى کـه از         

مندى اند، و نیز جمع عالقهده و بعضى سواره آمدهشهرهاى مختلف کشور، بعضى پاى پیا
بزرگوارمـان   ي امـام ي اول را به مطلبـى دربـاره  از میهمانان خارجى برگزار میکنیم، خطبه
عزیز و بزرگوار، بسیار گفته شده و بسیارها  ي اماماختصاص میدهم. اگرچه، سخن درباره

 هم ناگفته مانده است.
 

           
ي اول عرض میکنم، این است که دو جریان در زمان حیات مطلبى که امروز در خطبه

امام، در سطح جهان، در ارتباط با انقالب و با شخص امام وجود داشت. بعد از رحلت 
الظّاهر تا مدتهایى که خداى امام بزرگوار تا امروز هم، هر دو جریان باقى است و على

ال عمل آن را میداند، باقى خواهد بود. این دو جریان، یکى عبارت است از جریان متع
آمیزى که استکبار جهانى با انقالب ما داشت و آن را با انواع خصومت و دشمنى خباثت

و اقسام روشها نشان میداد و اعمال میکرد و این دشمنیها امروز هم ادامه دارد و گویا باز 
داى متعال اراده کرده است ادامه خواهد داشت. جریان دوم عبارت هم تا آن زمانى که خ

است از جریان گسترش نهضت گرایش به اسالم و پیوستن نسلهاى جوان در بسیارى از 
که این جریان هم در زمان امام، با  )علیهتعالى اللَّهرضوان(کشورهاى اسالمى به نهضت امام
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سال از درگذشت  امروز هم که چهار وسعت و گسترش و سرعت بسیار وجود داشت و
امام میگذرد، باز همین جریان ادامه دارد. وقتى شما به سطح عالم نگاه کنید، میبینید هر 
روز که میگذرد، در کشورهاى اسالمى، جمعى به نهضت بیدارىِ اسالمى، که امام 

 ي آن بود، میپیوندند و آن را توسعه میدهند.بزرگوار ما برانگیزاننده
 

         
الشّأنِ ما در آنجاست و دلها مجذوب آن چرا هرجا که نشانى از نداىِ امام راحلِ عظیم

نداست و قدمها در راه اهداف آن حرکت میکنند، استکبار موضعگیرى میکند؟ علـل ایـن   
 دشمنیها، مواردى است که عرض میکنم: 

 ین از سیاست: عدم تفکیک دعلت اول
زنـدگى اسـت.    يهي تفکیک نشدن دین از سیاست و از صـحن ي اول مسئلهدر درجه

ي زندگى انسانها دخالت جمهورى اسالمى عمالً اثبات کرد و نشان داد که دین در صحنه
دارد و دین مقدس اسالم نیامده است تا انسانها در کنج معبدها، فقط بـه عبـادت مشـغول    

ي مسائل عظیم اجتمـاعى و  ي سیاست و عرصهزندگى مردم، صحنهي شوند. بلکه صحنه
ي اول اسـت. ایـن،   سیاسى و اقتصادى، در قلمرو احکام مقدس اسالمى است. این، مسئله

مهمترین خصوصیتى است که استکبار با آن مخالفـت میکنـد. هـرکس کـه طرفـدار دیـن       
جهـانى بـا او کـارى نـدارد.      مقدس اسالم باشد، اگر دین را از سیاست جدا کند، استکبار

آنجایى که دین وارد میدان سیاست میشود و به زندگى مردم و امور اساسى حیات جهـان  
و امور دنیوى مردم کار دارد، استکبار جهانى ظـاهر میشـود. چـون میدانـد کـه در چنـان       

ز اى آنهـا را میگیـرد و مـانع چپاولهایشـان ا    ههاستفادوضعى، دین، جلوِ زورگوییها و سوء
 منابع طبیعى و انسانى جهان اسالم میشود.

 

 ي دولت غاصب صهیونیستعلت دوم: مسئله
ایـم: دولـت   یکى دیگر از علل دشمنیهاى استکبار با ما، همین موضوع است کـه گفتـه  

غاصب صهیونیست، باید بساط خود را جمع کند. یهودیها میتوانند در فلسطین بمانند، اما 
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ي بـه ملـت فلسـطین و فلسطینیهاسـت و آنهـا، مثـل همـه       حکومت در فلسطین، متعلّـق  

کشورهاى دیگر، هرکس را خواستند آنجا نگه میدارنـد. امـا دولـت صهیونیسـت، دولـت      
ي فلسطین است. امام راحل، بارها این موضـع  غاصبى است. این، موضع ما در قبال مسئله

ایم و بـاز  ما بارها گفته اند و نظر قطعى جمهورى اسالمى ایران است. این رارا اعالم کرده
هم خواهیم گفت. اعالم این موضع، از موضوعهایى است که دشمنان اسـتکبارى را از مـا   

 عصبانى میکند.

 هاي اسالمیي نهضتعلت سوم: حمایت از همه
ي کسانى است که در راه اسـالم و  ى دیگر، حمایت معنوى و سیاسى ما از همهمسئله

هرکس، در هرجاى دنیا براى عزّت اسالم قیام کند، مـا از  حاکمیت اسالمى تالش میکنند. 
» شما پشتیبانى مادى میکنید.«او حمایت معنوى و سیاسى میکنیم. دشمن میخواهد بگوید 

شما بـا نهضـتهایى کـه در کشـورهاى اسـالمى      «این، دروغ است. دشمن میخواهد بگوید 
را، ارتباط بـه آن معنـایى را کـه     ما ارتباط سازمانى را، ارتباط رسمى» است، ارتباط دارید.

ي کسانى که در دنیاى اسالم، به دشمن در نظر دارد، جداً تکذیب میکنیم. البته امروز همه
تأثیر امام بزرگوار ما هستند. در اینکـه تردیـدى نیسـت.    نام اسالم صدا بلند میکنند، تحت

البتان را صادر میکنیـد؟  ي عید فطرِ امسال گفتم: دشمن به ما میگوید چرا انقمن در خطبه
ما در جواب دشمن میگوییم انقالبمان را صادر نمیکنیم. انقالب ما صادر شد و گذشت و 
تمام شد! شما در مقابل یک عمل انجام شده قرار دارید. صدور انقالب به معنـاى صـدور   

ي اشـخاص بخواهـد ادامـه داشـته باشـد.      یک کاال نیست که بطور دائم، آن هم به وسیله
ر یک فکر و یک اندیشه، به معنـاى آن اسـت کـه آن اندیشـه، صـحیح اسـت و دل       صدو

روز آثـارش  انسانها را در اکناف عالم، به خود جذب میکند. این کار انجام گرفت و روزبه
را در دنیا حتى بعد از رحلت امام بزرگوار ما نشان میدهـد. ولـى مـا حمایـت معنـوى و      

مصر، یا در الجزایر، یا در سایر کشـورهاى اسـالمى،    سیاسى میکنیم. ما جوانانى را که در
به نام اسالم سخن میگویند، یا مسلمانانى را که در تاجیکستان از تفکر اسـالمى و قرآنـى   
حمایت میکنند، یا مسلمانانى را که در هند، هویت اسالمى خودشان را میخواهنـد حفـظ   

یم بعثى قرار دارنـد، یـا هـر گـروه     کنند، یا مسلمانان مظلومى را که در عراق زیر فشار رژ
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ي عالم تفکر اسالمى را احیا میکنـد، قبـول داریـم و حمایـت     مسلمانى را که در هر نقطه
میکنیم. قلبًا براى آنها دعـا میکنـیم و از بعـد سیاسـى، در سـطح جهـان از آنهـا حمایـت         

 مینماییم. این هم یکى از مسائل است.
 

؛   (ره)ِ         
اى هـ همن البته اطمینان دارم که ملت عزیزمان، در این انتخابات هم مثل انتخابـات دور 

گذشته، شرکت خواهد کرد. لکن گمان میکـنم ایـن انتخابـات، خصوصـیتى دارد. امـروز      
گذشـته، همـه    هاى رژیـم ها و تفالهماندهداران، گروهکها، پس، صهیونیستها، سرمایهامریکا
سال از رحلت امـام بزرگـوار، مـردم     اند، تا بگویند با گذشت چهاردست هم دادهبهدست

اند. میخواهند این را وانمود کنند. ملت ایران باید با نسبت به انقالب و راه امام، سرد شده
رأى و انتخابـات، ثابـت کنـد کـه     قاطعیت و قدرت تمام، با حضـور در سـرِ صـندوقهاى    

ي او و سال از رحلت آن بزرگوار گذشته است، اما مردم به راه او، به توصیه هارچه چاگر
، همچنـان  »بایـد در انتخابـات شـرکت کنیـد    «ي او، که به مردم فرموده است به وصیتنامه

 وفادارند.
 

؛          
بـه شـما بـرادران و خـواهران،     ي امام بزرگوارمان اسـت. میخـواهم   یک جمله درباره

استنباط خودم را از عظمت و مکانت این بزرگوار بگویم. اعتقاد من این است که عظمتى 
که این مرد الهى و معنوى، حتى بعد از درگذشت خود، در دلهـا و چشـمها پیـدا کـرد و     

ي سال شده و دلها متوجـه بـه او و مجـذوب    مرقد او محل زیارت مشتاقان در تمام دوره
ي وست، بخاطر این است که او یک انسان مخلص و پرهیزکار بود. آن بزرگوار، در همـه ا

کارها، براى خدا و در راه خدا و به نام خدا، حرکت و عمل میکـرد. مـا راه خـدا را بایـد     
 براى خدا و به کمک الهى بپیماییم و طى کنیم.

 
 



394  / ،  ، 
 91/3/72، »عید غدیر«والن کشورى و لشکرى، به مناسبت ئدر دیدار مس

        
ي حرکات و سکناتش تا در زمان خود ما کسى که اخالص بر وجود او، بر همه

آنجایى که فهمیدیم و شناختیم حاکم بود، امام بزرگوارمان بود. البته بین امام ما و 
شه میگفت که ما امیرالمؤمنین، فاصله از زمین تا آسمان است. خود آن بزرگوار هم، همی

را با کسى مقایسه یا حتى تصور  )والسالمة الصالعلیه(طالبابى بنکجا میتوانیم مقام واالى على
کنیم! این امرى بدیهى است. اما انسانى که تالش میکند، تمرین میکند، این ریاضت را به 

 خود میدهد که تالشش براى خدا باشد، ببینید منشأ چه آثارى میشود!
که امام در این برهه از تاریخ توانست انجام دهد، گمان میکنم در طـول تـاریخِ   کارى 

جا سابقه نداشـته اسـت. مصـلحین زیـاد     بعد از اسالم، با این عظمت و این ابعاد، در هیچ
اللَّه زیاد بودنـد؛ امـا آن انسـانى کـه     سبیل بودند، گویندگانِ حق زیاد بودند، مجاهدین فى

ول عظیم را در دنیا، به نام خدا، به نـام دیـن، بـه نـام ارزشـهاى      توانست این تحرك و تح
اى مادى است، بـه وجـود آورد، او   ههمعنوى و الهى، آن هم در دنیایى که ماالمال از انگیز

بود. غیر از او، ما کس دیگرى را نمیشناسیم. این، به برکت اخالصش بود. او براى خـاطر  
رف میزد. وقتى آنچه که انسـان میگویـد و عمـل و    خدا اقدام میکرد و براى خاطر خدا ح

ولیت میکند، براى خدا باشد، کارها هم بر انسان آسان خواهد شد. چـون بـراى   ئقبول مس
اى نفسـانى، در آن طیـف و   هـ هخداست، نفْس انسان، در آن، تأثیر و دخالتى ندارد. انگیـز 

کردن مسـئولیت آسـان   میدان، حضور ندارند. لذاست که قبول مسئولیت آسان است، رها 
است، اقدام کردنْ آسان است، گفتنِ آنچه که باید گفت، آسان است، نگفتنِ آنچه که نباید 
گفت، آسان است، تصمیم گرفتن، آسان است، نوشیدنِ جامِ زهر، آسان اسـت، مقابلـه بـا    

 رو شدن با ابرقدرتها، آسان است.ي دنیا، آسان است، روبههمه
 

 26/3/72، »محرّم«ي ماه روحانیان، در آستانه ، طلّاب وعلمادر جمع 

     ّ     
ي کربال ي کربال همین انقالب شکوهمند ماست. اگر حادثهآخرین برکت عظیم حادثه

 57گیرى از آن نبود، این انقالب پیروز نمیشد. امام بزرگوارمان که در محرّم سـال  و اسوه
 ، این خط و این درس را از محرّم دادند. »ماهى که خون بر شمشیر پیروز است«د فرمودن
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 » سازمان بهزیستى«، »وزارت آموزش و پرورش«در دیدار کارکنان 
 1372/ 04/ 23 ،»سازمان تأمین اجتماعى«و 

      
وت و قـدرت ادامـه   ما راه اسالم را، آنچنان که انقالب و امام بـه مـا آموختنـد، بـا قـ     

 خواهیم داد.
 

       
ى عزیز شهدا، شما جانبازان و شما کسانى که براى انقالب، از جان یـا  هاخانوادهشما 

گذارى کردید، باید بدانید کـه بحمداللّـه ایـن خونهـاى پـاك، اثـر       عزیزان خودتان سرمایه
گوار، کار خودش را کرده اسـت. فـداکارى و   خودش را بخشیده است. تالشهاى امام بزر

عصـر،  شاءاللّه تحت توجهـات ولـى  مجاهدت شما ملت، تأثیر خود را بخشیده است و إن
روز ایـن ملـت   ي آن بزرگوار، روزبهي زاکیهارواحنا لتراب مقدمه الفداء و عنایات و ادعیه

فـت و بـراى ملتهـاى    در راه استقالل و سربلندى و آبادى و بهبود زندگى پیش خواهـد ر 
 دیگر الگو خواهد شد.

 
 12/5/72، »هاشمى رفسنجانى«ي دوم ریاست جمهورى آقاى در مراسم تنفیذ حکم دوره

            
 فاصله داریم. نظام سوسیالیستى، فرصت 1ما با نظام سوسیالیستى هم، به همین اندازه

را از مردم میگیرد؛ ابتکار و میدان را میگیرد؛ کار و تولید و ثروت و ابزار تولید و منابع 
ي سرمایه و تولید را در دولت متمرکز، و به آن متعلق میکند. این، غلط اندر غلط عمده

است. در اسالم، چنین چیزى نداریم. نه آن را داریم، نه این را. هم آن غلط است، هم 
قتصاد اسالمى، درست است. اینطور نیست که نظام اقتصادى اسالمى، عبارت این. نظام ا

هم  )علیه اللَّهرضوان(اى مصلحت باشد. نخیر! نظر شریف امامباشد از هرچه که در هر دوره
 این نبود. من خودم یک وقت از ایشان پرسیدم.

 
                                           

 داري. ي نظام سرمایهبه اندازه 1
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الشّأن، این ملت را خوب شناخته بود و عظیم این ملت بزرگ، ملت خوبى است. امام
کس را مثل آن بزرگوار ندیدم که با خصوصیات این ملت، اینگونه آشنا باشد و من هیچ

هست  علیه و آله) اهللا(صلیبه او اینطور ایمان داشته باشد. همینطور که در قرآن راجع به پیغمبر
ْ «که فرمود:  ِ  ُ ِ ْ ُ  َ  ِ َّ ِ  ُ ِ ْ ُ َ ِ ْ  ، امام به این ملت ایمان داشت. 1»ُ

 
 12/5/72، »هاشمى رفسنجانى«االسالم و المسلمین ي ریاست جمهورى حجتتنفیذ حکم دومین دوره

    ّ ؛   (ره)    
ي گذشته، عزّت و اقتدار ي چهار سالهخداى بزرگ را حمد و سپاس که در دوره

عنوى جمهورى اسالمى ایران را که ناشى از لطف و تأیید الهى و مرهون عنایات و م
و منقّش به نام ماندگار و پرافتخار امام راحل است،  االعظم روحی فداه)اللّه(ولىتوجهات حضرت
 استمرار بخشید

 

         
ایران را به لطف و رحمت خود، مطمئن  خداى بزرگ را حمد و سپاس که ملت عزیز

ي تبلیغاتى صهیونیستى و هاى خنّاسان را که در قالب شبکهو دلگرم فرمود؛ توطئه
اند، استکبارى، سعى خود را بر شکستن روحیه و مقاومت ملت ایران متمرکز کرده

همواره نقش بر آب ساخت و دلهاى مؤمن و حقجوى این امت پیشرو را به صدق 
خود مستحکم کرد، تا مردم ایران در هرجا که حضور و رأیشان براى انقالب و ي وعده

نظام جمهورى اسالمى الزم بود، با حضور و اعالم رأى خود، دشمن را ناکام سازند و به 
جمهور، با هشیارى و انگیزه و حساسیت به نداى الهى، لبیک گویند و در گزینش رئیس

 2ام و مرشد و معلّم بزرگشان عمل کنند.پاى صندوق رأى آیند و به وصیت ام
                                           

 .61ي یهآ ي توبه،سوره 1
سـالم و المسـلمین آقـاى خـاتمى،     االمـتن تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـورى حجـت      «مضمون ایـن مطلـب در    2

، »دمحمد خـاتمى سـی «االسـالم والمسـلمین   تریاست جمهورى حج در مراسم تنفیذ حکم«و » 12/5/1376
نیـز تکـرار شـده    » 12/7/1377، »ائتالف خط امـام «ي گروههاى موسوم به پاسخ به نامه«و » 12/5/1376

 است. 
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 3/6/72، »هاشمى رفسنجانى«ي دوم ریاست جمهورى آقاى در آغاز کار دوره» هیأت دولت«در دیدار 

     ؛ 
ي خودمان را نسبت به شهداى گرانقدر دولت جمهـورى  الزم است که تجلیل شایسته

ي شـهداى  ، همینجا عرض کنـیم. همینطـور بقیـه   »باهنر« و شهید» رجایى«اسالمى، شهید 
ولیتهاى بـزرگ، خودشـان را در   ئعزیزى که در طول این چهارده، پانزده سال، با قبول مس

معرض خطرات عظیمى قرار دادند و به شرف شهادت هم نائل آمدند. خداونـد درجـات   
بزرگتـر و تجلیـل بیشـتر، از    آنها را عالى و آنها را با اولیایشان محشور کند. البته، سـپاس  

روح مطهر امام بزرگوارمان است که این راه را ایشان باز کرد و همت بزرگ آن مرد بـود  
ي که به همه این فرصت را بخشید کـه هـرکس بتوانـد بقـدر توانـایى و شـوق و عالقـه       

 خودش به مردم، در جمهورى اسالمى خدمت کند. 
 

 11/6/72، »روایت فتح« يکنندگان مجموعهمصاحبه توسط تهیه

         
، کمک به اینها و رساندن خمپاره بود. بایستى از ارتش، به زور میگرفتیم. 1کار دوم

البته خود ارتشیها، هیچ حرفى نداشتند و با کمال میل میدادند. منتها آن روز باالى سر 
جا شود و ما با ت مانع از این بود که چیزى جابهارتش، فرماندهى وجود داشت که بشد

مشکالت زیاد، گاهى چیزى براى برادران سپاهى میگرفتیم. البته براى ستاد خود ما، 
ي جرأت نمیکردند ندهند؛ چون من آنجا بودم و آقاى چمران هم آنجا بود. من نماینده

 امام بودم.
در رادیو  ي امامز دو، سه هفته) نامهچند روز بعد از اینکه رفتیم آنجا، (شاید بعد ا

ي من هستند. خوانده شد که فالنى و آقاى چمران، در کلّ امور جنگ و چه و چه نماینده
هست. لذا، ما هرچه میخواستیم، راحت  اللّه علیه)(رضواناینها توى همین آثار حضرت امام

به منطقه بروند، در  هاى سپاه؛ بخصوص آنهایى که میخواستندتهیه میکردیم. لکن بچه
 عسرت بودند و یکى از کارهاى ما، پشتیبانى اینها بود.

 
                                           

منظور، کار دوم در ستادي که رهبري در زمان جنگ حضور داشتند. کـار اول، عملیـات چریکـی درون اهـواز      1
 مرحوم چمران بود. توسط تشکیالت 
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، چند ماه فاصله افتـاد و بالفاصـله ایـن    »االئمه ثامن«البته بین فرمایش امام و عملیات 
بنـدى  شخیص دادند. وقتـى انسـان جمـع   کار انجام نگرفت. منتها امام، مسئله را درست ت

میکند، دو نقطه براى دشمن خیلى مهم بود: یکى همین انتهاى محلّ اتصال ایران به عراق 
ي آبادان. یک نقطه هم دزفـول  در جنوب که عبارت بود از آبادان و خرمشهر و کلّاً جزیره

یکردنـد و  عبـور م » کرخـه «بود. دزفول از این جهت اهمیت داشت کـه اگـر از پـل روى    
ي دزفول را میبستند، کـل خوزسـتان در محاصـره قـرار     دزفول را تهدید میکردند و جاده

میگرفت و راههاى ما بسته میشد. بنابراین، دزفول براى دشمن اهمیت استراتژیک داشت. 
را » عباس دشت«لذا شما میبینید، دشمن جلوِ دزفول، پنج، شش لشکر خوابانده بود. تمام 

ي اصـلى بـود.   . (آنجا را هم بنده از نزدیک دیده بودم.) یک نقطه هـم، نقطـه  پر کرده بود
چون دشمن، دزفول را که نمیخواست نگه دارد. به فرض هم، اگر کارى میکـرد، دزفـول   

ي آبـادان  ي آبادان بود. جزیرهبرایش ماندنى نبود. جایى که براى او مهم بود، اصل جزیره
اروند را میخواست داشته باشد. بنابراین، محلّـى کـه   را میخواست. بطور مطلق، دو طرف 

ي آبـادان بـود کـه شـامل     برایش مطلوب نهایى و قطعى بود و بروبرگرد نداشت، جزیـره 
ي حسـاس بـود. خرمشـهر را همـان     آبادان و خرمشهر میشد. لذا، این دو نقطه، دو نقطـه 

بـود کـه قابـل     ي مقاومت عجیب گرفتند. یعنـى طـورى  روزهاى اول با وجود آن حماسه
دفاع نبود و گرفته شد. اما آبادان را نتوانستند بگیرند. هدف این بـود کـه حـاال کـه از آن     

شـده بـود   طرف نمیتوانند بیایند، دور بزنند و از جزیره وارد شوند. یک کار بسیار حساب
آمد و موفق هم شده بود. همـانطور کـه گفـتم،    قدم هم پیش میبهکه دشمن میکرد و قدم

 ي آبادان، در حقیقت محاصره شده بود.رهجزی

» ایـن حصـر بایـد شکسـته شـود.     «اى اساسى انگشت گذاشتند. گفتند: امام روى نقطه
ي دشـمن را کـه   ي اصلى جنگ و حملـه یعنى در حقیقت یکى از آن دو نقشه و دو نقطه

 عبارت بود از تصرّف نهایى و قطعى این بخش از کشور ایران، بـا ایـن دسـتور خودشـان    
خنثى کردند. معلوم بود که وقتى امـام دسـتورى بدهنـد، جوانـان میرونـد و آن را عمـل       

 ي دقیقى بود. شدهبنابراین، دستور، دستورِ حکیمانه و حساب میکنند.
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     (ره)   
یخش دقیقاً یـادم  فرمودند (ظاهراً در همان اوقات بود و حاال تار که اماماز همان وقتى

ي عبـور دشـمن، از   اى را در نزدیکى منطقهنیست) یک عده از جوانان سپاه رفتند و نقطه
آیـد،  بود انتخاب کردند. آنطور که به ذهـنم مـی  » مارد«ي کارون که تقریباً حدود رودخانه
بود. آنجا زمین را گود کردند و نزدیک دشـمن، وارد سـنگرها شـدند؛    » محمدیه«اسمش 
 اینکه امکاناتى داشته باشند.  بدون
 

 14/6/72، »(ع)و امام صادق (ص)والدت پیامبر اکرم«والن و قشرهاى مختلف مردم در روز ئدر دیدار مس

  (ره)       
اینکه امام بزرگوار توانست اسالم را عزیز کند، به برکت ایجـاد احسـاسِ وحـدت در    

ن بود. مسلمان در اقصى نقاط عالم، به نام امام حرکت میکرد. فکر نمیکرد کـه  بین مسلمی
ایـن  » ام.او سـنّى اسـت، مـن شـیعه    » «ام، او شیعه اسـت. من سنّى» «مذهب من چیست؟«

حالت براى دشمن، حالت مضرّى است. دشمن میخواهد این را بشکند. حال اگر دوسـت  
زدنمان، بـا   تکبارى، خود من و شما، با حرفجاى قدرتهاى اس این را بشکند چه؟ اگر به

نوشتنمان، با گفتنمان، این وحدت را بشکنیم، شیعه را از سنّى، سنّى را از شیعه جدا کنیم، 
هاى سنّى: این فرقـه را از  چه میشود؟ بعد که اینها از هم جدا شدند، نوبت میرسد به فرقه

صحاب این فروع را از اصحاب آن آن فرقه، اصحاب این اصول را از اصحاب آن اصول، ا
فروع. بعد نوبت میرسد به شیعه: این فرقه را از آن فرقه، این دسته را از آن دسته! مگر بـر  
کسى ابقا میکنند چرا ما باید به خواست دشمن حرکـت کنـیم؟ اینکـه امـام اینقـدر روى      

تى نیسـت.  ي احساساتکیه میکردند، براى این است که این، یک مسئله» وحدت«ي مسئله
ي دیگر اهانت کنـد، اگـر بـا    کس به مقدسات آن فرقهي عقالنى است. هراین یک مسئله

ي دیگر برخورد کند، به هر اندازه که برد کارِ او باشـد، بـه ایـن    خشونت و اهانت با فرقه
 که میخواهد باشد.وحدت ضربه زده است؛ هر

 
 25/6/72فقیه در دانشگاهها،  د نمایندگى ولىاحکام انتصاب رئیس و اعضاى شوراى سیاستگذارى نها

        
ویـژه دانشـجویان کـه    رشد اندیشـه نـاب اسـالمى در میـان قشـرهاى دانشـگاهى بـه       
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گیرى از استعداد و شور و جوشش خداداد این بخـش  ي کشورند و بهرهدار آیندهسررشته

درست و تعالى و ایمان زالل دینى در سطح کشور و  ارزشمند جامعه براى گستردن تفکر
مقاصد بزرگ جمهورى اسالمى بوده و در این راه تالشهاى ارجمندى بـه   جهان، از جمله

کار رفته است. طنین نداى امام بزرگوار ما، همواره در فضاى کشور زنده خواهد ماند کـه  
بـزرگ میدانسـت و فضـالى     دانشگاه مؤمن و متعبد به هدایت الهى را یکى از آرزوهـاى 

 روحانى و دانشگاهى را به همکارى در این راه توصیه میفرمود.  
 

 25/6/72، »سپاه پاسداران انقالب اسالمى«والن ئدر دیدار فرماندهان و مس

ِ (ره)      ، 
الم نبـود؛  ي اسـ شـده شدگانِ واقعى اسالم! نسل ما، تربیتاى جوانان مؤمن! اى تربیت

ي اسالمید. شما آن نسلى هستید که یک مرد الهى و معنوى که نظیر او شدهاما شما تربیت
 را امت ما در تاریخ خود کم دیده است وقتى نگاهتان میکرد، دلش از امید موج میزد.

 

       ِ    
نزده سال حـرفش را از زبـان امـام بزرگـوارش و از     جمهورى اسالمى ایران، در این پا

زبان ملت ایران گفته است و باز هم حرف، همـان اسـت. حـق، بـا گذشـت زمـانْ کهنـه        
 نمیشود و ناحق نمیگردد. ظلم هم با گذشت زمان، مشروعیت پیدا نمیکند.

ي ملـت فلسـطین از آنهـا    چهل و پنج سال پیش، ظلمى صورت گرفتـه اسـت: خانـه   
قید و شرط، باید بـه ملـت فلسـطین برگـردد.     ست. این خانه، به تمامه و بىغصب شده ا

نشـینى نمیکنـد. مرتـب    حکومت اسالمى، خصوصیتش این است که با جوسـازى، عقـب  
رروى دنیا، با جنجـال و  یعنى چه؟! اگر قدرتهاى پ» منزوى» «آقا، منزوى میشوید!«بگویند 

را حق کنند، ما هم مثل دیگران کنار بـرویم   و صدا، آمدند و خواستند ناحقّى هیاهو و سر
 ؟! پس معناى حکومت اسالمى چیست؟»صحیح میفرمایید«و بگوییم 

خوب؛ معلوم است در بین افرادى که جز باطل و جز زورِ نامشروع، هیچ چیز 
ّ «برایشان مطرح نیست، انسانْ منزوى خواهد شد.    ّ ُ معلوم است! مگر  1»ً ُ  

                                           
 . گیرندیات مچون تو را ببینند فقط به مسخره. 36ي یهآ ي أنبیاء،سوره 1
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، دعوت را آورد، منزوى نبود؟ مگر امام بزرگوار ما، در دوران )علیه اللَّهصلوات(غمبروقتى پی
ي خودش غریب و منزوى نبود؟ منزوى یعنى چه؟! حکومت ي طاغوت، در خانهسلطه

و  امریکااسالمى، این جوانمردى و رشادت را دارد که آنچه را حق است بگوید و از 
 قدرتهاى متحد در دنیا نترسد. 

 
 72/7/3، علیها)اهللا (سالمیادداشت رهبر انقالب در دفتر یادبود حرم مطهر حضرت معصومه

       
اهللا حاج شیخ عبدالکریم حائري و مرحوم القدر مرحوم آیتخداوند عالمِ عظیم

یف محشور فرماید و شر 2این مضجع 1يرا با مضطجعه تعالی)اهللا (رحمهماهللا بروجرديآیت
ي تالشهاي گذشتگان دمید به عالیترین روح مقدس امام بزرگوار را که روحی در همه

 درجات نائل فرماید و شما آقایان عزیز را حفظ کند.
 

 7/7/72، »(ع)الحسین پادگان انصار«در مراسم صبحگاه مشترك نیروهاى سپاه در 

 ِ   ّ        ؛  
عظیم، خود شما جوانان، با فکر روشن و بازى که داریـد؛ بـا آن    راجع به این انقالب

دل پاك و حساسى که خدا به شما داده است، فکر کنید. وضـع ایـن دنیـا را نگـاه کنیـد.      
ت را ببینیـد. بعـد برگردیـد بـه سـمت کشـور و         حرکت و سیر دیوانه وار به سـمت مادیـ

یک مـرد عـارف    ي خودتان و پیام یک حرکت، یک حکومت، یک نظام به رهبرىجامعه
الهى محض را، که کمترین ارتباط و تعلّقى را برحسب آنچه کـه عـادت مـا مـردم عـادى      

ي است با مادیات داشته است، در ایرانِ اسالمى مشـاهده کنیـد و ببینیـد ایـن چـه نفحـه      
جود آن مرد و سـخنان او، یکـى از نفحـات    عظیمى از سوى پروردگار بوده است! خود و

 بود که از دست ما گرفته شد.
  

                                           
 گیرنده.آرام 1
 آرامگاه. 2
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نگـر کـه زرق و بـرق دنیـاى مـادى      یکوچـک و سـطح  الـنّفس و دل آدمهاى ضـعیف 
طرف خود متوجه میکند، گمان نکنند که امام آنها را ندیده بـود و از آنهـا    چشمشان را به

ملت ما براى خـدا و فضـیلت و معنویـت قیـام     «داشت. امام بزرگوار که آمد، گفت: خبر ن
آن زرق و برقهـا انسـان و   » ایستد.کرده است، نه براى زرق و برق مادى. و در این راه مى

انسانیت را کامیاب و اقناع نمیکند. آنها مال انسان نیست. آنهـا یـک انحـراف در زنـدگى     
آمیز مینگرند، فریاد کیمان غرب و کسانى که با چشم حکمتبشرى است. امروز این را ح

ها، ضد آن را فریـاد کننـد؛   میکنند. بگذار سیاستمداران آن را پنهان کنند؛ بگذار تبلیغاتچی
نگرها، عمق قضیه را نفهمند و باطنها را نبینند. امـا واقعیـت ایـن    ا و سطحىههبگذار ندید

اسـالم اسـت، معنویـت اسـت، فضـیلت اسـت،       است. چیزى که انسان را نجات میدهد، 
اعتنایى به زرق و برقهاست. چیزى که بشر را به عدالت میرسـاند، خـط مسـتقیم الهـى     بى

 است.
 

 12/8/72، »روز ملى مبارزه با استکبار«آموزان و دانشجویان به مناسبت در دیدار دانش

  ّ     ِ   ِ   ّ۱۳  
یک عده ضعیف، امروز نیایند وسوسه کنند و طورى شود که جوان ما، دانشجوى مـا،  

نـه آقـا!   » ي جاسوسى را تسـخیر کـردیم؟!  این چه کارى بود که النه«با خودش فکر کند: 
یکى از بهترین کارهایى که در انقالب ما شد، همان کار بود. امام یک جوان نبود که شـما  

ي امـام، آن پیـر حکمـت و مـرد حکـیمِ دنیادیـده      » ى زد.احساساتى شد و حرفـ «بگویید 
مجرّب، با دید نافذ خود، آنطور از حرکت دانشجویان در آن روز تجلیل کرد. پـس امـام،   

نه فقط از روى تبعیـت؛ بلکـه از    -به حقیقتى پى برده بود که این را گفت. ما نیز همان را
 دیق میکنیم.روى احساس، از روى بینش و از روى منطق تأیید و تص

الملـل  یکى از بهترین کارها، همان کار بود. چرا؟ بخاطر اینکه عمدتاً بعد از جنگ بین
دوم، انقالبهاى متعددى در سرتاسر عالم به وقوع پیوست. در آفریقـا، در آسـیا، در اروپـا،    
خیلى کشورها حکومتهاى خودشان را از دسـت دادنـد. ایـن کشـورها دو دسـته بودنـد:       

هایى بودند که خودشان را دربست به بلوك شـرق؛ یعنـى بـه روسـها و یـا      بعضى، کشور
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ي آنها شدند. ما در این پانزده سال عمرِ جمهـورى  بعدها به چینیها تسلیم کردند و وابسته
والن دنیا را از نزدیک ببینیم، دیـدیم در  ئاسالمى، که خداى متعال فرصت داد خیلى از مس

شان، اینطـور باورشـان آمـده بـود کـه بایـد وابسـته بـه         این کشورها، حتى عقال و مدبرین
ي عجیب و غریبى را که دو سال پیش اتفـاق افتـاد، اصـالً    تشکیالت شرق باشند و آینده

 احتمال نمیدادند.
عده که اینطور شدند؛ زیر چتـر کمونیسـتها و بلـوك شـرق رفتنـد و جـزو یـک         یک

ي یـک. یـک دسـته    نه عضو درجهي دوى آن خانواده، خانواده شدند. آن هم عضو درجه
اینها بودند، که انقالبهایشان و زحمات مردمانشان واقعاً هدر رفـت. آن همـه فـداکاریهاى    

ي دیگر کشورهایى بودند که اگر ارتباطى هم با مردم، در حقیقت ضایع و باطل شد. دسته
ا، شـروع بـه   ییهـ امریکابلوك شرق داشتند، این ارتباط، آنچنان مستحکم نبود. بعد، عمدتاً 

ي رهبران و عزم عمـومى ملتهـا را، طـورى    ي مردم، ارادهنفوذ در داخل اینها کردند. اراده
تغییر دادند که بتدریج، انقالبى که انجام شده بود، صددرصد به حال اول برگشت و بلکـه  

 .هاى این را در کشورهایى از آفریقا و جاهاى دیگر داریمبه شکل بدتر درآمد. نمونه
  

  » :«           
مذاکره یعنى » بیایید رابطه برقرار کنیم.«نمیگوید: » بیایید مذاکره کنیم.«میگوید:  امریکا

چه؟ یعنى آن پیوندى را که جمهورى اسالمى قطع کرد و برید و همان موجـب شـد کـه    
دنیا به این نظام جلب شود، این را دو مرتبه برقـرار کنـد.    ي ملتهاىتمام عواطف صادقانه

ي نمایـان بـه جمهـورى اسـالمى بزننـد؛ و از آنجـا کـه        ي اول، یک ضربهیعنى در درجه
جمهورى اسالمى، از حرفهـایش  «تبلیغات هم در دست آنهاست، در دنیا منعکس کنند که 

وقـت،  مـذاکره میکنـد. آن   ریکاامبه چه دلیل؟ به این دلیل که نشسته است و با » برگشت!
یک یأس عمومى در تمام ملتها در آسیا و در آفریقا و در کشورهاى گوناگون و در خـود  

انـد مسـلمانان و حتـى    وجود آید. ملتهایى که امیـد پیـدا کـرده    به امریکااروپا و در خود 
وى ي باصـالبت امـام بزرگوارمـان، کـه ر    بعضى غیرمسلمانان ناامیـد شـوند؛ و آن چهـره   

جمهورى اسالمى را پوشانده و آنها را وادار به حرکت میکرده است، مخـدوش گـردد؛ و   
چون امـام رفـت، جمهـورى    «یا بگویند: » نه آقا! جمهورى اسالمى هم توبه کرد!«بگویند: 
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بیتهـاى تبلیغـاتى   اگر یادتان باشد، بعد از رحلت امام، یکى از شاه» اسالمى ایران توبه کرد!

بـراى اینکـه همـان    » امام رفت؛ و اینها دیگر راه امام را رها کردند.«که  دشمن، همین بود
امـام  «احساس را درون ملتها به وجود آورند؛ یا این را بگویند، یا باالتر از این را. بگویند: 

مذاکره نکنیم؟! کى امام چنین حرفى زده بود؟! امام همـان چنـد    امریکاکى گفته بود ما با 
فته بود! همان چند وقت را گفته بود! امـام کـى مـا را نهـى کـرده      روز زمان خودش را گ

یعنى حتى در نظرات امام تصرف کنند که در میانِ صدها سخنرانى و بیان قاطع و » است؟
 صریح، اینطور اظهار شده است.

 هدف دشمن از تصرّف در صریح نظرات امام خمینی(ره)
ایـن بـود کـه جمهـورى اسـالمى را از      اى که با این کار میخواستند بزنند، اولین ضربه

ا و هـ هآبروى خودش؛ از آن حیثیت و صالبت و قدرت و قامـت اسـتوارى کـه در چهـر    
اى ملتهاى مسلمان در دنیا پیدا کرده است، ساقط کننـد. ملـت ایـران مگـر ملـت      ههخاطر

ي اروپـایى یـا آفریقـایى کـه     کوچکى است؟ ملت ایران، فالن ملت از زیر بوتـه درآمـده  
دارى است که هزاران سال سابقه دارد. هزار و سیصـد، چهارصـد   ت! ملت کهنِ ریشهنیس

وقـت ایـن ملـت،    سال، بعد از اسالم، همیشه در اوج ملتهاى مسلمان قرار داشته است. آن
آن هم با این انقالب، آن هم با آن حرفها، همه چیز را گذاشت کنـار و توبـه کـرد؟! آمـد     

بلـه؛ مـا   «ردن؟! به صرف اینکه جمهـورى اسـالمى بگویـد    مذاکره ک امریکاشروع کرد با 
یا این را بفهماند، یا طورى مشى کند که معلوم شود حرفى نـدارد  » مذاکره را قبول داریم.

 مذاکره کند، این، اولین ضربه است. و بعد، تازه شروع تحمیلهاست. امریکاکه با 
هـم نداریـد. در   ربایستى باشما وقتى با کسى قهرید، وقتى با کسى حرف نمیزنید، رود

مقابلِ هم، هیچ حالت توقّعى وجود ندارد. اما وقتى با کسى مذاکره شروع شد؛ پشت میـز  
هم خوردید؛ یک گپ دوستانه هم در کنارش با هم زدیـد؛ در فـالن   نشستید؛ یک قهوه با

 المللى نشستید و با همدیگر یـک خـرده درددل کردیـد؛ بعـد رودربایسـتى بـه      محفل بین
وقت، اولِ شروعِ تحمیالت است. بدبختیهاى انقالبهاى دنیـا و تسـلط و   آید. آنجود مىو

همانطور که عرض کردم از همینجا شـروع شـد. مثـل کشـورهایى کـه بنـده        امریکانفوذ 
اى بسیار بـدى  ههنمیخواهم اسم آنها را بیاورم. امروز هم آن کشورهاى بیچاره، غالباً چهر
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آید با ما ایران چرا نمى«آورند. اصرار میکنند که ذاکره فشار مىدارند. این است که روى م
اطّالعنـد، یـا   لوحند، یا نمیدانم، مرعوبند، یا بـى اى هم که آدمهایى سادهعده» مذاکره کند؟
اند، در داخل خودمان این حرفها را تکرار میکننـد. مـن نمیـدانم میفهمنـد چـه      غیرسیاسى

 دارند میگویند؟!
 

 » نیروى مقاومت بسیج«گ فرماندهان در اجتماع بزر
 30/8/72، »ي بسیجهفته«سراسر کشور در دومین روز از 

؛          
انـد دیـن   ي مردم یعنى چیزهایى را کـه فهمیـده  در خیلى از کشورها، نماز مردم، روزه

همان مـردم، در مقابـل تهـاجم فرهنگـى     آنها را از آنان میخواهد درست انجام میشود. اما 
دشمنان، در مقابل تهاجم سیاسى دشمنان، در مقابل تهاجم اقتصادى کمپانیهاى اسـتکبارى  
دنیا و اگر روزى پیش آیـد در مقابـل تهـاجم نظـامى دشـمنان، هـیچ کـارى از دستشـان         

د و ي خاورمیانـه هسـتن  آید. چرا؟ چرا کشورهاى بزرگ و پرجمعیتى که در منطقـه برنمى
انـد،  بعضى از همین کشورهاى پرجمعیـت کـه بـا رژیـم متجـاوِز صهیونیسـت همسـایه       

 ي سرطانى را عالج کنند.نمیتوانند این غده
علت چیست؟ علت، همان چیزى است که موجب شـده بـود ملـت بـزرگ ایـران بـا       

 ي قضـایایى کـه  ي انقالب در دورانهاى قبل در همهوجود دین و ایمانش، تا قبل از برهه
برایش پیش آمد، دچار ناکامى شود. علت، در همه جا، یکى است. علـت ایـن اسـت کـه     
ملت ما از آن خصایص ممتازى که در طول این هشت سـال از آنهـا برخـوردار بـود، در     
گذشته برخوردار نبود. امروز هم متأسـفانه بسـیارى از کشـورهاى مسـلمانِ دیگـر، از آن      

ول سالهاى بعـد از انقـالب، از آن برخـوردار بـود. آن     برخوردار نیستند. اما ملت ما، در ط
ي اساسى است. این، عامل پیروزیهاى بزرگ و کامیابى ملت ایران چیست؟ این، یک نکته

ي عظیمِ مؤمن این جوانـان، ایـن مـردان و زنهـا و قشـرهاى      است. یعنى ارتباط این توده
ود در راه هـدفهاى اسـالمى   ي وجمختلف با آن مرکزیت و رهبرى الهىِ ایمانى که با همه

تالش میکرد و مردم را در آن راهى که بایستى حرکت میکردند، هـدایت میکـرد. وجـود    
یک رهبرى، یک مرکزیت و یک دستگاه هدایت، که در امام بزرگوار ما آن مـرد حکـیم و   
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ان ي عظیمِ مسلمانِ مؤمنِ متعهد ما راه نشـ معنوى متجسم شده بود. او بود که به این توده

میداد. به مردم میگفت که باید با چه کسى مبارزه کنند. مردم را دعـوت میکـرد بـه اینکـه     
دلشان را با خدا مرتبط کنند و به خدا توکل نمایند. به مردم هشدار میداد کـه چگونـه در   

دارند که دشمن نتوانـد آنهـا را فریـب دهـد. هـر       مقابل دشمنْ خود را مجهز و آماده نگه
آنچه را که دانستن آن براى مردم الزم بود به مردم میگفت. پشت سرِ امـام  وقت الزم بود، 
ي کشور، یعنى نظام جمهورى اسالمى بود. اما قضـیه، بـه شـخص    کنندههم، دستگاه اداره

ى عظـیم  هاتودهامام منحصر نمیشود. مبادا کسى خیال کند که در نظام جمهورى اسالمى، 
ي کشور بعنوان یـک  کنندهتباط باشند و دستگاه ادارهمردم، فقط باید با شخص رهبر در ار

اندازى نیروى مـردم و پشـتیبانى آنهـا نقشـى     پدیده، در جذب و هدایت و راهنمایى و راه
ندارد! نه؛ این اشتباه است. براى همین بود که شما میدیدیـد کـه امـام بزرگـوار، بارهـا و      

 د.ندولین رسمى کشور حمایت و پشتیبانى میکرئبارها از مس
ولین کشور، یک وقت خـداى ناخواسـته انحرافـى پیـدا میشـد، امـام       ئالبته اگر در مس

ي تـوده «بزرگوار هشدار میداد، و این، یک وظیفه است. اما آن مرکزیتى که مـن میگـویم   
، عبارت است از مرکزیت نظـام جمهـورى   »مردم و بسیج عمومى مردم با آن متصل است

ولین کشـور کـه   ئي عظیم نسبت بـه مسـ  ا، مردم این تودهاسالمى. یعنى در نظام اسالمى م
ي مرکزى آن هم شخص امام بزرگوار و رهبر است، یک پیونـد  ولین و نقطهئمحورش مس

دائمى با هم دارند. این، آن چیزى است که عامل پیروزیهاى جمهورى اسالمى تـا امـروز   
 بوده است. به این، توجه داشته باشید.

 

 ؛   
ي امـام بزرگـوار را ولـو    اى، هر دستگاهى که کوشش کند چهرههر سخنى، هر نوشته

امروز که آن بزرگوار به ملکوت اعلى پیوسـته اسـت مخـدوش کنـد؛ کارهـاى او را زیـر       
سؤال ببرد؛ تصمیماتى که روزى ملت ایران را به اوج اعتبار در سطح جهانى رساند امروز 

 قرار دهد، بدانید مربوط به دشمن است.  » لَیت و لَعل«مورد 
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که آحاد ملت، به محوریت و تمرکز مسئولین دلسوز، ایمان و اعتقاد و امیـد پیـدا   وقتى

کرده باشند، اینهاست که یک قدرت واقعى را تشکیل میدهد. و این، همان چیـزى اسـت   
از اول انقالب، وجود پیدا کرد: امام بزرگوار در جلو، مسـئولین  که بحمداللّه در کشور ما، 

 کشور در اطراف ایشان و آحاد عظیم ملت هم، به نور هدایت امام، دلهاشان منور شد. 
 

 1372/ 09/ 18اللّه العظمى حاج سیدمحمدرضا گلپایگانى، پیام تسلیت به مناسبت رحلت آیت

  (ره)     
آمد. در هاى انقالب و نظام جمهورى اسالمى بشمار میآن بزرگوار یکى از استوانه

مواردى پیش  (ره)دوران اختناق و در مقابله با حوادث سهمگین سالهاى تبعید امام خمینى
ي قم ي علمیهاي بود که از حوزهآمد که صداى این مرد بزرگ، تنها صداى تهدیدکننده

ه نهضت، شور و توان بخشید. پس از پیروزى انقالب همواره در فضاهاى برخاست و ب
اى صریح از نظام جمهورى اسالمى و از مقام عمومىِ کشور، حضورى بارز و پشتیبانى
داشت و مورد تکریم و احترام  اهللا نفسه الزکیۀ)(قدسمنیع رهبرى و شخص شخیص امام راحل

 بلیغ آن حضرت بود.
 

 24/9/72، »روز وحدت حوزه و دانشگاه«ن، به مناسبت در دیدار دانشجویا

  »    «   
این را همه میفهمند: نه امام و نه دیگر بزرگـواران نخواسـتند بگوینـد کـه دانشـگاهها      

ي قم جمع شود و ي قم شوند. یا اینکه حوزهاى از حوزهجمع شوند و قم بروند، یا شعبه
کس این را نخواست و مطـرح  اى از آنها شود. هیچد در دانشگاهها حل گردد، یا شعبهبیای

 نکرد.
  

؛        »    « 
این دو باید باشند؛ اما با هم باید باشند. این دو نهاد دانشـجویى، بایـد هـر دو کـار را     

نسبت بـه یکـدیگر ارتباطـات عـاطفى درسـتى داشـته        بکنند. اما هم خوب کار کنند؛ هم
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ي باشند. یکدیگر را طرد نکنند. استعمارگران و کسانى که میخواستند بر این کشور سـلطه 

سیاسى و فرهنگى و اقتصادى و غیره پیدا کنند، دین را از محیط دانشگاه حـذف کردنـد.   
علماى دین را حـذف  ین و راه پیدا کردن این سلطه این بود که دین را حذف کنند. اهل د

 . جانى تبدیل کنندیکل از بین نمیبرند، آن را بصورتهاى بکنند. یا اگر ب
 

البته نمیتوانستند دانشگاه را از انسانهاى متدین، بکلّى خالى کنند. ایـن روشـن اسـت.    
آمدنـد.  ى متدین بودند و به دانشـگاه مـی  هاخانوادههاى باالخره جوانان این مملکت، بچه

اى هـم متـدین   اعتنـا یـا سـرد میشـدند. امـا عـده      اى، البته، از دین خارج، یا به آن بىعده
میماندند. همان زمان هم داشتیم. پس، معنایش این نیست که در دانشگاه، آدم متدین نبود. 
بلکه معنایش این است که در دانشگاه، آن آدم متدین، غریب بود. همان دختر متدینى کـه  

دارد، در دانشگاه کشور اسالمى و مسـلمان کشـور    خود را نگه میخواست دین و حجاب
ایران در آن زمان، غریب بود. پسر دانشجوى متدین هم غریـب بـود. اسـتاد متـدین هـم      
غریب بود. روال عمومى دانشگاه، هیچگونه کمکى به او نمیکرد. بلکه در موارد بسـیارى،  

ـ  معارضه و اصطکاك هم با او درست میکرد. اما اگر دا دیـن و الابـالى   ینشجو یا اسـتاد، ب
 بود، روال عمومى دانشگاه با او هیچگونه اصطکاکى نداشت. به او میدان داده میشد.

این راه، غلط بود. این، همان چیزى است که امام بزرگوار همیشه از آن نالید و شـعار  
ت براى مقابله با این درست شد. اینجاسـت کـه معنـاى وحـد    » وحدت حوزه و دانشگاه«

حوزه و دانشگاه فهمیده میشود. وحدت در اهداف کلّى؛ وحـدت در کامـل سـاختن ایـن     
ملت و این کشور و حرکت با یکدیگر و عبور در دو خط موازى، بدون اصطکاك با هـم.  
یعنى هر دو، کار خودشان را بکنند؛ اما براى یـک هـدف و آن هـدف، سـاختن و کامـل      

 ید حرکت کرد.کردن ملت و کشور ایران است. اینطور با
 

 1372/ 10/ 06، »(ع)روز میالد حضرت على«در دیدار عمومى به مناسبت 

   ِ  (ره) 
دشمنان دین، که امیرالمؤمنین قبل از زمان خالفت و در زمان خالفتش، دست از آنهـا  

تند. بعضى، برنداشت، مگر قدرت نداشتند؟! قدرتهاى سیاسى داشتند، قدرتهاى نظامى داش
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مآب بودند. بعضـى  قدرتهاى مردمى داشتند، نفوذ داشتند، ادعاى معنویت میکردند، مقدس
کـس را هـم قبـول    نماهاى افراطى ما بودند که هـیچ مثل خوارج شبیه یک عده از انقالبى

کـس دیگـر را هـم    نداشتند. فقط خودشان را قبول داشتند و طرفدار دین میدانستند؛ هـیچ 
 د. مثل کسانى که اول انقالب، امام را هم به انقالبیگرى قبول نداشتند!قبول نداشتن

 
 1372/ 20/10، »عید مبعث«در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام، به مناسبت روز 

؛          
و ما یک کشور و ملتى هستیم که یک پیام داریم. جمعیتى هستیم که قـدرت و سـابقه   

در میـان   افتخاراتى داریم. افتخاراتى در گذشته و افتخاراتى در امروز. شخصیتى مثل امـام 
ما بوده است که در دنیا چنین شخصیتى را نه امروز و نه در زمانهاى نزدیک به ما تا آنجـا  

 که ما میشناسیم سراغ نداریم. 
 

 اه پاسداران ، در جمع هزاران تن از اعضاى سپ»روز پاسدار«بیانات به مناسب 
 26/10/72، »ي نیروى انتظامىیگان ویژه«و 

    ،    
رو راه اوسـت؛ امـا   على دنباله بنکسانى هستند که قبول ندارند پیغمبر جد او و حسین

حسین را قبول دارند! پدرش على را قبول ندارنـد، امـا او را قبـول دارنـد! خـدا را قبـول       
على، سر تعظیم فرود  بنعلى را قبول ندارند اما در مقابلِ حسین بنخداى حسین -ارندند
ي همان خلوص است. در انقالب بـزرگ مـا هـم، جـوهر خلـوص      آورند! این، نتیجهمى
  ي ماندگارى آن شده است؛ همان فلز نابى که امام بزرگوار، مظهرش بود.مایه

 
است. اخالص امام و این ملـت و بخصـوص    همین جوهر است که آن را حفظ کرده

اخالص رزمندگانى بود که در میدانهاى جنگ حضور داشتند و شما جزو بهترینها و جزو 
ي ما باید دائم این، یک نکته و جریان و سرخطّى است که همههاى کاملش هستید. نمونه

 هستم. به آن توجه داشته باشیم و بنده، بیشتر از شما محتاج توجه به این نکته
، (علیه الصالة والسالم)بن علىي نهضت حسیني دیگر که آن هم در مجموعهیک نکته

خیلى مهم است و با توجه به وضع امروز ما، به یک معنا به قوت نیروى اخالص 
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ي حادثه اى از حوادث خونبار صدر اسالم، به اندازهبرمیگردد این است که در هیچ حادثه

و تنهایى وجود نداشته است. این، تاریخ اسالم است. هرکس  کسىکربال، غربت و بی
ي کربال نیست؛ چه در اى مثل حادثهمیخواهد نگاه کند. بنده دقت کردم: هیچ حادثه

جنگهاى صدر اسالم و جنگهاى پیغمبر و چه در جنگهاى امیرالمؤمنین. در آن موارد، 
بازانى هم از میان این جمعیت باالخره حکومتى بود، دولتى بود، مردم حضور داشتند؛ سر

به میدان جنگ میرفتند و پشت سرشان هم دعاى مادران، آرزوى خواهران، تحسین 
القدرى مثل پیغمبر یا امیرالمؤمنین بود. میرفتند در مقابل بینندگان، تشویق رهبر عظیم

دند پیغمبر، جانشان را فدا میکردند. این، کار سختى نیست. چقدر از جوانان ما حاضر بو
ي لطفى از ، جانشان را قربان کنند! چقدر از ما، اآلن آرزو داریم اشارهبراى یک پیام امام

 طرف ولى غایبمان بشود و جانمان را قربان کنیم!
 

؛           
اى، تگاه اطّالعاتىهیچ دسهیچ دولتى، بههیچ قدرتى، بهحاال که ما در سطح دنیا به

اى امید نداریم و هیچ مجمع عمومىاى، بههیچ دستگاه سیاسىاى، بههیچ دستگاه نظامىبه
ایم، میتوانیم با خداى متعال، با خداى خودمان، با موالى از آنها جز بدى و نیش ندیده

 « خودمان، با عزیز خودمان، با محبوب خودمان، با صدق و صفا حرف بزنیم و بگوییم:
 َ  َ َ ؛ امید ما به توست. و این است که به یک ملت قوت میدهد. امام، 1»   

دست هم دادند و خم بهاینگونه بود. آن مرد پوالدینى که شرق و غرب دنیا علیه او دست
شب، آنچنان در مقابل خداوند متعال اشک میریخت که نزدیکانشان به ابرو نیاورد، نیمه

فتند شبها که امام گریه میکند، براى پاك کردن اشکهایش دستمال کافى نیست؛ به من میگ
 امام چشمانش را با حوله پاك میکند! این قوت از آن قوتهاست.

 
 17/11/72، در دیدار روحانیان و مبلّغان اعزامى به مناسبت فرارسیدن ماه مبارك رمضان

      ؛    
انقالب ما، نه فقط مسلمانان را به فکرِ اسالم انداخت، بلکه براى مسیحیت هم خـوب  

                                           
 فرازي از دعاي جوشن کبیر. 1
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شد. کشورهایى که سالهاى متمادى از دین خودشان که مسیحیت بود، دور افتـاده بودنـد،   
و بناى  اى براى فروریزى امپراتورى شرقبه طرف معنویت و دین برگشتند. همین، مقدمه

حکومت مارکسیستى در دنیا شد. این حادثه چقدر عجیب است و چه ابعاد عظیمى دارد! 
درست همان جایى را که دشمن براى خود مکمن قرار داده اسـت، خـداى متعـال مـأمن     
دین و محل بالندگى نهال انقالب دینى قرار دهد. ببینید ایـن قضـیه چقـدر عظـیم اسـت!      

ي رشـد  و فاسد کجا و تهـرانِ دوران اسـالم کجـا؟! مزرعـه    تهرانِ دوران حکومت وابسته 
اى ارزشـهاى اسـالمى کجـا؟!    هـ هارزشهاى فاسد غربى کجا و بوستان بالندگى گلها و میو

وقت آن مردى که بعد از اولیاى خدا، کسى را در انسانهاى معمولى بـه عظمـت او، بـه    آن
آن عظمـت از تبعیـدگاه خـود     قدرت او، به تجلّى صفات الهى در وجود او نمیشناسیم، با

وارد کشور شود و به محض ورود، با دستى که از آستین قدرت الهى بیرون آمـده اسـت،   
گذارى کند! این حـوادث  حکومت اسالمى را در دنیاى دورافتاده از ارزشهاى معنوى، پایه

کـنم:   جلوِ چشم ما اتّفاق افتاد. ما امام و انقالب را از نزدیک دیدیم. اما میخـواهم عـرض  
ي امـام و انقـالب را حـس    اکثر ما خود من یکى از آنها عظمت این پدیده، یعنـى پدیـده  

نکردیم. خیلى عظمت دارد! بنده یک وقت به امام عـرض کـردم: اگـر کسـى شـبیه شـما       
اى از او میماند یک دستخط، یـک کلمـه   دویست، سیصد سال پیش در تاریخ بود و نشانه

ا میگذاشـتیم  ههو امروز بدست ما میرسید، آن را در موز -ي لباسامضا، یک تکه از پارچه
تان، در مقابـل مـا   ي حقیقتو به آن تبرّك میجستیم. حاال شما با وجود خودتان و با همه

هستید. ما چطور میتوانیم عظمت شما را درك و حس کنیم؟ این یک واقعیت است. بایـد  
ه دنیـا و بخصـوص دنیـاى    گسترش این حقیقت در دلها و فضـاى زنـدگى مـا و در همـ    

 تر و ملموستر شود.چه زندهاسالمى، هر
  

        
ي اصـلى ایـن   اگر به امام بزرگوار نگاه کنید، بیشتر معلـوم میشـود کـه پایـه و قاعـده     

حرکت عظیم، تقوا بود. امام، مظهرِ تقوا و توجه و معرفت و عمل بـراى خـدا و اخـالص    
ین نبود، نمیشد. اگر امام آنقدر خوب و اهل معنا و معرفت نبـود، ایـن کـار بـه     بود. اگر ا

 اى براى اصالح است.اینجا نمیرسید. این مقدمه



412  / ،  ، 
 حکم انتصاب آقاى دکتر على الریجانى به سمت رئیس سازمان صدا و سیما 

 1372/ 24/11، و عضویت در شوراى عالى انقالب فرهنگى

         
ي هنرى فاقد هویت ملى از پخش موسیقى مبتذل و لهوى به ویژه آنچه در این رشته

و اصالت ایرانى است پرهیز شود. موسیقى ابزارى است که میتواند حرام و میتواند حالل 
در  (طاب ثراه)راحل باشد. نوع حالل آن بدرستى شناسایى و برابر نظرات روشنگر امام

 ده قرار گیرد معرض استفا
 

  (ره)    
تعبیر فرمودند: دانشگاهى  )قدس سره(ى صدا و سیما چنانکه امام بزرگوار راحلبطور کلّ

همگانى باشد که در آن دین و اخالق و ارزشهاى اسالمى و راه و روش زندگى و 
رسا و باب فهم  هاى نوین و راهگشا به زبانهاىاى جهان علم و سیاست و اندیشهههتاز
ي قشرها آموخته شود و همه از ذهنهاى ساده تا مغزهاى متفکر و انسانهاى برجسته همه

ها براى بتوانند به تناسب آمادگى خود از آن بهره ببرند و از فیض آن سیراب شوند. برنامه
ي مردم قابل فهم و استفاده باشد لیکن به هیچ روى عامیانه و سبکسرانه نباشد و عامه

صدا و سیماى باب ایران اسالمى که در آن تیزهوشى و استعداد و گرایش همگانى به 
ي طبعى و همراه با روحیهفرهنگ و سیاست و علم در کنار ظرافت و ذوق و خوش

طبیعت این ملت کهنسال و  و کشور بزرگ و سربلند ایران يبازسازى و آفرینش دوباره
 حال جوان است، بتدریج شکل گیرد.درعین
 

 1/1/1373، »آستان قدس رضوى«در صحن 

   (ع)    ؛   
وار حرکـت کـرد و کـرد    به حرکت عظیم ملت ایران و آن رهبر الهى بزرگ که ابراهیم

 آن کارى را که خدا میخواست بکند و تأثیر خود را در دنیا گذاشت، میپردازیم.
 

َ «، آن حرکت را کرد و مردم را بیدار نمود، آن وقت: السالم)(علیهاهیموقتى ابر  ُ ـ ُ ِ ّ َ  
ُ ـ
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 ْ ُ َ ـ َ ِ  ُ ُ چرا ابراهیم را بسوزانند؟ چون ابراهیم براى » ابراهیم را بسوزانید!«گفتند:  1»ْ
میکند که آنها ضرر دارد؛ چون ابراهیم مردم را بیدار میکند؛ چون ابراهیم سخنى را مطرح 

ي مادىِ مستان قدرت را میلرزاند. این همان کارى بود کـه نـداى   هاى شوکت ظالمانهپایه
جـا،  رّ امام بزرگوار و شما ملت مؤمن، با قدرتهاى استکبارى دنیـا کـرد. امـروز، در ه   بحقِ

رادیـو دولتـى انگلـیس، رادیـو دولتـى       -وقتى که مردم رادیوهاى دشمنان را بـاز میکننـد  
ي آنها؛ کـه  ماندهرادیو حکومت غاصب صهیونیستى، رادیوهاى عوامل مزدورِ پس، امریکا

میبیننـد بـه ملـت     -اى از محیط زندگى خود بیرونشـان ریخـت  ملت ایران، مثل خاکروبه
بدگویى میکنند؛ به دولت بدگویى میکنند؛ به نظام بدگویى میکنند؛ بـه امـام و بـه اسـالم     

 بدگویى میکنند.  
 

       ؛  
ي این مردمِ مسلمان بر سرِ کار آمدند، تالش میکنند آن ویرانیها دولتهایى که به اراده

را اصالح و بازسازى کنند و خألها را پر سازند. شعار ملت ایران در این حرکت عظیم 
هیم امریکا و ما میخواهیم مستقل باشیم. ما نمیخوا«چیست؟ استقالل. این ملت میگوید: 

همین شعارِ استقالل، شعارى است » انگلیس و دیگر دولتها، بر سرنوشتمان مسلط باشند.
 است و هیچ فرقى با آن اهللاکه قدرتمندان عالم از آن ضرر میبینند. مثل شعار ابراهیم خلیل

که او در حالى  -میترسید السالم)(علیهندارد. همانطور که نظام نمرودى آن روز، از ابراهیم
امروز نظام استکبار جهانى از ملت و دولت ایران  -یک نفر بود و فقط یک حرف میزد

 بزرگوار، میترسد. میترسد؛ از رهبرى ایران میترسد؛ از اسم امام
 

؛         
. ایـن،  خدا را شکر میکنیم که این راه، راه روشنى است که در اختیار ملت ایران است

از برکات قرآن و از برکات ایمان به قرآن و اسالم است. این، از برکات هدایتهاى الهى، از 
بینى شما ملت ایران اسـت.  بزرگوار و از برکات روشن برکات هدایتها و رهنمودهاى امام

 این راه را با همین قدرت طى کنید که پیروزى با ملت ایران است.  
                                            

 . گفتند: او را بسوزانید و خدایانتان را یارى دهید. 68ي یهآ ي أنبیاء،سوره 1



414  / ،  ، 
 24/1/1373، »روز ارتش«اسبت در دیدار ارتشیان، به من

؛        
را کـه از  » روز ارتـش «این دیدار فرصت بسیار خـوبى اسـت کـه بنـده یکبـار دیگـر       

 بزرگوارمان است، تجلیل کنم.   یادگارهاى بسیار باارزش امام
 

  ِ   
 ت و به آن افتخار میکرد.  امام، با آن عظمت، خودش را خدمتگزار مردم میدانس

 
 31/1/1373، »حج«اندرکاران والن و دستئدر دیدار مس

      ّ   
ایـن اسـت   » ایـد؟ چرا حج را سیاسـى کـرده  «به جمهورى اسالمى که اعتراض میکنند 

ژخیمهـایى کـه   معنایش. برائت یعنى این. برائت یعنى مردم در آنجا جمع شوند و علیـه د 
ترینِ وحشـیها، انسـانها را   آیند و مثل وحشىزده میبا کراوات و لباس اتوکشیده و ادکلن

میکشند، و نیز علیه کسانى که از اینها حمایت میکنند و علیه کسانى که بـه نفـع اینهـا در    
دهند. این معناى برائت است. میشـود کـه حـج     مجامع جهانى تصمیم میگیرند، فریاد سر

ّ خالى از برائت، حج است؟! کسانى که با قرآن و اسـالم آشـنا   از این باشد؟! آیا حجِخالى 
ّ حـجِ «هستند، جواب بدهند! منصفانه هم جواب بدهند! معناى آن حرف امـام کـه فرمـود    

 ، یعنى این. برائت جزو حج و تنیده در ذات حج است.»برائت حج نیستبى
 

         
انقالب و امام، این را به ما یاد دادند. یاد دادند که در انجام تکلیف، منتظر دیگران 

َ «نشویم.    ُ َ  ّ   ّ َ وقتى که شما میتوانید پا در رکابِ وظیفه باشید، 1» ُ َ  
ن، به باشید؛ ولو ملتهاى دیگر نباشند؛ ولو دولتهاى دیگر اجازه ندهند. دولت و ملت ایرا

                                           
 رساند.یهدایت یافتید، آن کس که گمراه شده است به شما زیانى نمهرگاه شما  .105ي یهآ ي،ي مائدهسوره 1
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چه ي اسالمى هري اسالمى پیشگام باشند؛ حال، آن وظیفهفضل الهى در راه انجام وظیفه
 که میخواهد باشد.

 
 13/2/1373، »ي معلّمهفته«و » روز کارگر«در دیدار کارگران و معلّمان، در 

         
اند و به یبینیم بعضى از کشورها این راه را رفتهامروز در سطح دنیا که نگاه میکنیم، م

آمیزى که به تعبیر مبالغه -اند. کشورهایى که بعد از جنگ دوم جهانىنتیجه هم رسیده
تقریباً با خاك یکسان شده بودند، کمر راست کردند و به خودشان  -معموالً گفته میشود

ي ي ادارهدند و امروز در زمینهپرداختند. در واقع از نیروهاى درون خودشان استفاده کر
اند. امور دنیاى خود از کسانى که اینها را در جنگ به خاك سیاه نشانده بودند باالتر رفته

پس به نتیجه میرسیم که میشود با چنین طرز فکرى به استقالل علمى و فنّى و غیره 
اى ملت ایران! اى «لت بگوید: همتش این بود که به م )علیهتعالى اللَّهرضوان(دست یافت. امام ما

جوان ایرانى! اى کارگر ایرانى! اى مهندس و اى مدیر ایرانى! تو بدون اینکه به بیگانه 
 را در ما زنده کند. » توانستن«ي امام میخواست روحیه» تکیه کنى خودت میتوانى.

 
 25/2/1373اللَّه الحرام، پیام به حجاج بیت

          
مسلمانان غیرایرانى بخصوص حقایق و قضایاى ایران اسالمى را از زبان برادران 
ایرانى خود بشنوند و درست و نادرست تبلیغات جهانى را کشف کنند. همچنین امروز و 

 را )ۀالشریفنفسه(قدسالشأن راحل حضرت امام خمینىهمیشه تالش کنند تعالیم امام عظیم
ي مسائل مسلمین فرا گیرند و آن مصلح بزرگ تاریخ اسالم را بهتر و از نزدیک درباره

 بشناسند.
 

 28/2/1373، در دیدار قشرهاى گوناگون مردم از شهرهاى مختلف

   ِ     
که انسان از قدرتها نترسد، باید از خدا بترسد. دلـى کـه از خـوف و محبـت     براى این



416  / ،  ، 
ي دعـا  ا و توجه به پروردگار پر شد، دیگر از هیچ قدرتى واهمه نخواهد داشت. فایدهخد

که میدیدید مثل کوه، استوار ایسـتاده بـود    -این است. راز بزرگ موفّقیت امام بزرگوار ما 
همان ایستادگى وى بود که از راه ارتباط با خدا بدست آورده بود. رابطه بـا خـدا، ایـن     -

 . فایده را دارد
 

 4/3/1373)، ره»(ستاد برگزارى مراسم ارتحال حضرت امام خمینى«در دیدار اعضاى 

         

 بعد فقهی امام
. مـثالً  امام داراى ابعاد گوناگونى هستند که هر کدم از آنها، جداگانه قابل بررسى است

در زمان حیاتشـان، آدمهـاى خبـره زیـادى معتقـد       که بودند؛ آن هم فقیهىایشان یک فقیه
که  از همه فقهاى زمان، باالترند. از جمله،خود من معتقد بودم و االن هم معتقدمکه  بودند

. ما در آن روزگار،آقایان دیگـر را  امام در زمان خود، قطعاً اعلم از همه فقهاى زمان بودند
نها شرکت کـرده بـودیم و یـا کتابهـاى     هم دیده بودیم. یعنى یا در حلقه درس بعضى از آ

که امام از همه فقهـاى   . اعتقاد بنده این بوده و هستتیممیدانسبودیم و شان را دیدهبعضى
از ابعاد ایشان همین است. البته مثـل بنـده    . یک بعددرجه یک زمان خودشان، اعلم بودند

چنـین   انـد، و خبـره  اهـل فـن  کـه   اى دارنـد. افـرادى  چنین عقیدهکه  افراد زیادى هستند
امام را دوست و قائل به این حرفند؛ آن هم نه صرفاً از باب اینکه  میکننداى را ابراز عقیده

سنجند و برایشان مشخّص میشود که فـالن آقـا، از   میباب که میروند، میدارند؛ بلکه از این
 .امام . این از بعد فقاهتى بهمان آقا، اعلم است

 بعد فلسفی امام
امام مردى . مین مطلب، در باب فلسفه امام و فیلسوف بودن ایشان صادق استعین ه

کـه   . آن وقـت ترین شکلش در مشت ایشان قـرار داشـت  بودند که فلسفه اسالمى درعالى
بودنـد، امـام اسـتاد فلسـفه محسـوب       در قم مطـرح  )رضوان اللَّه علیـه (اطبایىطبمرحوم عالّمه 

قلمـداد   جزو بهتـرین روحـانیون فیلسـوف   که  )اللَّه علیهرضوان (. مرحوم آقاى مطهرىمیشدند
. اصـالً بهتـرین   امـام بـود و در درس فلسـفه امـام شـرکت میکـرد      ، تربیـت شـده   میشود
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. البته بعدها ایشان تدریس فلسـفه را کنـار گذاشـتند؛    امام بودنددانان قم، شاگردهاىفلسفه
 که نمیتوانسـتند  فهمید میشودیعنى  شان را کنار نگذاشته بودند.ولى قطعاً مطالعات فلسفى

. امروز اگـر کسـى بخواهـد دقیقتـرین وظریفتـرین      امام کنار بگذارند. این هم بعد فلسفه 
این زمینـه جویـاى اسـتادى باشـد، بایـد بـه       نظرات فلسفىِ مثالً مالّصدرا را بفهمد و در 

عـین همـین   مراجعـه کنـد.    -اى داشته باشـند  خصوص حاشیهاگر در این -حواشى امام 
 ؛ چـرا نمیگویم »عرفان عملى«از  ایشان صادق است. »نظرى«و  »عرفانِ علمى«مطلب، در 

 آن، باب دیگرى است. که 

 بعد عرفانی امام
که نمیخواهم اسم بیاورم؛ اما زنده  -یکى از بزرگترین مدعیانِ فلسفه و عرفان معاصر 

بـراى یکـى از دوسـتان مـا      -رد کشور، یعنى امریکا به سـر میبـ   است و قبالً در خارج از
 »فتوحـات «بودنـد، روزى   کـه امـام در نجـف مقـیم     مـن، آن زمـان  که  تعریف کرده بود

 فتوحـات  .نمـیفهمم دیدم مقصـود او را  که  م و به جایى رسیدممیکردعربى را مطالعه ابن
هـل  ایـن را ا عربى، از کتب ظاهراً ساده، اما باطناً سـخت و پیچیـده اسـت.     بنالدینمحى

 .میفهمند، میگویند عرفان علمى و کسانى که خرتى
مـن باشـم   کـه   : منوقتى متوجه شدم نمیفهمم، با خود گفتم«: بارى؛ آن فرد گفته بود

 »!است که بـه وى مراجعـه کـنم و بپرسـم؟     کسیآسمان چه ؛ پس زیر ایننمیفهمماین را 
و فکـر میکنـد در ایـن    میشناسـد   البته، این فرد، خودش را فیلسوف و عارفى درجه یـک 

 . اى بسیار باال داردها مرتبهزمینه
کس دیگـر  امام، هیچفکر کردم، دیدم به جز  هرچه«به هر حال، تعریف کرده بوده که 

اى به نجف و خـدمت  . لذا، از امریکا نامهکنم و از او بپرسمنیست که بتوانم به او مراجعه
. البتـه، بـراى   ایشـان پرسـیدم   نمیفهمیـدم، از امام ارسال کردم و آن تکّه از فتوحات را که 

 و چـون در عـالم فقـه   [امام اُنسى پیدا کنند و رغبتى بـه پاسـخگویى داشـته باشـند      ینکها
اى را هم به در نامه، خاطره ]اى به جوابگویى نشان ندهندفقاهت، ممکن بود ایشان عالقه
ق محـل سـکونتم در   فـالن وقـت در اتـا   کـه   یـد میکردنقل  یادشان آوردم و نوشتم: شما

اى گفتنـد و مـن   آمدند نکته یکى از مراجع بزرگ وقتکه  نشسته بودم »مدرسه دارالشّفا«
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ناگفته نماند که آن محاوره بین امام و آن مرجـع،  . ى را مطرح کردماهم در جوابشان نکته

   .هاى آن روزگار و مراجع بعدى استازحرفهاى ظریف و دارج بین طلبه

 اجتماع این سه خصوصیتتعجب برانگیزي 
کسـى را پیـدا    نمیتوانیـد سازد. یعنى شـما  ی. ببینید! اینها با هم نماین هم از عرفان امام

شد و بعد در عرفان نظرى چنان بدرخشد باالترین مراجع تقلید با در فقه، در حدکه  کنید
ین الـد کـه در فهـم مطالـب محـى    که یک نفر که خود را خرّیت این فن میدانـد، هنگـامى  

 ! ما در بین فقهاى امـروز که به سراغ این کس بروداى نداشته باشد جز ایندرمیماند، چاره
صـیت در ایـن   خصـو ایم. اجتماع این همـه  و دیروز خود، چنین کسى را نداریم و نداشته

 !مرد، واقعاً مسئله عجیبى است
لسـفى و بعـد   : بعد فقهى، بعد فپس تا بحال سه بعد از ابعاد شخصیت امام آشکار شد

. این سه بعـد،  میکنیمبه بعد حکمتشان بعداً اشاره که  هم بودند عرفانى. البته ایشان حکیم
مـا از شخصـیتهاى علمـى خـود،      که نیدمیبی. شما امام استسه نکته اساسى از شخصیت 

از ایـن   . هرکداممانند مالصدرا، شیخ انصارى، آخوند خراسانى و امثال آنها تجلیل میکنیم
هاىِ علمـىِ مـورد بحـث،    در یک یا حداکثر دو رشته از رشتهکه  شخاص، کسانى هستندا

 اند.داشته اىشخصیت برجسته

 بعد بینش و فهم سیاسی امام
واقعـاً انسـان از درك سیاسـىِ ایشـان      .ییمآاینک به سراغ بینش و فهمِ سیاسى امام می

ت پیشگویىِ سیاسـى داشـته   انسان قدرکه  سیاسى این است ! شاخصه دركحیرت میکند
که ناشـى از یـک جنبـه معنـوى      باشد. پیشگویى سیاسى هم غیر از پیشگویى دینى است

 انسان بتواند حوادث سیاسى را تشـخیص دهـد؛ بعـد    نکهاست. پیشگویى سیاسى یعنى ای
. فـرض کنیـد   میشـود : نتیجه آنها ایـن  وجور، جستجو و تحلیل کند و بگویدرا جفتآنها 

است. هواشناسى علـم اسـت دیگـر! چـون آن تـوده ابـر را        ییهاى هواشناسىمانند پیشگو
چگونه خواهد بود. مـن و   شرایط جوى براى چند روز آیندهمیکند که  بینىو پیش ندمیبی
. بینى کنیم، براى این است که توده ابـر را نمیبینـیم  ا پیششرایط جوى ر نیمیتوانمکه  شما

، خـواهیم  یدآمیو فالن توده هوا از آن طرف  یدآمین طرف ماهم اگر ببینیم توده ابر از آ
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 نمیتـوانیم واقف به شرایط جوى نیسـتیم، لـذا   گفت فردا حرارت اینقدر خواهدبود. چون 
. بعضـى اشـخاص   اسـت  نیـز همینطـور   وجور و تحلیل و پیشگویى کنیم. سیاسـت جفت

نــده از طــرف نــد حــوادث جهــانى را درك کننــد. قبــل از انقــالب، یــک وقــت بنمیتــوان
. بخشـى از پیغـام   ، پیغامى براى جمعى از علماى شهر خودمان مشهد بردم)علیهاللَّهرضوان(امام

یکـى از علمـاى معـروف     »همه اوضاع مسلّط شـده اسـت.   امروز اسرائیل بر«که  این بود
میکند که اسرائیل بر همه  ایشان خیال«در جواب من گفت:  -خدا رحمتش کند  -مشهد 

! اگر واقعاً اسرائیل بر امور ما مسلّط باشد، باید هم مبـارزه کنـیم؛   لّط شده استاوضاع مس
 42منظورم این است که امام در سـال   »!میکند اماامروز چنین چیزى نیست و ایشان خیال

اسـناد   . اگـر حـاال شـما مـدارك و    در امور مملکت ما ببیننـد  اسرائیل را سلطه میتوانستند
امام آن وقـت  . میشودروشن  برایتان واضح و مسئلهگاه کنید، این مانده از آن وقت را نباز

چنـین  میتوانستند چنان واقعیتى را ببینند؛ اما آن آقاى عالمِ مدعى، اصالً قـدرت تشـخیص  
وقتـى نتوانسـت چنـان واقعیتـى را ببینـد، قـدم بعـدى را هـم          ماً. مسلّواقعیتى را نداشت

 . نمیتواند بفهمد
. البتـه و بالشـک،   بینى و پیشگویى را به نحو اتم و اکمل داشتندامام، این قدرت پیش
در این تردیـد کـرد. امـا لطـف الهـى       میتوانن. میشدشامل ایشان  لطف و هدایت الهى نیز

. ممشاهاى خـودش بـه انسـان میرسـد     الهى، از طُرق و ؟ لطفمیشودچگونه شامل کسى 
گفـت   میتـوان ن .میدهـد  بـه او  د به کسى لطف کند، بینش سیاسىهمیخوایعنى وقتى خدا 

! میشـود فالن آقا بینش سیاسى ندارد؛ در عین حال به لطف الهى مسائلى بـرایش روشـن   
و خـودش هـم    فرضاً به خواب مغناطیسى برده باشـند او را که  مثل کسى اینگونه نیست.

بودنـد؟ خودشـان ملتفـت نمیشـدند، امـا       امام اینگونـه . نمیفهمد که حقایق را بیان میکند
حقـایقى از عـالم    یدمیدیدنبود! اگر که  ! اینگونهمینطور حقایق بر زبانشان جارى میشد؟ه

بینى به دلیل این بود که تحلیل و پیش امام جارى میشد،سیاست و مسائل سیاسى بر زبان 
 .داشتند

. ببینید آیا صدر نگاه کنیدشما به نطق امام در زمان تنفیذ حکم ریاست جمهورى بنى
امام در سال . به پیام میشوددیده  ویممیگیا نه؟ بنده  میشوددیده در در آن نطقصآینده بنى

 -کنید! ببینید آیا وجود یک حادثه عظیم در مراسم حج، آن حادثه اتّفاق افتاد، نگاهکه  66
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. میشودفهمیده  ؟ خواهید دید کهنمیشودیا  میشوددر آن پیام فهمیده  -نه به آن تفصیالت 

ند و همینطورى مطالبى بر زبانشان جارى میشد و یا خدا چیزى به قلمشان امام نمیفهمید
اى را نبود! ایشان نکتهکه  ؟ همینطورمیکرد! خوب؛ براى چه خدا جارى میکرد؟جارى

بندى سیاسى، ایشان بندى سیاسى داشتند و آن جمعجمع ند؛ تحلیل ومیکردحس و درك 
مصلحت که  و گاهى هم تندمیگف یجه را صریحاً. منتها، گاهى نتندمیرسااى را به نتیجه
ایشان در  باکه  . مابگویند، به اشاره میگفتند و بعد آدم میفهمید به صراحت نمیدانستند

مسائل کشور و مسائل جهانى معاشرت و تعاطى فکرى دائمى داشتیم، بارها و بارها اینها 
د را یادداشت نکردیم! چرا هر مورکه  -بخصوص ما  - میخوردافسوس  را دیدیم. آدم

امام یک . بنابراین، دارد، اندك نیست وجودکه  اى هماگر چه موارد یادداشت شده
. بنده بودند سیاستمدار برجسته؛ یعنى یک مرد سیاسىِ در حد اعلى داراى قدرت سیاسى

قعاً ایم. واایم و حرف زدهام و با آنها نشستهخیلى از سیاستمداران دنیا را از نزدیک دیده
در  -هاى سیاسى کوتوله - میشودکه در دنیاى سیاست به کار برده  همین تعبیر رایجى

هایى در امام، کوتوله بودند؛ کوتوله . همه آنها در مقایسه بامیکردمورد همه آنها صدق 
و  . این هم از بعد سیاسى و فهمامام در عالم سیاست، انسان واالیى بودند. مقابل امام
 .امامسىِ بینشِ سیا

 ابعاد نفسانی و شخصی امام ـ زهد امام
. چقـدر  امام واقعاً یک مرد زاهد بودند. اینک به ابعاد نفسانى و شخصى ایشان میرسیم

زیـر   -در واقـع همـه امکانـات کشـور      -چقدر امکانات مالى  پول زیر دست ایشان بود!
بانک مرکزى، به رئیس جمهور  لین، بهئواى به دولت، به مسامام اشاره! اگر امام بوددست 
دیگر میکردند که این مبلغ باید در فـالن جـا خـرج شـود، آیـا کسـى حتّـى        هرکس  و به

درذهن خود، تردید راه میداد که این را بکنم یا نکنم؟ همه از خدایشان بود و شـوق هـم   
از خـدا   لین کشور، واقعاًئو. همان وقتها، مسآنها بخواهند داشتند که امام، انجام کارى را از

امـام از دنیـا رفتنـد و فرزنـد      . با این همـه، که امام کارى را به آنها ارجاع کنند تندمیخواس
 امام از دنیا رفتند، پسر ایشان یـک ! اینها به زبان آسان است. وقتى ایشان یک خانه نداشت

. چه اشـکالى داشـت   امام، پول شخصى که زیاد میدادند! به خانه یا ملک شخصى نداشت
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 یدند؟!میخریک باب خانه مسکونى  ایشان براى فرزندشاناگر 
شما دیدید که امام یک وقت سیصد میلیون تومـان از پـول شخصـى خودشـان را بـه      

! امام پول شخصـى داشـتند؟  ممکن است کسى فکر کند مگر  .قضیه زابل اختصاص دادند
 –امـام میبردنـد   کـه بـراى    البتـه نـه آنقـدر    -ند. براى ما هـم  ورآمیبله؛ براى رهبر پول 

ایـن پـول،   «: میگوینـد . براى رهبر بیاورنـد  ند مبالغىمیدارند. واقعاً کسانى دوست اورآمی
بنده هم خرجم از همان پولها  »تان.. براى خودتان و براى خرج شخصىخودتان استمال

. مـا هـم هرچـه از ایـن     وردندآداشتند و خدمت ایشان می امام از این پولها زیاد. میگذرد
کسى پـول مختصـرى داده بـود.     وقت. حتّى یکامام میبردیم قبول میکردندلها خدمت پو

 اما وقتـى ارائـه شـد، ایشـان قبـول کردنـد و       ».امام قبول نمیکنندالبد «من با خودم گفتم: 
! آخر این کار، کـار  امام ناگهان سیصد میلیون تومان به قضیه زابل اختصاص دادند. گرفتند

هیچ که  کسى از پول شخصىِ ملک خالص خودشکه  داریدسراغعجیبى است! شما کجا 
حاللِ طیب و طاهر مثل شیر مادر  ؛ پولیستاشکالى در آن نیست؛ یک ریالش هم حرام ن

تومـان، ده   از آن سیصد میلیـون  میتوانستند! ایشان است، به چنین امورى اختصاص دهد؟
آن روزها  -اى بخرید احمد آقا خانه میلیون تومانش را کنار بگذارند و بگویند براى حاج

. امـا  اى آن امـر بدهنـد  بـر و بعد دویست و نود میلیون تومانش را  -خانه هم ارزانتر بود 
موسوى اردبیلى حواله دادند و آقـاى   چنین نکردند. ایشان سیصد میلیون تومان را به آقاى

شـخص   ازکـه   ل دولـت، موسوى اردبیلى به زابل رفتند. البد یادتان است. آن پول، نه پو
 امام بودخود. 

ید و حتى بـیش  آمیپولى گیرتان که  نیست! شما آن وقتىکه  . شوخىاینها زهد است
! ایـد، امتحـان کنیـد و ببینیـد میتـوان از آن دل کنـد؟      داشته از مبلغى است که انتظارش را

ـ تـوا مینکـه   اینهاست. هر انسـانى  چندان آسان نیست. ابعاد عظیم شخصیت یک انسان، د ن
شـوخى   را روى دوش خود حمل کنـد.  -نظام جمهورى اسالمى  -چنین بناى باعظمتى 

امام نبودند، مگر میشد این کاخ عظیم و تاریخى . اگر که نمیتوانند نیست! آدمهاى معمولى
! حتـى در زمـان نبـى    اول عالم تـا بحـال بنـا نشـده بـود، پـى افکنـد؟        نظیر را که ازو بى
چنین تشکیالت عظیمى بر اساس دین حق ریختـه   نیز، از لحاظ سیاسى آله)وعلیهاهللا(صلّیاکرم

. ما جزئیاتش را نمیـدانی حضرت سلیمان طور دیگرى بوده است که منشد. البته تشکیالت 
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که  طبق آیات و روایات و احادیث، جن ّو انس و باد و دیگر امکانات، مسخّر وى بودند،

، از زمـان حضـرت   میبـود د اگر باد مسخر ایشان هم . شایچنین امکاناتى هم نداشتندامام 
 .میشدسلیمان بیشتر کار 

. مگر امکان دارد یک انسان معمولى، ایـن کـار را   حال، امام چنین بنایى ریختنداَىعلى
دست یک انسان تربیت نشـده، تهـذیب نشـده و بـا خـود کـار        بکند؟! آیا چنین کارى از

. بگوییم پس ایشان که امام، انسانى غیرعادى بودند نکرده ساخته است؟! البته تصور نشود
 . مثـل مـا، یـک   یم؟ نه؛ امام غیرعـادى و غیرطبیعـى نبودنـد   کنغیرعادى بودند، ما چه کار 

ـ «انسان بودنـد؛ منتهـا روى خودشـان کـار و مجاهـدت کـرده بودنـد:          ُ ـ َ  َ ـ
َّ  َ

 َ  َ َّ  َّ ِ َ  
َ ُ ُ  ْ ُ َّ َ ِ ْ َ

َ َ ـ ِ ْ ُ
ْ  َ ـ که  وقت است! یکمگر معیت خدا شوخى است؟ 1»َ

. چون من با محل که هستى، نترسدر این«: میگویدآدم گردن کلفت زورمندى به یک نفر 
 ».نمیکنـد  . دیگر کسى به من حملـه الحمدللَّه«: دل آن فرد، قرص میشود و میگوید »تواَم.

با یک متر و هشتاد، نود سانت طول، مقـدارى   حامى و همراه آن فرد کیست؟ بشرى مثالً
د وقـدرتهاى عـالمِ وجـ    يمنشأ همهکه  وقت، خدایى. ولى یکبازو عرض و مقدارى زورِ

وقتـى انسـان خـدا را بـا      ».هسـتم  اگر نیکوکار و باتقوا باشى، من بـا تـو  «: است، میگوید
و  یر ساواك از بین میـرود خودش دارد، امریکا را به زمین میزند، شاه را به زمین میزند، تأث

. چون معما بـراى مـا حـل شـده     قدرت ارتش شاه و قدرت سیاست امریکا از بین میرود
 .  میرسد نظراست، آسان ب

چقدر براى  -رژیم عربستان سعودى نمیگویم -شما فکر کنید ببینید تغییر رژیم کویت
حسـین بـه کویـت     آیا قابل تحمل است؟ دیدید وقتـى صـدام   امریکا قابل تحمل است؟!

کویت کجا، ایرانِ زمانِ شاه کجا؟!  حمله کرد، چه اتّفاقى افتاد؟ همه دنیا را به هم ریختند!
! روى دست بگذارند تـا انقـالب پیروزشـود؟    یکاییها حاضر بودند بنشینند و دستمرآیا ا

ند و هزار کار کردند و خودشان را کشتند تا جلوِ پیروزى انقالب را بگیرنـد؛ امـا نتوانسـت   
 نشد.

افسونها فـائق آینـد. اگـر آن خصوصـیات و      يتوانستند بر همه -امام راحل -این مرد
                                           

نمـاییم و در  اند، به یقین راههاى خود را بر آنـان مـى  و کسانى که در راه ما کوشیده .69يیه: آي عنکبوتسوره 1
 حقیقت، خدا با نیکوکاران است.
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ابعاد شخصى آن بزرگـوار، گونـاگون   « میگوییمپس، اینکه  .که نمیشد ویژگیها را نداشتند
عرفانشـان، آن از فهـم و بیـنش     شان، آن ازادعا نیست. آن از فقهشان، آن از فلسفه »است

ن از زهدشان و آن از تقوایشان. البته زهـد و تقـوا بـاهم فـرق دارنـد و دو      شان، آسیاسى
 اند.جداگانه مقوله

 حکمت امام 
این کلمه که  از اولى میداند. واقعاً خدا و اما، در باب حکمتى که خدا به امام داده بود

تعبیر  ! بنده واقعاًآخر عمر ایشان، در ذهن من چه گذشته است امام به ذهنم آمد، تابراى 
. قدما حکمت را معنا حکیم بودند امام کشف کردم و براستى که ایشانرا براى  »حکیم«

ّ    «: میگوینداند و کرده هم  در قرآن »1  
خداى متعال حقایقى را که  به کار رفته است، جاهایى است »حکمت«آنجاها که تعبیر 

بناى زندگى  دمیبین، میشود؛ اما وقتى دقیق یدآمیانسان، ساده  نظرابتدا به. میکند بیان
توانست اینطور روشن ببیند و  کس. هرتانسان بر همین حقایق ساده نهاده شده اس

 .امام، حکیم بودندروشن بیان کند، حکیم است. و 
یـرت از  در حال استعجاب و ح -بود 61یا  60شاید سال  -یک وقت در اوایل انقالب

ناگهـان بـه ذهـنم     -ن یادم نیست آن حادثه چه بـود اآلکه  -اىامام در حادثهیک برخورد 
 !ایمخوانده ن حکمتى است که ما در قرآنعجب! این هماکه  رسید

مثل اینکه عالمِ وجود، کف دست ایشان  میکرد. انسان خیال امام، واقعاً حکیم بودند
، مثل یدمیفهماید با هزار زحمت و با راهنمایى انسان بکه  حقایقى است. یعنى مسائل و

است که خدا  هاییحکمت، از جمله نعمت . این، حکمت است.امام روشن بوداینکه براى 
َ «: باید به انسان بدهد َ ْ ِ

ْ  ِ
ْ ُ  ُ َ  ْ . بخواهد میدهد کسخدا حکمت را به هر 2»َ

و  ءکس جز انبیاب دارند و هیچها هم در نزد خداى متعال، حساب و کتاالبته آنکس
امام هم استحقاق به حکمت را پیدا . به نظر من، نمیکند حکمت را پیدا بزرگان، استحقاق

 .کرده بودند و خدا به ایشان حکمت داده بود
 

                                           
 .291، ص5و ج 50، ص2شرح منظومه، ج 1
 .بخشدیکس که بخواهد حکمت ما] به هر[خد .269ي یهآ ي بقرة،سوره 2
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؛   »   «        

. البته وقتـى راجـع   ؛ زیرا بحث طوالنى شددیگر میخواهم حاصل حرفها را عرض کنم
عظمـت  که  بگویم: کارى کنیم هممیخوا. من آدم از شوق میجوشد امام صحبت میشود،به 

یـن مهـم   . ابراى مردم دنیـا آشـکار شـود    امام بر یک نظام سیاسى،حاکمیت انسانى چون 
تند. هسـ  . سالطین و رؤساى دنیا، از لحاظ شخصیاتشان مردمان کوچـک و حقیـرى  است

اى انجـام  جـا معاملـه  در فـالن کـه   اند، اسیر چند دالرند، اسیر ایننداسیر پولند، اسیر رشوه
اند. کوچکند، حقیرند، اسیر عالم، پولى به جیب بزنند. آنها اینگونه االنگیرد و مثل همه دلّ

بـه  «. دلشان خوش اسـت بـه اینکـه    اندخوشگذرانى تند، اسیر لذّتند و اسیر یک شبشهو
ریاست را بـراى   اصالً» است جمهورى رسیدیم تا بتوانیم کیف کنیم و به کیف برسانیم!ری

قـرار   ء. آن وقت، در دنیایى با چنین حقارتها، خدا انسانى را شبیه انبیااین کارها میخواهند
بودنـد. و ایـن    ءو شاگرد کوچک انبیا ءخاك پاى انبیا -امام بزرگوار -این انسان داد. البته

از آن شاگردانى بودند که شـباهت تمـام بـه    امام انسان، بزرگترین افتخار است. براى یک 
گذاشـت.   را در رأس یک کشور ء. خداى متعال، این انسان شبیه انبیااستادان خود داشتند

 نمیگـردد ! دیگر هم بربرقى جهید و تمام شدمثل ده سال طول کشید و بعد هم تمام شد. 
چه بتوانید براى مردم دنیا و براى مردم . این حقیقت را هرشبیهى ندارد و دیگر هم نظیر و

 خودمان روشن کنید، خوب است.

 نقش سالگردها در تبیین حقیقت امام
. البتـه هوشـمندانى بایـد    اى براى تبیین ایـن حقیقـت باشـد   برگزارى سالگردها، بهانه

ید کار شود تا این فقط هم با کتاب نوشتن نیست. خیلى با .کنندبنشینند و برایش راه پیدا 
چیـز  فیلم درآید... و البتـه، همـه   بصورتابعاد، روشن گردد. باید تحلیل شود، بیان شود، 

 اطرافشـان ستایشـهاى جمعـى و   کـه   باید استداللى باشد. این را هم عرض کنیم: آدمهایى
ایـن آدمهـا    میکنـد  . چون آدم فکرمیشوند قعغوغاآمیز زیاد است، در بلندمدت، مظلوم وا

استدالل، پـاىِ  که  اند. از آنجابنشیند استدالل کند آدمهایى حسابى انسانکه  تیاج ندارنداح
و اینها، در بلندمدت تاریخ، مظلوم  مینشیند فرو تعریف و ستایش از آنها نیست، غوغا هم

 . نمیشودند و حقایقشان فهمیده میشوواقع 
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 علت صحبت دقیق راجع به امام
هایم تحلیلى و راجع به امام، گاهى اوقات سعى میکنم گفتهاگر بنده در صحبت کردن 

آن براى این است که معلوم باشد مسـئله، مسـئله احساسـات     دقیق باشد، مقدار زیادى از
براى امام هـورا کشـیدیم و شـعار     امام را دوست میداشتیم، وما «نیست که صرفاً بگوییم 

گریبان  این مظلومیت، در بلندمدتکه  . کارى کنیدنه؛ مسئله مبنایى و فکرى است ».دادیم
 ي. دربارهامام بحث شودحکمت  ي. دربارهامام بحث شودفقاهت  ي. دربارهامام را نگیرد

سیاسـى   يعارف بودن ایشان بحث شود. دربـاره  ي. دربارهشود امام بحثفیلسوف بودن 
 -هسـت کـه   نىهما -نشاانسانى زهد شخصى و خصلتهاى يبودنشان بحث شود. درباره

. نیاوریـد  امام پـیش یک ذره مبالغه در مسائل مربوط به که  بحث شود. البته مواظب باشید
 .امام احتیاج به مبالغه ندارند

 آمیز راجع به امامپرهیز از تعابیر مبالغه
. ایـن درسـت نیسـت.    آمیز میبینممن، گاهى اوقات در بعضى از تعاریف، تعابیر مبالغه

امام، از لحاظ تعبیرات فعل و فاعل و مبتدا و خبـر و  در بیانات  یاید. شایدنگذارید مبالغه ب
شـان را  ایشـان حـرف معمـولى    . خوب؛غیره، مواردى باشد که بگویند صحیحترین است

ناپذیر است. گمـان کـنم یـک وقـت     ند و وجود چنین مواردى در محاورات، اجتنابمیزد
کسـانى   ».نطور که هست، صحیحترین استهمینها، ای«کسى گفته بود: که  گوشم خوردبه

امـام آنقـدر زیباییهـا، برجسـتگیها و     واقعیت دارد بگویید.  . آنچه را کهاین حرفها را نزنند
نمیتواند درست از عهده بیـان   عظمتهاى واقعى دارند که اگر آدم بخواهد آنها را بیان کند،

 ى و نظایر آن نیست. همـان واقـعِ  رو. در مورد آن بزرگوار، احتیاج به مبالغه و زیادهبرآید
ن هست، خیلى بیشتر خواهد دشان را اگر بتوانیم نشان دهیم، عظمت امام از آنى که اآلخو
 .امام شناخته نشده است . واقعاً هنوز واقعیتهاىشد

 
 1373/ 08/03، »عید غدیر«در دیدار کارگزاران نظام، در روز 

 (ره)  ّ       
َ «در دوران طاغوت، که روز عید غدیر معمول بود، میخواندیم:  َ َ  ّ  ِ ّ ِ  ُ َ

ّ   ّ    َ ِ  َ ّ َ َ ُ  َ این تمسک به والیت، آن روز  1»ِ
                                           

 .19، ص 2السالم، ج اإلمام الرضا علیه مسند 1
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والیت طاغوت بود؛  در اعتقادات و عواطف بود؛ اما در عمل که والیتى نبود. در عمل،

َ «والیت استکبار بود؛ والیت دشمنان دین بود. آن روز دوستان ما میخواندند:   ّ

.    ّ َ ُ یعنى از خدا میخواستند که متمسک به والیت  »ِ 
ت. ملت ایران، امروز با باشند. امروز این دعا مستجاب شده اس والسالم)الصالة(علیهامیرالمؤمنین
اى که به تدبیر امام بزرگوار، از حاقّ قرآن و دین استخراج شد و در این نظام اسالمى

تمسک کرده است. این  (علیه الصالة والسالم)کشور به اجرا درآمد، به والیت امیرالمؤمنین
ارزشهاى  تمسک را باید هرچه بیشتر کنیم. اساس کارِ تمسک به والیت هم، تمسک به

 اسالمى است. 
 

 11/3/1373، »نمایندگان مجلس شوراى اسالمى«در جمع 

 ِ      
 )علیهتعالى اللَّهرضوان(ي کشور، کار دشوارى است. من دیده بودم کسانى خدمت اماماداره

یکى  آمدند و از بعضى اوضاع شکایت میکردند. یکى میگفت مالیات اینطور شد،مى
جا، شهردارى آنگونه عمل کرد، استاندارى فالن کرد و از این قبیل میگفت در فالن

ي آقا! اداره«مطالب. من غالباً میدیدم امام تأملى میکردند و بعد به آن طرف میگفتند: 
 »کشور سخت است.

 

     ّ 
خوب است. حقیقتاً بنده در موارد  ي آن، خیلىبحمداللَّه، وضع داخلى مجلس و اداره

ام که بحمداللَّه وضع متعددى، از سرِ رضایت، پیش پروردگار عالم شکرگزارى کرده
داخل مجلس، مدیریت مجلس و کیفیت کار آن، در عین آنکه تالش و فعالیت و بحث و 

میگفتند: مثلِ  همیشه آرزو داشتند و )علیه اللَّهرضوان(همانطور که امام -تضارب آرا و افکار
و سختگیرى در رسیدن به مطالب حق وجود دارد، ولى بحمداللَّه،  -ي طلبگىمباحثه

تنافس و مچگیرى و سعى در تضییع اشخاص و گروهها در مجلس نیست. این بسیار 
 باارزش است.
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 14/3/1373، »(ره)پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام«در مراسم 

  (ره)         
با  را که قرائت شد،» طه«ي ي سورهي مبارکهمن امروز در ذهنم، مضمونِ دو آیه

شخصیت امام بزرگوار، تطبیق کردم. در امام عزیز، سه خصوصیت درخشان وجود داشت 
ي اول ي شریفه هم مطرح شده است. در آیهکه همان سه خصوصیت، در این دو آیه

ِ «اید: میفرم ِ ّ  َ ِ َ  ْ َ  ً ِ ْ ُ  ِ ِ
ْ َ  ْ َ ایمان، خصوصیت اول و عمل صالح،  1»َ 

: خصوصیت دوم است. در پایان آیه ي دوم، خصوصیت سومى هم در عبارت» ُ َ  ِ َ
ّ َ َ  ْ ذکر شده است که خصوصیت تزکیه و تهذیب نفس است. قرآن کریم براى  2»َ

ُ «داده است: » على«ي درجات این خصوصیات است، وعده کسى که داراى ُ َ  ِ
ُ َ

ُ ْ  ُ َ َّ«.3 
این سه خصوصیت در امام بزرگـوار برجسـته بـود. ایمـان آن مـرد بـزرگ، نمونـه و        
استثنایى بود. عمل صالح او، عملى بود که بعد از صدر اسالم تا امروز، کسى آن را انجـام  

ي او نى تشکیل نظام اسالمى، که امروز اندکى به آن خواهم پرداخت. تزکیهنداده است. یع
هم، چنان بود کـه در اوج شـهرت و قـدرت و محبوبیـت، اوج عبودیـت را بـراى خـود        
انتخاب کرد و هر روز که گذشت، بر الحاح و تضرّع و توسل او به خداى بزرگ، افـزوده  

 شد.
اشت. پس، حق است که گفته شود: او این سه خصوصیت، در امام بزرگوار وجود د

ُ ُ َ  َ «از جمله کسانى است که  ّ اى که امروز شما در این علو مرتبه.» ُ   
گانه است. سراسر جهان، براى امام بزرگوار مشاهده میکنید ناشى از این خصوصیات سه
آنجا امام  هرجا انصاف هست، امام در آنجا بزرگ است. هرجا عدالتخواهى هست،

ارادتى میشود، عدل نیست، زیباترین چهره است. آنجا که به امام خمینىِ بزرگوارِ ما بى
طلبى نیست؛ بلکه دنیاخواهى و فساد است. این سه خصوصیت انصاف نیست، حق

 الشّأن است.مربوط به امام بزرگوار است که امروز محور سخن ما هم، امام عظیم
 

                                           
 و هر که مؤمن به نزد او رود، در حالى که کارهاى شایسته انجام داده باشد، .75ي یهآ ي طه،سوره 1
 و این است پاداش کسى که به پاکى گراید. .76ي یهآ ي طه،سوره 2
 .براى آنان درجات واال خواهد بود .75ي یهآ ي طه،سوره 3
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  (ره)    

همانطور که گفتیم، عمل صالح یکى از این سه خصوصیت است. عمـلِ صـالح امـام،    
ریزى حکومت اسالم و نظام اسالمى بود. خوب اسـت بـرادران و خـواهران ارجمنـد     پایه

توجه کنند، تا این اهمیت و عظمتى که عملِ صالح امام از آن برخـوردار اسـت، بدرسـتى    
زرگوار ما، نظام اسالمى را تشکیل داد؛ یک نظام اسالمى که بـر  در ذهن آنان بنشیند. امام ب

اساس آن یک حکومت و تشکیالت سیاسىِ اسـالمى هسـت و پشـت سـر آن هـم یـک       
 ي اسالمى قرار دارد. هر سه نقطه درخور توجه و تعمق است.برنامه

 

»«  » ِ«       ِ 
در این کشور تشـکیل داد و بـه وجـود آورد، عبـارت از ایـن       اى که امامنظام اسالمى

است که شکل زندگى این ملت، قالب و معناى اسالمى پیـدا کنـد و جهتگیـرى، اسـالمى     
و نیـز داراى  » ایمان به خدا و غیب«ي اصلى به نام باشد. این نظام اسالمى داراى یک ماده

بـا   ي ایمـان و ظامى که با مایهاست. چنین ن» شریعت اسالمى«یک قالب و صورت به نام 
رات و شریعت اسالمى، یک نظامِ اختصاصىِ استثنایىِ ناشناخته بـراى  صورت و قالب مقرّ

بشر مادى، اما شناخته به وسیله مسلمانانى است که با اسالم و قرآن آشنا هسـتند، جـز در   
ن اسـالمى  صدر اسالم، دیگر در طول تاریخ وجود نداشته است، و امروز هم جز در ایـرا 

 در هیچ جاى جهان وجود ندارد.
 

   ؛ 
کـس  البته کسى امیدوار نبود که در این دوران بشود نظام اسالمى را پیـاده کـرد. هـیچ   

تصور نمیکرد که با این همه دشمنى و مخالفت، کسى جرأت کند به سمت این راه برود، 
ا انجام دهد. اما امام، این کارِ نشدنى را با قدرت ایمـان  یا قدرت داشته باشد که این کار ر

و اراده و همت خود و به کمک تکیه به نفوس میلیونهـا دل مشـتاق و عاشـق انجـام داد.     
بخشِ بارز و مشخّص در این نظام، دستگاه سیاسى، یعنى دستگاه حکومت است، و اولین 

رد. از همینجا میشود نظامها، بخش در هر نظامى، همین بخشِ سیاسى است که شکل میگی
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 مکتبها و هدفها را درست شناخت.
 

 ِ        
غیر از  -امام بزرگوارِ ما، حکومتى تشکیل داد که در دنیاى امروز، بلکه در طول تاریخ

که عبـارت  نظیر است. این حکومت هدفى دارد بى -موارد استثنایى از صدر اسالم تاکنون
آن را عرض خواهم کـرد.  » برنامه«ي آرمانى اسالم که در بخش است از رسیدن به جامعه

خصوصیات این حکومت این است که در نظـامى کـه امـام پدیـد آورد، اجـزاى دسـتگاه       
سیاسى داراى صالحند. انسانهاى صالحند. انسانهاى مؤمنند؛ انسـانهاى پرهیزکـار و داراى   

را مقایسه کنید با دولتها و حکومتهـایى کـه امـروز مـدعى رهبـرىِ       ورع و پاکدامنند. این
 بشریتند و ببینید چقدر فاصله هست!

 

 ِ  ِ    ِ 
اى که امام پدید آورد، دستگاه سیاسى، یک دستگاه پاك و متشـکل از  در نظام اسالمى

نیستند و براى خود چیزى نمیخواهنـد.   انسانهایى است که داراى صالحند؛ اهل دنیاطلبى
ي اینها، هدف عبـارت  براى آنها هدف عبارت است از اسالم و احکام الهى و ماوراىِ همه

ولین نظام، به فضـل  ئي کاملش، خود این بزرگمرد بود. مساست از رضاى خداوند. نمونه
نشان دادند که همـه از  پروردگار، در این سالیان پرتالطمِ بعد از پیروزى انقالب تا امروز، 

 ي منور نشانى دارند؛ حتى بعضى هم، بیش از آنچه که بشود توصیف کرد.آن چهره
ي ول قـوه ئجمهـور، یـا یـک مسـ    اینکه شما ببینید در دنیاى امروز، براى یـک رئـیس  

ي مقنّنه و یا سرداران نظامى و فرماندهان میدان جنگى، نیازهاى قضائیه، یا یک رئیس قوه
نظیـر و بعضـاً   ي حرکت نیست، مـوردى کـم  هواها و هوسهاى نفسانى، انگیزه شخصى و

 نظیر است.  بى
ولین ایـن  ئعالوه بر این، خصوصیت دیگر این دستگاه سیاسى، استقالل آن است. مسـ 

دستگاه، زیر بار کسى نیستند؛ از هیچ قدرتى واهمه ندارند و فرمان قدرتمندان عالم را که 
رهاى زر و زورند، به هیچ میگیرند. این هم موردى کمیاب در عـالم  مسلّح و مجهز به ابزا
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در نظام جمهورى اسالمى، طبیعت قضـیه همـین اسـت و همـه بـه فضـل پروردگـار        
اى از ي اعلى خود این بزرگمرد بود و دیگران هم، هر یـک رشـحه  همینطورند. باز نمونه

مِ دسـتگاه سیاسـى، از نظـام    این حقیقت را در وجـود خـود دارنـد. پـس، ایـن هـم نظـا       
 اى که امام پدید آورد.اسالمى

 

؛           ِ 
هایى کـه مصـلحان   ي نظام اسالمى هم، در میان برنامهى سوم برنامه است. برنامهنقطه

ى اسـت. در ایـن برنامـه،    دنیا و دولتها و آورندگان پیامهاى جدید مطرح میکننـد، اسـتثنای  
بازسازى دنیا و آخرت با هم است. نظام اسالمى میخواهد دنیاى مردم را آبـاد سـازد؛ امـا    

ي این نظام، توأمانند. نمیخواهد به آن اکتفا کند. دنیا و آخرت در نظام اسالمى و در برنامه
ایش و هرچه کـه ایـن   انسانها باید زندگى را سرافراز و با رفاه بگذرانند؛ اما این رفاه و آس

آسایش را براى انسانها فراهم میکند، همه و همه مقدمه بـراى رضـاى الهـى اسـت. آنهـا      
المقدمه است و هدف، کسِب رضـاى پروردگـار اسـت. ایـن، یـک امـِر اسـتثنایى در        ذى

و جانشـینان و   ءجـز در حکومتهـاى انبیـا    -ي تاریخي امروزِ عالم، بلکه در همیشهصحنه
است. همه ادعا میکنند که میخواهند دنیاى مردم را اصالح کنند و غالباً هـم   -اوصیاى آنها

نمیتوانند. اما نظام اسالمى میخواهد دین و دنیا را اصالح کند و میتواند هم. این قـدرت را  
 اسالم نشان داده است.

اگر چشمان باانصاف، وضع کنونى کشور را هم نگاه کننـد، ایـن موضـوع را تصـدیق     
امروز این ملت و این دولت و این کشورى که هشت سال جنگ را بر آن تحمیل میکنند. 

ي هایش را خراب کردنـد؛ راههـایش را نـابود کردنـد؛ محاصـره     و مسلّط کردند؛ کارخانه
اش کردند؛ امکانات را از او باز گرفتند؛ هیچ دولتى هیچ کمکى بـه او نکـرد و از   اقتصادى

تبلیغاتى هـم انـواع فشـارها را بـر آن وارد آوردنـد،      کارهاى سیاسى و  يداخل به وسیله
هاى بازسازى و بخصوص کارهاى زیربنایى را چنان دنبال میکند که ناظران هـم بـه   برنامه

آیند و میبینند، هم برنامه و هم مجریان برنامه را تحسـین  تحسین میپردازند. کسانى که مى
ي دشـمن نبـود؛ اگـر    شـده حریـک میکنند. اگر فشار دشمن نبود؛ اگر دسـتهاى خـائن و ت  
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حضور تبلیغاتى و اقتصادى و سیاسى دشمن در پشت مرزهاى ما نبود، وضع ما به مراتب 
بهتر از این بود و بسیارى از مشکالتى کـه امـروز از لحـاظ اقتصـادى در کشـور هسـت،       

 وجود نداشت.
اى دیگـر، بـه   هي اداره و آبادسازى دنیا و آخرت است. برنامهي اسالمى، برنامهبرنامه

ي اسـالمى، تربیـت و تهـذیب میکنـد.     دین ملت و به آخرت انسانها کارى ندارند. برنامه
امروز در کشور ما یک حرکت عمومى، بخصوص در میـان جوانـان، بـه سـمت آمـوزش      
قرآن، فراگیرى دین و عمل به احکام و مقرّرات اسالمى مشاهده میشود. ایـن دیگـر مـال    

اند دنیاى ملتها را درسـت میکننـد کـه نمیتواننـد هـم. امـا       مدعى اهل دنیا نیست. اهل دنیا
اسالم دنیا و آخرت را مطمح نظر قرار میدهد و به فضل پروردگار میتواند هم. ملـت نیـز   

اش در میـان ملتهـاى عـالم، اسـتثنایى     بر اثر اسالم، هم ایمانش، هم صبرش و هم آگـاهى 
ل صالحِ این مـرد بزرگـوار و ایـن عبـد     است. این مجموعه را که روى هم میگذارید، عم

 صالحِ پروردگار میشود.
  

    ،     
همانطور که این مـرد بـزرگ برایمـان ترسـیم کـرده       -ي آخر این است که راه مانکته
رگوارمـان  راه استقامت و پیگیرى هدفهاى نظام اسالمى است. طبق درسهاى امام بز -است

و طبق وصیت او، راه این ملت همین اسـت. بـرادران و خـواهران عزیـز مـن در سراسـر       
کشور توجه کنند که راه خوشبختى ملت ایران، تمسک به احکام اسـالمى و الهـى اسـت.    
راه خوشبختى ملـت ایـران، تکیـه بـه خـود و تواناییهـا و اسـتعدادهاى خـود اسـت. راه          

ز قدرتهاى مسلّط جهانى و نیز نترسیدن از آنهاست. نـه از  خوشبختى این ملت، قطع امید ا
 آنها اندکى بترسید و نه به آنها سرِسوزنى امید بورزید.

 

         
ي قلبى میـان  ي عاطفى و رابطهمن در دنیا هیچ کشورى را سراغ ندارم که در آن علقه

ولین هم ملت را ئولین را دوست میدارد؛ مسئیران باشد. ملت، مسولین، مانند ائملت و مس
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ي وجود دوست میدارند و خود را خدمتگزار او میدانند. ایـن ملـت اسـت و ایـن     با همه

احساساتش. تبلیغات دشمن، هرچه میخواهد بگوید. در سالهاى آخرِ زندگى بابرکت امام، 
اى که مـردم  م راه متروکى است! اما بدرقهدشمن تبلیغ میکرد که گویا راه امام، از نظر مرد

  ایشان در هنگـامِ ورود از جسد این بزرگمرد کردند، باشکوهتر از استقبالى بود که از خود
فاتحانه به تهران کردند. این است علقه و ارتباط میان ملت و دولت. این امام، ایـن نظـام،   

تثنایى و همـه از جهـات مختلـف،    این دستگاه سیاسى، این برنامه و این هم ملت. همه اس
 فرد.در دنیا منحصربه

 

        
ي عرایضم میخواهم بگویم، این است که هم ملت ایـران  آنچه که من در آخرین جمله

ي وجـود و قـدرت حفـظ کننـد.     و هم مسئولین کشور، باید این خصوصیات را بـا همـه  
اى را لحظـه  راه اسـالم را حفـظ کننـد. مسـئولین کشـور مـردم      دولت و ملت، راه خدا و 

ي بازسـازى، قشـرهاى مستضـعف مـورد     فراموش نکنند. در خالل حرکت عظـیمِ برنامـه  
توجه دقیق قرار گیرند. مجلس شوراى اسالمى قانون بگذراند؛ دولت اجرا کند و دسـتگاه  

راه اسالم، راه  -هم، این راه راملت ي وجود ناظر بر اجراى آن قانون باشد. قضائی با همه
با قـدرت و   -قرآن، راه دینِ خدا و راهى را که امام بزرگوار در پیش پاى ما گذاشته است

 گیرد.شجاعت پى
 

 1373/ 03/ 17این شهر، » میدان معلّم«در » یاسوج«در دیدار با مردم 

           
ي جهات مشغول تالش است تا شاید بتواند به نحوى، بـه  وز اگرچه دشمن از همهامر

ي اقتصـادى میکنـد، کـار    یعنى تبلیغات میکنـد، محاصـره   -جمهورى اسالمى ضربه بزند
رغـم خواسـت   و هر کارى از دستش برآید، علیه ما انجام میدهد؛ اما على -سیاسى میکند

حاکمیت اسالم را ببینند، و به فضـل پروردگـار،   او و به کورى چشم کسانى که نمیتوانند 
ي ایمان و شور و شوق و ارادت به جمهورى اسالمى و امیـد بـه آینـده و عـزم و     روحیه

ي راه انقالب و امام، سرتاسر کشور عظیم و پهناور مـا را فراگرفتـه   تصمیم جدى بر ادامه
 است.
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ي مسائل دنیا خواهران من! یک روز در دنیا، دو قطب و دو قدرت، سررشته برادران و

را در دست داشتند. یکى قدرت غرب به سرپرستى امریکـا و یکـى هـم قـدرت شـرق و      
نظام کمونیستى و بلوك سوسیالیستى دنیا به رهبرى شوروى سابق بـود، کـه دنیـا را بـین     

کا و هم شوروى، علیه جمهورى اسالمى با خود تقسیم میکردند. البته در آن روز، هم امری
هم متحد و متّفق شدند. اما هرچه فشار آوردند، نتوانستند جمهورى اسـالمى را بـه زانـو    

، مثل کوه در مقابـل آنهـا ایسـتاد. ملـت، مثـل کـوه در مقابـل آنهـا ایسـتاد.          درآورند. امام
بـه نیروهـاى    اش هم جنگ تحمیلى بود. در جنگ تحمیلى، هم شرق و هم غـرب، نمونه

ي آنها برآمد و نگذاشت که به او آسیبى وارد متجاوز کمک میکردند؛ اما ملت از پسِ همه
 کنند. بعد، به فضل پروردگار، یکى از این دو قدرت فروریخت.

 
 17/3/1373ي ماه محرّم، در آستانه» کهگیلویه و بویراحمد«در جمع روحانیون استان 

  (ع)        (ره)  
امیه شروع شده و تـا زمـان   ي عاشورا و شهداى آن، از زمان خلفاى بنىترس از حادثه

کـه  اش را در دوران انقـالب خودمـان دیدیـد. وقتـى    ما ادامه یافته است و شما یک نمونه
، میدید دیگر دستش بسته اسـت  محرّم از راه میرسید، نظامِ مرتجعِ کافرِ فاسقِ فاسد پهلوى

و نمیتواند علیه مردمِ مبارزِ عاشـورایى، کـارى انجـام دهـد. در واقـع مسـئولین آن نظـام،        
ناتوانى خود را ناشى از فرارسیدن محرّم میدانستند. در گزارشهاى برجا مانده از آن رژیـم  

رسـیدن محـرّم،   منحوس، اشارتها، بلکه صراحتهایى وجود دارد که نشان میدهد آنها با فرا
، آن مرد حکیمِ تیـزبینِ  اللّه علیه)(رضوانبزرگوار ما دست و پایشان را حسابى گم میکردند. امام

 شناس، خوب فهمید که از این حادثه براى پیشبرد هـدف امـام  شناسِ دنیاشناسِ انساندین
 چگونه باید استفاده کند و کرد. السالم)(علیهحسین

را بعنوان ماهى که در آن، خون بر شمشیر پیروز میشود، مطرح امام بزرگوار ما، محرّم 
نمود و به برکت محرّم، با همین تحلیل و منطق، خون را بر شمشیر پیروز کرد. این، یـک  

اسـت کـه    السـالم) (علیـه اى نعمت ماه محرّم و مجالس ذکر و یاد امام حسـین ههنمونه از جلو
 اید از این نعمت استفاده کنند.  شما دیدید. لذا هم مردم و هم روحانیون، ب
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برخى کارهاست که پرداختن به آنها، مردم را به خدا و دین نزدیک میکند. یکى از آن 
کارها، همین عزاداریهاى سنّتى است که باعث تقرّبِ بیشترِ مردم بـه دیـن میشـود. اینکـه     

بخاطر همـین تقریـب اسـت. در مجـالس عـزادارى      » دارى سنّتى بکنیدعزا«امام فرمودند 
هـاى  نشستن، روضه خواندن، گریه کردن، بـه سـر و سـینه زدن و مواکـب عـزا و دسـته      

عزادارى به راه انداختن، از امورى است که عواطف عمومى را نسبت به خانـدان پیغمبـر،   
 پرجوش میکند و بسیار خوب است. 

 

         
 در مقابل، برخى کارها هم هست که پرداختن به آنها، کسانى را از دین برمیگرداند.

اى خواهند قمه زدن نیز همینطور است. قمه زدن هم از کارهاى خالف است. میدانم عده
دن شما به قمه ز«خواهند گفت: » آورد.حق این بود که فالنى اسم قمه را نمى«گفت: 

نه؛ نمیشود در مقابل این کارِ غلط سکوت » اى میزنند؛ بگذارید بزنند!چکار داشتید؟ عده
اى که طى چهار، پنج سال اخیرِ بعد از جنگ، قمه زدن را ترویج کردند و کرد. اگر بگونه

 ترویج میکردند، قطعاً ایشان در )علیه اللَّهرضوان(هنوز هم میکنند، در زمان حیات مبارك امام
 ایستادند. مقابل این قضیه می

 
اى وقتى این حـرف را بشـنوند، مطمئنـاً از روى دلسـوزى خواهنـد      عرض کردم: عده

نه؛ من بایستى ایـن حـرف را میـزدم.    » خوب بود فالنى این حرف را امروز نمیزد.«گفت 
ید ایـن  ولیتم بیشتر از دیگران است. البته آقایان هم بائمن باید این حرف را بزنم. بنده مس

شـکنى بـود کـه هرجـا     حرف را بزنند. شما آقایان هم باید بگوییـد. امـام بزرگـوار، خـط    
اى، بیان میفرمود. اى مشاهده میکرد، با کمال قدرت و بدون هیچ مالحظهانحرافى در نکته

اگر این بدعتها و خالفها در زمان آن بزرگوار میبـود یـا بـه ایـن رواج میرسـید، بالشـک       
 میگفت.  
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و اساتید و » سازمان بهزیستى«، »سازمان تأمین اجتماعى«، کارکنان »نیروى انتظامى«یدار جمعى از اعضاى در د
 29/4/1373دانشجویان دانشگاهها، 

؛      ِ    
 اللَّهرضوان(ام: یک وقت در زمان اماممیخواهم به مطلبى اشاره کنم که قبالً آن را گفته

ّ امام را، که تازه صادر شده بود، در یکى ، کسانِ ایشان درصدد برآمدند تا پیام حجِ)علیهتعالى
چاپ کنند. ما هم که در جریان بودیم، تأیید  امریکاهاى کثیراالنتشار دولت از روزنامه

بردند و  کاامریهاى معروف آنها پیام را به دفاتر روزنامه» این کار بشود.«کردیم و گفتیم: 
همانطور که میدانید، این » هرچه پول بخواهید میدهیم تا این پیام چاپ شود.«گفتند: 
ها، همه نوع مطلب، حتى نظرات مخالفانِ سیاسى و عقیدتى خود را چاپ میکنند. روزنامه

بردار آنها نوکر پول و دالرند. از هر جا پول حاصل شد، حرفى ندارند. اما اینجا، شوخى
هاى تلویزیونى خود را در اختیار آیا کشورهاى بزرگ حاضرند بخشى از برنامهنیست. 

افکارِ انقالب اسالمى بگذارند؟ به هیچ قیمتى حاضر نیستند! چرا؟ چون میدانند که وقتى 
 این افکار عرضه شود و به دلهاى مردم برسد، آنها را معتقد میکند. 

 
 1373/ 04/06ان کنفرانس وحدت اسالمى، در دیدار کارگزاران و مسئوالن نظام و مهمان

         
این بود که این دشمنیها نه با ما که در  علیه)اهللا تعالى(رضوانبزرگوار ما همواره سخن امام

ي مسلمانان عالم به آن اى است که باید همهحقیقت با اسالم و قرآن است. این نکته
سانى که امروز با جمهورى اسالمى در میدان تبلیغات، در برخورد سیاسى و توجه کنند. ک

با تالشهاى گوناگون اقتصادى درگیرى دارند، کسانى هستند که دشمنى خود را با اسالم 
اند. تالشهاى این افراد، پوشیده نیست. البته در گذشته دشمنى علنى کرده و نشان داده

ادند؛ اما پیشرفت حرکت اسالمى آنها را وادار کرد تا خود را با اسالم چندان نشان نمید
 باطن خود را نشان دهند. 

 
 20/6/1373، »خارج فقه«در شروع درس 

      ِ    
که آن را بخوانم و بعد دو، سه جمله در دنبال این روایات  1روایت سومى هم هست

ّ «عرض کنم. و بهذا االسناد،  ّ  وآله)علیهاهللا(صلّی   ،    :
                                           

 از روایات اخالقی. 1
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آورند؛ را معموالً با هم می» طا«و » سمع«میکنم.  ؛ امتم را به پنج چیز وصیت...»ّ

به یک معنا به کار » طا«و » سمع«اند. پیداست که در اینجا اما در اینجا از هم جدا شده
» شنیدم و قبول کردم«، یعنى »بالسمع و الطا«هم  یگرنیامده است. اگر در جاهاى د

توجه کردن، شنیدن، استماع و «یعنى » سمع«است. » طا«غیر از » سمع«آید، در اینجا می
ي علمى و مذهبى شیعه الزم دارد، اولین چیز، این است. اولین چیزى که جامعه» مباالت

یرامون خود، باید مباالت داشته باشد. مباالت است. این جامعه، نسبت به مسائل جهانِ پ
ما که «، »به ما چه!«، »هرچه شد، شد«اشاره به این است. رها کردن، » سمع«شاید 

؛ اینها نمیشود. اساس این بناى مبارك به این خاطر »به ما چه ربطى دارد!«، »نمیتوانیم
به من «نگفت محکم شد که آن مرد الهى، با دیگران این فرقِ اساسى را داشت که هرگز 

افتاد، خیلى کسان دیگر هم میدیدند. البته بعضى هم آنچه را که در جامعه اتّفاق می» چه!
، »به ما چه!«نمیدیدند، نمیفهمیدند، ملتفت نبودند. خیلیها هم ملتفت بودند؛ اما میگفتند 

 و امامِخالیق  لذا، شد امامِ» به ما چه!«این بزرگوار نگفت » ما کار خودمان را میکنیم.«
 امت. امامت حقّ او بود و لذا این اساسِ مبارك به وجود آمد.

 

 ِ ِ     ّ ّ    ؛      
ي پیشرفت و تطور علمى و ست، مسئلههاحوزهي بعدى، که آن هم اصل دوم در نکته

عرض کنم که فقهاى بزرگى از قبیل  روز بودنِ علمى است. آقایان! من میخواهمبه
 -گفتیم» فقه جواهرى«، فقهمان را )علیهتعالى اللَّهرضوان(که ما به تعبیر امام -»جواهر«صاحب 

هاىِ رایجِ فقهىِ زمانِ خود بود. اش این بود که اهل تحول در اندیشهخصوصیت عمده
عتنى است. بعضى از فقها، اعتنا به شهرت و اجماع و اینها، از خصوصیات افراد خیلى م

، در »جواهر«چندان به شهرت و اجماعات منقوله، اهتمامى ندارند. مرحوم صاحب 
حال، این مرد، داراىِ افکارِ نو و مسائل مختلف، به شهرت و اجماع تکیه میکند. درعین

وا یا آنجاها هم که به فتوا نرسیده، حرفهاى نزدیک به فت -جدید است. ایشان فتاوایى دارد
که شاید قبل از ایشان، احدى از فقها نگفته است، یا الاقل معروف نیست. یکى  -دارد

است، که مشهور و معروف بین فقهاىِ » جهاد ابتدایى در زمان غیبت«ي همین مسئله
اما ایشان طورى بحث میکند که نتیجه این میشود » مشروع نیست.«متأخّر این است که 

وآورى است. در مسائل گوناگون، مرحوم صاحب خوب؛ این ن» مشروع است.«که 
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همینطور است. فقیهى میتواند الگو، برجسته و بزرگ باشد، که داراى چنین » جواهر«
ي فقاهت که در زمان خودش قلّه )علیه اللَّهرضوان(اللَّه بروجردىتروحى باشد. مرحوم آی

 ن قبیل بود.از ای )علیه اللَّهرضوان(شیعه شد، از این قبیل بود. امام
 

     ّ       
ه نکي علمیه، باید در صف اولِ حرکت عظیمِ جامعه قرار داشته باشد. همچناحوزه

 اهللاتالعظمى گلپایگانى، مرحوم آی اهللاتمالحظه کردید، مراجع بزرگ ما مثل مرحوم آی
اهللا بقائه الشریف و اهللا و اداملعظمى اراکى، حفظها اهللاتالعظمى نجفى و امروز آی

و چه بعد از زمان امام تا امروز، در صف اول  )علیه اللَّهرضوان(، چه در زمان اماماهللارحمهم
افتاد، اینها مقدم بودند. روز ي مهمى که در جامعه اتّفاق میقرار داشتند. در هر حادثه

پایگانى و مرحوم آقاى مرعشى، اولین کسانى بودند گیرى، اول صبح، مرحوم آقاى گلرأى
که رأى میدادند. کار اینها، یک کار رمزى و نمادین بود. خوب؛ رأى را عصر هم میشود 

را دیده بودید که  )علیه اللَّهرضوان(داد. اما اولِ صبح رأى دادن، یک کار رمزى است. امام
د بودند! چقدر مقی 

 
 29/6/1373، »سپاه پاسداران«ى مختلف اههدر دیدار فرماندهان رد

        
من و در میـدان خطـر، در اختیـار    کس قرار نمیگیرد! جهاد بـا دشـ  جهاد در اختیار هر

کس قرار نمیگیرد! پانزده سال است که شما در این میدانید. حاال بعضـى فقـط هشـت    هر
قبل از آن هشت سال شروع شده است و تا امـروز هـم    سال جهاد کردند. اما جهاد سپاه،

ادامه دارد. این هم یک امتیاز دیگر است و از آنهایى است که نیکان و بندگان صالح خـدا  
ها به آن غبطه میبرند. کالمى از امام نقل شـد و ایشـان هـم    ي آن را میبرند؛ برجستهغبطه

روى ایـن  » کاش من هم یک پاسدار بـودم! اى «قطعاً و یقیناً آن را از دل فرموده بودند که 
جمله دقّت کنید که یعنى چه؟ امام کیست؟ آن مرد بزرگ فقیه عارف زاهـدى کـه در راه   

کس در راه خدا باشد، اهل هر دیـن و  برو برگرد است و هرهاىِ بىخدا، یکى از برجسته
را درك میکنـد.   ملتى که باشد، همینقدر که اهل معنویت باشد، نور وجـود امـام بزرگـوار   
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 »اى کاش من هم یک پاسدار بودم!«میگفت: 

آورد؟ ایـن، همـان چیـزى    پاسدار کیست که دلِ آن مرد بزرگ را اینگونه به شوق می
است که عرض کردم. یعنى شوق به جهاد، شوق به حضور در میدانهاى خطر و جنگ بـا  

 دشمن. 
 

       
ن! پیغمبر، با انسانهاى مؤمن؛ انسانهاى ساخته شده و مخلص کار کـرد. اگـر   عزیزان م

اهللا و اش در شما هست؛ این مجاهـدت فـی سـبیل   شما این اخالص را که بحمداللّه زمینه
نمیگـویم دنیـا را نخواسـتن و دور انـداختن و نفـرت       -این صفا و دل به دنیـا نبسـتن را  

ي این توفانهاى فسـاد  حفظ کنند، در وسط همه حفظ کنید و جوانان مؤمن ما هم -داشتن
اى گذاشته خواهـد شـد کـه قرنهـا طـول      و این بادهاى مخالف که در دنیاست، چنان پایه

اش را بکَنند. این پایه را شما میتوانید بگذاریـد؛ کمـا   میکشد تا مفسدین بتوانند یک گوشه
را  روز، توانست این انقـالب اى در یک گذاشت؛ کما اینکه مجاهدات مخلصانه اینکه امام

ي شوخى بود!؟ در کشـورى کـه اینگونـه مـورد طمـع همـه       به بار آورد. مگر این انقالب
، شوخى بود!؟ شما ببینید کـه امریکـا بـراى یـک هـائیتى چکـار       قدرتها بود، مگر انقالب

میکند! براى یک پاناما چکار میکند! براى یـک کویـت چکـار کـرد! کویـت را از دسـت       
وقت ایرانِ به این عظمت، با این نفـت و ذخـایر طبیعـى،    ند؛ دیدید چکار کردند! آنمیداد

با این سرزمین بزرگ و با این موقعیت استراتژیکى و جایگاه مهم جغرافیایى را از دسـت  
فرمـان مخلـِص مریـد خـودش را جلـوِ      بـه ي مطیـعِ گـوش  نشاندهبدهد؟! حکومت دست

ها شبیه بود؛ اما شد. اگر صد ى بود؟! این کار به افسانهچشمش بردارند؟! آیا این کار شدن
 » نمیشود.«ترین آدمها میگفتند: تا قسم میخوردند، خوشبین

که هم روحانى و داراى معرفت و مقامـات علمـى و هـم آدم     اللَّه طالقانىتمرحوم آی
آن روز کـه  «رفته بود و از مبارزه هم اصالً نمیترسید، به من گفت سیاسى و مبارز و زندان

امام مطرح کرد که شاه و حکومت سلطنتى باید برود، من تخطئه کردم و گفتم چه حرفهـا  
سـال پـیش از    آن وقت که امام صریحاً این کالم را گفتند، مگر چند» میزند! مگر میشود؟!
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پیروزى انقالب بود؟ یعنى تا همین اواخر، حتى مردى مثل مرحوم طالقانىِ بزرگوارِ مؤمنِ 
بعد ایشان به مـن  » امکان ندارد!«کشیده، میگفت ي شکنجهخوردهي شالقرفتهزندان مبارزِ
این مرد، به جـاى دیگـرى متصـل اسـت و از     «که  -مضمون حرف ایشان این بود -گفت

 »جاى دیگرى حرف میزند!
اى را بـه دنبـال خـود بـه راه     امام، یک مرد مؤمنِ مخلصِ خدایى بود که توانست عده

ارى را انجام دهد که واقعاً مثل یک افسانه بود؛ یعنى اصالً باورکردنى و شدنى بیندازد و ک
اى هـ هي انگیزنبود. در دنیایى که همه چیز علیه اسالم بود، یک نفر بیاید در جایى که همه

دنیا بر این است که آنجا باید از اسالم و ایمان و قرآن دور بماند، حکومت اسـالمى برپـا   
یزى ممکن بود؟! اما امام کـرد و بعـد شـما جوانـان مـؤمن، مخلـص،       کند؟! مگر چنین چ

 بسیجى، سپاهى، ارتشى و مردم معمولى، در جاهاى مختلف، کردید و شد.
 

 20/7/1373، (س)در دیدار گروهى از خواهران پرستار، به مناسبت والدت حضرت زینب

        
شمن به خواب رفته است، خیال نکنند با خیال خوش کسانى که تصور میکنند د

َ َ «میشود زندگى کرد! امیرالمؤمنین فرمود:     َ َ   ُ َ یعنى چشمهاى کسانى که  1» 
ي فریاد امام بزرگوارِ ما هدف بزرگ و طبعاً دشمنان بزرگى دارند، به خواب نرود! همه

به حوادث عالم، حساسیت خود را در طول این مدت براى این بود که ملت ایران نسبت 
 از دست ندهد. امروز هم این حساسیت باید باشد و بحمداللَّه هست. 

 
 11/8/1373و روز ملّى مبارزه با استکبار،  امریکاي جاسوسى ي سالروز تسخیر النهدر آستانه

  (ره)    
گیر در ایران شروع شد. قبالً هـم  هاى هممبارزه 1341بطورِ مشخص و واضح، از سال 

مبارزه بود؛ اما صنفى و کوچک بود. یا دانشجویى بود یا روشـنفکرى بـود یـا روحـانیتىِ     
گیر به رهبرى علماى بزرگ و در رأس همـه،  اى همهمبارزه 1341محدود بود. اما از سال 

یـن مبـارزه   ا -یعنـى شـانزده سـال    -1357تا سال  1341امام بزرگوار، شروع شد. از سال 
                                           

 .452البالغۀ، للصبحی صالح، ص النّهج 1
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 ادامه داشت تا به پیروزى رسید.

 

        
ییها بود. این را مـردم  امریکاي سیاست و اقتصاد و نیروى مسلّح ایران در مشت صحنه

میفهمیدند. امام از سالهاى چهل و یک و چهل و دو، به این مطلب تصریح کردنـد. پـس،   
و هفت مبارزه پیروز شد و انقالبِ پیروزمند به ثمر رسید، در حقیقت وقتى در سال پنجاه 

یى به ثمر رسیده بود. حال شما ببینید ملت ایران و انقالبیـون، حـق   امریکایک انقالب ضد
یى در این کشور چکار کنند؟ کارهاى زیادى میتوانسـتند بکننـد و   امریکاداشتند با عوامل 

ییهـا مبـارزه کـرده و    امریکاکرد؛ چون شانزده سال با اگر هم میکردند، کسى مالمتشان نمی
ییها این کار یا آن کار را کردیـد؟  امریکاکس نمیگفت چرا شما با کتک خورده بودند. هیچ

ولین و ئبعد از آنکه انقالب پیروز شـد، انقـالب و مسـ    -درست توجه کنید! -حالدرعین
ق را کردنـد. سفارتشـان سـر جـاى     ییها حداکثرِ ارفاامریکاشخص امام بزرگوار، نسبت به 

 خودش محفوظ بود و اینجا کاردار داشتند. اول سفیر داشتند؛ بعد کاردار داشتند.
جوانان پرشور انقالبى،  -ي بهمنبیست و دو و بیست و سه -در روزهاى اول انقالب

نجا وارد شده ، اول آ)علیه اللَّهرضوان(اى که امامچند نفر از آنها را دستگیر کردند و به مدرسه
اندرکاران آوردند. بعد، امام براى دست -ي علوىي رفاه و مدرسهیعنى مدرسه -بودند

کس به اینها تعرّض نکند. خودشان پیغام فرستادند که مبادا کسى به اینها تعرّض کند؛ هیچ
اى از آنها خارج یکى ولشان کردند، رفتند. اول از کشور رفتند؛ یعنى عدهوقت یکىآن
د، اما سفارتشان در تهران مشغول کار و فعالیت بود. شما ببینید! رفتار این انقالب و شدن

ییها در ایران اینگونه بود. در امریکاراغماض با این ملت نجیب و آن امام کریمِ بزرگوارِ پ
که عرض کردم، اگر از سوى مردم و انقالبیون پرشور و شخص امام که مظهر حالى

هر تصمیمى نسبت به آنها گرفته میشد، کسى در دنیا مالمت  صالبت و قدرت بودند،
ییها چکار کردند؟ به جاى اینکه این امریکانمیکرد و نمیتوانست بکند. از آن طرف، 

کرامت و بزرگوارى امام بزرگوار و مردم را مغتنم بشمارند و قدردانى کنند و پاسخ 
  اى در پیش گرفتند.مناسب بدهند، رفتار شدیداً خصمانه
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وقتى ملتى با این استقالل و با این احساس توانایى و قدرت در صحنه حاضر میشـود  
و دولتى به آنها، به چشم یک ابرقدرت نگاه نمیکند، دیگر تحملشان تمـام میشـود. ایـن،    

این ملـت از  طبیعت سردمداران استکبارى است. میروند سراغ اینکه ببینند چنین فکرى را 
کجا پیدا کرده است. اگر کسى این فکر را به این ملت داده بـود، از اعمـاق بـا او دشـمن     

ییها تا ابد با امام آشتى امریکا میشوند. مثل اینکه با امام، از اعماق وجودشان دشمن بودند.
 امریکـا نیست. مراد، همان رژیم  امریکاییها که میگوییم، مرادمان ملت امریکانمیکنند. البته 

   ست.امریکاو گردانندگان سیاستهاى 
 

        
تالش و فعالیت ما در داخل مرزهاى خودمان است. اما این انقالب، محـدود بـه ایـن    
مرزها نیست. این پیام یک پیام جهانى بود. دلیلش چیست؟ دلیـل، ایـن اسـت کـه وقتـى      

این کـار را انجـام دادنـد، مسـلمانان در      -بزرگوار امام -الشّأن ماملت ایران و رهبر عظیم
هرجاى دنیا که بودند، احساس کردند نوروز آنهاست. روز نوِ آنها آغاز شد؛ بـا اینکـه بـه    
آنها ربطى نداشت. در همه جاى دنیا احساس کردنـد مقطـع جدیـدى در تاریخشـان بـه      

ن این واقعیت را در طـول سـالهاى گذشـته    وجود آمد. این را ما از نزدیک دیدیم. خود م
ام. اینها روایت ام و از دهها زبان دیگر هم شنیدهدر کشورهاى دیگر از نزدیک لمس کرده

و حدس و تحلیل نیست؛ واقعیات است. هر کسى، هر مسلمانى، هر جاى دنیا بود، وقتى 
الم و ال إله إلّا اللّه در صحنه ظاهر شدند، وقتى پرچم اس این انقالب پیروز شد، وقتى امام

 باال رفت، احساس کرد که پیروز شده است. 
 

 (ع)در دیدار عمومى به مناسبت روز والدت باسعادت حضرت جواد
 23/9/1373، (ع)ي میالد با برکت حضرت علىو در آستانه 

     ِ   
مردم مؤمن کشور ما، از بس از رادیوهاى  اى از مردم این کشور، بلکه اکثریتعده

اند، هرچه آنها بگویند، عکسش عمل اند و دروغ شنیدهبیگانه خباثت و ملعبت دیده
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میکنند. اگر آنها گفتند از فالن کس تقلید کنید، از او تقلید نمیکنند. اگر روى کسى تکیه 

ین عادت مردم ماست و کردند و گفتند از او تقلید نکنید، مردم از او تقلید میکنند. ا
هم میفرمود که رشد در خالف رادیوهاى بیگانه  )علیه اللَّهرضوان(عادت درستى هم هست. امام

و تبلیغات دشمن است. بدانید که هر طرفى آنها میروند، آن طرف، طرف باطل است و 
 طرف ضدش، طرف حق است. 

 

ّ        
العظمى بروجردى، همـین امـام بزرگـوارى کـه دیدیـد       اهللاترحوم آیبعد از رحلت م

دنیایى را متوجه خود کرد و مشت او آنچنان گنجایش داشت که میتوانست بشریت را در 
اصرار کردند، رسـاله نـداد. بنـده     هرچهمشت بگیرد، رساله نداد و رفت در خانه نشست. 
شان آن وقت جـواب نمیـداد و فقـط    خودم جزو کسانى بودم که به ایشان عرض کردم. ای

که باالخره یک عده رفتند و ایشـان را وادار کردنـد. فتـاوى    میفرمود: آقایان هستند. تا این
 ي ایشان را تنظیم کردند و بیرون دادند. ایشان معلوم بود؛ رساله

  

       
هر دو دوره هم قبـول نمیکـردم.    من دو دوره به ریاست جمهورى انتخاب شدم و در

دوستان گفتند اگر تو قبول نکنى، ایـن بـار    -که تازه از بیمارستان آمده بودم -ي اولدوره
به من فرمودند که بر تـو   ي دوم، خود امامبر زمین میماند؛ کسى نیست. ناچار شدم. دوره

یگـر ایـن دفعـه بـه     متعین است. خدمت ایشان رفتم و گفتم: آقا؛ من قبول نمیکنم. مـن د 
آیم. گفتند: بر شما متعین است. یعنى واجب، واجب کفایى نیسـت؛ متعینـاً بـر    میدان نمی

 شما واجب است؛ واجب عینى است.
 

 10/10/1373والن و کارگزاران نظام به مناسبت عید مبعث، ئدر دیدار مس

          
این پانزده سال به برکت رهبرىِ بزرگمردى که حقیقتاً متـأثّر از اسـالم   ي ما در جامعه
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ي وجود، اسـالم را درك  اى اسالمى تبدیل شد. امام بزرگوار، حقیقتاً با همهبود، به جامعه
میکرد، آیات قرآن را مینیوشید و از آن بهره میبرد. او خود را با معارف اسـالمى و قرآنـى   

ي آن حرکت هـم، خیـل عظـیم    اى مینمود. نتیجهیز چنین توصیهتطبیق میکرد و به مردم ن
اللَّه در جامعـه ماسـت کـه    سبیل جوانان مؤمن و مردمان متّقى و مردان و زنان مجاهد فى

بحمداللَّه کم هم نیستند و از همه جا بیشترند. اما این حرکت باید همـانطور بـا شـدت و    
 قوت ادامه پیدا کند.  

 

           
هر جا که انقالب  بین، این مردمى که هر وقت براىمردم ما ناامیدند؟ این مردم روشن

اند و آثـار ایمـان خودشـان را    ي وجود حضور پیدا کردهاز آنها دعوت کرده است، با همه
سـالمى و بـه حرکـت    به اسالم و به قرآن و به نظام و به مسئولین و به دولت جمهـورى ا 

اند ناامیدند؟ حرکت بـه  ساله تا امروز و به شخص امام بزرگوار، بوضوح نشان داده پانزده
 این عظمت از نومیدى برمیخیزد؟  

 
 14/11/1373، 1415 ي سوم رمضانهاى نماز جمعهدر خطبه

    ،   
ي فجر، که عید انقالب، عید تاریخ ایران و عید کهي مباري دوم، در باب دههدر خطبه

 بزرگوار است، به بیانِ مطالبى بپردازم. امام
 

     (ره)    
ي دوم، میخواهیم نگاهى به این انقالب عظیم بیفکنیم. البته از اولِ انقالب تا در خطبه

 گفته شده است. از شخص امام امروز، هزاران ساعت در این باره سخن
ي این راه و پیشاهنگ اولِ این صراط مستقیم بود، که بازکننده علیه)اهللا تعالى(رضوانبزرگوارمان

ي کسانى که در این راه حرکتى و کارى کردند و معرفتى بدست آوردند؛ مطالبى تا همه
 گفتند که دقت در آنها بسیار مفید و مؤثّر است.
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روزى که محمدرضا از ایران فرار کرد، در واقع رژیم پادشـاهى از بـین رفتـه بـود. او     
ي بـدبخت بـدنامى کـه    اى از فـرد بیچـاره  اى ندارد. لذا مجسـمه دید ماندنش دیگر فایده

ل را نگه دارند. ي انحاللِ کامبدنامتر هم شد، درست کردند تا چند روزى رژیمِ در آستانه
ي دسـت ایشـان،   و بـا یـک اشـاره   آمـد   او سى، چهل روز بر سرِ کار ماند، تا اینکه امـام 

چیز روى هم ریخت.همه
 

       
در بین مردم، کسان زیادى بودند که به روحانیون کمک میکردند و بـه آنهـا مشـورت    

ي مـردم و  ، روحانیون را راهنمایى میکردنـد. امـا عامـه   میدادند. حتى در بعضى از شهرها
ى میلیونى در سرتاسر کشور، چون میدیدند در رأسِ علمـاى بـزرگ و روحـانیون    هاتوده

اى در سـطح عـالى   موجه، امام بزرگوار قرار دارند، که هم مرجـع تقلیـد و هـم روحـانى    
ه پدید آمد و به پیـروزى رسـید.   آمدند. این انقالب استثنایى، اینگوناند، به صحنه میدینى

به تعبیرى دیگر، انقالب ما به برکت حضور مردم شکل گرفت؛ مردمى که حضورشان در 
 صحنه، ناشى از اعتقادات دینى بود.

حتــى گروههـاى پــارتیزانى چــپ؛ کمونیســتها و   -ي سیاســیوندر آن روزگـار، همــه 
آمـد  وبـا هـم رفـت    و مرتبط بودنـد و التقاطیها که از زندانها یا بیرون زندانها با ما دوست 

یکصدا اعتراف میکردند وضعیتى که در ایران پـیش   -داشتیم و ما با آنها جلسه میگذاشتیم
 آمده است، جز به پیشوایى کسى مثل امام و جز با شعارهاى دینى، ممکن نبود پیش آید.

            
با نظام و دولتى در ایران مواجهند که از صد عامل در مسائل اساسى کشـورش،   امروز

نیست. با نظـامى مواجهنـد کـه در بـدو اسـتقرار،       امریکایک مورد هم منطبق با خواست 
اولین کارش قطع کردن امتیازات اینها بود. در واقع انقالب اسـالمى، اول کـارى کـه کـرد     

 .در ایران پرداخت امریکالیس و این بود که به قطع امتیازات انگ
 

  
 .        
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و چون رهبر این انقالب، محبوبیت مردمـى داشـت و مـردم پشـت سـر وى حرکـت       
میکردند، براى قطع کردن امتیازات خارجى، منتظرِ گذشت زمان نشد و بالفاصله امتیازات 

 قطع گردید.  
 

        
جاى دنیا که مسلمان هشیار ن پیروز شد و با پیروزى آن، در هرانقالب اسالمى در ایرا

و آگاهى بود، احساس کرد عزّت و قدرت یافته اسـت. در طـول ایـن سـالها، بخصـوص      
بـه  «ي اسالم به مـا گفتنـد:   سالهاى اولِ انقالب، مسلمانان بسیارى از شخصیتهاى برجسته

در دنیـا پخـش میشـد شـنیدیم کـه       مجرّد اینکه صداى امام را از رادیوهایى که صدایشان
جـا بـودیم   میگفت من حکومتى به نام اسالم یا جمهورى اسالمى تأسیس خواهم کرد، هر

جاى دنیا بود، احساس کرد پیروز شد و هر مسلمانى، هر» ناگهان احساس پیروزى کردیم.
 عزّت و قدرت پیدا کرد.

هبـران مسـلمان و   این راست بود کـه در آن سـه، چهـار سـال اول انقـالب، وقتـى ر      
به  -از روشنفکر و شاعر و هنرمند گرفته تا سیاستمدار و عالم دینى -شخصیتهاى اسالمى

ولین ئآمدند، به مجرّد اینکه چشمشان به امام، یا به آن حسینیه، یا به ما، یا به مسـ ایران می
ما با دنیاى ش«هاى میگریستند و میگفتند: افتاد، از شوق، هاىکشور و یا به نماز جمعه مى

 احساس عزّت میکردند.  » اسالم چه کردید!
 

اسـالمى سـخن    اینکه میبینید ملتهاى مسلمان در آسیا و اروپا و آفریقا، به نفع انقـالب 
 -اسـالمى، از روز فلسـطین   ، آنطور حمایت میکنند؛ از انقالبمیگویند؛ از یک فتواى امام

اش و دیگر مناسبتها آنطور استقبال میکنند و دربـاره  -ي آخر ماه رمضانروز قدس؛ جمعه
شعار میدهند، همه حاکى از عمق استراتژیک جمهورى اسالمى است، که دشمنان، این را 

 هم نمیتوانند ببینند.
  

          
مـت ظـاهرى دشـمن    وتنها بود، در مقابـل عظ بزرگوار که یک روز تک سرّ اینکه امام
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تسلیم نشد، این بود که مّتکى و مرتبط بـا خـدا بـود و خـود را بـه قـدرت الهـى وصـل         

 ناپذیر میشود. میدانست. مسلّماً وقتى انسان به قدرت الیزال الهى وصل شد، شکست
 

 1373/ 28/11ي تهران، هاى نماز جمعهدر خطبه

؛      
ي ایـن  ي او همـه جنبان شهیدان؛ آن انسـانى کـه بـه همـت و اراده    پروردگارا! سلسله

بزرگوار ما را مشمول انوارِ رحمـت و فضـل    حرکت عظیم در ایران به راه افتاد، یعنى امام
 خود قرار بده. 

 
 1373/ 26/12االسالم و المسلمین حاج سیداحمد خمینى، پیام تسلیت به مناسبت رحلت حجت

 ّ            
اي اندوهبار و سرشار از اضطراب و نگرانى، بار سنگین مصـیبت  سرانجام پس از هفته

فرود آمد و دل امت وفادار، دستخوش توفان غم و محنت گشـت. یادگـار امـام و فرزنـد     
شناى مـردم و  اى محبوب و آدلبند و عزیزترین کس او، دنیاى فانى را وداع گفت و چهره

غمخوار کشور و انقالب؛ و خـدمتگزارى صـدیق بـراى هـدفهاى امـام عظـیم راحـل؛ و        
اى روشن و چشمى تیزبین در خدمت نظام اسالمى؛ کشـور و ملـت و دوسـتان و    اندیشه

 دوستداران خود را ترك کرد و ایران اسالمى را به عزاى خویش نشانید.
سالم والمسلمین حاج سیداحمد خمینـى  االي انقالب مرحوم حجتدر دوران پرحادثه

یکى از مؤثرترین عناصر در جریانات کلّـى کشـور و انقـالب بـود. او بـراى رهبـر کبیـر        
حال مشاورى امین، و یارى دیرین، و سربازى فـداکار، و  انقالب فرزندى مهربان و درعین

محبـت   مریدى گوش به فرمان، و کارگزارى الیق و کارآمـد بـود. امـام بـزرگ مـا بارهـا      
پرشور و اعتماد عمیق و تحسین قلبى خود نسبت به این فرزند خاضع و مطیع خود را بر 

اش از آن زبان آورده بود و نزدیکترینها گواهىِ صادقِ آنچنان پدرى را در حق پسر یگانـه 
 زبان پرهیزکار شنیده بودند.

ار در طول سالهاى انقالب چه بسیار گرههـا کـه بدسـت او گشـوده شـد و چـه بسـی       
 کارهاى بزرگ که به تدبیر او انجام گشت.
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از اینها برتر نقش این عنصر پرتالش و پرتوان در حراست عاشقانه از سالمتى جسمى 
شک سالمت و توان جسمى و قدرت کارىِ آن قائـد  و آرامش خاطر امام بزرگوار بود. بى

یمارى قلبى، در میان ساله، با وجود کهولت سنّى و بي ده الشّأن در دوران پرمخاطرهعظیم
ي این فرزنـد  عوامل و اسباب عادى از همه بیشتر به ابتکار و مراقبت و پیگیرى دلسوزانه
 مهربان وابسته بود. ملت ایران از این بابت بسى مدیون این عزیز فقید است.

ي آن مرحوم به دوران پس از پیروزى منحصر نمیشود. ي خدمات ارزندهتاریخچه
نشدنى است، و هرچه ران مبارزات ملت ایران نیز برجسته و فراموشنقش ایشان در دو

زمان به مقطع پیروزى انقالب اسالمى نزدیکتر میشود، این نقش و سهم صاحب آن 
اللّه آمیز مرحوم آیتي زمانىِ میان فقدان فاجعهبزرگتر و روشنتر میگردد، و چون فاصله

، و روزهاى بازگشت رهبر کبیر مامآور احاج سیدمصطفى خمینى فرزند بزرگ و نام
انقالب به کشور فرامیرسد نقش مرحوم حاج سیداحمد آقا در قضایاى انقالب، وضعى 

کس در شک در آخرین ماههاى دوران نهضت، هیچیابد. بىفرد میاستثنایى و منحصربه
تالش بزرگوار نقشى تا بدین حد بزرگ و مؤثر از خود بروز نداده است.  رابطه با امام

، بسى اللّه علیه)(رضوانعزیز وار ایشان در کنار مشعل فروزان وجود اماموقفه و پروانهبى
 برکات را منشأ گشته و بسى دشوارها را آسان نموده است.

 
 3/1/1374، (ع)الرضاموسى بنحرم حضرت على» صحن امام خمینى«در دیدار اقشار مختلف مردم در 

         
ي مردمـى ندارنـد،   دولتها و رژیمهایى که به مردم خودشان وصـل نیسـتند و پشـتوانه   

و دیگران میروند و از ترس، حرفهاى آنها را قبـول میکننـد. امـا بـا      امریکاراحت زیر بارِ 
و انبوه میلیونى یک ملت، آن هم ملت آگاه، مبارز، نترس، اهـل خـدا و متوکـل بـه خـدا      

آزموده و آزمایش داده، چکار میتوانند بکنند؟! این همان جایى است که امـام بزرگـوار در   
هـیچ غلطـى   » هیچ غلطى نمیتواند بکنـد.  امریکا«، مکرّر فرمود: امریکامقابله با دشمنیهاى 

 نمیتواند بکند؛ چون طرف مقابلش یک ملت عظیم است.
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 16/1/1374در دیدار کارگزاران حج، 

  (ره)       
پیغمبر اسالم خودش را در مکّه حبس نکرد. اگر پیامبر خودش را در مکّه یا در خانـه  
حبس میکرد؛ دعوت نمیکرد و متعرّض کسى نبود، کسـى بـه او کـارى نداشـت. اسـالم،      

، زیـر بـار   ایستد، سرش را باال میگیـرد عزیز است. عزّت اسالمى، که سینه سپر میکند، می
دشمن نمیرود؛ بلکه بارها و بارها استکبار را ذلیل میکند و بینـى آن را بـه خـاك میمالـد،     

النفسـها،  رغـم بـدبینها، ضـعیف   باید تثبیت شود. همچنـان کـه جمهـورى اسـالمى، علـى     
و به کمک همین مـردم و  » آقا، نمیشود. نکنید. بترسید«نظرها که میگفتند بافها و کوتهمنفى
که حقیقتاً آن امام بزرگوار، موحد بـود و توحیـد    -ت الهى و رهبرى آن مرد موحدبا عنای

ي وجود او خدا، عظمت و عـزّت الهـى را قبـول    در سراسر وجود او جریان داشت. همه
 توانست دشمن را ذلیل کند و خودش عزیز باشد. -داشت
 

 30/1/1374در دیدار اعضاى ارتش جمهورى اسالمى ایران، 

؛             
اى را که در جاهاى حساس گماشـته  فوراً خود عناصر مؤمن ارتش، خبر عناصر بیگانه

میشدند، به مقامات انقالب میرساندند. حقیقت این بود که ما اشـخاص را نمیشـناختیم و   
ش چطور است؟ لذا مؤمنین و ااش چیست و پروندهنمیدانستیم فالنى چکاره است، سابقه

اىِ انقالبىِ ارتش، فوراً خودشان را میرساندند که: آقا! این فرد که فالن مقام ایشـان  ههچهر
 اش چنین و چنان اسـت. ایـن خبـر، فـوراً بـه امـام      را در آن مرکزِ حساس گذاشته، سابقه

دربسـت   منتقل میشد، و گره گشوده میگردید. پس، تدبیر دشمن ایـن بـود کـه ارتـش را    
 بدست عناصرى بسپارند که براى آنها خودى و طبعاً با انقالب دشمن بودند.

 

       
اى را دیدم که ایستاده بـود و  شب، در بازدید از یک یگان زرهى، پهلوى تانک، نظامى

خودمـان   نماز شب میخواند. مردم ما شاید بسـیارى از اینهـا را نداننـد؛ امـا مـا بـا چشـم       
ایم. اینگونه بود که ارتش توانست خود را در مقابل این حـوادث نگـه دارد. اینگونـه    دیده
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 ، با آن صراحتى که داشت، نسبت به ارتش اظهار عالقه و محبت میکرد.بود که امام
 

            
مثل دو  -یعنى ارتش و سپاه -مسلّح در جمهورى اسالمىامروز، بحمداللَّه، نیروهاى 
خورده از دو طرف، اطراف این ملت و این کشور را هم گره بازوى محکم و دو دست در

با قدرت کامل حفاظت و حراست میکنند، براى اینکه دشمن نتواند از بیرون و درون، به 
اى راجع به یکى از ، کلمه)علیهتعالى هاللَّرضوان(این ملت و کشور نگاه چپ بیندازد. وقتى امام

این دو سازمان بر زبان جارى میکردند، فوراً تبلیغات دشمن نسبت به آن سازمان دیگر به 
ها افتاد. (شایعهها به راه میافتاد. امام یک کلمه راجع به ارتش میگفتند؛ فوراً شایعهراه می

عنصر، آنها را پخش میکنند.) ى سستمعموالً از رادیوهاى بیگانه شروع میشود و آدمها
نظرشان از سپاه برگشته «فوراً میگفتند امام میخواهند سپاه را چنین و چنان کنند، یا 

وقتى دو کلمه از سپاه تعریف میکردند، فوراً شایعه پراکندند که بناست ارتش را » است.
 منحل کنند یا فالن کنند.

 

       ؛      
ي امام بزرگوار، به فکر افتادنـد تـا   وقت عرض کردم که فرزند عزیزِ درگذشتهمن یک

پیام حج امام بزرگوار را با پرداختن بهاى زیادى، در مطبوعات یکى از کشـورهاى غربـى   
یشـان  ي پولنـد و پـول برا  اینکه بنـده  چاپ کنند. اما آنها حاضر نشدند چاپ کنند. آنها با

دین و ایمان و ناموس و غیرت و همه چیز است، حاضر نشدند درج کنند. چون حـواس  
شان جمع بود که پیام امام، مثل بمب در آنجا منفجر میشد. آنهـا بـا   دستگاههاى اطّالعاتى

 حرفهاى ما مخالفند و از حرفهاى ما میترسند.  
 

 28/2/4137، »عید غدیر خم«در دیدار کارگزاران، به مناسبت 

          
ي ي ما هم، بحمداللَّه، والیت، از گذشته تا امروز، تأثیرات خود را در همهدر جامعه

، )علیهتعالى اللَّهرضوان(ابعاد نشان داده است. از اولِ حرکت انقالبى، همینگونه بود. امام بزرگوار
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الیت، این انقالب را به پیروزى رساندند. موضوع عاشورا و هاى وبا استمداد از شاخه

ي جهاد و کوشش براى شبیه شدن به آنها، روحیه السالم)(علیهمکربال، محبت به اهل بیت
مظلومانه و صبر بر این جهاد، جزو خصوصیات و معارف مربوط به والیت است. امام به 

 سانند و این نظام را تشکیل دهند. این وسیله توانستند این انقالب را به پیروزى بر
 

 1/3/1374، »)ره(ستاد برگزارى مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام«دیدار اعضاى 

             
پـدر  «اى مثـل بعـد   شخصیت امام، شخصیت مرکّبى است. البته ابعـاد خیلـى برجسـته   

حکمت و عرفان امـام هـم بـاالتر اسـت. ایـن بعـد، در        ن دارد که از فقاهت،بود »انقالب
ابعـاد برجسـته و    دنیاى اسالم، یک استثناست؛ اما ابعـاد دیگـر نظـایر و اشـباه دارد. ایـن     

این زبـان   يمتوسط شخصیت امام را با بهترین بیان، زیباترین کلمات، با استفاده از گستره
نویسندگان و افرادى که با زبان فارسى آشنا هستند و میتواننـد   تواناترین پربرکت و زیبا و

از مراسـم بزرگداشـت   هـرکس   منتقل کنیـد.  م استفاده کنند، به مردماز آن در تفهیم و تفه
 ا در دستش باشد.ههید، باید یک جزوه از این جزوآامام بیرون می

 
3/3/1374، مي ماه محرّاظ، در آستانهدر دیدار روحانیون و وع 

 » «         
با دوازدهم  -ي قمرىهشتاد و سه -در پانزده خرداد که در سال چهل و دوى شمسى

بردارى ي عاشورایى و با بهرهدر عرصه )علیهتعالى اللَّهرضوان(محرّم مصادف بود، امام بزرگوار ما
شورا و محرّم، توانستند پیام حق و داد برآمده از دلِ به بهترین شکل ممکن از ماجراى عا

خود را به گوش مردم برسانند و مردم را متحول کنند. اولین شهداى ما هم در ماجراى 
زنهاى حسینى بودند پانزده خرداد، در تهران، ورامین و بعضى جاهاى دیگر، همین سینه

ند. در سال پنجاه و هفت هم که آمدند و در معرض تهاجمِ دشمنِ عاشورا قرار گرفت
مشاهده کردید ماجراى آن روز و ماهى را که در آن، خون بر شمشیر پیروز میشود. این 

گیرى، استحصال و مطرح کردند. ي قضایاى محرّم، خالصهنام را امام بزرگوار از همه
اشورا را ، درس عالسالم)(علیهعلى بنهمینطور هم شد. یعنى مردم ایران به پیروى از حسین
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گرفتند و در نتیجه خون بر شمشیر پیروز شد. این موضوع در ماجراى امام حسین چیز 
  عجیبى است.

 
عزیزان من! معناى این، چیست؟ این نشان نمیدهد که دنیـا در چـه وضـعى بـود؟ در     
چنین وضعیتى، امام حسین تک و تنها بـود. البتـه چنـد ده نفـرى دور و بـر آن حضـرت       

ایستاد. مگر غیر از این است؟! فـرض کنـیم   ر نمیماندند هم، آن حضرت مىماندند؛ اما اگ
همـه میرفتنـد.   » مـن بیعـتم را برداشـتم؛ برویـد.    «شب عاشورا، وقتى حضرت فرمود کـه  

اکبر هم میرفتند و حضرت تنها میماند. روز عاشورا چه میشـد؟ حضـرت   ابوالفضل و على
اگر مـن تنهـا   «ا، یک نفر پیدا شد که گفت ایستاد و میجنگید؟ در زمان مبرمیگشت، یا مى

آن شخص، امام مـا بـود کـه    » ي دنیا در مقابل من باشند، از راهم برنمیگردم.بمانم و همه
ِ «عمل کرد و راست گفت.  ـ ْ َ َ  َ ـ َّ  ُ ـ َ ـ   ُ ي زبـان را کـه خـوب همـه     لقلقـه  1»َ

ي مـا عاشـورایى   وب؛ اگر همهداریم. دیدید، یک انسان حسینى و عاشورایى چه کرد؟ خ
ي ظهور ولى مطلقِ حق، فراهم خواهد باشیم، حرکت دنیا به سمت صالح، سریع، و زمینه

 شد. باید این مفاد براى مردم بیان شود. فراموش نکنید که هدف امام حسین بیان شود. 
 

 14/3/1374در مرقد مطهر،  (ره)در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى

    ِ    
ي امت بزرگ اسـالمى، ملـت شـریف ایـران و     سالگرد رحلت امام بزرگوار را به همه

ي بـزرگ عاشـورایى، بـا ایـام     آزادگان عالم، تسلیت عـرض میکـنم. امسـال ایـن حادثـه     
عاشوراى حسینى همراه است و اهمیـت ایـن روزهـا، بـه ایـن جهـت مضـاعف اسـت.         

، در »حـاج سـیداحمد آقـا   «ي تن امـام، مرحـوم   پیکر مطهر فرزند و پاره بخصوص چون
جوارِ مرقد مبارك امام بزرگوار است، ملت ما امسال عزاى مضـاعفى دارد: هـم یـاد امـام     

ي فرزند دلبند و عزیز آن بزرگوار و این همه، در ایـام عاشـوراى   است، هم تجدید خاطره
ر محترم و گرامـى، میخـواهم از ایـن فرصـت،     حسینى است. پس از تسلیت به شما حضّا

 براى بیان مطلب مهمى در باب انقالب و پیام آن استفاده کنم:
  

                                           
 اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند.مردانى .23ي یهآ ي أحزاب،سوره 1
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     ِ      

ّ ي مهمِانقالب بزرگ اسالمى که امام بزرگوار آن را هدایت کرد، به ثمر رساند و نتیجه
ي داخلى کرد، داراى دو وجهه است: یک وجهه، وجهه بجمهورى اسالمى را بر آن مترتّ

المللـى، اسـالمى و انسـانى اسـت. هـر دو      ي جهانى، بیني دیگر، وجههو ایرانى و وجهه
ي انقالب، حائز اهمیت است. در هر دو وجهه، ما به برکـت اسـتعداد ذاتـى خـود،     وجهه

ایـم.  اى زیادى داشـته رهبرى آن بزرگوار و مجاهدت و پایمردى شما ملت عزیز، پیشرفته
نظیـرِ دورانِ مـا، بـه مناسـبت سـالگرد رحلـت امـام        من امروز در مقابل مرقد آن رهبر بى

بزرگوار، میخواهم اعالم کنم که انقالب، در هـر دو وجهـه، بـاز هـم بـه پـیش میـرود و        
 جهتگیرى انقالب در هر دو جهت، به قوت خود باقى است.

ي اول ایـن  ایران است. هدف انقالب در درجـه ي اول، مربوط به کشور و ملت وجهه
 بود که نظامى در داخل کشور به وجود بیاورد که وابسته نباشد؛ بلکه مستقل باشد.

  

؛              
این، حقیقتى است که در بخش دوم میخواهم عرض کنم و بایـد بـه آن توجـه شـود.     

المللى انقالب، عبارت از پیام معنویت در سطح جهـان اسـت. دنیـا    نى و بیني جهاوجهه
هاى اختاپوسى مادى، از یکى دو قـرن  غرق در مادیت است. دستهاى سردمداران و شبکه

پیش، دنیا را به سوى ماد  یگرى غـرق کـرده   یگرى سوق داده و ملتها را در مـنجالب مـاد
بینى میکنند، هى که قدرتها و دولتها براى آن پیشاست. امروز دنیا در جهتگیرى خود و را

یگرى حرکت میکند و معنویـات را از  ي معنوى ندارد، بلکه به طرف مادنه تنها هیچ جنبه
انسانها سلب مینماید. علت اینکه میبینید در بسیارى از کشورها، نسلهاى جـوان بـه سـتوه    

افتنـد،  وند و جوانان به آوارگى مـى متالشى میش هاخانوادهآیند، خودکشى زیاد میشود، مى
ي روحـى اسـت. مگـر    همین کمبود معنویت است. براى بشر، معنویت یک غذا و تغذیـه 

اى راحـت زنـدگى کنـد؟ هرجـا علـم و      میشود بدون معنویت انسان بتواند مدت طوالنى
تمدن مادى بیشتر است، آشفتگیها هم بیشتر میشود. این هم بخاطر گناه حـذف معنویـات   

اسالمى، پیام  پیام انقالبزندگى مردم عالم است.  يي قدرتهاى جهانى از صحنهه وسیلهب
معنویت، توجه به معنویت، وارد کردن عنصر معنویت در زندگى انسان و توجه به اخالق 
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نفوذ کرد، معنویت را در آنجا به همراه برد. حتى اگـر   جا که نام و پیام امامو خداست. هر
ى و غیرمسلمان که به انقالب اسـالمى روى خوشـى نشـان دادنـد، از آن     به جوامع مسیح

اى بردند نگاه کنید، معنویت را در آنجا مشاهده خواهیـد کـرد.   درسى طلب کردند و بهره
رد پاى انقالب بزرگ اسالمى ما معنویت است و این معنویت، اولین پیام ایـن انقـالب و   

شناس، متعبد ان واال و معنوى، عارف، فقیه، دینمعنوى است؛ امامى که خود یک انس امام
 شب با خدا خلوت میکرد و تضرّع مینمود.، کسى بود که نیمهو قائم باللیل بود. امام

جا که نداى عدالتخواهى بلند شده است، است. در دنیا هر» عدالت«پیام دیگر انقالب، 
افتـه اسـت و بـا حقجویـان و     این انقالب آنجا را با خود و از خود و متناسب بـا خـود ی  

عدالتخواهان عالم، همراهى کرده است. بسیارى از عدالتخواهان، آزادیخواهـان و مبـارزان   
ما از انقالب شما «ي عالم، میگویند اى پنجگانهههبا ظلم و تبعیض در شرق و غرب و قار

. پیـام  و راست میگویند. این هم یک پیام است؛ پیـام عـدالتخواهى  » این درس را آموختیم
احیـاى  «بزرگ و مهم انقالبِ ما براى امت اسالمى و جوامع و ملتهاى مسلمان، عبارت از 

» هویت اسالمى، بازگشت به اسالم، بیـدارى مسـلمانان و بازگشـت بـه نهضـت اسـالمى      
و پیشواى بزرگ این راه  است. این، پیام بزرگ انقالب ما به ملتهاى مسلمان است که امام

 ین خطّ و مکتب بود.و معلّم بزرگ ا
 

؛            
بزرگوار اگر خودش در میان ما نیست، روح بیدار  اید. امامراه را تا امروز درست آمده

اش، ناظر و حاضر است و به مقتضاى آنچه که از ارواح مؤمنین و برگزیدگان خدا و زنده
، ت را میداند و میبیند. به فضل پروردگار، روح مطهر امـام میدانیم و اطّالع داریم، وضع مل

 تر باشد.  روز راضىاللّه روزبهشاءاز شما ملت بزرگ راضى است. إن
 

 19/3/1374)، 1416هاى نماز جمعه (عاشوراى در خطبه

؛          
بـه   -یه قدرتى آنچنان مقتـدر این تکلیف، همیشه خطر دارد. آیا ممکن است انسان، عل

قیام کند و خطر نداشته باشد؟! مگر چنین چیـزى میشـود؟! ایـن تکلیـف،      -حسب ظاهر
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آقـا! شـما   «همیشه خطر دارد. همان تکلیفى که امام بزرگوار انجام داد. به امام هم میگفتند 

کـه دسـتگاه   امام نمیدانست خطر دارد؟! امام نمیدانست » اید، خطر دارد.که با شاه درافتاده
امنیتى رژیم پهلوى، انسان را میگیرد، میکشد، شکنجه میکند، دوستان انسـان را میکشـد و   

 تبعید میکند؟! امام اینها را نمیدانست؟!
 

؛      (ع)      
م مـا  ي کوچکش هـم در زمـان امـا   کارى که در زمان امام حسین انجام گرفت، نسخه

ي حکومـت. ایـن همـان    ي شهادت رسید، اینجا به نتیجهانجام گرفت؛ منتها آنجا به نتیجه
است؛ فرقى نمیکند. هدف امام حسین با هدف امام بزرگوار مـا یکـى بـود. ایـن مطلـب،      
اساس معارف حسین است. معارف حسینى، بخش عظیمى از معـارف شـیعه اسـت. ایـن     

 هاى اسالم است.ایهى است و خود یکى از پي مهمپایه
ي اسالمى به خط صحیح. چه زمانى؟ آن پس هدف، عبارت شد از بازگرداندن جامعه

وقتى که راه، عوضى شده است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانت کسانى، مسـلمین را  
 منحرف کرده و زمینه و شرایط هم آماده است.

مـاده اسـت و گـاهى آمـاده     البته دوران تاریخ، اوقات مختلفى است. گـاهى شـرایط آ  
نیست. زمان امام حسین آماده بود، زمان ما هم آماده بود. امام همـان کـار را کـرد. هـدف     

افتـد و میخواهـد علیـه حکومـت و     یکى بود. منتها وقتى انسان به دنبال این هدف راه مى
ود مرکز باطل قیام کند، براى اینکه اسالم و جامعه و نظام اسالمى را به مرکـز صـحیح خـ   

برگرداند، یک وقت است که وقتى قیام کرد، بـه حکومـت میرسـد؛ ایـن یـک شـکل آن       
یـک وقـت اسـت کـه ایـن قیـام، بـه حکومـت          -در زمان ما بحمداللَّه اینطور شد -است

 نمیرسد؛ به شهادت میرسد.
 

 25/3/1374، »سپاه پاسداران انقالب اسالمى«در مانور عظیم عاشورا توسط 

  (ره)      
هر ساعتى که شما در اینجا در صف سان، در هنگام رژه، در هنگـام تمـرین و مـانور    

شـاءاللَّه بـا   (یعنى از وقتى که از خانه و شهر خود خارج شدید، تا وقتى کـه ان  میگذرانید
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اش حسنه و صدقه اسـت. هـر قـدم شـما حسـنه و      سالمت کامل به آنجا برگردید)، همه
ي منتشـر در  ي آن جماعت عظیمِ رزمندهت و هدف است. وجود همهبراى آن نیصدقه و 

مملکتى کـه اسـالمى اسـت،    «شان فرمود که امام عزیزِ این امت درباره -سراسر این کشور
حسـنه و صـدقه اسـت. ایـن، در راه آن      -»ي افرادش باید به این معنا نظـامى باشـند  همه

 هدف و براى آن کار است.  
 

 کننده والن و کارگزاران نظام و میهمانان خارجى شرکتئمس در دیدار
 24/5/1374المللى وحدت اسالمى، در کنفرانس بین

؛    (ره)        
 )علیهتعالى اللَّهرضوان(ي انقالب که به برکت ذهن بیدار امام راحلیکى از صدقات جاریه

، بعنوان ایام )والسالم ةعلیه و على آله الصال(کرد، این بود که ایام والدت نبى اکرم تحقّق پیدا
وحدت معرفى شد. از این جهت این مسئله جالب است که وحدت اسالمى یک 

 آرزوست. 
 
ي اتّحاد بین مسلمین یک امر جدى است. با این مسئله، بایـد اینطـور برخـورد    مسئله
یه دیر شود، دنیاى اسالم یک روز خسارت کرده و این روزها، روزى که این قض شود. هر

عمر اثر میگذارد. نباید بگذارید  روزهایى است که بعضى آنچنان حساس است که در یک
 دیر شود.

جمهورى اسالمى، به فضل پروردگار، از روز اول در این زمینه قدم برداشته است. 
ویندگان، گ ین راه بود و بزرگان، مسئوالن،، پیشواى ا)علیهاهللارضوان(امام بزرگوار ما

نویسندگان، دستگاههاى مختلف و متفکّرین دنیاى اسالم هم تالشهاى زیادى کردند. 
 نگذارید این تالشها ضایع شود.

 
 08/06/1374ي دولت، جمهور و هیأت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفتهدر دیدار با رئیس

  (ره)      
ي دولت که همیشه براى مردم ما حامل نویدهاى امیدوارکننده و خبرهـاى  حلول هفته

خوش و براى برادران مسئول در دولت هم، روزهاى تجدید عهد با گذشـته و پیمـان بـا    
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شـاءاللّه بـر شـما و ملـت ایـران مبـارك       و اهداف مقدس و واالى اسالمى اوست، إن امام

 باشد.  
 

 29/6/1374والن سپاه پاسداران انقالب اسالمى، ئا فرماندهان و مسدر دیدار ب

         
ـ  -امام بزرگوار ما ر او در حـال فیضـان   که تا ابداآلباد نور و رحمت الهى بر روح مطه

ا برگردانـد و  دشمن میخواهد ایران را بـه قهقـر  «مکرر در طول این سالها میفرمود:  -باشد
همانجایى ببرد که ملت ما حرکـت خـود را آغـاز کـرده اسـت و او را در همـان حصـار        
گذشته نگه دارد و به منابع و معادن و خیرات و برکات و نیروهاى انسانى کشـور دسـت   

آورى کند و ملت ایـران را در  باز کند و براى خود و نوکرانش پول و لذّت و ثروت جمع
مـردم سـخنان ارزشـمند امـام را بـاور      ». که زندگى میکرد، رها کنـد اى سیاهچال بدبختى

ي آن هشت سـال پدیـد آمـد. امـروز     کردند و جوانان هم حقیقت را فهمیدند؛ لذا حماسه
 بایستى از آن حماسه درس بگیرید. -و بلکه ملتهاى دیگر -ي مردم ایرانشما و همه

 

          
اى از ارتباط با خداى متعال بیارایید. ایـن چیـزى   عزیزان من! در درون خودتان صحنه

ي کشـور، در دم مـرگ، در   است که در زنـدگى شخصـى، در زنـدگى سیاسـى، در اداره    
شاءاللَّه در بهشت برین الشّهود، در لقاء با اولیاءاللَّه و اني محضر پروردگار، در یومعرصه

تان را با خداى متعال محکم کنید؛ حرف بزنیـد و  خواهد آمد. رابطه پروردگار به کار شما
از او بخواهید. مخلصانه و صادقانه با او پیمان ببندید و به آن پیمان متعهـد بمانیـد. شـما    
جوانید. حیف است که این دلهاى پاك و نورانى و روحهاى آماده، به چیـزى غیـر از یـاد    

نیا را فقط ابزار بدانید. مال دنیا و امکانات آن و خانه خدا و محبت پروردگار آلوده شود. د
و زندگى ابزار است و لیاقت دل بستن ندارد. الیق دل بستن فقط ذات مقـدس پروردگـار   

ّ «ي محبت اویند: و کسانى هستند که در حوزه ـ  َّ ـ ُ  َ ـ  ُّ ِ  ْ ـ َ  َّ ُ   َّ ُ  
ـ ُ ـ  ِ 

ُ ـ ِ  ٍ َ
را رها نکنید. این آن چیزى است که فقط شما داریـد.  این گوهر  1»َ

                                           
 .148، ص 91بحاراالنوار، ج 1
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جوانان مسلمان در هر جاى دنیا اگر این گوهر را داشته باشند، راه موفقیـت برایشـان بـاز    
است. این آن چیزى است که مردى مثل امـام بزرگـوار را از دوران جـوانى تـا سـن نـود       

ت کـه در دنیـاى پیرامـون    سالگى در صراط مستقیم الهى حفظ کرد و با این همـه تغییـرا  
   آید، راهش عوض نشد.کسى به وجود مى

شما زندگى امام را از دوران اختناق رضاخانى تا دوران بعد و تـا تحـوالت گونـاگون    
اجتماعى و سیاسى و پیروزى انقالب و رسیدن به یکى از باالترین موقعیتهـاى سیاسـى و   

نگـاه   -نامش در همه جـا منتشـر بـود   ي دنیا به او چشم دوخته بودند و که همه -دنیایى
کنید! این انسان از خط مستقیم خود هیچ تخطّى نکرد. این به برکت همـان رابطـه اسـت:    

» ْ ِ ْ
َ َ  َ ْ َ ْ َ  َ

َّ  َ  آید. . این نعمت به برکت ارتباط با خدا بدست مى1»ِ
    

 در دیدار با جمعى از فرماندهان و پرسنل ارتش جمهورى اسالمى
 5/7/1374 ي دفاع مقدس،به مناسبت هفته 

        
ترین کارهاى دنیا را رهبر این امت و انقالب، مردى بودند که در هشتاد سالگى سخت

به دوش گرفتند. روزى که امام وارد ایران شدند، تقریباً هشتاد ساله بودند. نگفتند من پیـر  
ى از روزهاى سال پنجاه و نه که از اهواز به تهران آمده بودم، خدمت ام. در یکو یا خسته

ي موضوعى مطـرح کـردم. ایشـان بـه مـن      آمیزى را دربارهایشان رسیدم و صحبتهاى گله
گفتند که افراد مورد نظرشان را براى تشکیل جلسه خبر کنم. جلسه، وسـط روز و بـدون   

و نیرومند، جلسه را بدون اظهار خسـتگى  رنشاط دل و پسابقه تشکیل شد و پیرمرد جوان
بردار نیست. یک وقت یکى از اداره فرمود. کار که براى خدا باشد، خستگى ندارد و زمان

روسیاهانى که به غلط وارد صفوف اهل ایمان شده بود، چیزى گفت که امام در پاسـخ او  
ها را انجام میـدهم و  اگر شما نمیخواهید انجام دهید، کنار بروید؛ من خودم کار«فرمودند: 

باور نمیکردند امام اینگونه جوانانه وارد میـدان شـوند. قـدرت    » بارها را بر دوش میگیرم!
ایمان ایشان این کارها را آسان میکرد. البتـه قـدرت ایمـان در وجـود ایشـان نسـبت بـه        

کسى هر نگونه ایمان را ازمیدانهایى که ما وارد آن میشویم، در حد اعالیش بود. ما توقّع آ
 ي عالى را به شما نشان دهیم.نداریم؛ اما میخواهیم نمونه
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 1374/ 08/08پیام به مناسبت شهادت دکتر فتحى شقاقى رهبر جهاد اسالمى فلسطین، 

    ِ  ِ  ِ   
جـان  طلوع خورشید اسالمى از افق مبارزات فلسطین کـه بـه ملـت مظلـوم فلسـطین      

ي فلسـطین، از بـردن نـام    اى بخشید، در هنگامى آغاز شد که مدعیان دروغین قضـیه تازه
ي ي اسالمى محض، بشدت پرهیز میکردنـد و بـا جـدا کـردن قضـیه     اسالم در آن عرصه

فلسطین را به محو و نابودى میکشـاندند. و در   فلسطین از اسالم، دانسته و ندانسته آرمان
هى از جوانان پرشور و بااخالص و مـؤمن و اندیشـمند و در رأس   این هنگام بود که گرو

اسـالمى ایـران و بـا دلـى      آنان شهید عزیز ما دکتر فتحى شقاقى با الهام گرفتن از انقالب
الشّأن راحل، پرچم مبارزات اسالمى را برافراشـته و  عظیم سرشار از عشق و ارادت به امام

رغـم امریکـا و   رغـم رژیـم غاصـب و بـه    بـه  عنصـر و وابسـته و  رغم کوردالن سسـت به
 ي جهاد فلسطینى دمیدند.ي عربى، خون در رگهاى افسردهسرسپردگانش در منطقه

 
 10/8/1374آموزان و دانشجویان، در دیدار دانش

      (ره)    
وجـود دارنـد کـه ظلـم و سـتم میکننـد و        اند که در دنیا دولتهایىامروز همه پذیرفته

عناصرى از ملتهاى مورد ظلم واقع شده هم، با آنها به مبارزه برمیخیزند. دنیا به عناصـرى  
چنین نه به چشم تروریست که به چشم مبارز نگاه میکند. امروز کسانى با دولت ظـالم و  

نـد روز پـیش   اشغالگر و غاصب و خشن صهیونیستى مبارزه میکنند. جوان مؤمنى کـه چ 
بدست مجرم و جنایتکار صهیونیستها و مزدورهایشان به خون غلتید، از جمله این کسـان  
بود. جرم سازمان و جمعیتى که آن جوان به او منسـوب اسـت ایـن اسـت کـه بـا رژیـم        

زعم صهیونیستها، جرم بـزرگ دیگـرى کـه آن    ي خود، مبارزه میکند. البته بهغاصب خانه
میزنند و بصـراحت افتخـار    این است که دم از اسالم و تبعیت از امامعناصر مبارز دارند، 
بزرگوار ما هستند. ایـن دیگـر جـرم بسـیار بزرگـى اسـت! مـزدوران         میکنند که پیرو امام

صهیونیست، آن جوان را به قتل رساندند. این هم چندان غیرطبیعى نیست. بـدیهى اسـت   
ه دشـمنان خـود دسـت پیـدا کنـد آنهـا را       که رژیمى مثل رژیم تروریست اسرائیل، اگر ب

 میکشد. غیر از آن جوان هم اگر کسانى را پیدا کنند، به قتل خواهند رساند.
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 ّ      
ي روحانیـت و لـزوم وجـود آن و حملـه بـه      امام بزرگوار ما در اوایل انقالب دربـاره 

د، صحبت کردند. در اثناى صحبت، مطلبى ي روحانیت را بزننکسانى که میخواستند ریشه
با این مضمون افزودند: در میان روحانیت کسانى هستند که ظلم است اسـم روحـانى بـر    

واقعـاً  ». اى بسا خرقه که مستوجب آتش باشد«آنها بگذاریم. بعد این مصراع را خواندند: 
حفـظ دیـن،   همینطور است. روحانى داریم؛ اما اساس روحانیت امرى الزم اسـت. بـراى   

 ایمانِ دینى در جامعه الزم است. دشمن این مطلب را زودتر از همه فهمید.
  

ّ  (ره)   ّ   ، 
ولیتهاى رضاخان، برچیدن بساط روحانیـت بـراى نـابود کـردن     ئیکى از بزرگترین مس

شـروع بـه    1314و  1313دین بود. بنابراین بمجرد اینکه قـدرت پیـدا کـرد، در سـالهاى     
برچیدن بساط روحانیت کرد. اقدام رضاخان، قلدرانه بود. خیال میکرد با قلـدرى میتوانـد   

ي آخونـدى  کارهاى خود را پیش ببرد. گذاشتن عمامه، پوشیدن لباس بلند و اسم و حوزه
متالشـى   -به خیـال خـود   -ى قم و مشهد را تا آنجا که میتوانستهاحوزهرا ممنوع کرد. 

هاى آن دوران بودند؛ همان دورانـى کـه قـرار    البته نتوانست. امام عزیز ما جزو طلبه کرد.
بود روحانیت را شدت فشار و خفقانِ رضاخانى بکلّى نابود کند. امـا روحانیـت نـه تنهـا     
نابود نشد، بلکه کسانى مثل امام بزرگوار را به وجود آورد. من خـود از امـام شـنیدم کـه     

آمـدیم و بـه باغهـاى سـاالریه     صبح زود از مدرسه یا خانه بیرون مـى  در قم، ما« میگفتند:
میرفتیم که در آن زمان یک فرسخ تا شهر فاصله داشـت. در آنجـا زیـر درختهـا مشـغول      
درس و بحث و مطالعه میشدیم. هنگام غروب وقتى که هوا تاریک میشد برمیگشـتیم کـه   

 د.  اینطور درس خواندن» مأمورین رضاخان ما را نبینند!
  

      
سـهم از دنیاسـت.   نصـیب و کـم  توقّع، کـم روحانیت خدمتگزار مردم است. نهادى کم

انـد.  بنایى بر دنیا و هدف دنیا ندارد. البته در بین روحانیون، افراد بد، ناباب و خائن بـوده 



460  / ،  ، 
روحانیـت هسـتند، خبـر     امروز هم هستند، نه اینکه نیستند. ما هم از افراد نابـابى کـه در  

داریم. بعضى از آنها، دلها را خون کردند. دل امام و نیکان خود را خون کردنـد. امـا ایـن    
نباید موجب شود که سازمان و تشکیالت روحانیت زیر سـؤال بـرود. عناصـر نابـاب در     

انـد، والّـا   روحانیت، اغلب کسانى هستند کـه از راه صـحیح و روحانیـت منحـرف شـده     
 که در راه مستقیم امام بزرگوار حرکت میکرده، بحمداللَّه خوب است.  روحانیتى 

 
 1374/ 08/09در دیدار فرماندهانِ نواحى، پایگاهها و گردانهاى بسیج سراسر کشور به مناسبت هفته بسیج، 

 ؛        
صرفاً از روى  ریشه و سطحى ومطلب اساسى این است که بسیج، یک حرکت بى

احساسات نیست. بسیج یک حرکت منطقى و عمیق و اسالمى و منطبق بر نیازهاى امروز 
  «ي اسالمى است. قرآن کریم میفرماید: جامعه -به طریق اولى -دنیاى اسالم و

َّ  َ ُ

 َ ِ ْ ُ
ْ
ِ  َ  ِ ِ ْ َ ِ  َ َّ صرت خودش و ؛ اى پیامبر! خداى متعال تو را، هم به وسیله ن1»َ

هم از طریق مؤمنین، مؤید قرار داد و کمک کرد. این خیل عظیم مؤمنینى که در اینجا 
» بسیج«اند، عبارت دیگرى است از آنچه که امروز به نام مورد اشاره آیه قرآن قرار گرفته

ي ما وجود دارد. آیات دیگر قرآن هم، آنجا که اشاره به مردم و آحاد مؤمن و در جامعه
 نظیرِ زمان ما را که محصول فکر و درایت امامنهاى بااخالص میکند، بسیجِ عزیزِ کمانسا

 بزرگوار است، نشانه میگیرد.
 

       ،    
امروز دو آفت در سطح جهان اسالم مشاهده میشـود کـه یکـى مربـوط بـه دولتهـا و       

ست و دیگرى به مردم مربوط میشود. آن آفتى که بـه دولتهـا   حکومتها و رژیمهاى حاکم ا
 و رژیمها مربوط میشود، این است که غالباً در دنیاى اسالم، حکومتها از مردم منقطعند.  

 
فانه    -آور استکه آن هم خیلى دردناك و گریه -آفت دوم مربوط به ملتهاسـت. متأسـ

ون، جوانان به سمت فساد سـوق داده  در کشورهاى اسالمى، از چهل، پنجاه سال قبل تاکن
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 میشوند.  
 

عزیز ما با الهامى که پروردگار متعال به قلب آن بزرگـوار کـرد و او    به اعتقاد من، امام
کـن کـرد.   را هدایت نمود، با این حرکت عظیم بسیج، این دو عیب را در کشور ما ریشـه 

 شما بسیج را اینگونه در نظر بگیرید. 
 

          
میلیونى در ایران تشکیل شود؛ کشور ما چهل فرمودند: ارتش بیست  آن روزى که امام

میلیون یعنى نصف جمعیت کنونى، جمعیت داشـت و همـه داراى خصوصـیات بسـیجى     
بودند. امروز هم اینگونه است. مردمى که چنین خصوصیتى دارند، نسبت به مسائل محیط 

 تفاوت نیستند. و جامعه و نظام خود، بى
 

       ِ     
بسیج باید سازماندهى شود؛ باید یکدیگر را بشناسند؛ باید آمـادگى بـه   «فرمودند:  امام

امروز هم تکلیف بزرگ شما، همین کار اسـت. خیـال   ». وجود بیاورند و آن را حفظ کنند
دار و ه بسیج، یک امر احساسى است. بسیج یـک امـر منطقـى و فکـرى و ریشـه     نکنند ک

شـرکت دارنـد، همـه آحـاد ملتنـد.       عمیق است و کسانى که در کارِ این حقیقت بـزرگ، 
کس که بسیجى است، باید به بسیجى بـودن خـود افتخـار کنـد. بسـیجى بـودن، مایـه        هر

 سرافرازى و سربلندى پیش پروردگار است.
 

 1374/ 09/09ي علمیه اصفهان، اللّه حاج شیخ حسین مظاهرى به ریاست حوزهب آیتحکم انتصا

          
ي دفـاع  ساله در انقالب کبیر اسالمى و حوادث مربوط به آن و از جمله دوران هشت

 اثبـات کردنـد. علمـاى    مقدس نیز اصفهان و مردم فداکار و پیشرو آن، نقش بارز خـود را 
راحل عظـیم   ها که مظهر اطاعت از امامي صحنهاعالم آن با حضور روشنگر خود در همه

ي قشـرها بـا   ي مردم متدین از همـه بود، مردم را به حرکت آگاهانه دعوت کردند و توده
 دریغ به کمک اسالم و انقالب شتافتند.جان و مال و امکانات خود، بى



462  / ،  ، 
 16/9/1374، »ي قمي فیضیهمدرسه«ون و طلّاب ایرانى و خارجى در صحن در دیدار روحانی

      ِ    
من یقین دارم، آن پیرمرد نورانى، معنوى، عالم، زاهد و عارف که این انقالب با دست 

و نیازهـا و آن   چینـى شـد، اگـر در جـوانى، آن راز    تواناى او بنا، غـرس، آبیـارى و میـوه   
آمـد، ایـن   عبادتها، تفکرها و توسلها را نداشت و آن دل مؤمن و نورانى در او پدیـد نمـى  

کارهاى بزرگ از او صادر نمیشد. مرحوم آقـاى حـاج میـرزا جـواد آقـاى تهرانـى کـه از        
علماى بسیار مؤمن، زاهد و خالص بود و در مشهد، بسیارى ایشان را میشناختند، نزدیـک  

من در جوانى براى تحصیل به قم رفتم و آن زمـان،  «یش از این، به بنده گفت: سى سال پ
ر دیدم. نمیشناختم ایشان کیست. دیدم که یک سیي جـوان و  د طلبـه امام را در حرم مطه

الحنک را انداخته، نماز میخواند و اشـک میریـزد و تضـرّع    نورانى در حرم ایستاده، تحت
من او را نشـناخته، مجـذوبش شـدم و از    «تهرانى میگفت: حاج میرزا جواد آقاى » میکند.

اللَّه خمینـى اسـت. وقتـى آقـا     بعضى پرسیدم این آقاى نورانى کیست؟ گفتند این آقا روح
آورنـد، آن وقـت در سـن    ي جوانى، آن سرمایه و ذخیـره را پدیـد مـى   اللَّه، در دورهروح

 »میشوند.هشتاد سالگى، امام و بنیانگذار حکومت جمهورى اسالمى 
ي زنـدگى  معموالً پیرمردها، در زودتـر از ایـن سـن بازنشسـته میشـوند و حـال اداره      

ناپـذیرى  شخصى خودشان را هم ندارند؛ اما امام در آن سن، چنین بناى عظیم و توصـیف 
را به وجود آوردند و در مقابل دشمن، آنطور ایستادند که انسـان از شـجاعت و پایـدارى    

 و مصائب، مبهوت میماند. ایشان در مقابل حوادث
در همین قم، اوایل انقالب، به مناسبتى ما خدمت ایشان رسیده بودیم. صحبتى شد و 

داحمد آقا مطلبى را فرمودند که درست و دقیق، یادم نیست. اما ي سیایشان درباره
اگر این احمد را بگیرند یا شکنجه کنند و یا بکشند، من در باطن «مضمون آن این بود که 

» دارم؛ تظاهر و تصبر کنم. قلبم هم متزلزل نخواهم شد. نه اینکه بخواهم خودم را نگه
ُ «این، تعبیر ایشان بود. مفهوم    َ ِ ّ ُ ُ  َ ِ َ  ، این است.»1ِ َ  ِ  ٌ  
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 والن و پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمى و نیروى انتظامىئدر جمع فرماندهان، مس
 5/10/1374از جانبازان انقالب اسالمى به مناسبت روز پاسدار، و جمعى  

      
القدر را داشتیم که بالشک از انسانهاى زمـان  عظیم ما در اینجا و در رأس جامعه، امام

 تر بود.هما بزرگتر و برجست
  

     ، ؛      ِ   
خداى متعال، امام بزرگوار و آن شخصیت را اینطور آفریده بود که احسـاس شکسـت   

تـرین حـاالت هـم قصـد     و خستگى نمیکرد و ناکامى در روح او راه نداشت. در سـخت 
ي جنـگ، از نزدیـک دیدیـد کـه در     ي هشت سالهپیشرفت داشت. شما خودتان در دوره

نشینى نداشت، شخص امام بـود کـه   یم بر عقبترین حاالت هم، آن کسى که تصمسخت
مثل کوه محکم ایستاده بود. وقتى یک کوه به آن استوارى، پشت سر انسان است، راحـت  

 مبارزه میکند.
او در دوران مبارزه نیز همینطور بود. با این همه شکست و سختى و کتک و فشـار و  

بزرگوار کـه مشـغول مبـارزه شـد،     تبعید و کهولت سن، باز هم به مبارزه ادامه میداد. امام 
جوان نبود. ایشان، در ابتداى شروع مبارزه، یک مرد شصت و سه ساله بود! من یادم است 
که در همان سخنرانیهاى سال چهل و یک میگفتند که من چرا و از چـه چیـزى بترسـم؟    

کـه  اگر مرا هم بکشند، شصت و سه سالم است و تازه در سن پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین 
 از دنیا رفتند، از دنیا خواهم رفت. چه سعادتى از این بهتر؟ این، منطق او بود.

آن روز، امام شصت و سه سالش بود که از همان دوران پیرمردى، شروع به مبارزه 
کرد و چون موقعیت آن روز مناسب بود، ایشان تمام زحمات را در دوران پیرى، تحمل 

عظمت را به عهده گرفت و تا نود ین انقالب باکرد. در هشتاد سالگى هم رهبرى ا
و  امریکاسالگى، آن را با قضایاى عظیمى که شما شاهدش بودید، هدایت کرد. تهدید 

ي شوروى و اتّحاد دو ابرقدرت و جنگ هشت ساله و حمله به طبس و محاصره
 ّ َ ُ  «اقتصادى و تبلیغاتى و سیاسى و... هیچگاه این کوه استوار را تکان نداد: 

 لذا پیروز شد.. هیچ توفانى نتوانست او را تکان دهد و1»
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این تجربه، یکبار عمل شده است و آن، داستان انقالب ماست که ملت و کسـانى کـه   
دلِ مبارزه داشتند، پشت سر این مرد ایستادند و صفوف متحدى را تشکیل دادند و حتـى  

ایستادند تا باالخره دشمن مغلـوب شـد و امـروز،    درپى آمدند و ضعیفترین انسانها نیز پى
 دشمن مغلوبِ ماست.

  

          
والن مـؤمن و انقالبـى، از   ئبه فضل پروردگار، این ملت و دولت خدمتگزار و این مسـ 

ایسـتند. دشـمنان مـا،    ، مثل کوه بامریکااند که در مقابل تحمیلهاى امام خودشان فرا گرفته
بازیهـا  دنبال این میگردند که به خیال خودشان، با تهدیدها و تشرها و جوسازیها و هوچى

نشینى وادار کنند. تنهـا عالجـى   والن کشور، ملت را به عقبئو اهانت به ملت ایران و مس
 که وجود دارد، ایستادگى است.

 
باطنتـان سرشـار از ایسـتادگى و    شما باید رفتـار و گفتـار و تظـاهر و اعـالن و دل و     

اقتدارى باشد که امام بزرگوار ما مظهر آن بود و استقالل و آزادى ایـران از بنـد قـدرتهاى    
درپـى ایـن کشـور،    شـاءاللَّه پیشـرفت و رشـد پـى    ي شیرین آن است و انتجاوزگر، ثمره

درس ثمرات بعدى آن خواهد بود و آزادى ملتهاى دیگر را کـه از تجربیـات ایـن کشـور     
 خواهند گرفت، به دنبال خواهد داشت.

 
 17/10/1374، (عج)در جمع اقشار مختلف مردم در روز میالد پربرکت حضرت ولى عصر

؛       (ره)   
ت خـود را بـه امیـدوار نگـاه      امام بزرگوار ما بعنوان یک رهبر تمام عیار، بیشترین همـ

اشته بود. وقتى مردم امیدوارند، حرکت و تالش میکنند. در مقابـلِ تـالش   داشتن مردم گم
مردم، هیچ قدرتى نمیتواند مقاومت کند. فقط باید مردم امیدوار باشـند. امـام بزرگـوار، از    

ي وسایلِ الهى و ملکوتى و معنوى استفاده کرد و ایـن امیـد را در مـردم دمیـد و بـه      همه
 گ بدست آمد.برکت آن امید، این پیروزى بزر
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 27/10/1374، ي ماه مبارك رمضاندر دیدار جمع زیادى از روحانیون، فضال و مبلّغان اسالمى در آستانه

    ؛     
رّر بر نیز مک علیه) اللَّه(رضواناند و اماممطلبى است که بارها گفته شده است و بزرگان گفته

ایم و خود من هم بیش از همه به فهم این اند. همه، این مطلب را گفتهآن تکیه کرده
مطلب محتاجم. مبلّغِ دین و مبینِ معارف دینى، باید به زبان اکتفا نکند؛ بلکه عمل او هم 
باید ایمان و اخالص و صفایش را در بیان این حقیقت براى مخاطب ثابت کند و نشان 

 دهد. 
  

؛          
مردم، راه خدا را پیدا میکنند. این، براى کسى که بتواند مردم را به راه خدا بکشاند، 
چقدر اجر و ثواب دارد! این، متوقّف به عمل و صدق در گفتار است. در تأثیر خارجىِ 

راه او، در عالَم واقع و کارها نیز همینطور است. انسان اگر صادق باشد، حرف و کار و 
خارج برکت پیدا میکند. صدقِ یک ملت و یک امت، میتواند آنها را در میدانهاى 
گوناگون پیروز کند. امام بزرگوار ما در راه خود صادق بودند که توانستند ایمان مردم را 

ر آن اگ اجلب کنند و مردم نیز صادق بودند که توانستند نهضت را به اینجا برسانند، والّ
ة الصالعلیه(صدق و صفا و ایمان نمیبود، این نهضت محکوم به شکست میشد. امیرالمؤمنین

َّ  «فرمود:  )والسالم   ّ 
َ

 َ َ  ّ   ْ   
َ

 َ ... ّ  .«1  
 

 3/11/1374 ي دخترى حضرت امام (فرزند بروجردى)،نوه يدر مصاحبه

       
اهللا الرّحمن الرّحیم. ابتدا که من ایشان را دیدم، حدود سال چهل و یک بود که ما بسم

به منزل امام در قم، زیاد رفت و آمـد میکـردیم. ایشـان ظـاهرًا در آن ایـام بـه دبیرسـتان        
البته میرفتند. من ایشان را میدیدم که با دوچرخه از درِ اندرونى بیت رفت و آمد میکردند. 

ي ما از در بیرونى رفت و آمد میکردیم. من اول ایشان را نمیشناختم. بعـد گفتنـد آقـازاده   
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امامند. بعد از آن دیگر ایشان را ندیدم. در جریانات سال چهل و دو، مـن هـیچ از ایشـان    
یادم نیست و خبر ندارم که چه میکردند و کجا بودند. تا اینکه گمان میکنم در سال چهـل  

انـد و بسـیار جـدى مشـغول     ي خـوبى شـده  ا چهل و پنج شـنیدم ایشـان طلبـه   و چهار ی
 تحصیلند.  
 

       
اند که اگر شـما میخـواهى بـه دانشـگاه     گفته میشد که امام در آن ایام به ایشان فرموده

تو میـدهم.  اى به هایت به عهده خودت است؛ اما اگر طلبه بشوى من شهریهبروى، هزینه
 یعنى امام به این وسیله تشویق میکردند که ایشان به سمت طلبگى بروند. 

 

 (ره)       
مند ایشان عشق میورزیدند و عالقه ایشان مرد عاقلى محسوب میشدند. بشدت به امام

تند و براى همین هـم بـود کـه    بودند. عالوه بر این، از بن دندان به این انقالب اعتقاد داش
به کار میرفت. اصل براى ایشان، همینهـا بـود.    آن هوش سرشار در خدمت انقالب و امام

اند. این راست است. این را مـن  شان هم همین را تصریح کردهمن بعداً دیدم در وصیتنامه
، دوسـتیها،  و انقالب مطرح بـود. رفاقتهـا   ي اول، امامخودم دیدم که براى ایشان در درجه

ها، باندها و گروهها، هیچ مطرح نبود. ایـن، جهـات بسـیار خـوبى بـود کـه ایشـان        جبهه
داشتند. عالوه بر این، ایشان هـم در قـم و هـم در نجـف درس خوانـده بودنـد. مـن از        
خصوصیات و میزان معلومات ایشان مطّلع نیستم. علت هم این اسـت کـه در ایـن چنـد     

ا با ایشان ارتباطات کارى مختلفى داشـتیم، بحـث علمـى مطـرح     سالِ بعد از انقالب که م
نشد تا من بتوانم بفهمم ایشان در چه حدى بودند. امـا میـدانم کـه ایشـان درس خوانـده      

درس » مکاسـب «وقت به من گفتند که مـن در نجـف   بودند. خیال میکنم خود ایشان یک
اى ن شخصـیت ارزنـده  هرحـال ایشـا  میگفتم. خوب؛ این یک سطح علمى خوبى است. به

 بودند. انصافاً شخصیت مفید و باارزشى بودند.
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؛       (ره)     
کسِ دیگـر در کنـار امـام    بدیل بودند. هیچایشان واقعاً در کنار امام عنصرى الزم و بى

م، کار آسـانى نبـود. گـاهى    نمیتوانست این نقش را ایفا کند؛ بخاطر اینکه خبر دادن به اما
ومیر؛ بلکه حوادثى خبر تلخى بود که کسى باید به امام میداد. نه فقط خبرهایى مانند مرگ

بود، اشکاالتى بود در دولت، در مسئوالن و در اشخاص که باید یک نفـر بـه امـام منتقـل     
بعد امام کس نمیتوانست این کار را بکند؛ چون ممکن بود بعضى منتقل کنند؛ میکرد. همه

ندانند که اینها خودشان جزو چه گروه و بانـدى هسـتند و ایـن خبـر چقـدر اتقـان دارد.       
 فردى باید این کار را انجام میداد که به امام نزدیک میبود و این فرد حاج احمد آقا بودند.

  

           
 ،چـه بـه بنـده و دو    -انتقال خبرها و هم در انتقال نظرات امام به بیرونایشان، هم در 
والن سطح باالى نظـام بـودیم و چـه بـه مـردم یـا بعضـى دیگـر از         ئسه نفر دیگر که مس

تبحر خاصى داشتند و نظرات امـام را خـوب مـنعکس میکردنـد. همچنـین در       -والنئمس
تأثیر عواطـف قـرار   آدمى نبودند که تحتموارد متعددى به امام مشورت میدادند. امام هم 

ي پدر و فرزندى تأثیر ناروایى در ایشـان داشـته باشـد. از مشـورت حـاج      گیرند و مسئله
حاج احمد آقـا میگوینـد،    هرچهي بهینه را میکردند. یعنى چنین نبود که احمد آقا استفاده

خـود مـا هـم خیـال      گوش کنند؛ بلکه مواردى اتّفاق افتاد که امام نظرى داشـتند و شـاید  
اند. بعد خداى متعال مسـائل را  میکردیم این نظر را حاج احمد آقا به ایشان منعکس کرده

آورد که میفهمیدیم نظر امام در این مورد چیزى دیگر است و نظـر حـاج   طورى پیش مى
احمد آقا به جز این بوده است. حتى در یک مورد، نظرى از قول امام براى من نقـل شـد.   

ولـى   تعجب کردم که چطور امام این نظر را باید بدهند و هم آن را قبول نداشتم؛ من، هم
هم حاج احمد آقا و هم آقاى هاشمى بر آن نظر مصر بودند و چون بعنوان نظر امام نقـل  

گیرى کنیم. امر بسیار مهمـى بـود. مـن گفـتم     اى برگزار کردیم که تصمیمشده بود، جلسه
بینیم ایشان چه میگویند. چـون احتمـال دادم شـاید بعضـى از     باید خدمت امام برویم و ب

حواشى و واقعیات را امام درست ندانند. خدمت امام رفتیم و آنجـا بعـد از آنکـه حرفهـا     
مطرح شد، من دیدم امام به همان نظرى که بنده داشتم گرایش پیدا کردنـد. در آن لحظـه   
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آقا از امام چیـز دیگـرى نقـل    فورى این مطلب به ذهن رسید که پس چگونه حاج احمد 

کردند؟ حاج احمد آقا ملتفت شدند که اینجا، جاى توجه به چنین گمـانى اسـت. فـورى    
رو کردند و گفتند: آقا! من صبح پیش شما آمدم، شـما اینگونـه   ي ما با امام روبهجلوِ همه

اسـت. یعنـى   وقت جزئیات را گفتند. امام تأملى کردند و گفتند: بله؛ همینگونه نگفتید؟ آن
معلوم شد که حاج احمد آقا در معرض این بودند که گـاهى در تبـدل نظـر بـا رأى امـام      
متبدل شوند. میخواهم این را عرض کنم که حرفهاى امـام، مشـورتهاى حـاج احمـد آقـا      
نبود. اما از حاج احمد آقا هم استفاده میکردند. حاج احمد آقا در موارد متعددى، نظـرات  

ا به امام منعکس کرده بودند. البته گاهى چیزهایى هـم میگفتنـد کـه امـام     ي خوبى رپخته
ي جنگ، در قضـایاى سیاسـت خـارجى و در    قبول نمیکردند. ما خودمان این را در قضیه

موارد متعدد دیگر دیده بودیم که نظر امام یک چیز بود، نظر حاج احمد آقـا بکلّـى چیـزِ    
 دیگرى بود.

هاشمى، آقاى موسوى اردبیلـى، حـاج احمـد آقـا و آقـاى       در جلساتى که بنده، آقاى
ي البتـه آقـاى مهنـدس موسـوى در همـه      -مهندس موسوى مشترکاً خدمت امـام بـودیم  

جلسات، حضور نداشت. بعضى از جلسات امام خودشان میگفتند که ایشان بیاید. ایشـان  
د که ما نظـرى  افتامکرّر اتفاق مى -در جلساتى که مطالب محدودترى بود، حضور نداشت

داشتیم و امام، نظرِ شریف دیگرى داشتند. ما نظرمان را میگفتیم، ایشان قبول نمیکردنـد و  
باالخره هرچه ایشان دستور میدادند، همان بود. این حالت بـراى حـاج احمـد آقـا مکـرّر      
پیش آمد. میخواهم عرض کنم نبایـد تصـور شـود کـه ایشـان چیـزى را بـه امـام تلقـین          

پذیرى نبودند. لکن حاج احمد آقا نظـرات قـوى و روشـنى را در    ام آدم تلقینمیکردند. ام
مسائل گوناگون به امام ارائه میکردند و امام هم در موارد متعددى از آن نظـرات اسـتفاده   

 مینمودند. این هم یک نکته.
 

اى بـا  همانطور که گفتم، ایشان مشاورى امین براى امام بودند. امام هـم زمـانى جملـه   
این مضمون گفتند که احمد هیچ چیزى را به من نسبت نمیدهد که من نگفته باشـم. ایـن   
گواهى ِامام بسیار باارزش و مهم است. همینگونه هم بود. ما هم تا آن مقدارى که دیدیم، 

 همین را حس کردیم.
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اى من اعزّ اشخاص است. آقـاى هاشـمى   به یاد دارم که امام دو مرتبه گفتند: احمد بر

هاى نماز جمعه نقل کردند؛ چون اتّفاقاً هر دو دفعه نیز این مطلب را همان وقت در خطبه
با هم بودیم که این حرف را از امام شنیدیم. بار اول در سال پنجاه و هشت، بـه مناسـبت   

ود، امام سـخنى  جریانى که پسر یکى از آقایان، مشکل عاطفى براى پدرش درست کرده ب
به این مضمون گفتند که هر چند من احمد آقا را بسـیار دوسـت دارم، امـا چنانچـه او را     
بگیرند یا بکشند، در باطنِ قلبم متأثّر نمیشوم یا تکان نمیخـورم. حـرف عجیبـى بـود کـه      

 قوت قلب امام را نشان میداد.
رسم امام این  -گفتند بار دوم، همین اواخر بود که ایشان به مناسبتى در خالل صحبت

بود که حرفهایى را که میخواستند بزنند، گاهى مستقیم نمیگفتند؛ بلکه در خـالل صـحبت   
احمد که اعزّ اشخاص در نظر من است، اگر مثالً چنین کنـد، بـا    -به شکلى وارد میکردند
هرحال، اعزّ اشخاص بودند. امـام راجـع بـه دو نفـر چنـین تعبیـرى       او برخورد میکنم. به

ي کوچکشان که گفتند مـن  اشتند. یکى راجع به حاج احمد آقا و یکى راجع به على نوهد
ام. یعنى خود حاج احمد آقا و آقا مصطفى و اى را اینقدر دوست نداشتهتا بحال هیچ بچه

اینها را شامل میکردند. البته پیرمرد بودن هـم ایـن تـأثیر را میگذاشـت. آدم وقتـى       يهمه
   نود ساله میشود، عواطفش بسیار رقیق است. هشتادوپنج ساله یا

 

         
ایشان در چند جلسه شرکت میکردند. یکى در جلسه شـوراى مصـلحت بـود کـه بـه      
نظرم خود امام فرمودند یا ما از امام خواستیم و ایشان اجابت کردند که حاج احمد آقا در 

وقت الزم بود ي تشخیص مصلحت است، بسیار مهم است. یکهجلسه باشند؛ چون مسئل
 که مثالً خبرهایى خدمت امام داده شود یا بالعکس. 

 

         
ي رؤسـاى سـه قـوه بـود.     اى که ایشان بعنوان عضو شرکت میکردند، جلسهاما جلسه
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در دفتر بنده تشکیل میشد؛ بعد براى تنـوع   ، هر هفتهاوایلي مذکور سیار بود. البته جلسه

و اینکه جلسه حالت خشک پیدا نکند، بنا گذاشتیم سیار باشد. هرچند هفته یک شب هم 
به منزل حاج احمد آقا میرفتیم. در آن شب ما این اقبال را داشـتیم کـه خـدمت امـام هـم      

وقتى که آمدند. حتى آنمیرسیدیم. همان شبى که منزل حاج احمد آقا میرفتیم، امام هم می
اى نشسـتند و رفتنـد. یعنـى    ایشان کسالت داشتند و حال نداشتند، آنجا آمدند، چند دقیقه

 آمدن ایشان به یک رسم تبدیل شده بود. 
 

       ّ    
عاً چنین بـود.  کس دیگر ندارد و نخواهد داشت. واقایشان خصوصیاتى داشتند که هیچ

یعنى ارتباط با امام، نزدیکى به امـام، دانسـتن نظـرات امـام. ایشـان چیزهـایى را از امـام        
کس دیگر نمیدانسـت. قـدرت بـر انتقـال     میدانستند و گاهى اوقات میگفتند که شاید هیچ

ي بسیار مهمى است. گاهى اوقـات اسـت کـه    نظرات رهبرى مثل امام به مسئولین، مسئله
ت رهبرى در امرى اقدام کند؛ لکن خـوب اسـت نظـرش دانسـته شـود تـا       مصلحت نیس

کسانى که میخواهند مسائلى را رعایت کنند، حواسشان باشد که نظر رهبـرى ایـن اسـت.    
حاج احمد آقا ناقل امین و باهوشى بودند که دقیق میفهمیدند و همان را که نظـر شـریف   

نـد. ببینیـد چـه نقشـى میتوانسـتند داشـته       امام بود، منعکس میکردند. با ما که اینگونه بود
ي انجام امرى تصور میکـرد کـار خـوبى    باشند. موارد متعددى اتّفاق افتاد که انسان درباره

است و نظر امام نیز همین است. بعد معلوم میشد که نـه؛ امـام نظرشـان ایـن نیسـت. در      
ر اشـتباهى بـودیم و   قضایایى که اواخر عمر شریف ایشان پیش آمد، اینگونه بود. ما دچـا 

خیال میکردیم که شاید امام مثالً ته دلشان نیز همین باشد. بعد معلوم شد که نـه، اینگونـه   
ایم. البته در خدمت امام، مکرّر مذاکره شده بود؛ اما انسـان، تنهـا   نبوده است؛ ما نمیدانسته

شکل دیگرى دیدگاههاى صریح و لب نظر امام را میدانست. شاید در بعضى از مسائل به 
هرحال، حاج احمد آقا این نقش را داشتند که نظر امام را میدانسـتند و بـه   عمل میکرد. به

کسِ دیگر حـائز  بیرون منعکس میکردند. نه در زمان حیات ایشان و نه بعد از ایشان، هیچ
این خصوصیات نیست. عالوه بر جهات شخصى و غیـر از آنچـه کـه در شـخص خـود      

و محاذات تاریخى و جغرافیایى و انسانى هم خصوصیاتى داشتند که ایشان بود، در وضع 
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مخصوص خودشان بود؛ نسبت نزدیک به امام، قرب جوار با امام، طول زمان معاشرت بـا  
 امام و آگاهى از مسائل انقالب.  

 

            ِ   
ي بعد از رحلت امام، یکى از بهترین مواضعى را که ممکن حاج احمد آقا در برهه

ي است کسى مثل ایشان داشته باشد، در دفاع از اصول و موازین انقالب و آن چهره
حقیقى خط امام اتّخاذ کرده بودند. ایشان واقعاً از جان و دل از آن مواضع و از جمله از 

یشان چه از اساس و اصل رهبرى و چه اى که ارهبرى، دفاع میکردند. دفاع بسیار جانانه
ي دیگرى فکر هایى که ممکن بود بگونهاز شخص حقیر میکردند، در بعضى از روحیه

هرحال، موضع بعد از کنند یا احساس دیگرى داشته باشند، تأثیرات زیادى داشت. به
ى از رحلت امام که ایشان اتّخاذ کرده بودند، بسیار موضع ارزشمندى بود. من معتقدم یک

بهترین فصول زندگى ایشان، عنداللَّه، همین فصل اخیر است که ایشان واقعاً راه خدا، راه 
اللَّه برگزیده بودند. با اینکه یقیناً توقّعات گوناگونى از حق و راه صحیح را متقرّباً الى
هایى هم بود. آدم میبیند در اطراف بعضى از افراد، ایشان بود؛ همانگونه که وسوسه

هایى وجود داشت. در این شکى هایى میشود. یقیناً در اطراف ایشان هم وسوسهسهوسو
نیست. لکن ایشان قرص و محکم ایستاده بودند و همان اصولى را که مورد نظر شریف 

 بود، با قاطعیت تمام ابراز میکردند. )علیه اللَّهرضوان(امام
 

 14/11/1374ان، در دیدار اعضاى هیأت نظارت بر انتخابات شوراى نگهب

        
ي این نظام است. حال شما ببینید انتخابات مجلس مجلس، مظهر آراء مردم در اداره

اى انجام نگرىجانبهچقدر مهم است! تقدیر امر مجلس و انتخابات باید با چنین همه
کراسى هستیم و مردم باید رأى گیرد. صرف این نیست که حاال ما یک کشور داراى دم

بدهند و حضور پیدا کنند؛ نه. این اساس موجودیت نظام است. حضور مردم اینقدر تأثیر 
فرمودند مجلس در رأس امور است، این  علیه) اللَّه(رضواندارد. بنابراین همانطور که امام
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ر این نحوى د کس به هر انتخابات هم انتخاباتى است براى چنین مجلسى؛ لذا هر

 انتخابات دخالت دارد، باید به آن اهمیت بدهد.
 

 19/11/1374پیام به مناسبت روز ایمان، ایثار و شهادت، 

      
اینجانب به مناسبت امروز، تکریم قلبـى خـود را بـه سـاحت شـهیدان مظلـوم جنـگ        

یـدارم و بـراى امـام راحـل     ي شهداى دوران مبـارزه و انقـالب، تقـدیم م   تحمیلى و همه
 که رهگشاى شهادت و رهنماى شهیدان بود علو درجات مسألت میکنم   بزرگوارمان

 
 1374/ 20/11)، 1416 رمضان 19هاى نماز جمعه (در خطبه

      
آور و بزرگ آن د نامو هم به یاد فرزن (علیه الصالة والسالم)امروز مایلم هم به یاد امیر مؤمنان
ي فجر متعلّق به او و سرشار از راحلمان که ایام دهه مظلوم همیشگى تاریخ، یعنى امام
 یاد پرشکوه اوست، صحبت کنم.

 

؛        
جمهور بودم. یک طلبه بودم، زندگى ما هـم زنـدگى طلبگـى بـود.     آن روز بنده رئیس

اش مظهر صفا و سادگى بـود و آنطـور   رگوار قرار داشت که زندگىبز باالتر از ما هم امام
را واقعـاً دوسـت میداشـتند و حاضـر      زندگى میکرد. ملت هم با آن عشق و عالقـه، امـام  

 بودند حتى جانهایشان را در راه او بدهند.
 

         
 کومت مقتدرى با رهبر عظیمـى مثـل امـام   هرحال، انقالبى به وجود آمده است و حبه

راحل، خود را به دنیا نشان داده است. اگر میتوانستند جلویش را بگیرند، عـالجِ آن بـود؛   
 اما نتوانستند و این اتّفاق افتاد.  
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؛      ِ        
دولت، شوراى نگهبان، مجلس خبرگـان  مردم در انتخابات ریاست جمهورى، تشکیل 

ي نهادهایى که براى این کشور الزم بود، مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم نقـش داشـتند و      و همه
قــانون، وقــت بــىي خودشــان را انجــام دادنــد و ایــن کشــور و ایــن نظــام، هــیچوظیفــه

مجلس و معطّل نماند. فقط در یک مورد دلخوشى دشمنان ایـن بـود   جمهور، بىرئیسبى
بزرگ این مردم از دنیا برود، چه خواهد شد. البد کارها لنگ خواهد شد. امـا،   ه اگر امامک

باز به همت مردم و مسئوالن و کسانى که وظیفه داشتند و همچنین عموم مردم، بحمداللّه 
ي آنها عملى نشد و کارى که باید انجام میگرفت، به بهترین وجهـى انجـام شـد.    خواسته

 ار ملت به این است.بنابراین، افتخ
 

 1/12/1374 هاى نماز عید فطر،در خطبه

   ّ        
که در  -دنبال آدمهاى مؤمن و شجاع و انقالبى و کسانى که بتوانند قدرت این ملت را

ارنـد و  حفظ کنند، باشید. کسانى که وقتـى قـوانینى میگذ   -ي ارزشهاى انقالبى استسایه
ي آن موضعى میگیرند و نطقى میکنند، همه در این جهت باشـد. اینطـور آدمـى، شایسـته    

است که بعنوان وکیل این ملت، به مجلس شوراى اسالمى برود؛ آن کسى که بفهمد امـام  
ي مجلس، باید دنبال راه امـام و  وکیل آینده چه میگفت، چه میخواست و چرا میخروشید.

د بزرگ و انسـانى کـه دشـمنانش هـم بـه عظمـت و صـداقت و        در خط او باشد؛ آن مر
   شجاعت او اذعان و اعتراف میکردند.

 

     
ي او را فراموش نکنید. آنچه را که این ارزشها به شما خطّ امام و ارزشها و وصیتنامه

اللَّه و محض رضاى ىالۀ قربآموزد، آنها را در آدمى سراغ کنید و وقتى پیدا کردید؛ مى
خدا، نام او را در صندوق رأى بیندازید. این، مجلس شوراى اسالمىِ الیق شما و این 

 ملت میشود. کار را اینطور دنبال کنید.
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 24/12/1374ي زمان و مکان در اجتهاد، پیام به کنگره

؛         ه)(ر        
شـاءاللَّه از  ي آثار و نتایجى کـه ان فراهم آمدن این گردهمایى تحقیقى و علمى با همه

آن حاصل خواهد شـد یکـى دیگـر از برکـات و حسـنات مانـدگار شخصـیت عظـیم و         
ي مسـائل  ي تـاریخ در عرصـه  انگیزتـرین پدیـده  بدیلى است که عظیمترین و شـگفت بى

نظیـر  نیـز یادگـار بـى    -نظام جمهورى اسالمىیعنى تشکیل  -مربوط به اسالم و مسلمین
 اوست.

 

  (ره)        
ي الهى و اسالمى و با پرچم عدل اسالمى، ي اندیشهاگر سر برآوردن حکومتى بر پایه

بیر ى انباشته است، از قوت تـد ها و هدفها و شعارهاى ماددر جهانى که از غوغاى اندیشه
و اراده و توکل و حکمت آن یگانه مرد، خبر میدهد؛ و اگر گسترش ارزشهاى اخالقـى و  

مقـام ایـن   ي زهـد و پرهیـز و پارسـایى در مـنش و روش مـردان صـاحب      دوباره ياحیا
ي زمـان را  ي شفاف خلوص و صفا و خشوع و عروج روحى آن برگزیدهحکومت، آئینه

ي او بـه فقـه و   د؛ نگـاه ژرف عالمانـه و حکیمانـه   در برابر نسلهاى امروز و فردا میگـذار 
ي علمـى و  نیـز احاطـه  » نقش زمان و مکان در اسـتنباط فقهـى  «شریعت و تکیه بر شعار 
شناسى و خالقیت و غناى فکرى او را آشـکار میسـازد. و تـازه    بصیرت و تیزبینى و آینده

شخصیات اسالمى  ي درخشاننظیرى در سلسلهاین همه با هم که خود ترکیب بدیع و بى
 ي ابعاد شخصیت امام راحل کبیر ما نیست.شک همهاست، بى
  

      »      « 
ي زمــان و مکــان و نقــش و تــأثیر آن در اســتنباط احکــام اســالمى ي مســئلهدربــاره

اخته و به کار گرفته شـود،  ي مبارك اگر بدرستى شنسخن آن است که این سرچشمهکوته
مندى جوامع بشرى از کـوثر شـریعت اسـالمى پدیـد خواهـد      ى عظیم براى بهرهاپشتوانه

انـد اجتماعـات بشـرى را از    جترین بهانه و دستاویز کسانى کـه خواسـته  یآورد. تاکنون را
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فیض هدایت و سعادتبخشى شریعت، محروم سازند این بوده اسـت کـه احکـام دینـى را     
پذیر زنـدگى را بـا   انعطاف پنداشته و جریان پیوسته و جوشان و تبدیلامد و بىحقیقتى ج

اعتقـادى  ورزى و بـى اند. این سخن اگرچه در مواردى از غـرض آن ناسازگار قلمداد کرده
به اصل دین ناشى شده، لیکن در مواردى نیز از ناآگاهى و جهالـت گوینـدگانش نشـأت    

بـاوران  ي برخـى از دیـن  غیرعالمانه یا غیرحکیمانه العملگرفته است، و اى بسا که عکس
 گوییها دامن زده است.پندارى و آشفتهنیز به آشفته

مطرح میکند آن است که کوثر شریعت و فقه، در  علیه) اللَّه(رضوانحقیقتى که امام راحل
هاى گوناگون حیات جارى ي وحى، به سوى عرصهجریانى دائمى و ابدى، از سرچشمه

ي محدود بشر و نه ي حکم الهى، نه خرد و اندیشهنشاء و مادهاست. م
ط گوناگون زندگى قالبگیرى و منجمد یي اوست که در شرابینانهاندیشیهاى کوتهمصلحت

ي زمانها و مکانها را در شده است؛ علم و حکمت محیط و الیتناهاى الهى است که همه
و کشتزارهاى حیات میبارد و همه جا و ي سرزمینها زیر بال هماى خود میگیرد و بر همه

هر زمان را سیراب میکند. زمان و مکان و اوضاع و احوال گوناگون زندگى بشر و 
شناس کمک میکند که خود و اهل زمان خود را شناس و زماناى جهان، به فقیه دینههتاز

را براى ي الیزال و فزاینده، سیراب سازد و محرومیت از آن از آن کوثر یعنى سرچشمه
 بشر که همواره و همه جا نیازمند دین و شریعت الهى است، برنتابد.

حال، انضباط فکرى تمام بایـد بـه   بینى و درعینى، روشندر فهم و تطبیق این اصل کلّ
کار گرفتـه شـود. هـر گونـه افـراط و تفـریط در ایـن کـار حسـاس و خطیـر، زیانهـاى            

بندوبارى علمى، به همـان انـدازه   ي بىار، لطمهناپذیر به بار خواهد آورد. در این کجبران
 بینى.سنگین است که جمود فکرى و کوته

شناختن نقش هر زمان و هر مکان، همواره باید با پایبندى به اصول فقاهت که 
اللَّه ۀرحم(علمى و تخصصى است، همراه باشد. و این است معناى سخن امام راحل» روشى«

تى دانسته و بر بر نیازهاى همیشه و همه جا را همان فقه سنّکه فقه پوینده و منطبق  )علیه
 اند.این پاى فشرده

 
 



476  / ،  ، 
 1374/ 16/12، »ي افسرىدانشکده«در 

    ِ    
کـه بنیانگـذار و    -راحـل  امیدواریم که خداى متعال از شما راضى و روح مقدس امام

 از شما خشنود باشد.  -بیشترین افتخار متعلّق به اوستي این راه است و گشاینده
 

 1375/ 01/01پیام به مناسبت آغاز سال جدید، 

   ، ؛     
شاءاللّه خداى متعال توجه کند و دعاهاى این ملت را مستجاب نماید و امیدواریم إن
س ولىاین ملت متمایل و متوجه باشد و  ، بیش از گذشته به(أرواحنا فداه)عصرقلب مقد

 توسالت و توجهات آنها، مورد قبول و رضاى آن بزرگوار قرار گیرد و راه نورانى امام
شاءاللّه ادامه پیدا إن -که همان راه خدا و شهدا و ایثارگران و جانبازان است -بزرگوارمان

 ي شما راضى باشد.هکند و قلب مقدس و روح مطهر آن بزرگوار و روح شهیدان، از هم
 

 4/1/75 در صحن حضرت امام خمینى، (ع)الرضابن موسىدر دیدار با مردم مشهد و زائران حضرت على

       ّ    
   سـربلند ملت عزیز ایران! حرفى که من بعنوان جمعبندى هفده سال انقالب پیروزمنـد

مى و بعنوان جمعبندى نظرات امـام راحلمـان و نظـرات ایـن مـردم،      نظام جمهورى اسال
میتوانم مطرح کنم، یک کلمه است و آن این است کـه هـر دولـت و جمعیـت و ملـت و      

تاثیر قـرار دهـد،   شخصى در دنیا خیال کند که میتواند با زور و تهدید، ملت ایران را تحت
 سخت در اشتباه است.  

 

         » «  
اى که به مجلس شوراى اسالمى نوشتند، ي اول، امام بزرگوار ما، در نامهدر دوره

هم  )اللَّه علیهۀرحم(اى بود. امامي اسالم را در مجلس آوردند که بسیار کار زیرکانهکلمه
اسم اسالم، با هوشمند و زیرك بود، و هم باتجربه. امام تجربه داشت و میدانست که اگر 
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مشروطیتى که با خون ملت و با  -نام مجلس شورا در اول مشروطیت هم، همراه میشد
افتاد! شصت سال از اسالم دور نمى -نام اسالم و با رهبرى علماى دین به وجود آمده بود

لذا نمایندگان ». مجلس شوراى اسالمى«امام این موضوع را میدانست. در نامه نوشت 
ید این موضوع، قانونى و رسمى شود. بایستى اسم مجلس شوراى مجلس گفتند با

ي همین مردم اسالمى بصورت قانون درآید. در همان مجلس که نمایندگانش به وسیله
 مؤمن و انقالبى انتخاب شده بودند، کسانى بودند که میگفتند اسم اسالمى چیست؟!

 
 1375/ 04/02ي عظیم عبادى سیاسى حج، پیام به مناسبت برگزارى کنگره

        
طلبى و صدور ناامنى متهم میکنند تـا  طلبى و جنگآنها جمهورى اسالمى را به توسعه

آمیز توزى و دشمنى خباثتدر برابر افکار عمومى مردم جهان و مسلمین، دلیلى براى کین
هاى صهیونیسـتها یـا   و مطبوعاتى که با سرمایهخود تراشیده باشند. رادیوهاى مزدور آنان 

نشاندگان امریکا و صهیونیسم در همه جا از جملـه در کشـورهاى اسـالمى منتشـر     دست
آلـود را بـر ضـد    ها و تحلیلها و خبرهـاى دروغ و غـرض  شایعهوقفه تهمتها و بى میشود،

است و محبوبیت جمهورى اسالمى منتشر میکنند، تا مد نفوذ معنوى انقالب اسالمى و قد
 را بشکنند و متوقف کنند.   اهللا نفسه)(قدسراحل ما نام امام

 
 1375/ 02/ 18، »عید غدیر«در دیدار کارگزاران نظام، به مناسبت 

         
راحلِ بزرگوارِ ما، بزرگترین حق را از این ناحیه به گردن امـت اسـالمى دارد کـه     امام

حاد مردم را به مسئولیت خودشان که دخالت در امر حکومت است، متنبه و واقف کـرد.  آ
متدین به عقیده و شـریعت اسـالمى باشـد، در    هرکس  روست که در نظام اسالمى،از این

 امر حکومت داراى مسئولیت است.  
 

 2/3/1375، در دیدار اعضاى ستاد مراسم سالگرد ارتحال امام

 ،  (ع)     ِ 
بردارى شده از عناصر حسینى عناصر موجود در شخصیت امام، همان عناصر گرته

بودند. امام ما، شیعه و پیرو  السالم)(علیهامام ما مثل امام حسین بود. ما نمیخواهیم بگوییم که
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عناصر، در این بزرگوار هم وجود همان  بردارى شدهبودند؛ اما گرته السالم)(علیهامام حسین

تخطّى  داشت. عنصر تبیین، عنصر اخالص، عنصر عاطفه و محبت، عنصر استقامت و
نکردن از راه و عنصر شجاعت و مبارزه علیه یک دستگاه عظیم، عناصرى است که در 

دارد و همه در وجود امام بود. ما در این شعاع، باید ماجراى  نهضت عاشورا وجود
اول برایمان  يکه در درجه اىشاهده کنیم. اگر چنین شد، آن وقت نتیجهنهضت را م

 خواهد داشت این است که راهمان را در این نهضت، گم نخواهیم کرد. مهم این است!
 

 3/3/75، »مانور بزرگ والیت«در 

     
و آرزو میکردند  همانگونه که امام بزرگوار میخواستند -ارتش جمهورى اسالمى ایران

ي یک ارتش مردمى و خدایى اسـت. ایـن، بـراى مجموعـه     -و بارها بر زبان آورده بودند
 نظام مقدس جمهورى اسالمى، بسیار حائز اهمیت و ارزنده است.

 
 1375/ 03/ 11ي پنجم مجلس شوراى اسالمى، پیام به مناسبت افتتاح دوره

 ؛              
ي قوى و ذهن بیدار و ایمان شورانگیز خـود ایـن   الشّأن ایران که با ارادهاز ملت عظیم

بار نیز بر مکر دشمنان فـائق آمـده، راه عـزت و سـعادت خـود را در پرتـو راهنماییهـا و        
 راحل شناخته و پیمودند، تشکر میکنم.  نصایح امام

 
 14/3/75، (ره)مرقد امام خمینىدر اجتماع پرشکوه زائران 

  (ره)      
ي بسیار تلخ هفتمین سالگرد درگذشت جانسوز امام بزرگوار ما که تجدید یک خاطره

اى است براى اینکـه ملـت   براى مردم ایران و دیگر مسلمانان جهان است، عرصه و صحنه
آن امام بزرگوار و رهبرِ کبیرِ راحل خود، نشـان دهـد.    ایران، احساسات خود را نسبت به

هـر سـال از سـالهاى قبـل،      -آیـد آنطور که احساس میشود و به چشـم مـى   -این مراسم
رغـم  پرشورتر و عظیمتر و پرمعناتر است. معناى این مطلب آن است که ملت ایران، علـى 
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امـام، بـه کـورى چشـم      دشمنان امام و انقـالب، راه امـام و راه انقـالب را رهـا نکـرد و     
 دشمنانش پیروز شد.

اى اسـت کـه انسـان خـودش آن را     پیروزى، دو پیروزى است: یک پیروزى، پیـروزى 
میبیند؛ که آن، همین تشکیل حکومت و نابود کردن دشمنان انقالب بود و امام ایـن را بـه   
 چشم مبارك خود مشاهده کرد. یک پیروزى، که از ایـن پیـروزى مهمتـر و بـل پیـروزى     

اى اسـت کـه   ماندگار است، پیروزى فکر و پیروزى راه و مدعاست. این، همـان پیـروزى  
انبیاى الهى، با وجود اینکه در دوران حیات، آن همه مرارت را تحمل کردند، بـاالخره بـه   
آن نائل شدند. این پیروزى، پیروزىِ فکر و ایده و راه یک انسان بـزرگ و متفکـر اسـت.    

ي ي آن بزرگوار و پرشور شـدن هـر سـاله   هم رسید. استمرار خاطرهامام، به این پیروزى 
 این مراسم، بدین معناست.

 

   (ع)؛       
ي نهضت امام بزرگوارمان، مطلبى را میخواهم عرض کنم کـه بـراى مـا حامـل     درباره

راى اندیشـه و خـرد سیاسـى و    درس است. خواهش میکنم افرادى که صاحبِ فکـر و دا 
 تأمل در مسائل بزرگند، روى این مسئله تأمل کنند و آن را بیشتر بشکافند.

هاى زیادى با نهضت حسینى دارد و تقریباً، میدانید که حرکت امام، مشابهت
یعنى حرکت امام  -الگوبردارى شده از حرکت حسینى است. گرچه آن حرکت

شهادت آن حضرت و یارانش شد و این حرکت به پیروزى  منتهى به -السالم)(علیهحسین
امام منتهى گردید؛ ولى این فارقى ایجاد نمیکند. زیرا یک نوع فکر، یک مضمون و یک 
طرح کلّى بر هر دو حرکت حاکم بود. اقتضائات متفاوت بود؛ لذا سرنوشت آن حرکت، 

ام بزرگوارِ ما شد. این، و سرنوشت این حرکت، حکومت ام السالم)(علیهشهادت امام حسین
 بطور کلّى، امر روشن و واضحى است.

از جملــه ویژگیهــایى کــه در هــر دو حرکــت، بطــور بــارزى وجــود دارد، موضــوعِ  
ي استقامت و معناى آن، نباید عبـورى و گـذرا برخـورد شـود؛     است. با کلمه» استقامت«

 چون خیلى مهم است.
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رو امام ین خصوصیت، بطور کامل دنبالهعرض من این است که امام بزرگوار ما در ا

شد. لذا، این خصوصیت امام، انقالب را به پیروزى رساند. ثانیاً، پیروزىِ  السالم)(علیهحسین
بعد از رفتن خودش را هم تضمین کرد؛ هم پیروزى فکرش و هم پیروزى راهش را که 

م، گرایش ملتها مظهر آن، همین اجتماع عظیم شما مردم و مظهر وسیعترش در سطح عال
 به اسالم و به راه امام است. کسب این پیروزیها، بخاطر استقامت او بود.

 مصادیق استقامت امام در حوادث مختلف
ي قـم را  ي علمیـه اگر شما این نهضـت را ادامـه دهیـد، حـوزه    «روزى به امام گفتند: 

بگیرنـد. اهمیـت   جـان مـرا   «اینجا صحبت جان نبود که امام بگوید: » تعطیل خواهند کرد.
بـا ایـن اقـدام شـما     «خیلى کسان حاضرند از جانشان بگذرند؛ اما وقتـى بگوینـد   » ندارد.

پاى همه میلـرزد. امـا امـام نلرزیـد؛ راه را     » ي قم تعطیل شود.ي علمیهممکن است حوزه
 عوض نکرد و پیش رفت.
اى بزرگ و ي علماگر این راه را ادامه دهید، ممکن است همه«روزى به امام گفتند: 

» یعنى اختالف در عالم اسالم پیش آید.» مراجع را علیه شما بشورانند و تحریک کنند
ي پیروزىِ طهقپاى خیلى کسان، اینجا میلرزد. اما پاى امام نلرزید و راه را ادامه داد تا به ن

 شما ملت ایران را به ایستادگى در مقابل رژیم«انقالب رسید. بارها به امام گفته شد: 
یعنى در » پهلوى تشویق میکنید. جواب خونهایى را که بر زمین میریزد چه کسى میدهد؟

قرار دادند. یکى از علماى بزرگ،  -خونهاى جوانان را -، خونها را)اللَّه علیهرضوان(مقابل امام
 -در پانزده خرداد که ایشان«، به خود بنده این مطلب را گفت. گفت: 43یا  42در سال 
این حرکت را کردند، خیلى کسان کشته شدند که بهترین جوانان ما بودند.  -یعنى امام

آورد و این طرز فکرها بود. این طرز فکرها فشار مى» کسى خواهد داد؟جواب اینها را چه
ي حرکت منصرف کند. اما امام، استقامت ورزید. عظمت ممکن بود هرکسى را از ادامه

 م بود، در اینجاها دیده میشد.روح او و عظمت بصیرتى که بر او حاک
هرحال؛ این همه، مربوط به دوران مبارزه با رژیم ستمشاهى بود. آنچه که بـراى مـا   به

ه   درس است، مربوط به بعد از پیروزى انقالب است. همه باید به این نکته التفات و توجـ
و اهل  داشته باشند و همانطور که عرض کردم، اندیشمندان سیاسى، صاحبان فکر سیاسى
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 تحلیل، روى این کار کنند. واقعاً مهم است.
؛ جمهورى اسالمى تشکیل شد. تا قبل از آن، مبارزه با رژیـم ستمشـاهى بـود. از    خُب

ي وقتى رژیم جمهورى اسالمى تشکیل شد و نظام جمهورى اسالمى به وجود آمد، دایره
ارزه بـا نظـام   مبارزه، وسیع شد. شکل مبارزه عـوض شـد؛ امـا دایـره، وسـیع گشـت. مبـ       

جمهورى اسالمى، از سوى دشمنان جهانى آغـاز گردیـد. دشـمنان جهـانى چـه کسـانى       
ي میگـوییم. اسـتکبار جهـانى، همـه    » استکبار جهانى«هستند؟ کسانى هستند که ما به آنها 

ي پرروهاى مسلّط بر ملتها را شامل میشـود. ایـن،   ي قلدرها و همهزورگوهاى عالم، همه
ست. چرا با جمهـورى اسـالمى مبـارزه میکردنـد؟ جـواب ایـن سـؤال،        استکبار جهانى ا

طوالنى است و بارها هم گفته شده است. بطور خالصه میتوان گفت: منافعشان بـه خطـر   
شـان بـه خطـر افتـاده بـود. حضـور جمهـورى اسـالمى در میـان          طلبىافتاده بود. توسعه

ـ کشورهاى مسلمان، ادامه ه خطـر انداختـه بـود و از ایـن     ي تسلّط آنها را بر آن کشورها ب
ي سختى را شروع کردند. هر قدم به قدم این مبارزه، جاى این بود هرحال، مبارزهقبیل. به

که اگر انسان ضعیفى به جاى امام بود، حرکت را متوقّف کند و به سـبب وجـود مـانع و    
سـت؛ لـذا   اى نینمیشود با استکبارى چنین عریض و طویل مبارزه کرد. چاره«عذر بگوید: 

 نشینى نکرد.اما امام، عقب» نشینى میکنیم.عقب

         
 به این دو، سه مقطع توجه کنید تا اهمیت قضیه معلوم شود: 

 ي سیاسی؛ مقطع اول ایستادگیحمله
 ي دستگاههاىي جوانب به ایران، از جهت سیاسى بود. همهاز همه یک حمله

ي کننده است. گاهى حملهي سیاسى کردند که فلجتبلیغاتى، در چند برهه به ما حمله
هاى صوتى و آورنده است. امروز که تبلیغات رسانهسیاسى، براى کشورها به ستوه

ي دنیا را فرا گرفته است، غالباً حمالت سیاسى، دولتها را خیلى میترساند؛ تصویرى، همه
اى را علیه نظام جمهورى اسالمى، از اثر میگذارد. چنین حمله چون روى افکار ملتهایشان

همه طرف شروع کردند. البته ملت ما بصیر و مستحکم بود و تکان نخورد. امام هم 
 امریکابه تنهایى با «نگفت » حال که همه علیه ما همدستند، پس عقب بنشینیم.«نگفت 
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چون آن زمان که دنیا » عهده برآییم؟و شوروى را چطور از  امریکامیشود مبارزه کرد؛ اما 

دوقطبى بود، هر دو قطب، علیه ما اتّحاد و اتّفاق و همدستى داشتند. امام استقامت 
نشینى نکرد و از حرف و شعار و راهش برنگشت. یک کلمه از آن حرفهایى ورزید؛ عقب

ستقامت که دشمنان میخواستند بر زبان امام جارى شود، بر زبان او جارى نشد. این، ا
 در مقیاس و در قالبهاى امروز است. السالم)(علیهحسینى است. شبیه ایستادگیهاى امام حسین

 ي نظامیمقطع دیگر؛ ایستادگی در برابر حمله
یا آن وقتى که جنگ تحمیلى شروع شـد. شـما فکـرش را بکنیـد! ملتـى بـا آن همـه        

ي ازى، ناگهـان مـورد حملـه   ویرانیهاىِ دوران ستمشاهى و آن همه احتیاج به کار و نوسـ 
آهن را از کار انداختند، دشمن قرار گیرد و همان چیزى را هم که دارد از کار بیندازند! راه

هـاى آهـن را از   پاالیشگاهها را از کار انداختند، صادرات نفت را از کار انداختند، کارخانه
آیـد. طـرف هـم    مىکار انداختند. خوب؛ هر کس باشد، در مقابل چنین حرکتى به زانو در

ي ي شوروى، بـه اضـافه  که فقط رژیم عراق نبود! همه میدانستند که رژیم عراق، به اضافه
بودند. اگر امـام   -همه و همه -یىامریکاي کارشناسان ، به اضافه»ناتو«ي فرانسه، به اضافه

دیگـر تکلیـف از مـا برداشـته شـده اسـت. اینهـا        «ضعیف بود، اینجا ممکن بـود بگویـد   
اهند که ما بر قـوانین اسـالم چنـدان اصـرار نکنـیم؛ خیلـى خـوب، نمیکنـیم! اینهـا          میخو

میخواهند که ما با اسرائیل مبارزه نکنیم؛ خیلى خوب، مبارزه نمیکنـیم. چـون فشـار زیـاد     
امام، چنین چیزى نگفت و ایستادگى کرد. قطعنامـه را هـم کـه امـام     » است. چکار کنیم؟!

بود. قطعنامه از طرف امام، بخاطر فهرست مشـکالتى بـود   قبول کرد، بخاطر این فشارها ن
ولین آن روزِ امورِ اقتصادى کشور مقابلِ روىِ او گذاشتند و نشان دادند که کشـور  ئکه مس

نمیکشد و نمیتواند جنگ را با این همه هزینه، ادامه دهد. امام مجبـور شـد و قطعنامـه را    
طر هجوم دشـمن نبـود؛ بخـاطر تهدیـد     پذیرفت. پذیرش قطعنامه، بخاطر ترس نبود؛ بخا

ممکن است در امـر جنـگ دخالـت کنـد. چـون       امریکاخاطر این نبود که نبود؛ به امریکا
ي دنیا در امـر جنـگ   ، قبل از آن هم در امر جنگ دخالت میکرد. وانگهى؛ اگر همهامریکا

شـت! آن، یـک   ، کسـى نبـود کـه رو برگردانـد. برنمیگ    )اللَّه علیـه رضوان(دخالت میکردند، امام
 ي دیگرى بود.ي داخلى بود؛ مسئلهمسئله
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، پس از پیروزى انقالب، یک )علیهاللَّه تعالىرضوان(ي حیات مبارك امامدر تمام عمر ده ساله
لحظه اتّفاق نیفتاد که او بخاطر سنگینىِ بارِ تهدید دشمن، در هـر بعـدى از ابعـاد، دچـار     

 ي حسینى.از روحیه تردید شود. این، یعنى همان برخوردارى
جنگ، تلفات دارد. جان یک انسان، براى امام خیلى عزیز بود. امـام بزرگـوار، گـاهى    
براى انسانى که رنج میبرد، اشک میریخت و یا در چشمانش اشک جمع میشد! مـا بارهـا   
این حالت را در امام مشاهده کرده بودیم. انسانى رحیم و عطوف، داراى دلـى سرشـار از   

نسانیت بود. اما همین دل سرشار از محبت، در مقابل تهدید شهرها بـه بمبـاران   محبت و ا
ي دشـمنان  نشـینى نکـرد. همـه   هوایى، پایش نلرزید و نلغزیـد. از راه برنگشـت و عقـب   

انقالب در طول این ده سال، فهمیدند و تجربه کردند که امـام را نمیشـود ترسـاند. ایـن،     
ساس کند عنصرى چون امام، با ترس و تهدیـد از  نعمت بسیار بزرگى است که دشمن اح

میدان خارج نمیشود. امام، با منش و شخصیت درخشان خود، کارى کرد که همه در دنیا، 
این نکته را فهمیدند. فهمیدند که این مرد را از میدان نمیشود خارج کرد؛ تهدید نمیشـود  

خود منصرف کرد. لذا مجبـور  کرد؛ با فشار و با تهدیدهاى عملى هم نمیشود او را از راه 
 شدند خودشان را با انقالب تطبیق دهند.

 

     ِ  ِ  
بندى، قابل البته این جمع -بندى بحث ماست، دو حرف استآنچه که حاصلِ جمع

: اول اینکه یکى از خطوط روشن نهضت عاشورا و بلکه -گسترش و فکر کردن است
. حرف دوم السالم)(علیهعاشورا، عبارت است از استقامت امام حسین خط نشان نهضت

، همین خط نشان حسینى را در نهضت، در منش و )علیهاللَّه تعالىرضوان(اینکه: امام بزرگوار ما
در زندگى خود انتخاب کرد و لذا توانست جمهورى اسالمى را بیمه کند. توانست دشمن 

کند. چون به دشمن تفهیم کرد که فشار، اثرى ندارد. را از تهدید و از فشار منصرف 
تهدید، اثرى ندارد. حمله، اثرى ندارد و این حرکت و این رهبر، جریان و کسى نیست که 

بندى مطالبى است که عرض با این حرفها، از راهى که میرود برگردد. این دو حرف، جمع
 کردم.
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روِ راه امام بزرگواریم. میخـواهم بـه شـما ملـت عزیـز      و اما، استنتاج! خوب؛ ما دنباله
عرض کنم: ملت بزرگ ایران! شما در طول ایـن هفـده سـال کـه از اول انقـالب گذشـته       

ایـد.  دهروز پیشـرفت کـر  رغم تهدیـدها و فشـارهاى دشـمن، روزبـه    است، تا امروز، على
کس نمیتواند انکار کند که دستهاى خدمتگزار و بازوان توانا در بخشهاى مختلف این هیچ

کشور، طى این هفده سال، مملکت را پیش بردند. این کشور، ایرانى نیست کـه در دوران  
ستمشاهى، با آن همه نابسامانى، با آن همه محرومیت و با آن همه تبعـیض بـود. در ایـن    

ین هفده سال انقالب، کار و تالش و خدمتى انجـام گرفتـه اسـت کـه در     کشور، در طى ا
 ي اول.ي عمرِ آن رژیمِ پلید فاسد، انجام نگرفته بود. این، نکتههمه

ي این پیشرفتها در حالى انجام گرفته است کـه دشـمنان   ي دوم این است که همهنکته
بطور مـداوم   -اقتصادى و غیرهدر مسائل سیاسى و  امریکاو همپیمانهاى  امریکایعنى  -ما

از «پیوسـته گفتنـد:   » ي اقتصـادى میشـوید.  محاصره«ما را تهدید کردند. مدام به ما گفتند: 
و دههـا  » راه سازندگى در این کشور، بسته خواهـد شـد.  «دائم گفتند: » گرسنگى میمیرید.

تهدیـدها،  رغـم  تهدید دیگر. بحمداللَّه، این همه پیشرفتى کـه انجـام گرفتـه اسـت، علـى     
 دشمنیها و فشارهاى آنها انجام گرفته است.

 استکبار با هدف مأیوس شدن ملت و برگشتن از خط امام فشار
ى سوم این است که عزیزان من! برادران و خواهران من! اى ملت بزرگ! بدانیـد،  نکته

و استکبار این است کـه انقـالب را، جمهـورى اسـالمى را و      امریکاي امروز هدف عمده
ت ایران را وادار کند که از حرف خود برگردد. اعالم کند که از حرف خود و از حرف مل

ي همتش مصروف این است. چرا؟ براى اینکـه میبینـد پیـام امـام،     امام برگشته است. همه
ملتهاى مسلمان را بیدار کرده است. به ملتهاى گوناگون دنیا و عمدتاً ملتهاى مسلمان نگاه 

تأثیر پیام امام بزرگوار قرار دارند! استکبار فهمیده اسـت کـه اگـر    تحتکنید! ببینید چطور 
بخواهد ملتها را ساکت کند، از راه صحیح منحرف سازد و سر جـاى خـود بنشـاند، تنهـا     
راهش این است که کارى کند که این ملتها ببینند ایران اسالمى و ایران امـام، از راه خـود   

از راه خودشان برگردنـد. اسـتکبار ایـن را فهمیـده     برگشته است؛ تا همه مأیوس شوند و 
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ي تالشش براى این است. امروز از اطراف دنیا، بر دولت جمهورى اسـالمى  است و همه
ي اسرائیل، کوتاه بیاییـد، در قضـایاى اسـالمى کوتـاه     آورند، براى اینکه در قضیهفشار مى

کـه بـین    -در دم از اسالم و قـرآن بیایید، در ندا دادن شعارهاى اسالمى کوتاه بیایید و اینق
 ي فشارها براى این است.نزند. همه -ملتهاى اسالمى مشترك است

 

 ّ ؛              
 -من عرض میکنم: ملت ایـران، اگـر میخواهـد راه عـزّت و پیشـرفت را ادامـه دهـد       

ند سال، به برکت بازوان توانا و خدمتگزارى که در دولـت  همچنان که بحمداللَّه در این چ
اگـر   -جمهورى اسالمى تالش و فعالیت، و در بخشهاى مختلف کار و پیشـرفت کردنـد  

میخواهد راه توسعه، سازندگى و رفاه زندگى را ادامه دهد و بـه نتیجـه برسـاند، بایـد بـه      
. ملت ایران در این چنـد سـال،   استقامت و ایستادگى در مقابل دشمنان و استکبار بپردازد

دستاوردهاى عظیمى داشته است. لذا وظیفه دارد که این دستاوردها را حفظ کند. ملـت و  
ولین جمهورى اسالمى، وظیفـه دارنـد بـا حرکـت عاقالنـه، خردمندانـه و       ئبخصوص مس

حکیمانه، مانع شوند کـه دسـتاوردهاى مـردم ایـران، خـداى نـاکرده از بـین بـرود. چـه          
مثـل حکومـت    -ي انقالب به این ملت داده شده استهایى که مستقیماً به وسیلهدستاورد

و چـه   -جمهور مردمى، نماینـدگان مردمـى و از ایـن قبیـل    مردمى، دولت مردمى، رئیس
مثـل   -دستاوردهایى که متعلق به انقالب است، اما غیرمستقیم به این ملت داده شده است

ي عناصر انقالبى، و هنر انقالب است و به وسیلهحرکات سازندگى؛ که همه، کار انقالب 
. دسـتاوردهایى چنـین را ملـت ایـران و     -در دولت و بخشهاى مختلف انجام گرفته است

 ولین، باید خردمندانه و حکیمانه حفظ کنند.ئمس
بدیهى است که راه حفظ این دستاوردها و به وجود آوردن دستاوردهاى بیشـتر، ایـن   

ولین، خط نشانى را که امام بزرگوار با عمل خود کشیده است؛ ئساست که ملت ایران و م
یعنــى خــط اســتقامت و ایســتادگى در مقابــل توقّعــات دشــمنان و ایســتادگى در مقابــل 

گوییها و پرگوییهاى کسانى که در بیرونِ این مرزها نسبت به ایـن ملـت ابـراز توقّـع     یاوه
 میکنند، ادامه دهند. 
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خـطّ  «منظور چیسـت؟ اگـر بگـوییم    » راه امام و خط امام«اما اینکه مکرّر گفته میشود 
این، مطلبى کلّى است. معلوم است که خـط امـام، انقـالب و    » امام، اسالم و انقالب است

کس هم مخالف با اسالم و انقالب نیست. آن عاملى که میتواند مقصـود  اسالم است! هیچ
برآورده کند، اسـتقامتى   -که پدر این انقالب و معمار ایران اسالمى است -م بزرگوار رااما

است که او در رفتار خود نشان داد. در مقابل دشمن، کوتاه نیامـد؛ از دشـمن نهراسـید و    
کس هم نمیتواند امام بزرگوار را بـه ایـن مـتّهم    نترسید و تهدیدها او را متزلزل نکرد. هیچ

ي عقـالى عـالم، اگـر دقّـت کننـد،      نجام داد، خالف تدبیر صحیح بود. همهکند که آنچه ا
میفهمند و تحلیل میکنند که راه درست، همان راهى بود که آن مرد رفت؛ راهى به سـوى  
هدفهاىِ خود او. هر کس آن هدف را داشته باشد، راهش همـانى اسـت کـه آن بزرگـوار     

 زرگوار است.پیمود. این، عرض من در سالگرد هفتم امام ب
 

         
ي بخشهاى مختلف، باید ایسـتادگى امـام را   ولین و همهئي مسي ملت ایران، همههمه

در مقابل توقّعات دشمنان، الگوى خود قرار دهند. ملتهاى دیگـر هـم، اگـر بخواهنـد بـه      
م اگـر بخواهـد حـل شـود، راهـش      ي فلسطین هجایى برسند، راهش همین است. قضیه

ي مـا،  همین استقامت و ایستادگى است. قضایاى گوناگونِ دخالتهـاى اسـتکبار در منطقـه   
 اگر بخواهد حل شود، راهش همین استقامت است.

 

        
زهـاى ایـرانِ   ملت ایران! بدانید، اگر امام شما استقامت به خرج نمیداد، شما امـروز مر 

بزرگ را نمیداشتید. دشمن همین مرزها را میشکست و پـاى متجـاوزش در خـاك شـما     
ي سرشکستگِى ابدِى ملـت ایـران بـود. اسـتقامت ایـن مـرد بـود کـه         باقى میماند و مایه

نگذاشت. ایستادگى او بود که اجازه نداد. امروز هم، اگر میخواهید ایرانْ عزیز شود، ایرانْ 
که هدفهاى اسـالم و انقـالب و هـدفهاى اسـالمى      -هدفهاى امام بزرگوار سربلند شود و
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تحقّق پیدا کند، راهش ایستادگى در مقابل توقّعات دشمن است. امروز،  -ملت ایران است
اند. امروز دولت جمهورى اسالمى، نماینـدگان  ولین کشور، مثل کوه ایستادهئبحمداللَّه، مس

در مقابـل توقّعـات   » زبرالحدیـد «لّح و آحاد مردم، مثـل  ي قضائیه، نیروهاى مسمردم، قوه
اند و از تهدیدهاى آنها کمتر تکانى نمیخورنـد. همـین، راه عـزّت اسـت.     دشمنان ایستاده

 همین، راه سالمت است.
 

       ِ      ؛ 
پیام شما ملـت بـزرگ و انقالبـى، در سرتاسـر جهـان       بدانید که، بحمداللَّه، پیام امام و

منتشر شده است. با اینکه هفت سال از رحلت امام میگذرد، نام امام و یـاد امـام، در دنیـا    
کهنه نشده است و نخواهد شد. البته تبلیغات دشمنان، سـعى دارد وانمـود کنـد کـه پیـام      

خـالف واقعیـت اسـت.    ا دروغ و بهانقالب، در دنیا، یک پیامِ کهنه شده است. اما این ادع
نـام   -حتى در برخى نقاط که از مسلمانى نام و نشانى نیسـت  -امروز در اقصى نقاط عالم

و نشانِ انقالبِ بزرگ شما و حرکت عظیم ملت ما و حرکت عظیم امام بزرگوار، در بـین  
آبـادى   مردم مشهود است. این راه، راه عزّت ایران است؛ راه سربلندى کشـور اسـت؛ راه  

شـاءاللَّه ملـت ایـران    سرزمین ماست و راه رفاه، پیروزى و خوشبختى ملت ایران است. ان
 -بـه فضـل پروردگـار    -این راه را با قوت ادامه خواهد داد و نسل بعد و نسلهاى بعد هم

 آن را تکمیل خواهند کرد.
 

           
صحبت، یکبار دیگر یاد و نام امام بزرگوار را گرامى میدارم. بخصوص من در پایان 

را  )علیهاللَّه تعالىرضوان(در این فرصت، یاد فرزند گرامى امام، مرحوم آقاى حاج احمد آقا
این عنصر بارز و  -گرامى میدارم که در حرکت امام و در راهى که امام بزرگوار رفتند

وارم خداوند، رحمت و مغفرتش را بر این بزرگواران نقش بسیارى داشت. امید -صمیمى
ي محترم امام، لطف و فضل و اجر صابرین عنایت فرماید و ملت نازل کند و به خانواده

 ایران را موفّق و مؤید بدارد.
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 کننده در دیدار با اقشار مختلف مردم و میهمانان خارجى شرکت

 16/3/75، (ره)در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى

  (ره)     
این مراسم که هر سال در مناسبت رحلت امام عزیز ما برپـا میشـود، فوایـد متعـددى     

ي این فواید برتر، زنده نگه داشتن و برجسـته کـردن یـاد امـام اسـت.      دارد؛ لیکن از همه
ـ ي ایـن مـرد بـزرگ و ایـن چهـره     چرا؟ چون نفس زنده بـودن خـاطره   ورانى، بـراى  ي ن

مسلمانان ایران و سایر کشورها، داراى برکات عظیمى اسـت. نفـس زنـده بـودن امـام در      
 دلها، این آثار را دارد.

 

؛             
اى شما مالحظه کنید، یکى از مؤثّرترین شگردهاى دشمنان اسالم ایـن بـود کـه ملتهـ    

ي هند و کشـورهاى آسـیاى   قارهمسلمان را تحقیر کنند. به ایران و کشورهاى عربى و شبه
نگاه کنید! همه جـا ایـن    امریکامیانه و آسیاى دور و آفریقا و اقلیتهاى اسالمى در اروپا و 

است. درست توجه کنید که این چقدر مهـم   اعمال شده -یعنى تحقیر مسلمانان -سیاست
ي خود را در حرکت عالم مؤثّر کننـد.  خصوصیتى دارند که میتوانند ارادهاست. مسلمانان 

بخاطر چه؟ بخاطر احکام نورانى اسالم؛ بلکه بخاطر روحیات و خلقیـاتى کـه اسـالم بـه     
ستیزى و کنار نیامدن با بدى و فساد، مثل امر به معروف و نهى مسلمانان میدهد؛ مثل ظلم

اللَّه میدان گسترده و عرض عریضـى دارد  سبیل که جهاد فىاللَّه، سبیل از منکر و جهاد فى
ها هم ممکن ي نبرد رویاروى جسمانى نیست، بلکه جهاد داخل خانهو مخصوص صحنه

جا انسان میتواند با دشمن خدا جهاد کند؛ اگر اراده داشته باشد و اگر بدانـد   است و همه
 باید چکار کند.

این، جهاد و امر به معروف و عدم کنار آمدن با ي احکام اسالمى است. این، مجموعه
ُ ِ َ «بدى و فساد و تحمل نکردن ظلم است:  مجموع این احکام و  1»َ   

چه بصورت  -معارف موجب شده است مسلمان بطور طبیعى در هر جاى دنیا که هست
ي باشد ارادهبه برکت این احکام قادر  -یک ملت و چه از یک ملت کوچکتر، تا یک فرد

                                           
 . 279ي یهآ ي بقرة،سوره 1
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ي جهان و محیط خودش مؤثّر سازد. این، خصوصیت مسلمان است. خود را در اداره
 استعمارگران از چنین خصوصیتى ناراحتند. ظالمان عالم از چنین خصوصیتى نگرانند.

ي آسـیا و آفریقـا و   روزى که اروپاییها سوار کشتیها شدند و آمدند کشـورهاى منطقـه  
ي مسـلمانان میترسـیدند. بـراى    ا را تصرف کردند، از این روحیـه ي جاهخاورمیانه و بقیه
خطر شود، دو کار باید با او بکنند: یکـى اینکـه او را از احکـام اسـالمى     اینکه مسلمان بى

ي ي او را بشـکنند و تحقیـرش کننـد. پـس، ببینیـد همـه      دور کنند و دوم اینکـه روحیـه  
که این یکى دو قرن اخیر، اوج ایـن   -المي با اسسیاستهاى دشمنان اسالم در طول مبارزه

در این دو چیز متمرکز میشـود: یکـى دور کـردن مسـلمین از احکـام       -مبارزه بوده است
ي آنان. نتیجه چه شد؟ نتیجه اسالم و دوم تحقیر مسلمین و شکستن و خرد کردن روحیه
یشـود  ي عالم درآمدند. نمي سهاین شد که کشورهاى اسالمى، بصورت کشورهاى درجه

ي دو. هر جا کشور اسـالمى بـود، یـا مسـتقیم زیـر نفـوذ دشـمنان اسـالم و         گفت درجه
قدرتهاى بیگانه بود، یا یک عامل قدرتهاى بیگانه بر آنها مسلّط بود؛ مثل خاندان منحـوس  

این، وضعیت مسـلمانان   پهلوى در اینجا و بعضى کشورهاى دیگر که نظیر این را داشتند.
 بوده است.

وار ما آمد و درست روى همین دو نقطه انگشت گذاشت. علت اینکـه شـما   امام بزرگ
میبینید اسم امام، دنیاى اسـالمى را مثـل توفـانى درنوردیـد، اینهاسـت. بـا تبلیغـات و بـا         

که نمیشود کسى را اینطور در دل ملتها جا داد. اینکه در بعضـى از نقـاط عـالم     اپروپاگاند
نشـنیده بودنـد، بـه امـام بزرگـوار مـا عشـق و ارادت        که مردم آنجا اسم ایـران را اصـالً   

ي آفـرینش اسـت. امـام روى    میورزیدند، بخاطر این چیزهاست. این، سنّت الهى و قاعده
این دو نقطه تکیه کرد. وجدان ملتها بیدار شد و دیدند که راه نجات، همـین و الگـو هـم    

 ملت ایران است.

 هاي گوناگون  ه اسالم در عرصهکننده ملت ایران به عمل حقیقی بامام؛ دعوت
امام بزرگوار، ملت ایران را به برگشت به اسالم دعوت کرد و گفت بیایید به اسالم بـه  
معناى حقیقى کلمه عمل کنید. نه فقط عمل کردن در داخل مسجدها و بصورت عبـادات  

گیرید. فردى؛ بلکه بصورت عمل کامل این کار را انجام دهید و نظام زندگى را از اسالم ب
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ي این ملت را ي دوم هم روحیهبه همین خاطر، جمهورى اسالمى را تشکیل داد. در نقطه

ي احیا و بازسازى کرد. به ملت ایران آموخت و فهماند که قدرت دارد و میتواند. به همـه 
ملتهاى مسلمان دنیا پیام داد که شما داراى قدرت واقعى هستید و میتوانیـد دشـمن را بـه    

ي امام بزرگوار عمل شد، این نتیجـه را داد. در  جا و به هر اندازه، نسخه ید. هرزانو درآور
خود کشور ما، ملت ایران از حالت ضعف و انفصال به جایى رسید که امروز در قضـایاى  

 اش داراى نقش است. دشمنان ما نیز همین را میگویند.مهم دنیا، اراده
ثّر، دسـت روى هـم گذاشـتند کـه     ي قـدرتهاى مـؤ  دیروز شرق و غرب و امروز همه

بتوانند حقّ ملت فلسطین را نابود کنند و از بـین ببرنـد؛ ولـى جمهـورى اسـالمى اعـالم       
چـون جمهـورى اسـالمى مخـالف     «مخالفت کرده است. همه در همه جاى دنیا میگویند: 

ي ملت ایران است. آرى؛ همینطور اسـت، پـیش   این، اراده» است، این روند پیش نمیرود.
ي در امـور روزمـرّه   -شاه ذلیل و فاسـد  -هد رفت. ملتى که رئیس حکومت سابقشنخوا

و انگلیس مشورت میکرد و از آنها خط میگرفت، وضـعش   امریکازندگى خود با سفارت 
و نه هیچ قدرت دیگرى، کوچکترین نفوذى روى  امریکابه جایى رسیده است که حاال نه 

ک ملـت اقتـدار ملـى اسـت. ایـن کـار را امـام        این کشور و این ملت ندارند. این، براى ی
 ي مسلمانى را احیا نمود.بزرگوار کرد و روحیه

ي سازندگى نیز همینطور است. فرمود: شـما میتوانیـد همـه چیـز بسـازید و      در زمینه
کشور خودتان را بدست خویش آباد کنید. و میتوانید مستغنى از بیگانگان باشید و مدارج 

ران بپیمایید و دانشگاههاى خودتان را مستقل کنیـد! امـروز شـما    علم و دانش را مثل دیگ
 ي این موارد را پیش میبرد. اینها را ملت تجربه کرد.قدم همهبهببینید ملت ایران قدم

 

        
ام به هر انـدازه  ي شفابخش امي جهان هم که نسخهاین، داخل ایران بود. در هر نقطه

ي ي فلسطین یا مسئلهعمل شد، به همان اندازه ملتها فایده بردند. شما ببینید طبیعت قضیه
دردناك لبنان یا مسائل گوناگون دیگر، امروز چقدر با گذشته تفاوت کرده اسـت! امـروز،   
ملت فلسطین بیدار شده است و عناصر حقیقى فلسطینى در داخـل سـرزمینهاى اشـغالى،    

را بصورت خارى در چشم اشغالگران نشان میدهند. آنها منتظر نشسـتند کـه چهـار    خود 
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نفر به اسمشان در بیرون مرزهاى فلسطین حرف بزنند. خود ملت فلسطین حرف میزند و 
ي یعنـى نسـخه   -اقدام و حرکت میکند؛ آن هم به نام اسالم. در هر جایى که ایـن نسـخه  

به هر انـدازه عمـل شـد، بـه همـان       -گشت به اسالمنفس و اعتماد به خود و بازبهاتّکاى
 اندازه کار ابرقدرتها را مشکل و حرکت ملتها را شتابنده کرد.

ي عالم عزیز کرد. امـروز، مسـلمانان   ي امام بزرگوار ما، مسلمانان را در هر نقطهنسخه
 اى از دنیا احساس عزّت میکنند. روزى بـود کـه مسـلمان از مسـلمانى    جهان در هر نقطه

خود احساس سرشکستگى میکرد؛ اما امروز مسلمان از مسلمانى خود احساس سـربلندى  
 و عزّت میکند. اینها، کلیات حرکت امام بزرگوار ماست.

 

  (ره)        
عرض من این است که چه ملت ایران و چه ملتهاى دیگر، هرچـه نـام و یـاد امـام را     

ده بدارند، بیشتر از راه امام بهـره خواهنـد بـرد. دشـمنان اسـالم و مسـلمین       برجسته و زن
میخواهند نام امام زایل شود و از بین برود و یا کمرنگ گردد. میخواهند وانمود کنند ایـن  

ي دنیـا اثـرى نداشـته    حادثه که پیش آمد و اتّفاق افتاد، گذشته است. میخواهند در آینـده 
ا و طرقى هم به کـار میبرنـد؛ مثـل    ههعمال این تصمیمات، شیوباشد. مالحظه میکنید در ا

ي نفـوذ  پراکنیها. ایـن چیزهـا، در همـه جـاى حـوزه     تبلیغات زهرآگین و تحریفها و لجن
ي مقابل آنها، حرکتى است که مسلمانان بایـد انجـام   قدرتهاى استکبارى وجود دارد. نقطه

کنند. خط روشنى را که او ترسیم کرده اسـت،  دهند. باید یاد امام را زنده و نام او را بلند 
براى افکار و اذهان تبیین کنند و بگویند که امام دنبال چه چیزى بود. بفهمانند که احکـام  

ي روشنى است که امـام بـه دنبـال آن بـوده     ي عزّت اسالمى، آن دو نقطهاسالم و روحیه
 است.

د ایـن راه عـزّت را دنبـال    در داخل کشور ما نیز همینطور است. ملت ما اگر میخواهـ 
اگر ملت میخواهد به برکت بازوان توانـا   تر کند.روز زندهکند، باید یاد و نام امام را روزبه

ي ملتها و کشورها باشد، بایـد  ي غبطهو ابتکار و خالقیت خودش، ایران را بسازد که مایه
ن است خیال کننـد  روز به دستورات امام بیشتر توجه کند. بعضى دلهاى غافل، ممکروزبه

یا تبلیغ نمایند که راه امام و خط امام، معنویات و آخرت را براى مردم تأمین میکنـد؛ امـا   
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دنیایشان آباد نمیشود! این، خطاست. راه خدا براى انسانها، دنیا و آخـرت را آبـاد میکنـد؛    

 آنهـا برمیـدارد و کـم    زندگى را شیرین و آسان میکند و فشـار تحمیـل دشـمن را از سـر    
 میکند. راه خدا اینگونه است و راه امام نیز همین راه خداست.

ملت ایران بخاطر دخالت بیگانگان و حکومتهـاى فاسـد و حکومـت جبـار پهلـوى و      
ي ننگین، سالها بر این کشور حکومت کردند و پاى بیگانگان را که این دو سلسله -قاجار

اند. ملت ایران در صـورتى میتوانـد   ي علم و دانش بازماز قافله -بر این سرزمین گشودند
زندگى را به آبادى و توسعه و رشد حقیقى برساند که بتوانـد روى پـاى خـود بایسـتد و     
احکام الهى را در زندگى عمل و پیاده کند و دست و پاى دشمن را بکلّـى از ایـن کشـور    

 هاى امام است.قطع نماید. این، همان راه و توصیه
 

 ؛            
ملت ایران، عزّت و رفاه و روسفیدى دنیا و سعادت و کمال معنوى و اخروى را در 

الشّأن او، پیش پاى این عظیم راه همان خطى میتواند پیدا کند که امام بزرگوار و رهبر
راه را ملت گذاشت. خداى متعال، ده سال هم به او مهلت و فرصت داد تا توانست این 

ي پنهان و مشکوکى وجود نقطه )علیهتعالى اللَّهرضوان(براى مردم تبیین کند. در کلمات امام
 ندارد. این، راه ملت ایران است.

 

         
ملت عزیز و برادران و خواهران من در سراسر این کشور، از مراسم سالگرد این 

نند و این بهره را ببرند و این فرصت را مغتنم بشمارند که تعالیم امام را در استفاده را بک
والن کشور و ئچه مس -کس در هر جا که هست ذهن خود مرور کنند و به یاد آورند. هر

والن قضایى و چه ئمتصدیان و مدیران بخشهاى اجرایى و چه نمایندگان مردم و چه مس
د قرار دهد. اگر این کار شد، آن وقت قلب مقدس اینها را دستورالعمل خو -آحاد ملت

شاءاللَّه از این ملت راضى خواهد شد و برکات الهى بر شما نازل ، ان)(ارواحنافداهعصرولى
ُ«خواهد گردید که خداى متعال در قرآن فرموده است:  ْ  َ ْ

َ
 َّ
َ
 ْ َ  َ  ْ َ َ َ  ْ َ َّ  َ  ُ َ
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َ َ  ْ ِ ْ
َ َ ِ ْ

َ ْ  َ  ِ ّ  َ ِ خداوند به برکت این راه، به برکت تقوا و به برکت  1».ٍ 
ي حرکتى که امام بزرگوار در این کشور آغاز کرد، ابواب برکات را بر این مردم ادامه

 خواهد گشود.
 

 20/3/75، (ص)اللَّهمحمد رسول 27در جمع فرماندهان لشکر 

  »    «     
یکى از نکات برجسته در فرهنگ اسالمى، که مصـداقهاى بـارزش، بیشـتر در تـاریخ     

اسـت. جهـاد   » فرهنگ رزمندگى و جهاد«صدر اسالم و کمتر در طول زمان دیده میشود، 
هم فقط به معناى حضور در میدان جنگ نیست؛ زیرا هرگونه تالش در مقابله با دشـمن،  

 هاد تلقّى شود. میتواند ج
 

هـایى هـم در   اى است، که گفتـیم نمونـه  ي برجستهاین نکته در فرهنگ اسالمى، نکته
میدانهاى مختلف دارد. در روزگار ما هم، وقتى نداى مقابله با رژیـم منحـوس پهلـوى از    

بیرون آمد، جهاد شروع شد. پیش  1341و همکاران ایشان در سال  اهللا علیه)(رضوانحلقوم امام
هم، البته جهاد بصورت محدود و پراکنده وجود داشـت کـه حـائز اهمیـت نبـود.       ز اماما

ي پیـروزى  شروع شد، جهاد اهمیت پیدا کرد تا اینکه به مرحلـه  ي امامهنگامى که مبارزه
 خود، یعنى پیروزى انقالب اسالمى رسید.  

 

؛           
، در تهران حکومت نظامى اعالم شد. امام بـه  57هجدهم بهمن ماه سال  در عصرِ روزِ

اگر امام در آن لحظه چنین تصمیمى نمیگرفـت، امـروز   » به خیابانها بریزید.«مردم فرمود: 
محمدرضا در این مملکت بر سرِ کار بود. یعنى اگر با حکومت نظامى ظـاهر میشـدند، و   

ي و بعـد اهـالى بقیـه   » رفـاه «ي امام و ساکنان مدرسه هایشان میماندند، اولمردم در خانه
عام و نابود میکردند. پانصـدهزار نفـر را در تهـران میکشـتند و قضـیه تمـام       مناطق را قتل

                                           
ده بودند، قطعاً برکاتى از آسمان و زمین و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گرایی .96يیه: آي أعرافسوره 1

 . گشودیمبرایشان مى
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میشد. چنانکه در اندونزى یک میلیون نفر را کشتند و تمام شد. امروز هم آن آقـا بـر سـرِ    

آب هم از آب تکان نخورد! اما کار است و شخصیت خیلى هم آبرومند و محترمى است! 
ي الزم تصمیمِ الزم را گرفت. اگر خواص امرى را که تشـخیص دادنـد بـه    امام، در لحظه

ها بـه  على بنموقع و بدون فوت وقت عمل کنند، تاریخ نجات پیدا میکند و دیگر حسین
بـا هـم   کربالها کشانده نمیشوند. اگر خواص بد فهمیدنـد، دیـر فهمیدنـد، فهمیدنـد امـا      

 اختالف کردند؛ کربالها در تاریخ تکرار خواهد شد.
  

  ّ        ِ  ِ   
همانطور که امام فرمودند، سپاه، ارتش و نیروهاى مسـلّح نبایـد در سیاسـت دخالـت     

ـ   کنند. اما معناى فرموده ي دارد در قضـیه ي امام این نیست که نیروى عظیم بسـیج، حـق ن
عظیمى مثل انتخابات، حرکت شایسته و مناسبى انجام دهد. چرا مسائل را با هم مخلـوط  

ي مردم، در همه کار باید خردمندانه عمل کنند. البته وارد میکنند؟! آحاد سپاه هم مثل بقیه
به قوت خودش باقى است. اینطـور   -به همان معنایى که امام فرمودند -نشدن در سیاست

یست که حاال کسى خیال کند، سیاست عوض شد. یعنى امـام در زمـان خـود فرمودنـد     ن
نه! همان فرمایشِ امام اسـت.  »! وارد سیاست بشوید«، حاال میگوییم »وارد سیاست نشوید«

اما مصداقش، اینها نیست. مثالش، اینها نیست. مردمان ارزشـى، جوانـان مـؤمن و بهتـرین     
بات حرکتى انجام بدهند، کارى بکنند، در پـاى صـندوقها   ي انتخاجوانان کشور، در قضیه

بعضى دیگـر شـوند.    -خداى ناکرده -حاضر شوند، مراقبت و نظارت کنند و مانع تخطّىِ
  اینها کارِ خالفى نیست.

 
 کنندهدر دیدار رؤساى سه قوه، کارگزاران نظام اسالمى و شخصیتهاى خارجى شرکت

 1375/ 05/ 13مى، المللى وحدت اسالدر کنفرانس بین 

             
استکبار از روزى که احساس کرد این حقیقت در ایران پایدار و مستقر و متمکّن شده 

کن کند و این نهضت و حرکت و بنا را از بین ببرد، است و فهمید که نمیتواند آن را ریشه
ي خود را طور دیگرى شروع کرد و آن این بـود کـه مسـلمین عـالم را از     تالش خصمانه
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عظیم و حکیمى که دنیا به عظمت او اعتـراف   و از این ملت و از این رهبرى این انقالب
 کرده بود، جدا کند.  

 
 » ستاد هماهنگى تشکّلها«و اعضاى  »تشکّلهاى اسالمىِ همسو با روحانیت و والیت«ولین ئدر دیدار مس

 25/4/1375، ، در مشهد»ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر«ولین ئو جمعى از مس

      ؛   
 »جمهـورى اسـالمى  «اسمشـان   -غیـر از ایـران   -امروز هم در دنیا، بعضى از کشورها

جمهـورى  «یـا   »جمهـورى اسـالمى پاکسـتان   « ولى تعهدى نسبت به اسالم ندارند. است،
 »حاکمیـت سیاسـى اسـالم   «اسالمى است؛ اما معتقد به  ، صرفاً اسمشان»مى موریتانىاسال

 -آن اسـت. ایـن دسـتگاه    نیستند. اختالف بر سر حاکمیت سیاسى اسالم و بودن یا نبودن
امام و حرکت امـام،  و این انقالب و این مبارزه و راه  -دستگاه جمهورى اسالمى در ایران

با این مخالف است هرکس  .ست که حاکمیت سیاسى اسالم را اثبات میکرده استا همین
، بیگانه از این راه است. مبارزه میکند با آن مبارزههرکس  این راه را قبول ندارد،هرکس  و

 باید در این جهت باشد.
 

 8/6/75 ي دولت،جمهور و هیأت وزیران، به مناسبت هفتهدر دیدار رئیس

  (ره)؛        
اللَّه رضوان(ما بصورت یک اصل، از اوایل انقالب، روى مشارکت مردم تکیه کردیم. امام

ي مشارکت دادن مردم، توصیه میکردند و حرف میزدند. ، مکرّر در مکرّر، درباره)علیهتعالى
 دانهاى گوناگون دور میکرد. آن روزها، تفکرى هم وجود داشت که مردم را تقریباً از می

 

       
چـه   -همین جوانان مؤمن نیروهاى مسلّح، واقعـاً تـالش کردنـد و زحمـت کشـیدند     

نیروى نظامى و چه در بخش خودش نیروى انتظامى در مقابلـه بـا کسـانى کـه مخـلّ بـه       
مودند: اگر ایـن جوانـان نبودنـد و    و همانطورى که امام یک وقت فر -امنیت کشور بودند

این انقالب پیروز نمیشد، حاال ماها این فرصت و ایـن افتخـار را نداشـتیم کـه بخـواهیم      
والن کشور باشیم و پیش خداى متعال، براى خودمان اجر، و پیش مردم و نزد تـاریخ،  ئمس

 د.براى خودمان افتخار درست کنیم. شما این خدمات را، به این مردم ارائه دهی
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 18/7/75در دیدار اقشار مختلف مردم از سراسر کشور، 

؛           
ي گروههاى اجتماعى، متوجه به یک همه. ي نظام سیاسى هم همینطور استدر قواره

مرکزند و براى یک هدف، حرکت و کار میکنند. لذا هنگامى که مبارزات براى پیروزى 
جوانان و پیران و زنان و مردان و اهل شهرهاى مختلف بودند، قشرهاى  انقالب بود،

اى مختلف، همه در خدمت این راه قرار گرفت. ههمختلف جامعه حضور داشتند و انگیز
بعد از آن هم در دوران جنگ، همینطور بود. دیدید که همه در یک سمت، به یک سو و 

ت کردند. راز بقاى این نعمت بزرگ اللَّه حرکۀکلمدر یک جهت، براى خدا و اعالى 
ي امام بزرگوار در سطح جهان، تا امروز و راز نفوذ کلمه -یعنى حاکمیت اسالم -الهى

 این بوده است.
 

         
مردم، جزئیات مسائل را در بسیارى از موارد میدانند، تحلیل میکننـد، دقّـت میکننـد و    

درك میکنند. با وجود این، به برکت اسالم و احکـام نـورانى قـرآن و آمـوزش     مسائل را 
بزرگوار، این همه مـا را بـه آن توصـیه     توحیدى که اسالم براى ما به ارمغان آورده و امام

ي وجـود  کرده است، میان مردم، همزیستى و همدلى وجود دارد. این را بایستى بـا همـه  
 حفظ کنیم. 

 
 9/8/75 زه با استکبار جهانى،به مناسبت روز مبار

       
اگر بخواهیم در بین دولتهاى دنیا، مستکبر را پیدا کنیم، دچار مشکل نمیشـویم. یعنـى   

ي ملـت  طلبانـه در مقابل نداى حق -که امام به او لقب شیطان بزرگ دادند -امریکادولت 
یى بـود. قبـل از   امریکاکه در زمان ما شکل گرفت، استکبار  ایران، مستکبر بود. استکبارى

 انقالب هم، اینطور بود. در دوران انقالب و تا امروز هم همینطور است.
ي آبان، نمایشگر و یادآور آن حوادث است، در همین اى که روز سیزدهاین سه حادثه
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ي در کشور و بـا مسـئله  ییها امریکاارتباط است. قبل از انقالب، امام با وسوسه و دخالت 
ي آبـان، تبعیـد   کاپیتوالسیون مخالفت کردند. بخاطر ایـن مبـارزه، امـام را در روز سـیزده    

ي حـق  کردند. استکبار، یعنى این. به خیال خودشـان، حـرف حـق را در گلـوى گوینـده     
 اى شد.ي طیبهشکستند. البته این صدا نشکست و بحمداللَّه شجره

 

          
به نام جمهـورى اسـالمى    -در آسیا، در آفریقا و حتى در اروپا -امروز در سطح جهان

بزرگوارِ راحل ما مردم بـه هیجـان    یعنى امام -نشدنىِ این نظامي تمامو به نام آن اسطوره
 آیند و در آنجایى که بتوانند، شعار هم میدهند.  می

 

         
به نظر من، یکى از مهمترین حرفهاى امام بزرگوار این بـود کـه میفرمـود: ایـن نظـام،      

ي این نظام و معلّم این ي به من و زید و عمرو نیست. امامى که پدر و پدیدآورندهوابسته
بـزرگ را  ملت بود و دست قدرتمند او بود که توانست این معجزه را بکنـد و ایـن هنـر    

نشان دهد. او میگفت که این نظام، متّکى به من نیست؛ من هم که نباشم، این نظام و ایـن  
ملت هستند. حرف خیلى بزرگى است. وقتى نسبت بـه امـام، اینطـور باشـد، نسـبت بـه       

 ي اشخاص، اینطورى است.همه
 

 1375/ 08/ 23اللّه پسندیده، پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آیت

          
این روحانى شریف و امـین و شـجاع و صـادق، بـراى امـام کبیـر مـا، در یـک دوره         

انـدیش، و در یـک دوره همچـون    همچون پدر و سرپرستى مهربان و دلسوز و مصـلحت 
ره همچون ناپذیر، و باالخره در یک دوبرادر و وکیل و معاونى مؤتمن و رشید و خستگى

پذیر و مطیع بود. این افتخار بـراى او بـس کـه بزرگتـرین     رعیت و پیروى مؤمن و فرمان
انسان زمان ما همواره او را بزرگ و گرامى میداشت و به او احتـرام میکـرد؛ از او راضـى    
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 بود و به حفظ رضایت او، اهتمام میورزید.

ار رحمـت و مغفـرت حـق    این موجود عزیز و مکرم اکنون از میان ما رفته و بـه جـو  
 الشّأن، مقتضى تکریم و تجلیل اوست.تعالى پیوسته است. تکریم یاد و نام امام عظیم

 
 30/8/75در دیدار جمع کثیرى از بسیجیان سراسر کشور، 

            
ي ى است که به وسیلهي حرکت عظیمي بسیج، در حقیقت فرصتى براى ارائههفته

ي اسالمى گذارى شد و این حرکت، در این منطقهامام بزرگوار راحل، در این کشور پایه
از حوادث زودگذرى  شاءاللَّه الگو و سرمشق خواهد شد.و دینى، براى دیگر ملتها هم ان

 آید وي دشمنان، در افکار عمومى ملتها به وجود مىکه گاهى بر اثر تبلیغات خصمانه
َ «مانع و عایقى براى الگوگیرى ملتها میشود، بگذرید. حرکت ماندگار، این است.  َ  ْ َ  
َ

 ً َ ِ  ً َ َ  ُ َّ  َ  َ ْ َ  ً َ ِّ َ  ٍ َ َ  ٍ َ ِّ َ  ٌ ِ  ُ ْ مسئله این است که ریشه و  1».َ
رغم اظهارات ست. علىپایه، سالم و محکم و استوار باشد. حرکت بسیج، از این قبیل ا

که هر هنرى هم این ملت دارد، آنها سعى میکنند  -ي دشمنان جمهورى اسالمىخصمانه
و به کورى چشم آنها،  -با چشم بدبینى به آن نگاه کنند و آن را عیب معرفى نمایند

 مانه است.یحرکت بسیج، یک حرکت خردمندانه و منطقى و استوار و کامالً حک
تـرینِ آن  ما، در خیلى از مسائل آشکار شد. این، یکى از برجسته حکمت امام بزرگوار

ي مسائل است. بدون اینکه بخواهیم نسبت به زحمات نیروهاى مسلّحِ سـازماندهى شـده  
که حقیقتاً در کشور ما، سپاه و ارتش، دو نیـروى مسـلّحِ کارآمـد ارزشـمند      -منظّمِ نظامى

تردیدى بـه ذهـن    -اندت بزرگى هم کردهاند و خدماهستند و زحمات عظیمى هم کشیده
ي کار در هر حرکت نظامى، پشتیبانى مردم است و این بیاوریم، باید عرض کنیم که عمده

هر جا باشد، در نبـرد نظـامى و هـر نبـرد      -که در کشور ما، به شکل بسیج بود -پشتیبانى
   ماندگیهاست.دیگر، داروى شفابخش ضعفها و هزیمتها و عقب

 
                                           

اش آیا ندیدى خدا چگونه مثَل زده: سخنى پاك که مانند درختى پاك است که ریشه. 24ي یهآ ي ابراهیم،سوره 1
 اش در آسمان است؟استوار و شاخه
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آمیـز دشـمنان اسـت، جـز     ي خصمانه و خباثترى که آماج این همه حملهبراى کشو
بسیج نیروهاى مردمى، هیچ راه عالجى وجود ندارد. اگر بسیج نیروهـاى مـردم نمیبـود و    
امام بزرگوار، از نیروى ایمان و عشق مردم، در سازماندهى این عناصر مؤمن و نـورانى در  

عشایر و جوانان و دانشگاهیان و روحـانیون و  اقوام مختلف و مرزداران و  -سراسر کشور
اسـتفاده نمیکـرد و    -آموزان و پیرمردان و زنان و دختران جوان و سایر اقشار ملـت دانش

ال را بـه وجـود نمـى       آورد، بـدون شـک جمهـورى اسـالمى     این انبوه عظـیم نیـروى فعـ
  ومت کند.اندازى، مقانمیتوانست در مقابل این همه توطئه و خباثت و دشمنى و سنگ

 

؛   ّ        
با جنگ، همین است که در طـول هشـت سـال،     بزرگترین افتخار ملت ایران در رابطه

ي قدرتها پشت سر رژیم بعثى ایستادند، تا بتوانند جمهورى اسـالمى را سـرافکنده و   همه
لت ایران، ایسـتاد و فـداکارى کـرد. امـام بزرگـوار،      خورده کنند؛ ولى نتوانستند. مشکست

ي دوران نورانىِ رهبرىِ خود را در اینجا نشان داد و نگذاشت کـه ملـت   بزرگترین تجربه
اى احسـاس هزیمـت و شکسـت کنـد و بـاالخره دشـمن مجبـور شـد، بـا          ایران، لحظـه 

اورد و سرافکندگى عقب بکشد و در مقابل ضربات رزمندگان اسـالم، تـاب مقاومـت نیـ    
 نشینى کند و برود.عقب

  

           
، بعضـیها  »، هیچ غلطى نمیتواند بکندامریکا«پانزده سال پیش که امام بزرگوار میفرمود: 

میگفتند، چه دلیلى دارید که هیچ غلطى نمیتواند بکند؛ شاید هم غلطى کرد. اما اگر امروز 
هیچ غلطى نمیتواند بکند، پانزده سالِ گذشته را بعنوان سند در مقابلمان  امریکاما بگوییم، 

اند؟ دیدید که هیچ غلطى هـم نتوانسـتند   داریم. تا بحال، چکار میتوانستند بکنند که نکرده
 بکنند.
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 5/9/57 ،(ع)در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میالد مسعود موالى متّقیان على

          
بود، در وجود خود داشته  )والسالمة الصالعلیه(اى از آنچه در امیرالمؤمنینکس رشحه هر

باشد، میتواند بر دنیایى از سرکشیها و تمایالت درون و بیرون خود فائق آید. این امام 
تهاى دنیا در زمان ما، در مقابل او احساس بزرگوار را که شما دیدید بزرگترین شخصی

حقارت کردند؛ نمایندگان او هم در دنیا، هر جا میرفتند، چون نام و یاد امام همراه آنها 
بود، بزرگان و سرکشان و قدرتمندان عالم را به خضوع و تواضع وادار میکردند. این امام 

ایى و خلوص آن بزرگوار را در اى از آن معدن زیببزرگوار ما توانسته بود بخشى و گوشه
خود به وجود آورد. البته این بخش که ما میگوییم، خیلى عظیم است؛ منتها در مقابل 

کران شخصیت امیرالمؤمنین ناچیز و یک قطره است؛ اما خودش خیلى زیاد و یاقیانوس ب
 خیلى بزرگ است.

 
 24/9/75بیانات پاسداران انقالب اسالمى به مناسبت روز پاسدار، 

؛          (ع)   
اما شجاعت ورود در میدان جنگ، یک مسئله است و شجاعت مواجه شدن با یک 

این دومى را داشت. براى این دومى  السالم)(علیهي دیگر است. امام حسیندنیا، یک مسئله
ام که حرکت امام بزرگوار ما، یک دهحرکت کرد. براى همین است که من بارها تأکید کر
اى از حرکت حسینى را در کار خود حرکت حسینى بود. امام بزرگوار در زمان ما، رشحه

داشت. حاال بعضى بگویند که امام حسین در صحراى کربال، تشنه شهید شد؛ ولى امام 
شاخص  بزرگوار، با این عزّت، حکومت و زندگى کردند؛ از دنیا رفتند و تشییع شدند.

ي قضیه اینها نیست. شاخص قضیه مواجه شدن با یک عظمت پوشالى است که همه
 چیزها را هم با خود دارد.

 

        ّ    
شما جوانان عزیز؛ شما کسانى که راه خدا و اتّکا به خدا را آزمودید و تجربه کردید و 

و در رفتـار خودتـان در    ت اتّکال به خـدا را در رفتـار امـام   فواید آن را درك کردید، برکا
 اى مورد غفلت قرار دهید.  جنگ مشاهده کردید، این راه روشن را نباید لحظه
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 ، طلّاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم علمادر دیدار 
 1375/ 19/10ماه، دى 19به مناسبت سالروز 

        
در بسیارى از نهضتهاى دنیا، چون اسم خدا، یاد خدا و روح تعبـد و اخـالص نبـود؛    

الشّـأن،  راحل عظـیم  چون یک رهبر الهى و معنوى مثل آن بزرگوار، آن انسان بزرگ، امام
ي بـا فسـاد و   در میان آنها نبود، حتى استعدادهاى معمولى هـم بـراى حرکـت در مبـارزه    

 ى دیگر یک ملت، شکوفا نشد.استبداد و بدبختیها
 

 12/11/75ي تهران، هاى نماز جمعهدر خطبه

    ِ  ؛   
را درست ترجمه نمیکنند. مـن میبیـنم کـه متأسـفانه در صـحبت و شـعر و       » خوارج«

اسـت.  مقدسها تعبیر میکنند. این، غلـط  سخنرانى و فیلم و همه چیز، خوارج را به خشکه
مقدس کدام است؟! در زمان امیرالمؤمنین خیلـى بودنـد کـه بـراى خودشـان کـار       خشکه

اش را مـن در زمـان خودمـان بـه شـما      میکردند. اگر میخواهید خوارج را بشناسید، نمونه
البالغـه  ي نهجي قرآن میخواندند، خطبهمعرفى میکنم. گروه منافقین که یادتان هست؟ آیه

تر میدانسـتند؛  یندارى میکردند، خودشان را از همه مسلمانتر و انقالبیمیخواندند، ادعاى د
آن وقت بمبگذارى میکردند و ناگهان یک خانواده، بزرگ و کوچـک و بچـه و صـغیر و    

میکشتند! چرا؟ چون اعضاى آن خـانواده طرفـدار    کس را به هنگام افطارِ ماه رمضانهمه 
گنـاه را مـثالً در فـالن    ان بمبگذارى میکردند و یک جمعیتى بىامام و انقالب بودند. ناگه

میدان شهر نابود میکردند. شهید محراب هشتاد ساله، پیرمـرد نـورانىِ مـؤمنِ مجاهـد فـی      
ي بمبگذارى میکشتند. اینها چهار، پنج شهید محراب از علماى مؤمنِ اهللا را به وسیلهسبیل

 ها، اینطور کارهایى است.  عالمِ فاضلِ برجسته را کشتند. نوع کار
 

 (علیه السالم)ي امام به دو دعاي صادر شده از امیرالمؤمنینعالقه
من یک وقت از امام راحل بزرگوارمان پرسیدم: در بین دعاهایى که هست، شما کـدام  
دعا را بیشتر از همه میپسندید و بزرگ میشمارید؟ ایشان تأملى کردند و گفتنـد: دو دعـا؛   

ل، یکى هم مناجات شعبانیه. احتماالً مناجات شعبانیه هم از امیرالمـؤمنین  یکى دعاى کمی
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ي ائمه مناجات شعبانیه را میخواندند. من حدس قوى است؛ چون در روایت دارد که همه

میزنم که آن هم از امیرالمؤمنین باشد. کلمات و مضامینش هم شبیه بـه همـین کلمـات و    
 مضامین دعاى کمیل است.  

  

     ؛ 
خود را آماده کنید، با خدا اُنس بگیریـد، بـا خداونـد مناجـات کنیـد، ذکـر بگوییـد و        

آورنـد و دل خـود را تطهیـر    استغفار کنید. آن وقت انسانهایى که اینطور رو بـه خـدا مـى   
عظیمـى   میکنند و از گناه رو برمیگردانند و تصمیم بـر عمـل خیـر میگیرنـد، موجـودات     
اش، امـام  هستند که در رویارویى با مشکالت این عالم، میتوانند مقابله کننـد. یـک نمونـه   

 .بزرگوار ماست
 

        (ع)     
که روز شهادت  -در یک جمله هم از روز بیست و یکم سال چهلم هجرت

یاد کنم. مثل امروزى، کوفه چه حال و وضعى داشته  -است )والسالمة الصالعلیه(امیرالمؤمنین
اى را به یاد آورید که همه در تهران فهمیدند امام بزرگوار از دنیا است! شما آن لحظه

اى به وجود آمد و چه دلهایى از جا کنده اى شد، چه زلزلهرفته است. دیدید که چه ولوله
ى بیمارى داشتند؛ سابقه بود، بعضى انتظار داشتند، این بیم و دغدغه در شد. البته امام مدتّ

 ذهنها بود؛ اما امیرالمؤمنین تا ساعتى قبل از آن، در میان مسجد، خفتگان را بیدار میکرد. 
 

؛        
وازدهـم بهمـنِ   روز دوازدهم به یک معنا، روز شروع قدرت اسالم است. اگرچه در د

، هنوز ظاهراً نظام طاغوت سرِ کار بود؛ اما در واقع نبـود. در واقـع بـا ورود امـام     57سال 
که یک رژیم ارتجـاعى و غلـط    -ي فاسد و اصل نظام پادشاهىبزرگوار، این نظام پوسیده

اى پوچ و نابود و دود شد و از بین رفت. تالش بیهوده -و غیرانسانى و غیرقابل قبول بود
 یکردند بلکه بتوانند آن را نجات بخشند و تا چند روز ادامه دهند، که نمیشد و نشد.م
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ي امام بزرگوار، همه چیز را معنا کرد. امام وارد شد؛ شهر تهران، ورود قدرتمندانه
بلکه ایران از آن بزرگوار استقبال کردند. یعنى در شهرهاى دیگر هم مردم شاهد این 

قضیه بودند. بعضى حرکت کردند و به تهران آمدند؛ بعضى هم زنگ این بهحادثه و گوش
در همان شهرهاى خودشان کارى را کردند که اگر تهران هم بودند، انجام میدادند. در 

ُ«واقع  ِ  ْ ُ َّ ِ
َ  ُ ُ ُ ْ َ َ  ِ

با ورود امام همان مطلبى که خداى متعال به اصحاب  1»َ
ام بزرگوار ما تحقّق پیدا کرد. وقتى وارد شد، خداى موسى فرمود، در مورد اصحاب ام
 متعال غلبه را ثبت کرد و تمام شد.

 

  ِ       
دشــمن اصــلى مــا، ســردمداران اســتکبار جهــانى، در رأسشــان هــم رژیــم امریکــا و 

غول مقابله بـا  شریرترینشان عناصر صهیونیست اشغالگر فلسطین هستند. آنها هنوز هم مش
چیز جز شخص امام نبود و حتى بقدر یـک  این انقالبند. از آن روزى که این انقالب، هیچ

ي آن روز رفاه هم تشکیالت حکومتى نداشت، آنها با این انقالب شروع به مبارزه مدرسه
 کردند.  

 

     ِ   
ضرت عیسى، حضرت موسـى، حضـرت   ح -خیلى پیغمبران، از جمله پیغمبران بزرگ

ي مـورد اسـتهزا قـرار میگرفتنـد؛ تعجبـى نـدارد؛ منتهـا همـه         -ابراهیم و حضـرت نـوح  
بـه سراغشـان    -یعنى دین خدا -استهزاکنندگان هم، همان چیزى که آن را استهزا میکردند

 آمد و آنها را نابود کرد و از بین برد. عین همـین قضـیه امـروز اتّفـاق افتـاده اسـت. ایـن       
حرکتى که امـام بزرگـوار در ایـن کشـور بـه وجـود آورد،       حرکت هم، حرکت انبیاست. 

 حرکت انبیاست.
 

                                           
 . 23ي یهآ ي مائدة،سوره 1
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  ِ    ِ      

نیست؛ اما پیروزى این مردم، پیـروزى   ده سال در میان این مردم بود و رفت. امام امام
تـا   وز شد، الزم نیست معنـایش ایـن باشـد کـه امـام     پیر است. وقتى میگوییم که امام امام

پیروز  ابدالدهر در میان این مردم بماند؛ بلکه وقتى این ملت و این انقالب پیروز شد، امام
 شکست خورده است. شده است. دشمن انقالب که شکست خورد، دشمنِ امام

 
 ي مبارك فجر انقالب اسالمىپیام به مناسبت هفتمین روز از دهه

 1375/ 18/11و روز ایمان، ایثار و شهادت،  

       ؛ 
ي شهیدان راه خدا که روشـنگر راه زنـدگى بشـرند و مشـعل     سالم ما بر آنان، بر همه

ي پیامبران خدا براى ساکنان زمین است، فروغ و شـعاع خـود را از   هدایت الهى که هدیه
ي تربیت این عزیزان بودنـد  یى که گاهوارههاخانوادهت و همچنین سالم بر آنان گرفته اس

و مادران و پدرانى که در دامانهاى پاك و مطهر خود چنین گوهرهاى تابناکى را پـرورش  
دادند، و سپس در هنگام جوانى و بالندگى، آنها را به خیل شهادت سپردند و بر دشـوارى  

عزیز راحل ما که این  رزیدند. و برترین درود بر امامآور، صبر و تحمل واین اهدا شگفت
 همه را به ما آموخت.

 
 21/11/75، »عید سعید فطر«در دیدار کارگزاران نظام، به مناسبت 

 ؛       
گرههاى بزرگ و گوناگون یک ملت را، اتحاد آن ملت بـا سرانگشـتى معجزآسـا بـاز     

نانکه اتحاد ملت ما نیز همینگونه بوده است و در آینده نیز همینطور خواهد بود. میکند. چ
این، همان خصوصیتى است که امام بزرگوار، دائماً ما را به آن وصیت و نصیحت میکـرد  

و اتحاد در شـعارها، حرکتهـا، اقـدامها و همـدلى بـا      » وحدت کلمه«و پیوسته مردم را به 
ز عالج مشکالت، وحدت کلمه و اتحاد بـود؛ امـروز هـم    یکدیگر دعوت میفرمود. آن رو
   ي مشکالت است.کنندهاتحاد و وحدت کلمه، عالج
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 1375/ 18/12در اجتماع بزرگ مردم اهواز، 

؛       
ي ایـن  آنچه که مهمتر است، این است که در سرتاسر کشور اسالمى مـا و میـان همـه   

از روز اول انقالب، بلکه از پیش از انقالب تا امروز، موجـب   ملت سرافراز، آن چیزى که
ي اقشـار  شده است که دشمن نتواند هدفهاى خود را عملى کند، عبارت از وحدت کلمـه 

ي بـرادران و خـواهران،   ي قومیتهـاى ایرانـى، همـه   مختلف مردم است؛ یعنى اتحاد همـه 
تانها؛ وحـدت بـر محـور افکـار و     ي اسـ ي زبانها، همهها، همهي لهجهي قشرها، همههمه

هاى این حکومت بزرگوار مطرح شد و پایه ي امامرهنمودهاى انقالبى اسالم که به وسیله
و این نظام را به وجود آورد و به فضل پروردگار از روز اول، روحانیت مبـارز و انقالبـى   

 و مردمى، ذهنها را با این افکار آشنا کرد. 
 

 13/12/1375، ویان دانشگاه تهراندر دیدار گروهى از دانشج

   ّ      
ق انقالب، حقاً و انصافاً نباید شخصیت امام را مردم براى تحقّ در کنار عامل حضور

نمیکرد. نقش مردم، نقش زمان،  ق پیداانکار کرد. اگر شخصیت امام نبود، این انقالب تحقّ
چیزى  ه جاى خود محفوظ؛ اما اگر کسى مثل امام نباشد، چنیننقش شرایط، اینها همه ب

 به وجود نخواهد آمد. قطعاً جزء اخیر علت تامه، امام بزرگوار ما بود.
 

 1375/ 27/12حکم انتصاب اعضاى جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

          
پدید آمد و  اللّه علیه)(رضوانراحل با ابتکار امام مجمع تشخیص مصلحت که در آغاز

بینى بازنگرندگان قانون اساسى در متن این سند گرانبهاى ملّى جاى سپس با روشن
ي گرفت، یکى از مبارکترین نهادهاى قانونى جمهورى اسالمى است. این حسنه

مى که نیاز سونگرى رهبر بزرگ ما آن را در هنگاماندگارى است که هوشمندى و همه
کشور به آن آشکار گشت، پدید آورد و امکان مدیریت عالى کشور را با آن به نصاب 

 الزم رسانید.
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 1/1/1376 مشهد مقدس رضوى، (ره)در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینى

   ،     
  .عتنایى به دنیا بوداامام بزرگوار ما مظهر پاکدامنى و پارسایى و بى

 
 21/1/1376پیام به مناسبت برگزارى مراسم حج، 

         
، بازگشت به خود، بازگشت به اللَّه علیه)(رضوانالشأن مادرس بزرگ امام راحل عظیم

ل به شمار خود بود. ملت ایران با عماسالم و شناختن قدر خود و قدر ذخایر معنوى بى
این درس، در راه سعادت قدم نهاد و در آن، مراحل متعددى را طى کرد و همچنان در آن 

 راه پویاست. راه ملتهاى دیگر نیز به سعادت، چیزى جز این نیست.
اگر چنین شود، دولت غاصـب صهیونیسـت، تـوان مقاومـت در برابـر قـدرت امـت        

رأت بـازى بـا سرنوشـت ملـت     اسالمى را نخواهد داشت و ایاالت متحده بیش از این ج
 فلسطین و استهزاى دولتهاى عرب را نخواهد یافت.

اگر چنین شود، دولتهاى عرب خود را مجبور نخواهند پنداشت کـه بـرخالف حـق و    
ي فلسـطین را بدسـت فراموشـى    برخالف واقع، ملت فلسطین را نادیده بگیرند و مسـئله 

رژیم غاصب و متجاوز، صهیونیستها را به ي سیاسى و اقتصادى با بسپرند و با ایجاد رابطه
میان جوامع عربى راه دهند و بدین آسانى حصارى را که میتواند رژیم صهیونیسـت را بـه   

 مرور خفه کند، از گرد او برچینند.
 

 1376/ 02/ 13الحرام، ي ماه محرّمدر دیدار با روحانیان و مبلّغان اعزامى در آستانه

  (ره)        
بزرگوار  بزرگترین فصلِ مربوط به نظام سیاسى اسالم است که امام ١به اعتقاد من، این

الشّأن ما ابداع کرد. سالها، بلکه قرنهاى متمادى، قدرتمندان و زمامداران ناحق و و عظیم
میکند و با کسى غیرعادلِ عالم سعى کردند دین را که هر جا هست، حکم به حق و عدل 

                                           
 عدم انفکاك دین از سیاست. 1
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مماشات نمیکند از دخالت در امور خودشان پس بزنند. قرنهاى متمادى سعى کردند 
اثبات کنند که دین از سیاست جداست؛ چرا دین را با سیاست مخلوط میکنید؟ بروید 
دین خودتان را تبلیغ کنید! حرفهاى ظاهرفریبى هم مطرح میکردند: دین، اشرف از این 

سیاست آلوده شود! بله؛ سیاستى که از دین جدا باشد، آلوده است؛ است که وارد میدان 
 اما سیاست دینى به همان اندازه مقدس است که عبادت دینى.

 

      »     « 
در آن سالهاى ریاست جمهورى که براى شرکت در یک اجتماع جهانى، میخواستم به 

 اى فراهم کرده بودم و طبق معمـول، خـدمت امـام   خارجى سفر کنم، سخنرانى یک کشور
عـدم  «ارائه کردم که ایشان نظر بدهند. ایشان در حاشیه یادداشـت کردنـد کـه راجـع بـه      

هم در این سخنرانى مطلبى بگنجانید. من اولـش قـدرى تعجـب    » انفکاك دین از سیاست
، چه ارتباطى میتواند با سـران کشـورها   »تعدم انفکاك دین از سیاس«کردم که این قضیه 

دسـتور داده بودنـد،    مثالً صد کشور غیرمسلمان داشته باشد؟ در عـین حـال، چـون امـام    
نشستم چند صفحه نوشتم. وقتى وارد مطلب شدم، تأمل کـردم و دیـدم کـه نـه، درسـت      

ث، همین است. جاى این بحث، در منبرهاى عظیم جهانى است. چرا؟ چون علیه این بحـ 
در منبرهاى جهانى کار میشود. بعد هم به آنجا رفتیم و آن بحث را القا کردیم و بسیار هم 
در نفوس مؤثّر واقع شد و اهمیت این حرف آشکار گردیـد. ایـن عـدم تفکیـک دیـن از      

 بینى آن مرد بزرگ را میرساند.سیاست، روشن
 

 7/3/1376 در دیدار با نمایندگان مجلس شوراى اسالمى،

؛          
جمهور منتخـب، نظـم و قـانون و رفـع تبعـیض و گسـترش عـدالت        شعارهاى رئیس

اجتماعى و به طرف اهداف اسالمى و انقالبى رفتن و پیـروى از وصـایاى امـام بزرگـوار     
 است.  
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وار را شاد کند، کـه آنچـه مـا از ایـن خیـرات و برکـات       بزرگ خداوند روح مطهر امام
ي تـاریخ  ي دهـر و یگانـه  داریم، به برکت آن وجود پرفیض، آن استثناى زمان، آن نـادره 

اسالم است. خداى متعال ما را مفتخر کرد که در زمان او واقع شـویم و او را ببینـیم و از   
 مند گردیم.او بشنویم و از برکات وجودش بهره

 
 14/3/1376، (ره)ر حضرت امام خمینىجتماع باشکوه زائران مرقد مطهدر ا

        
اى بـراى ملـت قـدردان و وفـادار     بزرگوار، فرصت تـازه  هشتمین سالگرد رحلت امام

ایران است که یکبارِ دیگر، میزان عالقه و عشق و وفـادارى خـود را بـه آن رهبـر راحـلِ      
الشّأن ابراز کند و بحمداللّه همانگونه که مالحظه میشود، با گذشت هشـت سـال از   عظیم

ي زده و داغدار کرد این حادثـه انگیز که تا اعماق جان، این ملت را مصیبتي غمآن واقعه
، در میـان مـردم و در   ي امـام بزرگ را بدست فراموشى نسپرده است و یاد و نام و خاطره

روز شادابى و طراوت دیگرى پیـدا میکنـد. غیـر از ملـت ایـران، سـایر       بهدلهاى آنان، روز
انـد و فرامـوش   ملتهاى مسلمان، بلکه آزادگان عالم هم، یاد این بزرگوار را فراموش نکرده

 نخواهند کرد.
 

        
که نمایش بزرگ دیگرى  -تي انتخاباامسال به مناسبت حضور عظیم مردم در عرصه

 -الشّأن ایران نسـبت بـه وصـایاى امـام بزرگـوار بـود      از فرمانبردارى ملت بزرگ و عظیم
 میتوانیم به روح مقدس آن بزرگوار شادباش بگوییم.

 
ي انقالب بزرگـى اسـت   در این فرصت، دو مطلب را عرض میکنم. یک مطلب درباره

زنشان آن بزرگوار و تبعیت عظـیم ملـت از او در   که به اراده و همت امام و با دست معج
ي خصوصیتى از خصوصیات امام ایران به وجود آمد. مطلب دیگر، مطلب کوتاهى درباره

است که میخواهم آن را بر مطلب اول مترتّب کنم. اصل صحبت مـن هـم، همـان مطلـب     
 دوم است.
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ام بزرگوار، نهضت عظیمى را در ایران سازماندهى کرد که ابعـاد آن از ایـران فراتـر    ام

 -با یـک دیـد   -مندان از این انقالب، فقط ملت ایران نبودند؛ بلکه جهان اسالم وبود. بهره
مدت بسیار مهمـى  ي کوتاهفراتر از جهان اسالم را هم شامل میشد. در ایران، تأثیر و نتیجه

هضت مترتّب شد، دگرگونى نظام سیاسى در این کشور بود. امام بزرگـوار بـه   که بر این ن
کمک این ملت بزرگ، یک نظام سیاسى فاسـد و وابسـته و منحرفـى را برانـداخت و بـه      

سـرِ کـار آورد. توجـه بـه      جاى آن، نظام سالم و مستقل و کارآمدى را در کشور ایران بر
ي مهمى است که در ایـن صـحبت کوتـاه و    کتهتفاوتها و تقابلهاى اساسى این دو نظام، ن

 ي مطلب دوم، بطور مختصر به آن اشاره میکنم.مقدمه

 ي امام با نظام فاسدمقابله
 -اى که امام بزرگوار ما با نهضت خود و به کمک این ملت از بین بردآن نظام سیاسى

ن و رؤسـاى  والئنظامى بود کـه سـردمداران و مسـ    -ي پادشاهىیعنى نظام فاسد و وابسته
آن، به سرنوشت ملت ایران و جوانان این کشور اهمیتى نمیدادند و کشـور و ملـت را بـه    

بیشتر سوق میدادند. سعادت مردم بعنوان یـک هـدف، بـراى آنهـا      هرچهسمت وابستگى 
ي کشـور، بـا الگوهـاى غلـط و نامتناسـبى انجـام میشـد، کـه از         مطلقاً مطرح نبـود. اداره 
ناقص گرفته شده بود و تازه همان هم اجرا نمیشد؛ یعنى یک نظام  کشورهاى بیگانه بطور

کـدام از آن  استبدادى و دیکتاتورى محض، تحت نامهاى گوناگون و با روشهایى که هـیچ 
 روشها، برخاسته از اراده و خواست ملت و متوجه به مصالح آنها نبود.

بنـد و  دچـار فسـاد و بـى   ي قبل از انقالب، مـردم  ي منسوخ و برافتادهدر نظام وابسته
بنـد و بـارى و خودبـاختگى و    تر، بـه سـمت فسـاد و بـى    بارى بودند، یا به تعبیر درست

روز ایمانى سوق داده میشدند. یعنى حرکت ملت را اینطور تنظیم کرده بودند که روزبهبى
گیرتر شود و مردم از ایمان معنوىِ درست محـروم بماننـد و بـه    ایمانى همهدر کشور، بى
بند و بارى کشانده شوند و خودبـاختگى در مقابـل بیگانگـان در آنهـا تقویـت      فساد و بى

گردد و استقالل اقتصادى و فرهنگى در کشور، مفهومى نداشته باشد. جهت کلّىِ حرکـت  
 در آن نظام منسوخ و فاسد، این بود.



510  / ،  ، 
 جایگزینی  نظام الهی توسط امام

این بود که بـه جـاى آن نظـام فاسـد، یـک      در این مرحله، هنر بزرگ امام بزرگوار در 
اعتنایى به مردم، عشق به مردم بـر آن  نظام سیاسى در این کشور برقرار کرد که به جاى بى

توجهى به سرنوشت ملت، بخصوص سرنوشت جوانان، عشق بـه  حاکم است. به جاى بى
ح العـاده بـه آنهـا در آن مطـر    سرنوشت ملت و عشق به سرنوشت جوانان و اهمیت فـوق 

روز توسعه است. به جاى خودباختگى در مقابل بیگانگان، خودباورى در میان مردم روزبه
پیدا میکند. به جاى وابستگى سیاسى و اقتصادى و فرهنگى به بیگانگان، استقالل سیاسـى  

 و اقتصادى و فرهنگى هدف قرار گرفته است.
شور برقرار کرد، نیـازى  اى که امام بزرگوار در این کملت ایران، در بینش نظام سیاسى

ندارد که روشهاى زندگى خود را از دیگران تقلید کند و یاد بگیـرد؛ زیـرا داراى فرهنـگ    
غنى و عمیقى است. اسالم را دارد، آموزشـهاى قرآنـى را دارد، دسـتورات الهـى را دارد،     

مرفّـه  تهاى اصیل ملّى و بومى خود را دارد و میتواند یک زندگى شیرین، زیبا، باشکوه، سنّ
اى که امام بزرگـوار  و همراه با عزّت را براى خود ترتیب دهد. تفاوت شکل نظام اسالمى

در این کشور مستقر کرد، با نظام فاسدى که قبل از نهضت امام بزرگوار و قبـل از وقـوع   
ي عظیم زمان ما در این کشور مستقر بود، اینقدر عمیق و آشکار است. وقتى نگـاه  معجزه

اى که در نظـام مـنحطّ پهلـوى بـر ملـت      ي نقاط منفىمایید، میبینید که همهکنید و دقت ن
اى کـه  ایران تحمیل شده بود و جزو خصلتهاى ذاتىِ آن نظام سیاسى بود، در نظام سیاسى

امام بزرگوار در این کشور به وجود آورد، به نقاطى که صد و هشتاد درجه بـا آن فاصـله   
 دارد، تبدیل شده است.

سالمى، مردم به خودشان ایمان و اعتقـاد دارنـد؛ نظـام سیاسـى بـراى خـود       در نظام ا
ي اسـتکبارى نمیـرود؛   احترام قائل است؛ زیر بـار تحمیـل قدرتمـداران جهـانى و سـلطه     

استقالل کشور، متّکى به منافع و مصالح خود این مردم اسـت، نـه متّکـى بـه خواسـت و      
ي اجانـب،  ملتند، نه تحمیل شده به وسیله والن کشور، منتخبان خودئمصالح بیگانگان؛ مس

یا به وجود آمده در کودتاهاى نظـامى و بـا پـول دشـمنان. در آن نظـام، مـردم در تعیـین        
سرنوشت سیاسى خودشان، هیچ نقشى نداشـتند؛ امـا در نظـام اسـالمى، مـردم در تعیـین       

 ي نقش و تأثیر را دارا هستند.سرنوشت سیاسى خودشان، همه
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کـه آن   -آنچه را که امام بزرگوار، با دست قدرتمند و معجزنشان خود به وجـود آورد 

بر اسـاس اسـالم بـود.     -هم از ایمان و توکل و شخصیت مستحکم او سرچشمه میگرفت
هایى است که در قـرآن و اسـالم   یعنى هدفهاى نظام اسالمى، هدفهاى اسالمى است؛ هدف

هـا و  هاى نظام اسالمى هـم، همـان مقـرّرات و برنامـه    تعریف شده است. روشها و برنامه
ن شده است؛ یعنى نظـام اسـالمى، نظـامى    احکامى است که در منابع اسالمى تبیین و معی

 ي از اسالم است.است که صددرصد برخاسته
ایـن، چیـزى اسـت     -د منطبق با اسالم استادعا نمیکنیم که واقعیت جامعه، صددرص

ها متّخذ از اسالم است؛ روشـها  اما ادعا میکنیم که برنامه -که در بلندمدت باید تأمین شود
ي اسالم، بـراى  ي از مقرّرات اسالمى است و هدفها، هدفهایى است که به وسیلهبرخاسته

اى کـه عـرض شـد،    هبشر و جوامع بشرى و آحاد انسان تعریف شده اسـت. لـذا آن نکتـ   
 آشکار میشود؛ یعنى چون متّکى به اسالم است، ابعاد آن از ابعاد ایران وسیعتر است.

در این قریب نوزده سالى که از پیروزى انقالب میگذرد، یکى از نکـاتى کـه تبلیغـات    
اند، عبـارت از صـدور انقـالب اسـت.     دشمنان همواره نسبت به نظام اسالمى مطرح کرده

اند که ما نمیخواهیم انقالبمان را بـه کشـورها و   والن جمهورى اسالمى گفتهئبارها هم مس
در میان ملتها صادر کنیم؛ اما آنها باز هم تکرار میکننـد! مقصـود آنهـا از صـدور انقـالب،      
همین است که وقتى نظام اسالمى بر مبناى احکام اسالم و هـدفهاى قرآنـى تنظـیم شـده     

اق عالم که مسلمانى زندگى میکند، این نظام و ایـن  در هر جاى آف -که شده است -باشد
 انقالب را از خود میداند، به آن افتخار میکند و از عزّتش، احساس عزّت دارد.

ي سـازندگى  المللى و در عرصههاى سیاسى و بینامروز جمهورى اسالمى، در صحنه
ي ین مسـئله آورد مثل همکشور و در نمایشهاى سیاسى عظیمى که این ملت به وجود می

هایى که مردم در آن حضور پیدا میکنند سـربلند اسـت. هرگـاه    ي عرصهانتخابات، یا بقیه
هاى عزّت و استقالل هـم ظـاهر میشـود. هـر     آید، یکى از نمونهیکى از اینها به وجود می

جاى عالم، مسلمانى زندگى میکند، وقتى این خبر را میشنود، احساس عزّت میکند. چرا؟ 
جمهورى اسالمى را متعلّق به خودش میداند و این بخـاطر آن اسـت کـه امـام     چون نظام 

بزرگوار طرّاح و معمار این انقالب این نظام را بر اساس هدفهاى اسالمى به وجـود آورد  
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 المللى داد.ي فرامرزى و جهانى و بینو به آن، جنبه

مانان دنیـا، ایـن   نمیتوانند این نظام را در چارچوب مرزهاى ایران محبوس کنند. مسـل 
نظام را از خود میدانند و این همان چیزى است که استکبار را بشدت خشـمگین میکنـد.   
ون مارکسیسـت، در      اسم این را صدور انقالب میگذارند؛ یعنى همان تعبیـرى کـه انقالبیـ

ي قرن بیستم، به آن افتخار میکردند؛ در حالى کـه مـا بـه آن معنـا و بـه آن      هاى میانهدهه
ي که این انقالب، اسالمى است، پس همـه ، معتقد به صدور انقالب نیستیم. وقتى صورت

 مند و معتقدند و آن را از خود میدانند.مسلمانان عالم، به آن عالقه
 

      
مالحظه کردید که امام بزرگوار در طرّاحى این انقالب و در تنظـیم نظـام سیاسـى بـر     

به فضل پروردگـار   -یعنى تشکیل حکومت و نظام جمهورى اسالمى -نقالباساس این ا
و به هدایت الهى، روشى را برگزید که روش پیـامبران و بنـدگان متّصـل بـه منبـع غیـب       
است. این، بخاطر آن است که امام، قرآن را دوست میداشت، خود شـاگرد مکتـب قـرآن    

ي زنـدگى بـه   و قـرآن بـراى او برنامـه   بود، با قرآن مأنوس بود، از قرآن استمداد میکـرد  
 آمد. این، یکى از نتایج و آثار بزرگ و شکوهمند آن حقیقت است.حساب مى
 

     ّ»ّ«  »«     
ي امام است و من آن مطلب را امروز میخواستم عرض کـنم و  مطلب دومى که درباره
چنین حرکت عظیمى، معموالً و عادتاً بـا یکـى   ارم، این است که به اختصار در میان میگذ

 ر«از دو آفتمواجه میشود. چنین کار بزرگى، آفاتى دارد و آفت بـزرگ  » انفعال«یا » تحج
یـا  » تحجر«یکى از دو آفت  -همانطور که گفتم -چنین حرکت عظیمى با این ابعاد وسیع

 است.» انفعال«

 امام منظور از تحجرِ مورد تبرّي
تحجر این است که، کسى که میخواهد کار بزرگى را با این عظمت انجام دهد، نتوانـد  

ي زندگى یک ملت را از قـرآن بشناسـد و بخواهـد    نیازهاى زمان و لوازم هر لحظه لحظه
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در یک وضعیت ایستا و بـدون انعطـاف، حکـم نمایـد و کـار کنـد و پـیش بـرود. ایـن،          
آن است که، کسى کـه میخواهـد از مبـانى اسـالم و فقـه       پذیر نیست. معناى تحجرامکان

اسالم، براى بناى جامعه استفاده کند، به ظواهر احکام اکتفا نماید و نتواند کشـش طبیعـى   
احکام و معارف اسالمى را، در آنجایى که قابل کشش است، درك کند و براى نیـاز یـک   

نتواند عالج و دسـتور روز را   -لحظه استبهکه نیاز لحظه -ملت و یک نظام و یک کشور
 نسخه کند و ارائه دهد. این، بالى بزرگى است.

اى که براساس اسالم، یا تشکیل شده است، یا در آینـده  اگر در رأس نظامهاى سیاسى
اى وجود داشته باشد، یقیناً اسالم بـدنام خواهـد شـد و    تشکیل خواهد شد، چنین روحیه

خواهند توانست جامعه را پیش ببرند. امام، خـود را  منبع الیزال معارف و احکام اسالمى ن
از این آفت مبرا کرد. بخاطر طول سالهایى که فقهاى شیعه و خود گروه شـیعه، در دنیـاى   
     غیرحکـومتى و فقـه اسالم به قدرت و حکومت دسترسى نداشتند و فقه شیعه، یـک فقـه

 کشاند.فردى بود، امام بزرگوار، فقه شیعه را به سمت فقه حکومتى 
همچنان که اهل فن اطّالع دارند، در میان کتب فقهى شـیعه، بسـیارى از مبـاحثى کـه     

ي حسـبه و چیزهـایى کـه بـا     ي حکومـت، مسـئله  مثل مسئله -ي کشورندمربوط به اداره
چند قرن اسـت کـه جایشـان     -کارهاى جمعى و داشتنِ قدرت سیاسى ارتباط پیدا میکند

ایل هم در کتب فقهى شیعه، مـورد تعـرّض قـرار نگرفتـه     خالى است. بعضى از آنها، از او
ي که یـک مسـئله   -ي جهادي حکومت. بعضى مسائل مثل مسئلهاست؛ مثل همین مسئله

چند قرن است که از کتب فقهى استداللى شیعه، بتدریج کنار  -اساسى در فقه اسالم است
 فته است.گذاشته شده و در اغلب کتب فقهى استداللى، مورد توجه قرار نگر

انـد. بـراى   علت هم معلوم است. فقهاى شیعه، در این مورد تقصیر یا قصورى نکـرده 
آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است. فقـه شـیعه، نمیخواسـته    

ي سیاسى را اداره کند. حکومتى در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن است جامعه
و احکامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتـب   حکومت را اداره کند

ي امور دینى یک فـرد، یـا حـداکثر    فقهى شیعه، بیشتر فقه فردى بود؛ فقهى که براى اداره
اى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کـاربرد  ههدایر

 داشت.
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هاى اسالمى است. یعنى کتـب  قه شیعه، عمیقترین فقهشاید بشود به جرأت گفت که ف

ایـم، بطـور معـدل    اى که ما دیـده ي کتب فقهىفقهىِ فقهاى امامیه، از لحاظ عمق، از همه
هاى مختلـف، در آن وجـود   عمیقتر و دقیقتر است؛ اما این مباحث و این گرایش در زمینه

 نداشته است.

 تحجري مقابل فقه حکومتی و پویاي امام؛ نقطه
امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانى که خود در تبعید بود، به سمت فقـه اجتمـاعى و   
فقه حکومتى و فقهى که میخواهد نظام زندگى ملتها را اداره کند و باید پاسخگوى مسائل 

ر     طهقکوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند. این، یعنى ن ي مقابل آن آفتـى کـه گفتـیم تحجـ
اخر سالهاى عمِر بابرکت امـام بزرگـوار، مسـائلى کـه بـه ظـاهر جزئـى        است. حتى در او

اما با توجه به اینکه یک خط و یک سمتگیرى را به فقهـاى شـیعه نشـان میـداد،      -مینمود
پیش آمد و ایشان باز هم نشان داد که آن کسى که میخواهد نظام را اداره  -بسیار مهم بود

ي عظیمى از انسانها و ملتها را اداره کنـد،  جموعهکند؛ آن فقهى که میخواهد یک ملت یا م
بایستى بتواند شرایط زمان را بشناسد و پاسخ هر نیازى را در هنگام آن نیاز، به آن بدهـد  

اى ي مسائلِ زندگى مردم، نقطههاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و همهو نمیتواند در زمینه
 پاسخ بگذارد.را بى

 ي اماممنظور از انفعال مورد تبرّ
والن و رهبـران و گرداننـدگان اجتماعـات را    ئآفت دومى که در چنـین مـواردى، مسـ   

تهدید میکنـد، ایـن اسـت کـه آنهـا را دچـار انفعـال و خودبـاختگى کننـد و در موضـع           
ي دیگران قرار دهند. امام بزرگوار، در مقابل ایـن آفـت دوم   تأثیرپذیرىِ ناخواسته از اراده
یزى که باید مورد توجه قرار گیرد و من اصـرار دارم کـه مـردم    هم مثل کوه ایستاد. آن چ

والن بخشـهاى مختلـف نظـام مقـدس     ئو همچنـین مسـ   -بخصـوص جوانـان   -عزیز مـا 
جمهورى اسالمى به آن توجه کنند، این است که دشمنان نظامِ جمهورى اسـالمى، وقتـى   

انجام دهند؛ یعنى نمیتواننـد  ي رویاروى، کار مؤثّرى با این نظام نمیتوانند در میدان مبارزه
هـاى  ي نظامى بزنند؛ نمیتوانند انفجار داخلى درسـت کننـد؛ نمیتواننـد ضـربه    به آن ضربه

ي اینها وقتى از همه -ي اقتصادى، آن را به زانو درآورندامنیتى بزنند؛ نمیتوانند با محاصره



 ،  ، /  515  

 

اسالمى و انقالبـى   یک راه برایشان باقى میماند و آن، این است که نظام -مأیوس میشوند
تـر و روشـنتر، آن را   را به مواضعى برخالف اصولِ خود سوق دهند، یا به عبـارت سـاده  

ي مسائل انقالب برگردد؛ حرف و مواضـع خـود   هاى خود در زمینهوادار کنند که از گفته
را تخطئه کند و خودش را دچار تناقض نماید! این را از چه راهى انجـام میدهنـد؟ از راه   

هاى تبلیغاتى، فشارهاى سیاسى، فشارهاى فرهنگى. جو را آنچنـان از فشـار انباشـته    فشار
 النّفس، در مقابل این فشار نمیتوانند مقاومت کنند.میکنند که انسانهاى ضعیف

 ي مقابل انفعالقاطعیت و استقامت امام؛ نقطه
ییم کـه تـا   ي مسائل سیاسى عرض کنیم، باید بگواگر بخواهیم یکى، دو مثال در زمینه

اى بود کـه همـه بـه نـامِ آن     ي فلسطین در دنیاى اسالم، مسئلهده، پانزده سال قبل، مسئله
ي هرحـال، همـه  تر، بعضى همراه بـا ظاهرسـازى؛ ولـى بـه    شعار میدادند؛ بعضى صادقانه

ي فلسطین را اقالً بـه زبـان میگفتنـد و تکـرار میکردنـد.      حکومتهاى اسالمى، شعار مسئله
ار و دشمنان شروع شد. یعنى همان کسـانى کـه از اول، بـانى غصـبِ کشـور      فشار استکب

ي مهـاجر  دست یک مجموعهه و سپردن آن ب -یعنى ملت فلسطین -فلسطین از یک ملت
آوردن بر روى دولتها و شخصـیتها   و دروغین و یک ملت ساختگى بودند، شروع به فشار

 کردند.
ختگى است. هـیچ عنصـرى از عناصـر    ملت کنونىِ صهیونیست اشغالگر، یک ملت سا

لم، با دیدگاههاى مختلـف، بـا   اصلى یک ملت در اشغالگران نیست، از جاهاى مختلف عا
انـد؛ صـرفاً از جهـت اینکـه بـه نـژاد       اجتماعى مختلف و با عقاید گونـاگون آمـده  ی مناش
وان یـک ملـت   اند، ولى آنها را بعناسرائیل اتّصال و ارتباط دارند! قرنها از هم جدا بودهبنى

اس از  اند. یک ملت تصنّعى و دروغین؛ براى اینکه بتوانند در این نقطـه تلقّى کرده ي حسـ
پایگاهى براى استکبار باشند. روز اول،  -یعنى قلب خاورمیانه و قلب جهان اسالم -جهان

د و حداکثر استفاده را از آن میبر امریکاانگلیسیها آنها را به وجود آوردند؛ امروز هم رژیم 
 اهداف استکبارى خود را تأمین میکند.

اند، شـروع بـه ایجـاد فشـارهاى تبلیغـاتى و      همانهایى که این زمینه را به وجود آورده
اند و بـاب گفتگوهـاى پشـت    سیاسى بر روى دولتها و شخصیتها و نظامهاى سیاسى کرده
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کـه ایـن شـعار     انـد انـد و کـارى کـرده   پرده و رشوه دادنها و رشوه گرفتنها را باز گشوده

عمومى مسلمانان را بتدریج از زبان دولتها بگیرند؛ والّا از ملتها که نمیتوانند بگیرند. همان 
کسانى که پانزده یا بیست سال قبل، دولت صهیونیست را بعنـوان دولـت غاصـب، مـورد     

ي اقتصادى قرار داده بودند، امروز براى ایجاد ارتبـاط اقتصـادى بـا    قطع رابطه و محاصره
او، مسابقه میگذارند! این، همان انفعال است. فشار گوناگون دستگاههاى متمرکز استکبار، 
چه از لحاظ تبلیغات و چه از لحاظ مسائل اقتصادى و غیره، بقدرى بر اینها بطور متـوالى  

نشـینى میکننـد. ایـن،    نشینى کنند، و عقـب آید، که احساس میکنند ناچارند عقبوارد مى
 ي مسائل سیاسى است.عال در زمینهخودباختگى و انف

ي مسائل اعتقـادى و مواضـع اصـولى    همین قضیه، به شکل بسیار خطرناکتر، در زمینه
مطرح میشود. در اواسط این قرن، بسیارى از کسانى که با اتّکا به موج چپ، در آفریقـا و  

پانزده سـال،   آسیا، انقالبها و نظامهایى به وجود آوردند، بعد از گذشت پنج سال، ده سال،
ي مواضع اصـولى  زیر فشار دشمنان مسلّط و دارندگان زر و زور و بوقهاى تبلیغاتى، همه

خودشان را از دست دادند و بتدریج به آنها نزدیک شدند! فقط اسمهایشـان بـا هـم فـرق     
 داشت؛ اما باطنشان یکى بود.

ست. خطر بزرگى خطر بزرگى که انقالبها و اصالت ملتها را تهدید میکند، این خطر ا
که صاحبان فکر و اندیشه را در کشورها تهدید میکند، این خطر است. امام، در مقابل این 

ّ «خطر، مثل کوه استوار ایستاد؛  . از ساعت اول، از نام نظام 1»   
 »دمکراتیک«ي ي قضایا. آن روزها معمول بود که کلمهجمهورى اسالمى بگیرید، تا بقیه

ي غربى، داراى محتواى دوگانه. هم را در کنار نام جمهورى بیاورند؛ یعنى یک کلمه
غربیها ادعا میکردند که ما دمکراتیک هستیم، هم کشورهاى سوسیالیستى و شرقىِ آن روز 
میگفتند ما دمکراتیکیم! در دنیا مد بود که اسم کشورها و نظامهاى سیاسى را دولت 

ي جمهورى اسالمى ند. اصرار داشتند که این کلمه را بر کلمهجا بگذاردمکراتیک فالن
ي این اضافه کردن، خیلى از اضافه کنند. البته صرف اضافه کردن یک کلمه نبود؛ دنباله

 حرفها و مسائل وجود داشت که امام با آن دید تیزبین خود دید.
». کلمـه زیـاد  جمهورى اسالمى؛ نه یـک کلمـه کـم، نـه یـک      «امام از اول اعالم کرد: 
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اى، بخصـوص در  جمهورى اسالمى، همان است که انسان از قرآن میگیرد. در هر مرحلـه 
گیرنـدگان جهـانى در داخـل    سالهاى اول که هنوز قاطعیت امـام بزرگـوار بـراى تصـمیم    

آوردنـد؛ ولـى البتـه    دولتهاى استکبارى، درست معلوم نشده بود، از این فشارها زیـاد مـى  
   اى است که همه باید توجه داشته باشند.این، آن نکتهبعدها مأیوس شدند. 

 

 ي تحجر و خود باختگیراه امام؛ راه میانه
راه میان تحجر و خودباختگى، راهى بود که امام انتخاب کرد. این، درس بـزرگ امـام   
بود و توانست این انقالب را نجات دهد. امروز هم به فضل پروردگار، همان راه و همـان  

و  علمـا والن و فرزانگـان و بزرگـان و   ئین کشـور مجـرا و معتبـر اسـت و مسـ     خط در ا
سیاستمداران و جوانان کشور و آحاد ملت، بر روى همین خط حرکت میکننـد. رحمـت   
خدا بر آن روح پاك و فکر بلندى که راه را درست تشخیص داد، درست حرکت کـرد و  

 به نتایج درست آن دست پیدا کرد.
 

 15/3/1376، (ره)خمینىکننده در هشتمین سالگرد ارتحال امام خارجىِ شرکت در دیدار میهمانان

   ؛ّ     
امام بزرگوار ما، بالشک یک شخصیت برجسته و استثنایى و باعظمت بودند. ما قـادر  

بایـد بـه   در شخصیت آن بزرگوار بود، به زبان ادا کنـیم. بلکـه    نیستیم، خصوصیاتى را که
امـام و کـار امـام و مـنش      حرکـت  يمرور متفکّران و روشنفکران و هنرمندان، با مالحظه

امام، به مرور به ابعاد آن عظمت پى ببرند. اصرارى هم نـداریم کـه در ایـن زمینـه خیلـى      
کنیم؛ حقیقتى است که مثل خورشید براى ما آشکار است. اما همین شخصیت بـا  پافشارى

اى که توانستند با آن، پیـروزى خـود را تضـمین    وسیله ین و بزرگتریناین عظمت، مهمتر
وسـیله. اگـر حتـى امـام      کنند، تمسک به اسالم بود. البته براى امام، اسالم هدف بود، نـه 

 بزرگوار ما با آن شخصیت درخشان، خود را از اسالم کنار میگرفتند، و اگر اینطور وانمود
 -کـه اینطـور نبـود    -م از اسـالمى و غیراسـالمى اسـت   میکردند که اهدافشان، اهداف اع
 نمیشد.  بالشک این پیروزى نصیبشان

در این کشور، مردم حتى امـام را بخـاطر اسـالم میخواسـتند؛ لـذا پشـت سـر ایشـان         
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ي خـود را تمـام و کمـال انجـام دادنـد و آن      و وظیفـه  ایستادند و آن مرد بزرگ، رسالت
جـاى دنیـا ایـن     د، به بهترین وجهى انجام گرفت. همهحرکتى که براى این ملت مقدر بو

 ملتها همینطورند.   ياست و همه
 

 (ص)ي پیامبر اکرمدر دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى در سالروز میالد خجسته
 1376/ 01/05، (ع)و امام جعفر صادق

؛           ِ      
گرى را میبینم که بخصوص در سالهاى اخیر بعـد از  من به چشم خود، دستهاى توطئه

اى که پس از پیروزى انقالب شروع کردند؛ اما با حرکت قـاطع انقـالب اسـالمى و    حمله
الشّأن و امام بزرگوار ما خنثى شد به شکل بسیار خطرناکى، براى ایجاد تفرقـه  رهبر عظیم

 مین تالش میکنند.  بین مذاهب و مسل
 

االسالم والمسلمین تدر مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهورى حج»د خاتمىسی12/5/1376، »دمحم 

           
کس هم منّت ندارند. احساس تکلیف میکنند و وارد صحنه میشوند. این مردم، بر هیچ

واهد بود. البته مستبعد اسـت کـه مـا در آینـده،     در آینده هم به خواست خدا، همینطور خ
اى بـه  ي نظامى داشته باشیم؛ ولى اگر فرض کنیم باز یک فرد یا نظامِ غافلِ خدازدهتجربه

و کـارش بـا همـین ملـت،      فکر این بیفتد که با این مردم زورآزمایىِ نظامى کند، بـاز سـر  
مانهـاى خودشـان را نشـان    همین جوانان، و همین مؤمنان فعالى است که در همـه جـا ای  

ــات نشــان داد؛ در صــحنه  هــاى سیاســى، در راهپیماییهــا و در میدهنــد. ملــت در انتخاب
ي بزرگى است و این ملت، با امام اسـت؛  موضعگیریها هم نشان میدهد. این ملت، سرمایه

ن هم محبوبترین انسان در میان این ملـت و در دلهـاى ایشـان، امـام     در راه امام است. اآل
 گوار ما، امام خمینى است.بزر

 

 ِ    
را  -مـردم  يآرا -اى که امام بزرگوارمـان حکـم ریاسـت جمهـورى    من در چند دوره
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با هر کس که طـرف   -تنفیذ میکردند، در فرمایشات ایشان نگاه کردم و دیدم بطور مستمر
امـام اسـت؛ همـان     اند. این، همـان حکمـت  راجع به مردم و ملت صحبت کرده -اندبوده

چیزى است که ما هر طور نگاه و مطالعه میکنیم، میبینـیم ایـن درسـت اسـت، ایـن بهتـر       
است. بخصوص قشرهاى مستضعف، قشرهاى فقیر و ضُعفاى مردمند که نیروهاى وفـادار  

اند و هستند و خواهند بود. عزیزانـى کـه   و ماندگار انقالب و امام و دولتهاى مختلف بوده
ولیت بـر عهـده میگیرنـد، بایـد هرچـه میتواننـد از ایـن        ئي نزدیک مسه در آیندهشاءاللَّان

ي دائمى استفاده کنند و تا آنجا که قدرت دارند، بـراى آنهـا خـدمت و کـار کننـد.      ذخیره
وضع کنونى، بحمداللَّه این است. این، کشورى است که گامهاى اساسـى و بلنـدى بـراى    

 بازسازى، در آن برداشته شده است.
 

 29/5/1376در دیدار ایثارگران، در سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمى، 

؛         
ي ملت ایران این است که به هیچ امروز حرف اصلى من به شما عزیزان و همه
 ي غیب الهى هیچ چیز نمیدهند، مگر بافردى، به هیچ ملتى و به هیچ جمعیتى، از خزانه

ى نصیبى نخواهند برد. حال، از افتخارات ملّیتالش و کوشش. ملتهاى تنبل و ب
همت و بیکاره، به خدمات و به شایستگیهاى بزرگ دست نخواهند هاى بىمجموعه

یافت. افرادى که نخواهند تالش کنند و زحمت بکشند، در بازار معنویت و در سوداى 
ّ    «گیرشان نخواهد آمد: عشق و ایمان و تقوا و فضایل معنوى، چیزى 

1 .« 
 

ي بزرگترین گناه سردمداران و سالطین و حکام فاسد در جوامع بشـرى و در گذشـته  
داشـتند و آنهـا را بـه     ایران عزیز ما این بوده است که مردم را از این حقیقت بیگانـه نگـه  

ین افتخار انقـالب اسـالمى آن   سمت کار و تالش و فداکارى و ایثار سوق ندادند. بزرگتر
است که این درس را به مردم داد، این راه را در مقابـل مـردم بـاز کـرد و امـام راحـل و       

بزرگترین افتخارش این بـود کـه    -نظیر زمان ماالشّأن استثنایى بىآن رهبر عظیم -بزرگوار

                                           
 .39ي یهآ ي نجم،سوره 1
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شـما   خود در این راه پیشقدم بوده و حرکت کرده است. ننشست که بـه دیگـران بگویـد   

 بکنید. خودش در پیشاپیش حرکت عمومى ملت ایران و جلوتر از همه راه افتاد.
 

 2/6/1376ي دولت، جمهور و هیأت وزیران به مناسبت آغاز هفتهدر دیدار رئیس

       
 بـا اخـالص و   اى باید بگردد، لشکریان بـا عزیزان من! هر انسان عاقلى و هر مجموعه

صدق خودش را جستجو کند. امام بزرگوار ما، بزرگترین هنرش این بود که لشـکر خـود   
را شناخت و پیدا کرد و دانست که در روز بعد، چه کسى به داد او خواهد رسـید و چـه   
کسى سخن او را خوب گوش خواهد کرد. شما ببینید چه کسانى به سـخنان امـام گـوش    

لى که از چندین سو براى ما درس است، از ایـن  ي جنگ تحمیکردند؟ خوشبختانه صحنه
ي پـاوه  جهت هم براى ما درس است. آن روزى که امام در سال پنجاه و هشت سرِ قضیه

ونیم، چهار بعـدازظهر بـود کـه مـن بـه طـرف جمـاران        اى گفتند، ساعت حدود سهکلمه
اختیـار راه  بـى  اى بـود و مـردم همینطـور   شدهي دگرگوني شهر، قیافهمیرفتم. اصالً قیافه

افتاده بودند. این حالت، تقریباً با فراز و نشیبها و کم و زیادهایى، تا سال شصت و هفـت  
اى میکرد، فریادى میکشید و دستورى میداد، چـه کسـانى   ادامه داشت. وقتى که امام اشاره

 میرفتند؟ آنها لشکر حقیقى شمایند؛ آنها را دریابید.
 

  ؛     »  «   
بعضى قانون را طورى عمل میکنند که اصحاب سبت عمل کردند! اصحاب سبت هم 
عین مرّ قانون عمل کردند؛ یعنى خدا گفته بود روز شنبه ماهى نگیرید، اینها هم روز 

ن، این بود شنبه ماهى نگرفتند. بله؛ کار کوچکى کردند که آن هم رسماً منع نشده بود و آ
ا را در روز هها آمدند، راه آن حفرههایى درست کردند، ماهیها داخل آن حفرههکه حفر

شنبه بستند، تا ماهى نتواند برگردد! روز شنبه این کار را کردند، روز یکشنبه همان ماهیها 
ت را گرفتند! این، ظاهر قانون است. اگر شما نگاه کنید، این مثل همان کاله شرعیهایى اس

جا میکردند! قانون بود، ظاهر شرع که یک رباى سنگین کذایى را با یک شاخه نبات جابه
که یک فقیه قوىِ آگاه به لب و روح دین بود، قبل از  )اللَّه علیهرضوان(بود؛ اما امام بزرگوار
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که در دوران مبارزه، ما  -اینکه تشکیل حکومت بدهد، این را منع کرد. جزو فتاوى ایشان
منع حیل ربا بود. ایشان مطلقاً  -ن فتوا افتخار میکردیم و همه جا هم نقل مینمودیمبه آ

حیل ربا را منع کرد. شما آقایان، حیل قانون را هم منع کنید و جلوش را بگیرید. بعضى 
السبتى الظّاهر قانونى، حامل باطن اصحابهاى علىاز شرکتها و بعضى از مجموعه

ى که میخواهند از قانون بگریزند، شما را به این دام نیندازند؛ هستند. مواظب باشید کسان
 نیایند شما را قانع کنند که این کار قانونى است.

  

  ّ        
ما شنیده بودیم و اطّالع  -از سابق هم اهل عبادت بود )اللَّه علیهرضوان(با اینکه امام

اخر که به پایان عمر خود نزدیکتر میشد، با اینکه انسان وقتى پیر و اما این او -داشتیم
ي کارهاى دیگر برایش سخت میشود، نماز خواندن و خسته میشود، همچنان که همه

عبادت کردن و دعا خواندن هم سخت میگردد، و جوان همچنان که ورزش را راحت 
حال درعین -تر میخواندراحتتر انجام میدهد و نماز را هم میکند، عبادت را هم راحت

اش هم بیشتر میشد و خداى متعال پیرى و از کارافتادگى تضرّع و توجه و اهتمام و گریه
 آورد.هم به همان نسبت، کارها را درست میکرد و جور مى

 
 19/6/1376در دیدار پرستاران و جانبازان به مناسبت روز پرستار، 

؛           ّ 
ي قابل توجهى هم به مناسبت هفـدهم شـهریور عـرض کـنم، کـه ایـن روزهـا،        نکته

اى در خـاطره  1357روزهاى ماندگارى در تاریخ ماست. من از روز هفدهم شهریور سال 
ي خونبـار در تهـران اتّفـاق بیفتـد، سیاسـت رژیـم       ذهن دارم. قبـل از آنکـه ایـن حادثـه    

ن بود که مبارزان و به تبع آن ملـت ایـران را، بـه تنـدرو و کنـدرو،      ستمشاهى به دنبال ای
اى، ي خیلى قابل توجهى است که امروز مثل آیینـه افراطى و معتدل تقسیم کند. این، نکته

والن ئهاى آن وقت و اظهـارات مسـ  ي عبرتها را به ما درس میدهد. کسى که روزنامههمه
که اینها میخواهند کسانى را که در مقابـل آنهـا    رژیم ستمشاهى را مطالعه میکرد، میفهمید

منـدان مخلـص   اى را که طرفداران و عالقـه هستند و مبارزه میکنند، از هم جدا کنند. عده
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ب معرفـى      امام بودند و راه امام را علناً اظهار میکردند، بعنوان تنـدرو و افراطـى و متعصـ

مند به مبارزه بودند، ولى خیلـى  عالقهمیکردند. در مقابل اینها هم، بعضى از کسانى را که 
جدى در آن راه نبودند، یا جدى بودند، ولى دستگاه آنطـور خیـال میکـرد اینهـا جـدیتى      
ندارند، بعنوان افرادى کـه معتدلنـد و بـا اینهـا میشـود مـذاکره و صـحبت کـرد، معرفـى          

عیـد بـودم.   میکردند. من در آن روز این احساس خطر را کردم. آن زمان من در جیرفت تب
شاید روز چهاردهم یا پانزدهم شهریور بود. به یکى از آقایـان معـروف کـه در قـم بـود،      

اى نوشتم و این سیاست رژیم را براى آن آقا تشریح کردم و گفتم اینها با ایـن تـدبیرِ   نامه
اى براى سختگیرى بر مخلصان و عشّاق امام بزرگـوار بدسـت   آمیز میخواهند بهانهخباثت
 شما را بدون اینکه خودتان بخواهید، در مقابل آنها قرار دهند.  آورند و
 

هاى گوناگون و در برخى از سیاستهاى اجرایـى کشـور، سـالیق    ممکن است در زمینه
مختلف باشد. طبیعت بشر است؛ مانعى ندارد و غیر از این نمیشود توقّع داشت. البته یک 

ي دیگر، ممشاى دیگـرى دارد؛ امـا   ادارهمدیر، یک طور ممشایى دارد، یک مدیر دیگر در 
بزرگوار از اول آن را اعالم کرد و  ي مسئوالن در همان راهى هستند که امامبحمداللّه همه

هاى آن را مستحکم نمود و نظام مقدس جمهورى اسالمى را بر آن اساس بـه وجـود   پایه
 آورد.
 

 26/6/1376اسالمى،  والن سپاه پاسداران انقالبئدر دیدار با فرماندهان و مس

       
ببینید جوانى چه ظرفیتى دارد! ببینید جوانى چه شور و شوق و عظمـت و گنجایشـى   
دارد! چطور میشود در جوانى، باالترین مقامات معنوى را طى کرد!؟ یکبار دیگر در زمـان  

ردید، این اتّفاق افتاد. اینکه امام یـک وقـت   هایى که شما آن را تجربه کما، در همین جبهه
هـا را  خاطر است. من چون خودم وصیتنامهبه همین» ها را بخوانیداین وصیتنامه«فرمودند 
ام که امام چرا ایـن نکتـه را   فهمیده -ن هم هر وقت بدستم بیاید، میخوانمو اآل -میخواندم

د دارد که یک دنیا عرفـان حقیقـى و   ها، گاهى مطالبى وجوفرمودند. زیرا در این وصیتنامه
ناب است. یعنى حتى عرفاى برخوردار از علوم دینى و علـوم ظـاهرى، کـه طبعـاً امکـان      

نه یـک عـارف سـالکى کـه معرفتـى از       -ترندعروج و رشدشان بیشتر است و قهراً پاکیزه
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هفتاد  آنچه را که بعد از مثالً چهل، پنجاه سال مجاهدت، در سن -لحاظ علوم دینى ندارد
سالگى، هشتاد سالگى احساس و درك و مشاهده میکنند، یک جوان به برکـت فـداکارى   

آورد. چیز عجیبى است! ببینید چطور نعمت الهـى،  مخلصانه، در مدت چند ماه بدست مى
 دریغ به سمت دلهاى بااخالص روانه میشود!یب

 

 ؛     
یا یک جامعه، در هر میدانى که وارد میشود، موفّق  ي این است که یک فردتقوا مایه

ّ«شود.  قین است. ؛ عاقبت این سیر عظیم تاریخى و جهانى، متعلّق به مت1ّ» 
آخرت هم متعلّق به متّقین است. عاقبت همین دنیا هم متعلّق به متّقین است. امام اگر 

منش و شخصیتى را از خود بروز دهد که  باتقوا نبود، در طول این مبارزه نمیتوانست آن
براى چنین حرکت عظیمى محور شود و کار به اینجا منتهى گردد. تقواى او، او را به 

 اینجا رساند. تقواى او، او را حفظ کرد.
 

           
که  -اه عظیم و در این سپاه مقدستقوا در امور زندگى هم اثر میبخشد. در این دستگ

سعى کنید در تمام  -لشکر امام زمان و لشکر اسالم است )علیهتعالى اللَّهرضوان(به تعبیر امام
زوایا تقوا را زنده کنید؛ تقوا در عمل فردى، تقوا در عمل جمعى، تقواى کارى، تقواى 

با  ردى خود، در رابطهتقوا در عمل ف -آنجایى که جایش هست -سازمانى، تقواى سیاسى
ي با کار. اگر این شد، از همه المال و در رابطهبا انسانها، در رابطهی با بیت خدا، در رابطه

ي انقالب و نظام جمهورى اسالمى از اول تا بحال ترتیب داده شده آنچه که بعنوان برنامه
ملت ایران آن را ي ما است، و نیز از آنچه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و همه

ایم، به کورى چشم دشمن، یک سر سوزن عقب و جلو نخواهد رفت و همان پذیرفته
 ها عیناً انجام خواهد شد.برنامه

 

                                           
 . 83ي یهآ ي قصص،و سوره 128ي یهآ ي أعراف،سوره 1
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ها تغییر به سرآمد، برنامه )علیه اللَّهرضوان(خیال نکنید که چون دوران حیات ظاهرى امام
خبر و غیرمطّلع و یا مغرض، سعى یور دیگرى شد. بعضى آدمهاى بکرد و اوضاع ط

میکنند که با تعبیرات گوناگون فاصله ایجاد کنند. یعنى اینطور وانمود کنند که یک دوره، 
ا را ههي جارى است! یعنى دوري امام بود و تمام شد؛ یک دوره هم دورهدوره
آیند و میروند و عوض والن مىئوند؛ مسآیند و میربندى میکنند. نخیر؛ آدمها مىتقسیم

میشوند؛ شخصیتها دگرگون میشوند؛ اما خط و راه انقالب یک راه است: خط مستقیم و 
ي قضایاى مهم جهانى ترسیم کرده صراط مستقیم؛ همانى که انقالب از روز اول در همه

 است.
انـد، همـه   فتـه بحمداللّه مسئوالن و دولتمردان و کسانى که زمام امور را در دسـت گر 

بزرگـوار پیمـوده شـد؛     مؤمن، معتقد و عاشق همین راهى هستند که به برکت رهبرى امام
شـاءاللّه تـا آخـر    بعد از وفات ایشان هم تا امروز پیموده شده است؛ بعـد از ایـن هـم إن   
 پیموده خواهد شد. به برکت تقوا، شما در تمام اینها موفّق خواهید شد.  

 
 1376/ 07/ 24دم کرج، در اجتماع باشکوه مر

        
اگر شما به کشورهاى امریکاى التین و در میان جوامع مسیحى جوامعى کـه کمتـرین   
 ارتباطى با ایران و اسالم ندارند بروید، خواهید دید کـه نـام انقـالب و نـام مبـارك امـام      

ي اکناف عالم، دههـا  خته شده است. از همهخمینى شنا بزرگوارِ این انقالب حضرت امام
ي ادبى از ادبیاتها و فرهنگهـاى گونـاگون در   کتاب و رساله و صدها مقاله و شعر و قطعه

 عظمت این انقالب صادر شده است. 
 

 ِ            
مسـئوالن از اول   بحمداللّه این بخش دوم هـم یعنـى اتحـاد و همـدلى میـان مـردم و      

پرسـت، شـرّ   طلـب و بیگانـه  که عناصـر بیگانـه   انقالب بوده است؛ بخصوص از آن وقتى
، خودشان را از این انقالب کم کردند و رفتنـد و نیروهـاى مـؤمن و نیروهـاى خـطّ امـام      
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به این طـرف، همیشـه همینطـور بـوده      1360ي حضور بیشترى پیدا کردند. از سال زمینه
مندند؛ مسئوالن هم خود را خـدمتگزار  سئوالن مهربانند، به مسئوالن عالقهاست. مردم با م
 مردم میدانند.  

 
 30/7/1376در همایش بزرگ خواهران در ورزشگاه آزادى به مناسبت جشن میالد کوثر، 

      (ره)  
از حقـوق زنـان،    ي زن و تـالش بـراى دفـاع   ي مسـئله بعد از پیروزى انقالب، درباره

فعالیتهاى زیادى شده است. در حقیقت باید گفت که بعد از انقالب، از زن ایرانى تجلیـل  
ي وجود براى زن ایرانـىِ  شده است. پیشقراول این تجلیل هم امام بزرگوار بود که با همه

مسلمان ارزش و احترام قائل بود. همین بینش بود که موجب شد زنان کشور در انقـالب  
مى سهم بزرگى را ایفا کردند؛ بطورى که اگر حضور زنان در نهضـت انقالبـى ملـت    اسال

ایران نمیبود، به احتمال زیاد این انقالب به این شکل پیروز نمیشد؛ یا اصالً پیروز نمیشد، 
گشـا بـود. در   آمد. بنابراین، حضور زنان مشکلیا مشکالت بزرگى در سر راه آن پدید مى

 در مسائل دیگر از اول انقالب تا بحال هم همینگونه بوده است.   جنگ هم همینطور بود،
 

 آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردمدر دیدار با گروه کثیرى از دانش
 14/8/1376اهللا سیزده آبان، به مناسبت یوم 

 ِ             
ي مصـونیت  ي خودشـان را دربـاره  کننـده انى تاریخى و تعیـین بزرگوار ما، سخنرامام 

یى در ایران، ابتدا در میان یک جمع جوان ایـراد کردنـد   امریکاقضایى مستشاران و عناصر 
ي کشـور، ایـن پیـام را    ي قم و سپس در همهي علمیهو جوانان بودند که ابتدائاً در حوزه

سالهاى متمادى، بتدریج آن را بصـورت  منتشر کردند و به گوش همه رساندند و در طول 
ـ     ي اصـلى در مبـارزه  یک مسئله ي ا مـردم از قضـیه  ي بـزرگ ملـت ایـران درآوردنـد، والّ

یى در ایران اطّالعى نداشتند؛ اهمیت این مسئله را هـم  امریکامصونیت قضایى مستشاران 
د چقـدر  گفتـه میشـود، نمیدانسـتن   » کاپیتوالسـیون «که در فرهنگ سیاسى رایج روز به آن 

ى چقدر بزرگ و مضر است. امام این را مطرح کردنـد و جوانـان   است و براى حیثیت ملّ
ي علمیه آن را منتشر نمودند؛ بعد در سراسر کشـور و در محافـل عناصـر مـؤمن و     حوزه
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 ي اصلى و به شکل یک فرهنگ درآمد.مبارز، بصورت یک مسئله

ى فکر در میان مردم باقى ماند و رشد اگر چه بخاطر این قضیه امام را تبعید کردند، ول
آمـوز، بـه   یک عده جوان دانـش  1357دار شد، تا اینکه در سیزدهم آبان سال کرد و ریشه

مناسبت سالروز دستگیرى و تبعید امام، آن تظاهرات پرشور را به راه انداختند و دهها نفر 
شدت و کیفیت پیدا از آنها به شهادت رسیدند. باز قضیه روى دوش جوانان پیش رفت و 

مجـدداً   -، سـال اول پیـروزى انقـالب   1358یعنـى در آبـان    -کرد. باز در سال بعد از آن
ییها را در محلّى که به نام سـفارت معرفـى   امریکاي اساسى حضور جوانان بودند که نقطه

شده بود؛ اما در حقیقت کانون توطئه و سازماندهى ضد انقالب در تهران محسوب میشد، 
 ى شناختند، به آن حمله کردند و آن محل را تسخیر نمودند.بدرست

 
امروز به فضل الهى، بخاطر انعکاس فریاد شما مردم و انعکاس فریاد ایـن انقـالب در   
دنیا کارهاى بزرگى شده است که امریکاییها هم از همین میترسـند، والّـا اگـر شـما ملـت      

را و آنچه را که در طول این هجده سـال   ایران را، اجتماعات عظیم را، فریاد امام بزرگوار
بعد از انقالب تا امروز انجام شده است، از دنیا بگیرید و آن را حذف کنید، خواهید دیـد  

ي امریکا بعنوان بزرگتـرین مسـتکبر جهـانى در    حکومت دیکتاتورى مطلق ایاالت متّحده
نمیگفـت بـاالى    رقیب بالمنازع و بدون مناقشه که حتى کسى بـه او دنیا یک حکومت بى

 چشمت ابروست و تملّقش را هم میگفتند بزرگترین ضربه را خورده است.
 

 ؛       
در حساسترین مراکز بودنـد؛   -عمدتاً در تهران -یى در این کشورامریکاچند صدهزار 

ملت را تحقیـر میکردنـد. اگـر    ي این ملت میگرفتند، میخوردند و حقوقهاى کالن از کیسه
وسـه  شما بخواهید بدانید چگونه تحقیر میکردند، به نطـق امـام در سـیزدهم آبـان چهـل     

نـه   -یىامریکـا ي عناصـر  وسـیله ي تحقیر ملت ایـران بـه  مراجعه کنید. امام در آنجا قضیه
میبردنـد،   یى در ایران را بیان کردند. منـافع را امریکامثل استوار  -امریکاي دولت وسیلهبه

ي حکام این کشور در منطقه دیکتـه میکردنـد و بسـیارى از مقاصـد     وسیله سیاستها را به
 خودشان را پیش میبردند.
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انقالب اسالمى آمد، ناگهان یکجا این را از دست اینها گرفت. این، یک ضربه بر پیکر 
اقعیـت وفـق   بود. سیاست اینگونه است که فوراً دستگاههاى سیاسى، خود را بـا و  امریکا

ضربه را خورد؛ لیکن به فکر افتاد که با این واقعیت خودش را وفـق   امریکامیدهند. رژیم 
دهد. گفتند چکار کنیم؟ نقشه این شد که کارى کننـد کسـانى در ایـن کشـور بـا عنـوان       

کار بیایند، که رسماً انقالبى باشد، اما باطناً همان ارتباطات و روابـط حسـنه    انقالب بر سرِ
اول کار، همین هم شـد و میخواسـت بیشـتر     .پذیرى را داشته باشنددریج همان سلطهو بت

ي سـیزدهم  ي امام نمیبود، همانطور هم میشد. حادثهکنندهبشود. اگر حضور قوى و تعیین
ي محکمى زد؛ امام هم مثل کوه استوار ایستادند. آنچه را وهشت هم البته ضربهآبان پنجاه

یى درنیامـد، بلکـه   امریکاعکس شد؛ یعنى نه فقط انقالب به رنگ به که آنها فکر میکردند،
در مردم تقویت شـد. ایـن موجـب     امریکاطلبى و جدایى از نفوذ روزافزون روح استقالل
 بطور دائم علیه ملت ایران توطئه کند. امریکاشد که رژیم 

 
 5/9/1376، ي بسیجدر جمع بسیجیان به مناسبت هفته

     
آور و مخصـوص ایـن   اى بسـیار شـگفت  هـ هبسیج، یکى از برکات انقالب و از پدیـد 

پایانى است که امام بزرگوار ما بـا  هاى معنوى بىانقالب است؛ این هم یکى از آن گنجینه
دید الهى خود و با حکمتى که خداى متعال به او ارزانى کرده بود، براى کشور و ملـت و  

   ادگار گذاشت.انقالب ما به ی
 

من از امام بزرگوار راحلمان که معلّم و امام و محبوب بسیجیان کشور، بلکه محبـوب  
ي دنیـا، بـه یـاد یـک معنویـت و      نهادى بود که دل آنان در هر نقطـه ي انسانهاى پاكهمه

 حقیقتى میتپید، مثالى براى شما بزنم.

        
و عظیمترین کارى بود که مـا در زمـان معاصـر و     -آن کارى که کرد عزیزان من! امام،

بـه برکـت اخـالص بـود؛ اخـالص! اگـر اخـالص نبـود،          -نزدیک خودمان سراغ داریـم 
شخصیت عظیم و جوهر مستحکم امام هم براى اینکه این کارها را پیش ببرد، کافى نبـود.  

  
 .        
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ر هـم از آن حمایـت   ي قـدرتهاى اسـتکبا  دارى را کـه همـه  یک حکومت فاسـد و ریشـه  

میکردند، از این سرزمین، از بیخ و بن برکنَد؛ مردم را از شرّ آن حکومـت راحـت کنـد و    
رد   رد! آن همه فساد را در جامعه با همین حرکت از بین ببـیک حکومت الهى به وجود آو

را که دو قرن در تحقیر ملـت ایـران کوشـیده بودنـد و در      امریکاو نفوذ دشمنان و تسلّط 
داشتنش سعى بلیغ داشتند، قطع کنـد! اینهـا کارهـاى کـوچکى نیسـت. بعـد از        ب نگهعق

ي قـدرتهاى مسـلّح دنیـا پشـتیبان     واقع، همه پیروزى هم یک جنگ هشت ساله را که در
هـا را خنثـى   ي مقابل ما بودند، با پیروزى ملت ایران تمام کنـد و ایـن همـه توطئـه    جبهه

ام، ممکن نبود. بعد هم که از دنیا میـرود، نُـه میلیـون    نماید. این، جز به برکت اخالص ام
انسان در خیابانهاى تهران، او را مشایعت کنند، تا در مضـجع و مقـام ابـدى، بـه خـاکش      

روز نام امام در دنیا بلندتر بسپارند! اینها به برکت اخالص بود. امروز هم بحمداللَّه، روزبه
 تزایدند. به اکناف عالم، رومندان و ارادتمندان او در میشود و عالقه

ي شـما  ي آن، در دل همـه اخالص یعنى چه؟ اگر اخالصى را که امام داشـت و مایـه  
شـما هـم داشـته باشـید، مـا هـم داشـته باشـیم،          -و مختصراً معنا خـواهم کـرد   -هست
هاى دشمن، نقـش بـر آب خواهـد    اندرکاران هم داشته باشند، امروز هم تمام توطئهدست

ي با آن نیست، سالح ایمان مخلصانه ى که هیچ دشمن مادى، قادر به مقابلهشد! آن سالح
و عمل مخلصانه است. اخالص یعنى اینکه انسان، کار را بـراى خـدا و بـه عشـق انجـام      
وظیفه، انجام دهد. انسان براى هواى نفس، براى رسیدن به مال، به ثروت، بـه مقـام، نـام    

نفسـانى، بـراى اشـباع صـفت پلیـد حسـد، طمـع،         اىههنیک، قضاوت تاریخ، براى انگیز
طلبى کار نکند! کار را براى خدا و محض انجام وظیفـه بکنـد.   طلبى و افزونحرص، زیاده

این، معناى اخالص است. چنین کارى پیش میرود. اینگونه کارى مثل شمشیر برنده، هـر  
ز بـود. بارهـ    ا گفـت مـن نسـبت بـه     مانعى را از سر راه برمیدارد. امام با این سالح، مجهـ

نزدیکترین نزدیکان خود هـم، اگـر قـدمى بـرخالف حـق بردارنـد، اغمـاض نمیکـنم و         
همینطور هم بود. در مواقع حساس نشان داد که آنچه براى او مطرح است، انجـام وظیفـه   
است. در آشکار، در خلوت، در کارهاى بزرگ و کارهاى کوچک، این را نشـان داد. ایـن   

هاى جنـگ،  ان، فرزندان و شاگردان امام که با همین سالح در جبههدرسى شد براى مرید
ا را آفریدند! بعضى از شما در آن میدانها بودیـد، خودتـان از نزدیـک    ههآن روز آن معجز
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 آنها را دیدید، بعضى هم شنیدید. امروز هم به همان احتیاج است.
 

؛         
به همت واالى ملت ایران و آن رهبرى الهى، توانسته اسـت الگـویى در    نظام اسالمى

دنیا درست کند که امروز بسیارى از ملتهاى مسلمان، به آن الگو نگاه میکنند. شـما خیـال   
میکنید که استکبار، از چنین چیزى به آسانى میگـذرد؟! امـروز در هـر جـاى کشـورهاى      

هر ملت و هر جمعیتى کـه میخواهـد علیـه    اسالمى و حتى بعضى کشورهاى غیراسالمى، 
ک بـه   زیاده طلبیهاى استکبار جهانى اعتراضى بکند، با شعار شما ملت ایران، حتى با تمسـ

 راحل این کارها را میکند!   نام ملت ایران و به امام
 

          
دشمن با ده واسطه، یک نفر را تحریـک میکنـد   بزرگوار، مکرّر میفرمود که گاهى  امام

که حرفى بگوید، یا کارى را انجام دهد! اگر شما بخواهیـد دشـمن را بشناسـید، بایـد ده     
واسطه را طى کنید و بروید. دشمن انقالب در ایران یعنى ایادى اسـتکبار جهـانى راحـت    

اى برسانند و او را بـه  رهي قم، به بیچامیتوانند ده واسطه پیدا کنند و خودشان را در حوزه
 اى و به یک موضعگیرىِ غلط و ناشیانه وادار کنند!  حرفى، به گفته

 
باید هوشیار بود. من امیدوارم که ملت ایران در شناخت دشمن، اشتباه نکند و دشـمن  

ست. دشمن، صهیونیستها هستند. دشمن براى امریکارا بشناسد. دشمن، استکبار جهانى و 
ب، انواع و اقسام روشها را تجربه کرده اسـت. ایـن دفعـه بـه خیـال خـود       مبارزه با انقال

خواستند روش مؤثّرترى را تجربه کنند و آن، هدف گرفتن رهبـرى اسـت! یقینـاً بعـد از     
ـ  مطالعه و البتـه خبرهـاى راسـت و     -الع از اوضـاع و احـوال گونـاگونى   ي زیاد و بـا اطّ
باید رهبرى را هدف قـرار داد! چـرا؟ بخـاطر    اند به این نتیجه برسند که توانسته -دروغى

هـاى آنهـا   ي توطئهاینکه میدانند در کشور، اگر یک رهبرى مقتدر وجود داشته باشد، همه
نقش بر آب خواهد شد؛ والّا اینها با شخص، طـرف نیسـتند! شـخص، بـراى اینهـا مهـم       

ننـد و  نیست؛ هر کس باشد. مگر همین کسانى که امروز به ایـن زبـان خشـن حـرف میز    
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اینطور ناجوانمردانه سیل تهمت و افترا روانه میکنند، با امام، طرف نشدند؟! همـین افـراد   
با امام هم طرف شدند؛ دل امام را پر از خون کردند، کـه امـام در آن نامـه، بـه آن اشـاره      

ي اسالمى و ایران فرمود! همین کارها را با رهبرى میکنند؛ چون میدانند رهبرى در جامعه
   گشاست.مى، گرهاسال

 

         
بزرگوار در طول ده سال، خیلى حرفها داشت که بعضى از آنهـا را بـه مـردم     البته امام

 گفت، خیلى را هم به مردم نگفت!  
 

 در دیدار با گروه کثیرى از پاسداران سپاه پاسداران انقالب اسالمى
 13/9/1376پاسدار،   به مناسبت روز 

        
ي این جوانـان را بخوانیـد، مـن حدسـم ایـن      اینکه شما دیدید امام فرمودند وصیتنامه

ي خشـک و خـالى   که ایـن یـک توصـیه    -البته در این مورد چیزى از امام نشنیدم -است
ي آتشـین در قلـب مبارکشـان    آن گلوله ها را خوانده بودند ونبود. خود امام، آن وصیتنامه

بهره نمانند. کمااینکه خود من هم در اثر گذاشته بود و میخواستند که دیگران هم از آن بى
هـا تـا حـدودى اُنـس     طول سالهاى جنگ و بعد از آن تا امروز، بحمداللَّه با این وصیتنامه

اکى از همـان روح عرفـان   ها، چطور حـ ام که بعضى از این وصیتنامهداشتم و دارم و دیده
 است.

  

     (ره)     
اند و مغلوب آن که همیشه کاخهاى ظلم از آن ترسیده -در تاریخ ،1ماندگار این توفانِ

همیشه در مقاطع گوناگون تاریخى، هر جا درست سر بلند کرده، کارى کرده  -اندشده
که اثرش  ،ي بزرگروز انجام داد؛ مثل انقالب ما. این حادثهاست شبیه کارى که در آن 

هاى ظالم لحظه در مقاطع مختلف زمانى در تاریخ دیده شده است، چقدر سلسلهبهلحظه
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را از بین برده است؛ چقدر انسانهاى ضعیف را قوت بخشیده است؛ چقدر به ملتهاى 
اومت در راه خدا مجهز کرده مستضعف روحیه داده است و چقدر انسانهایى را براى مق

است! در زمان ما هم با درایت امام بزرگوار، این حادثه توانست پیش از پیروزى انقالب، 
ناگهان مثل همان توفانِ اول بار در جامعه ظهور کند. این خود معلول توجه و توسل و 

از این نوع ذکر و حضور و ارتباط و اتّصال با پروردگار است. امام بزرگوار ما هم خود 
آدمها بود؛ خود اهل همین ذکر و حضور بود. درخشندگى کار امام هم در همین بود. 

 تأثیر نفس او هم قاعدتاً حداکثر مربوط به همین قضیه بود.
 

            ، 
مالحظـه در رعایـت احکـام    ناىِ بىدر مورد انقالب ما، حضور امام، آن انسان بصیرِ بی

دادن حکم خدا و حالل و حرام شرعى، مانع شـد کـه در طـول آن ده     الهى، با مالك قرار
سال، اندك گرایشى به دشمن نشان داده شود. بعد از رحلت امام هم به فضـل پروردگـار   

 تالش شده است همینطور باشد.
 

 1376/ 09/ 18ى، در مراسم گشایش هشتمین اجالس سران کشورهاى اسالم

؛      ِ» «   
دولت، یکپارچه و مسئوالن، همه با هم صمیمى و ملت و دولت، برخوردار از روابـط  

ي تالشهاى علمـى و سیاسـى   نفس، در همهبهعاطفى و سرشار از اعتمادند. اعتماد و اتّکاء
ي خط و جهت اصلى اسـت. مـا بـه برکـت همـین      نندهکو اقتصادى و فرهنگى ما، ترسیم

ي دوران افتـاده خمینىِ راحل آموختمان، توانستیم کشور ویران و عقب خودباورى که امام
تر شده بود، بازسازى و از رونق و پهلوى را که در طول هشت سال جنگ تحمیلى ویرانه

 نشاط سازندگى برخوردار کنیم. 
 

 1376/ 18/10ماه، سالروز قیام نوزدهم دىپیام به مردم قم به مناسبت 

        
در چنین روزى بود که مردم قم اولین حرکت بزرگ مردمى بر ضـد دسـتگاه فاسـد و    
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بزرگوار، در مقابل وابستگانِ به  وابسته و ضد دین را، به راه انداختند. و براى دفاع از امام

ي خود را سپر ساختند و جمعى از بهترین جوانان آنـان در راه خـدا شـهید    سینه استکبار،
 شدند. و این سرآغازى بود براى حرکت عظیم ملت ایران.

 
 26/10/1376هاى نماز جمعه تهران، در خطبه

 (ره)      
 ١بالً هم از این قبیل قضایااین را هم به شما عرض کنم که این اول بار هم نیست. ق
بود تا حدودى هم با امروز  اتّفاق افتاده است؛ بخصوص آن بارى که بعد از رحلت امام

هاى ما مقاله نوشتند و قابل مقایسه است. آنجا هم جنجالى درست کردند و حتى روزنامه
یحاً به بعضى افراد مخالف و معاند با انقالب، چیزهایى نوشتند و ادعاهایى کردند؛ صر

پرداختند که الحمدللّه سیلى ملت بر بناگوش آنها، نگذاشت ادامه  ي دوران امامتخطئه
دهند. البته این دفعه جنجالها وسیعتر است و طور دیگرى جنجال میکنند. سرِ جنجال، 

وقت هم بود؛  خارج از کشور است؛ عمدتاً آنها هستند. وضع، وضع دیگرى است؛ آن
 و در این ابعاد نبود.هرچند با این وسعت 

 

 ؛        
نشینى شـده  میخواهند این را تفهیم کنند که دشمن پیروز شده و اسالم مجبور به عقب

است. میخواهند بگویند که اسالم انقالبـى از حرفهـایش گذشـت و برگشـت. میخواهنـد      
ده سال اول که امام گفتـه بـود، و نـه     -ده سالي این حرفها در طول این نوزبگویند همه

اى گذاشته شـد، بدسـت   به گوشه -والن و ملت همه بر زبان آوردندئسال بعد از امام، مس
ي این حرفها تخطئه گردید؛ چون امام بارها فرموده بودند کـه  فراموشى سپرده شد و همه

براى این هدف است که  آییم و تسلیم دشمن نمیشویم. این شایعاتما با دشمن کنار نمى
از اینکه شایع شود جمهورى اسالمى تسلیم شده  امریکاآن گذشته را تخطئه کند. باالخره 

یعنى از حرفها و ادعاهاى خـود   -مذاکره کند و پشت میز مذاکره بنشیند امریکااست تا با 
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راى ایـن  بیشترین استفاده را میکند. این جنجال تبلیغاتى ب -نسبت به استکبار دست بردارد
اش گفت که ما مذاکره نمیکنیم؛ گفـت  جمهور محترم در مصاحبهاست. لذا با اینکه رئیس

ي مـذاکره اسـت؛ میخواهنـد    که ما احتیاجى به مذاکره نداریم، آنها گفتند بله، ایـن مقدمـه  
اى هـ همذاکره کنند! هر کسى چیزى گفت؛ جنجالى در دنیـا درسـت کردنـد. پـس، انگیـز     

 از این جنجال این است. امریکااى خبرى و دستگاهه امریکا
حال موضع ما چیست؟ البته موضع ما بارها گفته شده است؛ چیزى نیسـت کـه حـاال    

والن سیاسـت  ئمن بخواهم آن را بیان کنم. امام بارها فرمودند، بعـد از امـام هـم مـا، مسـ     
انـد.  گفتـه ها حرف میزدند و اقدام میکردنـد، حرفهـا را   خارجى و کسانى که در این زمینه

حرفها همان حرفهاست؛ حرفهاى محکمى است؛ حرفهایى نیست که بشود امروز گفت و 
  .فردا از آنها برگشت

 

         
وقتى انقالب پیـروز شـد، یکـى از کارهـایى کـه مـردم کردنـد، همـان اول روزهـاى          

ییهـا را گرفتنـد و در آن   امریکارفتنـد و   امریکـا ت ودو بهمن به سفارویک و بیستبیست
را  امریکاروزها آنجایى که ما مستقر بودیم، من خودم دیدم که چشمهاى اعضاى سفارت 

بستند و به آنجا آوردند. من یقین داشتم که امام دستور خواهند داد اینها را یا اعـدام و یـا   
ییهـا، امـام دسـتور    امریکاور خـود  مثالً زندانى کنند! برخالف تصور همه و برخالف تصـ 

دادند که اینها را آزاد کردند و به سفارتشان رفتند. البته بعضیشـان از ایـران رفتنـد؛ چـون     
 اوضاع ایران را براى خودشان مناسب ندانستند؛ بعضى هم در ایران ماندند.

یران در ، از طرف ما قطع نشد. یعنى ملت اامریکاي ما با بعد از پیروزى انقالب، رابطه
را عفـو کـرد.    امریکـا ي خودش را ندیده گرفت و دولت حال اقتدار، مظلومیتهاى گذشته

ییهـا مظلومیـت داشـتیم؛ منتهـا     امریکادیگر از این بزرگوارى باالتر؟! ما سى سال از طرف 
العمل نشان دهیم. انقالب که پیروز شد، ملت ایـران  مثل کنیم و عکسبهنمیتوانستیم مقابله

العمل نشان دهد. توقّـع طبیعـى ایـن بـود کـه      ا بدست گرفت و میتوانست عکساقتدار ر
العمل که نشان نداد هیچ، امام دستور دادند رهایشان کنیـد!  العمل نشان دهد؛ عکسعکس

 برقرار بود. امریکااى هم ماندند و روابط سیاسى ما و اى از آنها رفتند؛ ولى عدهالبته عده
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 1376/ 04/11عالى انقالب فرهنگى، در دیدار با اعضاى شوراى 

     ِ     
، با احساس این مسئولیت، مشغول کار باشد. یکبار 1من واقعاً اصرار دارم این مجموعه
همین سؤال مطرح شد و مجموعه و  اللّه علیه)(رضواندیگر هم چند سال قبل زمان امام

به این نتیجه رسیدند که این تشکیالت، وجودش الزم است، ولو  علیه) اللّه(رضوانشخص امام
اینکه دستگاههاى موظّف فرهنگى دولتى ما به کار خود مسلّطند. آن وقت هم خوب 

ریزى میکردند. مجلس بود، قانونگذارى میکرد، دولت هم بود؛ اما تسلّط داشتند و برنامه
 ت. احساس شد که این مجموعه هم کامالً الزم اس

 

            
البته مکرّراً سؤال میشود که از لحاظ نفوذ قانونى این مصـوبات، مـا در چـه وضـعیتى     
هستیم؟ آیا از لحاظ قانونى، حکم قانون دارد؟ این هم قبالً عرض شد که بله؛ ما در زمـان  

؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تأیید شـد کـه مصـوبات    سؤال کردیم، ایشان فرمودند امام
االجراست و به هرجا که ابالغ شد، دستگاههاى اجرایى موظّفند اجرا کننـد.  این شورا الزم

نمیشود گفت که حاال ما تصمیمى میگیریم، بعـد یـک زمـان هـم مجلـس یـک تصـمیم        
 میگیرد. بله؛ طبیعى است که این هست.

نگذارى نیست؛ نمیخواهیم تعبیر قانون کنیم. کمااینکه در آن البته اینجا دستگاه قانو
سؤالى هم که از امام شد و جوابى که ایشان فرمودند، اسم قانونگذارى نیامده؛ چون مرکز 
قانونگذارى در قانون اساسى، یک جاست، لیکن منافاتى ندارد که مصوبات اینجا در یک 

گونه مصوبات دولت در یک محدوده االجرا باشد، همانحوزه و در سطح خاصى الزم
 2االجراست.الزم

                                           
 شوراي عالی انقالب فرهنگی. 1
در دیدار بـا اعضـاى شـوراى    «و » 13/10/1384دیدار شوراى عالى انقالب فرهنگى، «مضمون این مطلب در  2

و » 23/3/90، در دیدار اعضاي شوراي عالی انقـالب فرهنگـی  «و »  1368/ 09/ 21عالى انقالب فرهنگى، 
االسـالم و   حکـم انتصـاب حجـت   «و » 16/10/1369، زنان اجتماعى فرهنگى، شوراى اعضاى با دیدار در«

حکـم  «و » 09/1371/ 20وراى عـالى انقـالب فرهنگـى،    المسلمین حاج سید احمد خمینى به عضویت در ش
 نیز تکرار شده است. » 14/9/75عالى انقالب فرهنگى، انتصاب اعضاى شوراى
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 9/11/1376 هاى نماز عید سعید فطر،در خطبه

         
والن و آحاد مردم، زن و مرد و کوچک و بزرگ، اجتماعات عظـیم  ئملت و دولت، مس

و مواضع سیاسى حقیقـى   میلیونى را در سراسر کشور به راه انداختند و شعارهاى انقالب
کـه خـط    -ي امـام امـت را  شده به وسیلهي خط نورانىِ ترسیماین کشور و نقاط برجسته

با صداى بلند فریاد کردند؛ خواستند تا دنیا ملت ایـران را بشناسـد    -عزّت این ملت است
 و او را خوب درك کند.

 

         
ملت ایران را میشناسند؛ اما استعمارگران هنوز هم که هنوز است، این ملت البته ملتها، 

را نمیشناسند،  جمهور را نمیشناسند، خطّ امامرا نمیشناسند، مسئوالن را نمیشناسند، رئیس
 را نمیدانند و هنوز نمیتوانند میزان عمق ایمان این مردم را تشخیص دهند.  پایگاه امام
 

         
درود بر این ملت. درود بر این دلهاى بیدار که توانستند در موقعیت مناسب، با زبـانى  
رسا و بلیغ، سخن خود را به دنیا بگویند و فریاد کنند. یک ملت حـرف خـود را چگونـه    
میتواند بزند؟ این، بهترین روش فریاد کردن حرف دل یک ملت اسـت کـه در خیابانهـاى    
تهران و شهرهاى بزرگ انجام شد. من از یکایک مردم تهران و شهرسـتانها و از مسـئوالن   

را زنـده   عزیز، صمیمانه تشکّر و سپاسگزارى میکنم که نام خدا و نام انقالب و نـام امـام  
 کردند و گرامى داشتند.

 
 1376/ 14/11، گفت و شنود صمیمانه رهبر معظّم انقالب اسالمى با گروهى از جوانان و نوجوانان

       
وارد تهران شدند؛ یعنى  یکى از خاطرات خیلى جالب من، آن شب اولى است که امام

، وقتـى  اید که امامروز دوازدهم بهمن شب سیزدهم شاید اطّالع داشته باشید و البد شنیده
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 لیکوپتر بلند شدند و رفتند.آمدند، به بهشت زهرا رفتند و سخنرانى کردند، بعد با ه

تا چند ساعت کسى خبر نداشت که امام کجا هستند! علت هم این بود که هلیکـوپتر،  
امام را در جایى که خلوت باشد برده بود؛ چون اگر میخواست جایى بنشیند که جمعیـت  
باشد، مردم میریختند و اصالً اجازه نمیدادند که امام، یک جـا برونـد و اسـتراحت کننـد.     

 میخواستند دور امام را بگیرند.
اى در غرب تهران رفت و نشست، بعد اتومبیلى امام را سـوار کـرد.   هلیکوپتر در نقطه

اتومبیلى داشتند، امام را سوار میکنند مرحوم حاج احمد آقا هـم  » ناطق نورى«همین آقاى 
وندان اسـت.  عصر ببرید؛ آنجا منـزل یکـى از خویشـا   بود امام میگویند: مرا به خیابان ولى

درست هم بلد نبودند؛ میروند و سراغ به سراغ، آدرس میگیرند، باالخره پیدا میکنند منزل 
 خبر، امام وارد منزل آنها میشوند!یکى از خویشاوندان امام بى

امام هنوز نماز هم نخوانده بودند عصر بود از صبح که ایشان آمدند ساعت حدود نـه  
د تا عصر، نه ناهار خورده بودند، نه نماز خوانده بودنـد،  اى و به بهشت زهرا رفتنو خرده

نه اندکى استراحت کرده بودند! آنجا میروند که نمازى بخوانند و استراحتى بکننـد. دیگـر   
تماس با کسى نمیگیرند؛ یعنى آنجا که میروند، با کسى تماس نمیگیرند. حاال کسـانى کـه   

دیم که نشسته بودیم چقدر نگران میشـوند!  در این ستادهاى عملیاتى نشسته بودند ماها بو
کس از امام خبر نداشت؛ تا بعد باالخره خبر دادنـد کـه   این دیگر بماند. چند ساعت، هیچ

 آیند، کسى دنبالشان نرود!بله، امام در منزل فالنى هستند و خودشان می
ین ي رفاه بودم که مرکز عملیات مربـوط بـه اسـتقبال از امـام بـود همـ      من در مدرسه
آنجـا   -بدانیـد ي رفاه که در خیابان ایران است که شاید شما آشنا باشید و دبستان دخترانه

سه تا اتاق بـود. مـا    دار بودم، انجام میگرفت؛ دو،در یک قسمت، کارهایى را که من عهده
سـه، چهـار شـماره     یک روزنامه روزانه منتشر میکردیم. در همان روزهـاى انتظـار امـام،   

 .خودمان را انجام میدادیم اى آنجا بودیم که کارهاى مربوط بهکردیم. عده روزنامه منتشر
خسـته و کوفتـه، روز سـختى را     همـه  -ونیم، یـا ده بـود  حدود ساعت نه -آخر شب

ق شدند. من در اتاقى که کار میکردم، نشسته بودم و مشغول کـارى  گذرانده بودند و متفرّ
 يجلـوِ سـاختمان مدرسـه    -آیـد مى اخل حیاطبودم؛ ناگهان دیدم مثل اینکه صدایى از د

البته آن هم بـه کوچـه در دارد،    رفاه، یک حیاط کوچک دارد که محل رفت و آمد نیست؛
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آیـد؛ مثـل اینکـه    گفتگویى مـى  دیدم از آن حیاط، صداى -رفت و آمد نیست لیکن محل
تـک و  دیدم امام از کوچـه،   کسى آمد، کسى رفت. پا شدم ببینم چه خبر است. یک وقت

انگیز بود که بعـد از سـالها   هیجان آیند! براى من خیلى جالب وتنها به طرف ساختمان مى
پانزده سال بود، از وقتى که ایشان را تبعید کرده بودند، ما دیگر ایشان را  -ایشان را میبینم
شاید حدود بیسـت، سـى    -ولوله افتاد؛ از اتاقهاى متعدد فوراً در ساختمان، -ندیده بودیم

جمع شـدند. ایشـان وارد سـاختمان شـدند. افـراد دور ایشـان        همه -نفر آدم، آنجا بودند
 .اندبوسیدند. بعضیها گفتند که امام را اذیت نکنید، ایشان خسته ریختند و دست ایشان را

کـه بـه نظـرم تـا همـین سـالها هـم         -باال اتاقى معین شده بود يدر طبقه براى ایشان
بـه   -اند و ایـام دوازده بهمـن، گرامـى میدارنـد    اتاق را نگه داشته آن رفاه، هنوز يمدرسه

رفتند تا به اتاق باال بروند. نزدیک پـاگرد پلـه کـه رسـیدند، برگشـتند       هانحوى طرف پله
هـا  ها ایستاده بودیم و مشـتاقانه بـه ایشـان نگـاه میکـردیم. روى پلـه      پله طرف ما که پاى
آید که این بیست، سى نفـر آدم را رهـا   شان نمىشد که خود ایشان هم دل نشستند؛ معلوم
ها بقدر شاید پنج دقیقه نشستند و صحبت کردنـد.  استراحت کنند! روى پله کنند و بروند
گفتند و امید به آینـده دادنـد؛   » خسته نباشید«هرحال، یادم نیست چه گفتند. به حاال دقیقاً
 .به اتاق خودشان رفتند و استراحت کردند بعد هم
علـوىِ   يرفاه بـه مدرسـه   يباشد، امام از مدرسه ه فرداى آن روز که روز سیزدهمالبت
علـوى شـماره یـک کـه      ينه مدرسـه  -است دو منتقل شدند که برِ خیابان ایران يشماره
همه آنجا بود. این خاطره بـه یـادم    و دیگر رفت و آمدها و کارها، -رفاه است يهمسایه

 .مانده است
 

 1376/ 14/11، (ع)مجمع جهانى اهل بیت در دیدار با اعضاى

؛           
ملت ایران فقط به دنبال تکلیف و مسـئولیت خـود و در پـى ادامـه راه نـورانى خـود       

ایسـتد.  حرکت میکند و با شیاطین به مبارزه میپردازد و در مقابـل خواسـت شـیاطین مـی    
استکبار و با شیاطین استکبار این است کـه انسـان تسـلیم خواسـت و     بزرگترین مبارزه با 

 ي بزرگ را دارد و این راهى است که امـام تحمیل آنها نشود. امروز ملت ایران این مبارزه
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بزرگوار ما در مقابلمان باز کرد و ملت ایـران از ایـن راه پـیش رفـت و حرکـت نمـود و       

راه را با قوت و شـدت ادامـه میدهـد. شـهداى      بحمداللَّه به عزّت رسید؛ امروز هم همان
بزرگى هم دادیم، جانهاى گرامى و عزیزى هـم در ایـن راه فـدا شـدند؛ امـا ملـت ایـران        

شاءاللَّه ادامه هم خواهـد داد  سرافرازى خود را در این میداند که این راه را ادامه دهد و إن
که در راه خدا پیش میرونـد و  ي الهى با کسانى است و پیروزى و نصرت هم بنا به وعده

 حرکت و مجاهدت میکنند.
 

 28/11/1376 در اجتماع بزرگ مردم بندرعباس،

   »  «   
، از امریکـا ملت ایران و نظام مقدس جمهورى اسالمى، با موضعگیرى خود در مقابـل  

بـار  ي شـیطنت را خوب میشناسـد؛ چهـره   یکاامراول انقالب تا امروز نشان داده است که 
را خوب شناخته و خوب تشـخیص داده اسـت. حقیقتـاً     امریکامستکبران حاکم بر کشور 

 ، این شیطنت علیه ملتهاست.»شیطان بزرگ است امریکا«آنطور که امام فرمود: 
 

 1376/ 13/12 اندرکاران امور حج،شهرى و دستاالسالم و المسلمین محمدى رىدر دیدار با حجت

           
ي منحوس سیاستهاى استکبارى، استبدادى، استعمارى که بخاطر سنگینى سایهاز وقتى

و استثمارى، بین مردم مسلمان، با حقایقِ معارف و با روالِ صحیح جریان امور فاصله 
هم یکى. ولى از هر جاى ضرر که برگردیم،  افتاد، از اینگونه خسارتها زیاد داشتیم؛ این

و به علیه) اللّه تعالی(رضوانمنفعت است. ملت ما به برکت انقالب، به برکت نَفَس گرم امام
برکت آن دید وسیعى که آن مرد حقیقتاً الهى داشت الهى به معناى جامع کلمه، نه انسانى 

، جامع بین افق ظاهر و باطن، که در درون خود فقط الهى است؛ جامع بین درون و برون
 روح و جسم از ضرر برگشت.

 

        
ي باختـه اگر رهبر این انقالب، مردى مثل آن انسان معنـوى، آن عـارف خـالص پـاك    
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دلسوخته نبود، این انقالب هم به اینجاها نمیرسید. هرچه هم عاقالنه و حکیمانه حرکـت  
معناسـت کـه قشـر مسـائل اجتمـاعى و فـردى و        ،گونه نمیشد. پشتوانه و مغـز میشد، این

ي اصـلى،  سیاسى و غیره را جان میدهد و رنگ و جال میبخشد. بـدون آن نمیشـود. مایـه   
 معنویت و ارتباط با خدا و توجه به خداست.  

 
 14/12/1376، در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى

  ِ     
خـطّ امـام و    يدیگر. اگر انسان بتواند دربـاره  موضع امام در مورد امریکا معلوم است

بـوده، آن   مناقشه و شک کند و بگویـد مـراد امـام ایـن     -در هر چیزى از آن -موضع امام
نبوده، یا آن بوده این نبوده، در مورد قضیه امریکا دیگر کسى نمیتواند شـک کنـد؛ آنقـدر    

که ما در مورد حکومت امریکا چگونـه فکـر کنـیم، چگونـه عمـل       و روشن استواضح 
اند، مـا بـا آنهـا بایـد     با ما چگونه کنیم، رابطه در چه وضعى و موضعگیرى چه باشد، آنها

  چگونه باشیم! در مورد امام و فرمایش امام، دیگر جاى تردید نیست.
 

 1377/ 01/01 پیام به ملت شریف ایران، به مناسبت حلول سال نو،

؛           
بعضى از دولتهاى اروپایى، با طرح دعاوى نامعقول، سعى داشتند جمهورى اسالمى را 

نشینى وادار کنند که ایستادگى، اسـتقامت، درایـت و تـدبیر و اتّکـا بـه ارزشـهاى       به عقب
بزرگوارمـان در طـول ده سـالِ اول انقـالب      انقالب و اسالم و گزینش آن راهى که امـام 

نشـینى  پیمودند، موجب شد که نتوانستند این مقصود خودشان را محقّق کنند! آنهـا عقـب  
کردند و جمهورى اسالمى در آزمایش سفراى کشورهاى اروپایى که یکجـا از کشـورمان   

 خارج شده بودند، سربلند بیرون آمد و همه به این معنا اعتراف کردند!
 

        
هاى گوناگونى را با اقتدار و با اتّکا به شخصیت ملّى خودتان و ملت عزیز! شما تجربه

بزرگـوار مـا در مقابـل ملـت ایـران       اید؛ راهى را کـه امـام  با ایمان عمیق اسالمى گذرانده
 با استحکام تمام بروید.اید و بعد از این هم باید همین راه را گشودند، تا امروز طى کرده
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 1377/ 01/01، (ع)الحجج، امام رضادر صحن مطهر حضرت ثامن

...     
 وارد این کشور شد، براى ما نوروز بود.  روزى که امام

 

  ِ  ِ ؛        
ه در کشور ما هست، سوءاسـتفاده  حال فالن آقاى نویسنده، از فضاى بازى که بحمداللّ

ي دنیـا  آیا این انزوا است؟! آیا ملتى که همـه »! انزوا«کند و ایستادگى ملت ایران را بگوید 
از عزّت و عظمتش خبر میدهند، منزوى است؟! اگر معناى منزوى این است که یک ملت 

ت! ایـن انـزوا   مستقل باشد و تسلیم این و آن نشود، این انزوا از هر چیز دیگرى بهتر اسـ 
اید که اگر ملت ایـران از اصـول خـود صـرفنظر کنـد، از راه پرافتخـار       نیست. خیال کرده

آمیـز بـه سـوى    آمیـز و حقـارت  برگردد و دست دوستىِ التماس دوران حیات مبارك امام
 شَبِه حل خواهد شد! ابداً!ي مشکالت اقتصادى این کشور، یکقدرتها دراز کند، همه

 
 12/1/1377الحرام، اللَّهبیتپیام به حجاج 

    ّ        
است! انکار  امریکاادعا میشود که دولت ایران، درصدد ایجاد روابط دوستانه با دولت 

والن کشور و تأکید همیشگى آنان بر عشق و پایبندى به ئمکرر این ادعا از سوى مس
مانع از آن نیست که دستگاههاى تبلیغاتى و  )اللّه علیه(رضوانخط امام راحل اسالم و انقالب و

، ادعاى خود را با زبانها امریکاوالن سیاسى استکبار و بخصوص رژیم مستکبر ئحتى مس
اى گوناگون، تکرار کنند و آن را در تفسیرها و خبرها و گزارشهاى جهانى، ههو شیو

 ش از پیش، تکرار نمایند!مخصوصاً در سطح جهان اسالم، بی
 

؛        
ملت و دولت ایران، با انقالب عظیم خود که به رهبرى امام خمینى 

ي خط و راه او، پرچم عظمت اسالم و ایران را و ادامه علیه)اللّه تعالی(رضوانالشأنعظیم
 ریخى خود را بازیافته است. ي تات و استقالل ملّى خود و حیات دوبارهبرافراشت، عزّ
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اسالم و انقالب اسالمى و امام کبیر آن، حق حیات، بر گردن ایرانى و ایـران دارنـد، و   
ملت و دولت ما این حقیقت را از یاد نخواهد برد و این راه روشن و صراط مستقیم را از 

 دست نخواهد داد.
 

 1377/ 02/02، ي ماه محرّمو روحانیون در آستانه علمادر دیدار 

      ؛    
از جمله نکاتى که باید به مردم بخصوص به جوانان بگویید، نعمت بزرگى اسـت کـه   

نظیر و حرکـت عظـیم ملـت    القدر و کمالشّأن و عظیمي رهبر عظیمخداى متعال به وسیله
 ایران در این انقالب عظیم به ما داد. 

 
 7/2/1377، ي جواندر دیدار جمعى از جوانان به مناسبت هفتهگفت و شنود 

       
من خودم شخصاً جوانىِ بسیار پرهیجانى داشتم. هم قبل از شروع انقالب، بخاطر 
فعالیتهاى ادبى و هنرى و امثال اینها، هیجانى در زندگى من بود و هم بعد که مبارزات در 

شروع شد، که من در آن سال، بیست و سه سالم بود. طبعاً دیگر ما در قلب  1341ال س
هیجانهاى اساسى کشور قرار گرفتیم و من در سال چهل و دو، دو مرتبه به زندان افتادم؛ 
بازداشت، زندان، بازجویى. میدانید که اینها به انسان هیجان میدهد. بعد که انسان بیرون 

مند بودند، و رهبرى مثل مردمى را که به این ارزشها عالقهآمد و خیل عظیم می
را که به هدایت مردم میپرداخت و کارها و فکرها و راهها را تصحیح  )اللّه علیه(رضوانامام

میکرد، مشاهده مینمود، هیجانش بیشتر میشد. این بود که زندگى براى امثال من که در 
 ى پرهیجان بود؛ اما همه اینطور نبودند.ها زندگى و فکر میکردند، خیلاین مقوله
 

 ؛    (ره) 
الگوست. این جوانان بسیجى مـا الگـو هسـتند؛     در زمان خودمان هم الگو داریم. امام

 اند.  هم کسانى که شهید شدند، و هم کسانى که امروز زنده
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 ّ        

امام روى من اثر گذاشتند. من قبل از آنکه به قم بیایم و قبل از شـروع مبـارزات، نـام    
امام را شنیده بودم و بدون اینکه ایشان را دیده باشم، بـه ایشـان عالقـه و ارادت داشـتم.     

ي جوانان به درس ایشان رغبـت داشـتند؛ درس   ي قم، همهعلت هم این بود که در حوزه
. من هم که به قم رفتم، تردید نکردم که به درس ایشان بـروم. از اول  پسندى داشتندجوان

در درس ایشان حاضر میشدم و تا آخر که در قـم بـودم، بـه یـک درس ایشـان مسـتمرّاً       
 میرفتم. ایشان هم روى من خیلى اثر داشتند.  

 
 1377/ 09/02ي روز کارگر و روز معلّم، در دیدار کارگران و معلّمان در آستانه

   ّ  ّ   ،   
ي ي انسـانهاى یـک جامعـه   یک نکته در باب معلّم هست و آن ایـن اسـت کـه همـه    

 ي اسالمى، رهین معلّمند. امروز شما در این کشـور مالحظـه کنیـد!   پیشرفته و یک جامعه
گـى  اند کار بزرگى بکنند و خـدمت بزر اند و توانستهاز کسانى که به جایى رسیدههرکس 

، این برجسـتگان و فرزانگـان و   علماانجام دهند این بزرگان، این سرداران، این شهدا، این 
بزرگوار راحل همه رهین منّت معلّمند؛ چـون   رتبه، تا برسید به شخص اماممسئوالن عالى

معلّم اینها را تربیت کرده است. معلّم دوران کودکى اینها را پوشانده و شخصـیت آنهـا را   
 است. شکل داده
 

          
عظـیم و   ي وجود، از هیمنه و هیبت این انقـالب امروز دستگاه استکبار حقیقتاً با همه

این ملت بزرگ، خائف و لرزان است. ملتى با این عظمت؛ همین ملتى که نوزده سـال بـا   
 ودوم بهمن سـالگرد انقـالب  ال بیستاین همه سختیها مقاومت کرده است، دیدید که امس

را چگونه گرامى میدارد!  را با چه شکوهى برگزار کرد! دیدید که این ملت، مظاهر انقالب
رغم آن همه تالش دشـمنان، جوانـان مـا، دانشـجویان مـا، کـارگران مـا و        دیدید که على

مارند! اینهـا  قشرهاى مختلف مردم، چگونه مظاهر مذهب را، دین را و تعبد را بزرگ میش
را دشمن هم دید. دشمن هم اعتکاف دانشجویان در مسجد دانشگاه را دید؛ مساجد پر از 
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ي اینهـا ابعـاد   معتکفان را که اکثر آنها جوانان بودند، دیـد. دشـمن از اینهـا میلـرزد. همـه     
 است. ، عظمت آن پیام و عظمت آن اماممختلف عظمت این انقالب

 
 1377/ 02/ 18ي تهران، هاى نماز جمعهدر خطبه

    ِ  سلّم)وآلهوعلیهاهللا(صلی    
خمینىِ عزیز بزرگ ما، افتخار بزرگش این بود که یک امت بتواند عامل به سـخن   امام

صـیت عظـیم   آن پیامبر باشد. شخصیت انسانهاى غیرپیامبر و غیرمعصوم، مگـر بـا آن شخ  
قابل مقایسه است؟ او، آن جامعه را به وجود آورد و آن سـرانجام دنبـالش آمـد. آیـا هـر      

ي اسالمى، همین عاقبت را دارد؟ اگر عبرت بگیرند، نه؛ اگـر عبـرت نگیرنـد، بلـه.     جامعه
 عبرتهاى عاشورا اینجاست.

ایم که آن راه را هما مردم این زمان، بحمداللّه به فضل پروردگار، این توفیق را پیدا کرد
مجدداً برویم و اسم اسالم را در دنیا زنده کنیم و پرچم اسالم و قرآن را برافراشته نماییم. 
در دنیا این افتخار نصیب شما ملت شد. این ملت تا امروز هم که تقریبـاً بیسـت سـال از    

قّـت  انقالبش گذشته است، قرص و محکم در این راه ایسـتاده و رفتـه اسـت. امـا اگـر د     
نکنید، اگر مواظب نباشیم، اگر خودمان را آنچنان که باید و شاید، در این راه نگه نـداریم،  

 ممکن است آن سرنوشت پیش بیاید. عبرت عاشورا، اینجاست.
 

       
 زنده و جاودانه است.   در این کشور، پرچم اسالم و پرچم انقالب بلند است و نام امام

 
 22/2/1377در جمع دانشجویان دانشگاه تهران، 

        
ها، از آحاد مردم، از کارگر و از از مردم، از روحانیون، از دانشجویان، از طلبه ١زندانها

کاسب پر بود. تمام طول این سالهاى متمادى، بیشترین تعداد زندانیان را، زندانیان مربوط 
آورد. تشکیل میدادند؛ چون تالششان، تالشى بود که دستگاه را به ستوه می ت امامبه نهض

                                           
 در زمان طاغوت.  1
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اى معروفى که همه میشناسید، زندان رفتند و ساعتهاى متمادى زیر شکنجه ههاین چهر

 فریاد کشیدند؛ اما آن آقایان نه!
 

   ِ     
اول  تـراز ، نقش ي جنگ، نقش رهبرىادثهي مردم در جنگ شرکت داشتند. در حهمه

ي مردم را آورد. این بسیج، تشکیل سپاه، تحـرّك  با خودش، حضور یکپارچه بود. رهبرى
عظیم ارتش، کارهاى فراوانى که انجام گرفت، کمک مـردم، همراهـى مـردم و... هـم، آن     

ت فضایى را که روشنفکرى براى رشد و شکوفایى خـودش الزم داشـت، در همـان جهـ    
 درست تشدید کرد.

 

      ؛ 
اى بود که در قرن حاضر در ي پانزده خرداد میرسیم که بزرگترین حادثهبعد به قضیه

اللّه (رضوانکشور ما، میان مردم و رژیم حاکم اتفاق افتاده بود. در پانزده خرداد، سخنرانى امام

اى ایجاد کرد که یک شورش عظیم مردمى، ز عاشورا، آنچنان ولولهدر قم و در رو )علیه
فرداى آن روز به راه افتاد. اسنادى بدون هیچگونه رهبرى مشخّصى در تهران، فردا و پس

ي مذاکرات هیأت دولت براى مقابله با این حادثه در همان هم چاپ شده که نشاندهنده
اى به وجود آورده بود. ر مردم، چه زلزلهروزهاست. شما ببینید، آن سخنرانى و آن حضو

حرکت امام، با قویترین شکلى که ممکن بود انجام گیرد، انجام گرفت و مردم را به 
حرکت درآورد. بعد هم سربازان رژیم به خیابانها آمدند و مردم را به گلوله بستند. چند 

این ماجرا کشته شدند و  در -که البته آمار دقیقش را هرگز ما نتوانستیم بفهمیم -هزار نفر
  خونها ریخته شد.

 
 1377/ 02/ 23دیدار با مسئوالن کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، 

         
امروز به برکت انقالب در نقاطى از دنیا، زبان فارسى بعنوان زبـان دوم دانشـگاهى یـا    
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اصى، باز مورد توجه قرار گرفته است. انقـالب پیـام و سـخنى    ي اختصبعنوان زبان رشته
دارد؛ کسى که مسلمان است، پیام اسالم را از انقالب میگیرد، کسى هم که مسلمان نیست 

و پـدر ایـن    و باالخره پیام نو را از انقالب میگیرد، دلش میخواهـد مـثالً بدانـد کـه امـام     
مه نمیشود فهمید؛ لذا زبان فارسـى یـاد   انقالب، وقتى حرف میزد، چه میگفت که در ترج

 میگیرند. امروز اینطور است.
 

 1377/ 02/ 24پیام خطاب به مردم اصفهان، 

؛          (ارواحنا فداه)   
ي انسانهاى مؤمن و آزاده تقویت کرده و وسیله خداوند متعال دین خود را همواره به

گران و بدخواهان و دشمنان را منکوب و مغلوب نموده است. و در ان، توطئهبدست آن
راحل کبیر خود به یارى خداوند و دعاى  الشّأن ایران با رهبرى امامزمان ما ملت عظیم

ي مراحل توانست دشمن غدار و جبار را در همه (أرواحنا فداه)عصرمستجاب حضرت ولى
نائل آید. شما مردم شریف اصفهان یکى از زیباترین و به زانو درآورد و به فتح مبین 

مقام و پرافتخارترین آزمایشها را به جهانیان نشان داده و با تقدیم شهیدان عالى
 اید. فداکاریهاى درخشان، در صفوف اول جهاد عظیم ملت ایران جا گرفته

 

         
دستگاه استکبار امریکا و عوامل صهیونیسـت آنـان بـا ایـن گمـان      اکنون چندى است 

ى هـای خـود روى برگردانـده، بـه توطئـه     کبیر باطل که ملت ایران از اسالم و هدفهاى امام
دست زده و عوامل خود را در همه جا فعال کرده است. در استان اصفهان بقایاى منافقین 

انـد و بـا اغفـال    پسند روى آوردهاى اسرائیلو باند تبهکار مهدى هاشمى معدوم به فعالیته
آباد که اخالص دالن، موجب آزار و مزاحمت براى مردم عزیز و شریف نجفبرخى ساده

اند و براى دوستان امریکـایى و صهیونیسـت خـود    و فداکارى آنان زبانزد همه است شده
ن عزیـز  خوراك تبلیغاتى فراهم میکنند. شـما مـردم قهرمـان اصـفهان بخصـوص فرزنـدا      

 ام و سایر جوانان متعهد و آگاه اجازه ندهید بقایاى آن بانـد روسـیاه کـه دل امـام    بسیجى
گرى پیدا کنند. و میدانم که اجـازه نخواهیـد داد.   عزیز را خون کردند، بار دیگر مجال فتنه



546  / ،  ، 
آباد، نگذارند که افتخاراتشـان در دوران انقـالب و   مردم شهیدپرور و عزیز نجف همچنین

الحال مخدوش گردد و میـدانم کـه نخواهنـد    لهاى جنگ تحمیلى، بدست عناصر معلومسا
 گذاشت.  

 
 28/2/1377، »(ره)ستاد برگزارى مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام«در دیدار اعضاى 

؛       
خصـیت امـام،   ش داشتن فکر امام، راه امام، اندیشه وبزرگداشت امام با هدف زنده نگه

 یکى از برترین کارها و یکى از بزرگترین عبادتهاست.  
 

    
که بنظر من حتماً باید انجام گیرد و در مورد مواریث امام بزرگوار ما، یکى از کارهایى

حـرف   تاکنون انجام نگرفته، این است که ما دکترین امام را تبیین کنیم. امام چه میگفـت؟ 
اش چه بود؟ صرف یک ایده نیست. دکترین حتماً ناظر به عمل و و خطوط اساسى و کار

شـواهدش   يامام، در واقعیت خارجى تحقّق پیدا کرد. یعنى همه واقعیت است و دکترین
که امام دنبال فالن چیز بـود، یـا    عینى است. ما باید این را تبیین کنیم تا یکى نیاید بگوید

 چیز بود.  بزرگترین کار امام، فالن
کسانى هستند که اصالً نه میدانند امام چه بود؛ نه میدانند، نه ته دلشان قبـول دارنـد و   

آنها داده است که آن معنویت را درك کنند. افـراد بنشـینند و    نه خداى متعال آن نور را به
 اى تدوین کنند تـا دویست صفحه با توجه به وصیتنامه و بیانات و زندگى امام، یک کتاب

امـام   حال امام است. شرح حال همه بدانند که اصالً این پدیده چه بود؟ این، غیر از شرح
میخواهد بنویسد، بنویسد. البته، آن هم خیلى مهم است. منتها این، غیر از شرح هرکس  را

ت     حال است. این، تبیین ت فکرى و سیاسىِ این شخصیت بزرگ اسـت؛ همـان هویـهوی
اى از افـراد  تـدوین شـود. عـده    خارج تحقّق پیدا کرد. ایـن، بایـد  فکرى و سیاسى که در 

 هوشیار بنشینند و آن را بدرستى تدوین کنند.
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 14/3/1377، (ره)در اجتماع باشکوه عزاداران مراسم نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى

        ِ    
ت بابرکت امام بزرگوار، هنگامى که وجود آن مرد بـزرگ و رهنماییهـاى   در زمان حیا

او، مثل خورشید عالمتابى بر تمام اجزاى این نظام میتابید و به همه نور و گرما میبخشـید،  
تصور اینکه یک روز این نظام بتواند بدون این خورشید فـروزان بـه حیـات خـود ادامـه      

ور میکردند؛ دشمنان هم به چنان روزى امیـد بسـته   دهد، دشوار بود. دوستان به سختى با
بودند. اما به فضل الهى، خداى متعال نعمت خودش را بر ایـن مـرد بـزرگ، منحصـر بـه      
دوران حیات او نکرد؛ بعد از وفات او هم، برّ الهى و نعمت الهى بـر او جریـان یافـت و    

جریـان انداختـه بـود،     اى که او با ایمان عظیم و با توکل و اخالص خود بهاین سرچشمه
اى که امام در این کشور چیده است، ماندگار است و همچنان جارى ماند و ثابت شد پایه

به اشخاص وابسته نیست. اشخاص میروند؛ اما جریان عظیم نهضت اسالمى ملت ایران و 
امام بزرگوارشان، باقى میماند. امروز بعد از گذشت نُه سال، هر کس کـه بـه ایـن کشـور     

کند، آثار حضور امام بزرگوار را میبیند. امام در میان ما حاضر اسـت، افکـار او زنـده     نگاه
است، راه او ماندگار است و ادامه خواهد یافـت. ایـن راه، بـه کمـک الهـى و بـه دعـاى        

ي وجود، راه امام را قبول االعظم، راه ماندگارى است و ملت ایران با همهاللَّهحضرت ولى
 دار و در آن پایدار است.دارد و به آن وفا

 

؛     ؛      
ي ارزشـمند  ي اساسى در حرکت امام بزرگوار بود که همین دو نکته، سـرمایه دو نکته

این انقالب بود و هست: یکى این است که هدف این انقـالب، اسـالم اسـت. دوم اینکـه     
ین انقالب، مستضعفان و پابرهنگان و همچنین قشر جوانند. سربازان این انقالب و لشکر ا

این انقالب را، پابرهنگان به پیروزى رساندند. این جنگ طوالنىِ تحمیلىِ هشـت سـاله را   
جوانان این مملکت به نتیجه رساندند. امروز هم جوانـان، در راه خـدا و در راه اسـالمند.    

اولین کسانى که به میـدان خواهنـد آمـد،     امروز هم اگر خطرى این انقالب را تهدید کند،
 ، دانشگاهها و جوانان سراسر کشور و قشرهاى مختلف.هاحوزههمین جوانانند؛ جوانان 
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         ّ     

بـا  ي وجود، از اسالم دم زد. امروز همه امـام را بـا وجودشـان و    امام بزرگوار، با همه
دلشان قبول دارنـد. کلمـات امـام، کلمـات واضـحى اسـت؛ محکمـات و بینـات اسـت.          

ي امام، میثاق همیشـگى امـام بـا    افکن است. وصیتنامهفرمایشات امام، هنوز در فضا طنین
امت است. همه باید این کلمات را درست بفهمیم و بر آن تدبر کنیم، تا راه امام را اشـتباه  

امام میزنند، اما حاضر نیستند فکر امام و راه امـام را بپذیرنـد و بـه     نکنیم. کسانى که دم از
جمهور، مجلس شـوراى اسـالمى،   آن تن بدهند، اشتباه میکنند. امروز ملت، دولت، رئیس

ى علمیـه،  هاحوزهي نظام، آحاد مردم، دانشگاهها و والن بلندپایهئي مسیه، همهئي قضاقوه
هم که براى انقالب ما ارزش قائل است، بخاطر همین است دلشان براى اسالم میتپد. دنیا 

که پشتیبانى عظیم میلیونى از این انقالب را میبیند. اسالم عزیز، اسالم نـاب، اسـالمى کـه    
امام بزرگوار ما عمرش را وقف آن کرده بود و این ملت در راهـش ایـن همـه فـداکارى     

در به وجود آوردن این انقالب، هـم  ملت ایران، هم یى خود را نشان داده است. اکرد، کار
در جنگ تحمیلى و دفاع از کشور در مقابل دشمنان متجاوز و هـم در دوران سـازندگى،   

شـاءاللّه در  اى را بسـازد؛ و إن نشان داد که این اسالم کارآمد است و میتواند کشور ویرانه
سـالم عزیـز   فرهنگـى ا هاى مختلف اقتصـادى و  میدانهاى دیگرى که باقى است در زمینه

 یى خود را نشان خواهد داد.کارا
 

 21/3/1377در دیدار جمع کثیرى از مردم آمل، 

        
آنچه که من به این مناسبت به شما مردم عزیز عرض میکنم، ایـن اسـت کـه تشـکیل     

ـ ي مبانى قرآن، از بعد از صدر اسالم، یک پدیـده حکومتى بر پایه نظیـر بـود. چنـین    ىي ب
چیزى را که مسلمین، مشتاق آن هم بودند، هرگز نتوانسـته بودنـد ببیننـد و توفیـق آن را     

ي بزرگـى کـه   نیافته بودند. ملت ایران به برکت الطاف خـاص الهـى و بـه برکـت هدیـه     
یعنى وجود آن مرد ملکوتىِ معنوى الهى، آن فقیـه   -خداوند در این زمان به این ملت داد

ي ارزنـده و  عارف باللَّه، آن مؤمن متّقىِ حقیقـى، امـام خمینـى کـه حقیقتـاً هدیـه      حکیمِ 
توانست شاهد تحقّق این پدیده در کشـور خـود    -نظیرى بود که خدا به مردم ایران دادبى

 باشد.
  



 ،  ، /  549  

 

  ِ  (ره)  
کرد؛ بلکـه بعـد از رفـتن    امام عزیزِ بزرگوار ما به رهنمودهاى زمان حیات خود اکتفا ن

ي امام نگـاه  ي گرانبها را گذاشته است. عزیزان من! اگر شما به وصیتنامههم این وصیتنامه
من به شما جوانان توصیه میکنم که مخصوصاً به ایـن وصـیتنامه مراجعـه و مکـرّر      -کنید

ن دو ي درخشـان وجـود دارد و آ  خواهید دید که از اول تا آخـرِ آن دو نقطـه   -نگاه کنید
نقطه این است: اول تمسک به اسالم و ارزشها و قیم اسـالمى و اسـتفاده از راهنماییهـاى    

 اسالم که شما را به سعادت میرساند و راه را نشان میدهد و دوم اتحاد و اتّفاق.
 

 1377/ 04/ 21در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى، 

        ّ    
افکن، ملت مـا، دولـت مـا،    رغم تالشهاى دستهاى تفرقهامروز به فضل پروردگار، على

ي کارگزاران این کشور، همه در یک جبهه و یک جناح قـرار دارنـد   مسئوالن ما، مجموعه
خمینى است. مسـئوالنْ قـرص و محکـم     و آن، جناح اسالم و انقالب و خطّ روشن امام

 ند و حفاظت میکنند.  اایستاده
 

 1377/ 06/ 12التحصیلى گروهى از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، در مراسم فارغ

            
ایشان ناپاك بود، دستهایشـان آلـوده بـود و میترسـیدند وارد     ههاى بودند که پروندعده

. اگر آنها هم چیزى میگفتند، کسى کارشـان نداشـت. همـان    میدان شوند و چیزى بگویند
حرفى که امروز میزنند، اگر آن روز هم میگفتند، کسـى کارشـان نداشـت؛ امـا خودشـان      

و با تفکّر اسـالمى   ، با امامي آنها با انقالباى بدى داشتند. کینهههمیترسیدند؛ چون پروند
ن جرأت نمیکردند وارد میدان شـوند. بعـد از   ، از قدیم معلوم شده بود. اینها خودشاامامى

انتخابات اخیر ریاست جمهورى، بر اساس تحلیل غلطى که از انتخابـات کردنـد، جـرأت    
پیدا کردند! تحلیل غلط آنها این بود که خیال کردند مـردم سـى میلیـون رأى علیـه نظـام      

یـت نظـام داده   دادند! اینها خوشحال شدند؛ در حالى که مردم سـى میلیـون رأى بـراى تثب   
 بودند. 
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 1377/ 05/ 27ى معظّم شهدا، هاخانوادهدر دیدار با اقشار مختلف مردم و جمعى از آزادگان، جانبازان و 

؛             
ي مراحل نجات میدهـد، از دولـت حمایـت میکنـد، از     کسى که این کشور را در همه

بزرگوار حراست میکنـد، از   حمایت میکند، از انقالب حمایت میکند، از نام امام مسئوالن
ارزشهاى انقالب پاسدارى میکند، حاضر است در روز خطر بایستد؛ یعنى همـین جوانـان   

اللّه، همین بسیجیان؛ همینهایى که امثالشـان در میـدان جنـگ    مؤمن، همین نیروهاى حزب
دادند. قدرت ملى، قدرت اینهاست. امروز هـم بحمداللّـه   ساله، امتحان خودشان را هشت 

منـد بـه   مند به اسـالم، عالقـه  ي کامل با نیروهاى مؤمن و عالقهدر سرتاسر کشور ما، غلبه
منـد بـه راه جمهـورى اسـالمى و دشـمنى بـا امریکـا و        ، عالقـه مند به امامانقالب، عالقه

 اند.مع به این آب و خاك دوختهشیطانهاى گوناگونى است که در اطراف دنیا، چشم ط
 

      
من میدانم که این ملت زنده است. میدانم که این ملت، ملت مؤمنى است. میـدانم کـه   

و اسـالم   جریان دارد و دلشان به یاد امام جوانان ما در دلشان، خون عشق به اسالم و امام
 .میتپد. ملت ما، ملت بیدار و مؤمنى است

 

؛             
البته آدمهاى بددلى هم هستند؛ کسانى که از اول انقالب هم دلشان با امریکاییهـا بـود.   

و انقالب نشسته بودند، بعضـى پسـتهاى حسـاس را هـم تصـرّف کـرده        ي امامسر سفره
 به پشتیبانى این ملت، دست اینها را قطع کرد.  بودند؛ اما دلشان با امریکا بود. امام

 

         
بدانید که امروز دشمن، تمام این تبلیغات پرخرجـى را کـه علیـه جمهـورى اسـالمى      

ها، مجلّات، صهیونیستها و... براى این است که شـما را  انجام میدهد رادیو امریکا، روزنامه
ي ودتان ناامید کند. براى این است که به جوانان اینگونه تفهیم کند که آینـده ي خاز آینده
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اسالمى در این کشور ماندنى نیست و نمیشود کارى کرد. اینها اینقدر نمیفهمند کـه بـدتر   
از این وضع را نوزده سال پیش تصویر میکردند و این ملت با استقامت خـود، بـا قـدرت    

ي ایـن موانـع را   بزرگـوار، توانسـت همـه    ا رهبرى امـام خود، با حرکت مستقیم خود و ب
 درنوردد. 

 
 1377/ 06/ 24، »سپاه پاسداران انقالب اسالمى«در دیدار فرماندهان 

  ِ      
، واقعاً با پاکدامنى و پارسایى و ١شما جزو بهترین عناصرى هستید که در آن روز

و این ملت، این کشور، این تاریخ، و در حقیقت پرچمِ  شجاعت و فداکارى ایستادید
اى از ي اسالم را نجات دادید و حفظ کردید. هر یک از شما، تاریخى و نشانهبرافراشته

بزرگوار ما، به این تپش روح ایمانى  آن روزها هستید؛ که یاد آن روزها گرامى باد! امام
 میدانست. در دلها و جانهاى شما دلخوش بود و آن را قدر

 

          
ما به آزادى بیان و آزادى فعالیتهاى اجتماعى معتقدیم. اصالً این مفاهیم و این حقـایق  
را انقالب و پیشروان انقالب به این کشور آوردند. قبالً این چیزها در این کشور نبـود. از  

اجتماعى، نه خبرى بـود و نـه حتـى اسـمى بـود. اینهـا را       آزادى بیان و آزادى فعالیتهاى 
اینها را به این کشـور هدیـه کـرد و خـون شـهدا ایـن        انقالب براى این کشور آورد. امام

ارزشها را به این کشور بخشید. کسانى که پاسدارِ خون شهدا هستند و کسـانى کـه پیـرو    
 امامند، علَمداران این مفاهیمند.  

  

    ِ      
 این سازمانهاى جهانى و این مطبوعات دنیا، همان کسانى هستند که شما دیدید امام

بزرگوار ما را که در جمال معنوى، یک شخصیت واقعاً استثنایى بود پرچمدار یک 

                                           
 جنگ تحمیلی.  1
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یکى از آن هرکس  اى کهانقالب بزرگ، رهبرِ محبوبِ یک ملت، داراى خصوصیات ویژه

وصیات را داشته باشد، دستگاههاى فرهنگى دنیا براى او احترام قائلند: فیلسوف، خص
عارف، فقیه و حقوقدان، شاعر و هنرشناس چگونه تلقّى میکردند و چگونه معرفى 
 مینمودند و اآلن چگونه معرفى میکنند! (حاال چون چند سال گذشته است، دیگر به امام

گرانى از قبیل این سفّاکین طالبان را با سازمانها، فتنهکمتر میپردازند.) همان مطبوعات و 
اندازند، با نوع کاریکاتورى که شگردهاى مطبوعاتى و تبلیغاتى، با نوع عکسى که می

اند! مگر میکشند و با نوع خبرى که تنظیم مینمایند، ترویج میکنند. اینها، چنین آدمهایى
صالح کشور و مصالح یک ملت، باید منتظر میشود به فکر حرفهاى اینها بود؟! مگر براى م

 این حرفها ماند؟!
 

             
اى غرب و بخصوص امریکاست، چـه فکـر میکننـد؟!    ههکسانى که نگاهشان به درواز

ي دهند کسانى کـه تقریبـاً همـه   ببینند آنها چه اشاره میکنند؛ اینها همان را بگویند! اجازه ب
این بیست سال را در مقابلِ انقالب، در مقابلِ امام و در مقابل مردم ایستادند، حاال بیاینـد،  

ي ایـن انقـالب،   ي ایـن بیسـت سـال، گذشـته    میداندار صحنه شوند و بنـا کننـد گذشـته   
نـد!؟ مگـر   را با اهانت و دروغ و تهمـت زیـر سـؤال ببر    ي این ملت و دوران امامگذشته

 چنین چیزى میشود؟!
 

 12/7/1377، »ائتالف خط امام«ي گروههاى موسوم به پاسخ به نامه

        ّ   
یکى از بزرگترین افتخارات جمهورى اسالمى همواره این بوده اسـت کـه ایـن نظـام     

مـردم تکیـه کـرده اسـت و      يگون بر آراانقالبى از اولین سال استقرارش، در مراحل گونا
ي هـاى مختلـف، از جملـه در صـحنه    مردم در مقاطع حساس با حضور خـود در عرصـه  

انتخابات، پیوستگى و حمایت خـود از ایـن نظـام را کـه بدسـت پرقـدرت خـود پدیـد         
اند. به همین جهت هم دشمنان آشکار این ملت و نیـز  اند، اثبات و بر آن تأکید کردهآورده
انـد،  نان نقابدار و دورو، در هر یک از فصول انتخابهاى گوناگون، تا آنجا که توانسـته دشم



 ،  ، /  553  

 

اند تالش کـرده و دسـت   توانسته هرچهبراى تضعیف انتخابات و سست کردن عزم مردم، 
ي اند. و باز به همین جهت است که امام بزرگـوار مـا عـالوه بـر اینکـه در همـه      و پا زده

مردم توصـیه میکردنـد کـه شـرکت در انتخابـات را فریضـه و        فصول انتخابات مؤکداً به
آمیـز آن پـدر مهربـان    هاى شفقتي خود نیز که آخرین توصیهوظیفه بدانند، در وصیتنامه

انـد کـه همیشـه در    امت بود، بخشى را به انتخابات اختصاص داده و از همگـان خواسـته  
ى میان خود و نسـلهاى متـوالى   ترتیب میثاقى الهى و وجدانانتخابات شرکت کنند و بدین

 اند.ملت ایران منعقد کرده
 

     ِ
ّ    

کس بیشتر ، از همه 1ایدي جمع خود ساختهشما برادرانى که نام مبارك امام را نشانه
 مند باشید و به سهم خود، فضاى انتخابات را شور وباید به سرنوشت انتخابات عالقه

 گرمى دهید و میدانم که چنین خواهد کرد. 
 

 14/7/1377پیام به پنجمین گردهمایى بسیج دانشجویى، 

    ّ       
ترین یادگارهاى امام راحل بزرگوار ما اسـت.  عزیزان، بسیج دانشجویى یکى از ارزنده

لها را بسیج دانشجو و طلبه اعالم ترین تشکّیاز ضرورآن روزى که آن حکیم فرزانه، یکى 
ي ارزشمند در دانشگاه کشور واقف بـود،  کرد، کمتر کسى به اهمیت حضور این مجموعه

 -سیاسـى  -ي زورآزمایى فرهنگىهاى زندگى، صحنهي عرصهو امروز که دانشگاه و همه
بینى امام بزرگوار مـا  روشن تبلیغاتىِ استکبار و صهیونیسم با انقالب و نظام اسالمى است،

ى که دشمن با ابزار فرهنگى و تکیه بر سالح ااز همیشه آشکارتر گردیده است. در صحنه
تر از دانشجو و طلبه است که در صفوف آید، چه کسى شایستهرانه به میدان مىتبلیغ، مزو

س قرار بگیرد و با تکیه بر ایمان صادقانه و منطق قمقدوى و عمـل صـالح   م این دفاع مقد
ي ي عشـق اسـت، و در همـه   خود، دشمن را مغلوب و رسوا کنـد. آرى، بسـیج مدرسـه   

                                           
 ».ائتالف خط امام«اعضاي گروه موسوم به  1
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میدانهاى دشوار، فقط حضور عاشقانه و مخلصانه است که میتواند پـرچم حـق و عـدل و    

 راستى و ایمان را به اهتزاز درآورد و جنود شیطان را منهزم سازد.
 

؛      ه)(ر 
دانشجوى بسیجى، پیکار فرهنگى و فکرى و عقالنى را نیز مانند حضور در میـدانهاى  
جنگ، با تکیه بر هوشمندى و تالش و توکل بـه پـیش میبـرد و خـود را در همـه حـال،       

 کبیر میشمرد.  سرباز اسالم و انقالب و فرزند خمینى
 

 15/7/1377در دیدار جمعى از جهادگران جهاد سازندگى، 

؛            
هایى که به ي زمینهیکى از افتخارات نظام مقدس اسالمى این بوده است که در همه

خیر و صالح ملت و کشور مربوط میشود، طرحهاى نو و سازنده و ابتکارى داشته است. 
بود که با یک دید الهى و  علیه)تعالى اللَّه(رضوانم بزرگوارگیرى هم امامظهر این قدرت تصمیم

ي اسالم و ي کشور در زیر سایهتدبیرى خردمندانه آن خطوط اصلى را که براى اداره
کشاندن مسیر عمومى این ملت به سمت صالح، الزم بود، در همان اوایل انقالب تمهید 

جهاد «دبیرهاى برجسته و ماندگار، همین کرد و مقدمات آن را فراهم نمود. یکى از این ت
 است.» سازندگى

اى است که ي طیبهي امام بزرگوار ماست. حقیقتاً شجرهجهاد سازندگى، یادگار ارزنده
بدست بابرکت امام بزرگوار، غرس شد و رشـد کـرد و میـوه داد و کشـور و ملـت را در      

مطرح گردد و ایـران اسـالمى   ي جنگ مند نمودند. قبل از آنکه مسئلهمراحل مختلف بهره
ي سازندگى کشور مطرح شد. کشـورى  ي مسلّحانه وارد میدان شود، مسئلهدر یک معرکه

که انقالب و امام و این ملت، از دست رژیم وابسته و فاسد پهلوى تحویل گرفتـه بودنـد،   
ي به تمام معنا بود. آبادانى و ثـروت و ظـواهر و رنـگ و روغنهـا مربـوط بـه       یک ویرانه

شهرهاى بزرگ بود؛ آن هم تا حدى که به منافع عناصر اصلى آن رژیم ارتباط پیدا میکرد. 
روستاها خراب، بدون جاده و راه، بدون آب، بدون بـرق، بـدون امکانـات و بـدون کـار      

 تولیدىِ به درد بخور؛ شهرها دچار انواع و اقسام اشکاالت و اوضاع کشور، کالً نابسامان!
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م بزرگوار، جهاد سازندگى را به وجود آورد و اعالم کرد و خیـل  در چنین شرایطى اما
عظیم جوانان مؤمن و پرشور، به این حرکت انقالبـى پیوسـتند. معلـوم بـود کـه در ایـن       

ناپـذیر و ابتکـار و نـوآورى    تشکیالت، آنچه الزم است، کار و ابتکار است؛ کار خسـتگى 
اى و چه صاحبان هاى پاکیزه و نورانىبراى نجات کشور. چه جوانهاى باارزشى، چه انسان

استعداد و فکرى در این مجموعه، در سلک خدمتگزاران درآمدنـد و در راههـاى دور، در   
شهرها و روسـتاهاى دوردسـت، در جاهـاى گـرم، در جاهـاى سـرد و شـرایط زیسـتى         

 نامناسب، با مشکالت زیادى فعالیت کردند.
 

؛            
کـس  حقیقت درخشان نظام و انقالب اسالمى، این حرکت عظیم را انجام داد، که هیچ

هم خیال نمیکرد چنین چیزى اتّفاق بیفتد. بعضى از آن به اصـطالح روشـنفکرانى کـه آن    
ي سیاسى میگفتند و دل خودشان را خـوش میکردنـد کـه در میـدان     روز گاهى یک کلمه
غایت مطلوبشان این بـود کـه مثـل اقمـار شـوروى سـابق، مثـل ایـن          مبارزه کار میکنند،

ي آفریقا و آسیا و غیره، یا مثل کشـورهایى از قبیـل ترکیـه و    کشورهاى کمونیستى بیچاره
پاکستان و امثال اینها شوند! بیشتر از این به ذهنشان نمیرسـید. اینکـه ایـن ملـت، مسـتقل      

را شـکوفا کنـد، حـرف خـود را خـودش       شود، روى پاى خود بایستد، استعدادهاى خود
بزند، راه خود را خودش برگزیند، مسئولین خود را خودش انتخاب کند، کشور را متعلّـق  

در خود کشور بداند، به ذهن آنها خطـور   شدههاى کشور را صرفبه خود بداند و سرمایه
ت ایـن    نمیکرد! این کار را انقالب کرد. این کار به رهبرى امام مردمـى شـد کـه    و به همـ

اى کـه  ي عظیم، ایمان است؛ ایمان به آن حقیقت درخشندهایمان داشتند. ستون این خیمه
اى را میکند. ایمان به اسالم انقالبى و اسالم ناب محمدى. دشمن هم این را چنین معجزه

فهمید. از روز اول، دشمن این را فهمید و تالش کرد بلکه بتوانـد ایـن ایمـان را متزلـزل     
. بیست سال است که دشمن از راههاى مختلف، دائم براى ضعیف کردن ایمان مـردم  کند

 آید!ي انقالب، تودهنى میخورد، ولى باز از راه دیگر میوارد میشود. به وسیله
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26/7/1377 ،(ع)دالشهدادر مراسم صبحگاه لشکر سی 

ّ    ِ     
ا بـراى حضـور جوانـان    ههي دفاع مقدس بود و انگیزو دوره ي جنگیک دوره، دوره

در میدان قدس و تقوا و فداکارى و ایثار، بطور واضح و بارز در اختیار همه قرار داشـت.  
ي ي مقدس شهادت و ایثار و جهاد، این فضا را روشن و منور کرد کـه همـه  بقدرى شعله
اع قـرار گرفتنـد. نـه اینکـه ایـن      الشّـع تحت -نفاقها، کفرها و فسادها -ي فتنهابرهاى تیره

اى وجود شریف انسانى، در دوران دفاع مقدس در کشور ما وجود نداشت. وجود ههدئزا
الشّعاع آن نور درخشانى که از جانهاى پـاك انسـانهاى   الشّعاع بود؛ تحتداشت ولى تحت

نى میکرد و همه از آن خاست، میتابید، شما را نورایمؤمن، در میدانهاى ایثار و شهادت برم
 -بهره میبردند. امام ما که امام نور بود، امام صفا بود، امام قدس و تقوا بود، امام روح بـود 

از این نورانیت بهره میبرد و خود او مکرّر این را میفرمود. آن روز یـک   -روح محض بود
 بر تاریخ ما حاکم بود. -نظیرو از جهاتى بى -نظیري کمقطعه

 

؛         
آینـد و وارد  نشدنى خدا، از کتم عدم به وجود مىخیلى از جوانان مثل یک لشکر تمام

بیشـتر و در   -مثل وضع کنونى کشور مـا  -ي جامعه میشوند. در بعضى از کشورهاصحنه
ف و در راه بعضى از کشورها کمتر. فقط با کتاب نمیشود به اینهـا گفـت کـه در راه شـر    

ي جامعِ کاملِ درسـت، در راه  آرزوهاى بزرگ انسانى و در راه اهداف واال و در یک کلمه
خدا جهاد کنید. عالوه بر گفتن، به نمونه و الگو احتیاج دارند. افتخار سپاه پاسـداران ایـن   

نهایـت دارد؛ همـین سـرداران، همـین     است که در درون خود از این الگوها، فراوان و بى
نـور   اندهان، همین عناصر گوناگون، همین جوانان پاك و نورانى؛ همانهـایى کـه امـامِ   فرم

جـا و در هـر    آرزو میکرد که یکى از آنها باشد؛ همانهـایى کـه در دوران جنـگ، تـا هـر     
اى که عطر معنویت آنها و کالم آنها میرفت، آن خانه از لحاظ معنوى، پرفروغ و آباد خانه

 انقالب اسالمى دانست.» الفتوحفتح«شان را پیدایش بود؛ همانهایى که امام
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   » «      
ي نظـامى بـود. مسـلمانان مـدت زمـانى در      الفتـوح، یـک حادثـه   در صدر اسالم، فتح

ـ   منطقه ل شـدند تـا   اى از مناطق شرقىِ آن روزِ میدانگاه جنگ و غربىِ امـروز ایـران، معطّ
اسـت. امـروز هـم در    » الفتـوح فـتح «توانستند چند دژ را بگیرند. وقتى گرفتند، گفتند این 

ي خوانـده میشـود؛ یعنـى یـک حادثـه     » الفتوحفتح«، به نام »جلوال«و » نهاوند«تاریخ، فتح 
ي ي نظامى که یـک حادثـه  الفتوحِ انقالب اسالمى، نه یک حادثهنظامى. امام ما فرمود فتح

انى است؛ یعنى پیدایش این جوانان، خلقِ این انسانهاى نورانى، بیرون آمدن فرشـتگان  انس
ي آن به چشم نمیخـورد و نمیخـورد.   از دنیایى که جز اهریمن در مناطق مختلف جوانانه

الفتـوح،  اى نورانى دوباره پیدا میشـود. فـتح  هههایى از دنیا جلوامروز تا حدودى در گوشه
؛ همین سرداران شهیدى که این لشکر را به وجود آوردند؛ همین سردار این جوانان بودند

؛ همین جوانان مؤمن و همین نورانیهایى که نورانیـت  »ناصح«؛ همین سردار »على فضلى«
ي عزّتند. براى یک کشور، ي شرفند؛ اینها مایهآنها میتواند دلهایى را روشن کند. اینها مایه

ي نامشان افتخار است؛ تکرار یادشان افتخـار اسـت؛ ادامـه    داشتن اینها افتخار است؛ بردن
 راهشان افتخار است.

 
 1377/ 07/ 26سیدالشّهدا،  10در جمع سپاهیان و بسیجیان لشکر 

           
مردم این زمان باید از این همراهى با دشمن که امکان شناسایى است، استفاده کنند، 

بارها این  علیه) اللَّه(رضوانین معیار را بایستى به کار ببندند؛ معیار بسیار مهمى است. اماما
مطلب را بیان میکردند که هر وقت دشمنان از ما بدگویى میکنند، ما خوشحال میشویم؛ 
میفهمیم که در رفتار خودمان که رفتار داراى جهتگیرى انقالب و اسالم است جورى 

 ایم.که آنها را عصبانى کرده است، پس درست حرکت کرده ایمحرکت کرده
که آنها از ما تعریف کنند! آن وقت بایستى ما دغدغه پیدا کنـیم، فکـر   واى به آن وقتى

کنیم مقصودشان چیست؟ در ما چه مشکلى به وجود آمده است که از ما تعریف میکنند؟ 
اي هـم ندارنـد، ولـى    هیچ عالقهالبته گاهى هم تعریف را از روى دغلى میکنند؛ به کسى 

اى هـ هبراى ایجاد اختالف بین مؤمنین، از یکى تعریف میکنند. این را هم مـا در ایـن دور  
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ایم. گاهى از کسى یا جمعى تعریف میکننـد،  زمان جنگ و بعد از جنگ، و تا امروز داشته

ز آنهـا تعریـف   بین کننـد، ا بـد در حالى که با آنها دشمنند؛ براى اینکه دیگران را بـه آنهـا   
 هاى گوناگونى است.هاى دشمن حیلهایم. حیلهمیکنند. ما این را هم داشته

 
 1377/ 07/ 29در دیدار اقشار مختلف مردم، 

  (ره)            
به وجـود   برىمجلس خبرگان مهمترین هنرش این است که نگذارد در کشور خأل ره

بزرگوار ما، کى از دسـت ایـن مـردم     ي چشمها به ایران دوخته شده بود که امامآید. همه
ها کشـیده و امیـدها بسـته بودنـد! ده سـال منتظـر آن روز       گرفته شود. براى آن روز نقشه

از نظر دشمنان این ملت و دشمنان  1368نشسته بودند که فرابرسد. روز چهاردهم خرداد 
کننده بود. مجلس خبرگـان نگذاشـت ایـن خـأل بـه      ، یک روز بسیار مهم و تعیینانقالب

وجود آید. البته آنها شخص حقیرى مثل ایـن نـاچیز را بـراى کشـیدن ایـن بـار سـنگین        
ي حقیر بود؛ اما با قطع ي شرمندگى این بندهانتخاب کردند. این هم قضاى الهى بود؛ مایه

چه کسى و چه شخصى بود، این مطلب از نظر دشمن نظر از اینکه تعیین خبرگان متوجه 
بزرگـوار در شـب چهـاردهم     و دوست و در سطح عالم، بسیار اهمیـت داشـت کـه امـام    

خرداد، ملت ایران را به فراق خودشان مبتال کردند و به جوار الهى رفتند. روز چهـاردهم  
هاى امید را بـر  ي درغروب نشده بود، که مجلس خبرگان کار خودش را انجام داد و همه

روى دشمنان بست. دشمن این را دیده است. علت مخالفت دشمنان مسـتکبرِ جهـانى بـا    
هـاى دشـمن،   مجلس خبرگان این است. این سرعت عمل و این میدان نـدادن بـه توطئـه   

 براى دنیا خیلى مهم بود.
 

 8/8/1377، ي تهرانهاى نماز جمعهخطبه

؛        
ي تهران، با همت و شرکت شما مردم خـداجوى، مـؤمن و   امروز هزارمین نماز جمعه

بااخالص تشکیل شده است. این اثر پربرکت و مانـدگار از امـام بزرگوارمـان هـم ماننـد      
 ي اسالمى است.  ي خیر و برکت جامعهي سنّتهایى که ایشان بنا نهادند، مایههمه
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؛       
ي کشور ما هـم  داریم. قبل از انقالب، نماز جمعه ما نماز جمعه را از انقالب و از امام

ها، هم از لحاظ کمیت مردمى که در آن شرکت میکردند و هـم  از لحاظ تعداد نماز جمعه
از لحاظ کیفیت سخنانى که گفته میشد مگر استثناهاى محدودى نزدیک به صفر بود. بعـد  

هاى دنیاى اسالم قرار گرفـت  ي ایران در صدر فهرست نماز جمعهاز جمعهاز انقالب، نم
 و این مبالغه نیست. 

 
 آموزان به مناسبت سیزدهم آبان ماه در دیدار گروه کثیرى از دانشجویان و دانش

 1377/ 08/ 12، (ع)على در سالروز میالد امام

       
این ملت و نظـام جمهـورى اسـالمى، نهایـت مـدارا را بـا امریکاییهـا        بعد از انقالب، 

کردند. اول انقالب، مردم بخاطر بغضى که نسبت به امریکاییها داشتند، رفتند عناصـرى از  
بزرگـوار   ي رفاه و علوى که محل اقامت امامسفارت را دستگیر کردند و به همین مدرسه

ها را آزاد کردند و وسـایل را فـراهم نمودنـد کـه اگـر      دستور دادند آن بود آوردند؛ اما امام
میخواهند از کشور خارج شوند، با سالمت خارج شوند و رفتند. کسى بـه آنهـا تعرّضـى    

 نکرد.
 

 ِ       
اى که به رهبر شوروى سابق نوشتند، فرمودند: شما که بسـاط جدیـدى را   در نامه امام

اندازید، مواظب باشید که به غرب و به امریکـا آنچنـان گـرایش پیـدا     راه می در کشورتان
نکنید که آنها بر امورتان مسلّط شوند! این توصیه مورد توجه قرار نگرفت و امـروز شـما   

اش همان چیـزى اسـت کـه    با امریکا، از لحاظ اقتصادى، نتیجه وضعشان را میبینید. رابطه
بسـیارى از کشـورهایى کـه مـن نمیخـواهم اسـم بیـاورم و         امروز شما در روسیه میبینید.

هاى بسیار خوب و عالى با امریکا دارند، از لحاظ اقتصادى، وضعشان زیـر صـفر و   رابطه
ارزش است. اینها بـراى ملـت ایـران تجربـه     شان بسیاربسیار بىبسیار بد است و پول ملّى

 است.  



560  / ،  ، 
 26/8/1377، ه مناسبت عید مبعثدر دیدار کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران ب

 (ص)        
نباید مالحظه کرد که آنچه ما از اسـالم میفهمـیم، در قضـاوت کسـانى کـه بـا اسـالم        

آید و اسالم را مـزاحم خودشـان میداننـد چـه در     اى ندارند، از اسالم خوششان نمیمیانه
آیـد،  هاى سیاسى چه تأثیرى دارد؛ آیا آنها خوششان میچه در زمینههاى اقتصادى و زمینه

آیا فهم ما را از اسالم قبول دارند یا نه؟ اسـالم بعنـوان هـدایت انسـانها در دنیـایى قـرار       
گرفت و وارد بشریت شد که از همه طرف انکار و تکذیب بود. پیامبر را با انـواع تهمتهـا   

ي پیـامبر بـه   ظه کنید؛ تعبیراتى که دشمنان پیامبر دربـاره متّهم میکردند. شما قرآن را مالح
کار میبردند، تعبیراتى است که هر انسانى را که ضـعیف باشـد، خُـرد میکنـد، میشـکند و      
جرأت و جسارت او را براى بیان مراد خود از بین میبرد؛ اما پیامبر اعتنایى نکرد و حـرف  

شده بود، بیان نمود و نورانیت کالم الهى کار خدا را که بر زبان او جارى و بر دل او الهام 
 خود را کرد.

در زمان ما نیز همینطور بود. امام بزرگوار ما وقتى وارد میدان عمل شـد، آن هنگـامى   
که در دنیا بر همه معلوم گردید که این انسان بزرگ تصمیم جدى دارد که بر طبق اسـالم  

ي تگاههاى تبلیغاتى که قـبالً دربـاره  عمل کند و حکومت اسالم را تشکیل دهد، همان دس
آمیزى هم بـه کـار میبردنـد، شـروع کردنـد بـه بیـان تعبیـرات         امام شاید تعبیرات ستایش

آمیز و تحقیرآمیز هم نسبت به امام، هم نسبت به پیام او، هم نسبت به آمیز و تهمتاهانت
ي کـرد و جامعـه  ي اسالمى، هم نسبت به اصل نظـام اسـالمى. امـا امـام اعتنـایى ن     جامعه

والن مـا، بـا جـرأت و گسـتاخى و     ئاسالمى ما، جوانان ما، اندیشمندان ما، متفکران و مسـ 
 شجاعت این راه را رفتند و موفّق هم شدند.

 

         
ي سعى دشمنان اسالم و دشمنان این نظام این است که ایـن ملـت را نسـبت بـه     همه
ساله؛ آن دوران ده ي درخشان و متأللئِ بیست اعتقاد کنند؛ همان گذشتهد بىي خوگذشته
بزرگوار؛ آن دورانى که آن مـرد الهـى و معنـوى و روحـانى و      ي مشعشع حیات امامساله

نظیر در تاریخ، در میان ما زنده بود، با ما حـرف میـزد، مـا را راهنمـایى     نادر و حقیقتًا کم
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ه میکرد، دشمنان خود را به اعجـاب و تحسـین وامیداشـت و بـا     میفرمود، چشمها را خیر
هاى تاریخِ خود عبور میـداد؛ آن  مهارت و قدرت، این ملت بزرگ را از دشوارترین گردنه

اى براى این ملت شد که بر اساس آن حرکـت کنـد. میخواهنـد اینهـا را     دورانى که قاعده
ها را در ذهن این ملت، محکـوم کننـد   نفى کنند و از دست این ملت بگیرند. میخواهند این

 و محتاج اصالح معرفى نمایند!
 

؛       ّ       
جمهـور  والن این کشـور، رئـیس  ئمس -امروز کسانى که در این کشور در رأس قدرتند
د مـردم ایـن   و نیـز آحـا   -ي این کشوریهئاین کشور، دولت این کشور، قواى مقنّنه و قضا
هاى افتخار دوران امـام را گرامـى و عزیـز    کشور، همه امام و راه امام و حرکت امام و قلّه

ي بعد از ساله قیمت دوران بیستيي ذمیدارند و از آن صرفنظر نخواهند کرد. این تجربه
ما به برکت اسالم حرکت را آغاز کردیم؛ به برکت اسالم پیش رفتـیم؛ بـه   انقالب ماست. 

کت اسالم افقهاى آینده را در مقابل خودمان درخشان و متأللى کردیم؛ به برکت اسـالم  بر
دشمن را مأیوس نمودیم؛ به برکت اسالم از بسیارى از دامهاى دشمن جستیم؛ بـه برکـت   
اسالم راه را به سوى آبادانى مادى و معنوى این کشـور آغـاز کـردیم و پـیش میـرویم و      

 یم. اینها به برکت اسالم است.اپیشرفتهاى زیادى هم کرده
آنچه داریم، از اسالم است. آنچه داریم، از قرآن داریم. آنچه داریم، از راهنماییهاى آن 

ي این راه است که این ملت را خوشـبخت میکنـد و از   مرد بزرگ داریم. میدانیم که ادامه
به اسالم  هاى مادى و معنوى سیراب خواهد کرد. مشکالت ما به برکت تمسکسرچشمه

والن کشـور بـا   ئي مسـ و استقالل در همین راه، حل خواهد شد؛ که بحمداللَّه امروز همـه 
 اعتقاد تام و تمام به این حقیقت، کار میکنند، زحمت میکشند و به تالش میپردازند.

 
 2/9/3771، و روز پاسدار (ع)در دیدار گروه کثیرى از پاسداران و بسیجیان به مناسبت میالد امام حسین

     (ع)  
ً « -امام ما هم که میبینید اینقدر خداى متعال او را به مقام رفیع رساند َ  ُ ْ َ َ  َ

ًّ ِ ي عوامل در سرتاسر دنیاى مادیت و استکبار که میخواستند او را رغم همهو على -1»َ
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کنند، او را حفظ و بزرگ کرد و ماندگار و محو کنند، به فراموشى دهند و کوچک 

جاودان نمود، علت همین بود که این سه خصوصیت را داشت: اوالً بااخالص بود و 
براى خود چیزى نمیخواست؛ ثانیاً به خداى خود اعتماد داشت و میدانست که کار و 

را » موقع«ثالثاً زمان و  -به بندگان خدا هم اعتماد داشت -هدف، تحقّق پیدا خواهد کرد
ي الزم و حرکت الزم را ي الزم، اقدام الزم، صحبت الزم، اشارهاز دست نداد. در لحظه

 کرد.
 

یعنـى اخـالص، اعتمـاد بـه خـدا و       -بنابراین، حرکت امام بخاطر آن سه عامل عظیم
بود که این عمق را پیدا کرد و خیلى عمیـق اسـت.    -بردارى از آنو بهره» موقع«شناختن 
حـال هـم همینگونـه حرکـت      ران هم همینطور باید حرکت کنیـد؛ کـه تـا بـه    شما پاسدا

 اید.کرده
 

 ِ      
ي جوانان ما، پیران ما، دانشجویان ما، روحانیون ما، بزرگان ما، کوچکان مـا  امروز همه

ىِ دروغـین  مگر من شذّ و ندرى که دل به زندگیهاى رنگ و لعـاب  -و قشرهاى مختلف ما
اند که سعادتشان در این است کـه اسـالم را بـا بصـیرت و بـا      فهمیده -غرب بسته باشند

کـار گیرنـد تـا بتواننـد از دشـمنیها بکاهنـد،        بینى و خردمندى بفهمنـد و آن را بـه  روشن
دشمنیها را دفع کنند. این همان بسیج اسـت؛ حقیقـت بسـیج یعنـى ایـن. ارتـش بیسـت        

 دند، یعنى این.میلیونى که امام فرمو
 

         
ي نیروهاى مؤمن وظیفه دارند که به خدا توکل و اعتماد کنند. راه روشن و همه

شاءاللَّه دنبال کنند؛ منورى که امام بزرگوار بر روى این ملت گشوده است، این راه را ان
شاءاللَّه داد، آنها را کمک و پیروز خواهد کرد و ان خداى متعال هم به آنها برکت خواهد

را از آنها راضى  )فداه ارواحنا(عصرشان خواهد رساند و قلب مقدس ولىبه اهداف عالیه
 خواهد کرد.
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 23/9/1377، ي ماه مبارك رمضاندر دیدار روحانیون و مبلّغان در آستانه

        
در اهمیت تبلیغ، آنچه که الزم بوده اسـت گفتـه شـود، در ایـن سـالهاى متمـادى، در       

مندان و بزرگـان و  ي دلسوزان و عالقهبزرگوار ما و بعد بقیه ي اماموسیله ي اول بهدرجه
» تبلیـغ «مراجع معظّم تقلید و فضالى نامدار گفته شده و بر همه معلوم گردیده است کـه  

 لى روحانیون و علماى دین استي اصوظیفه
 

        
روى آن این همه تأکید میکردند، براى  حقیقت ناب و اسالم ناب که امام بزرگوار بر

خالص،  -که متاع ذهن مردم و متاع مغزها و متاع دلهاست -این است که ما این متاع را
و زیادهایى که دستهاى خائن و گنهکار یا بدون غلّ و غش، بدون تقلّب و بدون کم 

اند، به مخاطبان برسانیم. این بزرگترین امانت الهى است؛ وجود آورده غافل و جاهل به
»ِ ِ

َ ْ  ُّ َ ُ  ْ َ  ْ ُ ُ ُ ْ َ  َ َّ  َّ ِ ِ ْ
َ

بزرگترین و نفیسترین و مؤثّرترین و  1».
ال به ما داده است، معارف الهى و حقایق الهى است. گرانبهاترین امانتى که خداى متع

اینها را بایستى بصورت ناب و بصورت خالص، هرچه نزدیکتر به واقع بدست بیاوریم و 
 آن را به مخاطب برسانیم.

 

        
ون هـم  دشمن میخواهد بگوید که مردم، مسئوالن، قشرها و جناحهاى مختلف بـه خـ  

اى امروز طورى عمل کند، طورى مشى کنـد و بگونـه  هرکس  اند. این واقعیت ندارد.تشنه
حرف بزند که معنایش این باشد کـه در بـین قشـرهاى ملـت اخـتالف اسـت و در بـین        

آور هست، یقیناً به دشمن کمک کرده اسـت  جناحهاى مختلف، اختالفهاى عمیق و نفرت
لوحانه عملشان، حرف و اظهاراتشان اینگونـه  یها سادهو یقیناً خدمت به دشمن است. بعض

است! البته اختالف سلیقه، اختالف مذاق همانطور که امام بارها میفرمودند مثـل اخـتالف   
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اى است که سِر یک مسئله بـا هـم اخـتالف دارنـد. مباحثـه اسـت؛ بـا هـم         مباحثهدو هم

ان به هم نزدیک است. در مسائل میگویند، بحث میکنند، دعوا میکنند؛ اما رفیقند و دلهایش
 گوناگون سیاسى و اجتماعى هم همینطور است و باید همینگونه باشد.

 
 04/10/1377ي تهران، هاى نماز جمعهخطبه

       ِ ؛         
بط نیست. براى آنهـا، روابـط   ي رواي دیگرى است؛ مسئلهي ما با امریکا، مسئلهمسئله

ي براى این تسلّط است و به کمتر از آن هم راضى نیستند! اسم روابـط را  به معناى مقدمه
ي هر یک از این کارهایى که میخواهنـد بکننـد،   آورند. معلوم است مقدمهبعنوان شعار می

ي امریکـا  ي گذشته اینطور زیـر چکمـه  روابط است. اآلن همین دولت عراقى که در هفته
قرار گرفت، مگر با امریکا روابط ندارد؟ چرا، آن هم در اینجا سفیر دارد، این هم در آنجا 
سفیر دارد؛ با هم روابط دارند. رابطه که مانع اینگونه سختگیریها نیست. دولت امریکا کـه  
دولت سوریه را هر سال جزو کشورهاى تروریستى دنیا اعالم میکند، مگر بـا هـم رابطـه    

ي سیاسى دارند. رابطه که مـانع از ظلـم کـردن و بـد کـردن و امثـال اینهـا        ند؟ رابطهندار
ي برگرداندن همان قدرت سیاسـى و اقتصـادى و   نیست. رابطه، بهانه است. مسئله، مسئله

ت همـین     امنیتى است که سى سال امریکاییها در این کشور داشتند و انقالب آمد بـه همـ
 ، این قدرت را از بین برد.و به هوشیارى امام ملت و همین جوانان و به همت

خیال میکنند که ملت ایران از انقالب برگشته است. خیال میکننـد کـه ملـت ایـران از     
برگشته است. خیال میکنند که ملـت ایـران از آرمانهـا برگشـته اسـت. میخواهنـد آن        امام

 وضع گذشته را برگردانند.  
 

 19/10/1377 ،ماهقیام نوزدهم دي پیام به مردم قم به مناسبت سالروز

       ۱۹   
ي مردم قم از امام بزرگوار که مظهر آرمانهاى اسالمى ملـت ایـران بـود،    دفاع شجاعانه

دى در یادهـا   19 يناشدنى است که با یـادآورى خـاطره  همان مناسبت بزرگ و فراموش
 زنده میماند و تجلیل میشود.
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 1377/ 28/10هاى نماز عید سعید فطر، هخطب

؛         
در بسیارى از نقاط جهان اسالم، مسلمانان رنجهاى بزرگى را تحمل کردند؛ امـا مـردم   

ي توحیـدى، بـه برکـت بیـدارى و     مسلمان عالم به برکت اتحاد، به برکت وحدت کلمـه 
بزرگوار مـا در   ران به آنها بخشیده و راه روشن اماماى که حرکت عظیم ملت ایهوشیارى

 اللّه بر این مشکالت فائق خواهند آمد.شاءپیش پاى همه نهاده است، إن
 

        
ملت عزیز! بندگان مـؤمن و صـبور خـدا! راه خـدا و راه انقـالب و راه امـام را پـاس        

ن، بزرگـان و هادیـان و راهنمایـان، دسـت در دسـت      بدارید؛ پشت سر مسئوالن دلسوزتا
 دار شود. یکدیگر حرکت کنید و نگذارید وحدت شما خدشه

 
ي انقـالب و اسـالم اسـت. در داخـل ایـن      ي واحد وجود دارد و آن، جبههیک جبهه

اى هم باشد، اصل احترام به اسالم، احترام به قرآن، پاسـدارى از  جبهه، هر اختالف سلیقه
بزرگوار، پاسدارى از عـزّت و اسـتقالل ایـن کشـور، تـالش       پاسدارى از راه امامانقالب، 

براى آسوده کردن خاطر ملت و از بین بردن مشکالت، بر جاى خود مستحکم و محفوظ 
 است.  
 

  13/11/1377، ي فجر (روز انقالب اسالمى و جوانان)ي مبارکهدر دومین روز از دهه

            
وقتى در سال چهل و یک فریاد امام بلند شد، بغض مردم ترکید. مردم در طـول دههـا   
سال بغض کرده بودند. بعضیها به آن وضع عادت کرده بودند، بسیارى هـم بغـض کـرده    
بودند. حرف امام به دلها نشست. بدانید آن روزى که امام این فریاد را بلند کردنـد، هنـوز   

و بزرگان، فضال و طلّاب حـوزه،   علماتقلید معروفى نبودند. البته ایشان در قم بین  مرجع
خیلى موجه بودند و پایگاه بسیار بلندى داشتند؛ اما در بین مردم سراسـر کشـور، آنچنـان    

زیرا متّکـى   -شناخته شده نبودند. این فریاد که بلند شد، چون درست بود، چون بحق بود
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بالفاصله همه جا بطور طبیعـى   -و در اصل به اسالم و دین متّکى بودبه خواستهاى مردم 

دل سیر کرد، به همه جا رسـید و مـردم را بـه    بهدست، دلهبدهن، دستبهمنتشر شد؛ دهن
مند کرد. امام بزرگوار ما که در سال چهل و یـک بـه هنگـام شـروع مبـارزات،      امام عالقه

و دو وضع و پایگاهشـان در دلهـاى مـردم بـه      چندان معروفیتى نداشتند، در خرداد چهل
ي پانزده خرداد چهل و دو در تهران اتّفاق افتاد و هزاران نفر آنجایى رسیده بود که حادثه

 در راه امام جان خودشان را فدا کردند. این بر اثر حقانیت آن فریاد بود.
کردنـد؛ معنـاى   امام تعالیم اسالم را براى مردم بیان کردند؛ معنـاى حکومـت را بیـان    

انسان را بیان کردند و براى مردم تشریح کردند که چه بـر آنهـا میگـذرد و چگونـه بایـد      
نه به شـکل   -باشند. حقایقى را که اشخاص جرأت نمیکردند بگویند، ایشان بطور صریح

گوشى، نه به شکل شبنامه، نـه آنطـورى کـه گروههـا و احـزاب بصـورت بسـته و        درون
روان، آسان، در فضـا، بـراى عمـوم     -کادرهاى حزبى بیان میکنندسلولهاى حزبى و براى 

مردم بیان کردند. این بود که مردم پاسخ گفتند. البته از آن روزى که امـام شـروع کردنـد،    
تا آن روزى که این انقالب پیروز شـد، پـانزده سـال طـول کشـید؛ پـانزده سـال دشـوار.         

بـین جامعـه،   پروردگان امام، آحاد مردم و افـراد روشـن  شاگردان امام، دوستان امام، دست
اعماق و روح این پیـام را درك کردنـد، آن را گرفتنـد و در نقـاط مختلـف و در محافـل       
مختلف و در قشرهاى مختلف، آن را گفتند. گفت و باز گفت این سخنان و ایستادگى در 

شهادت رسیدند و تعداد چنـد  راه این سخنان، مشکالت فراوانى ایجاد کرد. هزاران نفر به 
ها افتادند. دوران خیلى سختى گذشت. بعضیها در طول این پـانزده  برابر اینها زیر شکنجه

هایشان نرفتند؛ یک روز با اطمینـان از اینکـه بـه    سال، یک شب با امنیت و راحت به خانه
تمـام ایـن   هایشان بیرون نیامدند. سختیها گذشـت و امـام در   آنها آسیب نمیرسد، از خانه

دوران، مرشدانه، حکیمانه و شجاعانه رهبرى میکردند و باالخره در یکى، دو سـال آخـر،   
ي دینـى، بـا   جا کـه آحـاد مـردم بـا انگیـزه      وجود آمد. هر این امواج خروشان مردمى به

ي خدایى و بدون چشمداشت مادى وارد میدان شـوند، هـیچ قـدرتى نمیتوانـد در     انگیزه
ي آن سـاز و برگشـان، در   کند. همانطور که امام فرمودند، آنها با همـه  مقابلشان ایستادگى

 وجود آمد و پیروز شد. مقابل ملت دست خالى ما نتوانستند بایستند؛ لذا این انقالب به
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خان و از سال ي رضامبارزات با رژیم پهلوى، از دیرباز شروع شده بود؛ یعنى از دوره

. البته قبالً مرحوم مدرس مبارزاتش را شروع کرده بـود، امـا ایشـان را بـه شـهادت      1314
اللَّـه قمـى   تاز مشهد شروع شد و مرحوم آی علما، نهضت بزرگ 1314رساندند. در سال 

ي خـود را شـروع کردنـد. در اواخـر     که با ایشان همراه بودنـد، مبـارزه   علمااى از و عده
اخان، گروههاى غیراسالمى تجمعهایى داشـتند و مبـارزاتى را شـروع کردنـد.     ي رضدوره

ي بیست، باز مبارزات حزبى و گروهـى از یـک طـرف و نهضـت علمـایى و      بعد در دهه
مردمى از طرف دیگر آغاز گردید. در سالهاى بعد هم همینطـور بـود و مبـارزات زیـادى     

طـور کـه میگوییـد،    داشـت؛ امـا همـان    ي این مبارزات هم تـأثیراتى شروع شد. البته همه
را نداشت و نتوانست مبارزه را از جمعهاى کوچـک   هاتودهکدام از اینها قدرت بسیج هیچ

 و خواص، به جمع عظیم مردم بکشاند.  
ي بـزرگ را  راز پیروزى امام هم این بود که توانست این هنـر بـزرگ و ایـن معجـزه    

 ند. اما علتش چه بود؟انجام دهد و مبارزه را به سطح مردم بکشا

 ترین عامل موفقیت امام در کشاندن مبارزات به سطح مردم تکیه بر اسالم؛ اصلی
البته برخى از این علل، به خصوصیات شخص امام بزرگوارمان برمیگـردد کـه آنهـا را    

ي علت، عبـارت بـود از اینکـه امـام در موضـع یـک       هم عرض خواهم کرد؛ لیکن عمده
مورد اعتماد، از اسالم حرف میزدند. اسالم، باور عمومى مـردم بـود و   روحانى واالمقام و 

 ي دینى است.هست. این، خاصیت حرکت دینى و خاصیت انگیزه
اى مادى و حزبـى،  ههاى مادى و حزبى فرق میکند. در انگیزههي دینى، با انگیزانگیزه

وند، هـر کـدام   کسب قدرت و حکومت، بیشتر مطرح است. اشخاصى که وارد مبارزه میش
براى خودشان جایگاه و موضعى را تعریف میکنند: در نظام آینده، ما چکار بایـد بکنـیم؟   
چکاره باید بشویم؟ اما در حرکت دینى، این حرفها نیست؛ همه براى انجام تکلیـف وارد  
میشوند. امام بر اسالم تکیه کردند و تعالى اسالم را بیان نمودند. عمق حرکـت مردمـى از   

ي مردم، با ایمان خودشان وارد شده بودند. شما مثالً میدیدیـد  شروع شد؛ چون همه اینجا
که در فالن روستا، مردم نسبت به مسائل پاسخ میدهند. حاال شما ببینید اگـر یـک حـزب    
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سیاسى بخواهد مردمِ یک روستاى دورافتاده را با خودش همراه نماید، چقدر باید تـالش  

خودش متوجه سازد؛ در حـالى کـه امـام چنـین تالشـى بـا ایـن        کند تا فردفرد آنها را به 
خصوصیت نداشتند؛ اما با پیام ایشان آنها با ایمان وارد میدان میشدند. در شهرهاى بـزرگ  

ي هم همینطور بود. در تهران که مرکز هم بود، همینگونـه بـود. بنـابراین، عمـده، مسـئله     
 اسالم بود؛ یعنى امام به اسالم تکیه داشتند.  

 مردمی بودن امام؛ علت دیگرِ موفقیت امام در مبارزه
البته خصوصیات دیگرى هم بود. امام طبیعتاً یک شخص مردمى بودند و به مردم اتّکا 

که هنوز امام بزرگوار ما اینقدر هـم   -داشتند. من فراموش نمیکنم که در سال چهل و یک
سال در قم و در همان محل در یکى از سخنرانیهایى که آن  -معروفیت و شهرت نداشتند

درس انجام میدادند، خطاب به دولت آن زمان گفتند که اگر مثالً بـه ایـن رفتارتـان ادامـه     
پایان قم را از مردم پر میکنم! همـه تعجـب میکردنـد کـه امـام      دهید، من این صحراى بى

مند. ي مسجدى در قم، اینطور به مردم متّکى و معتقد و خاطرجمع از مردچطور از گوشه
ي فیضـیه  دو که امام آن سـخنرانى را در مدرسـه   و چند ماه بیشتر نگذشت؛ در سال چهل
ي پانزده خرداد اتّفاق افتاد و بـا آن وضـع خـونین،    کردند، دو روز بعدش در تهران حادثه

 مردم در مقابل تانکها و مسلسلها و تفنگها ایستادند.

 ناپذیري، هوشمندي و ...نگري، خستگیندهسایر علل موفقیت امام؛ ایمان، اراده، صدق، آی
البته عرض کردم که خصوصیات شخصِ امام خیلى دخیل بود. امام به معناى حقیقى 

اراده و عزم پوالدین بودند؛ شخصى بودند صددرصد مؤمن به راه خود؛  کلمه، مردى با
ِ «همانطور که در قرآن نسبت به پیامبر آمده که  ْ

ُ
 ِ  

ُ ُ َّ  َ َ ِ ّ َ  ْ ِ  ِ ْ
َ
ِ 
. ایشان به 1»َ

بازى و راه خود ایمان کامل داشتند؛ مردى بودند صادق و صریح؛ اهل سیاست
نگرى نگر. هوشمندى امام، آیندهکارى نبودند؛ مردى بودند بسیار هوشمند و آیندهسیاست

امام و قدرت تشخیص قدمهاى بعدى، در امام بسیار باال بود. ایشان پیگیر و 
ناپذیر بودند. بد نیست به یاد بیاورید که امام این مبارزات را در سن شصت و خستگى
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سه سالگى شروع کردند. یادم هست که در همان سال چهل و یک ایشان در سخنرانى 
خود گفتند که من امسال شصت و سه سال دارم، که اگر مرا بکشند، تازه در سنّى از دنیا 

ؤمنین در این سن از دنیا رفتند. مرد شصت و سه ساله، جوانان ام که پیامبر و امیرالمرفته
را گرم میکرد و به آنان نیرو و نشاط میداد. ایشان وقتى که وارد تهران شدند و وقایع 

ي پیروزى انقالب اتّفاق افتاد، مردى نزدیک هشتاد روزهاى دوازده بهمن به بعد و حادثه
که وقت بازنشستگى و خستگى و بیکارگى  -ساله بودند. ببینید پیرمردى در این سن

اینگونه با نشاط جوانان وارد میدان میشوند. بنابراین، خصوصیات شخصى امام  -است
 ي تکیه به اسالم و دین و ایمان و باور مردم هم که وجود داشت.بسیار مؤثّر بود؛ مسئله

 

         
امام مبارزه را شروع کردند، من نمیتـوانم بگـویم کـه مـثالً در سـالهاى       در هنگامى که

چهل و یک و چهل و دو ایشان کادرهاى الزم را داشتند؛ لیکن امام کادرسازى میکردنـد.  
ي قم بودند و اطراف ي علمیهي علمى در حوزهشما توجه دارید که امام یک فرد جاافتاده

ؤمن احاطه کرده بودند. با قشرهاى دیگـر هـم ایشـان    ایشان را جمعى از جوانان الیق و م
ارتباط داشتند. امام با پیامهاى خود، با بیانهاى خود، بـه معنـاى حقیقـى کلمـه، انسـانها را      
تربیت و تصحیح میکردند؛ هم تربیت فکرى، هم تربیـت روحـى و اخالقـى. یـک کـادر      

ي علـوم سیاسـى را   برجسته و الیق، کسـانى نیسـتند کـه لزومـاً درس مـدیریت یـا دوره      
گذرانده باشند؛ کسانى هستند که هدفها را خوب بفهمند، راهها را خوب تشخیص دهنـد،  
بتوانند خوب تصمیم بگیرند و خوب اقدام کنند. این با تربیتهاى مداوم انجام میگیرد. ایـن  

در ي آن بزرگوار انجام میشد؛ نه وسیله ي امام و بهکارى بود که بطور طبیعى در مجموعه
کالس درس بخصوصى، بلکه با برخوردها، با رفتارها، با پیامها و با اصالحها. ولى از ایـن  
مهمتر، امـام یـک کادرسـازى در سـطح ملـت کردنـد. کادرسـازیهاى امـام هـم، غیـر از           
کادرسازیهاى حزبى بود. احزاب مینشینند اشخاصى را بطور خاص تربیت میکننـد، بـراى   

کار را به اینها بدهند؛ اما امام جوانـان را تربیـت میکردنـد و     ناینکه مثالً فالن شغل و فال
ي بخصوصـى  ي خودباورى میدادنـد. از اول هـم امـام روى جوانـان تکیـه     به آنها روحیه

 داشتند و همین هم شد.
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ي امـام بودنـد و هـم    البته بعد از آنکه انقالب پیروز شد، هم کسانى کـه در مجموعـه  

امـام بودنـد، آمدنـد و کارهـا را قبضـه کردنـد و مشـغول         يکسانى که خارج از مجموعه
لـیکن ایـن را    -با تغییرات و اصالحاتى که به مـرور انجـام گرفـت    -تصدى کارها شدند

شان معلوم بود و میدانسـتند کـه چـه    توجه داشته باشید که امام راهشان روشن بود، شیوه
ن آن را میپیمودنـد؛ یعنـى تزریـق    اى که پیامبراي امام عبارت بود از شیوهمیخواهند. شیوه

ایمان و باور عمیق، همراه با بصیرت و آگاهى و تأمل و فکـر در مخاطبـان خـود. چنـین     
روشى بطور طبیعى استعدادها را شکوفا میکند و کادرها را پرورش میدهـد. الزم نبـود از   

یم؛ اما بطور ده سال قبل بردارند فهرستى تهیه کنند که فالن کس را براى فالن کار میخواه
 آمد.وجود مى طبیعى فهرستهایى طوالنى به

اى را بعنـوان  ، قبل از انقالب در ایران تشکیل شد و عـده »شوراى انقالب«میدانید که 
کس هـم نشـدند و مشـکلى هـم پیـدا      ن کردند؛ محتاج هیچمعی» شوراى انقالب«اعضاى 

ان هـم از عضویتشـان خبـر    نکردند البته این عده آن زمان ناشناخته بودند؛ حتـى خودشـ  
بودم، اما نمیدانستم کـه عضـو ایـن    » شوراى انقالب«نداشتند. بنده خودم یکى از اعضاى 

ن کردند و بعدها به من خبر دادنـد؛ مـن   شورا هستم. مرا براى عضویت در این شورا معی
. البته هم از مشهد به تهران آمدم و مشغول کار شدم. بنابراین، امام میشناختند و میدانستند

با نزدیکان صمیمى خودشان هم که در تهران با اینها ارتباط داشتند، بـراى گـزینش افـراد    
 مشورت میکردند؛ راه هم که راه روشنى بود.

 

        
اى است که نوآورى را اصالً تربیت و استقبال ي ما، جامعهمن گمان میکنم که جامعه

اش همین است که شما در مورد حضرت امام اشاره کردید. امام ک نمونهمیکند. ی
بزرگوار یک مرد کهنسال هشتاد ساله بودند که در اواخر عمرشان این دو فتوایى را که 

اى ي ما اصالً جامعهي آن است که جامعه، صادر کردند. اینها نشاندهنده1شما میگویید
 طقى، کامالً همساز و همخوان است.اى نو و معقول و منههاست که با پدید
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حـالى و واخـوردگى از   یاى کـه انسـان را بـه بیکـارگى و ابتـذال و ب     ببینیـد؛ موسـیقى  

واقعیتهاى زندگى و امثال اینها بکشاند، موسـیقىِ حـالل نیسـت؛ موسـیقىِ حـرام اسـت.       
اى ذکر غافل کند، حرام است. موسـیقى موسیقى چنانچه انسان را از معنویت، از خدا و از 

که انسان را به گناه و شهوترانى تشویق کند، حرام است؛ از نظر اسالم این است. موسیقى 
وقـت حـرام نیسـت.     اگر این خصوصیات مضر و موجب حرمت را نداشته باشد، البته آن

حتـى در   کالم و در سازهاست؛ بعضى هماینهایى را که من گفتم، بعضیش در موسیقى بى
ضررى را اجرا کنند، لـیکن  ي بىکلمات است. یعنى ممکن است فرضاً یک موسیقى ساده
کننده بـه  اى باشد؛ شعرِ تشویقکنندهشعرى که در این موسیقى خوانده میشود، شعرِ گمراه

بندوبارى، به ولنگارى، به شهوترانى، به غفلت و اینطور چیزها باشـد؛ آن وقـت حـرام    بى
این، آن چیزى که شاخص حرمت و حلیت در موسیقى است و نظـر شـریف   میشود. بنابر

بـه همـین    -که آن نظریه را در باب موسـیقى دادنـد   -امام هم در اواخر حیات مبارکشان
 مطلب بود، این است.  

 

             
ولیت دادند، البته درست اسـت و در  ئبه جوانان مس اینکه میگویید امام در اول انقالب

کـه   -خیلى جاها اینطور بود؛ اما خیلى جاها هم اینگونه نبـود. مـثالً در شـوراى انقـالب    
اللَّه طالقانى حضور تمرحوم آی -ن کردند، شوراى انقالب بودوالنى که امام معیئاولین مس

ودنـد کـه از نظـر سـن از ایشـان هـم       اى بود. افرادى بوقت مرد هفتاد ساله داشت که آن
آن  -آید که در شـوراى انقـالب  بزرگتر بودند و در شوراى انقالب عضو بودند. بنظرم مى

جوانترین فرد من بـودم   -ن کردند و بعد البته کسانى هم اضافه شدندشورایى که امام معی
جوانتر بودند؛ اما  روز از من که سى و نه سال داشتم. البته بعداً کسانى اضافه شدند که آن

من که از ابتدا عضو شوراى انقالب بودم، جوانترین آنها بودم و سى و نه سـالم بـود، کـه    
تقریباً جوان به این معنا در او صدق نمیکند. آن وقت دولتى که امام دستور تشـکیل آن را  

ز آن دادند، اگر شما با دولت امروز ما مقایسه کنید، خواهیـد دیـد کـه دولـت امـروز مـا ا      
دولت جوانتر است. رئیس آن دولت فردى در حدود هفتاد ساله بـود؛ امـا امـروز رئـیس     
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دولت ما یک مرد پنجاه و سه، چهار ساله است. آن روز ما وزرایى داشتیم که سن بعضـى  
از آنها هفتاد سال و شصت و پنج سال و در این حدود بود و گمان نمیکنم که جـوانترین  

داشت؛ اما امروز وزراى ما بین چهل و پنجاه سال و معدودى هـم   آنها از پنجاه سال کمتر
بین پنجاه و شصت سال سن دارند. بنابراین، امروز دولت ما از دولت اول انقالب جـوانتر  

 است.
البته شما راست میگویید؛ امام به جوانان اعتماد و اعتقاد داشتند. لـذا مـثالً فرمانـدهان    

ي عظیم را این مجموعه -ي سپاه را اینها گذاشتندي اولیهکه هسته -ي سپاه پاسداراناولیه
تشکیل دادند و سپاه در جنگ آن همه نقش آفرید. وقتى اینها به امام معرفى شدند و امـام  

وجه نگفتند که شما جوانید، چطور میخواهید این کـار را بکنیـد؛   اینها را شناختند، به هیچ
ي شهید رجایى، یک عـده جوانـان خیلـى    در کابینه نخیر، بلکه استقبال هم کردند. یا مثالً

ولیت کـرد،  ئاى که جوانان را به معنـاى واقعـى کلمـه وارد مسـ    خوب بودند. اولین کابینه
ي شهید رجایى بود. بعد هم آقاى مهندس موسوى بودند که جوانـان را وارد میـدان   کابینه

 کردند.
 

      ّ    
البته آن زمان امام به یک عده از جوانان دانشجو که رفته بودند به ایشان مراجعه کـرده  

ن هم روحانیون خوبى در بین دانشجویان بودند، بنده را معرفى کردند؛ بنده هم میرفتم. اآل
هستند که مورد تأیید من هستند. البته من نمیخواهم در اینجا اسم بیاورم؛ لیکن بعضیها را 

ن حضور دارند و ام و اآلهاى دانشجویى معرفى کردهبه اسم هم در بین مجموعه حتى من
فعالیتهاى خیلى خوبى هم میکنند. آن روزى را که شما اشاره میکنید، این کـار، یـک کـار    
نویى بود؛ یعنى هیچ سابقه نداشت که یک عده جوان بیایند از امام درخواسـت کننـد کـه    

به مسائل جوانان را به اینها معرفى کند؛ کـه امـام هـم معرفـى     مند یک روحانىِ مثالً عالقه
ها هم این قضیه گفته نشد و همین خود جوانان آن را پخـش کردنـد و   کردند و در رسانه

ن خوشبختانه این کار، کـارِ  حاال جنابعالى هم اطّالع دارید و آن را مطرح میکنید؛ لیکن اآل
 رایجى است.  
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  19/11/1377 ،روى هوایىدر دیدار جمعى از پرسنل نی

؛           
اى که در روز نوزدهم بهمـن سـال   شما حق دارید امروز را گرامى بدارید؛ زیرا حادثه

اتّفاق افتاد، نه فقط افتخارى براى نیروى هوایى و ارتش بـود، بلکـه ملـت ایـران و      1357
 سرافراز کرد.  را  انقالب و امام

 

           
در روزهاى اول جنگ، یک نفر نظامى پیش من آمد و فهرستى آورد که انواع و اقسـام  

در آن فهرست ذکر شده بود و مشـخص گردیـده بـود     -جنگى و ترابرى -هواپیماهاى ما
هواپیماها زمینگیر خواهد شد؛ مثالً این نـوع   ي فروندهاى این نوعکه چند روز دیگر همه

هواپیما در روز هشتم، این نوع هواپیما در روز دهم، این نـوع هواپیمـا در روز پـانزدهم!    
این فهرست را به من داده بود که خدمت امام ببـرم، تـا ایشـان بداننـد کـه موجـودى مـا        

هواپیمـایى از انـواع    چیست. من به آن فهرست که نگاه کردم، دیدم دیرتـرین زمـانى کـه   
هواپیماهاى ما زمینگیر خواهد شد، در حدود بیست و چند روز است؛ یعنى مـا بیسـت و   

ام بـود  چند روز دیگر هیچ هواپیمایى نداریم که بتواند از روى زمین بلند شود! من وظیفه
عتنـا  که این فهرست را ببرم و به امام نشان دهم. ایشان به آن کاغذ نگاه کردند و گفتنـد: ا 

نکنید؛ ما میتوانیم! برگشتم و بـه دوسـتانى کـه بودنـد گفـتم: امـام میگوینـد میتوانیـد. آن         
هواپیماها، به همت شما و بـا توانسـتن شـما هنـوز پـرواز میکننـد؛ هنـوز از بسـیارى از         

ي این منطقه پیشترند؛ هنوز در مصاف با بسـیارى از کسـانى کـه وسـایل     تجهیزات پرنده
ي ترند. از آن روز، نزدیک بیست سال میگذرد. این است معجـزه قئو فامدرن دارند، برتر 

ي ایمان! آنها را ساختند، آنها را تعمیر کردند، بـا آنهـا کـار    همت انسان! این است معجزه
کردند؛ البته مبالغ نسبتاً قابل توجهى هم در اواخر به آنها اضـافه شـد. آنچـه مهـم اسـت،      

چیزى است که این انقالب و این حرکت عظیم به مـا داده  روحیه و ایمان است؛ قدردانىِ 
ي آقا باالسرى کسانى است؛ یعنى خودباورى، یعنى استقالل، یعنى عزّت، یعنى قطع رابطه

 ي دنیایند.که مدعى آقا باالسرى بر همه
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 21/11/1377، پیام به ملت ایران به مناسبت بیستمین سالگرد انقالب اسالمى

 ِ       
در  1357تا  1341ي سالهاى رهبرى امام خمینى عظیم در میانهه نهضت اسالمى ب

طى آغاز شد و رشد و تکامل یافت. امام بزرگوار ما با تکیه به تعالیم اسالم یچنین شرا
ص و ، و با اعتماد به ایمان دینى مردم، و با شجاعت و اخالوآله)علیهاهللا(صلّیناب محمدى

فرسا گشود و پیش نظیر خود، راه مبارزه را در میان سختیها و مصائب طاقتتوکل کم
رفت و صبورانه و پیامبرگونه ذهن و دل مردم را با واقعیتهاى تلخ و راه عالج آن آشنا 

 کرد. 
 

؛         ِ   
دمها به نداى این مرد الهـى و روحـانى گـوش فـراداده و بـه      ملت ایران که از اولین ق

ي نیرومند ایمان و عشق به اسالم، منطق حق و درس روشنگر او دل بسته بودند، با انگیزه
در تهـران و برخـى    42ناشدنى کردند. در خـرداد سـال   فداکاریها و جانفشانیهاى فراموش

ي ژیم سفاك براى سرکوب آن از همـه نقاط دیگر کشور چنان قیامى به راه انداختند که ر
سازوبرگ نظامى خود استفاده کرد و هزاران شهید بر روى آسفالت خیابانهاى تهران و قم 

ي ورامین به خون غلتیدند. و صدها تن از مبارزان و زبدگان و در رأس همه امـام  و جاده
الم و نهضـت  بزرگوار به زندانها کشیده شدند. در سالهاى پـس از آن نیـز کـه مبـانى اسـ     

ي زبدگان و دلسوختگان در فضاى کشور وسیله گسست، بهانقالبى آن بطور پیوسته و بى
همه جا آشکار و پنهان تدریس و تبلیغ میشد، مردم مؤمن بخصوص جوانان، شـجاعانه و  
مؤمنانه بدان میگرویدند و فکر و دل خود را به هدایتهاى قرآنى، روشن و دست و زبان و 

 آوردند.د را در دفاع از آن و تالش در راه آن به میدان میجسم و جان خو
آنچه در طول سالهاى مبارزات نهضـت اسـالمى در ایـران گذشـت هرگـز در تـاریخ       

ي ما نظیر نداشته است. در زیـر ظـاهر آرام زنـدگىِ ملـت، جریـان مبـارزات       شدهشناخته
ود آورده بـود: از  ي عظیمـى از انـواع تالشـهاى مبـارزاتى مردمـى بـه وجـ       اسالمى شبکه

ها سخنرانیهاى روشنگر، و جلسات آشکار و پنهانِ درسهاى اسالمى، و تهیه و پخش بیانیه
هـا و فعالیتهـاى تربیتـى و تعلیمـى بـر اسـاس رهنمـود اسـالم، تـا تظـاهرات و           و جزوه
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هـاى عملیـاتى و   راهپیماییها و تجمعهاى بزرگ دینـى و مردمـى و تـا تشـکیل مجموعـه     
ي ایـن  تپنـده زدنى، و همه به نوعى متصل و مرتبط به قلب آور و مثالتفداکاریهاى شگف

 ي عمومى و برخوردار از رهبریهاى آن روح بزرگ و ایمان ناب و مغز متفکّر.مبارزه
 

              
ي آگاهى همگـانى  یت مردم و گستردن دامنهامام بزرگوار ما در این مدت در عین هدا

نضج و قوام بخشـید و   ي حکومت اسالمى راي میلیونى به مبارزه، اندیشهو کشاندن توده
ج سیاسى عالم یعنى حکومـت دیکتـاتورى حزبـى کمونیسـتى در     یدر مقابل دو مکتب را

هاى پارلمـانى  شوروى سابق و چین و اقمار آنها در اروپا و آفریقا و دیگر نقاط، و حکومت
ـ      ي سرمایهغربى که سلطه نـام  ه داران و کمپانیها بـر فکـر و اخـالق و سرنوشـت مـردم ب

دموکراسى بود، راه اسالمى را مطرح کـرد کـه در آن بـر دو عنصـر دیـن و انسـان بطـور        
ي آن اسـت. نظـام   ي مردمـى بزرگتـرین شاخصـه   اساسى تکیه شده و ایمان دینى و اراده

خمینى نظام عدل و ایمان و عقل و آزادگى و مردمگرایى اسـت، و  اسالمى در مکتب امام 
المللـى در مکتـب امـام بزرگـوار مـا داراى چنـین       ي بـین استقالل ملى و رد نظام سـلطه 

 هاى عمیقى است.  ریشه
 

ي تالشـهاى  ي مکتـب سیاسـى اسـالم، خـط بطـالن بـر همـه       امام بزرگوار ما با ارائه
قرن و نیم گذشته کشـید کـه سـعى کـرده      طول یک فرهنگى و سیاسى دشمنان اسالم در

ي جـدایى  ي زندگى جامعه بیرون رانده و بـا طـرح نظریـه   ى از عرصهبودند اسالم را بکلّ
دین از سیاست، دیندارى را فقط پرداختن به عبادت و اعمال شخصى قلمداد کننـد، و بـا   

تگریهـا و  ي غاري سیاسـت جهـان، کشـورهاى اسـالمى را عرصـه     حذف اسالم از صحنه
 تاخت و تازهاى سیاسى و نظامى خود نمایند.

با ارائه و تعلیم و تبلیغ مکتب سیاسـى اسـالم، کـه در آن هـم نقـش مـردم و اراده و       
ي زنـدگى  خواست آنان و هم نقش هدایت الهـى و احکـام سـعادتبخش قرآنـى در اداره    

بیر تبیین شـده  عمومى و حکومت، مشخص گردیده، و جایگاه ایمان و جهاد و اراده و تد
ي مردم، سمت و سـوى منطقـى و فکـرى خـود را یافـت و امـام       است، مبارزات گسترده
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ي مبـارزات را  معارض، چون خورشیدى صحنهحکیم فرزانه و شجاع، در موضع رهبر بى

روشن کرد، و سیل عظیم مردم به سوى میدانهاى نهضت اسالمى سرازیر شـد، و رهبـرى   
ي رژیم و مزدورانش به مردم موجب شد که هجوم وحشیانه حکیمانه و همیشه بیدار امام
ي آنان را سست نکند، که آتش خشـم و عـزم انقالبـى آنـان را     مبارز، نه فقط عزم و اراده

  تیزتر نیز بنماید.
ي ملت ایران با وحدت کلمه و با تمسک بـه اسـالم و رهبـرى شـجاعانه و حکیمانـه     

صالح، نظام جمهورى اسالمى را بـر سـر کـار    شناسى بزرگ و مؤمن و مردى الهى و دین
ي بدیعى از نظام سیاسى را با کارگزارانى از متن مردم مؤمن و مبارز و نه از آورد و نمونه

 زادگان فاسد و وابسته در برابر چشم جهانیان قرار داد.زادگان و خاناشراف
  

ي ار گوشـه نهضتهاى فرهنگى و سیاسى از سوى جوانان و آزادگـان مسـلمان در چهـ   
عالم شکل گرفت، از غیرمسلمانان کسان بسیارى بـه اسـالم و مکتـب انقالبـى آن ایمـان      
آوردند و کسان بسیارِ دیگرى به دیانت و رسالت دین در تحوالت اجتماعى دل بستند، و 
امام خمینى عظیم، همچون رمز هویت اسالمى و پرچمدار مبارزه با استکبار و فرعونهـا و  

مـل در تظـاهرات ملتهـا و    أکه توفیـق نظـاره و ت   المللى شناخته شد. کسانیزورگویان بین
ي والن برجستهئابراز احساسات عمیق آنان نسبت به جمهورى اسالمى و امام راحل و مس

ي آنـان  اند و شوق و شور و ستایش و تحسین بیسابقهآن را پس از انقالب تا امروز داشته
والن و شعارها و پرچم کشـورمان در  ئن نسبت به مسرا نسبت به این بنیان رفیع و همچنی

 اند، میتوانند عظمت این پدیده را ادراك کنند.تمام مدت این بیست سال دیده یا شنیده
 

          ، 
قتدار و صـالبت  ي این خصومتها، راه دشوار خود را با اانقالب بزرگ ما در میان همه

طى کرد و ملت ایران با الهام از هدایتهاى همیشه روشنگر امام راحـل بـا ایمـان و اراده و    
گذاشت و به موفقیتهـاى درخشـان دسـت     هاى دشوار را پشت سرهوشیارى خود، گردنه

 امریکـا یافت. نه در اولین سال انقالب که عناصر وابسته به رژیم گذشته با کمک سفارت 
اد آشوب و بلـوا در نقـاط مختلـف میکردنـد و قلمهـا و زبانهـاى مـزدور و        سعى در ایج
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 60گنهکار، انقالب و ارکان اساسى آن را مورد تهاجم تبلیغاتى قرار میدادند، و نه در سال 
ى بـزرگ را برافروختنـد و   اکه دست گنهکار گروهک منافقین و همدستانشان آتـش فتنـه  

دم عادى کشاندند، و نه در دورانى که تهران و دههـا  هاى مرترور و ناامنى را حتى به خانه
هاى اهدایى شرق و غرب به رژیم عراق قـرار داشـتند،   شهر کشور هدف بمباران جنگنده

هـاى جنـگ، و نـه در    ي اقتصادى در عین گرفتارى کشور به هزینـه نه در دوران محاصره
ر آن هنگام که امام سوم رسید، نه دشصت که درآمدهاى کشور به یک يسالهاى آخر دهه

الشأن ما از میان ملت خود رخت بربست و مردم، پـدر و اسـتاد و مرشـد بـزرگ و     عظیم
و  امریکـا وار حکیم خود را از دست دادند، و نه در سالهاى بعد که امـواج خشـم دیوانـه   

ي راه امام بصورت تهدید نظامى و تحمیل مشکالت اقتصـادى و  م، بخاطر ادامهسصهیونی
ى و تالش وسیع سیاسى، بسوى نظام جمهورى اسالمى و مردم ایـران روانـه   انهتبلیغ رسا

سمت بناى کشورى آبـاد و آزاد و  ه بود. و نه تا امروز، هرگز انقالب از پیمودن راه خود ب
ى و معنوى در زیر لواى اسـالم و بـا   ت و نشاط و پیشرفت مادمستقل و برخوردار از عزّ

 باز نایستاده و سستى به خود راه نداده است.تکیه بر معارف و احکام قرآن، 
  

 ّ ،         
ي موفقیتهاى دوران مبارزات و پـس از  به عموم ملت عزیز و عظیم عرض میکنم: همه

پیروزى مرهون هوشیارى و صبر انقالبى و حضور دائمى شما در صحنه است، فـداکارى  
را بـه کـارى چنـان بـزرگ موفـق       مجاهدت شما است که رهبر کبیـر انقـالب  و ایمان و 

 ساخت.  
 

 3/12/1377، ي سوم مجلس خبرگانپیام به مناسبت اولین اجالس دوره

            
ي آنـان از  ارانهاستقرار حکومت اسالمى در ایران بدست مردم و دفاع شجاعانه و فداک

ي دشـمنیهاى سـهمگین و همچنـین حرکـات     این نظام در لحظـات خطیـر و در هنگامـه   
بیدارى مسلمین در سراسر جهان اسالم، که همه موجب سراسـیمگى و ناکـامى طرّاحـان    

هاى شوم علیه جمهورى اسالمى شده است، در نهایت آنان را به این نتیجه رسانیده توطئه
داف شیطانى خود هیچ راهـى بـه جـز سسـت کـردن ایمـان مـردم،        که براى توفیق در اه

مخــدوش کــردن وحــدت و همــدلى ملــت، و تبلیــغ بــر ضــد شــعارهاى شــورآفرین و  



578  / ،  ، 
ي امـام  بخش مردم که برخاسته از متن ایمان آنـان و محصـول درسـهاى جاودانـه    وحدت

ن بـا  راحل کبیر آنان است، وجود ندارد. امروز بیشترین تـالش سیاسـى و تبلیغـى دشـم    
هاى معنوى ملت ایران اسـت کـه او را در   اى پیچیده و موذیانه، متوجه این سرمایهههشیو

مقاطع بسیار سخت در بیست سال گذشته قادر ساخته که خطرات را از خود و کشـورش  
هاى کنونى در فکر خلع سالح ملـت ایـران اسـت. هـر یـک از      دشمن با توطئه دور کند.

ثیر بیشترى در حفظ ایمان مردم، در حفظ اتحـاد  أکه نقش و تارکان و مراکز نظام اسالمى 
بخش و شورآفرین، داشته باشد در معرض یملت، در پاسدارى از ارزشها و شعارهاى آگاه

تر آنان قرار میگیرد. هدفگیرى نظـرات  کینه و بغض بیشتر و آماج دشمنیهاى ناجوانمردانه
ي دوران اى راهنمـایى کـه آن یگانـه   ي امام راحل و شعارها و پرچمهو درسهاى حکیمانه

کـه  ي شـوم اسـت، همچنـان   در راه این ملت بزرگ برافراشته بود، بخشى از همین نقشـه 
ي اصلى این بنـاى  جمع عده و عده براى تحریف یا تشکیک در اصل والیت فقیه که پایه

ن معناى حاکمیت دین و تقوا بر زندگى اجتمـاعىِ یـک ملـت اسـت، از همـی     ه شامخ و ب
 میگیرد.   أجویانه منشي شیطانى و سلطهانگیزه
 

  4/12/1377، ول و سردبیران نشریات دانشجویىئي پرسش و پاسخ با مدیران مسدر جلسه

        
ى شان میگویند امروز که من هستم، به من نسبتهایهم در وصیتنامه علیه)تعالى اللَّه(رضوانامام
البد بعد از مرگ من بیشتر  -یعنى از همان حرفهایشان سوءاستفاده میکنند -میدهند

 اند. شان به نحوى همین مطلب را بیان کردهخواهد بود. ایشان در وصیتنامه
 

      ؛   
حسنات امام است و خالف قـانون   دادگاه روحانیت هم که شما اشاره کردید، یکى از

ي ي دادگـاه ویـژه  نیست؛ قانون اساسـى آن را نفـى نکـرده اسـت. مـن در اینجـا فلسـفه       
ي کشـور میتواننـد   والن بلندپایـه ئروحانیت را براى شما بگویم. ببینید؛ در نظامى کـه مسـ  

ي مثــل رئــیس قــوه -یــا بایــد روحــانى باشــند -جمهــورمثــل رئــیس -روحــانى باشــند
 -یه شرایطى دارد که در غیرروحانیون نیست؛ باید مجتهد باشد)ئي قضا(رئیس قوهیهئقضا

یا نمایندگان مجلـس کـه میتواننـد روحـانى باشـند، میتواننـد غیرروحـانى باشـند؛ یعنـى          
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روحانیون براى اینکه در داخل تشکیالت نظام بیاینـد و نفـوذ قـانونى پیـدا کننـد، میـدان       
نفوذ مردمى دارند، مسجد دارند، محراب دارند، دسـت و   دارند؛ از طرف دیگر، روحانیون

پا دارند؛ در چنین نظامى، دادگاههاى معمولى قادر نیسـتند روحـانى را درسـت و بجـا و     
کماهوحقّه محاکمه کنند. مثالً اگر یک روحانى سرشناس خطایى را مرتکـب شـود، کـدام    

که جرأت کنـد سـراغ او    دادگاهى است که جرأت کند سراغ او برود؟ کدام مأمورى است
برود؟ کدام بازجویى است که بتواند از او بازجویى کند؟ البته ممکن است کسانى شـجاع  

ي زیادى صـرفش بشـود؛   باشند و بگویند نخیر، ما این کار را انجام میدهیم؛ اما باید هزینه
ال و ي جوان در یک دادگاه ویژه راحت میتواند این آقا را پـاى سـؤ  در حالى که یک طلبه

شـهرى، یـک مرجـع    ي نسبتاً جوان مثل آقاى رىجواب و استنطاق بنشاند. مثالً یک طلبه
ي روحانیـت  تقلید مثل آقاى شریعتمدارى را راحت محاکمه کرد. این جز از دادگاه ویـژه 

 آمد؛ امام این را میدانستند.برنمى
ى هم پیدا ن در روحانیون هست، در میان آنها کساناز طرف دیگر، وقتى این تمکّ

در یک سخنرانى راجع به روحانیون صحبت  علیه)تعالى اللَّه(رضوانمیشوند که تخلّف کنند. امام
»! اى بسا خرقه که مستوجب آتش باشد«میکردند و از آنها تعریف میکردند؛ بعد گفتند: 

یعنى اینطور نیست که هر کس لباس روحانیت بر تنش هست، آدم مقدسى است؛ نخیر، 
هم از روحانیون ممکن است تخلّف کنند. وقتى دادگاه روحانیت هست، جلوِ این کسانى 

تخلّفات را میگیرد؛ چون کاربرد و نفوذ و اقتدارش را نسبت به خودشان میدانند. 
 اللَّه(رضوانبنابراین، دادگاه روحانیت یک ضرورت بود و هست و جزو کارهاى خوب امام

 محسوب میشود. علیه)تعالى
 
   1ادگاه، یادگار امام است و این مصالح بزرگ هم بر آن مترتّب است.این د
 

                                           
در جمـع  «و » 1/9/1378، به پرسشهاى دانشجویان در دانشگاه صـنعتى شـریف   پاسخ«مضمون این مطلب در  1

ي جمعه در مراسم بیعت گروه کثیرى از ائمه«و » 22/12/1379 دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتى امیرکبیر،
حکم «و » 04/04/1368و طلّاب کشورهاى اسالمى مقیم ایران،  علما و روحانیون استان مازندران و اصفهان و

نیز تکـرار  » 1377/ 09/ 25اى بعنوان دادستان دادگاه ویژه روحانیت، االسالم آقاى محسنى اژهانتصاب حجت
 شده است. 



580  / ،  ، 
؛           

راه خدا، راه خوبى است. سعادت دنیا و آخرت انسان در راه خداست. این انقـالب و  
 امـام و بـه   يوسـیله  این نظام جمهورى اسالمى و این شعارها و ایـن ارزشـهایى کـه بـه    

ي انقالب مطرح شد، چیزهایى است که سعادت این کشور و این ملت را تضـمین  وسیله
ي میکند. اینها چیزهایى است که میتواند این کشور را نجـات دهـد. ایـن کشـور گذشـته     

نزدیک بسیار تلخ و بسیار سختى داشته است؛ اما به برکت همین حرکت بود که توانسـت  
ا اگر این انقالب نبود، امروز وضع کشور مـا از لحـاظ مـادى و    والّخودش را از جا بکند، 

معنوى به مراتب بدتر از کشورهایى بود که شما مالحظه میکنید. اگر ایـن انقـالب نبـود،    
از این کشورهایى که نزدیک ما هستند  -هم از لحاظ مادى، هم از لحاظ معنوى -وضع ما

  تب بدتر بود.اند، به مراو در اختیار قدرتهاى بیگانه
 

 1377/ 15/12شناسى انقالب، کنندگان در همایش آسیبدر دیدار شرکت

       
عزیزان من، یکـى از شـعارهاى مـا قبـل از پیـروزى انقـالب نـه شـعارهاى انقـالب،          

 هایى که با هـم بـودیم، بـا   ي رفاقتى و مجموعهي خودمان در مجموعهشعارهاى دوستانه
بود؛ زندگى سـاده و کمتـر بهـره    » زیستىساده«هم فکر میکردیم و کار و مبارزه میکردیم 

اى دنیا! بعد که انقالب، پیروز شد، سعى کردیم باز هم همین روش، همین ههبردن از جلو
 شعار و همین مبنا را دنبال کنیم.

یـوى، حقیقتـاً   بزرگوار ما خودش مظهر همین معنا بود؛ آدمى بـود کـه تعینـات دن    امام
برایش ارزش نداشت. آدم این را در آن مرد معنوى و بزرگوار میدید که تعینات، تعلّقـات  

 و تکلّفات دنیوى، اصالً براى خودش ارزش نداشت!  
 

 18/12/1377، در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمى

     ِ      
کس امام را منکر نبـود. حتـى دشـمنان    شما شخصیتى مثل امام را در نظر بگیرید! هیچ

ایشان نبودند! از همه جهت که نگاه میکردند، یک قلّه بـود. در مقـام تشـبیه     امام هم منکر
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قلّه دماوند را فرض  -او یک امر معقول است چون شخصیت انسانى -معقول و محسوس
مقابـل   را در را میبینید، عظمـت اسـت! خـوب؛ ایـن مجموعـه      کنید. از همه طرف که آن

 چشمتان نگاه دارید، بعد شروع به تبلیغات بلندمدت کنند!  
اش در مقابل ظلم بود. با تبلیغات مستمرى شـروع  یکى از خصوصیات امام، ایستادگى

بتـدریج   خدشه قرار دادن، بدون اینکه اسمى از امام ببرند! بعد کنند این ایستادگى را مورد
اى نیست! هم کار خوب و برجسته در ذهنها بباورانند که ایستادگى در برابر ظلم، آنقدرها

 این ارزش را بتدریج محو و نابود کنند.  
یکى دیگر از خصوصیات امام، توکّل به خداى متعال و اتّکـال و اعتمـاد بـه کمـک و     

ها، در اشـارات، در  ر گفتهمقدمات شخصیت امام بود. بتدریج د همراهى او بود. این جزو
بـه   برسند که اتّکال به امـور غیبـى و   تبلیغات و تحقیقات به اصطالح علمى، به این نتیجه

 حیات طیبه انسانى و در سعادت انسانى و در رهبـرى جامعـه، جـایى    خدا، خیلى هم در
هـم   مانـدگى اسـت! بتـدریج ایـن را    قرون وسطایى و عقب -فرض کنید -ندارد؛ یک کار

 رنگ کنند.مک
بودن امام برسـند. امـام، طرفـدار طبقـات مستضـعف و       بعد فرض بفرمایید به مردمى
انقـالب، صـاحبان ایـن کشـور و      يکـاره بود؛ آنها را همه طبقات مظلوم و ضعیف و فقیر

شود که نـه؛ خیلـى هـم     ولین میدانست. بتدریج معلومئمس ينعمتهاى خودش و همهولى
حرفهاى شعارى و اسم عدالت اجتمـاعى مهـم نیسـت؛ مهـم      رها وپرداختن به اینگونه کا

 ها را جذب کنیم! داران را جلب و سرمایهبتوانیم سرمایه -مثالً -که مااین است
خوب؛ این بخشى از شخصیت امام بود. راجع به فقه و عرفانش نیـز مقـدارى حـرف    

بـه چشـم آدم میخـورد، امـا      گاهى شبحى شبیه قلّه دماونـد  بزنند، بعد از مدتى میبینید که
بر تبلیغـات علیـه تجسـمها و     داخل آن خالى است! یک دست بزنند، میخوابد! یعنى بناى

 تبلورهاى شخصیتى اسالمى و انقالبى، یک بناى همیشگى است؛ شـما خیـال نکنیـد کـه    
مربوط به امروز است. البته اینها که گفتم، تالشهاى تبلیغاتى دشمنان است؛ معنـایش ایـن   

کرده است، یا خواهد کرد. بنده بطور قاطع معتقـدم و بـه    پیدا نیست که این تالشها توفیق
بعد از گذشت بیست سال، این  این معنا مؤمن هستم که دشمنان، هنوز هم که هنوز است

هنـوز هـم    انقالب را نمیشناسند، این ملت را نمیشناسند، بافت اجتماعى ما را نمیشناسند.
 چیزهاى واهى دل خوش میکنند.که هنوز است، به 

 



582  / ،  ، 
 28/12/1377الحرام، اهللاپیام به حجاج بیت

       (ره)   
ر،   خطر درونى که دشمن قدیمى امت اسالمى است همان کج فهمى و جمـود و تحجـ

یـا   ي فکـرى، و یا خودباختگى و التقاط، یا نومیدى و ضعف نفس، یـا تردیـد و وسوسـه   
خمینـى   اي از اینها و امثال آن است. ملت رشید و پیشرو ایران بـه رهبـرى امـام   مجموعه

هـاى  عظیم راحل، دشمن درونى را شکست داد و بر آن فائق آمـد تـا توانسـت در جبهـه    
سیاسى و نظامى پیروز شود و نظام جمهورى اسالمى را در کشور خود مستقر و در مدت 

 کند. بیست سال در راه آن مجاهدت
 

؛         ّ 
برادران مسلمان ما در همه جاى جهان بدانند که نظام جمهورى اسالمى با قدرت و 

ترسیم کرده، به پیش میرود و  وآله)علیهاهللا(صلّیاستحکام در راه روشنى که اسالم ناب محمدى
ي مردم مؤمن و رشیدش در و وحدت کلمهوالن کشور ئایران سرافراز با یکپارچگى مس

هاى اقتصادى و سیاسى و امنیتى و ي توطئهامام خمینى عظیم راحل همه ي خطّادامه
روز به هدفهاى بزرگ خود غوغاهاى تبلیغاتى دشمن را پشت سر گذارده و روزبه

نزدیکتر خواهد شد، و همانطور که در این بیست سال بارها با نصرت الهى، دشمن را 
ناکام ساخته باز هم با ایمان و عمل صالح خود، نصرت و رحمت الهى را شامل حال 

 شاءاللَّه.خویش خواهد ساخت ان
 

 1/1/1378، پیام نوروزى به مناسبت آغاز سال جدید

            
الى است با امیدها و با امکانات سالى که در این ساعت و در این روز آغاز میشود، س

شاءاللّه با توکّل به خدا، سالى متناسب با خواستها و ارزشهاى ملت ایران فراوان و إن
 است. از مهمترین خصوصیات امسال این است که مصادف با صدمین سال والدت امام

 اللّه علیه)(رحمۀ خمینى بزرگوار ماست. به همین مناسبت جا دارد که این سال را سال امام
شاءاللَّه همه سعى کنند باید انبدانیم و بنامیم. فقط هم نامیدن و عنوان، کافى نیست. 
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شخصیت بزرگوار امام خمینى را با همان ابعاد عظیم، بدرستى بشناسند و خصوصیات آن 
شاءاللَّه در زندگى خود و زندگى ملت و عرض و طول معنوى کشور، اعمال و پیاده را ان
 کنند.

 

؛         
طبق ارزیابى من، امام بزرگوار ما مظهر تجدید حیات تاریخى ملت ایران اسـت. ملـت   

که اگر خیلى هم به قدیم نرویم، در همین قرنهاى  -ایران در طول قرنهاى متمادىِ گذشته
ا متّکـى بـه زور   محکوم حاکمیت کسانى بود که اساس حکومت و مشروعیت آنهـ  -اخیر

آمدند. حکـام ایـن   کار مى بود؛ با زور و با راه انداختن کشتارها و حوادث خونین، بر سرِ
کشور، مدتى را بـا جباریـت و اسـتبداد و خودکـامگى، زنـدگى میکردنـد. البتـه بعضـى         

اى هم بودند که میتوانستند در همان مدت، الاقـل اقتـدار ملـت    انسانهاى باتوان و باعرضه
ن را به نحوى در میدانى از میدانها نشان دهند؛ ولى بعضى همین را هم نداشـتند! بعـد   ایرا

بـدون هـیچ    -ي آنهـا فرزند آنهـا، بـرادر یـا بـرادرزاده     -هم که از دنیا میرفتند، وراث آنها
آمدند؛ بدون اینکه مردم، هیچ نقشى در گزینش، در انتخاب و در استحقاقى بر سرِ کار مى

فتن و پسندیدن آنها داشته باشند. ملت ایران، قرنها اینگونه زنـدگى کـرده   خواستن و پذیر
کار آمد و در طـول   بود. آخرین آنها همین حکومت وابسته و فاسدى بود که با کودتا سرِ

پنجاه و چند سال، با دیکتاتورى حکمرانى کرد و با چـوب حـراج زدن بـه هسـتى ملـت      
 .ایران، سالهاى آخر حکومت خود را گذراند

 

؛        
ي خود، با اراده و تصمیم قوى و قـاطع  امام بزرگوار، با فکر روشن و منش خردمندانه

خود، با روحیات و خصلتهاى واالى انسانى خود و با تعبد و ایمان حقیقى به دین کـه در  
ي آرزوهـاى مـردم   نـده دهتوانست انعکاس -با این چند خصوصیت ممتاز -وجود او بود

م و تبلـور ببخشـد. وقتـى کـه مـردم           شود و فریاد مردم، نـدا و خواسـت مـردم را تجسـ
خواستهاى خود را در وجود این مرد و در پیام او مـنعکس دیدنـد، بـه دنبـال او حرکـت      
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کردند. این موج خروشان و این دریاى عظیم و توفانى، توانست کارهاى بزرگـى بکنـد و   

ضعیت نجات داد و ایران و ایرانى در مسـیر جدیـدى؛ در مسـیر حضـور     ملت را از آن و
مردم، انتخاب مردم، اهمیت دادن به خواست و عقیده و گـرایش مـردم، در اهمیـت دادن    
به مصلحت و نفع و سود مردم و در مسیر ارزش بخشیدن بـه شخصـیت و عـزّت ملـت     

بـه   -ما و جمهـورى اسـالمى   ایران، قدم گذاشت و در این راه قدم برداشت. امام بزرگوار
 در همین راه پیش رفت. -فضل پروردگار

 

           
امروز ملت ایران در دنیا ملت عزیزى است و در درون خود احساس توانایى و اقتدار 

خـود را نجـات    گـران و عزّت میکند. ملت ایران از تحقیر قدرتهاى بزرگ و ظالم و سلطه
به قـرار گرفـت. البتـه    داد. ملت ایران در مسیر ایجاد زندگى خوب و مطلوب و حیات طی

یعنـى   -مانع طى نمیشود؛ اما اگر ملـت ایـران و برگزیـدگانش   سرعت و بى این مسیر، به
با همان خصوصیاتى که امام بزرگوار ما مظهر آن بود، یعنى فکر روشـن   -والن کشورئمس

دانه، سپس اراده و تصمیم و عزم راسخ و قاطع و آنگاه خُلقیات انسـانى و  و روشِ خردمن
 -واال و باالخره تدین و تعبد و ایمان دینى و اعتقاد راسخ به ارزشـهاى اسـالمى و قرآنـى   

شاءاللَّه خواهـد  که این چهار خصوصیت، چهار خصوصیت ممتاز امام و راه امام بوده و ان
 شاءاللَّه به اهداف بزرگ خواهند رسید.، اندر همین مسیر حرکت کنند -بود

 

     
ي یـاد امـام بزرگـوار و فرصـتى     کننـده من امیدوارم امسال که سال امام خمینى و زنده

بیشتر در زنـدگى و خصوصـیات و اهـداف و غایـات مـورد نظـر آن        هرچهبراى بررسى 
والن ئن و سـال موفقیتهـاى بـزرگ بـراى مسـ     بزرگوار است، سال مبارکى براى ملت ایـرا 

شاءاللَّه ما بتوانیم این راه روشن را با عـزم قـاطع و بـا فکـر     کشور باشد؛ سالى باشد که ان
والن کشور هم میخواهم کـه خـود را   ئبهتر ادامه دهیم و پیش ببریم. از مس هرچهروشن، 
ى مردم باشـند و در  بیشتر با همین خصوصیات، تطبیق کنند؛ در خدمت مردم و برا هرچه

 رفع مشکالت مردم بکوشند.  
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  1/1/1378، در صحن حضرت امام خمینى (ع)الرّضاموسى بندر دیدار مردم مشهد و زائران حضرت على

       
نمایى مشکالت میکنند و به دروغ میگویند: ایران آنها مرتّب در تبلیغات، فقط بزرگ

ت، ایران چنان است، تورم چنان است، دولت ورشکسته است و...! کارى میکنند چنین اس
ي مردم را تضعیف نمایند و مردم احساس کنند که اى داد، چه اتّفاقى میخواهد که روحیه

ولینشان چه تالشهایى میکنند، پشتشان ئبیفتد! در حالى که اگر مردم بدانند دولت و مس
ولین میگفتند ئبارها ایشان به مس علیه) اللَّه(رضوانم در زمان امامگرم و دلگرم میشوند. اینکه ه

تا مردم بدانند  -ایم کارهایى را که انجام میدهید، به مردم بگوییدو ما هم بارها تأکید کرده
 براى همین است.  -شما چقدر کار میکنید

 

        ،   ّ 
ک  من امروز بر ک به اسالم، تمسـاى مردم عزیز کشورمان هوشیارى، هوشمندى، تمس

به نام امام، تمسک به راه و معنویت امـام بزرگـوار کـه امسـال سـال آن بزرگـوار اسـت،        
نى را از واجبتـرین واجبـات   تمسک به وحدت کلمه و برافراشتن پرچم بـرادرى و مهربـا  

 .میدانم
 

  16/1/8137، مناسبت عید سعید غدیر به

 (ره)    ۷۸   
والیت اسالمى اینطور است که وقتى مخالفین در حکومـت امیرالمـؤمنین، خلخـال از    

آورند، امامِ آن جمعیت و حاکمِ حکیم میگوید: اگر مسـلمانى از  پاى زن یهودى بیرون مى
ــه -ایــن امــر بمیــرد ک زن یهــودى ي اینکــه در حکومــت او خلخــال از پــاى یــاز غص

ه،        -انددرآورده حق دارد! مثل امیرالمؤمنین که مبالغـه نمیکنـد؛ میگویـد اگـر از ایـن غصـ
 انسان بمیرد، حق دارد. این، حکومت و والیت اسالمى است.

یعنى ما این خصوصیات را در خودمان زنده کنیم.  علیه)تعالى اللَّه(رضوانسال امام خمینى
مکرّم و زحمتکش و دلسوز که در هر بخشى از بخشهاى  والن محترم وئعزیزان من؛ مس
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در نیروهاى مسلّح، در بخشهاى دولتى  -این کشور و کارهاى نظام مشغول خدمت هستید

والیت امیرالمؤمنین، تمسک به والیت و احیاى نام امام  -و مجلس و در هر جاى دیگر
ه کنیم، باید این خطوط بزرگوار و سال امام، این است؛ باید اینها را در خودمان زند

 اساسى را مجسم کنیم. 
 

؛       )السالملیه(ع 
و ایشان امتحان دشوار  -اللَّه در زمانى که ما امام بزرگوار را زیارت کردیمبیننا و بین

نصافاً ما ایشان را در مقایسه با آن الگوى اصل، ا -ترین دورانها دادحاکمیت را در سخت
ة الصالعلیه(بهترین و نزدیکترین کس یافتیم. نمیخواهیم بگوییم که امام ما مثل امیرالمؤمنین

بود؛ نه. امام ما خاك پاى آن بزرگوار هم نمیشد. هزاران نفر نظیر آن بزرگوار، قابل  )والسالم
 ّ  «مقایسه با آن حضرت نیستند! او به اصحاب نزدیک خود هم میفرمود: 

؛ شما نمیتوانید مثل من عمل کنید. ولى با خصوصیات بشرى و نداشتن 1» 
عصمت، انصافاً ما امام بزرگوار خودمان را نزدیکترین آدم به آن الگو دیدیم. خیلى 

ي آن بزرگواران را در رفتار این مرد نزدیک بود و خیلى شباهت را میرساند؛ میشد چهره
م که ما این نمونه را از نزدیک دیدیم. اگر ما این امام را شناخت. خدا را شکر میکنی

ندیده بودیم و بعدها داستانهاى او را براى ما نقل میکردند، درست برایمان قابل فهم 
نبود؛ اما ما او را از نزدیک دیدیم. من یک وقت به خود ایشان عرض کردم: ما اگر این 

میتوانستیم درست تصور کنیم! چقدر باید خصوصیات را میشنیدیم، یا براى ما میگفتند، ن
ي زنده در مقابل ماست! خودمان را به او نزدیک کنیم. خدا را شاکر باشیم که این نمونه

ي او، بینات و محکمات او جلوِ چشم ماست. این الگو جلوِ چشم ما بود. رفتار و سیره
این است، والّا نخواستیم همه سعى کنیم خودمان را به او نزدیک کنیم. سال امام بزرگوار، 

بعنوان تشریفات، یک سالى، چهار کالم هم از ایشان نقل، یا چاپ، یا  -احیاناً -بگوییم که
کار  والن مربوط به دفتر شریف و بیت مبارك ایشان، دنبال اینئگفته شود! خوشبختانه مس

کار اصلى این اما کار اصلى را من و شما باید بکنیم.  -مراسمى و کارهایى دارند -هستند

                                           
 . 417البالغۀ، للصبحی صالح، ص هجالن 1
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است که ما خودمان را به آن الگو نزدیک کنیم. امیدواریم خداى متعال به همه توفیق دهد 
شاءاللَّه در خودسازى که منشأ که بتوانیم این قدمهاى بزرگ را در تحول خودمان و ان

ي دنیاى اسالم خواهد شد، برکات بزرگى براى این کشور و براى این ملت و براى همه
 دهیم.انجام 
 

 23/1/78الحرام، ي ماه محرّمو روحانیون و مبلّغان در آستانه علمادر دیدار 

  ّ            
اید. آن انقالب هم همینطور پیروز شد. بیشتر شما جوانان، آن روزها را درك نکرده

رفتند اطراف  -توقّعادعا و بىنام و نشان و بىهاى بىهمین طلبه -روزها هم مبلّغان دینى
عالم اسالم را، اطراف کشور را، روستاها را، شهرها را، مسجدها را، محلّات را، داخل 

ي جا رفتند، چراغى از آن خورشید فروزانى که مرکز همه ها را روشن کردند. هرخانه
اى از خورشید فروزان شعله یعنى امام بزرگوار ما؛ و او خود -این شعاعها بود

روشن کردند و همه جا نورباران شد. دلها که روشن  -بود )والسالمة الصالعلیه(الحسیناباعبداللَّه
ا کار میکند. امروز هم ههافتد و ارادشد، جانها که آگاه شد، جسمها و زبانها به حرکت می

غ دین این است که ، هنر مبلّهمینطور است، فردا هم همینگونه است؛ منتها در هر زمانى
 مخاطب را با آنچه که نیاز اوست، آشنا کند. بنابراین، نیاز زمانه را باید شناخت.

 
 1378/ 02/ 15ي معلّم، در دیدار جمع کثیرى از کارگران و معلّمان، به مناسبت روز کارگر و هفته

 ّ        
ي ما، معلّمان ما و کارگران مـا اگـر میخواهنـد در زمینـه    امروز جوانان ما، دانشجویان 

افکار اسالمى عمق پیدا کنند و پاسخ سـؤاالت خـود را بیابنـد، بایـد بـه کتابهـاى شـهید        
ي کتابهـاى ایـن بزرگـوار، تعبیـرى قریـب بـه ایـن        دربـاره  مطهرى مراجعه کنند؛ که امام

عبیرى بسیار مهم از کسـى مثـل   این ت». ي آنها خوب و مفید استهمه«مضمون دارند که 
 است.   امام
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آقاى شیرازى و دیگران و و مرحوم حاج میرزا على» ي طباطبایىعلّامه«مرحوم 
گذاشته بودند. معلّم  ١نیز تأثیرات زیادى بر او» بزرگوار امام«دیگران و در رأس همه 

 ى میکند.چنین کارهای
 

  (ره)در مراسم اعطاى سردوشى در دانشگاه دریایى امام خمینى
  29/2/78، و دانشگاه علوم و فنون دریایى سپاه نوشهر

؛       ُ   
آن کسى که نه فقط ملت ایران، بلکه بسیارى از ملتهاى دیگر دلهایشـان   -امام عزیز ما

یک انسـان   -ي عملى او براى آنها درس استان و آموزشها و سیرهبه یاد او میتپد و سخن
ي قشرها، از جملـه بـراى نظامیـان بـود. مـن اگـر بخـواهم ایـن بعـد از          نمونه براى همه

شخصیت آن مرد بزرگ را به شما عرض کنم، باید بگویم او مظهر تقوا و نظم و شجاعت 
ى بایـد در طـول دوران خـدمت،    بود؛ همین سه عنصرى که براى شما جوانان عزیز نظـام 

 یک درس ماندگار باشد.
تقوا در زندگى امام بزرگوارِ ما صرفاً به معناى انجـام کارهـاى عبـادى نبـود؛ تقـوا در      

ي امور بود. تقوا یعنى مراقب درستىِ کار و عمل؛ بخصوص در آنجایى که به مسـائل  همه
لى و حضـور در میـان   یابد. درس و معاشرت و حضـور در مرکـز تحصـی   مهم ارتباط می

 جامعه و خانواده و محیطهاى زندگى هم مظهر تقواست.  
 

   ِ ؛       
ي منـاطق عـالم   ي دنیا باشند و ژاندارم همهبگیر همهامروز قدرتهایى که میخواهند باج

ئل نیستند؛ قدرتهایى کـه  بشمار آیند؛ قدرتهایى که براى ملتها حق حیات و حق انتخاب قا
ي مرعوب ي ارزشهاى شیرین را براى خودشان و نه براى انسانها میخواهند؛ در سایههمه

کردن است که میتوانند این مقاصد شیطانى را محقّق کنند. ملت ایران مرعوب نشد. رهبـر  
نظیر ما در دوران انقالب و در طول حیـاتش مرعـوب نشـد. ایـن درس     الشّأن و بىعظیم

 براى ملت ایران ماند.  
                                           

 شهید مطهري. 1
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 پیام به ریاست محترم جمهورى در خصوص سیاستهاى کلّى 
 1378/ 02/ 30ي سوم، ساله ي پنجبرنامه

      ّ        
 اللّـه علیـه)  (رحمۀخمینى ي دینى و سیاسى حضرت امامزنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه ـ

ریزیها، و برجسـته کـردن نقـش آن بعنـوان یـک معیـار       ي سیاستگذاریها و برنامهدر همه
 اساسى.
معرفى و ترویج فرهنگ و ارزشهاى واالى اسالم و ایران اسالمى به جهانیان و تبیین  ـ

 به آنان و... اللّه علیه)(رحمۀخمینى شخصیت و مبانى سیاسى و فکرى امام
 

 1/3/78، اصدرا)ي بزرگداشت صدرالمتألّهین (ملّپیام به کنگره

؛      ،   
ما ایرانیان بیش از همه به این فلسفه الهى وامدار و بیش از همه در برابـر آن مکلّفـیم.   

ي دیـن و فلسـفه و سیاسـت و    دوران ما با دمیدن خورشیدى چون امام خمینى که یگانـه 
ي درسـى و  ظران برجسته در حکمت متعالیـه بـود، و نیـز بـا حـوزه     خود یکى از صاحبن

اصـدرا در طـول سـى    ي مبانى ملّي طباطبایى که استاد یگانهامهتحقیقى پربرکت حکیم علّ
ي اى آنـان، بیشـک دوره  هـ هي قم بشمار میرفت، و تالش تالمذه و همدورسال در حوزه

 الهى است.  يبابرکتى براى فلسفه
 

 5/3/78، دد آقاى دکتر على الریجانى به ریاست سازمان صدا و سیماحکم انتصاب مج

؛           
نیازهاى فرهنگى نسل جوان و نوجوان که امید فرداى کشور ما اسـت عمـدتاً عبـارت    

رآن، است از: استحکام بنیانهاى اعتقادى و دینـى، آشـنایى بـا مبـانى معرفتـى اسـالم و قـ       
شناخت تاریخ کشور و افتخارات ملت خود بویژه در دورانهاى نزدیک به امروز، شناخت 

هـاى  هاى سیاسى تابنـاك و پایـه  و اندیشه -ي بلند تاریخ معاصرهقلّ -درست امام خمینى
احساس عزّت و سربلندي بخاطر درسـی کـه ایرانیـان در دوران    حرکت عظیم انقالبى او، 

 مقدس به جهان دادند.پیروزي انقالب و دفاع 



590  / ،  ، 
 1378/ 08/03ي بزرگداشت علّامه سید موسى صدر، پیام به کنگره

  ّ  ّ      
ي لبنان و ایجاد همزیسـتى و احتـرام متقابـل میـان     وحدت و هویت بخشیدن به شیعه

ژیم غاصـب  پیروان ادیان و طوایف سیاسى در آن کشور از سویى و صراحت در معرفى ر
و اعالم حرمت همکارى با آن از سـوى دیگـر و بـاالخره    » شرّ مطلق«صهیونیست بعنوان 

ابراز ارادت و صمیمیت نسبت به رهبر انقالب و بنیانگذار جمهورى اسـالمى ایـران، چـه    
ي فرهنگى و نوشتارى و چـه بـا همکـارى بـا عناصـر مبـارز ایرانـى در مـدتى         در عرصه

ي یکـى از  ي قـم و بازمانـده  ي علمیـه گـوار کـه فرزنـد حـوزه    طوالنى، از این عـالم بزر 
پدیـد آورده بـود، و    جانبـه خاندانهاى بزرگ علمى در جهان تشیع است، شخصیتى همـه 

چنین بود که امام راحل بزرگوار ما دلبستگى و تکریم خود به این شخصـیت معـزّز را از   
 اوایل پیروزى انقالب با بیانات گوناگون ابراز داشتند.

 
 8/3/1378، )ره(در دیدار ستاد برگزارى مراسم سالگرد امام

؛       
هـا و کارهـا داشـتند. البتـه آن روز نظـام      براى ایـران و بـراى ایـن منطقـه، نقشـه      آنها

ما بود؛ با نظر به آن نظام طرحهـایى وجـود داشـت.     سوسیالیستى هم در همسایگى کشور
تغییراتـى پیـدا کـرد. آن     م سوسیالیستى از بین رفت، طبعاً نقشـه سیاسـى دنیـا   بعد که نظا

دستگاهها و آن محافل، باز با توجه به وضع جدید، آرزوهایى داشتند و دارند. امـام همـه   
با آوردن نظـامى و ایجـاد    -مدتشان را، هم مسائل بلندمدتشان راهم مسائل کوتاه -اینها را

هـم زده اسـت؛ چـون از     اى بـه غـرس شـجره   اسـت بگـوییم بـا   یا بهتر  -بنایى در اینجا
این است که ساخته میشود، اما افزایش درونى پیدا نمیکنـد، ولـى آنچـه     »بنا«خصوصیات 

طوبایى است که غرس شـد و از درون، مـاده حیـاتى     يکه در اینجا به وجود آمد، شجره
ابـد. اگـر   یاخ و برگ پیدا میروز زیاد میشود و شو رشد پیدا میکند، روزبه دارد، گسترش

نکنند، اگر آفت به آن نزنند، استعداد پیشـرفت   اش را خشکجلوش را نگیرند، اگر ریشه
زات    اى را در اینجا غرس کرده اسـت کـه  دارد. امام یک چنین شجره خصوصـیات و ممیـ

یعنى همان خصوصیاتى که گفتیم، آن حالت عـزّت و تقـوا، آن توکّـل و     -شخصیتى امام
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همـه در   -لب و درون و مغز بر پوست، فکر، فرهنگ، علـم و عرفـان   يالص،آن غلبهاخ
 -جسم امـام  -بشدت مخالفند. حاال خود امام بناى این نظام، منتقل شده است. آنها با این

کـرده اسـت، وجـود    اى که امام نیست، اما روح امام، جهتگیرى و فکر امام، همین طرّاحى
 میکنند. دارد؛ لذا با آن مبارزه

 

      ،    
شود،  1»ّ َ  َ «اصالً هرجا نفس نام امام زنده شود، هرجا که قدم انبیاء برسد و

 -یوحنّا بني قرآن از قول حضرت یوشع و کالباست. آیه 2»ِ َ  َ َ َ «بطور طبیعى 
ُ«وید: اسراییل میگبه بنى -حضرت موسى این دو یار ِ  ْ ُ َّ ِ

َ  ُ ُ ُ ْ َ َ  ِ
شما  3؛»َ

شماست. یعنى شما هرجا حضور پیدا کنید، دیگر  پایتان به این سرزمین برسد، غلبه مال
مبارك امام بزرگوار،  ن وضع هویت و شخصیت و نامدشمن در آنجا کمرنگ است. اآل

بطور طبیعى رنگ میبازد و  اینگونه است؛ هرجا که او حضور پیدا کند، آنجا دشمن
مجبور  -به قول معروف -اللّهى است که هرجا آمد، غول و دیومیشود. این بسم ضعیف

 به فرار میشود.
 

 10/3/78 ،در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شوراى اسالمى

      
خصوص رعایت تقوا تذکر داده شده  ه درآن هم )علیهتعالى اللَّهرضوان(در فرمایشهاى امام

است. تقوا، یعنى همان مراقبت دائمى شما از » حصار«است، بخاطر همین است که تقوا 
  .خودتان. این حصارى است به گرد شما. مبادا بگذارید این حصار شکسته شود

 

    ِ          
ي نیروهـاى بشـرى در خـدمت ایـن     ه دین باشد و احساس تکلیف شود، همهک وقتى

                                           
 . حق آمد.81ي یهآ ي إسراء،سوره 1
 . باطل نابود شد. 81ي یهآ ي إسراء،سوره 2
 . 23ي یهآ ي مائدة،سوره 3



592  / ،  ، 
احساس قرار میگیرد. طبیعت اجتماعات بشرى هم این است که روى هم اثـر میگذارنـد؛   
بعضى، بعضى را وارد میدان میکنند و به دنبال خود میکشانند کـه آن حرکـت عظـیم بـه     

اهللا در طول مـدتى کـه   که بیننا و بین جنبان این قضایا هم آن مردى بودوجود آمد. سلسله
ما این مرد را از نزدیک شناختیم، برایش غیر از رضاى خدا و اداى تکلیف، چیزى مطـرح  
نبود. اداى تکلیف، چیز خیلى مهمى است. البته کارهاى گوناگون، اشکال گوناگون، حتـى  

معیار اصلى براى  گاهى در مواردى جهتگیریهاى گوناگون در آن بزرگوار بود؛ اما همه جا
 .او این بود که تکلیف شرعى او چیست. این براى ما درس است

  

؛       ّ    
اند و یکى از این دو قطب هدفش نـابودى، یـا   وقتى که دو قطب با هم مشغول مبارزه

آن طرف این است کـه   برگرداندن، یا متوقّف کردن دیگرى است، بزرگترین پیروزى براى
روز قـویتر  ي ما اتّفاق افتاد؛ انقالب روزبهنابود و متوقّف نشود و برنگردد. اینها در جامعه

تـر کـرد؛ امـروز هـم     روز بالهـاى خـودش را گسـترده   روز پیش رفت، روزبـه شد، روزبه
شاءاللَّه همین روند حرکت تکاملى در انقـالب پـیش خواهـد رفـت و     همینطور است. ان

ور ـداللَّه همینطـ ـمسلمانان عالم را روشن خواهد کرد؛ کمااینکه تا بحـال هـم بحمـ    چشم
وجـود   بوده است. این، به برکت همان راه و خطى بود که امام بزرگوار در این جامعه بـه 

آورد؛ خودش هم عمل کرد، جامعه هم به همان سمت پیش رفت. این باید براى ما درس 
 باشد.
 

  12/3/78 ،ي دانشگاهیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمینىهى ویژیپیام به گردهما

 (ره)     ؛   
ي دانشگاهیان و دانشجویان در تجلیل از رهبر کبیر انقـالب، حرکتـى   گردهمایى ویژه

آرمانها و درسـهاى آن  ي دانشگاهى کشور با ي پیوندى استوار میان جامعهپرمعنى و نشانه
معلّم خردمند و آن روح قدسى زمان است. این رابطه، یکسویه نیست. امـام نیـز از آغـاز    

چشم رکنى مهـم  ه نهضت اسالمى و بویژه از آغاز دوران پیروزى، به دانشگاه و دانشجو ب
ي انقالب و کشور مینگریست و اهتمامى که از ایمان و عشق و حکمـت،  براى بناى آینده
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أ گرفته بود، بدان میگماشت. در نظر امام، دانشگاه نـه تنهـا مرکـزى بـراى فراگـرفتن      منش
ي کشور بود و دانشجو نه فقـط  ى براى پرورش اصیلترین نیروهاى ادارهادانش، که عرصه

 جوانى طالب علم، که مظهر شور و نشاط و خالقیت و آرمانگرایى.
 

        
آفرینى دانشجو و دانشگاه، چه در دوران مبـارزات اسـالمى و چـه در مقابلـه بـا      نقش

ي گروهکها پس از پیروزى انقالب، و سپس در سالهاى دفاع مقـدس، درسـتى نگـاه    فتنه
تـى را کـه آن حکـیم فرزانـه بـر بنـاى       امام راحل به دانشگاهیان را به اثبات رسانید و هم

ـ   دانشگاه مستقل، مبتکر، پیشرو ه و پایبند به ارزشهاى اسالم و انقالب، گماشته بـود، موج
 ساخت.
  

       
تأکید مکرر امام راحل بر اسـالمى شـدن دانشـگاه، بـراى ایـن بـود کـه نسـل جـوانِ          

ي کشور از این احساس ناتوانى و نیـاز نجـات یابـد و بـه نجـات کشـور از       تحصیلکرده
 ىِ دوران گذشته همت گمارد.تبعات وابستگ

 

 ّ ؛              
ـ  در عرصه ت دانشـجویى، پیـدایش و گسـترش    ي دانش و تحقیق: ده برابر شـدن کمی

شـدن تحصـیالت عـالى، بـروز اسـتعدادهاى       د علمى و تحقیقـى، فراگیـر  هاى متعدرشته
نفـس اسـت کـه    هبو اختراع از ثمرات همان خودباورى و اعتماددرخشان در میدان ابتکار 
هاى فرهنگى و دینـى و سیاسـى   ي دانشگاهى بخشید. در عرصهانقالب اسالمى به جامعه

نیز حضور دانشجویان و دانشگاهیان در فرصتهاى خدمت به نظـام اسـالمى و جانفشـانى    
ى و روح صـفا و تعبـد در قشـر    در میدان دفاع و سازندگى، و پایبندى به آرمانهاى اسالم

عظیمى از دانشجویان و اساتید، از آثار همان جهتگیرى انقالبى و محصول درس جـاودان  
 امام بزرگوار است.



594  / ،  ، 
 12/3/78 ،(ره)در دیدار با میهمانان داخلى و خارجى دهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى

      
باید مورد توجه باشد، این است که تجلیل از امام بزرگوار ما فقط  اى که در اینجانکته

بعنوان یک قدردانى و تجلیل از گذشته نیست، بلکه به معنـاى اصـرار و پافشـارى بـر آن     
ي خـود، بـا   خط و راهى است که امام بزرگوار با انقالب خود، بـا قیـام خـود، بـا سـیره     

ي مسـلمانان عـالم بـاقى    یـران و همـه  ي خـود، بـراى ملـت ا   درسهاى خود، با وصیتنامه
گذاشت. امام بعنوان یک الگو، بعنوان یک معلّـم، بعنـوان یـک رهبـر، در ذهـن مـا و در       

ي ما حضور دارد. جسم او نیست، اما فکر او هسـت، راه او هسـت، درس   واقعیت جامعه
ي مسـلمانان عـالم بـه آن    او هست و این درس، همان چیزى است که ملت ایران و همـه 

حتیاج دارند؛ دیروز هم احتیاج داشتند، امروز هـم احتیـاج دارنـد. لـذا درس امـام زنـده       ا
ي امـام جلـوِ چشـم همـه     است، راه امام زنده است، خط امام زنده است، انگشت اشـاره 

است. اگر ما بخواهیم این درس را براى مسلمانان عالم خالصه کنیم، این خالصه عبارت 
؛ اسالمى که میتواند براى مـردم و ملتهـا همـه چیـز را بـه      است از بازگشت به اسالم ناب

 ارمغان آورد.
 

            
پیام امام بزرگوار ما به مسـلمانان ایـن بـود: طـرد اجانـب، طـرد دشـمنان مسـلمین و         

ا آزمایش کـرده و خـود   دشمنان اسالم. امروز هم گرفتاریها اینهاست. ملت ایران این راه ر
ماندگى، از تبعیـت قـدرتها نجـات داده اسـت. مـا ادعـا نمیکنـیم کـه         را از ذلّت، از عقب

وجود آوریم؛ اما ادعا میکنیم کـه در ایـن    ایم نظام اسالمى کامل را در کشورمان بهتوانسته
ایم و تا آخر بـراى تحقّـق حاکمیـت کامـل اسـالمى مجاهـدت و تـالش        راه تالش کرده

نشـینى نمیکنـد. ملـت ایـران و     هیم کرد. ملت ایران در مقابـل تهدیـد قـدرتها عقـب    خوا
هـاى بـزرگ و راهگشـایى بـراى خودشـان      هـاى امـام را، توصـیه   والن کشور، توصیهئمس

 -والن کشـور ئمیدانند. نظام اسالمى این است، خـط اسـالمى ایـن اسـت. بحمداللَّـه مسـ      
کسـانى هسـتند    -مسئوالن کارهاى مهـم  والن سیاست خارجى،ئوالن امور داخلى، مسئمس
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که به راه امام و به خط امام معتقدند و بـراى آن تـالش و مجاهـدت میکننـد. مـا همـان       
سیاستهایى را که امام بزرگوار با الهام از متن اسالم و قرآن، به انقالب اسالمى و بـه ملـت   

ج گرفتاریهـا و  ایران تعلیم داد و آن خطـى را کـه او ترسـیم کـرد، دنبـال میکنـیم و عـال       
ي مقابـل آنچـه کـه    مشکالت خودمان را در دنبال کردن ایـن راه میـدانیم؛ درسـت نقطـه    

 دشمنان اسالم قصد دارند آن را در ذهنها جا بیندازند و در فضاى ذهنى اعالم کنند.
 

 14/3/78 ،ي تهرانهاى نماز جمعهخطبه

 ؛      
ي خصوصـیاتى از ایـن مـرد    به امام بزرگوار است و سخن ما دربـاره روز، روز متعلّق 

ي بـرادران و خـواهران   بزرگ و این یادگار پیامبران و اولیاى الهى در زمان ماست. به همه
ي شما تقوا را نمازگزار عرض میکنم که خصوصیت امام بزرگوار ما رعایت تقوا بود. همه

چنان که ابواب رحمت الهـى بـر روى آن مـرد    دستورالعمل زندگى خود قرار دهید، تا هم
بزرگ باز شد، بر روى ما هم باز شود. تقـوا، رحمـت و هـدایت الهـى را متوجـه فـرد و       

 ي باتقوا میکند. دستورالعمل اول و آخر پیامبران و جانشینانشان، تقواى الهى است.جامعه
 

          ُ   
ي اول در نظر دارم آن درکى را که در طول زمان بعنوان یک شـاگرد و پیـرو   در خطبه

 -بخصوص جوانـان  -این مرد بزرگ احساس کردم و دیدم و لمس کردم، به شما عزیزان
ایم. همـه، از دوسـتان، از دشـمنان، از ایرانـى و     ي امام خیلى حرف زدهمنتقل کنم. درباره

لمان، از این مرد بزرگ تجلیل کردند. در اینها هـیچ حرفـى   غیرایرانى و مسلمان و غیرمس
نیست. عظمت و جاللت و شأن او براى همه مسلّم است؛ اما این یک امر اجمالى اسـت.  

که امروز با قدرت و نشاط راه افتخار و عزّتـى را کـه ایـن     -من فکر میکنم نسل جوان ما
از امـام خـود چیزهـاى بیشـترى     مایل اسـت   -مرد بزرگ در مقابل ما باز کرد، طى میکند

بداند. من دریافتهاى خودم را عرض میکنم؛ یعنى آنچـه را کـه بـه مـرور زمـان در طـول       
سال که امام را از نزدیـک شـناختیم در او دیـدیم و در هـر برهـه، مظهـرى و        حدود سى

کـه از   -یـک سـال   و بعدى از ابعاد این شخصیت عظیم را مشاهده کـردیم. از ایـن سـى   
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سـال ایشـان در تبعیـد    البته چهارده  -جوانى بنده تا رحلت آن بزرگوار طول کشیددوران 

ظاهر از ایشان دور بودیم؛ اما در فضاى ذهن و مسیر امام بودیم و از او جـدا  بودند و ما ب
 نبودیم. همان چهارده سال هم در واقع با امام بودیم.

  

؛         
ه را به شما عزیزان عرض کنم. درست است که شـاگردان امـام و آشـنایان بـا     یک نکت

ي امام گفتـه  امام، امام را در حد باالیى با عشق و محبت دوست میداشتند؛ اما آنچه درباره
شده است، منشأش محبت نیست؛ محبت منشأش آن خصوصیاتى است که در امـام بـود.   

اى اى ابعـاد گونـاگون، هـیچ اصـرار و عجلـه     ي دوم این است که این شخصـیت دار نکته
جا ود را به رخ کسى بکشد. هر وقت هرنداشت که آن زیباییها و درخشندگیهاى وجود خ

 تکلیف شرعى او را وادار به حرکتى کرد، بعدى از ابعاد او آشکار شد. 
  

  ُ  ُ  (ره) 
بـار امـام را از نزدیـک    م رفتم و اولشروع میکنم؛ سالى که خودم به ق 37از سال  من

دیدم؛ البته قبل از آن در مشهد شنیده بودیم که در قم یک مدرس و استاد بزرگـى هسـت   
ي جوانى که به قم وارد میشود، دنبال استاد میگـردد.  پسند و برجسته است. طلبهکه جوان

ي خـود،  سلیقه ى علمیه، انتخاب استاد، اجبارى نیست و هر کس طبق پسند وهاحوزهدر 
ي اول به خود جلب استاد را انتخاب میکند. استادى که طلّاب جوان و مشتاق را در وهله

شـناخته  » اللَّهآقا روححاج«میکرد، همین مردى بود که آن روز در میان شاگردانش بعنوان 
ي جوانان فاضل و درسخوان و پرشوق در محفل درس او جمع بودند. ما میشد. مجموعه

 نین فضایى وارد قم شدیم.در چ
او مظهر نوآورى علمى و تبحر در فقه و اصول بود. بنده قبل از ایشان استاد بزرگى را 

که از فقهاى برجسته بود. در قم هـم   -اللَّه میالنىتیعنى مرحوم آی -در مشهد دیده بودم
ـ      -ي قمي علمیههمان وقت رئیس حوزه اللَّـه  تکه استاد امام هـم بـود؛ یعنـى مرحـوم آی

حضور داشت؛ بزرگان دیگرى هم بودند؛ امـا آن محفـل درسـى کـه      -العظمى بروجردى
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مند به استعدادهاى خوب را جـذب میکـرد، درس   دلهاى جوان و مشتاق و کوشا و عالقه
ترها شنیدیم که این مرد، فیلسوف بزرگى هم ییواش از قدیمفقه و اصول امام بود. یواش
و، درس اول فلسفه بوده است؛ لیکن حاال ترجیح میدهـد  ي اهست و در قم درس فلسفه

که فقه تدریس کند. شنیدیم که این مرد، معلّم اخالق هم بوده اسـت و کسـانى در درس   
ت میگماشـته       اخالق او شرکت میکردند و او به تقویت فضـایل اخالقـى در جوانـان همـ

ه کردیم. اما تـا اینجـا   است. در خالل درس در طول سالها، این را ما از نزدیک هم مشاهد
بـراى اکثـر    -که باطن او سرشار از خصوصیات ناشناخته بـود  -شخصیت این مرد بزرگ

ي اخـالق  کننـده مردم در آن روز فقط بعنوان یک استاد عالم و شاگردپرور و یک تهذیب
 طلّاب و شاگردان شناخته میشد.

  

   ِ  ُ  ُ 
درگذشت. مراجع بزرگوارى  -مرجع تقلید -لَّه بروجردىالتمرحوم آی 1340در سال 

اى شد براى اینکـه  آوردند. اینجا صحنهبودند که مطرح شدند و دوستانشان نام آنها را مى
به همه نشان دهد این درس اخالقى که میگفته است، فقط زبـانى   -امام بزرگوار -این مرد

د او اولین عامل بـه درسـهاى تهـذیب    و به قصد یاد دادن به دیگران نبوده است؛ بلکه خو
نفس است. همه دیدند، همه فهمیدند و تصدیق کردند که ایـن مـرد از مقـام و از مطـرح     

حتى اگر آن ریاست، مرجعیت باشـد کـه یـک ریاسـت روحـانى و       -شدن براى ریاست
رویگردان است و بـراى مقـام و منصـب و رتبـه و شخصـیت، هیچگونـه        -معنوى است

کردنش تالش کنند، تـا آنجـایى   لکه اگر دیگران هم بخواهند براى مطرحتالشى نمیکند؛ ب
ـ     و که بتواند، مانع میشود. بعد از گذشت حدود یک سال اللَّـه  تنـیم از فـوت مرحـوم آی

 بروجردى، نهضت اسالمى شروع شد. 
  

    ُ  ُ    
عـاد ایـن شخصـیت آشـکار شـد و آن،      ، بعـد دیگـرى از اب  1341ي دوم سال در نیمه

هوشیارى و تیزفهمى و توجه به نکاتى که غالباً به آن توجه نمیکردنـد، از یـک طـرف، و    
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ي دولت در آن زمـان، قیـد   نامهغیرت دینى از طرف دیگر بود. خیلیها شنیدند که تصویب

جـه  مسلمان بودن و سوگند به قرآن براى فرد منتخب را حذف کرده است؛ امـا خیلـى تو  
حال خیلى اهمیت داشت؛ دلیل هم این بود کـه  نکردند که این چقدر اهمیت دارد! درعین

ـ  خودشـان آن را تشـکیل    -ىِ آن زمـان، مجلـس فرمایشـى بـود    با آنکه مجلس شوراى ملّ
میدادند و فقط نامزدهاى مورد قبول خودشان به آنجـا میرفتنـد؛ در واقـع انتخـاب مـردم      

وجود این، آن رژیم جرأت نکرد آن مقرّرات مربوط بـه  با  -وجود نداشت و انتصاب بود
پـا بـود، مطـرح کنـد. ترسـیدند       ي اسالم را در وقتى که مجلس سـرِ انجمنها و این مسئله

منعکس شود؛ گذاشتند در غیـاب مجلـس! مجلـس را در آن وقـت منحـل کـرده بودنـد؛        
که پشت سرِ ایـن  اى آن را تصویب کردند! این نشان میداد مجلس نبود؛ در محیط دربسته

قضیه، حرفهاى فراوان و مقاصد زیادى هست. این را کسـى نمیفهمیـد؛ امـا امـام ایـن را      
فهمید و ایستاد. غیرت دینى او، او را وادار کرد که در این مسئله پیشـقدم شـود و مبـارزه    

 الظّاهر کوچک ضداسالمى را شروع کند و این کار را هم کرد.ي علىبراى این زاویه
  

    ،  (ره)  
ي مهم وجـود دارد: امـام بزرگـوار حتـى در میـدان مبـارزه هـم        در همینجا یک نکته

نخواست جلو بیفتد. خود ایشان براى ما نقل کـرد کـه در اول شـروع نهضـت، در منـزل      
اى هـ همـدور اللَّه حائرى، با یک نفر از مراجع معروف وقت آن زمـان، و از ه تمرحوم آی

خودشان صحبت میکرد و به ایشان گفته بود شما جلو بیفتید، ما هم دنبـال شـما حرکـت    
اى را که بر دوش خـود  میکنیم. امام مقصودش این بود که تکلیف انجام بگیرد؛ آن فریضه

احساس میکرد، انجام دهد؛ جلو افتادن مطرح نبود. البته دیگران آنقدر توانـایى و جـرأت   
میــدان را نداشــتند و بــه امــام نمیرســیدند. امــام بطــور طبیعــى رهبــرى و  ورود در ایــن 

دارى این حرکت را بر عهده داشت؛ این مبارزه را شروع کـرد و بـه مـردم تکیـه     سررشته
ى علمیـه و مراجـع حـدس نمیـزد کـه یـک       هاحوزهکس از بزرگان نمود. تا آن روز هیچ

تواند پشتیبانى مردم را جلب کند؛ امـا  حرکت دینى، آن هم در آن دوران اختناق، اینگونه ب
امام در همان روز گفت من به پشتیبانى این مردم حرکت میکنم؛ مردم را به این بیابان قـم  

ي ایـران جمـع میشـوند و    دعوت میکنم. او میدانست که اگر مردم را دعوت کند، از همه
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 آورند.وجود مىیک اجتماعِ عظیمِ غیرقابل عالج براى دولت آن وقت و رژیم فاسد به 
عد جدیدى از شخصیت این مرد آشکار شد؛ بعد قدرت رهبـرى، شـجاعت   در اینجا ب

کاریهاى کارهاى دشمن، هوشیارى نسبت به هدفهاى دشمنان؛ این سیاسى، آشنایى با ریزه
 بعد در عمل آشکار شد.  

  

      
سال شـدت عملهـا و فشـارها و کشـتارها     رسید که  -یعنى سال دوم مبارزه -42سال 

بود. آنجا امام مثل خورشیدى در آسمانِ امیدهاى ملت ایران ظـاهر شـد. در موضـع یـک     
ي احساسات الزم براى یک مرد جهـانى، یـک   مرد فداکار و یک آتشفشان؛ کسى که همه

 مرد میهنى، یک مرد اسالمى در او جمع است؛ شجاعت الزم را دارد، قدرت بسیج عظـیم 
ي کماندوها به که ماجراى حمله 42مردم را دارد، صراحت الزم را دارد؛ چه در اول سال 

کـه عظمـت امـام     42ي قم پیش آمد و چه در پانزده خرداد سال ي فیضیه و حوزهمدرسه
ي عظیمـى  در آنجا آشکار شد. ملت ایران ناگهان احساس کرد که پشت و پناهى دارد؛ قلّه

به او چشم بدوزد و به آن توجه کند. امام در پانزده خرداد اینگونـه  وجود دارد که میتواند 
در صحنه ظاهر شد. بعد از این ماجرا، زندان و تبعید و فشارهاى فراوان وجود داشـت و  
امام در آن روز جوان نبود. براى ما که آن روز جـوان بـودیم، زنـدان رفـتن و ماجراهـاى      

یشتر شبیه یک سرگرمى بود؛ امـا امـام در آن   آمد، خیلى سخت نبود؛ بمشکلى که پیش مى
سه سالگى، این مرد بـا   و سه ساله بود. در شصت و شصت -در سال شروع مبارزه -سال

جوشش احساس خود میتوانست احساسات یک ملت را به جوشش آورد. زندان رفـتن و  
گذشـتگى  تبعید شدن براى کسى در آن سنین، کار آسانى نبود؛ اما این فـداکارى و از خود 

و خطرپذیرى در این مرد آشکار شد. این هم بعد جدیدى بـود؛ یعنـى مـردى کـه در راه     
آرمانهاى بزرگ و در راه تکلیف شرعى، هیچ مشکلى نمیتوانست مانع راه او بشـود. ایـن   

ي امام، اول به ترکیه و بعد هـم بـه عـراق    به تبعید چهارده ساله 43و  42جریان، در سال 
 منتهى شد.
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 ّ          

نظیر و حقیقتـاً اسـتثنایى در   اى از شخصیت این مرد کمدر دوران تبعید امام، ابعاد تازه
زمان ما بروز کرد؛ چیزهایى که انسان در زنـدگى شخصـیتهاى بـزرگ، بعضـى از آنهـا را      

قـول معـروف مـذاکرات     و به -بندرت مشاهده میکند. اوالً او در موضع یک طرّاح فکرى
قرار میگیرد که طرح یک حکومت را، طرح یک نظـام را، طـرح    -سیاسى، یک تئوریسین

ي موجـود و  یک بنا و دسـتگاه جدیـد را میریـزد؛ آن هـم طرحـى کـه هیچگونـه سـابقه        
محسوسى در مقابل چشم ندارد. بناى اسالمى، با توجه به نیازهاى دنیاى جدید و مسائلى 

ح است؛ ترکیب این مسائل، میشود طرّاحى یک نظام. ثانیاً این مرد با اینکه که در دنیا مطر
در ایران نبود، اما از راه دور، مدت چهـارده سـال قضـایاى مبـارزات اسـالمى و نهضـت       
اسالمى در ایران را به معناى واقعى کلمه رهبرى کرد. در طول این مدت چهارده سـال و  

شدت اختناق و فشـار   -55و  54تا  49و  50ى یعنى از سالها -بخصوص چند سال اخیر
زیاد بود. گروهها، گروهکها، احزاب سیاسى گوناگون، مخفى، مبارز، سیاسى، غیرسیاسـى  

آمدند و همه در زیر فشارهاى رژیم مضمحل میشدند و از بین میرفتنـد و یـا   وجود مى به
المللى هـم داشـتند؛ بـه    خاصیت میشدند. با اینکه بعضى از آنها پشتیبانهاى سیاسى بینبى

متّصـل بودنـد و از آنجـا هـدایت و کمـک       -بخصـوص بـه شـرق    -بلوك شرق و غرب
میشدند، اما نهضت امام متّکى به تشکیالت حزبى نبود. امـام هـیچ تشـکیالت حزبـى در     

اى شاگردان و دوستان و آشنایان به فکر او و متن مردم بودنـد.  داخل کشور نداشت؛ عده
ها پیام میداد، مخاطب او، آن عده دوستان و آشـنایان مخصـوص   اعالمیهامام هم وقتى در 

ي مردم حرف میـزد و آنهـا   او نبودند؛ مخاطب او، متن مردم بودند. او با متن مردم و توده
ي فکـر  را هدایت میکرد و توانست در طول چهارده، پـانزده سـال، از راه دور ایـن مایـه    

هنها عمیق کند، ثانیاً در سطح جامعه توسـعه دهـد؛   اسالمى و نهضت اسالمى را اوالً در ذ
دلهاى جوانان و ذهنها و ایمانها را به آن متوجه کند، تا زمینه براى آن انقالب عظیم آمـاده  

اى انجام میدادنـد، امـا   شود. خیلیها در داخل کشور کارهاى بزرگ و مخلصانه و فداکارانه
ي این تالشها شکست میخـورد و  نبود؛ همه کدام از این کارهااگر مرکزیت امام نبود، هیچ

افتاد، او بود و دیگـران هـم   که از نفس نمىافتادند. آن کسىي این انسانها از نفس مىهمه
به نیروى او قوت و نیرو میگرفتند. بعد هم هدایت حقیقى یـک حرکـت انقالبـى و یـک     
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ات گونـاگون  نهضت بزرگ در طول مدت چهارده سال و عبـور دادن آن از آن همـه عقبـ   
توسط آن بزرگوار بود. طورى شد که افکار غیراسالمى و ضد اسالمى به انزوا گراییدند و 

ـ  به حاشیه رانده شدند؛ روزبه ر منطقـى و مسـتحکم و قـوى،    روز فکر اسالمى و ایـن تفکّ
ي قضـایاى مهـم، حضـور امـام     ي خود را بر افکار دیگر ثابت و آشکار کرد. در همهغلبه

 محسوس بود. 
  

  (ره)  »  «    
هـاى  را با اتّکا به مایه» والیت فقیه«فکر  -مرکز فقاهت -، امام در نجف1347در سال 

جزو مسلّمات فقه شیعه است. اینکه حـاال  » والیت فقیه«البته  محکم فقهى از آب درآورد.
آن را قبـول   علمـا را ابتکـار کـرد و دیگـر    » یهوالیت فق«سوادها میگویند امام بعضى نیمه

ي که با کلمات فقها آشناست، میداند کـه مسـئله   اطّالعى است. کسىنداشتند، ناشى از بى
جزو مسائل روشن و واضح در فقه شیعه است. کارى که امام کرد این بـود  » والیت فقیه«

ى امـروز و سیاسـتهاى   که توانست این فکر را با توجه به آفاق جدید و عظیمى کـه دنیـا  
دار و مسـتحکم و مسـتدل و   امروز و مکتبهاى امـروز دارنـد، مـدون کنـد و آن را ریشـه     

باکیفیت سازد؛ یعنى به شکلى درآورد که براى هر انسان صاحبنظرى که با مسائل سیاسى 
 روز و مکاتب سیاسى روز هم آشناست، قابل فهم و قابل قبول باشد.

 -بخصـوص در ایـن سـالهاى آخـر     -آن دوران چهارده سالهعزیزان من! در ایران، در 
مبارزان اسالمى احساس تنهایى نمیکردند؛ همیشه احساس میکردند که امام با آنها مـرتبط  

 و متّصل است.  
  

     ُ  (ره)   
م آشـکار  در ماجراى درگذشت فرزندش، یک بعد دیگر از ابعاد ایـن شخصـیت عظـی   

که این عظمتها در درون عواطف و در شد. خیلیها بزرگند، عالمند، شجاعند؛ اما آن کسانى
زوایا و اعماق دل آنها امتداد داشته باشد، خیلى زیاد نیستند. مرد مسنّى در سـنین نزدیـک   

که در واقـع   -اش از دنیا رفتبه هشتاد سال در آن زمان، وقتى که فرزند فاضل و برجسته

  
 .        
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 -او هم یک پسر برجسته و یک فاضل و یـک عـالم ممتـاز و یـک امیـد آینـده بـود       پسر 
ي الهـى  مرگ مصطفى از الطاف خفیه«اى که از او نقل شد و شنیده شد، این بود که جمله
او این را مهربانى الهى و لطف پنهانى خدا تلقّى کرد؛ اینطور فهمید که خـدا بـه او   »! است

هانى! ببینید چقدر عظمت میخواهد در یک انسـان! ایـن   لطف کرده است؛ آن هم لطفى پن
مصیبتها و این سختیها و این شدتهایى که در دوران انقالب بر این مرد بزرگ وارد آمـد و  

اش در همین عظمت روحـى اسـت کـه در    او مثل کوه استوارى آنها را تحمل کرد، ریشه
ي تبعیـد ایشـان از   د هم قضیهمقابل مرگ عزیزى اینچنین، چنین برخوردى پیدا میکند. بع

عراق و شروع هجرت آن بزرگوار به کویت و سپس به فرانسه بود؛ که فرمود اگر به مـن  
ي ي اقامت در کشورى ندهند، فرودگاه به فرودگاه خواهم رفت و پیامم را بـه همـه  اجازه

نظیـر، آن  دنیا خواهم رساند. آن عظمت، آن شجاعت، آن شـرح صـدر، آن اسـتقامت کـم    
رت رهبرى الهى و پیامبرگونه، باز خودش را در اینجا نشان داد. این هم بعـد جدیـدى   قد

از ابعاد شخصیت آن بزرگوار بود. بعد هم که جریانِ آمدن ایشان به ایران و مواجهه با آن 
 قضایا و تشکیل نظام جمهورى اسالمى بود.

  
ُ ؛        ِ ُ   

ي بعد از تشکیل نظام اسالمى، از ابعاد وجودى امام مشاهده شد، ه که در دورهآنچ
بنظر من به مراتب مهمتر و عظیمتر بود از آنچه که قبالً دیده شده بود. در این دوران، 

در دو بعد و دو چهره مشاهده میشود: در دوران  -این شخصیت برجسته و ممتاز -امام
ي یک زاهد و و زمامدار است؛ یک چهره، چهره ي رهبرحکومت، یک چهره، چهره

عارف. ترکیب این دو با هم، از آن کارهایى است که جز در پیامبران، جز در مثل داود و 
انسان نمیتواند دیگر پیدا کند.  )وسلّموآلهعلیهاللَّهصلّى(سلیمان، جز در پیامبرى مثل پیامبر خاتم
سالهاى متمادى آنها را لمس کرده؛ ما هم که از اینها حقایقى است که ملت ایران در طول 

نزدیک شاهدش بودیم و دیدیم. تربیت اسالمى و قرآنى این است. امام به چنین چیزى 
همه را دعوت میکرد؛ نظام اسالمى را براى تربیت انسانهایى از این قبیل میخواست و 

حاکم و زمامدار و ي یک میپسندید؛ همانطور که خود او مظهر اعالى آن بود. در چهره
رهبر، امام بزرگوار مردى هوشیار، باشهامت، باتدبیر، باابتکار و دریادل بود. امواج 
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ي سنگینى نبود که اهمیتى محسوب میشدند. هیچ حادثهسهمگین در مقابل او چیز کم
ي بتواند او را شکست دهد و او را به خضوع در مقابل آن حادثه وادار کند. در همه

که خیلى زیاد  -ي رهبرىِ آن بزرگوار پیش آمدساله و سختى که در زمان دهحوادث تلخ 
ي آن جنگ، آن حمله -کدام از این حوادثي آنها بزرگتر بود. هیچامام از همه -هم بود
ي اقتصادى، آن هاى کودتا، آن ترورهاى عجیب و غریب، آن محاصره، آن توطئهامریکا

نمیتوانست  -لف میکردندتمنان با شکلهاى مخکارهاى عظیم و عجیب و غریبى که دش
ي این حوادث، قویتر و این مرد بزرگ را دچار احساس ضعف و شکست کند او از همه

مردم اعتقاد داشت. او به نظر و به رأى  يتقد به مردم بود؛ حقیقتاً به آرابزرگتر بود. او مع
به  -صحبت خواهم کرد باره مختصرىي دوم در اینکه من در خطبه -مردم اعتقاد داشت

 مردم از صمیم قلب عالقه داشت؛ به مردم عشق میورزید و آنها را دوست میداشت.
  

؛        
ي امتیاز آنها میشد، تا آنجایى کـه  اغلب آن صفاتى که در زمامداران مختلف عالم، مایه

جتمع میدیدیم. او، هم عاقـل بـود،   ما در امام م -من بررسى کردم و به ذهنم رسیده است
شناس بود، هم به دوست اعتمـاد میکـرد و   هم دوراندیش بود، هم محتاط بود، هم دشمن

ي صفات و خصوصـیاتى  اى را که به دشمن وارد میکرد، قاطع وارد میکرد. همههم ضربه
ه که براى یک انسان الزم است تا بتواند در چنین جایگاه حساس و خطیرى انجـام وظیفـ  

 کند و خدا و وجدان خود را راضى نماید، در این مرد جمع بود.
  

      
امام به مردم اعتماد داشت. انقالب که پیروز شد، امام میتوانست اعالن کنـد کـه نظـام    

کـس هـم   ما، یک نظام جمهورى اسالمى است؛ از مردم هم هـیچ نظـرى نخواهـد؛ هـیچ    
راه  رفرانـدوم  ي اصـل و کیفیـت نظـام،    کرد؛ اما ایـن کـار را نکـرد. دربـاره    اعتراضى نمی

؛ و این نظام تحکـیم  »جمهورى اسالمى«انداخت و از مردم نظر خواست؛ مردم هم گفتند 
ي مـردم،  شد. براى تعیین قانون اساسى، امام میتوانست یک قانون اساسى مطرح کند؛ همه
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ن کند و بگوید اى را معیقبول میکردند. میتوانست عدهیا اکثریت قاطعى از مردم هم یقیناً 

کس هم اعتراض نمیکرد؛ اما امام این کار را نکـرد.  اینها بروند قانون اساسى بنویسند؛ هیچ
زودتـر   هرچـه امام انتخابات خبرگان را به راه انداخت و حتى عجله داشت که ایـن کـار   

کسـانى کـه    -هم کودتاست و انقالب نیسـت  که البته غالباً -انجام گیرد. در انقالبهاى دنیا
در رأس قرار میگیرند و زمامدار میشوند، براى خودشان یک سال، دو سال فرصـت قـرار   

گیرى شویم، باید این مدت بگذرد؛ اما همان را میدهند و میگویند تا وقتى آماده براى رأى
 -ود کـه اولـین انتخابـات   هم غالباً تمدید میکنند! امام دو ماه از پیروزى انقالب نگذشته ب

را به راه انداخت. یکى، دو ماه بعـد، انتخابـات    -جمهورى اسالمى رفراندوم یعنى همان 
خبرگان قانون اساسى بود. چند ماه بعد، انتخابات ریاست جمهورى بود. چنـد مـاه بعـد،    

مـردم   يامام چهار بار از آرا -باشد 58که همان سال  -انتخابات مجلس بود. در یک سال
کـه قـانون    -براى امور گوناگون استفسار کرد: براى اصل نظام، براى قانون اساسـى نظـام  

 -اساسى یکبار خبرگانش انتخاب شدند، یکبار خود قانون اساسـى بـه رأى گذاشـته شـد    
 براى ریاست جمهورى و براى تشکیل مجلس شوراى اسالمى.

آنچه را که مردم میخواهنـد و  امام به معناى واقعى کلمه معتقد به آراء مردم بود؛ یعنى 
ي کار را هـم بدسـت   شان بر آن متمرکز میشود. البته در این کارها هیچ وقت سررشتهیآرا

بازانند؛ غیر از مدعیان سیاستند؛ غیـر از مـدعیان   داد. مردم، غیر از سیاستیبازان نمسیاست
داران و ب و داعیـه طرفدارى مردمند. امام به مردم اعتماد داشت. خیلى از گروهها و احـزا 

بازان و امثال اینها بودند؛ امام به اینها کارى نداشت؛ میدان هم به اینهـا  سیاستبازان و حزب
طلبى کنند و به نام مردم حرف بزنند و عوض مردم تصمیم بگیرنـد؛  داد که بیایند زیادهینم

هاى مسـلّح  ي نیرومردم احترام میگذاشت. جنگ پیش آمد؛ در نقش فرمانده يلیکن به آرا
ي اقتصادى پیش آمد؛ امام پشتیبان کامل بود؛ پشتیبان روحـى  ي محاصرهظاهر شد. مسئله

دستگاههاى دولتى. اول انقالب، براى کارهاى گوناگون و براى حمایـت از مستضـعفان و   
محرومان، امام دستورات فراوانى داد و کارهاى زیادى انجام گرفت. مؤسساتى مثل جهـاد  

ي امداد، مثل بنیاد مستضـعفان و جانبـازان و مثـل    بنیاد مسکن، مثل کمیته سازندگى، مثل
رسانى به مـردم تشـکیل شـد. مسـائلى کـه بـراى امـام در        بنیاد پانزده خرداد، براى کمک
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 ي کشور مطرح بود، اینها بود. حاکمیت و در اداره
  

؛           
رهبر بودن امام در موضع یک انسان مقتدر و یک انسان بااراده بـود؛   این، بعد حاکم و

انسانى که اگر جنگ پیش بیاید، میتواند تصمیم بگیرد؛ اگر صلح هم باشد، میتواند تصمیم 
گیـرى کنـد. امـا    ي یک کشور و براى مواجهه با دشمنان، میتواند تصمیمبگیرد. براى اداره

ى و خصوصى خود، یک انسان زاهـد و عـارف و   ي زندگى شخصهمین انسان، در چهره
منقطع از دنیاست. البته منظور، دنیاى بد است؛ همان چیزى که خود او میگفت دنیاى بـد،  

زمـین و درخـت و آسـمان و     -آن چیزى است که در درون شماست. این ظواهر طبیعت
ا را آبـاد کـرد.   دنیاى بد نیست. اینها نعمتهاى خداست؛ باید اینهـ  -اختراعات و امثال اینها

طلبى و آن احساس تعلّقى است کـه در درون انسـان   دنیاى بد، آن خودخواهى، آن افزون
 است. امام از این دنیاى بد بکلّى منقطع بود.

که عزیزترین انسـانها بـراى    -او براى خودش هیچ چیز نمیخواست. براى تنها پسرش
امام شـنیده بـودیم کـه میفرمـود اعـزّ      امام، مرحوم حاج احمد آقا بود و ما بارها این را از 

در ده سـال آن حکومـت و آن زمامـدارى و رهبـرى      -اشخاص در نظر من ایشان اسـت 
بزرگ، یک خانه نخرید. ما مکرّر رفته بودیم و دیده بودیم که عزیزترین کس امـام، در آن  

زرگوار ي منزل امام بود، داخل دو، سه اتاق زندگى میکرد. آن باى که پشت حسینیهباغچه
ـ   براى خود، زخارف دنیوى و ذخیره و افزون عکـس،  هطلبى نداشت و نخواسـت؛ بلکـه ب

آوردند که آن هدایا را در راه خدا میداد. آنچه را هم که داشـت  هدایاى فراوانى برایش مى
المال مصرف میکـرد. همـان   المال نبود، براى بیتو متعلّق به خود او بود و مربوط به بیت

ي قابل قبـولى بـراى پسـرش    پانزده میلیون تومان خانه ،نبود آن روز با ده آدمى که حاضر
صدها میلیون تومان مال شخصى خود را براى نقـاط   -ولو از مال شخصى خودش -بخرد

زدگـان و جاهـاى   براى آبادانى، براى کمک به فقـرا، بـراى رسـیدگى بـه سـیل      -مختلف
ر مواردى پولهاى شخصى خـود امـام   الع داشتیم که دصرف میکرد. ما اطّ -مختلف دیگر

بود که به اشخاصى داده میشد، تا بروند آنها را مصرف کنند؛ اینها هدایایى بود که مریـدان  
 مندان و دوستان براى امام آورده بودند.و عالقه
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شب، اهل دعا، تضرّع، ارتبـاط بـا خـدا،    نیمه ياو اهل خلوت، اهل عبادت، اهل گریه
ي باصـالبتش دشـمنانِ   شعر و معنویت و عرفان و ذوق و حال بود. آن مردى کـه چهـره  

وقتـى کـه    -آن سد مسـتحکم و کـوه اسـتوار    -ملت ایران را میترساند و به خود میلرزاند
ـ    مسائل عاطفى و انسانى پیش مى ک انسـان  آمد، یک انسان لطیف، یـک انسـان کامـل و ی

ام که یک وقت در یکى از سـفرهاى مـن، خـانمى    مهربان بود. من این قضیه را نقل کرده
خودش را به من رساند و گفت از قول من به امام بگویید که پسرم در جنگ اسـیر شـده   

اند. من پسرم کشته شده، اما بـرایم اهمیـت   بود و اخیراً خبر کشته شدن او را برایم آورده
سـالمت شـما اهمیـت دارد. آن خـانم ایـن جملـه را در اوج هیجـان و         ندارد؛ براى مـن 

احساس به من گفت. من خدمت امام آمدم و داخل رفتم. ایشان سرِ پا ایستاده بود و مـن  
همین مطلب را برایش نقل کردم؛ دیدم این کوه استوار و وقار و اسـتقامت، مثـل درخـت    

د فرورفت. مثل کسى که دلـش بشـکند؛   تناورى که ناگهان بر اثر توفانى خم شود، در خو
ر از    روح و جان و جسم او تحت تأثیر این حرف مادر شهید قرار گرفـت و چشـمانش پـ

 اشک شد!
ي خصوصى، با دو سه نفر از دوستان، منزل مرحوم حاج احمـدآقا  شبى در یک جلسه

اریـد،  نشسته بودیم؛ ایشان هم نشسته بود. یکى از ما گفتیم: آقـا شـما مقامـات معنـوى د    
اى ما را نصیحت و هدایت کنید. آن مرد با عظمتـى کـه   مقامات عرفانى دارید؛ چند جمله

ي کوتـاه یـک   گونـه ي سـتایش آنگونه اهل معنا و اهل سلوك بود، در مقابـل ایـن جملـه   
ي ما مثل شاگردان و مثل فرزندان امام بودیم؛ رفتار ما مثل فرزنـد  که البته همه -شاگردش

آنچنان در حال حیا و شرمندگى و تواضـع فـرو رفـت کـه اثـر آن در       -وددر مقابل پدر ب
رفتار و جسم و کیفیت نشستن او محسوس شد! در حقیقت ما شـرمنده شـدیم کـه ایـن     
حرف را زدیم که موجب حیاى امام شد. آن مرد شجاع و آن نیـروى عظـیم، در قضـایاى    

 عاطفى و معنوى، اینگونه متواضع و باحیا بود.
  

؛           
ي اینها را امام از عمل به ى آخرى که من میخواهم عرض کنم، این است که همهنکته
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دین، از پایبندى به دین، از تقوا و از مطیع امر خدا بودن داشت. خـود او هـم بارهـا ایـن     
بیان میکـرد: هرچـه هسـت، از    آورد و زبان مى ي کلمات خود برگونهمضمون را در گونه

ي خدا بود؛ حل در حکـم الهـى   خداست. او همه چیز را از خدا میدانست؛ هضم در اراده
بود: انقالب را خدا پیروز کرد؛ خرمشهر را خدا آزاد کرد؛ دلهاى مردم را خدا جمع کـرد.  

رحمت او همه چیز را از منظر الهى میدید و عامل به احکام بود؛ خداى متعال هم درهاى 
 را به روى او باز کرد.

 

        
امام را ادامه میدهیم. اوالً این  بعد از رحلت امام، ما اعالم کردیم که راه امام و خطّ

حرکت، از روى تقلید نبود؛ حرکتى براساس تجربه و آگاهى بود. راه امام، راه نجات این 
  .دوران حیات آن بزرگوار بود و هم امروز هستکشور، هم در آغاز انقالب، هم در 

 

         
 اما راه امام چیست؟ مقصود ما از راه امام کدام است؟

  

 ّ        ؛  
ام بـه حسـاب   ام اى که ما آن را راه امام و خطّي مهم را از مجموعهمن چند مشخّصه

ي اول بود؛ اول، اسـالم و دیـن   آوریم، عرض میکنم. چند مطلب از نظر امام، در درجهمى
آورد. انقـالب و نهضـت   بود. امام، هیچ ارزشى را باالتر از ارزش اسالم بـه حسـاب نمـى   

امام، براى حاکمیت اسالم بود. مردم هم که این نظام را قبول کردند، این انقالب را بـه پـا   
ي اسالمى بود. سرِّ موفقیت امام این بود کـه صـریح   و امام را پذیرفتند، براى انگیزه کردند

پوشى، اسالم را روى دست گرفت و اعالم کرد من میخواهم براى اسالم کار و بدون پرده
ي اسالم است. قبل از دوران انقالب ما کسانى در کشور مـا و در  کنم و همه چیز در سایه
اند که حقیقتاً به اسالم اعتقاد داشتند، اما جرأت نمیکردند، یـا  بودهبعضى کشورهاى دیگر 

خواستند صریحاً اسالم را مطرح کنند؛ تحـت نامهـاى دیگـرى وارد میـدان میشـدند و      ینم
عموماً شکست خوردند. علت اینکه امام پیروز شد، چـون هـدف خـود را کـه حاکمیـت      
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فرمود، در دو بخش قابـل توجـه اسـت:     اسالم است، صریح بیان کرد. البته اسالم که امام

یکى بخش اسالم در قالب نظام. امام، اینجا خیلى سختگیر بود و به یک کلمه کم یا زیـاد،  
راضى نمیشد؛ به یک مسامحه، چه در مسائل اقتصادى، چه غیره، راضى نمیشد. همه جـا  

مى و مرّ اسالم. نظام اسالمى، مجلس شـوراى اسـالمى، دولـت اسـالمى، قضـاوت اسـال      
دستگاههاى گوناگون باید بر طبق مصالح، خط اسالم و راه حاکمیت اسالم را دنبال کنند. 

ي دوم در مورد پایبنـدى  امام، این را دنبال میکرد و تا آنجا که توانست، تالش کرد. چهره
به اسالم، عمل فردى اشخاص اسـت. در اینجـا دیگـر آن صـالبت و قاطعیـت و اعمـال       

اینجا موعظه، نصیحت، زبان خوش و امر به معروف است. امـام، بـه   قدرت، وجود ندارد. 
این عقیده داشت. پس اول چیزى که در خط امام، مهم اسـت، تعقیـب هـدف اسـالمى و     

 ي عمل است.ي ایمان و در صحنهحاکمیت اسالمى در صحنه
  

؛      ّ    
کـس در نظـام   هـیچ  -کـه عـرض کـردم    همانطور -دومین مطلب، تکیه به مردم است

اسالمى نباید مردم، رأى مردم و خواست مردم را انکار کنـد. حـاال بعضـى، رأى مـردم را     
ي اعمال مشروعیت اسـت. بـدون آراء مـردم، بـدون     ي مشروعیت میدانند؛ الاقل پایهپایه

 ي نظـام اسـالمى، سـرِ پـا نمیشـود و     حضور مردم و بدون تحقّق خواست مـردم، خیمـه  
نمیماند. البته مردم، مسلمانند و این اراده و خواست مردم، در چارچوپ قوانین و احکـام  
اسالمى است. امام، مجمع تشخیص مصلحت را درست کرد؛ یعنى آراء مردم که مظهـرش  
مجلس شوراى اسالمى است، و حدود اسالمى که مظهرش شوراى نگهبان است، اگر بین 

خیص مصلحت تصـمیم میگیـرد. آنجـایى کـه مصـلحت      آنها اختالفى پیدا شد، مجمع تش
کشور اقتضا کند، آن را بر این مقدم میدارد. مجمع تشخیص مصلحت را هم امام درسـت  
کرد. آنچه که در مورد آزادى گفته میشود، همه در شکم این حرکت عظیم و این سـرخطّ  

از راه رسـیده،  اى تـازه  وجـود آورد. حـاال عـده    ى است که امام براى این کشـور بـه  مهم
میخواهند آزادى، آزادى فکر و آزادى رأى را به امام و دستگاه امام و نظام اسـالمى، تـازه   
یاد بدهند و تلقین کنند! این خطى بود که امام، حرکت نظام اسالمى را بر این خـط قـرار   

کـه همـه    -ي قبـل و دولـت قبـل   چه امروز، چه در دوره -داد. بحمداللَّه مسئوالن کشور
پروردگان امام هستند، این چیزها را از بـن دنـدان دانسـتند و    ردان امام بودند و دستشاگ

 باور کردند؛ نمیخواهد دیگرى بیاید و به اینها یاد بدهد.
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؛    ّ       
هاى خط امام، عـدالت اجتمـاعى و کمـک بـه طبقـات مستضـعف و       سوم از مشخصه
آنها را صاحب انقالب و صاحب کشور میدانست. امام، پابرهنگان را  محروم است که امام

مهمترین عنصر در پیروزیهاى این ملت میدانست؛ همینطور هـم هسـت و همـانطور کـه     
ي گفتیم، امام به گفتن هم اکتفا نکرد. امام از همان اول انقالب، جهـاد سـازندگى، کمیتـه   

و بنیاد مسـکن را بـه وجـود آورد و دسـتورات     امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد 
مؤکد به دولتهاى وقت داد. عدالت اجتماعى، جزو شعارهاى اصلى است؛ نمیشود ایـن را  

اى از آن طـرف  ي دوم قـرار داد و بـه حاشـیه رانـد. مگـر میشـود؟! حـاال عـده        در درجه
بله؛ انقالب اکتبـر   آیند که امام فرمود: انقالبِ ما انقالب نان نیست، براى نان نیست!درمى

مـثالً   -پیدا شد، بخاطر قطع شدن نان در شهرهاى اصلى آن روز 1917روسیه که در سال 
آمـد.  آن انقالب پیش نمى -همین نان معمولى -بود. اگر مردم آن روز نان داشتند -مسکو

اساس یک ایمان بود؛ امـا معنـایش ایـن نیسـت کـه       انقالب ما اینگونه نبود، انقالب ما بر
قالب نباید به زندگى مردم، به اقتصاد، به نان و به رفاه مردم بپـردازد. ایـن چـه حرفـى     ان

ي اول، مـورد نظـر   است!؟ امام به این مسائل میپرداخت و دستور میداد و آنچه در درجـه 
امام بود، عبارت بود از طبقات محروم و مستضعف. البته امروز کنارِ گودنشینها، آنهایى که 

بدون اینکه بداننـد واقعیتهـا    -اى بنشینند و دستور و نسخه صادر کنندشههمیشه بلدند گو
میگوینـد عـدالت اجتمـاعى تحقّـق پیـدا       -ولیتى احساس کننـد ئچگونه است، یا هیچ مس

خیلـى بایـد    -نکرده است! البته عدالت اجتماعىِ کامل، بالشک تحقّق پیـدا نکـرده اسـت   
ي غلطى را که در ایـن مملکـت   امه و نقشهاما نظام اسالمى آمد و آن برن -مجاهدت کنیم

که هیچ حقّى براى روستا و روستانشین و شهرهاى دوردست و طبقات محروم قائل  -بود
تغییر داد و بیشترین اهتمام را روى این چیزها گذاشت. امـروز بیشـترین اهتمـام     -نبودند

دولتهـا   دولت خدمتگزار ما براى نقاط محـروم اسـت. در طـول دوران انقـالب، همیشـه     
اینطور بودند؛ بیشترین اهتمامشان براى مردم محروم و نقاط محروم بود و کارهاى فراوان 
و خدمات عظیمى هم انجام گرفته است. اینها به برکت همین عنصر عدالت اجتمـاعى در  

 امام است. خطّ
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؛            

شناسى و فریب نخوردن از دشمن است. اولـین کـار دشـمن    یک عنصر دیگر، دشمن
این است که تبلیغ میکند هیچ دشمنى وجود ندارد! چطور نظام اسـالمى دشـمن نـدارد؟!    

ي سالهاى متمادى، محروم کرده اسـت؛ معلـوم   ي به یغما رفتهجهانخواران را از این سفره
 هـر  -ي اقتصـادى ر محاصـره در تبلیغات، د -است که دشمنند، میبینیم که دشمنى میکنند

 کارى که میتوانند در تقویت دشمن علیه نظام، میکنند؛ صریح هم میگویند!
، براى استکبار و براى جهـانخواران قابـل قبـول    امریکادر این مملکت، آنچه که براى 

نیست، استقالل این مملکت و استقالل و بیدارى این مردم است؛ آن دست ردى است که 
اند؛ این را نمیخواهند. با اسـالم  ي دشمنان این کشور و جهانخواران زدهنهاین مردم به سی

هم که دشمنند، به این علت است که اسالم این بیدارى را بـه مـردم داده اسـت؛ بـا ایـن      
دشمنند. امام، دشمن را میشناخت؛ روشهاى سیاسى و روشهاى تبلیغاتى آنها را میفهمیـد،  

 ایستاد.ىمیشناخت و در مقابل آنها محکم م
  

؛       ّ     
محور دیگر، عالقه و حساس بودن به سرنوشت مسلمانان عالم است. مسلمانان عـالم،  

فریقا و در همـین  آن ملتها در آسیا، در آیند. اآلعقل استراتژیک نظام اسالمى به حساب مى
ستند. این اظهار ارادتى که بـه امـام و بـه انقـالب     ي خود ما طرفدار نظام اسالمى همنطقه

میکنند، سابقه ندارد؛ نه امروز نسبت به هیچ کشورى در دنیا وجود دارد و معمول است و 
نه در گذشته چنین چیزى بوده است. این بخاطر اسالم است. امام روى سرنوشت برادران 

ي . اینها سرفصلهاى عمدهمسلمان، حساس بود. و باالخره تعالى علمى و سازندگى کشور
امام است؛ اسالم، مردم، پیشرفت کشور، دشمنى با دشمنان و حساسـیت نسـبت بـه     خطّ

امت اسالمى در آن هست. اینها خط امام است؛ ما به اینهـا پایبنـد بـودیم و هسـتیم و بـه      
 فضل پروردگار خواهیم بود. 

 



 ،  ، /  611  

 

     ِ   
از رحلت امام، چه دولتهایى که سر کارِ بودند چه دولت قبلى، چه در این سالهاى بعد 

دولت امروز ما چه دستگاه قضایی، چه مجلس شوراى اسـالمى و دسـتگاه قانونگـذارى،    
بحمداللّه کارهاى بزرگى کردند و خدمات بزرگى انجـام دادنـد. جزئیـات کارهـاى اینهـا      

ر در قـواى مختلـف بخصـوص در    ي عملیاتى که مسئوالن این کشـو آنقدر زیاد و صفحه
بر دوش آنهاست کردند بقدرى درخشان و زیاد است که  ي مجریه که بارهاى سنگینقوه

هر منصفى اینها را نگاه کند، تحسین خواهد کرد. من اگر بخواهم اآلن هم آنچه در ذهـنم  
بگوینـد  ي طوالنى است. اینها را باید خود آقایان بیایند به مردم هست بگویم، یک صفحه

اند! این به برکت پیروى از همین راه امـام  و توضیح دهند، تا ببینند که چه زحماتى کشیده
است. خداى متعال هم به این کشور تفضّـل کـرده اسـت. ایـن بنـایى کـه امـام سـاخت،         

ي عمیقى دارد. آثارى را هـم کـه   هاى محکم و ریشهبحمداللّه مستحکم مانده است و پایه
 قدرت الهى براى این مردم آورد، خیلى عظیم است. خداى متعال و دست

 
 1378/ 07/04ى معظّم شهداى هفتم تیر، هاخانوادهي قضائیه و در دیدار مسئوالن قوه

          
ي دینـى،  ي اسالمى، جبههدشمن که بیکار نیست. آنچه مهم است، این است که جبهه

ي خودى میگوییم ترفنـد دشـمن را بشناسـد؛    که به آن جبهه ي امام، جبههي انقالبهجبه
 بداند که دشمن چه میکند و چه میخواهد بکند و هدفش چیست. 

 
 در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى

 1378/ 04/ 10، (ع)جعفر صادق و امام (ص)به مناسبت میالد پیامبر اکرم 

 ِ      
شاءاللّه برکات و تفضّالت و فیوضات خود را بر روح مطهر امیدواریم که خداوند ان

و رهبر حقیقى این راه و استاد و پیشرو  ١جنبان این کاربزرگوار ما که او سلسله امام
 واقعى ما بود نازل کند. 

 
                                           

 ایجاد انقالب اسالمی.  1
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 21/4/78، مختلف مردم در دیدار جمعى از دانشجویان به همراه اقشار

       
به این مملکت، یـک خـواب پریشـان و     امریکابرگشتن  این دشمنان بدانند که خوابِ

غیرقابل تعبیر است. این عناصر داخلىِ حقیر، این عناصر سیاسىِ مطرود و منفور، که ملت 
اب کـرد، هجـده، نـوزده سـال     اینها را مثل دندان فاسدى بیرون آورد و به یک طرف پرتـ 

اند تا از ملت و از امام و از نام امام و از راه امام انتقام بکشـند. اینهـا   است که کمین گرفته
هم بدانند که اشتباه کردند؛ در همین قضیه هـم اشـتباه کردنـد، خودشـان را لـو دادنـد و       

 ي خودشان را مشخص کردند.  چهره
 

؛            
من به یک جریان سیاسى خاص اشاره نمیکنم؛ خطاب من به همه است. براى من، آن 

ي سیاسى دیگر، تفاوت نمیکند. براى من، خط و این خط و هر خط سیاسى و سلیقه
و مالك، راه خدا و راه امام و راه اسالم و حفظ کشور و رعایت مصالح مردم و  1مناط

ق به خط . براى من فرقى نمیکند که فالن کس متعلّي کشور مطرح استحفظ آینده
است. من به همه عرض میکنم؛ شما هم » ب«است، فالن کس متعلّق به خط » الف«

 هشیار باشید.
 

 8/5/78، ي تهران به امامت مقام معظّم رهبرىهاى نماز جمعهخطبه

        
ي ملت ایران بود. خیال کردند ملت ي غلط درباره، محاسبه2ي غلطشاناولین محاسبه

ایران از اسالم و از انقالب و از امام بریده است. نفهمیدند که این ملت، همان ملتى است 
ییها و دیگران، اطرافش هفت امریکاکه با اقتدار عظیم خود توانست نظام فاسدى را که 

ردارد و آن را نابود کند. این ملت، همان حصار درست کرده بودند، از داخل این کشور ب

                                           
 مالك.  1
 ي کوي دانشگاه.ي غلط دشمن در حادثهمحاسبه 2
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به دستور امام به خیابان آمد و در ظرف  1357یى بهمن امریکاملتى است که در کودتاى 
یى امریکاچند ساعت کار را تمام کرد. این ملت، همان ملتى است که در دفع کودتاى باز 

ي کرد که همه، در میدان و در صحنه آنچنان حضورى پیدا 59در این کشور در سال 
، 60امیدها را قطع نمود. این ملت، همان ملتى است که در اغتشاش منافقین در سال 

آنچنان قدرت خود را نشان داد که دشمنى را که به عناصر مزدور و خودفروخته و 
روسیاه منافق دل بسته بود، مأیوس کرد. این ملت، همان ملتى است که هشت سالِ تمام، 

قدرتهاى موجود و مادى دنیا به طرف مقابل ما کمک کردند، با ي جنگى را که همه
حضور خودش در صحنه، با همین بسیج، با همین دانشجویان، با همین جوانان، با همین 
کارگران، با همین روستاییان و با همین شهریها، توانست علیه خود آنها تمام کند. این 

ي دشمن به هر هر وقت که توطئهملت، همان ملتى است که در طول این بیست سال، 
آساى خود در خیابانها و در روى کرده است، با حضور سیلشکلى از اَشکال زیاده

آید و خس و خاشاکها را پاك میکند و اى که مىتظاهرات و در اجتماعات، مثل رودخانه
از بین میبرد، وارد میدان و صحنه شده و دشمن را ناکام کرده است. این همان ملت 

ست؛ این همان جوانانند؛ این همان نسل است. این نسل جدیدى که امروز رو آمده ا
شان این بود که خیال کردند ملت ایران از است، نسل اسالم است. خطاى در محاسبه

اسالم برگشته است؛ نه. فهمیدند که ملت ایران پایبند به اسالم است؛ پایبند به انقالب 
ر این نظام قدرتمند و صالح را میداند و درصدد است ي به نظام است؛ قداست؛ پیوسته

 که با ایستادگى، خودش مشکالت را حل کند.
 

            
حاال خودى و غیرخودى داریم یا نـداریم؟ اگـر   ». غیرخودى«و » خودى«گفته میشود 

ودینـد. امـا جریانـات سیاسـى، بلـه؛      بخواهیم ملت را حساب کنیم، نه؛ آحاد ملت همه خ
جریان خودى داریم، جریان غیرخودى هم داریم. خودى کیسـت؟ خـودى آن اسـت کـه     

ارادت دارد؛ براى مردم بصـورت   دلش براى اسالم میتپد؛ دلش براى انقالب میتپد؛ به امام
حقیقى نه ادعایى احترام قائـل اسـت. غیرخـودى کیسـت؟ غیرخـودى کسـى اسـت کـه         

از بیگانه میگیرد؛ دلش براى بیگانه میتپد؛ دلش براى برگشـتن امریکـا میتپـد.     دستورش را
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ي دوستانه با امریکا بود. غیرخودى آن کسى است که از اوایل انقالب در فکر ایجاد رابطه

اهانـت میکـرد،    اهانت میکرد؛ اما براى امریکا اظهار عالقه مینمود! کسـى بـه امـام    به امام
اگر کسى به دشمنان بیرون از مرز یـا همدسـتان آنهـا اهانـت میکـرد،      ناراحت نمیشد؛ اما 

باشد؛ چه کسى هستند، به ما ربطى  هرچهاند. اسمشان چیست، ناراحت میشد! اینها غریبه
 هاى نماز جمعه اسم کسى را بیاورم. ندارد که حاال بخواهم در خطبه

 
 25/5/1378، در خارج از کشور در دیدار وزیر امور خارجه و سفیران جمهورى اسالمى ایران

          
البته من اعتقاد خودم این است که ما تنبلى کردیم و از امکان عظیمـى کـه انقـالب در    

نکردیم؛ همچنان که از امکان عظیمـى کـه شخصـیت جـذّابِ      اختیارمان گذاشت، استفاده
امام، شخصیت خیلى جـذّاب و   استفاده کاملى نکردیم. شخصیتامام برایمان فراهم کرد، 

شخصـیت   المللـى، مجموعـاً  اى بود. آن شخصیت در معیارها و مقیاسهاى بـین العادهفوق
مثـل گانـدى و    -نظیرى بود. بنده مطالعات زیادى روى بعضى شخصیتهاى جذّاب دنیابى

لـذا   -خیلى اثرگذار بود -ما نبودند کدام به جذّابیت امامداشتم. هیچ -آفریقابعضى رهبران
میشـدید، اصـًال کشـور مـا را بـه اسـم امـام         شما سالهاى اول انقالب کـه وارد کشـورها  

اینجـا و   میشناختند؛ یعنى اسم امام قبل از آنکه ما بخواهیم آن را تبلیـغ و اعـالن کنـیم و   
کشـورهاى دیگـر    چسبیدیم و بـه میآنجا ببریم، وارد آن کشورها شده بود! ما به اسم امام 

  .استفاده کاملى نکردیم میرفتیم و از آن
 

 1378/ 02/06، جمهور و هیأت وزیران به مناسبت آغاز هفته دولتدر دیدار رئیس

       
خدا را حمد و شکر میکنم که این دولت فعال و کوشنده و این برادران عزیز را توفیق 
داد که بتوانند دو سال در یکى از حساسترین مقاطع تاریخ بعـد از انقـالبِ مـا، ایـن بـار      
مسئولیت سنگین را بر دوشهاى خودشان حمل کنند. امیدوارم همچنان کـه جنـاب آقـاى    

 هـایى کـه در وجـود شـریف امـام     خاتمى بدرستى بیان کردند، این راه با همان شاخصـه 
با قوت، با قدرت، با امید و با اعتماد به کمک الهـى ادامـه   عزیزمان متبلور و متجسد بود، 

 پیدا کند.
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 27/6/1378، )ره(در دیدار اعضاى ستاد یکصدمین سال تولد حضرت امام خمینى

            
ى است و فکـر میکنـد   اگر کسى براى این کشور، دنبال عزّت و شخصیت و هویت ملّ

اهدافش برسد، بایستى خطّ  يى پیدا کند تا بتواند به همهملّ بایستى این کشور، هویتکه 
بایستى در این کشـور، آن روح و   امام را دنبال کند. این یک طرز فکر است که باالخره ما

 جا برسیم. اگر کسى ایـن را فکـر   ى را تزریق کنیم تا بتوانیم به همههویت و شخصیت ملّ
را یک هدف مطلوب، یا یک مقدمـه الزم بـراى اهـداف دیگـر میدانـد، بـاز       میکند و این 

انقالبى که او تزریق کرد و روحى که او بـه ایـن ملـت     بایستى خطّ امام را دنبال کند. آن
خودشـان را از فُلـک    ن هم کسانى که شـما مالحظـه میکنیـد   داد، ضامن این معناست. اآل

ند و این حرکت عظیم و اصلى را ندیـده میگیرنـد،   انقالب کنار میکش يانقالب و از دایره
هستند که به سمت وابستگى پرتاب میشوند؛ چه بگویند، چه نگویند، چه اعتـراف   کسانى

مشى و هویت مستقل، در سایه احیاى خط و راه این مـرد   کنند، چه نکنند. آن استقالل و
اسـالمى میگـردد، بـاز    نظـام   بزرگ است. اگر کسى دنبال دیندارى این مردم و حاکمیـت 

همینطور است. اگر کسى دنبال گریز از تحجر و رسوبات فکرى غلط میگردد، بایـد خـطّ   
دنبال کند. امروز شما هر فکرى براى این کشور میکنید و هر هدفى براى این کشور  او را

 رسیم.این کشور زنده بماند، تا ما بتوانیم به آن اهداف ب در نظر میگیرید، باید خطّ امام در
 

        
مردم، بخصوص نسل جوان کنونى کشـور   يامام، شخصیت بزرگى بود. اى کاش همه

درخشندگیهاى شخصیت امام را آنطور که خواص و نزدیکان ایشـان   میتوانستند زیباییها و
ت جذّاب بود؛ علـم وافـر در   یک شخصیحس و لمس کردند و دیدند، ببینند. حقیقتاً امام 

عـارف و   علمى نبود. ایشـان فیلسـوفى بـزرگ،   بعدى و یکهاى متعدد داشت و تکرشته
فقیهى بزرگ و اصولىِ برجسته و ممتاز و صاحب مکتبى بود. ایشـان یـک معلّـم اخـالق     

طرف که وارد میشد، از لحاظ علمـى، ابعـاد عظیمـى را در ایشـان      بود. یعنى انسان از هر
به جمعِ شما دوستان ایـن را عـرض    ده میکرد. شاید من یک وقت دیگر به مناسبتىمشاه



616  / ،  ، 
 که امـروز بـه رحمـت خـدا     -کرده باشم که یکى از شخصیتهاى معروف فلسفه و عرفان

اى هـ هبراى یکى از دوسـتان کـه شـاگرد امـام بـوده و از چهـر       -رفته و در بین ما نیست
در یکـى از  « :نقـل کـرده بـود    -حمداللَّه هسـت ب نو اآل -فلسفه و عرفان است يبرجسته

فکـر   هرچهو  را مطالعه میکردم، به مطلبى رسیدم »الدینفتوحات محى«کشورهاى خارج 
دفعه به ذهنم خطور کرد که در زیـر  کردم، دیدم نمیتوانم آن مطلب را درست بفهمم. یک

او براى من جواب کسى که ممکن است این مطلب را از او سؤال کنم و  این آسمان، تنها
اى بـه ایشـان   امـام در نجـف بـود. نامـه     وقـت  آن »کافى و وافى داشته باشد، امام اسـت. 

 مینویسد که داستانى طوالنى دارد و حاال نمیخواهم جزئیاتش را بگویم.
غرض؛ ایشان در فلسفه، در عرفان نظرى، در سلوك عملـى، در اصـول، در اخـالق و    

ذوق، اى بود. در ضمن ایشان ادیب، شاعر خوشفرد برجسته بویژه در فقاهت در زمان ما
هـا را  قلّکهاى بچه يشاید قضیه محضر و انسانى مهربان و اهل رقّت قلب بود. منخوش

 باز هم نقل کرده باشم. این از وقایعى است که مشاهده خود من اسـت. گـاهى بـا ایشـان    
شکنند، یا فالن میجبهه، قلّکهایشان را نماز جمعه براى کمک به  ها سرِراجع به اینکه بچه

مـن بـه ایشـان داده اسـت، صـحبت میکـردم. ایـن مـرد         ي وسـیله  مادر شهید، پیغامى به
گذرانده بود، انقالب و جنگ  باعظمت، این مرد باصالبت، این انسانى که پانزده خرداد را

میشـد، چشـمهایش   را گذرانده بود؛ این کوه استوار، ناگهان مثل یک انسان رقیق، فشـرده  
این خصوصیات بود. ياشک میشد، درهم میرفت و اشک میریخت! یعنى جامع همه رِپ 

ایشان انصافاً از لحاظ پختگى سیاسى و از لحاظ بینشهاى عمیق سیاسى استثنایى بـود.  
آنچه در آینه جوان بیند، پیـر در خشـت   «دیدیم که میگویند: واقعاً ما این را در مورد امام 

ســالهاى متمــادى،  سیاســت کشــور بــودیم. بنــده ي! مــا واقعــاً در صــحنه»بینــدخــام آن 
جمهور بودم. اغلب با دوستان و دیگر مسئوالن کشور مینشسـتیم، بحـث میکـردیم،    رئیس
مد؛ پـیش آن مـرد میـرفتیم، بعـد     آمیزدیم، تحلیل میکردیم، نتایج مهمى بدست می حرف

این  يبینى ایشان به نحوى است که همهعاً روشنمیدیدیم واق اى میگفت،ایشان مثالً نکته
 الشّعاع قرار میدهد!تحت خاص، يتالشهاى سیاسى و کارهاى فنّى را در یک مسئله

کسى که عاشق علـم،   غرض، از شخصیتى با این عظمت، جا دارد که تجلیل شود. هر
ق عرفان و شجاعت و شهامت، عاشق تقوا و پاکدامنى و عاش عاشق ادبیات و ذوق، عاشق
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شـجاعت و شـهامت و    کسـى کـه   اللَّه است، بـه ایـن مـرد عشـق میـورزد. هـر      فناى فى
هـاى  ستاید، به این مرد عشـق میـورزد. اینهـا همـه، جنبـه     میانقالبیگرى و غیرت دینى را 

 . حقیقتـاً اینگونـه اسـت؛ هـر    »مادح خورشید، مداح خود است«امام است؛ یعنى  شخصى
مـدحِ راسـتى باشـد و از روى معرفـت، در واقـع       د، اگـر ایـن  کسى که امام را مدح میکن

. »و فهمیـدم  من ایـن حقیقـت زیبـا را در او دیـدم    «خودش را مدح میکند و میفهماند که 
بنابراین اگر امام، هیچ خصوصیت دیگرى براى ما نداشت، همین یک خصوصیت، کـافى  

مقدس بکند؛ همچنان کـه   شما را یک کار بزرگ، یک کار الزم و یک کار بود که این کار
اش لیکن این یک بعد قضـیه اسـت؛ همـه    ما امروز از شخصیتهایى بزرگ، تجلیل میکنیم.

 این نیست.
 

          
، روح انقالب ما، روح این حرکت و روح این )علیه اللَّهرضوان(بعد دوم این است که امام

بخواهید قضیه را تعبیر کنید، باید بگویید روح این کشور است. ما  تنظام است. اگر درس
ملحوظ و حضور او را تأمین کنیم و خطّ  بخواهیم، بایستى امام را هرچهبراى این کشور 

این  او را مورد نظر قرار دهیم، تا بشود به آن رسید. شما براى يو راه و انگشت اشاره
هرکس  ى وجود دارد، اما باالخره چیزهایى هست کهکشور چه میخواهید؟ البته مشترکات

میکند که امروز باید این کشور به اعتالى علمى برسد تا  فکرى میکند. یکى فکر
بداریم، تا این کار بشود؛ زیرا آن  مشکالتش حل شود. خیلى خوب؛ باید امام را زنده نگه

 داد و این راه را در که به نسل علمى این کشور، این جرأت را با زبان و با عملکسى
مقابل او گشود که خودش را راجع به مسائل علمى دنیا در مقابل غول علمى عالم، به 

محیط علمى این کشور، در محیط روشنفکرى و محیط  حساب بیاورد، امام بود. من در
دیدم که بهترینها کسانى  دانشگاهى این کشور، قبل از انقالب حضور داشتم و از نزدیک

ه میگفتند اینجا نمیشود کار کرد. ما استعداد و امکان داریم، ولى باید به یک بودند ک
باز برویم، فضایى باز باز بیابیم و در دنیا کار کنیم. اینها بهترینها بودند، والّا خیلى  محیط

این بود که ایرانى هر کار بکند، عقب است!  از اشخاص اهلِ دانش روز، اعتقادشان
آنها با هواپیما سیر  اى علمى براى ما ممکن نیست!ههن دستیابى به جادمیگفتند اصالً امکا
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طور  میکنند، ما سوار االغ، میخواهیم برویم و به آنها برسیم! راهش این است که هر

خودمان را به هر نحو ممکن این هواپیما آویزان کنیم تا ما را هم ببرند. اصالً  میشود،
هم که انجام میگرفت، غالباً با این تفکّر بود؛ با  مىطرف فکر، این بود! حتى تالشهاى عل

 !»ره چنان رو که رهروان رفتند«بردارى، با تفکّر تقلید، با تفکّر تفکّر کپى
 

 31/6/78، ي بزرگداشت یکصدمین سال میالد مبارك امام خمینىپیام به مناسبت دهه

  ِ        
در هر یک از کشورهاى جهان و در هر زمان، هرگاه انسانى با دانـش و خردمنـدى و   

ت  یي بلند، یا با پرهیزگارى و پارسااندیشه ى و ایمان استوار، یا با شهامت و دلیرى و همـ
واال، یا با زیرکى و تیزبینى و پختگى سیاسى، قدم در میدان کارى بزرگ بگذارد و پایـدار  

تردید کشور و ملت خـود و گـاه بشـریت را بـه     سى را دنبال کند، بىو صبور، هدف مقد
ي کسـانى کـه نامشـان در    افتخارات بزرگ و پیشرفتهاى مانـدگار خواهـد رسـانید. همـه    

 اند.ها آراسته بودهیآوران تاریخ قرار گرفته است به برخى از این ویژگفهرست نام
ي این ویژگیها را با هم، ه خمینى همهاللَّآور بزرگ دوران معاصر یعنى امام روحاما نام

نظیر داشت. او دانشمندى پارسا، و خردمنـدى  نیافتنى و کمهم در نصابى معموالً دست آن
پرهیزگار، و حکیمـى سیاسـتمدار، و مـؤمنى نوانـدیش، و عـارفى شـجاع و هوشـمند، و        

 ى عادل، و مجاهدى فداکار بود.یفرمانروا
عارف، و معلّم اخالق، و ادیب، و شاعر بود، برترین او فقیه، و اصولى، و فیلسوف، و 

ترین و گرمترین مجمع علمى حوزه در طـول سـالیان دراز بـه او    کرسى تدریس و فشرده
 تعلق داشت.

ي خـداداد، درآمیختـه بـا آنچـه او خـود از معـارف قرآنـى        در او، خصلتهاى برجسته
م و جـذّاب و تأثیرگـذارى   آموخته و دل و جانش را به آن زیور داده بود، شخصیت عظـی 

که قـرن رجـال    -قرن اخیر جهان ي یکاى برجستهههپدید آورده بود که هر یک از چهر
جاذبـه و  در برابـر آن کـم   -آور دینـى و سیاسـى و اجتمـاعى اسـت    بزرگ و مصلحان نام

 آمدند.عدى و کوچک بنظر مىبیک
صبر خـود بـدان دسـت     ت گماشت و با ایمان و توکل و تدبیر وکارى که او بدان هم
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 انگیز بود.یافت، نیز به همان اندازه بزرگ و باورنکردنى و اعجاب
کننـده و  اش خیـره اى حیـات سیاسـى  ههي دورشخصیت ممتاز و درخشان او در همه

فرد بود، هم در آن روزى که از جایگاه مرجعیت دینى در قـم، رژیـم وابسـته و    منحصربه
ي خود به مبارزه طلبیـد  ى آن را با نهیب پیامبرانهیامریکاگر فاسد پهلوى و حامیان مداخله

ستیزى شاه و دستیارانش را دستخوش توفـان خشـم   و ظلم و استبداد و زراندوزى و دین
ي فشـرده و پرمحنـت پـانزده سـاله،     ملت ساخت، و هم در آن هنگام که پـس از مبـارزه  

کار آورد و رژیم خائن و فاسـد  توانست با جهاد عظیم ملت ایران، نظام اسالمى را بر سر 
 کن سازد.کفایت را ریشهو بى

ي ایمان و شجاعت و فداکارى را در کنار ژرفـاى حکمـت   در همه حال، او همین قلّه
 و تدبیر و خردمندى، در وجود گرانبهاى خود به نمایش نهاد.

 

           
ى و یي جغرافیاکنندهى موقعیت حساس و تعیینیخت: از سواو ایران را بدرستى میشنا

ي طبیعــى و انســانى آن، دلبســتگیها و هــدفها و جفرافیــاى سیاســى آن، اســتعداد انباشــته
ي و پنجـاه سـال اخیـر آن، سـلطه     بـار صـد  ى تاریخ محنتیآرزوهاى بزرگ آن، و از سو

ان پهلـوى و هـزار فامیـل    بیگانگان و غارتگران بر آن، خیانت و فساد و خودکامگى خاند
.. و برتـر  .ماندگى علمى و صنعتى و اخالقى تحمیل شده بـر آن وابسته به آن، فقر و عقب

 دار و رشید و باایمان آن.از همه، ملت بزرگ و ریشه
با وضع جهان و ملتهاى استعمارشده و دولتهـاى مسـتکبر و نسـل جـوان حیرتـزده و      

اى مسلمان و امت اسالمى نیز آشـنا و بخـاطر   ي حقیقت، بویژه وضع اسفبار کشورهتشنه
 آزرد.ي غمبار فلسطین روح باعظمت او را مىآن دردمند بود و مسئله

ـ  اي دینى، او را وارد میدان مبارزهاحساس وظیفه ه ى بزرگ و تاریخى کرد که هرگـز ب
 اند.مدهجز معدودى از آن پیروز بیرون نیاه ى تاریخ در آن قدم ننهاده و بیجز مردان استثنا

ماندگى و انحطاط و فقـر اقتصـادى   او به نجات ایران از چنگال رژیم فاسدى که عقب
ي آن را بازگشـت بـه   اندیشید و راه یگانهو اخالقى و علمى را بر آن تحمیل کرده بود مى

 اسالم، و ایجاد نظام سیاسى اسالم در کشور، و حکومت ارزشهاى الهى تشخیص داد.
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در دنیـاى   ياى زنده در برابر امت اسالمى نهاد، و جریان تازهیلگوبا گشودن این راه، ا
ي هویت اسالمى در میـان مسـلمانان، اولـین محصـول     دوباره ياسالم پدید آورد که احیا

 مبارك آن بود.
 

      ّ ؛        
شرهاى وسیع مردم با نام خدا آغاز کرد، با آنان ي خود را از قدم اول به کمک قمبارزه

ت آنان را به یـارى طلبیـد. هرگـز بـه سـراغ احـزاب و       سخن گفت و ایمان و عقل و هم
اى آنان بـا چشـم تردیـد نگریسـت و از بنـد و      ههگروههاى مدعى نرفت و غالباً به انگیز

ادقانه و دلسـوزانه  بستها و بده بستانهاى سیاسى آنان روى گردانید. بـا مـردم همیشـه صـ    
ى بلَـد، در مسـیر طـوالنى مبـارزه، عقـل و      یسخن گفت و چون معلّمى بصـیر و راهنمـا  

 حکمت و معرفت خود را در اختیار راهروان نهاد.
ي ملت ایران در میان ناباورى جهانیـان بـه پیـروزى رسـید و ملـت      که مبارزه هنگامی

رفت او بـا رفتـار و مـنش خـود،     ایران یکپارچه رهبرى و زمامـدارى او را بـه جـان پـذی    
بزرگترین تحول را در تاریخ سیاسى این کشور پدید آورد: یعنى سلطنت را که حکومـت  

ى و مردمـىِ  یي ستمگران و دنیاخواران بود بـه امامـت کـه نهـاد حکومـت خـدا      مستبدانه
  ن کـرد، و  بندگان خدا است تبدیل کرد. اقتدار و صالبت خود را با عدل و دادگـرى مـزی

ن و برخـوردارى  پذیرِ خود را با عبودیت و خاکسارى منور ساخت، و تمکّکسوقِ همهتف
 اى رها نکرد و چـون بـار  ى درمان کرد. راه خدا و بندگى خدا را لحظهیرا با زهد و پارسا

امانتى سنگین بـر دوش داشـت مراقبـت روح خـود را مضـاعف سـاخت. سـخِن از دل        
ي جوشـانى از  ي او، چشـمه گرفتـه ارِ از دیـن الهـام  برخاسته و دلِ ذاکر و خاشـع، و رفتـ  

معرفت و حکمت و تدبیر الهى را بر فکر و ذهن ملت ایران که عاشق صفا و معنویـت او  
بودند، جارى ساخت و دولتمردان و مسـئوالن و آحـاد مـردم را بـراى مواجهـه بـا انبـوه        

 رد.ها و حلّ کوه مشکالت تحمیلى آماده و مجهز کدشمنیها و دسیسه
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         ِ  ِ    
ي حیات مبارك امام بزرگـوار، دوران پیـدایش نظـام سیاسـى اسـالم و      ساله دوران ده

هویت اسالمى در مسلمانان جهان و افراشته شدن پرچم اسالم در کشور ما اسـت.   ياحیا
ـ  و عزّت و غرور ملّى و خیزش بیسـابقه دوران استقالل و آزادى ایران  سـوى  ه ي ملـت ب

تعالى و ترقى است. دوران شور انقالبى و شعور سیاسى و حرکت بـراى حفـظ کشـور و    
ي جهـان و تأثیرگـذارى بـر حـوادث     سازندگى آن است. دوران سربلندىِ ایران در عرصه

ي آن، ایـران  امـه المللى است. دوران آغاز راهى نو در تـاریخ کشـور مـا اسـت. بـا اد     بین
 اسالمى به تعالى مادى و معنوى دست خواهد یافت.

ى مشخص کـرده اسـت و آن را در دههـا    یهاامام حکیم و خردمند، این راه را با نشانه
ي ملـت  مناسبت و در ضمن صدها رهنمود راهگشا خطاب بـه مسـئوالن کشـور و همـه    

 ایران، بروشنى نمایانده است.
امروز نیز به همان اندازه ارزشمند و متین و راهگشا اسـت و   ها و رهنمودهااین نشانه

ـ    سـوى رسـتگارى و   ه دولت و ملت ایران براى عبور از مسیر پرفراز و نشـیب خـویش ب
 پیشرفت مادى و معنوى بدان نیازمندند.

بخـش صـدمین سـال والدت آن مـرد     تاکنون که نام پرافتخار امام خمینى کبیـر، زینـ  
، انتظار و امید میرود که همگان بـویژه مسـئوالن کشـور، درس    ي تاریخ گشته استیگانه

ي آن نشدنى امام خود را در زبان و عمل تکرار کنند و راهى را کـه او آغازکننـده  فراموش
 بود، به پایان برند.

 
 1378/ 06/07پیام به مناسبت بازگشایى دانشگاهها، 

؛     (ره)   
درپـى،  م عزیز بزرگترین مشوق علم است و چنین بـود کـه در طـى قرنهـاى پـى     اسال

ي جهان در دست داشتند، و مسلمانان پرچم دانش و معرفت و پیشرفت علمى را در همه
امروز که پس از دوران تلخ تسلّط سیاستهاى بیگانه بر کشورمان، بـار دیگـر ملـت ایـران     

زماید، جهاد علمـى یکـى از بزرگتـرین فـرایض مـا      آآزادى از نفوذ استکبار جهانى را می
الشّأنى است که امسال به نام گرامى او هاى مرد عظیماست. این یکى از معروفترین توصیه

 نامگذارى شده است.
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        ِ  
ي مظلومـه،  اهللا و شهیدهي فی سبیلي کبرى و مجاهدها و صدیقهي زهروالدت فاطمه

ر در   ههترین و درخشانترین چهربا سالگرد میالد یکى از برجسته ایى که از آن نسـل مطهـ
تاریخ اسالم بروز یافته، مصادف شده است؛ هم روز والدت کوثر فاطمى است، هـم روز  

 اللهى است.والدت کوثر روح
 

     (ره)   
که پسران نبی اکرم در مکه یکى پس از دیگرى از دنیا رفتند، دشمنان شماتتگر وقتى

اسالم و پیامبر که ارزشهایشان منحصر در مال و ثروت و فرزند و جاه و جالل دنیایى بود 
گ تو، همه چیز از دنباله و با مرپیامبر را شماتت کردند و گفتند تو ابتر هستى یعنى بى

هاى وجود تو تمام خواهد شد! خداوند متعال این سوره را بر پیامبر نازل آثار و نشانه
کرد، تا هم قلب پیامبر را تسلّى دهد، هم حقیقتى را براى آن بزرگوار و براى مسلمانان 

َ«روشن کند؛ لذا فرمود:  ْ َ  ْ َ ْ  ّ
حقیقت عظیم و  ؛ ما به تو کوثر بخشیدیم؛ آن1»ِ

 کثیر و فزاینده.
ترین مصادیق مصداق کوثر براى نبی اکرم، چیزهاى گوناگون است. یکى از برجسته

ي ي زهراست که خداوند متعال در این وجود مبارك، دنبالهکوثر، وجود مقدس فاطمه
ت و معنوى و مادى پیامبر را قرار داد. برخالف تصور دشمنان مالمتگر، این دختر بابرک

ي بقاى نام و یاد و مکتب و معارف پیامبر شد که از هیچ جود، آنچنان مایهاین وجود ذى
و  فرزند برجسته و باعظمتى، چنین چیزى مشاهده نشده است. اوالً از نسل او یازده امام

یازده خورشید فروزان، معارف اسالمى را بر دلهاى آحاد بشر تابانیدند؛ اسالم را زنده 
ن را تبیین کردند، معارف را گسترانیدند، تحریفها را از دامن اسالم زدودند و کردند، قرآ

است که پیامبر  السالم)(علیهبن على، حسینا را بستند. یکى از این یازده امامههراه سوءاستفاد
ّ   «  2»  «طبق روایت فرمود:  با آن همه آثار  3».  

                                           
 . 1ي یهآ ي کوثر،سوره 1
 .261، ص 43بحاراالنوار، ج  2
 .184، ص 91بحاراالنوار، ج  مضمون: 3



 ،  ، /  623  

 

اتى که در آن شخصیت، در آن شهادت و بر آن قیام در تاریخ اسالم مترتّب شده و برک
 ي زهراست. یکى از این خورشیدهاى فروزان، اماماى فاطمهههاست، او یکى از ذرار
است که معارف اسالمى، مرهون زحمات آنهاست.  السالم)(علیهصادق باقر، و یکى دیگر امام

مندان از واسطه، یا باواسطه، بهرهي معروف اهل سنّت، یا بىنه فقط معارف شیعى که ائمه
تر، نسل عظیم پیامبر را روز درخشندهي روزبهفیض دانش آنها هستند. این کوثر فزاینده

در تمام اقطار اسالمى پراکند و امروز هزاران، بلکه هزاران هزار خاندانهاى مشخّصِ 
ر بقاى نسل جسمانى آن بزرگوارند؛ همچنان که ي دنیاى اسالم، نموداشده در همهشناخته

هزاران مشعل هدایت در دنیا نمودار بقاى معنوى آن مکتب و آن وجود مقدسند. این 
ي انبیاء و اولیاء و فرشتگان و ي زهراست. سالم خدا بر او، درود همهکوثر، فاطمه

 آفریدگان پروردگار بر او تا روز قیامت.
تنـه  اللهى. یک نفر یکر هم، خود یک کوثر شد؛ کوثر روحاین فرزند گرامى و عالیقد

هاى عظیمى که خـداى متعـال بـه برکـت خصوصـیات ذاتـى و       وارد میدان شد؛ با جاذبه
اکتسابى در او قرار داده بود، دلها را مجذوب خود کرد؛ دستها و پاها را بـه حرکـت وادار   

در اینجـا، و نهضـت عظـیم     کرد؛ مغزها را به اندیشیدن انداخت و این حرکـت عظـیم را  
باش تـا صـبح دولـتش بدمـد/ کـاین      «جهانى و بیدارى اسالمى را در دنیا به وجود آورد: 

بعد از این، راه امام و حکمت امام و مکتب امام و تفکّـر امـام،   ». هنوز از نتایج سحر است
 در دنیا نقشها خواهد آفرید و نسلها آن را آزمایش خواهند کرد.

 

       
رش دیگـر، قـدرى در ابعـاد و بـواطن ایـن       من امروز در خطبه ي اول مایلم از یک بـ

شخصیت عظیم کاوش کنم و بطور خالصه مطالبى را به شما عرض کنم. در این بـاره، از  
زوایاى گوناگون، حرفهایى زده شده است؛ بنـده هـم مطـالبى عـرض کـردم؛ امـروز هـم        

نظیـر دنیـاى اسـالم یعنـى امـام      یدگاه دیگر، در محور این شخصیت کممیخواهم از یک د
 بزرگوارمان بحث را پیش ببرم.
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ي خصوصیاتى که در این بزرگوار بود، سه خصوصیت ممتاز در شخصیت غیر از همه
ابیت و تأثیر عجیبى در این مرد بـزرگ بـه   اى، جذّتنیدهاو به شکل بسیار پیچیده و درهم 

 وجود آورده بود.

 خصوصیت اول؛ خردمندي و دانایی
خصوصیت اول، عبارت از خردمندى و دانایى بود. او مردى دانـا، خردمنـد، عاقـل و    

هـر کـه در او   «عمیق بود. در او، به معناى حقیقى کلمه، جوهر دانایى وجود داشـت؛ کـه   
لذا در هر جایى که از وجود او چیزى ». کاریش توانایى استجوهر دانایى است/ بر همه 

ي این دانایى و خردمندى در آن دیده شد. در میدان دانشـهاى تخصصـىِ   بروز کرد، نشانه
خود او یعنى فلسفه، فقه، عرفان، اصول، اخالق همه جا این دانایى و عمق و ایـن گـوهر   

ه میـدان آورد و بـه تکـرار سـخن     درخشانِ خردمندى بروز کرد؛ حرف نو و سخن تازه ب
 گذشتگان اکتفا نکرد.

 بینانهروشن داري و ایمانِخصوصیت دوم؛ دین
بینانه بود. او متعبد بود؛ اما تعبدى دور از خصوصیت دوم، دیندارى و ایمانِ روشن

بین و روشنفکر و نوآور در مباحث دینى بود؛ اما نوآورى دور تحجر و توقّف. او روشن
آورند؛ ي مسائل دینى، سخن نویى را به میدان میدیهاى نوآوران. خیلیها در زمینهاز القی

ي القیدى و الابالیگرى آنها در وفادارى به متون اسالمى است؛ اما این سخن نو، نشانه
بینى و نوآورىِ امام، متّکى به دین و مبانى دینى بود؛ سخنِ آنهاست، نه سخن دین! روشن

ي مسائل اعتقادى و اخالقى و فقهى اسالم عرضه کرد و نو بود، زمینهلذا آنچه را که در 
آنچنان بود که متبحرترین و واردترین کسانى که در این علوم و دانشها ورود داشتند، در 

سخنِ بابنیاد پذیرفتند؛ نه بعنوان سخنى مقابل آن اظهار تسلیم کردند و آن را بعنوان یک 
بین و حال روشنست. بنابراین، او متدین و متعبد، اما درعینکه متّکى به مبانى و اصول نی

اى که ي خرد، با آفاق عظیم در مسائل اعتقادى و عملى بود؛ دیندارىکارگیرندهآگاه و به
 بود. السالم)(علیهمایى از عصر معصومینههي دینداریهاى عصر نبوت یا جلوبه یادآورنده
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 نثارينخصوصیت سوم؛ شجاعت و دلیري و جا
نثارى او بود؛ آماده بود که در آنجـایى کـه   خصوصیت سوم، شجاعت و دلیرى و جان

هـاى  او حق میگوید و دنیا باطل میگوید، با آن دنیا مواجه شود. اینکـه در یکـى از بیانیـه   
ي دنیـاى او را تهدیـد   اگر استکبار جهانى دین ما را تهدید کند، ما هـم همـه  «خود فرمود 
ست میگفت. میتوانست در مقابل دنیایى بایستد؛ همچنان که آن روزى که را» خواهیم کرد

فاصـله،  در قم بلند کرد، اول کار کسى با او نبود. البته فوراً بـى  1341این فریاد را در سال 
گروه مردم مؤمن و دلهاى پاك در همه جا به او گرویدند؛ اما اولـى کـه وارد میـدان    گروه

د، احساس تنهایى هم میکرد؛ ولى این دلیرى را داشت کـه وارد  شد، تنها وارد شد، تنها بو
شود. انسان وارد میدانى شود که آن طرف قضیه، قـدرتها و نیروهـاى نظـامى و نیروهـاى     
امنیتى و داغ و درفش باشد، وجدان و دین و مالحظه نباشد، پشتشان هـم بـه سیاسـتهاى    

نى، اولین شرطش ایـن اسـت کـه    جهانى و استکبارى گرم باشد؛ وارد شدن در چنین میدا
ي خطرهـا  انسان از جان خود بگذرد و او از جان خود گذشته بود و براى پـذیرفتن همـه  

حاضر بود؛ یعنى براى او، جـان و دیگـرِ خصوصـیاتش اهمیـت نداشـت. بعضـى کسـان        
میگویند ما از جانمان گذشتیم؛ اما در مقام عمل که نگاه میکنید، از یک احتـرام خشـک و   

میگذرند؛ چطور از جان گذشتند؟! از یک پول و از یک لذّت و شهوت نمیگذرند؛ خالى ن
چطور از جان گذشتند؟! اما او راست میگفت؛ او حقیقتـاً جـان را کـف دسـت داشـت و      

 آماده بود و به میدان آمد:
 به جانى برفرازد لشکــرى را   بسا باشـــد که مردى آسمانى       
 روزى کشـورى راز ننگ تیره   ر و رهاندنهد جان در یکى تی       

تنیده بود، وارد میـدان شـد. البتـه    با این سه خصوصیتى که اینگونه در وجود او درهم 
نقاط مثبت امام یک فهرست طوالنى دارد؛ اما چون این سه خصوصیت به هم مرتبطنـد و  

 خاب کردم.تأثیرِ بارز و هماهنگ با یکدیگر دارند، لذا من این سه خصوصیت را انت
 

ِ     ؛           
رسـید. امـام    1357ي نزدیک پیـروزى یعنـى سـال    او این میدان را طى کرد تا به نقطه

ي عجیبى قرار گرفته است و آن، پیروزى نهضت اسالمى به پشتیبانى حاال در مقابل حادثه
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جودش است. آن پیروزى، نه فقط پیـروزى بـر یـک رژیـم فاسـد و      ي ویک ملت با همه

ي قـدرتهاى اسـتکبارىِ آن   ارتجاعى بود، بلکه آن رژیم فاسد چون از پشتیبانىِ تقریباً همه
ي آن قـدرتهاى اسـتکبارى بـه حسـاب     روز برخوردار بود، این پیروزى، پیروزى بر همـه 

ي اسالم اداره کنـد. در مقابـل   و نسخه آمد. او میخواهد این مملکت را با سلیقه و نظرمی
او چیست؟ کشورى که نزدیک دویست سال از جوانب گوناگون بر آن فشـار آوردنـد تـا    

 ي خصوصیات ممتاز یک ملت بزرگ را در آن بکوبند و ضعیف و سرکوبش کنند. همه
 

یـد.  یاباگر به تاریخ این دویست سال اخیر مراجعه کنید، عظمت کار امام را بهتر درمی
من تأکید میکنم که جوانان، این مقطعِ تاریخى را بخوانند. دستگاههاى تبلیغى هم حقایقى 
را که در این مدت بر سر این کشور آمـده، بـراى مـردم تبیـین کننـد. بنظـر مـن در ایـن         

 خصوص کار کمى شده است.

 ایجاد نوعی از استعمار انگلیسی در ایران
از مـرز هندوسـتان   » سـرجان ملکـم  «ر انگلیسى از اوایل قرن نوزدهم میالدى که مأمو

وارد ایران شد؛ یعنى از زمان حکومت فتحعلى شـاه قاجـار کـه بـا هـدایاى اغواکننـده و       
گرانقیمت براى رجال دربارى و سیاستمداران فاسد وارد ایران شدند و استعمار انگلیسى، 

تداولش در ایـران پـیش   یا به تعبیر دیگر، نفوذ ویرانگر انگلیسى چون استعمار به معناى م
نیامد؛ اما بدتر از استعمار پیش آمد حکومتهاى ایرانى را بشـدت در مشـت گرفـت و هـر     

ي آنها انجام داد؛ از آن روز تـا روزى کـه انقـالب پیـروز شـد، در      کار خواست به وسیله
ي عوامـل  حدود صد و هفتاد، هشتاد سال طول کشیده است. در تمـام ایـن مـدت، همـه    

اى بزرگ جهانى، عوامل قدرت نظامى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، اخالقـى  قدرت قدرته
دارِ تاریخىِ بافرهنگ شـجاعِ بـزرگ را آنچنـان    کار کرده بودند براى اینکه این ملت ریشه

ي آن، قـدرتهاى بـزرگ را   ضعیف و خُرد و ناامید و مأیوس کنند که هیچ خطرى از ناحیه
اقعیتى قرار گرفت. البته از ایـن صـد و هفتـاد، هشـتاد     تهدید نکند. امام در مقابل چنین و

ي مدتش دولت انگلیس، از سال سى و دو به بعد دولت امریکـا و در اواسـط   سال، عمده
هم نفوذ دولت روسیه و رقابتهاى روس و انگلیس در ایران بود؛ در دوران قاجاریـه یـک   

 تر.طور، در دوران رژیم پهلوى به مراتب خطرناکتر و سخت
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 هاي کامل، در تمام عرصهورِ مدنظر امام؛ وابستهکش
ها هر کارى توانسته بودند، با این ملت کردند. نتیجـه ایـن شـد کـه در مقابـل امـام،       آن

کشورى وجود داشت که از لحاظ سیاسى وابسته و تابع بود. هر کارى که دولـت امریکـا   
یخواستند، میتوانستند بکننـد؛  در آن برهه اراده میکرد، در ایران انجام میگرفت. هر کارى م

ي دولتهـا فـالن   ي انتصـابات، در زمینـه  ي نفـت، در زمینـه  ي اقتصادى، در زمینهدر زمینه
ي عـادات و  المللـى، در زمینـه  ي ارتباطـات بـین  دولت برود، فالن دولت بیایـد در زمینـه  

یخواسـتند در  ي دانشگاهها. بنابراین، هر کـار م رفتارى که بر مردم تحمیل میشد، در زمینه
ایران بکنند، میتوانستند. ما کامالً تابع و وابسـته شـده بـودیم. از لحـاظ اقتصـادى، کـامالً       

وقت گفتم، اما بعضیها کننده و فقیر بودیم؛ همه چیز را باید وارد میکردیم. من یکمصرف
طى وارد میکردند؛ سـوزن خیـا  » ي بیلدسته«باور نمیکردند؛ اما باور کنید که در کشور ما 

وارد میکردند؛ انواع و اقسام خوراکیها وارد میکردند؛ انواع و اقسـام محصـوالت صـنعتى    
وارد میکردند! همه چیز مصرفى بود؛ یعنى این ملت، این اسـتعدادها، ایـن مغزهـا و ایـن     
جوانان، قدرت یا فرصت این را نداشتند که بخشى از نیازهاى خودشان را خودشان تولید 

 گویند ما به خارج احتیاجى نداریم.  کنند، که بتوانند ب

 کشور مد نظر امام؛ داراي وضعیت بد اقتصادي
سازى، یا ذوب آهـن  آوردند مثل صنعت اتومبیلصنعتى را هم در داخل کشور می اگر

و امثال اینها، که بـه شـکل بسـیار ناقصـى وارد کشـور شـده بـود سـرتاپاى آن صـنعت،          
ي فروختند مثل هواپیماهاى جنگى اجازهمیهم که  وابستگى بود. وسایل پیشرفته و مدرنى

تعمیرش را حتى به داخل نمیدادند؛ تعمیرش هم باید در خارج انجام میگرفت! از لحـاظ  
کننده؛ از لحاظ علمى، تقریباً صفر؛ ایـن ملـت هـیچ    اقتصادى، صددرصد وابسته و مصرف

گاهها که البتـه از لحـاظ   اى در بازار علم و دانشِ نوىِ جهانى نداشت. در دانشحرف تازه
دهـم وضـعِ   کمیت هم بسیار کم بودند؛ که در آخرین سالهاى رژیم پهلوى، در حدود یک
اى؛ چـه علـوم   فعلى، دانشجو در کشور بود اگر درسى در کالسى گفته میشد در هر زمینه

انسانى، چه علوم فنّى و صنعتى، چه علوم طبیعى همان حرفهاى دیگران بود؛ چیـز نـویى   
 حاظ علمى وجود نداشت!از ل
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 کشور مدنظر امام؛ کشوري با ثروت ملی غارتزده

زده بودیم: نفت را میبردند، معادن را میبردند، همه چیـز را  لحاظ ثروت ملّى، غارت از
میبردند؛ با هر قیمتى که خودشان میخواستند! از لحاظ اجتماعى و وضعیت فقیـر و غنـى،   

ه دهها هزار روستا در این کشور بود که برق و آب کشور بشدت مفلوك بود. هزاران، بلک
شده و امثال اینها را نه دیده بودند، نه امیدش را داشتند! فقط به تهران و چند شـهر  تصفیه

تـرین  بزرگ میرسیدند؛ آن هم به آن شکلى که همان روز تهران یکى از کثیفترین و زشت
د؛ هـر جـا خودشـان جـا پـایى      پایتختهاى دنیا محسوب میشد! فقط به خودشان میرسـیدن 

داشتند، آنجا فرودگاه هم بود، وسایل راحتى هم بود؛ اما آنجایى که مربـوط بـه خودشـان    
 ي خود بود.نبود، بکلّى رها شده بود! شکاف طبقاتى در اعلى درجه

 بند و باريکشور مد نظر امام؛ داراي فساد و بی
از انقـالب همـان سـالهاى اواخـر     ي پیش از لحاظ اخالقى، ترویج فساد بود. در دوره

ي پنجاه بارها در سخنرانیهایى که براى جوانان تشکیل میشـد، از  ي چهل و اوایل دههدهه
حجـابى و  بنـدوبارى و بـى  روى شواهد و قرائن میگفتم این وضعیتى که ما از لحـاظ بـى  

ع داشـتم.  فحشا در کشورمان داریم، در کشورهاى اروپایى نیست! واقعاً هم نبود؛ من اطّال
البته در کشورهاى اروپایى ممکن بود فالن مرکزِ فسادى وجود داشـته باشـد؛ امـا عـرف     
زندگى مردم در آنجا مثالً وضع و پوشش و رفتار زنان بهتر از آن چیزى بـود کـه انسـان    
بخصوص در بعضى از شهرهاى ما مالحظه میکرد و میدید! از لحاظ اخالقى، مردم دچـار  

، ارتباطات مردم، آنهاهاى اخالقى بودند؛ نه فقط اخالق شهوانى. توسط انواع و اقسام آسیب
زده شده بود. اینطورى پیش برده بودنـد  اش آفتمراودات مردم، تکیه و اعتماد مردم، همه

 و اداره کرده بودند؛ بحث تعمد بود. 

 حوصلهحال و بیکشور مد نظر امام؛ داراي مردمی بی
ي یـک ملـت،   برنـده ه و ناامید میخواستند. اخالقهاى پیشحوصلحال و بىمردم را بی

ي خـود مـأیوس   امید و تحرّك و جدیت است. ملتى که ناامید باشـد، ملتـى کـه از آینـده    
باشد، ملتى که خود را تحقیر کند، پیشرفت نخواهد کرد. هر جنسـى کـه گفتـه میشـد در     

د که ارزشـى نـدارد! خـود    داخل تولید شده است، خود این داخلى بودن، معنایش این بو
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هـاى گلـى   ا، دیگران، به هم میگفتند که ایرانى یک لولهنـگ آن آفتابـه  ههافراد، تحصیلکرد
ي علمـى ایـن   ي علمى هم نسبت به آینـده قدیمى هم نمیتواند بسازد! یعنى نسل پیشرفته

 کشور ناامید بود. این، آن مشکل اخالقى است.

 م و تمدنمانده در علکشور مدنظر امام؛ عقب
ي علم و تمدن دنیا عقب بودیم. از لحاظ نظام حکومتى و حکّـامى کـه بـر    ما از قافله

این کشور حکومت میکردند، یکى از مرتجعترین حکومتها را داشـتیم. سـلطنت مـوروثى    
بود؛ یک نفر بمیرد، مردم مجبور باشند فرزند او را در هر سنّى، با هـر شـرایطى و بـا هـر     

میت مطلق خودشان قبول کنند؛ نه معیارى، نه علمى، نه تقـوایى، نـه   خصوصیاتى، به حاک
چیز مالك نباشد! چنین رژیمى را در ایران در قانون اساسى هـم بـرده بودنـد؛    عقلى، هیچ

هاى رضاخان و زیر برق نگاههـاى مـأموران رضـاخانى در    اى که زیر چکمهقانون اساسى
لیل شده بـود. در مجـامع جهـانى، نـامى از     همین تهران تصویب شده بود. ایران در دنیا ذ

ایران بعنوان صاحبِ یک نظر، صاحبِ یک رأى و صاحبِ یک شخصیت، وجود نداشت؛ 
بگیر و محل آزمایش دیگران شده بود! بعضى از نظرات اقتصـادى و غیـره را بـراى    صدقه

معنـوى،   اینکه آزمایش کنند، اینجا عمل میکردند، تا ببینند چگونه جواب میدهد! از لحاظ
فقیر؛ از لحاظ مادى، فقیر؛ از لحاظ سیاسى، فقیر؛ از لحاظ شخصیتى، فقیر! امام در مقابـل  

 چنین جامعه و چنین کشورى قرار گرفته بود.

 ي قوت کشور مدنظر امامنقطه
ي بسیار مهمى در اینجا وجود داشت و آن این بـود کـه ملـت ایـران، ملـت      لبته نکتها

. آن حالتى که به وجود آورده بودند، یک حالت عارضـى بـود.   بزرگ و بااستعدادى است
وقتى فریاد امام بلند شد، ملت خود را تکان داد. البته از روزى کـه امـام شـروع کـرد، تـا      
روزى که این اقیانوس عظیم تموج یافت و به خروش افتاد، پانزده سال طول کشید پانزده 

بااستعداد، بافرهنگ، بـاغیرت و بـادین بـود و     دار،سالِ پررنج اما ملت، ملتى اصیل، ریشه
آلودگى نجات دهد و بلند شود؛ توانسـت  توانست خود را از آن حالت تخدیرى و خواب

شخصیت خود را در دوران مبارزه بخصوص در یکى، دو سال اخیر نشان دهـد. ایـن، آن   
ر تحمیـل شـده   ي قوت بود؛ اما آن واقعیتها که در طول سالهاى متمادى بر این کشـو نقطه
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بود و آثارش را در زندگى گذاشته بود، در مقابل امام بود؛ حاال امام میخواهد این جامعـه  
را به شکل مطلوب و آرمانى بسازد؛ چکار باید بکند؟ ببینید چقدر این مهم است؛ شوخى 

اید که مصالح هست، امکانات هسـت، فضـا هسـت، امـا     اى رفتهنیست. شما مثالً به نقطه
ویرانه و درهم ریخته است؛ میخواهید از این مصالح و از این فضـا، یـک بنـاى     ساختمان

 شامخ و باعظمت و ماندگار درست کنید؛ هر مهندسى نمیتواند این کار را بکند.

 آشکار شدن هویت و شخصیت عظیم امام با توجه به وضعیت مذکور
به این ملت و اینجاست که آن هویت و شخصیت عظیم، خودش را نشان میدهد. امام 

به این کشور و به این صحنه و به این مصالح نگاه کرد. او اسالم را میشناخت، آرمانهـاى  
اسالمى و احکام اسالمى را هم میدانست و میخواست با مصالح اسـالمى و بدسـت ایـن    

کننـده،  ، خوشـبخت مردم، بناى شامخ یک حکومت عظیم، مسـتقل، سـربلند، خوشـبخت   
ي ضعفهاى گذشته را به وجود آورد. در این مردم، چه چیـزى را  دهکننپیشرونده و جبران

 باید بیش از همه چیز دنبال کند؟ اولویت چیست؟
 

     ّ      
امام، اولویتها را تشخیص داد و انتخاب و دنبال کـرد. بـه نظـر مـن، ایـن اولویتهـا در       

ود. مـا کـه از روز اول خیلـى از فرمایشـها و افکـار و قضـاوتها و       ي اول دو چیز بدرجه
ي برخورد امام را با قضایا از نزدیک شاهد بودیم، میتـوانیم درسـت بفهمـیم. امـروز     نحوه

شما هم اگر به بیانات امام نگاه کنید، رفتار امام را ببینیـد و آنچـه را کـه از امـام میدانیـد،      
 بطور برجسته مشاهده میکنید: جلوتان بگذارید، همین دو چیز را

 ي خودباوري در مردم؛ اولویت اول امام براي ایجاد حکومت اسالمیاحیاي روحیه

اول، احیاى روح خودباورى و استقالل در مردم. در طول سالیان دراز به مـردم تفهـیم   
ي طبقــات روحــانى، غیرروحــانى، افــراد از همــه هرچـه شـده بــود کــه شــما نمیتوانیــد.  

اى ندارد. ایـن روحیـه   عالم، جاهل میگفتند، پاسخ میدادند که نمیشود و فایده دانشگاهى،
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باید عوض میشد. اینگونه خُلقیات اجتماعى، مثل خُلقیات فردى نیست. خُلقیـات فـردى   
ایـن را   هم به آسانى عوض نمیشود؛ اما خُلقیات اجتماعى خیلى دشوارتر است. امام بایـد 

به نفـس و مشـى مسـتقل تبـدیل میکـرد. بـراى خـاطر ایـن          به روح خودباورى و اتّکاي
خصوصیت، امام باید هیچگونه دخالت و نفوذى را از غیر این ملت بر ایـن ملـت تحمـل    
نکند و نکرد. اینکه میبینید امـام اینگونـه در مقابـل امریکـا و در مقابـل شـوروىِ آن روز       

مـام، سرشـان را پـایین انداختـه     ایستاد، بخاطر این بود. امریکاییها بیست و پنج سـالِ ت می
مشت مزدور، هر کـار   اى بود که اینها و یکي گستردهبودند و به اینجا آمده بودند. سفره

خواسته بودند، کرده بودند؛ تا ماههاى اول انقالب هم هنوز قطع امید نکـرده بودنـد! مـن    
ي ایـن  نوك همـه قضایایى را در ذهن دارم که حاال وقت نیست آنها را بگویم. امام، بکل 

اى هـ هپرمدعاها را چید! اگر اندك غفلتى از امام سـر میـزد، از طـرق مختلـف و از پنجـر     
متعدد، همان کسانى که از در بیرون شده بودند، دوباره وارد میشدند. امام قرص و محکم 

 جلوِ نفوذ و تسلّط بیگانه را به هر کیفیتى بست و ایستاد. این اولین نقطه بود.

 ي دینی؛ اولویت دوم امام براي حکومت اسالمیروحیهاحیاي 
دومین چیزى که امام بر روى آن نهایت اهتمام را داشت، احیاى روح دینى و تقویـت  
ایمان در مردم بود؛ همان ایمانى که در خودش وجود داشت؛ لذا روى مسائل دین تعبد و 

و هیچ حاضـر نبـود در    هر آنچه که به دین مربوط میشد نهایت کوشش و دقّت را داشت
کننده است. وقتى روح دینى در ملتـى بـود، اثـر آن    این زمینه کوتاه بیاید؛ چون دین عالج

فقط این نیست که از لحاظ شخصى، مردمِ خوب و پاکیزه و پارسـایى خواهنـد شـد؛ اثـر     
روح دینى، در زندگى اجتماعى منعکس میشود؛ اگر دینِ درست باشد. بـراى همـین هـم    

ي نامیـد، همـه  میا دینى که امام ترویج میکرد، اسالمى که امام آن را اسـالم نـاب   بود که ب
هایشان در داخل کشور، شروع به مخالفت کردند؛ بعنوان اینکه دشمنان بزرگ دنیا و دنباله

ي دلسوزتر از مادر میشـدند حـاال هـم    این دین، سیاسى و حکومتى است. گاهى هم دایه
نِ سیاسى و دینِ حکومتى را که مطرح میکنیـد، دیـن از نظـر    گاهى میشوند که آقا شما دی

مردم ضعیف میشود؛ ایمان دینى مردم سست میشود! این، درست عکس واقعیـت اسـت.   
وقتى دین در یک جامعه بود، روح فـداکارى در آن جامعـه هسـت. وقتـى دیـن در یـک       
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کـه شـما   جامعه بود، آگاهى و هوشیارى و احساس مسئولیت در یک جامعـه هسـت. این  

میبینید امروز در جامعه و کشور ما نسبت به مسائل دینى تا آنجایى کـه بـه اطّـالع مـردم     
میرسد در مردم احساس مسئولیت و احساس غیرت هست، این بخاطر روح دینى اسـت.  

ي ارکـان جامعـه چـه    دشمن میخواهد این روح را تضعیف کند. امام این روح را در همه
دم بشدت تقویت میکـرد؛ یعنـى در دولـت، در مجلـس، در     ارکان حکومتى، چه آحاد مر

ي قضائیه، در قوانین، در شوراى نگهبان، در انتخابات و در همـه چیـز، امـام بـر روى     قوه
   ت د دینى تکیه میکرد. امام این دو خصوصـیت را در اولویـد دینى و تقیایمان دینى و تعب

ستورالعمل در مقابل پاى ایـن ملـت گذاشـته    اول قرار داد. غالب آنچه را که امام بعنوان د
 است، مربوط به این دو چیز است.

 

    ِ ؛   ِ    
امام جمهورى اسالمى را مطرح کرد. جمهورى اسـالمى، یعنـى یـک نظـام حکـومتىِ      

نداشـت؛ امـا   یک از نظامهـاى متعـارف دنیـایى شـباهت     نوبنیاد و نوآورده شده که با هیچ
بینى کرد، در جمهـورى اسـالمى   ي خصوصیات مثبتى را که میشود در یک نظام پیشهمه

مردم هست، ایمان مردم هست، احساس عـزّت هسـت، تعبـد     يهست: اسالم هست، آرا
ي زندگى انسان است هست. بلـه؛ اگـر مـا    هست، احکام و مقرّرات اسالمى که احیاکننده

ي امام یعنى به همان معنـاى صـحیح و نـاب و    وسیلهي به دهشاسالم را به معناى شناخته
ي عمل بیاوریم، همه جا جواب خواهد داد؛ همچنان که متّکى به مبانى و اصول به مرحله

هر جا به میدان آمدیم و دفاع کردیم و اصرار ورزیدیم، جواب داد. ایـن اسـالم، در نظـام    
ي حکومتى کـه امـروز در   این قواره حکومتى جواب داد؛ که حاال مجال نیست من بگویم

ایى که امروز در بخشهاى مختلف جهان هسـت، بـراى   ههي قوارایران وجود دارد، از همه
آزادى و پیشرفت یک ملت متناسبتر است؛ هم از دمکراسیهاى غربى، هم از انواع و اقسام 

ه آنها اصـالً  ي استبدادى که راجع بنظامهاى حکومتى دیگر؛ چه برسد به آن نظامهاى بسته
 بحثى نداریم.  
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ي پایبندى بود، عمل شد، جواب داد؛ در زمینه هرچهآنجایى که پیشنهاد نظام اسالمى، 

ي با دشمن، جواب داد. تا آن روز، همیشه کشور و ملت ما به مسائل فرهنگى و مقابله
نگ غرب بود؛ اما به برکت اقدام امام، جریان فرهنگى دوسویه شد؛ یک ي فرهگیرنده

ي اسالمى به سمت بیرون این جریان فرهنگى هم از سوى مرکز ما یعنى از سوى جامعه
جامعه به حرکت درآمد؛ آنچنان شد که سران استکبار را بارها و بارها به وحشت انداخت 

این روزها کمتر. فریاد میکردند که شما میخواهید  و تا امروز هم آن را تکرار میکنند؛ البته
بندى نکرده بودیم تا به جایى که ما انقالبمان را بستهانقالبتان را صادر کنید؛ در حالى

ي فرهنگى بود که به کشورهاى اسالمى و سویهمعنایش همین جریان این صادر کنیم!
 و متوجه میکرد.حتى به غیر کشورهاى اسالمى میرفت و انسانها را بیدار 

 

     ّ      
ي امام، بر مبناى این چیزى اینکه ما امروز میگوییم خطّ امام، وصیت امام و توصیه

. مسئله این نیست که ما بصورت متحجر به چیزى چسبیده باشیم، 1است که عرض کردم
ا، آن مرد حکیم، آن مرد خبیر به اسالم، آن بدون اینکه تعقّلى در آنجا باشد؛ نه. آن مرد دان

هایى را گذاشت و مرد دنیاشناس، با توجه به نیاز این ملت، راهى را انتخاب کرد، نشانه
ها عمل شد، جواب داد. امروز هم ما به همان هایى را کرد؛ هر جا هم به آن توصیهتوصیه
ها و به همان خطوط همان نشانه ها نیاز داریم. امروز هم کشور ما به همان راه، بهتوصیه

 احتیاج دارد. 
 

     ّ   
بحمداللّه عزم راسخ ملت و مسئوالن بر همین است که این راه دنبال شـود. بـه فضـل    
پروردگار، این راه را که راه خدا، راه پیـامبر، راه تحقّـق کـوثر، راه نجـات و سـربلندى و      

                                           
مام در ساخت حکومت اسالمی و ابعاد مختلف آن و... که در همین سخنرانی بـه آن اشـاره   بر مبناي اولویتهاي ا 1

 شده است. 
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رغـم خواسـت و دشـمنى دشـمنان و     مشکالت کشور اسـت علـى   عزّت و برداشته شدن

 بینان، با کمال قدرت ادامه خواهیم داد.حرفهاى کوته
 

؛          
ي بین خودشان را کم کنند. من اآلن هم عرض میکنم که گروههاى خودى، فاصله

ي قبل معنا کردم؛ یعنى کسانى که جمعهگروههاى خودى، به همان معنایى که در نماز 
هاى او را که نشانه 1اسالم را قبول دارند؛ حکومت اسالمى را قبول دارند؛ این مرد بزرگ

بحمداللّه در میان ما به وفور مشاهده میشود قبول دارند؛ راه و خطّ او را قبول دارند. با 
ي اکثریت قاطع مردمند؛ اگر هي مردم باشند، نماینداین معنا، این گروهها اگر نماینده

ي مردم هم نباشند، باید بدانند که اکثریت قاطع مردم در این راه حرکت میکنند. نماینده
هاى به دشمن هاى انقالب، وابستهخوردهممکن است در گوشه و کنار، یک گروه از زخم

گروههاى  النّفسهاى استحاله شده باشند که اینها را قبول نداشته باشند. اینو ضعیف
ها بین خودشان هاى بین خودشان را کم و ضعیف کنند؛ فاصلهخودى، خطوط و فاصله

ي در وصیتنامه و در بیانیه ها آشکار میشود؛ همانى که امامي با غریبهکه کم شد، فاصله
ها بر سرنوشت این کشور تأثیر بگذارند. تأثیرگذارى غریبه خود فرمود که نگذارید غریبه

نیست که بیاید مقامى را متصدى شود و به عهده گیرد؛ گاهى غریبه از راههاى فقط این 
ها دیگرى اعمال نفوذ میکند. خودیها نباید اجازه دهند. باید به هم نزدیک شوند تا غریبه

 شان با آنها آشکار شود. فاصله

 تعریف غریبه با مبناي خط امام
ل ندارند البته اینکه میگوییم اصـل  کسانى که اصل اسالم و حکومت اسالمى را قبو آن

اسالم را قبول ندارند، بعنوان یک مذهب نمیگوییم؛ خیلى از اقلیتهاى دینى در کشـور مـا   
هستند که اسالم را قبول ندارند؛ اما راه ملت ایـران را قبـول دارنـد و بـا ملـت همراهنـد       

و منتظرنـد از  شاخصهاى انقالب و شاخصهاى خطّ امام را قبـول ندارنـد، اصـالً منکرنـد     
بیرونِ این مرزها کسى بیاید و زمام امور کشور را در دست گیرد، منتظرنـد بیگانـه بیایـد،    

                                           
 امام خمینی. 1
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شـما خودیهـا بـا هـم      هرچـه انـد.  منتظرند اوضاع قبل از انقالب تکرار شود، اینها غریبـه 
 ي بیشترى خواهند گرفت.ها از شما فاصلهنزدیکتر و مهربانتر باشید، غریبه

 
 1378/ 07/ 17اندهان و گروهى از پرسنل نیروى انتظامى، در دیدار فرم

 ؛        (ره) 
شده و درسـت را کـه راه وظیفـه و راه قـانون     مراقب باشید خطّ مستقیم و راه شناخته

است از دست ندهید و رها نکنید. انسان وقتى با مردم مواجـه اسـت، کـار ظرافـت پیـدا      
د. هم انجام وظیفه، هم نشان دادن اقتدار قانون، هم جلـوگیرى از هرگونـه تخطّـى و    میکن

تجاوز از قانون، هم نشان دادن صالبت انجام وظیفه، هم نشان دادن رحمت؛ ببینیـد مـرز   
ي این همه نشـانه و عالئـم   اینها چقدر به هم نزدیک است و چقدر این خطّى که از میانه

موفقیت در این نظام و براى این مردم به وجـود آمـده    رچههمیگذرد، خطّ ظریفى است. 
است، براى رعایت همین خصوصیات است. از طرفى رعایت وظیفه و رعایـت قـانون؛ از   
طرفى محبت به مردم، به کسانى که انسان با آنهـا مواجـه میشـود؛ سـختگیرى در مـوارد      

احساسات خـود را،   حال محبت و گذشت در موارد قابل گذشت؛ خود را،تخلّف؛ درعین
شأن خود را در مقابل وظیفه نادیده گرفتن؛ ابـزار قـانونى را، امکـان شخصـى را بعنـوان      

ي این چیزها با هـم شـود، آن   اللّه به کار بردن. ببینید؛ وقتى همهاى براى تقرّب إلىوسیله
 وقت فضل و کمک و تأیید الهى حتمى است. خداى متعال در این مدت، این ملت و امام

ي این خصوصیات بود بـه کمـک همـین خصوصـیات     بزرگوار ما را که انصافاً مظهر همه
 تأیید و کمک کرد و پیش برد.

 
  امریکاي جاسوسى مناسبت سالروز تسخیر النه آموزان بهدر دیدار دانشجویان و دانش
 12/8/78ى مبارزه با استکبار جهانى)، (روز ملّ

؛            
ییها امریکااست. قضیه اینگونه بود که  1343ي تبعید امام در سال ، حادثه1ي اولحادثه

قانون کاپیتوالسیون را در ایران به کرسى نشاندند. معناى کاپیتوالسیون این است که 
نایتى ي مسلّطى در هر کشور دیگر، اگر جییها یا افراد وابسته به هر قدرت بیگانهامریکا

                                           
 آبان.  13ي اول از حوادث مربوط به حادثه 1
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ي آنها کردند، دستگاه قضایى آن کشور حق ندارد جنایت آنها را رسیدگى کند، به محاکمه

یى در مشاغل مختلف امریکاهزار نفر بپردازد و حکم صادر کند! آن روز بیش از دویست
ي فاسد آن روز به که در مجلس وابسته -در ایران حضور داشتند. معناى این قانون

این بود که اگر از این دویست، یا سیصدهزار  -ي فاسد تصویب شدهدستور دربارِ وابست
ي امور کشور دخالت یى ساکن ایران که حقوقهاى کالنى میگرفتند و در همهامریکانفر 

 -اى کرد، هر کارى کردقتلى کرد، دزدى -میکردند، یک نفر جنایتى مرتکب شد
باالى چشمت ابروست و  دادگسترى و دستگاه قضایى ایران حق ندارد به او بگوید

ییها انجام شود! این، یکى از قوانین ذلّتبار امریکاي او زیر نظر بایستى قضاوت درباره
ي ملتهایى بود که به آن تن دادند. اما امام تسلیم نشدند و مقاومت کردند. فریاد براى همه

ند. رژیم وابسته اب علوم دینى بلند شد و این قانون را تقبیح کردامام در قم، در میان طلّ
العمل نشان داد؛ امام را گرفت و به ترکیه تبعید کرد. این مربوط به چه شرایطى هم عکس

با دولت ایران کمال دوستى و  امریکااست؟ این مربوط به آن شرایطى است که دولت 
در ایران حضور دارد. یکى از  امریکاهمبستگى را دارد با هم منافع مشترك دارند و 

 کشور ما، همین قضیه است.در  امریکاو ثمرات حضور قدرت ها نشانه
  

       ّ     
البته کسانى هم در همان اول انقالب و پیش از انقالب بودنـد کـه اصـالً دل در گـرو     

عام تخطئه و  در مألبیگانه داشتند. همان روزى که امام کاپیتوالسیون را در منبر عمومى و 
ـ    ت ملّ ى سرشـان  رد کردند، کسانى بودند که میگفتند نه، چه اشکالى دارد؟! اینها نـه هویـ

ى میفهمنـد یعنـى چـه، نـه میداننـد کـه       ى سرشان میشود، نه عزّت ملّمیشود، نه غیرت ملّ
استقالل یک ملت براى پیشرفت او چقدر اثر دارد؛ اصالً حاضر نیستند فکر کنند! مردمـان  

ي قشرها هم بودنـد. البتـه افـراد    حقیر و پست و زبونى بودند؛ آن روز هم بودند؛ تو همه
زنها بودنـد، در  کمى بودند. زیاد نبودند؛ اما بودند. در میان روشنفکران بودند، در میان قلم

ي بودند؛ در میان قشرهاى مختلف بودند. توده -نماهاروحانى -میان ملبسین به این لباس
اهان ملت، افراد باایمان، بخصوص دلهاى روشن و مغزهاى داراى تحلیـل، همـه   ملت، آگ

آموزان در میان نبود؛ میفهمیدنـد  موضع امام را تقویت میکردند. آن روز هنوز کشتار دانش
 که این موضع درست است؛ بسیارى هم وارد میدان میشدند.  
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 1378/ 08/ 15، (ص)اکرمدر دیدار کارگزاران نظام به مناسبت سالروز بعثت پیامبر 

؛            
» توجه و ایمان و باور و محبت و حرکت مردم«بار عظیمِ  آن عنصرى که توانست این

بزرگـوار مـا مهمتـرین     را بر دوش خودش تحمل کند و کار را به اینجا برساند یعنى امام
ود که خود را حذف کرد و ندیده گرفت؛ تکلیف را محـور کـار و   نکته در وجودش این ب

ي امتیازات فراوان دیگرى که در آن بزرگوار حرکت قرار داد؛ لذا موفّق شد. البته به اضافه
بود. اساس کار این است. مـا در جمهـورى اسـالمى در ایـن بیسـت سـال، هـر جـا کـه          

مان را، اشخاص را، خودها و هواهـا را  ایم تکلیف و اهداف را مقدم بداریم و خودتوانسته
 ایم. ایم؛ اما هر وقت عکس این شده است، ضربه خوردهتضعیف کنیم، پیش رفته

 
بزرگوار مـا بـا ایـن خصوصـیات و ویژگیهـاى حقیقتـاً        خداى متعال تفضّل کرد؛ امام

رد؛ اى قرار گرفت و حقیقتاً مجاهدت کفرد ظهور کرد؛ این ملت در شرایط ویژهمنحصربه
 دنیاى استکبار غافلگیر شد و این حرکت پیروز شد و این نظام سرِپا گردید.  

 
 1/9/78، به پرسشهاى دانشجویان در دانشگاه صنعتى شریف پاسخ

؛            
ي همه است که بـه مسـئوالن کشـور کمـک کننـد و آنهـا را یـارى        به نظر من، وظیفه

د؛ البته تا وقتى که در خط مستقیم اسالم و امام حرکت میکننـد. اگـر کسـى از خـط     نماین
او درخور حمایت نیست. ایـن فـرق    -هر کسى باشد -مستقیم اسالم و امام منحرف شود

هم نمیکند؛ از باال تا پایین همه یکسان هستند؛ خود من هم همینطور هستم. اگـر خـداى   
تخطّى کنم، بـر مـردم واجـب نیسـت کـه از مـن        نکرده من هم از آن خط صحیحِ اسالم

اى وجـود دارد. ایـن   حمایت یا تبعیت کنند. البته احیاناً یک وقت اشتباه و اختالف سلیقه
اختالف سلیقه نباید موجب شود که ما مسئوالن کشور و مسئوالن بخشـهاى گونـاگون را   

 از حمایت خودمان محروم کنیم؛ نه، باید آنها را حمایت کنیم.
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 ي بسیج در جشن بزرگ منتظران ظهور همزمان با هفته

 1378/ 03/09، اهللا تعالى فرجه)(عجلو روز والدت حضرت مهدى

؛        
بزرگ ما آن شخصـیت عظـیم، آن    که انقالب اسالمى پیروز شد و وقتى امامآن وقتى 
ي مسـلمانان  این ملت، سخن بگویـد، همـه   نظیر در زمان ما توانست از زبانشخصیت بى

 اند.  عالم احساس افتخار و حیات کردند؛ احساس کردند که زنده شده
 

  ِ  (ره)    
اى که در رگهـاى امـت اسـالمى دویـد، دشـمنان را بسـیار دسـتپاچه و        این خون تازه

ي عظیم یعنـى اسـالم   ند تا با این پدیدهسراسیمه کرد. آنها نیروهایشان را روى هم گذاشت
انقالبى که امروز آن را یک ملت فریاد میکند مبارزه کنند. از روزِ اول تـا امـروز در طـول    
این بیست سال مبارزه کردند! مبارزه با چیست؟ مبارزه با عزّت و استقالل ملـت ایـران و   

عـزّت را داده و بـه ملـت    مبارزه با هویت ملت ایران است؛ اما چون اسالم است که ایـن  
ایران، هویت بخشیده است؛ چون اسالم است که به ملت ایران قدرت بخشـیده اسـت تـا    
بتواند آرمانها، آرزوها و خواستهاى خود را علناً بر زبان آورد و آن را دنبال کند و از اخـم  

یـاز  نشاندگان آنها و حکومتهاى فاسد نترسد؛ چون اسالم است که ایـن امت قدرتها و دست
، را به ملت ایران بخشیده است، با اسالم دشمنند. دشمنى با اسـالم انقالبـى، اسـالم امـام    

ي دنیـا را بـه خـود    بخش، اسالمى که وقتى پرچمش برافراشته میشود، همـه اسالم زندگی
متوجه میکند؛ همچنانى که امروز هم همینطور است. دشمنى بـا ایـن اسـالم بخـاطر ایـن      

یگانگان را از اینجا کوتـاه کـرد و منـابع ایـن کشـور را از دسـت       است که اسالم، دست ب
بیگانگان نجات داد. لذا امروز خدمت به ایران و خدمت به ملت ایران، عبارت از خـدمت  

 به اسالم است.  
 

؛         ّ  ِ      
بخـش و اسـالم مبـارزه بـا     ، اسالم زندگیامامهر کس که امروز اسالم انقالبى، اسالم 
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ظلم و ستم را گرامى بدارد نه آن چیزى که به نام اسـالم در مقابـل ظلـم و سـتم، تعظـیم      
 کـه امـروز اسـالم حقیقـى و بـه تعبیـر امـام       هرکس  میکند! آن اسالم نیست، فریب است

ایـران و ملـت   بزرگوار ما اسالم ناب محمدى را تأیید و حمایت کند، اوسـت کـه بـراى    
ي ایران و یکایک آحاد این ملت خدمت میکند. بسـیجیان  ایران، براى تاریخ ایران و آینده

 اند.  دارند که در میدان این خدمت آماده این امتیاز را
 

 1378/ 09/ 23در دیدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى، 

   ِ      
ي جنگ را فرض بفرمایید که یک مجموعه سرباز، بـا فـداکارى، بـا قـدرت     یک جبهه

تصمیم، با اراده و با ایستادگى میجنگند؛ مثل جنگى که ما هشت سال در جبهه داشتیم. در 
اللّهىِ فـداکارِ  مشت جوان مؤمنِ حزباى میشدید، میدیدید یک آن زمان، شما وارد منطقه
ارزه میکنند. از هر کدام سؤال میکردید چرا مبارزه میکنید؟ اند و مباز جان گذشته، ایستاده

گفتند، دستور دینى مـن اسـت. دشـمن بـه کشـور مـن        ي من است. اماموظیفه«میگفت: 
اى هستیم و باید از خودمـان  تجاوز کرده، مرزها و ناموس مرا تهدید میکند؛ ما ملت زنده

ى شما در میان میگذارد کـه اعتقـاد بـه    اى از باورهاى ذهنى را برااو مجموعه» دفاع کنیم!
، اعتقـاد  ، لزوم اطاعت از امامخدا، اعتقاد به قیامت، اعتقاد به شهادت، اعتقاد به دستور امام

به متجاوز بودن این دشمن، اعتقاد به اینکه من ملتى هستم که باید از خودم دفاع کنم، در 
اعتقادات دینـى و اینهـا در بیـان او     يتنیدهي درهمآمیختهي درهمآن هست. این مجموعه

بروز میکند. شما میبینید که این اعتقادات موجب شـده اسـت تـا ایـن جـوان بایسـتد، از       
اش، از زندگى، از تحصیل و دانشگاهش دست بکشد، به جبهه برود و جـان  آسایش خانه

بسازد کـه  خودش را به خطر بیندازد؛ احیاناً هم کشته یا مجروح شود و تا آخر عمر با آن 
 اآلن روى چرخ، تعدادى از آنها را مشاهده میکنید.

حاال اگر در همین حالى که این جوان در این میدان با این حرارت میجنگد، یـک نفـر   
اینکه شما میگویید ایـن دشـمن،   «بیاید، بنا کند در این باورها خدشه کردن و مثالً بگوید: 

؛ شروع کند در ذهنیت او رخنه کردن و »متجاوز است، چه تجاوزى؟ ما اول حمله کردیم!
اعتقاد او را به متجاوز بودن این دشـمن و بـه فضـیلت و ارزش شـهادت، ضـعیف کنـد،       
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عمل شود، تضعیف کند؛ اعتقاد  دستور داد، باید دستور امام اعتقاد او را به اینکه وقتى امام

ى خـودش دفـاع کنـد،    و باور او را به اینکه یک فرد باید از کشور، از مـیهن و از مرزهـا  
ي سـوزانى بـه   اى کـه مثـل گلولـه   ضعیف کند؛ خوب، شما ببینید این جوان مؤمنِ آمـاده 

ي دشمن حرکت میکرد، با این تبدیل باورها تبدیل به چـه میشـود؟! بـه یـک     سمت سینه
 موجود پشیمان، متزلزل، مردد و احیاناً پشت به جبهه کرده، تبدیل میشود. 

 

 ّ           
جریانى در محیط دانشگاه درصدد این است که عناصر مؤمن و انقالبى دانشـگاه را در  

میخواهـد   هرچـه انزوا و فشار قرار دهد؛ شما نباید بگذارید. اسم آن جریان فشـاردهنده،  
سالمى نیستند، باشد؛ و لو اسم انجمن اسالمى! بعضى از این انجمنهاى اسالمى، نه اینکه ا

اصالً فاسدند! بعضى از آنها ضد اسالمند! شما نمیتوانید از این نوع انجمن اسالمى دفاع و 
ي دولت، نه از امکانات دولـت،  حمایت کنید؛ اصالً چنین چیزى امکان ندارد نه از بودجه

و از نه از وزارتى که این نظام اسالمى به شما داده است شـما بایـد از اسـالم، از انقـالب     
دفاع کنید؛ از اینها باید دفاع شود. آنکه امروز این مردم حاضرند بـرایش جـان و    خطّ امام

   خون بدهند، اسالم است.
 

       
ي قانونى نـدارد؛  ، به نظر من اینجا هیچ شبهه١ي قانون که اشاره شددر مورد آن مسئله

 الع از قانون اساسى نیستم، اینجا برابر قانون است؛ چون اماماطّمن قاطع میگویم. بنده، بى
و رهبرى تصویب کند و قرار دهـد، طبـق    این را تأکید و تصویب کرده و آنچه را که امام

قانون اساسى، مرّ قانون است و هیچ مشکلى ندارد. اگر در قانون اساسى و در مفهوم ایـن  
 ن سؤال کنید؛ قطعاً همین را پاسخ خواهند داد.اى هست، از شوراى نگهبامعانى هم شبهه

ي اینها شوراى عالى انقالب فرهنگى و شوراهاى گوناگون دیگرى وجود دارد که همه
ي هرحـال مصـوبه  است. بـه  علیه)اللَّه (رضواني زمان امامواسطه، مصوبهیا به یک واسطه، یا بى

 دارند.مقام رهبرى هستند و از لحاظ قانونى، هیچ اشکالى ن
 

                                           
 .جمهور در ابتداى جلسهدر گزارش رئیس 1



 ،  ، /  641  

 

  26/9/78، ي تهرانهاى نماز جمعهخطبه

        
ي دشمن، غیر از آن آدم غافلى است که خودى هم هست؛ منتهـا بیچـاره دچـار    جبهه

اى پیـدا میکنـد و در مقابـل    اى، عقده و کینـه غفلت و اشتباه و فریب میشود؛ بر اثر حادثه
ایسـتد. ایـن، آن   می و راه امام ایستد؛ در مقابل امامخن حق میایستد؛ در مقابل سنظام می

خورده اسـت؛ ایـن یـک آدم قابـل تـرحم اسـت!       دشمن اصلى نیست؛ این یک آدم فریب
 دشمن اصلى آن کسى است که پشت سر این قرار میگیرد، اما خودش را نشان نمیدهد.

 

           
من به شما عرض کنم که امروز عمده قواى حیـاتى ایـن کشـور، در اختیـار اسـالم و      

ي اسـالم و  دلبسـته  -یعنى مـردم  -هاى قدرت در این کشورانقالب است. اساسیترین پایه
اند. جـوان اینطـور اسـت؛ دانشـجو اینطـور      انقالب و راه امام و ارزشهاى الهى و اسالمى

ورند؛ روحـانیون اینطورنـد؛ کسـبه و متوسـطین اینطورنـد؛      است؛ قشرهاى غیرجوان اینط
ي کشـور اینطـور   کننـده کارگران و اکثریت قشرهاى مختلف مردم اینطورند؛ دستگاه اداره

است؛ رؤساى کشور اینطورند. بحمداللَّه رؤساى کشـور، رؤسـاى سـه قـوه، در خـدمت      
 ند.  ااسالم و براى اسالم

 

؛           
رئـیس   -در همان روزهاى اول، دومِ بعد از انتخابات بود کـه جنـاب آقـاى خـاتمى     

از من وقت مالقات خواستند و آمدند با من مالقات کردند. به ایشـان   -جمهور عزیزمان 
ایـد، فرصـت   دانم شما در این چند روز که گرفتـار مسـائل انتخابـات بـوده    گفتم من نمى

رادیوهـا اینطـور وانمـود     ام.این رادیوها را گوش کنید یا نه؟ اما من گوش کـرده اید کرده
و بر ضـد اسـالم بـود!     میکنند که حرکت دوم خرداد، حرکتى بر ضد انقالب، بر ضد امام

روشهاى تبلیغات است؛ اینطور حرکت میکنند. من مایلم شما در همین اولین صحبتى کـه  
 نید و نشان دهید که نه، قضـیه اینطـور نیسـت؛ راه، راه امـام    خواهید کرد، تو دهن اینها بز
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ي مطبوعـاتى  است؛ راه، راه انقالب است. بعـد از سـه، چهـار روز ایشـان یـک مصـاحبه      

ي داشتند. بعد که ایشان با من مجدداً مالقـات کردنـد، گفتنـد مـن در حـال آن مصـاحبه      
اش از یـادم رفـت. تنهـا    اما همـه  مطبوعاتى چیزهایى در ذهنم آماده کرده بودم که بگویم؛

چیزى که به یادم بود، همان حرف شما بود که گفتید تو دهن اینهـا بزنیـد. ایشـان در آن    
جمهـور، رئـیس مجلـس، رئـیس     مصاحبه، تو دهن آنها زد. تا امروز هم بحمداللّه رئـیس 

نـدى بـه   ، موضع اسـالم و پایب ي قضائیه و مسئوالن کشور، موضع انقالب، موضع امامقوه
ي افتخار است؛ این خـودش یکـى از   ارزشهاى اسالمى را هر روز تکرار میکنند. این مایه

بخش است. یکى از عواملى که میتوانـد در سـطح کشـور دلهـا را بـه هـم       وسایل وحدت
 نزدیک کند، همین است.  

 
 10/10/78 ،ي تهرانهاى نماز جمعهدر خطبه

        
است. البتـه  » ارشاد مفید«من امروز روایتى را انتخاب کردم که بخوانم؛ این روایت در 

کـه کتـاب بسـیار خـوبى      -امـام بزرگوارمـان  » چهل حدیث«من متن حدیث را از کتاب 
  .نقل میکنم -است
 

 18/10/78 ،هاى نماز عید سعید فطردر خطبه

   ّ      
شاءاللَّه افرادى مؤمن، انقالبى، معتقد به مبانى اسالم و انقالب، عزیز ایران باید ان مردم

معتقد به امام و راه آن بزرگوار و معتقد به استقالل این کشور را انتخاب کنند. و انتخـاب  
 خواهند کرد.

 
 4/11/78، (ره)ي امام خمینىدر دیدار اعضاى هیأت علمى کنگره

؛         
بعنوان موضوع این کنگره، هم مهـم و خـوب اسـت، هـم     » حکومت اسالمى«انتخاب 

الغزل کار امام، ایجاد حکومـت اسـالمى بـود. اگـر فـرض کنـیم       حساس است؛ چون بیت
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بعنوان اصالحات و همان کارهایى کـه   -افتادچنین انقالبى بدون شعار حکومت به راه مى
ن دهـم کـار اآل  بالشک کار امـام، یـک   -لتخانه و تشکیالت مشروطیت شددر تأسیس عدا

     کـه   -نیناهمیت نداشت؛ چون باالخره آن خانـدان میرفتنـد و جنـاح و جریـانى از متـدی
آمدند؛ اما آن کار چیزى بـود، ایـن کـار    روى کار مى -نین بودندقاعدتاً منتخبان امام، متدی

 یک چیز دیگر است.  
 

        
ایـن بـود کـه     -که توقّع این است ما این کار را تقویم درستى بکنیم -اهمیت کار امام

ي حاکمیت اسالم را مطرح کردند. حکومت اسالمى به معنـاى حکومـت مسـلمین    مسئله
نیست؛ به معناى حکومت اسالم است، والّا اگر فقط حکومت مسلمین باشـد، حـداکثرش   

آید و رفتار شخصى او، رفتار خوبى خواهـد بـود.   مسلمانى در رأس کار مىاین است که 
احیاناً نمیگذارد در ظواهر جامعه هم فسق و فجورى صـورت گیـرد؛ امـا نظـام کشـور و      

فهمیهـاى  ي زندگى براساس اسالم نخواهد بود؛ سالیق و فرهنگهـا و عـادات و کـج   اداره
حکومـت  «سـالمى را مصـونیت میبخشـد،    ي اگوناگون تأثیر میگذارند. چیزى که جامعـه 

است؛ یعنى حاکمیت اسالم. هنر بزرگ امام این بوده است که حاکمیت اسالم را » اسالمى
 در اینجا مطرح کردند.

 

؛          
بود. انصافاً والیت فقیـه  » والیت فقیه«ى خاص ایشان هم براى حاکمیت اسالم، صیغه

بناى بسیار مستحکمى دارد. بنده اینطور تصور میکـنم کـه موضـوع والیـت فقیـه، ولـو       م
مقدارى در توسعه و تضییقش تفاوتى بین علما وجود داشته باشد، جـزو واضـحات فقـه    

االیام تاکنون، اگر کسانى این قضیه را مطـرح  اسالم است. انسان وقتى نگاه میکند، از قدیم
رخورد کردند، بخاطر این بوده است که فکـر کردنـد چیـزى را    نکردند یا با سردى با آن ب

که شدنى نیست، چرا مطرح کنند؛ والّا وقتى انسان به کتابها و حرفهاى فقها نگـاه میکنـد،   
کس از آنها نیست که اصالً حاکمیت غیر حکم اسالمى را قبـول داشـته باشـد.    میبیند هیچ

نـد. ایـن جـزو مسـلّمات اسـت. مـثالً       انسان این را در ابواب مختلف فقهى مشـاهده میک 
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تعبیرات مرحوم صاحبِ جواهر راجع به والیت فقیه نشان میدهد که از نظر او این قضـیه  
جزو واضحات است؛ البته نه در باب والیت بر صغار، بلکه در باب جهاد و ابـواب مهـم   

ئله را جـزو  ي والیت را با همان توسعه میبیند و این مسدیگر که نشان میدهد ایشان دایره
و امثال او در این خصوص تصریح و بحث » نراقى«واضحات فقه اسالمى میداند. مرحوم 

کردند و من نمیخواهم اینها را عرض کنم؛ آنهایى را کـه بحـث نکردنـد، عـرض میکـنم.      
 ي محکمى دارد و امام این را مطرح کردند.غرض؛ این فکر پایه

 

            
من خواهش میکنم آقایان در این کنگره، بخصوص شما فضالى جوان که فکر فعال و 

کـه قضـیه را ظریفتـر و     -اى که بعداً خواهم گفـت اى دارید، با توجه به نکتهپویا و زنده
انـد و شـما میخواهیـد آن را    اى که امام گفتهتوجه کنید حکومت اسالمى -حساستر میکند

یت و تسجیل و تبیین و توجیه کنید، من حیث النرید به حکومـت غیراسـالمى تبـدیل    تثب
نشود. چیزى که امروز در چالشهاى فکرى بین مـا و مخالفـان مـا در سـطح دنیـا مطـرح       
است، همین نکته است. اگر کسى اسم مسلمان داشته باشد و در جایى هم حکومت کند، 

ي ى آنها مهم است، این است که دین، متـولّى اداره آنها مخالفتى نمیکنند؛ اما چیزى که برا
جامعه شود؛ یعنى حرف جدیدى در دنیا زده شود. بنابراین به این نکته خیلى باید توجـه  
کنید که حکومت اسالمى و والیت فقیهى که امام آوردنـد و ابتکـار و مطـرح کردنـد بـه      

ـ     ن و حکومـت  همان معناى حکومت اسالمى است؛ یعنى حکومـت اسـالم، حکومـت دی
 شریعت، به همین معنا فهمیده شود.

ممکن است فقها و فضالى ما تالش کنند و فقهى را که در اختیار ماست و ضـعفها و  
کمبودهاى فراوانى هم دارد، پاالیش کنند. این بحث دیگرى است؛ این کار را بکننـد؛ امـا   

ملئ فضاى جامعه، بـا   این است که -و نظر امام قطعاً این بود -که باید مطرح باشد چیزى
شریعت و فقه و احکام و عمل اسالمى پر شود. ایشان غیر از این را در هیچ موردى قبول 

ي والیت فقیـه بـا ایشـان صـحبت میکـردم؛ گفـتم قبـل از        نداشتند. من یک وقت درباره
ي انقالب، ما با بعضى از فضال و دوستان بحـث داشـتیم؛ بعضـیها میگفتنـد اسـالم شـیوه      

را  -مـثالً عـدالت   -اى که بتواند آرمانهاى اسـالمى در باب اقتصاد ندارد. هر شیوهخاصى 
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ن کـرده و  ي ما این بود که نه، اسـالم خطـوطى معـی   تأمین کند، اسالمى است؛ ولى عقیده
اى بنا نهاده و چارچوبى براى اقتصاد اسالمى درست کـرده و ایـن چـارچوب بایـد     شیوه

این درست است. من نمیخواهم به این قضیه استناد کنم که  تبعیت شود. ایشان گفتند: بله،
این حرف درست است؛ میخواهم استناد کنم که نظر امام این بود؛ یعنى ایشان به کمتـر از  
این اصالً قانع نمیشدند. آنجایى هم که بحث سرِ احکام ثانوى بـود، ایشـان بعنـوان یـک     

تـا آخـر هـم همینطـور بودنـد. در      حکم اسالمى و فقهى بـر آن تأکیـد میکردنـد. ایشـان     
ایشان حرف جدیدى مطرح کردند. مبناى فقهـى ایشـان اینطـور     -موسیقى -خصوص غنا

که در کتاب مکاسـب گفتنـد،    بود. براى این قضیه، ایشان استناد فقهى داشتند. البته چیزى
در جهاتى با این تفاوت دارد؛ اما براسـاس مبنـاى فقهـى میگفتنـد؛ براسـاس ضـرورت و       

ات این نظـر موافقـت   یات و جزئیلحت و پسند دنیا نبود. البته ممکن است کسى با کلّمص
نداشته باشد؛ خیلى خوب، نظر خودش است؛ لیکن نظر امام تحریـف نشـود. شـما بایـد     

اى درآید که در کلمـات و کتابهـا و حرفهـا و    خیلى مراقبت کنید که نظر امام واقعاً بگونه
ولیت تـاریخى و  ئنکته خیلى مهم است و بنظر من یـک مسـ  منش ایشان معلوم است. این 

 امانتى بر دوش شماست.
 

        
اساس حکومت اسالمى یک حـرف نـو در دنیـا بـود. واقعـاً در ایـن قضـیه، انقـالب         

وجه شـبیه بعضـى چیزهـایى کـه بعـداً      هیچاى کرد که حریفها مات شدند. این بهنوآورى
میکردند، نبود؛ اصالً شباهتى با نظایر خودش نداشت. چیزى که در قانون اساسى و تشبیه 

در کلمات امام و در عرف انقالب بعنوان حکومت والیت فقیه مطرح است، یـک حـرف   
یـک تعبیـر عربـى و    » والیـت فقیـه  «کامالً نو در دنیاست. البته ممکن اسـت گفتـه شـود    

ه این مفهوم، بسیار نو و جدید است و معناى کآخوندى و طلبگى و کتابى است؛ در حالى
آن این است که ما در رأس حکومت کسى را قرار دهیم که میدانیم تخلّف نخواهـد کـرد.   

ن میبینید گرفتاریهاى دنیـا از کجاسـت. مـا میخـواهیم     این چیز خیلى مهمى است. شما اآل
ت ما اشتباه کرده کسى را در رأس حکومت بگذاریم که میدانیم تخلّف نمیکند. ممکن اس

باشیم و او تخلّف کند. از هر وقت فهمیدیم تخلّـف کـرده، میفهمـیم حضـور او در ایـن      
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ي خیلـى بـدیعى در   منصب بجا نیست؛ خودش و مردم هم این را قبول دارند. ایـن نکتـه  

 مبناى حکومت در دنیاست.
نى کـه  البته جنجال کردند و گفتند این فکر، قدیمى و ارتجاعى اسـت. در همـان زمـا   

انقالب پیروز شد، شاید بیش از دهها حکومت کودتایى در دنیا بود که افسرى با چکمه و 
ي آن حکومتها مقبول و به تفنگ آمده بود و حکومت را براى خودش گرفته بود؛ اما همه

رسمیت شناخته شده بودند و کسى با آنها حرفى نداشت؛ ولى با این حکومت و با امام و 
یم حرف داشتند! علت این است که حرف نـویى در دنیـا زده شـد کـه     با این حرکت عظ

وردى با معیارها و فرهنگ سیاسى رایج دنیا را داشت. زورِ ایـن کـار حتمـاً از    اقدرت هم
زورِ مارکسیسم و حکومت کمونیستى در اول کار، بیشتر بود. البته بعد از ده، بیست سال، 

هـایى کـه نشـان داد، اوج گرفـت؛     و جاذبه بخاطر تبلیغات و کارهایى که مارکسیسم کرد
لیکن در آغاز کار، بالشک زور و اقتدار این بیشتر از آن بود. چرا؟ بخاطر اینکه ناگهان در 

ت و     سطح دنیا، همه ي کشورهایى که داخل آنها مسلمان زنـدگى میکـرد، احسـاس هویـ
آور وحشـت شخصیت و احساس قبول و طوع نسبت به آن کردند. این براى آنهـا خیلـى   

 بود.
 

          
اول انقالب، کلمات دمکراسى و دمکراتیک و امثال آن، در زبـان همـه خیلـى تکـرار     
میشد. حاج احمدآقا پیغام آورد که امام میگویند این کلمات را نگویید. قبل از آمـدن امـام   

جمهـورى  «؛ امـا امـام روى همـان    »سـالمى جمهـورى دمکراتیـک ا  «گاهى گفته شده بود 
ي دمکراتیـک اینقـدر   تأکید داشتند. شـاید بعضـیها تعجـب میکردنـد کـه کلمـه      » اسالمى

ي بیگانـه  حساسیت ندارد؛ ولى این حساسیت، درست و بجا بود؛ بخاطر اینکه نفس کلمه
ي یک احسـاس اسـت و آن احسـاس در    آورد؛ نشاندهندهبار فرهنگى مى با خودش یک

برداریهایى که از فرهنـگ و دمکراسـى   سان بتدریج تقویت میشود. باید توجه کنید گرتهان
 غربى و لیبرالیسم میشود، به اینجا راه پیدا نکند.  
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 26/11/78، در دیدار کارگزاران حج

           
قـوا سـعى میکننـد مـردم را بـا       در همان حالى که تمام مراکز تبلیغاتى دشمن با تمـام 

ي خودشان و با انقالبشـان بیگانـه کننـد، از امامشـان جـدا کننـد، یـاد امـام را بـه          گذشته
فراموشى بسپارند و سعى کنند به خیال خودشان ارزشهاى جدیدى را خلق کننـد و میـان   
 مردم بیندازند، وقتى بیست و دوم بهمن میرسد، شـما میبینیـد کـه در تهـران و شـهرهاى     
بزرگ و شهرهاى کوچک و حتى در نقاط دوردست و بسیارى از روستاها، مـردم بیـرون   

آیند. آیند؛ نه کسى از آنها دعوتى میکند، و نه یک عامل مادى وجود دارد؛ اما مردم مىمى
 این همان عامل معنوى است.

  
نگـاه  ملت ایران توانسته است با قدرت خود، دشمن خود را گیج کند. به اظهاراتشـان  

نکنید؛ اظهاراتى که گاهى از روى اقتدار حرفى میزنند که ممکن است بعضیها را مرعـوب  
کند. حقیقت قضیه غیر از این است. ملت زنده است؛ ملت مـؤمن اسـت؛ دلهـا بـا اسـالم      
است؛ دلها با امام است. تا امروز هیچ قدرتى نتوانسته است دلهاى مردم را از محبت امـام  

م و تجلیل شهدا، شهادت و ارزشهاى انقالب خالى کنـد. انتخابـات هـم    و یاد امام و تعظی
 همینطور است.  

 

؛  ّ      
خواهیها و مرعوب مجلس باید مجلسى باشد که بتواند در مقابل زورگوییها و زیاده

محاسبه کردنها و تطمیع کردنهاى قدرتمندان جهانى بایستد و مصالح کشور و ملت را 
آوردند. مگر خصوصیت را مى» مدرس«بارها اسم  علیه)اللَّه (رضوانکند و دنبال آن برود. امام

اش این بود که مدرس چه بود؟ از مدرس عالمتر هم داشتیم. مدرس خصوصیت عمده
هیچ عامل ارعاب و تهدید و تطمیع و فریبگرى در او اثر نمیکرد. همان وقتى که 

ش شعار میدادند، او اا را بر ضد او آنچنان متشنّج کرده بودند که علیهالظّاهر فضعلى
 ي خوب در مجلس است. ایستاد و حرف خودش را زد. این خصوصیت یک نماینده
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نماینده باید کسى باشد که مرعوب نشود. چه کسى مرعوب نمیشود؟ آدمى که دلـش  

کس مرعوب نمیشود. مـا یـک   ز هیچبه خدا متّکى باشد. وقتى انسان به خدا متوکل بود، ا
و  -(ره)یعنى امـام  -ي کسانى را که مرعوب نمیشوند در زمان خودمان دیدیمي زندهنمونه

 ي دیگر را در میدان جنگ و در میدانهاى سیاست مالحظه کردیم. هزاران نمونه
 

 30/11/78 ،پیام به مناسبت برگزارى انتخابات مجلس ششم

         
ي شکر و خشوع بر درگاه الهى میسایم و پروردگار را، بر تـوفیقى کـه   اینجانب ناصیه

به مردم خداجوى ارزانى فرمود، سپاس میگویم، از ملت زنده و پرنشاط ایران که به نداى 
ي ي خـود بـه همـه   وظیفه پاسخ گفته و سفارشى را که امام همیشـه پایـدار در وصـیتنامه   

ي دل، تشکر میکنم و امیـدوارم کـه مجلـس ششـم     نسلها داده است، پاس داشتند، با همه
ف بزرگى را کـه بـر   یبتواند مجاهدت فراگیر ملت را به نیکوترین وجه پاسخ گوید و وظا

 ي اوست به ملت مؤمن و انقالبى تقدیم دارد.عهده
 

 23/12/78، الحراماللَّهپیام به حجاج بیت

        
امروز یازده سال پـس از رحلـت معمـار و بنیانگـذار ایـن بنـا، امـام خمینـى عظـیم،          
جمهورى اسالمى به سمت همان هدفى که او ترسیم کرده و از همان راهى کـه او نشـان   

  داده به پیش میرود.
 

 1379/ 01/01پیام به ملت شریف ایران، به مناسبت حلول سال جدید، 

           
مزین بود و عمالً در سرتاسر سال، یاد آن  (ره)خمینى سال گذشته، به اسم مبارك امام

ي گوشه و کنارهاى کشورمان و در ذهن و آفاق زندگى مردم، محسوس بزرگوار در همه
بزرگوار  ذهنى و عملى، گامى به امامبود و شاید بتوان امیدوار بود که مردم ما از لحاظ 

 خودشان نزدیک شده باشند.
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   ّ       
ي ي اخـالص خـود، در سـایه   امیدوارم خداى متعال تفضّل کند و این ملت در سـایه 

ي عظمتى که خون مطهر شهدا برایش بـه وجـود آورد،   ایمان و مجاهدت خود و در سایه
ي عظمتها براى ملت ما بود راه خودش نیکیها و سرچشمه بزرگوارمان که امام امدر راه ام

 را ادامه دهد. 
 

 10/1/1379، در دیدار کارگزاران حج

       
مجموعه انقالب، در دنیا  يبا اسم خودش از همه علیه)اللَّه (رضوانن هم امام خمینىاآل

وزن معنوى و فکرى که ما  يحرفهایى که ما داریم، همه ين همهاآلیعنى مطرحتر است.
داریم یک طرف، امام هم یک طرف؛ باز امام سنگینتراست! یعنى شخصیت امام و آن 

 این کتابهایى که نوشتیم و حرفهایى که زدیم، يچیزى که از امام میشناختند، بر همه
ست. ما باید این را تبلیغ کنیم؛ باید بگوییم امام برترى دارد. ما بگوییم امام، هنوز زنده ا

 امامیم و تحقّق امام را در جامعه میخواهیم. در میان ما زنده است، ما دنبال
 

 1/2/1379، در دیدار با جوانان در مصلّاى بزرگ تهران

     ِ    
دهى که سالهاى متمادى میـدانهاى جنـگ را اداره   فرمانده سپاه را فرمان آن روز که امام

 کرد به فرماندهى منصوب کردند، او در حدود بیست و شش سال سن داشت.  
 

  ِ    ِ   
هاى منـافق هسـتند؛ کسـانى کـه حتـى یـک روز       »ابى بنعبداللَّه«امروز در این کشور 

سالمى را از بن دندان قبول نکردند! در زمان پیامبر، یکـى  حکومت امام و حکومت نظام ا
بود که با یهودیهـا و کفّـار قـریش و جاسوسـهاى     » ابى بنعبداللَّه«ال، از منافقان بسیار فع

اى اسـتفاده میکـرد، بـراى اینکـه شـاید بتوانـد       امپراتورى روم میساخت و از هـر وسـیله  
ل از آنکه پیـامبر بـه مدینـه بیایـد، او تصـور      حکومت پیامبر را از بین ببرد؛ چرا؟ چون قب



650  / ،  ، 
میکرد که در آینده، رئیس و حاکم و پادشاه مدینه خواهد شد! پیامبر در واقع مقام او را از 

هـایى هسـتند؛ کسـانى کـه خیـال      »ابى بنعبداللَّه«او سلب کرده بود. امروز در این کشور 
آنهـا و متعلّـق بـه آنهاسـت.      میکردند اگر انقالبى در این کشور رخ دهد، حکومت وقـف 

کسانى که نه فقاهت را قبول داشتند، نه امام را قبول داشتند، نه مردم را قبول داشـتند، نـه   
خوشـرفتارى کـرد و او را   » ابـى  بـن عبداللَّـه «احساسات دینى را قبول داشتند. پیـامبر بـا   

ان نپرداخت. اینهـا  مجازات ننمود. نظام اسالمى هم با اینها خوشرفتارى کرد و به مجازاتش
هایى که دست دشمن در آنهاست، مینگرند؛ خیال میکنند فرصتى امروز به برخى از پدیده

ي خودشـان را میکننـد، بـه    اند که به نظام اسالمى ضربه بزنند. فعالیتهاى منافقانهپیدا کرده
بـه ایـن    این امید که بین مسئوالن اختالف باشد؛ به این امید که بین مردم اختالف باشـد؛ 

شان را با نظام اسالمى قطع کنند؛ به این امید که جوانان با دیـن قهـر   امید که جوانان رابطه
 کنند!

 

       
طلب است. روزى که کشـور دچـار یـک    سرشار از انرژى است؛ جوان هیجان ،جوان

ه میدان میروند. وقتى که کشور در آرامـش  جنگ مسلّحانه باشد، جوانان با میل و رغبت ب
طلبى جوانـان، چـه چیـزى بهتـر از بسـیج؟ ایـن       و صلح است، براى ارضاى سالمِ هیجان

طلب جوان، اگر بنا باشد در راه سازنده، در راه ایمانى، در راه ابتکار امام بود. روح هیجان
بیفتد، چه سازمانى مهمتـر و  کار  کشور مفید واقع شود، به سالم، در راهى که میتواند براى

 تر از سازمان بسیج است؟  مطمئن
 

 1379/ 02/ 23ي تهران، هاى نماز جمعهدر خطبه

؛           ،       
هم کسانى هستند که مال آن رژیم نیستند؛ اما از اول انقالب، بلکه بعضى  1یک عده

اى ي کشور برطبق احکام اسالم از بن دندان عقیدهپیش از انقالب، نشان دادند که به اداره

                                           
 یک دسته از افرادي که با عدم اعتقاد به اساس ارزشها؛ دم از تحول میزنند.  1
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ندارند. آنها اسم اسالم را میخواهند و اسم اسالم را دوست میدارند. دشمن اسالم به آن 
معنا هم نیستند؛ اما مطلقاً اعتقادى به فقه اسالمى، به احکام اسالمى و به حاکمیت 

اند. اوایل انقالب هم یک عده از همینها . معتقد به همان روشهاى فردىاسالمى ندارند
به داد این انقالب نمیرسید، همین  توانستند امور را قبضه کنند و در دست گیرند. اگر امام

خشک انقالب و کشور را به دامن امریکا برمیگرداندند! اینها هم دم از آقایان، خشک
م هم میزنند؛ اما در کنار کسانى قرار میگیرند که صریحاً اصالح میزنند؛ گاهى دم از اسال

 علیه اسالم شعار میدهند و با آنها اظهار همبستگى میکنند! 
 

 31/2/1379، )ره(در دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام

؛         (ره) 
ما، فالن ناشر، فالن فیلمساز و یا فالن نویسـنده خیـال کنـیم    اینطور نیست که بنده، ش
تازه و باطراوت در فضاى دنیـا نگـاه میـداریم. نـه، اینطـور       این ما هستیم که امام را تر و

امـام در ابعـاد یـک انسـان      نیست؛ این ظرفیت خود آن شخصیت است. البتـه شخصـیت  
نکه امام، فوق انسـان اسـت، نـه؛    معمولى که جسمى و فکرى و روحى دارد، نیست. نه ای

انسان واالست، اما ظرفیت آن بزرگوار و ظرفیت آن هدف، آرمان و فکرى است  امام یک
و آن عبـارت اسـت از فکـر     -ایـن مهـم اسـت    -که او خودش را در خدمت آن گذاشت

 احکام اسالمى. تجدید حیات اسالم، حاکمیت بخشیدن به اسالم و زنده کردن معارف و
  

       
که عین  -این تجلیلى که ما از امام میکنیم، کارى که در خدمت تفکّر و شخصیت امام

میدهیم، کارى است هم به نفع آن حقیقت واال، هم در راه خـدا،   انجام -همان تفکّر است
زندگى معتقـد   قیامتى و به آن طرف مرز هم در نهایت به نفع خود ما بعنوان انسانى که به

بـار خودمـان    طورىاست و فکر نمیکند همه چیز اینجا تمام خواهد شد و حاال اینجا یک
ایـن حرفهـا    يرا ببندیم و لذّتى ببریم و بعدش هیچ! اینگونه نیست. باالخره بعد از همـه 

طرف مرز هست؛ حساب و کتـابى اسـت، فکـر آنجـا را هـم کـه        آن چیز دیگرى هم در
 ایم.ودمان انجام دادهبکنیم، به نفع خ
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 6/3/1379، ي مجلس شوراى اسالمىپیام به مناسبت افتتاح ششمین دوره

           
امروز نیز موضعگیرى بهنگـام و صـریح مجلـس شـوراى اسـالمى، بایـد دشـمنان را        

ب و نظـام اسـالمى و راه روشـن و    مأیوس سازد. دفاع قاطع و آشکار نمایندگان از انقـال 
جـدایى دیـن   «الشأن، و تبرّى از بلندگوهایى که با تکرار شعار ارتجاعى ماندگار امام عظیم

ي ملـت ایـران بـراى    چنـد سـاله   و ي حذف جهاد خـونین بیسـت  در اندیشه» از سیاست
هـد  ي دشـمن را بیهـوده خوا  انـد، تـالش پرهزینـه   ى جمهورى اسـالمى استقرار نظام مترقّ

ساخت. این کمترین انتظار ملت انقالبى و مسلمان از نمایندگان مجلسى است که با خون 
 شهیدان و مجاهدت ایثارگران پدید آمده و برقرار مانده است.

 
 14/3/1379 ،(ره)خمینىدر اجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام 

؛          
من امروز براي اینکه عظمت شخصیت امام بزرگوارمان را از یکی از ابعاد گوناگون 

اى که در این آیهمورد مالحظه قرار دهم، بحثی را مطرح میکنم و آن این است که 
قرآن کریم براى مسلمانان مؤمنِ آن  -ي فتح استکه یکى از آیات سوره -1تالوت کردم

این حقیقت بر حسب اسباب ظاهرى دور از ذهن است؛ زمان، حقیقتى را بیان میفرماید. 
اما در تصویر الهى یک حقیقت مسلّم است. مطلب از این قرار است که جمعیتى از 
مسلمانان در سال ششم هجرى، بدون سالح و تجهیزات الزم و بدون آرایش جنگى، در 

مسلمانان دست به مقابل کفّار که مسلّح و مجهز بودند، قرار گرفتند و بنابراین بود که 
اند، هم گفته» ي حدیبیهغزوه«ي حدیبیه بود. این قضیه را، هم اسلحه نبرند. این در قضیه

اگرچه جنگى واقع نشد، اما حرکتى که اتّفاق افتاد، از یک جنگ بزرگ ». صلح حدیبیه«
ود. داراى آثار بیشترى بود؛ برکات آن و کیفیت رویارویى، یک برکت و کیفیت استثنایى ب

بینیهاى الزم، به در این حادثه، کفّار قریش با تجهیزات، با سالح، با مردان جنگى و با پیش
سراغ مسلمانانى آمدند که با خودشان سالح برنداشته بودند و فقط به قصد مشرّف شدن 

                                           
اهللا الّتى قد خلـت مـن قبـل و لـن تجـد      و لو قاتلکم الّذین کفروا لولّوا األدبار ثم ال یجدون ولیاً و ال نصیرا سنّۀ« 1

 . 23و  22یاتآ ي فتح،ـ سوره»اللّه تبدیاللسنّۀ
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ي خدا به راه افتاده بودند. نتیجه به جنگ نینجامید و برکات به عمره و زیارت خانه
آمیز مترتّب شد. خداى متعال به مسلمانان اینطور میفرماید ن رویارویى صلحزیادى بر ای

که اگر سروکار شما با کفّار و مشرکان، به جنگ و شمشیر هم کشیده میشد، شما آنها را 
مغلوب میکردید. این سنّت الهى است؛ این قانون الیتخلّف پروردگار در عالم آفرینش 

َ «است؛    َ ُ ّ   َ   َ ّ َ  ً ّ    ّ  ً       ّ  َّ ّ

 َ      َّ ّ«1. 

 ي تحوالت به ایمان انسانها نه به قدرت زورمداراني اصل بازگشت همهکنندهامام؛ اثبات
مکـرّر   در مکـرّر  آید که این اصل، هـم در صـدر اسـالم   ى پدید مىدر اینجا اصل مهم

تجربه شد، هم در انقالب اسالمى تجربه شد، هم در حوادث گوناگون دیگر تجربه شـده  
است؛ توجه به آن براى ملتهایى مثل ملت ما حائز اهمیت است؛ ولى غالبـاً از چشـم دور   

این بود که این حقیقت را ثابت  -حضرت امام خمینى کبیر -میماند. نقش امام بزرگوار ما
ن حقیقت چیست؟ این حقیقـت ایـن اسـت کـه نیروهـاى اثرگـذار در تحـوالت        کرد. ای

اجتماعى و سیاسى، عبارت از چیزهایى است که به انسانها برمیگردد؛ مربوط به نیروهـاى  
ي انسانى و ایمان انسانى است. طبق این اصل، آرایش قـدرتها و نیروهـاى   انسانى و اراده

آن چیزى است که همیشه قدرتمداران و مسـتکبران  اثرگذار در تحوالت اجتماعى، غیر از 
عالم خواستند آن را نشان بدهند. قدرتمندان و مستکبران عالم اینطور خواسـتند تفهـیم و   

 ي مطلقـه و  الت بـزرگ، بـه پـول و زور و شمشـیر و سـلطه     ثابت کنند که نتایج و تحـو
    الت بشـرى در  تبلیغات آنها مربوط است؛ کار عالم در دسـت آنهاسـت؛ اختیـارات تحـو

ـ  پنجه عکـس؛ تحـوالت عـالم،    ههاى قدرت آنهاست؛ اما این اصل الهى ثابت میکند کـه ب
مسائل بزرگ بشرى و انسانى، انقالبهاى بـزرگ، پیشـرفتهاى بـزرگ و حرکتهـاى عظـیم،      

کدام در دسـت قدرتمنـدان و زورمـداران عـالم نیسـت؛ در اختیـار سـالح و پـول و         هیچ
در اختیـار عوامـل دیگـرى اسـت.      -ه آنها اینطور وانمود کننـد اگرچ -تبلیغات آنها نیست

ي انسانها، ایمان انسـانها، فـداکارى انسـانها، حرکـت انسـانها و      ي این عوامل به ارادههمه

                                           
د، و و اگر کسانى که کافر شدند، به جنگ با شما برخیزند، قطعاً پشت خواهند کـر . 23و  22یات آ ي فتح،سوره 1

 سنّت الهى از پیش همین بوده، و در سنّت الهى هرگز تغییرى نخواهى یافت. دیگر یار و یاورى نخواهند یافت.
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تجمع انسانها برمیگردد که بر سرنوشت بشر میتواند حکومت کند؛ میتواند حوادث بـزرگ  

ن کرده اسـت؛ حـوادث تـاریخى، آن را تبیـین و     وجود بیاورد. این را قرآن مکرّر بیا را به
اثبات کرده است؛ ولى بسیارى از ملتهـا از ایـن حقیقـت غافلنـد و چـون غافلنـد، عقـب        
میمانند؛ مقهور قدرتهاى استکبارى عالم میشـوند؛ از نیرویـى کـه در اختیـار آنهاسـت، از      

نـدان عـالم هـم از    امکان و ظرفیتى که متعلّق به آنهاست، درست استفاده نمیکننـد؛ قدرتم 
این غفلت سوءاستفاده میکنند و فرمان میرانند و مقاصـد حیـوانى و شـهوانى و شخصـى     

   خودشان را پیش میبرند.
  

حقیقت قرآنى، عکس این را بیان میکند. حقیقت قرآنى میگویـد کـه اگـر انسـانها بـه      
 -خودشـان  یعنى به ایمان و اراده و اتحـاد کلمـه و فـداکاریهاى    -نیروى درونى خودشان

تکیه کنند، هیچ قدرتى در مقابل آنان یاراى ایستادگى ندارد. در دوران رژیم طـاغوت، مـا   
ملت ایران هم همین اشتباه را میکردیم. آن روز اگر از ما سؤال میکردنـد کـه ایـن رژیـم     
طاغوت نفت این مملکت را برده است، منابع این مملکت را برده است، امریکا را مسـلّط  

ى و اسـالمى و  دین را از مردم گرفته است، اخالق را گرفته است، فرهنگ ملّ کرده است،
بومى را گرفته است، تاریخ ایـن ملـت را خـراب کـرده اسـت، چـرا شـما در مقابـل آن         
ایستادگى و مقاومت نمیکنید، جوابى که روشنفکران و سیاسـیون میدادنـد، ایـن بـود کـه      

وانیم اقدامى بکنیم! حرکت امـام، درس بـزرگ   میگفتند کارى از ما ساخته نیست و ما نمیت
امام، خدمت بزرگ امام به این ملت و به ملتهاى دیگر این بـود کـه عکـس ایـن را ثابـت      

ـ  ق بـه شماسـت؛   کرد. به مردم گفت میتوانید و قدرت دارید؛ قدرت در دست شما و متعلّ
یـد؛ بایـد خـواص و    فقط باید این قدرت را اعمال کنید؛ باید اراده کنید؛ باید تصمیم بگیر

ي فـداکارى باشـند. در آن   اثرگذاران در ذهن مردم وارد میدان شوند و مـردم بایـد آمـاده   
ي موفّقیتها بدست خواهد آمد. خود او اول کسى بـود  صورت همه کار خواهد شد و همه

آمدنـد؛ روشـنفکران آمدنـد؛     علماکه وارد میدان شد. با ورود او به میدان، خواص آمدند؛ 
آمدند؛ دانشجویان آمدند؛ طبقات گونـاگون مـردم آمدنـد و در مـدت چنـد سـال،        ابطلّ

ي قشرها بتدریج به این نهضـت عظـیم پیوسـتند و در نتیجـه، آن قـدرت سیاسـى و       همه
نظامى و تبلیغاتى که در مقابل این نیروى عظیم مردمى قـرار داشـت، نتوانسـت مقاومـت     

رى حکیمانـه و نیـروى اسـتقامت و صـبر و     کند. نیروى ایمان، نیروى اراده، نیـروى رهبـ  
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رژیم طاغوت فائق آمد، بلکه بر قدرت امریکا هـم کـه پشـت     پایدارى، نه فقط بر قدرت
 سر او بود، چیره شد.

 ي مکرر ملت ایران از درس بزرگ اماماستفاده
برادران و خواهران عزیز ما! مسئله به پیروزى انقالب ختم نشد. بعد از آنکـه انقـالب   

هاى گوناگون، در میدانهاى مختلف، در حمالت گوناگون سیاسـى و  شد، در تجربه پیروز
کـه   -نشـدنى قـرآن  نظامى و اقتصادى که به این ملت شد، همین درس بزرگ و فرامـوش 

به کـار ملـت    -امام عزیز و بزرگوار ما تجسم این درس بود و آن را براى ما تکرار میکرد
ي مسـائل  ي بـا قـدرتهاى اسـتکبارى و در همـه    بلـه ایران آمد. در جنگ تحمیلـى، در مقا 

 سیاسى، ملت ما از این درس بزرگ استفاده کرد. 

 ي سایر مسلمین از درسِ بزرگ امام خمینی(ره)استفاده
امروز شما نگاه کنید؛ در کشور لبنان یکبار دیگر همین درس تکرار شده است. روزى 

نطقه را اشغال کرد، به قصد این نیامـد  که رژیم صهیونیستى وارد جنوب لبنان شد و این م
که یک روز از اینجا بیرون برود. احتیاطاً تا بیروت هم آمدند و خودشان را به بیروت هـم  

دارند. تصمیم قطعى رژیم صهیونیستى ایـن   رساندند؛ منتها نمیخواستند آن قسمتها را نگه
بى خـودش قـرار دهـد.    ي قلمرو غصدارد و جزو پیکره بود که بخش جنوب لبنان را نگه

همچنان که یک روز بخش کوچکى از فلسطین را اشغال کردند، بعـد بتـدریج بخشـهاى    
ي فلسطین را اشغال کردند؛ بعد قسمتى از دیگر را هم به آن ملحق و منضم کردند و همه

کشور اردن را هم اشغال کردند؛ بعد قسمتى از لبنان را هم اشغال کردنـد؛ لـذا قصدشـان    
ه از اینجا خارج شوند؛ تصمیم قطعى داشتند که بمانند. در مقابلشان چـه بـود؟   این نبود ک

در مقابلشان نیروى مردمىِ تهیدست بدون هیچگونه تجهیزات در لبنان بود؛ یعنـى نیـروى   
ي رژیـم  اللَّه، نیروى مقاومت مسلمانان، نیروى آحاد مردمى که بمبارانهـاى روزمـرّه  حزب

اى کـه  سالها طول کشید، اما نتیجه به پیروزى نیروى انسـانى  صهیونیستى را تحمل کردند.
متّکى به ایمان و اراده بود، تمام شد. یکبار دیگـر آن تصـویرى کـه قـدرتهاى اسـتکبارى      
میخواستند از آرایش عوامل اثرگذار به ذهنها القا کنند، باطل شد و معلوم گردید که نخیر؛ 

المللى و قدرت تبلیغات بینهرکس  دارد،سالح و قدرت نظامى هرکس  اینطور نیست که
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جهانى دارد، لزوماً موفّق خواهد شد. اگر در دو، سه سالى قبل، به آحاد مردم و بـه خـود   

اللَّه در لبنان بـر شـما   صهیونیستها و پشتیبانانشان گفته میشد که همین جوانان مؤمن حزب
د کرد، سرزمین خودشـان را  صهیونیستها پیروز خواهند شد، شما را از اینجا بیرون خواهن

زور پس خواهند گرفت، کسى باور نمیکرد؛ اما همین مطلبى که بـاور نمیشـد،    از شما به
اتفاق افتاد! یک جنگ سریع اتّفاق نیفتاد؛ اما یک مبـارزه و مقاومـت طـوالنىِ چنـد سـاله      

را خیـره  اتّفاق افتاد. نیروى اراده و نیروى ایمان، بر آن چیزى که زرق و برق آن چشـمها  
   میکرد، فائق آمد.

 

        ّ 
ین در دوران خالفت کوتاه خود، بیشترین خطابش، بیشتر السالم)(علیهامیرالمؤمنین

ولیت ئاش و بیشترین تذکّرش، به کسانى است که به آنها مسمالمتش، بیشترین توصیه
کشور بزرگى که در اختیار آن حضرت بود، اداره  داده بود تا بخشهاى مختلفى را در آن

کنند. امام بزرگوار ما بارها و بارها به مسئوالن کشور، به ما، به شاگردان خودش، به 
دستپروردگان خودش، تذکّر میداد. مضمون آن تذکّر این بود که مبادا به چرب و شیرین 

 ا باز بمانند.زندگى راحت، خودشان را عادت بدهند و از مجاهدت در راه خد
 

؛            
من در پایان صحبتم به ملت عزیزمان عرض کنم: ملت عزیز ایران! اى ملت سـرافراز!  

ي قرآنى صدر اسالم را با وجود خود، با حضـور خـود، بـا    اى ملتى که یکبار دیگر تجربه
ى خود تکرار کردید و تحقّـق بخشـیدید! اى ملتـى کـه بـه      ي خود، با ایثار و فداکاراراده

بزرگ توانست مفاهیم سیاسى دنیا را عـوض کنـد؛    ي به تو، خمینىپشتیبانى تو و با تکیه
توانست معیارها را به هم بریزد؛ توانست راه نویى را در مقابل بشریت بگذارد و باز کنـد!  

احتیـاج داریـد تـا بتوانیـد آنچـه را کـه        اى ملت بزرگ! شما امروز به همان اراده و ایمان
 اید، تثبیت کنید.  بدست آورده
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 19/4/79در دیدار با مسئوالن و کارگزاران نظام جمهوري اسالمی، 

      
ي از ایمـان و محبـت و   رهبرى یک عنوان و یک شخصیت و یـک حقیقـت برگرفتـه   

اى در راه ایـن حقیقـت   صدها نفر مثل على خامنهي مردم و یک آبروست. عشق و عاطفه
 -جان و آبرویشان را میدهند؛ اهمیتى هم ندارد. بنده که چیزى نیستم؛ امام بزرگوار ما هم

همینطور بود. او حاضر بود بـراى   -که به معناى حقیقى کلمه براى این امت، امام دلها بود
 قیقت حضور دارد. حفظ نظام و حفظ رهبرى نظام، آبرویش را بدهد. این ح

  

        
وجود بیاید تا ترسیم آن چهره و وضـعیتى کـه    باید تعریف مشخّصى از اصالحات به

هـم مـردم، هـم     -ي اصالحات میخـواهیم بـه آن برسـیم، بـراى همـه     ما در نهایت جاده
سند. اشکال کار آقـاى گوربـاچف ایـن    آسان شود و بدانند به کجا میخواهند بر -مسئوالن

بود که عیوب و اشکاالت را میدانست؛ اما تصویر روشنى از آنچه کـه بایـد انجـام گیـرد،     
نداشت؛ اگر هم داشت، مردمش آن تصویر را نمیدانستند. بنابراین اگر تعریـف مشخصـى   

ى افتاد؛ فاقى که در شورواز اصالحات نشود، الگوهاى تحمیلى غلبه خواهد کرد؛ همان اتّ
ي اصالحات در الگوهـا  چون نمیدانستند چکار میخواهند بکنند؛ لذا به سراغ تقلید ناشیانه

و مدلهاى غربى رفتند و به آنها پناه بردند. امام بزرگوار ما هوشـمندانه ایـن ضـعف را در    
اى که ایشان به گوربـاچف نوشـتند، ایـن نکتـه را متـذکّر      آنها تشخیص دادند؛ لذا در نامه

د. ایشان نوشتند شما اگر بخواهید گرههاى کور اقتصاد سوسیالیسم و کمونیسم را بـا  شدن
ي خـود را دوا  دارى غرب حل کنید، نـه تنهـا دردى از جامعـه   پناه بردن به کانون سرمایه

نخواهید کرد، بلکه دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا که امروز اگـر  
بست رسیده است، دنیاى غرب هـم در  ى اقتصادى و اجتماعى به بنمارکسیسم در روشها

و نیز در مسائل دیگر گرفتار حادثه اسـت. اینکـه بنـده     -البته به شکلى دیگر -این مسائل
مکرّر میگویم امام یک حکیم واقعى بود، بـه ایـن خـاطر اسـت. در آن جنجـال تبلیغـاتى       

 .ي اصلى را امام تشخیص داداى جهان، نکتهرسانه
 



658  / ،  ، 
 5/5/1379، در دیدار گروه کثیرى از جوانان استان اردبیل

؛          
دین در آغاز، یک جهانبینى است. شناخت جهان به معناى اینکه این مهندسـى عظـیم،   

سوارى اسـت  وجود آمده است و انسان بعنوان یکّه با دست صنع و قدرت الیزال الهى به
ي عظیم، تالش فکرى کنـد؛ خـرد را بـه کـار انـدازد؛ منـاطق       واند در این محدودهکه میت

ناگشوده را فتح کند. بعنوان کسى است که میتواند تکامل حقیقى خودش و رسـیدنش بـه   
ي قرب را در این دنیا بدست آورد؛ و نگاه کردن به اشیاى عـالم، بعنـوان ابزارهـایى    مرتبه

این تکامل. این پایه است. بعـد براسـاس ایـن، یـک     است که در دست انسان است براى 
آید؛ زندگى فرد، زندگى جمع. البتـه در زنـدگى فـرد،    مجموعه بناى زندگى به وجود مى

اسـت؛ یعنـى   » کُلفَـت «تکلیف هست؛ در زندگى جمع هـم تکلیـف هسـت. تکلیـف، از     
ش سختى. هر تکلیفى، نوعى سختى دارد. انسان میتوانـد سـختى ورزش را بـر تـن خـود     
ل میکننـد. رفـتن بـه قلّـه        ي هموار نکند. بسیارى از این ورزشـکارها سـختیهایى را تحمـ

هاى ورزش، همه سختیهایى را دارد. یک نفر ي رشتهسبالن، کوهنوردى، یا کُشتى، یا بقیه
هم این سختى را بر خودش هموار نمیکند؛ امـا محصـول آن ورزش هـم دیگـر گیـرش      

ي چیزهـایى کـه   انایى عصبى، آن زیبـایى انـدام و بقیـه   آید؛ آن قدرت جسمى، آن تونمى
ممکن است از ورزش حاصل شود. تکالیف دینى نیز همینطور است: انسان ممکن اسـت  

تر خواهد بود؛ ایـن  نماز نخواند، روزه هم نگیرد، صدقه هم ندهد، تالش هم نکند؛ راحت
ى و سرنوشـت انسـان   کُلفَت را نخواهد داشت؛ اما آن محصولهایى را هم که بـراى زنـدگ  

الزم است، نخواهد داشت. نظام اسالمى، نظامى است که اساس آن بر تـأمین خواسـتهاى   
جسمى، روحى، مادى و معنوى انسان است. وقتى این برداشت را از نظام اسالمى داریـم،  

ي وقت براى ایجاد این نظام و بـراى حفـظ ایـن نظـام، بزرگتـرین ارزش را در همـه       آن
حفظ نظام اسـالمى از واجبتـرین واجبـات    «قائل میشویم. لذا امام فرمودند:  کارهاى دینى

 ؛ حقیقت نیز همین است.»است
 
 
 

  
 .        
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 30/6/1379 ،در دیدار با گروه کثیرى از بانوان

 (ره)        
رى کـه: اگـر زنـان در ایـن نهضـت همکـا       -و درسـت هـم فرمودنـد    -امام فرمودند

نمیکردند، انقالب هم پیروز نمیشد. یقیناً اگر زنها در داخـل خیابانهـا و در راهپیماییهـاى    
انقـالب   -آن حضور عظیم و باشکوه زنان در دوران انقالب -عظیم حضور پیدا نمیکردند

پیروز نمیشد. در جنگ تحمیلى اگر امثال همین مادر گرامى سه شهید و مادران شهیدان و 
ام با هزارها نفرِ اینها از نزدیک نشست و برخاسـت  که من افتخار داشته -همسران شهیدان

ایمان خود، صبر خود، ایستادگى خـود،   -و گفتگو کنم و خصوصیات آنها را مشاهده کنم
بینى خود در قبال ضایعات جنگ و فداکاریهاى جوانان و مـردان را  معرفت خود و روشن

صبرى نشان میدادنـد،  ادران و همسران شهدا بىنشان نمیدادند، جنگ پیروز نمیشد. اگر م
شوق جهاد در راه خدا و شهادت در دل مردها میخشکید؛ اینگونه نمیجوشید؛ اینگونه بـه  

 جامعه طراوت نمیداد.  
 

 1379/ 06/07در دیدار مدیران و هنرمندان دفاع مقدس، 

           
پشت سرِ عراق، غرب یکپارچه قرار گرفت؛ شوروى و تمام اروپـاى   اینکه شما دیدید

فـارس کـه تـابع    فـارس و حکومتهـاى خلـیج   شرقى یکپارچه قرار گرفتند؛ عربهاى خلیج
ي امریکا بودند، یکپارچه قرار گرفتند و همه به عراق کمـک کردنـد؛ هدفشـان ایـن     اشاره

ند یا یک دولت مستقل درسـت کننـد.   نبود که چند شهر را از ایران بگیرند و به عراق بده
هایى بود که ملت ایران در هدف، نابود کردن ملت ایران بود. هدف، صاف کردن آن حفره

، »خدا نخواسـت «دستگاه اقتدار امپراتورى استکبار به وجود آورده بود. اما خدا نخواست. 
ان بـه جبهـه   یعنى چه؟ یعنى اگر آحاد ملت ایران غفلت میکردند و میخوابیدنـد؛ رزمنـدگ  

ایستاد و این همه استعداد و نیرو در این نمیغُرّید و سینه سپر نمیکرد و نمی نمیرفتند؛ امام
ي خداى متعال بـه نفـع یـک    راه بسیج نمیشد؛ باز هم خدا همینطور میخواست؟ نه، اراده

ي آن ملت است. هیچ حقیقت و واقعیتى در مـتن زنـدگى یـک ملـت بـه      ملت، تابع اراده
که خـود آن ملـت بـر آن همـت بگمـارد. ایـن        ي الهى تغییر پیدا نمیکند؛ مگر وقتىاراده

 صریحِ آیات قرآنى و جزو معارف قطعى دینى است.



660  / ،  ، 
  14/7/1379 ،در اجتماع بزرگ مردم قم

 (ره)   
ر قم، شهر محبوب، شهر قیام و انقالب، شهر علم و اجتهاد، شهر والیت و امامت، شـه 

بزرگـوار مـا    نشدنى امامي علمیه، شهر علماى بزرگ، پرورشگاه تاریخى و فراموشحوزه
اللّه العظمى خمینى. حضرت آیت

 

؛          
ي وجود گذاشت، مردم این شهر بودند کـه پاسـخ   در اولى که این نهضت پا به عرصه
کردند. مـن فرامـوش نمیکـنم، در همـین مسـجد      گفتند و دست یارى به سوى امام دراز 
هاى مبارزه و نهضت عظیم روحانیت آغـاز شـده   اعظم قم، در هنگامى که تازه اولین هفته

بود، مردم شهر قم از قشرهاى مختلف به محل درس امام بزرگوار ما آمدند، صدایشـان را  
چـرا ایـن کـار پـیش      بلند کردند و گفتند ما از شما پشتیبانى کردیم و پشـتیبانى میکنـیم؛  

ي انجمنهاى ایالتى و والیتى بود. یعنـى از قـدم اول، مـردم قـم امـام را و      نمیرود؟ مسئله
مبارزه را تنها نگذاشتند. آن روزى هم که قلمهاى مزدور و خائن، به امام بزرگـوار اهانـت   

اهران کردند، باز این شهر بود؛ همین مردم بودند؛ همین جوانها بودند؛ همین مادران و خو
و همسران بودند که قیام کردند؛ همین جوانها بودند که به خیابانها آمدنـد؛ شـهید دادنـد،    

 کتک خوردند، زیر فشار قرار گرفتند؛ اما ایستادند.
 

   ِ  ؛ 
اى از نزدیک خـودم شـاهد بـودم. داشـتند مصـوبه      58من در شوراى عالى دفاعِ سال 

براساس آن مصوبه، هیأتهاى مستشارىِ نظامىِ امریکایى همانهـایى کـه آن   میگذراندند که 
همه جنایت و خیانت کرده بودند با نام دیگرى در ارتش جمهورى اسالمى بـاقى بماننـد!   
بنده مانع شدم، گفتم این چه کارى است که شما میکنید؟! قـدرى بحـث شـد، مطلـب را     

یکبـار   توفیق نداد این کار را بکنند و رفتند. متوقف گذاشتند. بعد هم خداى متعال به آنها
ـ بود که همان آقایـان، در الجزا  دیگر هنوز یک سال از پیروزى انقالب اسالمى نگذشته ر ی

  
 .        
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مـانع شـدند و    طرح گفتگوى با امریکاییها دشمنان خونى این ملت را ریختند؛ ولـى امـام  
 نگذاشتند.
 

          
بنده باز هم همه را دعوت میکـنم بـه وحـدت کلمـه براسـاس اصـول اساسـىِ نظـام         
اسالمى؛ براساس بینات قانون اساسى؛ براساس اسالم؛ براساس راه امـام ؛ براسـاس منـافع    

گرى میکند. این خط روشنى اسـت  مردم؛ براساس ستیزه با هر کسى که با این ملت ستیزه
 فراد صادق میتوانند براساس آن جمع شوند.ي خیرخواهان و دلسوزان و اکه همه

 

     ّ   
آوردنـد.  اى پیش خودشان داشتند و بارها هم آن را بر زبان مـى امام بزرگوار ما، قاعده

ي این ملت و این کشـور، آنجـا توجـه و    جا که دیدید دشمنانِ سوگندخورده میگفتند هر
دهند و از آنجا دفاع میکنند، به کار آنها سوءظن پیدا کنید. گاهى براى مندى نشان میعالقه

ــراى اینکــه یــک    ــد، از او جانبــدارى میکننــد. گــاهى ب اینکــه شخصــیتى را خــراب کنن
 اندازند.  ي خود را بزرگ کنند، از او حمایت میکنند و جنگ روانى به راه مىنشاندهدست
 

 1379/ 07/ 29، (ع)على اردوى فرهنگى، رزمىِ یاران امامکننده در در اجتماع بزرگ بسیجیان شرکت

      
ي میـدانها  خدا را شکر میکنیم که از روز اول انقالب، نیروى خودجوش مردم در همه

ي عظـیم  ، قدر این نیرو را دانست و آحاد ملت قدر این جریان جوشندهحاضر بود و امام
 ان دانستند.  را در میان خودش

 
 24/8/1379 ،در اجتماع بزرگ مردم اراك

    ِ   
یافتگان این استان و این شهر، علماى بزرگى بودند کـه در رأس آنهـا   در میان پرورش



662  / ،  ، 
دارِ تاریخى ما به عظمت او، به بزرگـى و نفـوذ   شخصیتى است که ایران بزرگ کهنِ ریشه

ذارى او کمتر کسى را در تاریخ خود سراغ دارد؛ و او امام بزرگـوار مـا، امـام    او، به تأثیرگ
 بندى علمى امام عزیز ما در همین شهر شما بهاللَّه الموسوى الخمینى است. استخوانروح

اى که امروز به نام شـریف او مـزین اسـت، درس خوانـد و     وجود آمد؛ در همین مدرسه
ي اینجا گذراند. این مرد بزرگ از این اسـتان بـه حـوزه    ي جوانیش را چند سالى دردوره

ي قم این گوهر تابناك را پرورش داد و به ملت ایـران هدیـه   بزرگ قم هدیه شد و حوزه
ي الهى را اول بار شـما اراکیهـا و مـردم اسـتان مرکـزى در درون      کرد. بنابراین، این هدیه

 خود پرورش دادید و به جهان اسالم هدیه کردید.  
 

    ّ         
ي تالششان این اسـت کـه اختالفـات جنـاحى را مرتّـب      امروز رادیوهاى بیگانه همه

ي تشدید کنند. اگر کسى رادیوهاى بیگانـه را گـوش کـرده باشـد بـراى مـا تقریبـًا همـه        
ا چکار میکنند و بـه شـگرد تبلیـغ آنهـا     آورند؛ میدانیم اینهمضامین رادیوها را هر روز می

ي تالششان این است که جناحهاى سیاسـى را بـه جـان هـم     آشنا باشد، خواهد دید همه
بیندازند؛ کسانى را که متعلّق به انقالبند همه متعلّق به انقالبند؛ همـه متعلّـق بـه اسـالمند؛     

و راه او را دنبال میکننـد   عزیز و بزرگوارمان هستند همه دلسوز این ملتند؛ همه دنبال امام
 ي بین آنها را زیاد کنند.  سعى میکنند به جان هم بیندازند و فاصله

 
 1379/8/26 ،در دیدار گروه کثیرى از جوانان اراك

    ،       
آنهـا درس  ورند تـا از  آاى مینشینند استخوانهاى پوسیده را از زیر خاك بیرون میعده

هنوز فریاد او در میان ما زنده است، بـه فراموشـى بسـپارند؛     بگیرند و یاد و نام امام را که
ورد و در راه عظمـت  آهیجان مـی  که هنوز نام او ملتهاى بیگانه و دوردست را بهدر حالى

بگوینـد   امام را منسوخ شـده تلقّـى کننـد و   نام و یاد  هندمیخوا. و عزّتشان حرکت میدهد
امام و راه امام به این زودیها قـدیمى نمیشـود؛ بـه ایـن آسـانیها منسـوخ       . نه؛ دیمى شدق

نیست که در فاصله کوتاهى به وجود آمده باشد و سطحى باشـد، تـا    نمیشود؛ این چیزى
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. این راه استوارالهى و صراط مستقیم خدایى است؛ ایـن  در فاصله کوتاهى هم از بین برود
عواطـف و   خود و در پیشرفت بـه سـمت آرمانهـاى خـود، بـا     در تحقّق که  چیزى است

 ى معنوى میلیونها انسان عجین شده است.  هاهاحساسات و انگیز
 

 25/9/1379، ي تهرانهاى نماز جمعهدر خطبه

 ِ        
فـاق  ي مذاهب رایج اسالمى، هیچ اختالفى نیست و فقها همـه بـر ایـن اتّ   در بین همه

ي دشمنان اسـالم جـدا شـد و حاکمیـت     اى از خاك اسالمى به وسیلهدارند که اگر قطعه
ي خودشـان را مجاهـدت و   دشمنان اسالم بر آن قطعه به وجود آمـد، همـه بایـد وظیفـه    

تالش براى برگرداندن آن قطعه به سرزمین اسالمى بداننـد. لـذا ملتهـاى مسـلمان در هـر      
ي خودشان میدانند. البته خیلیها نمیتوانند اقدامى بکنند؛ ظیفهجاى دنیا که هستند، این را و

اما هر کسى بتواند و هر طورى که بتواند، باید اقدام کند و اقدام میکند. بـراى همـین هـم    
بزرگـوار در   ي دنیاى اسـالم از روز قدسـى کـه امـام    هست که شما مالحظه میکنید همه

 ي آینده است استقبال میکنند.   سال معین کردند که جمعههر  ي آخر ماه رمضانِجمعه
 

         
ي زشت، و اما جمهورى اسالمى ایران از روز اول، موضعش را در مقابل این پدیده

د انروشن کرده است. موضع جمهورى اسالمى ایران که امام فرمودند، بارها مسئوالن گفته
ي سرطانىِ اسرائیل باید از این ایم، این است که اساساً این غدهو ما هم بارها تأکید کرده

 1منطقه کنده شود.
 

 7/10/1379 هاى نماز عید سعید فطر،در خطبه

   ِ    
ز به رو -هست )والسالمة الصالعلیه(همچنان که در روایت امیرالمؤمنین -روز عید فطر

شاءاللَّه این اجتماع عظیم شما در این مراسم قیامت تشبیه شده است؛ یعنى روز پاداش. ان
                                           

اللّـه الحـرام،   پیام بـه حجـاج بیـت   «و » 20/11/1368، ي تهرانجمعه نماز هاىخطبه«مضمون این مطلب در  1
 نیز تکرار شده است.» 1369/ 07/04
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معنوى و عبادى و سیاسى، توجه و رحمت الهى را به سوى شما جلب کند و ملت ایران 

اى از کشور و در هر بخشى از بخشهاى ي کسانى که در هر نقطهو مسئوالن کشور و همه
ولیتى دارند، بتوانند با توکّل به خداوند متعال، با توجه به ئمسعظیمِ تالشِ این ملت 

ي و به دنبال انگشت اشاره السالم)(علیهمراهنماییهاى الهى در قرآن و در کلمات اهل بیت
این راه را ادامه دهند و  -امام بزرگوارمان -مرد بزرگ معنوى دوران ما و جانشین پیامبران

 ي این کشور را تأمین کنند.یندهشاءاللَّه سعادت ملت و آان
 

 13/10/1379، در دیدار اعضاى دفتر تحکیم وحدت

   ۵۸   » ّ« 
، قبل از ماجراى سـفارت امریکـا، چنـد نفـر از همـین      58من یادم نمیرود که در سال 

جـود آوردنـد، در   را بـه و  -یا دفتر تحکـیم  -انجمنهاى اسالمى اتّحادیه جوانهایى که بعداً
چند نفر دیگـر، و از آن طـرف هـم از     اى برگزار کردند و از من ودانشگاه امیرکبیر جلسه

بحـث   صدر و دیگران دعوت کردند تا ما بنشینیم راجع به چند موضوع اساسى با هـم بنى
بـود.   »خـطِّ امـام  «کنیم و به یک نتیجه و تصمیم برسیم. موضوعى که در آنجا مطرح شد، 

نفرى که آمده بودند، ادعا میکردند که اصالً خطِّ امام یک امر ذهنىِ  سه ،ر و آن دوصدبنى
شـدید سـالیق و نظـرات، دریـایى از      محض است و هیچ واقعیتى نـدارد! در آن اشـتباك  

ممکـن   گیریها وجود داشت؛ صرف یک سلیقه نبود.سیاستها و حرفها و تصمیمها و نشانه
کـار بـودیم؛ صـرفاً    حقیقت قضیه همین بود؛ ماها تـازه  -مبود ماها درست ملتفت نمیشدی

لیکن همه اینگونه نبودند؛ حرفهایى میزدند کـه   -خودمان را بیان میکردیمایمان و احساِس
نه؛ بعدها که به تحلیل آن مسـائل مینشسـتیم و    البته آن وقت -وقتى بادقّت نگاه میکردیم

هـا  حرفها و اظهار سلیقهکه پشت سر این میدیدیم -وقایع را با هم جفت و جور میکردیم
و اظهارنظرهایى که گاهى بسیار عادى هم بیـان میشـد، دسـتگاهها و سیسـتمهاى عظـیم      

اقتصادى، سیاسى و اجتماعى وجود دارد. مثالً ناگهان شما میدیدید که پشـت سـر    جهانىِ
نیـا قـرار   اتحاد جماهیر شوروى و حکومتهاى کمونیستى د یک کلمه حرف، دستگاه عظیم

رنگ و لعاب اسالمى وسط  دارند. حرف، به ظاهر یک حرف انقالبى بود و حتى با آب و
 طـور  موضوعات هم این يدر همه -گذاشته میشد؛ اما پشت سر آن، چیزهاى عجیبى بود
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یک وقت میدیدیم که مثالً خطوط اصلى دستگاه اقتصادى یـا سیاسـى دنیـاى     -بحثها بود
مثـل   -ف قـرار دارد. در آن هنگـام، جلسـات عـالىِ نظـام     حـر غرب، پشت سر یک کلمه

اى تقریباً هر روز یا هفته -شوراى انقالب و بعدها جلسه مشترك شوراى انقالب با دولت
 سه روز تشکیل میشد. بحثهایى که میشد، گاهى هم بسیار عادى بود؛ لیکن کش پیـدا  ،دو

دن به نتایج حرفهایى که میزدند، آدم کردن بحثها، ایستادگى افراد روى بحثها، ترتیب اثر دا
اینقدر اصرار میکنند! بحث خطِّ امام و اینکه خطِّ امام چیست،  را تکان میداد که چرا اینها

 در چنین فضایى مطرح شد.  
هـاى انجمنهـاى   بچـه  -هاى خـودى آنهایى که بحث خطِّ امام را مطرح میکردند، بچه

بیست سـالى بزرگترنـد و در    ،لبته از شماها دههم هستند؛ ا بودند؛ همانها امروز -اسالمى
جوانهـاى دانشـجو بـه امـام      مشـغولند.  -مثل مجلس و جاهـاى دیگـر   -کارهاى مختلف

 مراجعه کرده بودند، ایشان هم اسم بنده را آورده بودند که با فالنى مـرتبط باشـید. مـا بـا    
تا تبیین کنیم کـه خـطِّ   دانشجوها تقریباً جلسات مرتّب یا شبیه مرتّبِ چند ساعته داشتیم، 

هـا و عالئمـى کـه در جامعـه وجـود داشـت و       بیان نشـانه  امام وجود دارد یا ندارد. ما با
کردیم که چیزى به نـام   نشانهایى که میتوانست راهها را کامالً از هم جدا کند، اثباتسنگ

ن آقایى کـه  هما -هایش هم اینهاست. البته طرفهاى مقابل ماوجود دارد؛ نشانه »خطِّ امام«
ن هم در تهران هستند و بعضى از آنهـا دوسـتان و   دو نفر دیگر که اآل ،آوردم و یکى اسم

کـه در جلسـات دور هـم مینشسـتیم و بحـث       همکارانِ قبل از انقـالب خـود مـا بودنـد    
 وجود دارد! » خطِّ امام«قبول نمیکردند و زیر بار نمیرفتند که چیزى به نام  -میکردیم
  

       ّ 
این نبود که چون امام این را گفته، ما نیز همان را میگوییم؛ امام  »خطِّ امام«البته معناى 

او میگویـد، وحـى    هرچهامام این را قائل بودیم که  يما درباره نه خودش ادعا داشت، نه
سـتحکم و قـوى و   شخصیت حقیقتـاً م  منزل است؛ بلکه امام از دین حرف میزد. امام یک

 بامعرفت و بسیار آگاه و صبور بود؛ از آنگونـه انسـانهایى بـود کـه در هـر تحـول عظـیم       
اجتماعى، تا چنین جوهرهایى وجود نداشته باشد، هیچ حرکت عظیمى که بخصـوص بـا   

داشته باشد، به جایى نمیرسد. امام دانش و معرفت فـراوان و   سیستمهاى جهانى اصطکاك



666  / ،  ، 
سال عمر ایشـان، ایـن نـوگرایى     ت؛ روشنفکر و نوگرا بود؛ که در آخرینآگاهىِ زیاد داش

 -تافتند. ایشان در عـین حـال  میاى اینها را برنحتى در آثار فقهى امام هم بروز کرد که عده
پدر و معمار حقیقى انقالب بود و اگر او جلـودار   -همانطور که این برادر عزیزمان گفتند

بسـت  مبارزه میکردند، و پشت سر آنها مردم، یقیناً بـه بـن   این تشکیالتى که ينبود، همه
 میرسیدند.
 

     ّ   
امام با همان ظرفیت فکرى، حرکتى را شروع کرده بود و تبیین هم میکـرد. امـام دائـم    

کمتـر   -برخالف این اواخر که امام کمتر صحبت میکرد -انقالبصحبت میکرد. در اوایل
ها پخش نشود؛ دائـم مشـغول   سانهر ى بود که ایشان یک سخنرانى نداشته باشد و درروز

این حرفهـا بـود.آن    يصحبت بود و مبانىِ خودش را بیان میکرد. خطِّ امام، محصول همه
آقایان میخواستند این شاخص را از وسط بردارند تـا بتواننـد انقـالب را بـه همـه طـرف       

رسـاندند   60و  59امه دادند و به آن قضایاى تلخ سـالهاى  اد بکشانند؛ و همین کار را هم
کـردن یـک گـروه و انجـام      هم منجر به رفتن آنها و فـرار  60که باالخره در تیر ماه سال 

 ترورها شد.
 

 19/10/1379در دیدار جمع کثیرى از مردم قم، 

 ؛       
پایتخت فکرى و علمـى دنیـاى اسـالم اسـت. از      هفتاد سال هم هست که قم مرکز و

این شـهر بـه مرکـز اصـلىِ      -قمرى 1340سال  -اللَّه حائرى به قمتزمان ورود مرحوم آی
ـ  اللَّـه بروجـردى بـه اوج    تعلمىِ عالم اسالم و تشیع تبدیل شد و بعد در زمان مرحوم آی

ظیـرى مثـل امـام    نالقدر و کـم ها پیدایش شخصیت عظیمخود رسید؛ و محصول آن دوره
 بزرگوار بود. 
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 27/11/1379در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 

          
و  علمـا ي بسیارى از این نهضتهاى آزادیبخش و مبارزات ضد اسـتعمارى، بـه وسـیله   

ه یک مقدار جلو رفتنـد، انـدکى قبـل از    اهل دین به وجود آمد؛ لیکن اهل دین بعد از آنک
 پیروزى یا پس از آن، کنار کشیدند.

  
طور شد؛ یعنى رهبران مذهبى در وسط راه، کـار را رهـا کردنـد. در    در هند نیز همین

مصر هم کم و بیش همین وضعیت پیش آمد؛ در عراق هم نظیر این وضعیت اتّفاق افتـاد.  
نه شود؛ حتى یکـى از همـین کسـانى کـه بـه برکـت       امیدوار بودند که در ایران هم اینگو

ي فکر غربى بود، در همان اوایـل انقـالب   یافتهانقالب وارد میدان شده بود، ولى پرورش
به امام توصیه کرد که شما به قم بروید و مشغول کارهاى خودتان باشید، ما هم در اینجـا  

د. دیدنـد عـزم راسـخ و کـوه     مملکت را اداره میکنیم! آنها این امیـد را داشـتند، امـا نشـ    
استوارى پشت سرِ این حرکت وجود دارد؛ مردم هم رها نمیکنند و با معرفـت و آگـاهى   

ها شروع شد، که تا امروز هم ادامه دارد. بنـابراین، ایـن   اند. طبعاً انواع و اقسام توطئهآمده
 حرف نو در دنیا رایج شد؛ اگرچه هجوم تبلیغات هم از همه طرف شروع گردید.

 
 29/11/1379، در دیدار اعضاى کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى

  ، ؛    ّ 
 خطّ امام و پایبندى به اسالم، یک امر کلّىِ ذهنى نیست؛ یک امر واقعى است.

 
 9/12/1379 ،در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتى امیرکبیر

          
یک خاطره مربوط به جلسات متعددى اسـت کـه بـا جمعـى از دانشـجویان در ایـن       
دانشگاه گذاشته بودیم. تعدادى از آن دانشجویان امروز هم هستند و بعضى از آنهـا جـزو   

هاى نسبتاً معروفند. جلساتى را گذاشته بودند و از بنده از یـک  مسئوالن کشور و از چهره
از سـوى دیگـر دعـوت     -جمهور هم نبودکه آن وقت هنوز رئیس -صدرو از بنىطرف، 

اى از همـان روز اول منکـر   امام بحـث کنـیم. عـده    ي ماهیت خطّکرده بودند تا ما درباره
امـام چیسـت!؟ بـراى تبیـین      امام وجـود دارد. میگفتنـد خـطّ    بودند که چیزى به نام خطّ



668  / ،  ، 
ى در اینجــا تشــکیل شــد کــه بــراى مــن امــام، جلســات متعــدد ماهیــت و حــدود خــطّ

 نشدنى است.فراموش
 

         
در زمان ریاست جمهورى در ایـن دانشـگاه سـخنرانى داشـتم و بـه سـؤاالت پاسـخ        
میدادم. یکى از دانشجویان در سؤال کتبى خود از مـن پرسـید کـه شـما بعـد از ریاسـت       

مـن   -چون همه نوع حدسـى زده میشـد   -غلى انتخاب کنید؟جمهورى قصد دارید چه ش
آید؛ امـا همینقـدر بگـویم    ام و نمیدانم چه پیش مىگفتم براى خودم شغلى در نظر نگرفته

که اگر امام مرا مأمور عقیدتى، سیاسى گُردان انتظامى زابل کنند و بگویند به آنجا برو، من 
ول عقیـدتى، سیاسـى آن   ئو در آنجـا مسـ  ام را میگیرم و به زابـل میـروم   دست زن و بچه

 ي مشخصى در این زمینه براى خودم قائل نیستم.گردان میشوم. یعنى من هیچ خواسته
 

  ،     ِ     
رادیوى صهیونیستى و صهیونیستها هستند که راجع به خشونت بحـث میکننـد. اینهـا    

بلیغاتى مطرح میشود. چیـزى نیسـت کـه انسـان بتوانـد آن را      بصورت مسائل سیاسى و ت
ي آن اظهـارنظرى کنـد. از ایـن هـم     بعنوان یک واقعیت در نظر بگیرد، تا بخواهد دربـاره 

انـد؛ لـذا همـان حرفهـا را     ي قدرتند، یا مریضند و یا سـفیه اى تشنهنباید غفلت کرد. عده
رحمت و عطوفت بود، به خشـونت مـتّهم    مجدداً تکرار میکنند. امام بزرگوار را که مظهر

میکنند. امام یک انسان عارف و حقیقتاً مظهر رحمت بـود؛ مـردى کـه آنگونـه باصـالبت      
انقالب را پیش میبرد، در مقابل مسائل عاطفى آنقدر دقیق بـود. مـن چنـد بـار ایـن را در      

 شخص امام تجربه کردم.
در اسیرى که بعد، فرزنـدش بـه   در یکى از سفرهاى من به یکى از استانهاى کشور، ما

اى را که حاکى از ارادت به امام بود، گفـت و تأکیـد   شهادت رسید، پیش من آمد و جمله
کرد که من آن را به ایشان بگویم. من آمدم به امام گفتم، دیـدم ایشـان مثـل یـک انسـانِ      

هـا  بشدت رنجور، درهم شد و اشک چشمش را پر کـرد. در زمـان جنـگ نیـز کـه بچـه      
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کهاى پولشان را براى کمک به جبهه به نماز جمعه آورده بودند و هدیه میکردنـد، مـن   قلّ
 فرداى آن روز خدمت امام رفتم. ایشان این منظره را از تلویزیون دیده بـود و بقـدرى بـه   

 آمده و متأثّر بنظر میرسید که من واقعاً تعجب کردم! هیجان
 

      
اس بود. انسانى عطوف، مهربان و بشدت عاطفى بود. چنین انسـانى را  امام مظهر احس

حکـم قـانون    -ي عملیات مرصاددر قضیه -به قساوت متّهم کنند. چرا؟ چون در زمان او
اى با این مردم جنگیده نسبت به یک عده محارب و آدمکشِ جنایتکار اجرا شده بود. عده

. امام هم مرّ قانون را اجرا کرده بـود. البتـه   بودند، که مجازات مشخصى هم در قانون دارد
ولِ آن موقع انجام داده بودند؛ اما امام را بـه  ئامام که این کار را نکرده بود؛ دستگاههاى مس

ي اطّـالع از نقشـه  قساوت متّهم میکردند! امروز هم یک عده آدم غافل، یـا سـفیه، یـا بـى    
کـه یـک    -اقعاً ظلم است. کسى بیاید این رادشمن، اینها را در داخل تکرار میکنند. اینها و

بعنـوان   -دعواى تبلیغاتى و یک جنگ روانى علیه انقالب و امام و ارزشهاى اسالمى است
 ي خشونت چه ربطى دارد؟ ي با خشونت مطرح کند. این به مسئلهمبارزه

 

؛           
علوم است. همان وقتها امام علیـه کسـانى کـه گـاهى در     ي خشونت منظر همه درباره

خـرج   بعضى از برخوردها با آدمهایى که ظواهر را رعایـت نمیکردنـد، قـدرى تنـدى بـه     
ي تندى صادر کرد. آنها نیروهاى انقالب بودند، اما امام حتـى علیـه آنهـا    العیهمیدادند، اطّ

 رشان غیرقانونى و غیرمنطقى بود.خرج میدادند و کا اطّالعیه صادر کرد؛ چون خشونت به
 

 26/12/1379ي تهران، هاى نماز جمعهدر خطبه

 (ره)        
مرحوم آقاى حاج  -ي امام بزرگوارمانامروز به مناسبت سالگرد ارتحال یادگار ارزنده

کنار مرقد او و مرقد امام بزرگوارمان قرار  اجتماع نمازمان را در -)علیهتعالى اللَّهرضوان(احمد آقا
ي ماسـت و بعنـوان یـک    ي ما از دو نظـر بـر عهـده   ایم. تجلیلِ از این عزیز سفرکردهداده



670  / ،  ، 
 فریضه، همیشه وجود دارد: یکى بخاطر امام، یکى بخاطر خود او.

ر اما بخاطر امام: این مرد صبور و پرکار و بسیار جدى، به معناى حقیقـى کلمـه، بیشـت   
عمر مفید خود را در خدمت امام و براى امام و هدفهاى امام گذرانید. امام هـم قـدر ایـن    
فرزند باکفایت خود را میدانستند. حداقل دو مرتبه بنده خودم از امام شنیدم که فرمودنـد:  
احمد عزیزترین افراد براى من است. امـام از آن آدمهـایى نبودنـد کـه بعنـوان یـک کـار        

، بخواهند به نزدیکان خود اظهار عالقه کنند؛ آن جملـه را فرمودنـد   احساساتى و شخصى
دى امام نسبت به حـاج  که ما هم بگوییم؛ نفرمودند که فقط خود ما بدانیم. در موارد متعد

ي بسـیار پرهیجـانى را کـه    احمد آقا اظهار اعتماد کردنـد. مـن فرامـوش نمیکـنم جلسـه     
وى من و چند نفر دیگر اظهار کردند که بـه حـاج احمـد    بطور صریح جل علیه)اللَّه (رضوانامام

آقا اعتماد کامل دارند. پس بخاطر امام، خوب است که مـا همیشـه از یادگـار فقیـد امـام      
 تجلیل کنیم.

  

 (ره)      
   الیـت کـرد. در آن راهـى کـه    اما بخاطر خود او: او حقیقتاً رنـج کشـید و تـالش و فع 

مالحظه حرکت کـرد  تشخیص میداد راه انقالب و راه اسالم و راه مورد نظر امام است، بى
و خیلیها را هم با خودش دشمن کرد. بعضى از این دشمنیهایى که ولو با نام اسـالم و بـا   
نام بعضى از دلسوزیها نسبت به مفاهیم زیبا انجـام میگیـرد، دشـمنیهاى شخصـى اسـت؛      

ص این عزیز مظلوم در دل داشـتند؛ چـون او در مواضـع امـام     هایى است که از شخعقده
متصلّب بود و تسلیم نمیشد و زیر بار خیلیها نمیرفت. کسانى که براى دلخوشى دشـمنان  
انقالب و اسالم، زبان به هجو و بدگویى از مرحوم آقاى حاج احمد آقا باز کردنـد، اینهـا   

عقده دارند. دشمنىِ شخصى آنها با آن  در واقع پشت سر حاج احمد آقا، از امام و انقالب
مرحوم بخاطر این است که او به معناى حقیقى کلمه مدافع بود: مدافع امـام و انقـالب در   
زمان حیات امام و بعد از حیات امام. ایشـان از ارزشـها و اصـول دفـاع کـرد و ایسـتاد و       

سـه   ،عمـرش، دو  خالف انتظار و توقّع خیلیها رفتار نمود. خود ایشان در یک سال آخـر 
مرتبه پیش من از بعضى کسـان کـه از او توّقعـات دیگـرى داشـتند و چیزهـاى دیگـرى        

 میخواستند، درددل کرد.
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ي حاکمیت نظام و در دشمن وقتى میتواند به هدفهاى خودش برسد که بتواند در بدنه

 مختلف، اختالف و شکاف ایجاد کند. دشمن دنبال این قضیه است.مسئوالن بخشهاى 
چگونه میشود شکاف ایجاد کرد؟ میتوان دو راه را در پیش گرفت: اینها از یک راه آن 

اند عمل کنند. راهـى کـه   اند؛ البته نمیگویم کامل، اما از آن راه نتوانستهتقریباً مأیوس شده
نند و تحرّك نشان دهند، راه نفـوذ در ارکـان حاکمیـت    آنها نتوانستند در آن خیلى مانور ک

اند. راه دیگـرى  بود. اینها نمیتوانند در مراکز باالى حاکمیت نفوذ کنند و هنوز هم نتوانسته
اند و بنده از دوران ریاست جمهـورى و بعـد از   که همیشه از اول انقالب آن را طى کرده

در ذهن دارم، این است که جمعى یا شخصى  هاها و نمونهآن، در این زمینه بسیار خاطره
از حاکمیت را مورد توجه خود قرار دهند؛ از او تمجید و حمایت کنند و خود را طرفدار 
او نشان دهند؛ شاید بتوانند از این طریق، هم دیگران را به او بـدبین کننـد، هـم او را بـه     

هـاى  این جزو برنامه خودشان خوشبین نمایند؛ یعنى در حاکمیت شکاف به وجود آورند.
همیشگى تبلیغات دشمنان بوده است؛ هم قبالً بوده، هم امروز وجود دارد؛ بارها هم ایـن  

 اند.اند و در موارد متعددى هم شکست خوردهرا تجربه کرده
 

لیکن دشمن در مواردى موفّق شد و در مواردى توانست از این ترفند استفاده کند. به 
آید، بنا میکند اى در داخل کشور اختالف نظرى به وجود مىلهمجرّد اینکه بر سر مسئ

یک طرف را کوبیدن، به نفع یک طرف دیگر؛ یک طرف را تعظیم و تجلیل و تکریم 
کردن، علیه یک طرف دیگر! ما باید هوشیار باشیم، حواسمان جمع باشد و بفهمیم که 

همند، بعضیها هم نمیفهمند دشمن در چه فکر و چه خیالى است. خیلیها این ترفند را میف
ي کلّى ابراز میکردند. بنده در اینگونه موارد یک قاعده علیه)اللَّه (رضوانو فریب میخورند. امام
ام، اى که از آغاز جمهورى اسالمى تا امروز داشتهدو سال تجربه و در طول این بیست

درست بوده است. امام ام که این روش و منطقى که امام به کار میزدند، جا دیده همه
میگفتند که هر وقت دشمنان از شما تعریف کردند، بدانید طمعى در شما دارند؛ لذا 

که آنها مردم را، جماعت را،  هرچهي آن طمع را از بین ببرید. مراجعه کنید و زمینه
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 جوانان و قشرهاى مختلف را به آن دعوت کردند، بدانید که آن به ضرر شماست. ما هر

 ایم، همینطور بوده است؛ بنابراین بسیار باید مراقب بود.ون تجربه کردهجا تاکن
 

 1/1/80 ،(ع)در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا

      ِ 
ي کامل به وجود جانبهانقالب اسالمى براساس الگو قرار دادن همین شخصیت همه

یى که خواستند از انقالبهاى گذشته و از بعضى حوادث کشورهاى دیگر براى آمد. آنها
سازى کنند، به این نکته توجه نکردند. انقالب اسالمى الگو و انقالب اسالمى شبیه

ي خود را از امیرالمؤمنین گرفت و نظام جمهورى اسالمى به وجود آمد. امام نمونه
، در رفتار و گفتار )والسالمة الصالعلیه(رالمؤمنینبزرگوار ما که یک شاگرد و رهرو مکتب امی

جا  به ها را میکردند. اگر نگاه کنید، در تعالیم امام بزرگوار، جاخود، همین توصیه
ي مقابل شاخصهاى علوى را مشاهده میکنید. بخاطر همین بوده است که دشمنان، نقطه

غات دشمنان انقالب و نظام جمهورى اند. تبلیالیت خودشان قرار دادهراه امام را هدف فع
ي مقابلِ اند که نقطههدف خود را همین قرار داده -که دشمنان ملت ایرانند -اسالمى

راهى را که امام بزرگوار با شاخصهاى معین ترسیم کرده بودند، در میان مردم ترویج 
 کنند.

  

    ّ  ِ         
البته متن ملت عزیز ما، تسلیم فشار تبلیغاتى دشمن نشده و نخواهد شـد؛ امـا کسـانى    

هـا  که خودشان اشتباه کردند، در بین ما هستند. اینها راه غلطى رفتند و بعضى از مجموعه
را هم با خودشان به راه غلط کشاندند. امام به ملت ما یاد دادند که باید مسئوالن در فکـر  

ها باشند و به نیازهاى مـردم توجـه کننـد. آنهـا در تبلیغـات و در تهـاجم       نهضعفا و پابره
فرهنگى خود، توجه به خواست قدرتهاى استکبارى را مالك قرار دادند؛ ببینند امریکـا از  

آید، از آن پرهیز کنند؛ ببینند قلدران و زورگویان عالم به چـه چیـزى   چه چیزى بدش مى
ي مقابل تعالیم جمهورى اسـالمى اسـت   نند. این نقطهتمایل دارند، به طرف آن حرکت ک
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فریـاد داریـد، بـر     هرچهکه در گفتار امام بزرگوار ما تجلّى میکرد. امام به ما یاد دادند که 
اى فریادهاى خود را بر سر خودیها کشیدند؛ به دیگران هم یـاد  سر امریکا بکشید؛ اما عده

در وصـیتنامه و در تعلیمـات دوران حیـات    میدهند که بر سر همدیگر فریاد بکشند! امـام  
ها و نامحرمها و نفوذیهـا برحـذر باشـید. مراقـب     بابرکت خود تکرار میکردند که از غریبه

ي باشید تا کسانى که با این انقالب و این نظام و این اسالم و با منـافع مـردم هـیچ میانـه    
هـا و نااهلهـا و   غریبـه  يگیرى کشور نفوذ نکننـد. مسـئله  خوبى ندارند، در ارکان تصمیم

نامحرمها را، اول امام مطرح کردند. اینها در مقابلِ آن جهت و آن خط روشن، میگویند از 
دوستان و از خودیها برحذر باشید و پرهیز کنید. اینها را بـا نامهـاى گونـاگون و چـپ و     

هر یـک از  راست مطرح میکنند. اگر شما هر کدام از این رادیوهاى بیگانه را باز کنید، در 
کار و نوگرا را مطـرح میکننـد؛ تعبیراتـى    هایشان، حداقل چند بار اسم جناح محافظهبرنامه

مندان به انقالب و مؤمنان و وفاداران به مصالح عمومى این ملـت و  که ملت ایران و عالقه
هاى مختلفى تقسیم میکند. امام میگفتند ایرانِ یکپارچه، ملت متحـد  این کشور را به جبهه

اى سعى میکنند طبق خواست و میل و صالحدید دشـمنان ایـن ملـت،    و همزبان؛ اما عده
دسته کـردن مـردم و بـازى بـا الفـاظى از      قومیتها و مذاهب و دسته -جهات غیرعمومى را

در میان مردم رایج کنند و یکپارچگى مردم و آن وحدتى را که  -قبیل حزب و امثال آن را
البالى توفانهـا عبـور دهـد، بـه هـر شـکلى دچـار انشـقاق و          میتواند ایران اسالمى را از

 پراکندگى کنند.
 

 28/1/80در دیدار با فرماندهان و گروهى از پرسنل ارتش به مناسبت روز ارتش جمهورى اسالمى ایران، 

  ،       
هاى مختلـف از بـین   ى را به بهانهى ملّهاخیلیها درصدد بودند در آغاز انقالب سرمایه

هـایى  اینکه نسبت به بعضى از سازمانها این کار را هم کردند. یکـى از سـرمایه   ببرند؛ کما
که به نابودى آن کمر بسته بودند، سازمان ارتش بود؛ اما امام بزرگوار ما در جهـت خنثـى   

مان انقالبى و مؤمن، وسـط  کردن این توطئه، هشیارانه قیام کرد. لذا ارتش بعنوان یک ساز
 میدان آمد.

 



674  / ،  ، 
 4/2/80، ي فلسطینالمللى حمایت از انتفاضهدر مراسم گشایش کنفرانس بین

؛         
خمینى، مردى فرزانه از تبار پیامبر  پیروزى انقالب اسالمى در ایران به رهبرى امام

، بویژه در ي جهان، نقش اساسى در بیدارى اسالمى در همهوسلّم)آلهوعلیهاهللا(صلّیاکرم
 کشورهاى منطقه داشت.

 
خیزش اسالمى و یا به تعبیر دیگر جنبش بیدارى اسـالمى، پـس از پیـروزى انقـالب     

ي اخیر، با قدرت تمـام  در دو دهه )عنه اللَّهرضى(اسالمى در ایران و ظهور حرکت امام خمینى
طقه و جهان اسالم ظاهر شده اسـت. امـروز محـور اصـلى ایـن جنـبش و       ي مندر صحنه

ي اقصـى توانسـت حتـى در خـارج از مرزهـاى      ي فلسطین است. انتفاضهحرکت، مسئله
جغرافیایى فلسطین و برون از ملت فلسطین، عموم ملتهاى مسلمان و عرب را بـه صـحنه   

 بکشاند.  
 

          
روزى که مقاومت اسالمى در لبنان به همت دالورمردان لبنانى و با توصیه و حمایـت  

را در اشغال خود داشـت   -یعنى پایتخت لبنان -امام راحل شکل گرفت، اسرائیل، بیروت
و بر مقدرات سیاسى این کشور چنگ انداخته بود. آن روز وقتى مقاومت اسـالمى شـعار   

اندیش خواندند و بـه  خبران، آنان را سادهیرا سر داد، گروهى از ب» لقدسزحفاً زحفاً نحوا«
طعنه سؤال کردند: آیا میشود به سوى قدس حرکت کرد، حال آنکه شما لبنانیهـا از ورود  
به پایتخت کشور خود ناتوان هستید؟ از آن تاریخ تا پیروزى تاریخى مقاومت اسالمى بـر  

شید. تصـدیق میفرماییـد کـه هجـده سـال، در تـاریخ       اسرائیل، فقط هجده سال به درازا ک
 مبارزات ملتها زمان زیادى نیست.  
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 14/3/80، (ره)در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خمینى

؛     ِ      
» . ّ  ّ    :      ِ

َ
 ْ ُ ْ َ َ  َ ً َّ  ْ َ ْ َ  َ  ِ ْ

َ
ِ  َ ُ ْ َ

 َ ِ  َ  ُ  َ  َّ  َ  َ  ّ  َ ِ َ  ِ ْ َ ْ  َ ْ ِ  ْ ِ ْ
َ
ِ«1 

خداوند متعال در توصیف پیامبران و راهنمایان بشـر و کسـانى کـه پـرچم هـدایت و      
 -خصوصیات را بیان میکنـد: اینهـا   ارشاد نسلهاى انسانى را بر دوش داشتند، از جمله این

امام و پیشواى هدایتند و از سوى خداوند، کار نیک  -طبق خصوصیات ذکر شده در قرآن
ي صـالت و ایتـاء زکـات میکننـد و افتخـار      و عمل به خیرات به آنها وحى میشود؛ اقامه

تعلـیم  ي خدا هستند و با عمل خود، راه بندگى را به بشـریت  بزرگشان این است که بنده
 میدهند.

امروز در دوازدهمین سالگرد غروب خورشـید درخشـان امامـت و والیـت در دوران     
وقتى در سیره و عملکرد ایـن   -الشّأن و بزرگوار ما، امام خمینىیعنى رهبر عظیم -معاصر

مرد بزرگ و جانشین پیامبران دقّت میکنیم، خصوصیات امام هدایت را در زندگى و سیره 
 یابیم. وح میو تعالیم او بوض

  

          
ي ما بسیار اهمیت دارد، این است که با راه و رسم و تعـالیم  آنچه که امروز براى همه

آشنا شویم؛ اگرچـه ملـت مـا     -ي حقیقى شخصیت اوستدهندهکه در واقع تشکیل -امام
 حفظ کرده است. ي معنوى را براى خودبحمداللَّه این سرمایه

  

     
امروز من در این مجمع عظیم، یک بعد از شخصیت امام را به عرض شـما بـرادران و   

ي امـام بزرگـوار فقـط بیـان شخصـیت یـک       سیرهي ملت ایران میرسانم. خواهران و همه
                                           

کردند، و به ایشان انجـام دادن  یو آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت م .73ي یهآ ي أنبیاء،سوره 1
 ما بودند. يکارهاى نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحى کردیم و آنان پرستنده
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اهنمـاى  ي ملت ایران و مسـلمانان جهـان اسـت؛ ر   انسان نیست؛ بلکه راهنماى عمل همه

ي ي اسالم، بـراى خـود زنـدگى شایسـته    ي کسانى است که میخواهند در سایهعمل همه
انسانى فراهم کنند. البته ملت ایران بیش از دیگران مخاطب این سـخنان اسـت؛ زیـرا بـار     

یـک ویژگـى بـراى     -یعنى حفظ دستاورد عظیم ایـن انقـالب   -امانتى که بر دوش ماست
 ي عظیم، باید شکر این نعمت را بگزاریم. این ذخیره ملت ایران است. با حفاظت از

 

       ِ    
این بعد از شخصیت امام عبـارت اسـت از اینکـه امـام در سـاخت و مهندسـىِ نظـام        

ي عناصر و اجزایى را که میتوانست این نظام را استوار و مانـدگار  جمهورى اسالمى، همه
ورد مالحظه قرار داد و با مهارت تمام ایـن عناصـر اصـلى را در درون ایـن بنـاى      کند، م

شـامخ و مســتحکم کــار گذاشـت. ایــن عناصــر اصــلى عبـارت اســت از اســالم، مــردم،    
ستیزى. امـام بزرگـوار در بنـاى نظـام شـامخى کـه بـه جـاى رژیـم          قانونگرایى و دشمن

ناصـر و اجـزا را بـا دقّـت تمـام کـار       ي سلطنتى در ایران بر سر کار آورد، ایـن ع پوسیده
گذاشت؛ در عملِ خود به آنها پایبند و متعهد ماند و در پیام و بیان و تعالیمِ خود بـر آنهـا   

ي کسـانى کـه وجـود نظـام     دو سال گذشـته، همـه   و پافشارى کرد. امروز هم مثل بیست
ى میکننـد، بـیش از   اسالمى را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار میبینند و بـا آن دشـمن  

ي تـالش آنهـا ایـن اسـت کـه یـا عنصـر        همه با همین چهار عنصر مقابله میکنند. عمـده 
با همان معناى وسیع و بدیعى که امام بـه   -اسالمیت را از نظام بگیرند؛ یا تکیه بر مردم را

از نظام سلب کنند؛ یا در بناى قانونى نظام خدشه کننـد؛ یـا هشـیارى و     -آن توجه داشت
آلـودگى و غفلـت   دارىِ دائمى در مقابل دشمن را از نظام بگیرند و بیدارى را به خواببی

ي هـر کـدام   تبدیل کنند. لذا براى ما این چهار عنصر اهمیت پیدا میکند. من امروز درباره
 از اینها، نکات کوتاهى را به عرض شما میرسانم:

 بر مبانی مستحکم اسالمی و قرآنی گرایی و تکیهاسالم
عبـارت اسـت از    -ي نظـام اسـت  دهنـده ترین عنصـر تشـکیل  یکـه اصـل   -ي اولنکته
گرایى و تکیه بر مبانى مستحکم اسالمى و قرآنى. خیلیها از این حقیقت بسیار مـؤثّر  اسالم
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غفلت کردند؛ اما راز پیروزى انقالب در این نکته بود؛ چون ملت ایران از اعماق قلب بـه  
انـد و اگـر   ته بود و هست. اغلب ملتهاى مسـلمان همینگونـه  اسالم معتقد و مؤمن و وابس

موانع از سر راهشان برداشته شود، ایمان عمیق آنان به اسالم آشکار خواهد شد. لذا وقتى 
مردم پرچم اسالم را در دست امام مشاهده کردند و بـاور کردنـد کـه امـام بـراى احیـاى       

رزه شده است، گرد او را گرفتند. بعد عظمت اسالمى و ایجاد نظام اسالمى وارد میدان مبا
هم که انقالب پیروز شد، با همین انگیزه، از روى طوع و رغبت در میدانهاى خطر حاضر 

 شدند؛ چون ایمان آنها به اسالم، عمیق بود.

 گراییایستادگی امام مقابل مخالفان اسالم
اسـى و  بعضى از کسانى که خودشـان را در شـمار زبـدگان و نخبگـان و احـزاب سی     

آوردند، این را نمیپسـندیدند. جـداى از کسـانى    صاحبنظران مسائل سیاست به حساب مى
که به اسالم عقیده نداشتند، بعضى کسان به اسالم عقیده داشتند، اما نظام اسالمى را قبـول  

امام، جریانى پیـدا شـد کـه بـه      نمیکردند. لذا از اول انقالب، در عرض و به موازات خطّ
ک و الگوبردارى شده از نظامهاى غربى دعوت میکرد؛ منتها با رنگ و لعاب یک نظام الئی

اسالمى؛ اسمِ اسالمى، اما باطنِ غیراسالمى؛ ساخت اسـالمى، امـا جهتگیـرىِ غیراسـالمى.     
اى هـم بـراى مقبـول    الملّـه میل نبودند که در کنار چنین نظامى، آخوند وجیـه البته آنها بى

 -چون مردم به اسـالم دلبسـته بودنـد    -وجود داشته باشد جلوه دادن نظام در چشم مردم
آمد روحانىِ مورد قبولى در کنار نظام قرار گیرد تـا نظـام را در چشـم مـردم،     بدشان نمى

اسالمى جلوه دهد؛ دولتمردان نظام هم به همان شکلى که خودشان میپسندند و تشخیص 
ي رژیـم  شـده شکل بازسازى و در حقیقت، -میدهند، نظام را به همان صورت غیراسالمى

اداره کننـد. ظـاهر و رنـگ و     -سلطنتى، منتها طبق قبول سیاستمداران و قدرتمنـدان دنیـا  
لعاب دین هم این فایده را براى آنها داشته باشد که نیروهاى مردم را در خدمتشـان قـرار   

در هنگـام جنـگ و دفـاع و دادن مالیـات و      -جا به حضور مردم احتیـاج اسـت   دهد؛ هر
همین ظاهر اسالمى، مردم را به همکارى بـا آن نظـام وادار کنـد؛ امـا اگـر حقـوق        -یرهغ

گران مبارزه نشد، نشد؛ اگـر اسـتقالل کشـور و    شرعى مردم تأمین نشد، نشد؛ اگر با سلطه
ي دشمنان قرار گرفت، گرفت! لذا از اولى که امام دسـتور  فرهنگ و اقتصاد مردم در قبضه
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جا کـه نـام اسـالم و     ي خبرگان منتخب مردم تدوین شود، هریلهداد قانون اساسى به وس

والیـت  «نشانى از حضور واقعى اسالم بود، اینها مقابله کردند. آنجایى که اصل مربوط به 
والیت یعنـى   -تابانه مبارزه کردند. البته با والیتش مخالف نبودندمطرح شد، اینها بى» فقیه

اش مخالف بودند؛ چون بـه  با فقیه -ردن بودندي قدرت و حکومت کحکومت؛ آنها تشنه
جا که  معناى حضور حقیقى دین در جامعه بود؛ این را برنمیتافتند و تحمل نمیکردند. هر

 ي حضور واقعى اسالم بود، اینها معترض بودند.نشانه
ایستاد؛ روى مبـانى اسـالم تکیـه     -که بسیار هم مدعى بود -امام در مقابل این جریان

 یت اصرار ورزید؛ چـون امـام ماننـد هـر    ترکیب و ساخت اسالمى نظام، با جد کرد؛ روى
کـه سـعادت و رفـاه و     -و امروز هم ما معتقـدیم  -کسى که با اسالم آشناست، معتقد بود

در  -بـه معنـاى واقعـى کلمـه     -آزادگى و عزّت یک ملت و نیز عدالت و تکیه بـه مـردم  
سـاالرى دادنـد، نشـان    ه شعار عدالت و مـردم ي احکام اسالم تأمین میشود. آنهایى کسایه

دادند که نمیتوانند حقوق و منافع مردم را عادالنه تأمین کنند؛ اما اسالم میتواند این کـار را  
ي بر اسالم، به معناى ایمان عمیق امام بزرگوار به رسـالت اسـالم بـود؛ یعنـى     بکند. تکیه

ر تدوین قانون اساسـى و هـم در تمـام    امروز اسالم میتواند ملتها را نجات دهد. لذا هم د
رهنمودهایى که امام در طول ده سال زندگى مبارك خود به ملتهاى مسلمان داد، بـر روى  
اسالم تکیه کرد و همین موجب شد کـه نظـام جمهـورى اسـالمى بـا وجـود دشـمنیهاى        

نـد و  شمارى پیـدا ک یي قدرتهاى جهانى، در میان ملتهاى مسلمان، هم طرفداران باندازهبى
وجود آورد و حرکت اسـالمى را در سرتاسـر جهـان     هم در آنها شوق و امید و انگیزه به

سازى کند. امروز هم اگر نظام جمهورى اسالمى و مسـئوالن و رؤسـاى ایـن    اسالم زمینه
نظام در دنیا عزّت و آبرویى دارند، به برکت اسالم است. چه آنهایى که در دنیا بـه اسـالم   

ى آنهایى که به اسالم معتقد نیستند، عزّتى که براى جمهورى اسـالمى و  معتقدند و چه حت
مسئوالن آن قائلند، بخاطر اسالم است. آنهایى هم که به اسالم معتقد نیستند، نقش و نفوذ 
و تأثیر و اقتدار اسالمى را میشناسند و میدانند و آن کسى که مظهر ایـن اقتـدار اسـت، در    

 ست.چشمشان داراى عظمت و جالل ا
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 ي واقعی امام بر روي اسالمتکیه
امام بر روى اسالم تکیه کرد؛ به اسم اسالم قانع نشد؛ بر این اصـرار ورزیـد کـه بایـد     
قوانین اسالمى در تمام گوشه و کنار دستگاههاى دولتى و حکومتى حاکم شود. البته ایـن  

این مقصود تحقّق  مدت،کار، یک کار بلندمدت بود. امام هم این را میدانست که در کوتاه
پیدا نمیکند؛ اما راه را باز کرد و حرکـت را شـروع نمـود و جهـت را نشـان داد و همـه       
فهمیدند که باید به معناى حقیقى کلمه به سمت احکام و تعالیم اسالم و ساخت اسـالمى  
براى نظام و جامعه حرکت کنند تا بتوانند عـدالت را تـأمین، فقـر را برطـرف و فسـاد را      

کنند؛ تا بتوانند دردهاى مزمنى را که بر این ملـت تحمیـل شـده اسـت، جبـران       کنریشه
 کنند.

امروز بنده بعنوان کسى که با آمار و ارقام و واقعیات دستگاههاى حکومتى از نزدیـک  
بینى، جا که ما با قاطعیت، معرفت و روشن آشناست، به شما مردم عزیز عرض میکنم: هر

گرفتیم، دنبال آن حرکت کردیم و صادقانه خواسـتیم اسـالم    احکام اسالم را بر سر دست
جا ناکامى و ضعفى وجود دارد، بر اثر این است کـه مـا    را پیاده کنیم، موفّق شدیم؛ اما هر

ي ایـم. هـم در زمینـه   اسالمى غفلت کرده تربیتدر آن مورد، از اسالم و حکم اسالمى و 
ي تربیتهـاى  المللـى و هـم در زمینـه   ي بیني سیاسى، هم در زمینهاقتصادى، هم در زمینه

اى مشاهده میشـود، اگـر کسـى دقّـت و     جا که ضعف و ناکامى صحیح مردمى، امروز هر
یابى کند، به اینجا میرسد که در این نقطه، دستور اسالم و حکم اسالمى مورد توجـه  ریشه

عـزّت دنیـا، هـم    قرار نگرفته است. امام میدانست که اگر ما به اسالم متمسک شویم، هم 
رفاه مادى، هم قدرت سیاسى، هم آسایش و هم امنیت عمومى براى مردم پدیـد خواهـد   

در بافـت نظـام اسـالمى و ایـن بنـاى       -به معناى حقیقى کلمه -آمد؛ لذا امام اسالمیت را
 مستحکم و شامخ گذاشت.

 »مهندسیِ نظام«عنصر دوم مورد توجه امام در 
ي بود. تقریبـاً در همـه  » مردم«اکثر توجه را کرد، عنصر عنصر دومى که امام به آن حد

کس نمیگوید که مـن میخـواهم   نظامهاى حکومتى در دنیا، از مردم صحبت میشود و هیچ
کـس  برخالف مصلحت مردم کار کنم. حتى در رژیمهاى استبدادىِ سلطنتىِ موروثى، هیچ

ین ادعاى مردمگرایى وجود نمیگوید که من میخواهم بر خالف میل مردم عمل کنم. بنابرا
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دارد؛ اما مهم این است که حقیقتاً در کجا براى مردم شأن و منزلت و حـقّ و نقـش قائـل    

تکیه میکرد، لفّاظى نمیکـرد؛ بـه معنـاى حقیقـى     » مردم«میشوند. وقتى امام بر روى عنصر 
ورد در نظام اسالمى معتقد بود و مردم را در چند عرصـه مـ  » مردم«کلمه به اصالت عنصر 

 توجه دقیق و حقیقى خود قرار داد.

 مردم يي نظام به آراي اول از عنصر دوم؛ تکیهعرصه
مـردم،   يي نظـام بـه آرا  مردم است. تکیه يي نظام به آراي تکیهى اول، عرصهعرصه

یکى از میدانهایى است که مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آنهـا بایـد در   
ان دهد. در قانون اساسى ما و در تعالیم و راهنماییهاى امـام، همیشـه بـر    اینجا خود را نش

این نکته تأکید شده است که نظام بدون حمایت و رأى و خواست مردم، در حقیقت هیچ 
ي مـردم، نظـام   است. باید با اتّکا به رأى مردم، کسى بر سر کار بیاید. باید با اتّکا بـه اراده 

جمهورى، انتخابـات خبرگـان، انتخابـات مجلـس شـوراى      حرکت کند. انتخابات ریاست 
اسالمى و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رأى و اراده و خواست مردم است. این یکـى از  

هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حیات خود بشدت بـه ایـن عنصـر در ایـن     عرصه
ـ  عرصه پایبند باقى ماند و هم در وصیتنامه ه مـردم و مسـئوالن   ي خود آن را مـنعکس و ب

جمهـور،  ي انتخـابِ رئـیس  توصیه کرد. در حقیقت انتخابات و حضـور مـردم در صـحنه   
نمایندگان مجلس و یا سایر انتخابهایى که میکنند، هم حق مردم اسـت، هـم تکلیفـى بـر     

 اند. این هم از اسالم سرچشمه میگیرد.کنندهدوش آنهاست. در نظام اسالمى، مردم تعیین
ام، ایـن اسـت کـه اسـالمگرایى در     اى که بنده بارها بر آن تأکید کـرده سىي اسامسئله

ي اسـالمى  نظام اسالمى، از مردمگرایى جدا نیست. مردمگرایى در نظـام اسـالمى، ریشـه   
، امکان ندارد که مردم نادیده گرفتـه شـوند. پایـه و    »نظام اسالمى«دارد. وقتى ما میگوییم 

کـه مردمسـاالرى    -د اسالم است؛ لذا مردمساالرى مااساسِ حق مردم در این انتخاب، خو
داراى فلسفه و مبناست. چرا باید مردم رأى دهند؟ چرا باید رأى مردم داراى  -دینى است

اعتبار باشد؟ این متّکى بر احساسات توخالى و پوچ و مبتنى بر اعتبارات نیست؛ متّکى بر 
هایى که امـام همـواره بـر آن    یک مبناى بسیار مستحکم اسالمى است. پس یکى از عرصه

تأکید میکرد و آن را در ساخت نظام اسالمى کار گذاشت و بـراى همیشـه آن را مانـدگار    
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ولیتها بـه اراده و  ئي حضور مردم در انتخاب مسئوالن نظام و منتهى شدن مسـ کرد، مسئله
 خواست مردم است.

 ي دوم از عنصر دوم؛ تکلیف مسئوالن در قبال مردمعرصه
، »مردم«ي تکلیف مسئوالن در قبال مردم است. وقتى ما میگوییم دوم، عرصه ىعرصه

اى را انتخاب کنند؛ بعـد  ول یا نمایندهئمعنایش این نیست که مردم بیایند رأى بدهند و مس
ولیتى وجود نداشته باشد؛ صرفاً همین باشـد کـه اگـر کسـى     ئدیگر براى آن مردم هیچ مس

به این خاطر باشد که مردم بـار دیگـر بـه او رأى دهنـد؛      میخواهد براى مردم کارى بکند،
ولیت پیـدا کـردنِ   ئي مسـ مسئله این نیست. در اسالم و نظام جمهـورى اسـالمى، فلسـفه   

مسئوالن در کشور این است که براى مردم کار کنند. مسئوالن براى مردمنـد و خـدمتگزار   
ر نظـام جمهـورى اسـالمى    و مدیون و امانتدار آنها هستند. مـردم، محورنـد. کسـى کـه د    

ي هم و غمش براى مردم باشد؛ هم براى دنیاى مردم، آورد، باید همهولیتى بدست مىئمس
هم براى مادیت مردم، هم براى معنویت مردم، هم براى ایجاد عدالت در میان مـردم، هـم   
براى احیاى شأن انسانى مردم، هم براى آزادى مردم. اینها جزو وظایف اصـلى حکومـت   

ي طبقات مردمند؛ لیکن بدیهى است کسانى ، منظور همه»مردم«است. البته وقتى میگوییم 
انـد؛ لـذا   از مردم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند که بیشتر مورد محرومیت قـرار گرفتـه  

امام دائماً روى طبقات محروم و پابرهنگان کشور تکیه میکردنـد. ایـن فریـب اسـت کـه      
دم کار میکند؛ اما در عمل، کار او براى طبقات مرفّه باشد، نه بـراى  کسى ادعا کند براى مر

طبقات مستضعف و محروم. نه اینکه نباید براى طبقات مرفّه کار کرد؛ آنها هـم از حقـوق   
مند شوند؛ اما به آن کسى که محرومیت دارد و دسـتش از حقـوق   عمومى کشور باید بهره

و همت و تالش را اختصاص داد. لذا امام بطـور  خود خالى مانده است، باید بیشترِ توجه 
دائم بر حقوق مستضعفان و محرومان و پابرهنگان تکیه میکرد. عمالً هم در تمـام مـدت   
پیروزى انقالب تا امروز و قبل از آن، کسانى که بیش از همه سینه سـپر کردنـد، از نظـام    

نان ایسـتادند، طبقـات   دفاع کردند، سختیهاى نظام را به جـان خریدنـد و در مقابـل دشـم    
اند. اینها باید بیش از دیگران مورد توجه قـرار  محروم و پابرهنه و مستضعفان جامعه بوده

 گیرند.
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 برداري از فکر و عمل مردمي سوم از عنصر دوم؛ بهرهعرصه

بـردارى از  عبارت است از بهـره  -که باز بر محور مردم حرکت میکند -ى سومعرصه
ه اعـتالى کشـور؛ یعنـى اسـتعدادها را شـکوفا کـردن و معطـل        فکر و عمـل مـردم در را  

نگذاشتن. از اوایل انقالب، همیشه امام خطاب به جوانان، دانشجویان، متفکّـران کشـور و   
ى استعداد بودند، میگفت که به خودتان ایمان بیاورید؛ نیـروى خودتـان را   اکسانى که دار

قابل تعـالیمى بـود کـه در دوران طـوالنى     باور کنید و بدانید که میتوانید. این درست در م
استبداد در این کشور، تلقین میشد که مـردم ایـران نمیتواننـد. مـا در دوران انقـالب هـم       
دیدیم همان کسانى که اسالم را به معناى حقیقىِ خود باور نداشتند، به این معنا هم بـاور  

و تواناییهاى آنها اعتقاد  نداشتند. همیشه چشم آنها به بیرون مرزهاى کشور بود و به مردم
نداشتند. این فکر و این توجه را هم، امام در این نظام نهادینه کرد، که استعدادهاى جـوان  

هـاى علـم و   از نشـانه  هرچـه این کشور، احساس توانایى کننـد؛ و شـما بعـد از انقـالب     
جـا کـه    پیشرفت علمى و صنعتى در کشور مشـاهده میکنیـد، ناشـى از ایـن اسـت. هـر      

کـه بـه معنـاى تحقیـر ملـت ایـران و اسـتعدادهاى         -هاى وابستگى مشاهده میشودنهنشا
 ي مقابل این تفکّر است.ناشى از نقطه -اوست

 سازي دائمی مردمي چهارم از عنصر دوم؛ لزوم آگاهعرصه
سـازى  ى چهارم در خصوص توجه امام به مردم، عبـارت اسـت از لـزوم آگـاه    عرصه

از هر فرصتى استفاده کـرد   -با حال پیرمردى -سنین باالى عمر دائمى مردم. خود امام در
براى اینکه حقایق را براى مردم بیان کند. در دستگاههاى تبلیغاتى جهانى، نقـش تحریـف   

العاده خطرنـاکى اسـت کـه امـام بـه آن توجـه داشـت. وسـایل         سازى، نقش فوقو گمراه
و ملت، امام را وادار میکرد کـه هـم    ي به دشمنان کشورارتباطىِ فکرىِ نامطمئن و وابسته

خود او بطور دائم در موضع تبیین و ارشاد و هدایت مردم قرار گیـرد و هـم بـه دیگـران     
دائماً توصیه کند که حقایق را به مردم بگویند و افکار آنها را نسبت به حقایقى که دشـمن  

بـه صـاحبان بیـان و قلـم و     دارد، آشنا کنند. اینکه ما دائماً  سعى میکند آنها را مکتوم نگه
تریبونهاى مختلف توصیه میکنیم که هدف و همت خود را بر تبیین صحیحِ حقـایق قـرار   

 دهند، براى این است.
ي اساسىِ اسالمى کار میکند. از اوایـل  امروز دشمن، درست در موضع مقابل این نقطه
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ک وقت در داخـل  انقالب، یکى از اهداف مهم دشمن، تحریف حقایق و تاریخ بود. اگر ی
کشور حنجره یا قلم مزدورى پیدا میشد که حقایق جنگ و انقـالب و اسـالم را تحریـف    
میکرد، میدیدید فریادهاى تشویق از اطراف دنیا بلند میشود. امـروز نیـز همینطـور اسـت.     
امروز هم اگر در داخل کشور کسانى بخاطر خـوش کـردن دل اسـتکبار و راضـى کـردن      

ملت و این کشور چیزى بگویند و بنویسند که در آن تحریف اسـالم  دشمنان اسالم و این 
هاى انقـالب باشـد، میبینیـد کـه در دنیـا از طـرف دسـتگاههاى        و تاریخ انقالب و چهره

تبلیغاتى استکبار براى او هورا میکشند و او را تشویق میکنند! تبیین، موضوع بسیار مهمى 
ند. اگر کسى بتواند حقایق را در چشم مـردم  است. انسانها تابع بینش و دید خودشان هست

ي مـردم را بـه سـمت گمراهـى کشـانده      تحریف کند، یعنى در واقع عمل و بازو و اراده
است. این همان چیزى است کـه دشـمن میخواهـد. امـروز اگـر کسـانى علیـه اسـالم و         
 مقدسات و مجاهدتهاى این ملت قلمفرسایى کنند و چیـزى بنویسـند؛ اگـر کسـانى علیـه     

اظهـارنظرى کننـد و    -یعنى شهیدان ما و مجاهـدان راه خـدا   -بهترین فرزندان این کشور
ریشى بجنبانند؛ اگر کسانى علیه بسیج و جهاد و شهادت حرفى بزنند و چیـزى بنویسـند؛   
میبینید مورد تشویق رادیوها و سیاستمداران و نویسندگان خارجى قـرار میگیرنـد. امـروز    

هاى وسیع کاربرد دارد، چه کسانى کـه در  ه بیاناتشان در حوزهچه کسانى ک -ي افرادهمه
هاى کوچکتر سخنانشان مـؤثّر واقـع میشـود؛ مثـل مدرسـه و کـالس و دانشـگاه و        حوزه

ولند و اگر دیدند حقـایق و محکمـات اسـالم و انقـالب     ئمس -محیطهاى کارگرى و غیره
سکوت کنند. امام بـه ایـن نکتـه     مورد تحریف قرار میگیرد، وظیفه دارند تبیین کنند؛ نباید

بسیار توجه میکرد. و این یکى از چیزهایى است که راز استحکام و ماندگارى و پایـدارى  
 نظام در آن مندرج است.

 »مهندسیِ نظام اسالمی«نظم و قانون؛ عنصر سوم مورد توجه امام در 
از آنکـه  عنصر سومى که براى امام اهمیت داشت، نظم و قانون بـود. لـذا حتـى قبـل     

انقالب به پیروزى برسد، امام دولت معین کرد. انقالبهاى دنیا یا کودتاهـایى کـه بـه اسـم     
ي مـیالدى از اینگونـه   هاى میانى قرن گذشـته که دهه -آمدندانقالب در دنیا به وجود می

یـا انقـالب    -کدام اینطور نبودند. وقتـى در کشـورى انقـالب میشـد    هیچ -انقالبها پر بود
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مدتها از دولـت و تشـکیالت دولتـى و نظـم دولتـى       -یا کودتایى به اسم انقالبحقیقى، 

خبرى نبود. یک گروه به نام مسئوالن انقالب، زمام کشور را در دسـت میگرفتنـد و طبـق    
عمل میکردند. در انقالب اسـالمى، امـام اجـازه     -طور بود هر -میل و تشخیص خودشان

ى انقالب دولت تعیین کرد تا نظـم وجـود داشـته    نداد اینطور بشود؛ حتى از قبل از پیروز
باشد. با اینکه آن وقت شوراى انقالب هم بود، اما امام خواست با شکل قانونى و منطقى، 
کشور اداره شود. اصل تشخیص اینکه چه نظامى در کشور بر سر کار بیایـد، ایـن را امـام    

سـابقه نداشـت. در هـیچ    عمومى گذاشت. این هـم در دنیـا    يو آرا رفراندوم ي به عهده
آن هـم در همـان اوایـل     -انقالبى در دنیا، ما نشنیدیم و ندیدیم که انتخاب نـوع نظـام را  

ي مردم بگذارند. هنوز از پیروزى انقالب دو ماه نگذشـته بـود کـه امـام     به عهده -انقالب
ى ي نظام اسالمى را اعالن کرد، که مردم به نظـام جمهـورى اسـالمى رأ   پرسى دربارههمه

دادند. چند ماه از پیروزى انقالب نگذشته بود که امام گفـت بایـد قـانون اساسـى نوشـته      
ي جمعى که خود امـام معـین کنـد، بلکـه بـاز بـه وسـیله        يشود. آن کار هم نه به وسیله

 -که منتخبان مردم بودنـد  -منتخبان مردم صورت گرفت. مردم اعضاى مجلس خبرگان را
سى تدوین شـود؛ بـاز مجـددًا همـان قـانون را بـه رأى مـردم        انتخاب کردند تا قانون اسا

گذاشتند. هنوز یک سال از پیروزى انقالب نگذشته بود کـه مـردم در انتخابـات ریاسـت     
جمهورى شرکت کردند؛ بعد از مدت کوتاهى هم مجلس شـوراى اسـالمى بـه راه افتـاد.     

نى که بـا ایـن ترتیـب منطقـى     بنابراین از اول، مبناى کارِ انقالب بر نظم و قانون بود. کسا
ل کننـد کـه ایـن انقـالب اینگونـه           انقالب نمیتوانستند کنار بیاینـد، یـا نمیتوانسـتند تحمـ

هاى آنها امروز هـم  ي این موارد اخالل کردند. تفالهقدم منطقى حرکت کند، در همهبهقدم
د؛ در هـیچ جـاى   قانونى متّهم میکنند! این انقالب، مظهر نظم و قانون بـو انقالب را به بى

چه در انقالبهاى این قرن و چه قبل از  -دیگر دنیا، در این انقالبهایى که اتّفاق افتاده است
چنین چیزى دیده نشده است. این را باید مغتنم شمرد. پایبندى بـه نظـم و قـانون و     -آن
 ولیتهاى قانونى قوا باید مورد احترام همه باشد.ئمس

اى از زمان، قـواى  تبلیغات و تحریک دشمنان، در هر برههاگر شما امروز میبینید که با 
اى اسـت کـه   ي همان دشمنىقانونى کشور مورد تعرّض تبلیغاتى قرار میگیرند، این دنباله

از اول با اساس نظم و قانون در جمهورى اسالمى وجود داشت و امام مقابـل آن ایسـتاد.   
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میکنیم، وظایفى که در قانون اساسى بـراى  ایم و باز هم تکرار ما همیشه این را تأکید کرده
گانه و مسئوالن قانونى معین شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قواى سه

قانونى به شـکلهاى مختلفـى خـود را نشـان میدهـد.      قانون، حالت تسلیم داشته باشند. بى
ي تبلیغاتى شـود و  ارزهیکى از آنها همین است که علیه اساس و ترتیبات قانون اساسى مب

احترامـى  ولیتهاى قانونى در هـر بخشـى از بخشـها بـى    ئپراکنى صورت گیرد و به مسلجن
گردد. این آن چیزى است که از اول انقالب، دشمنان امام و اسالم بـر روى آن پافشـارى   

 میکردند و امام در مقابل آن ایستاد.

 »مهندسیِ نظامِ اسالمی«امام در ستیزي؛ عنصر چهارم مورد توجه ستیزي و سلطهدشمن
 -هاى نظام جمهورى اسالمى کـار گذاشـت  عنصر اساسى چهارم که امام آن را در پایه

ستیزى اسـت. امـام   ستیزى و سلطهي دشمنمسئله -ي ماندگارى نظام شدو بحمداللَّه مایه
 ي دشمن غفلت کرد و نه گذاشـت کـه مسـئوالن   یک لحظه نه خود از کید و مکر و حیله

غفلت کنند. نظامى مثل نظام جمهورى اسالمى که منافع دستگاههاى استکبارى دنیـا را در  
ي از عالم و در بسیارى از کشورهاى اسالمى تهدید کرده است، بدیهى است که این نقطه

ـ   ى مورد دشمنى است. در ایران عزیز ما، اینها سالهاى متمادى مثل مارى بر روى منـابع ملّ
کشور چنبره زده بودند. در نظام سـلطنتىِ غاصـب و وابسـته، مگـر      و دستگاههاى سیاسى

کسى جرأت داشت به کسانى که وارد این کشور شده بودند تا ملـت را تحقیـر و فقیـر و    
دارند، انـدك اهـانتى کنـد؟! کسـى جـرأت       مانده نگهمنابع او را غارت کنند و او را عقب

یکاییها و صهیونیستها و دیگر غارتگران نداشت به آنها بگوید باالى چشمتان ابروست! امر
آمدند، میرفتند و میبردند. سیاست و چپاولگران دنیا، در کمال امنیت و آرامش به ایران مى

کشور، در دست آنها؛ آمدن و رفتن حکومتها، در دست آنها؛ آوردن و بردن شاه مملکـت،  
گیریهاى سیاسـى کشـور،   وزیران، با صوابدید آنها؛ و موضـع در اختیار آنها؛ تعیین نخست

ها و منافع آنها بود. نظام جمهورى اسـالمى آمـد و ایـن بسـاط را     تماماً در جهت خواسته
بکل به هم ریخت. امام میدانست که این دشمن ساکت نمینشیند و تعرّض میکند. اگر در 

ایـد  نشینى میکند تا باز تعرّض کند؛ لذا باى تعرّض کرد و تودهنى خورد، موقّتاً عقببرهه
ي آن دشمنان، تبلیـغ  هشیار و بیدار بود. امروز من متأسفانه میبینم که کسانى طبق خواسته
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میکنند که این توهم است! دشـمن همـین را میخواهـد کـه مـردم، مسـئوالن، کـارگزاران        

کنندگان کشور و طرّاحـان و قانونگـذاران امـور زنـدگى مـردم، از تهدیـد       حکومت، اداره
هاى دشمنىِ او را شناخت. این آن ید اجازه داد؛ باید دشمن و شیوهدشمن غفلت کنند. نبا

چیزى است که باید براى همیشه به یاد ما بماند و امام بر روى ایـن نکتـه تأکیـد میکـرد.     
 ، بخاطر این است.»هرچه فریاد دارید، بر سر امریکا بکشید«اینکه میدیدید امام میفرمود: 

 
 ظام جمهورى اسالمى به مناسبت در دیدار مسئوالن و کارگزاران ن

 03/1380/ 20، (ع)جعفر صادق و امام (ص)والدت نبى اکرم

       
هاى زنـدگى خـود را تحـت    ي عرصهامروز بحمداللّه ملت ایران مفتخر است که همه

اسالم از مـا میخواهـد،   تعلیم اسالم گذاشته است. البته واقعیت زندگى ما، با آن چیزى که 
ي بسیار زیادى دارد؛ لیکن جهتگیرى نظام اسالمى به سمت پر کـردن ایـن فاصـله    فاصله

ي ملـت  بزرگوار و با همت مجاهدانه است و بحمداللّه به فضل انقالب و با راهنمایى امام
اه راسـختر  روز ملت ایران در این رایم و روزبهایران، در این سالها این جهتگیرى را داشته

 شده است.
 

    »  « 
کشور، یک شخصیت فاضل، روشنفکر، آگاه، مدیر، باتدبیر و از عمـق   يدر رأس قضا

جان معتقد به احکام و قضاى اسالم قرار داشت. این چیزى بود که بسیارى از مخالفتها را 
شـهید  «فرمودنـد:   سازماندهى میکـرد. امـام   ي قضائیه در آن روزعلیه شهید بهشتى و قوه

ما هم یادمان هست که او چقدر مظلـوم بـود؛ امـا ایـن مظلومیـت از      ». بهشتى مظلوم بود
ي کسانى کـه بایـد پاسـخ مظلومیـت ایـن      سوى چه کسانى بر او تحمیل میشد؟ از جمله

ي ایـران  معهشهید عزیز را بدهند، اینهایى هستند که حاضر نبودند قضاى اسالمى را در جا
 اسالمى تحمل کنند.  
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 10/4/1380در دیدار گروه کثیرى از اصناف، 

        
چهار، پنج سال قبل از این، هنگامى که سد کرخه را میساختند، من رفتم از آن بازدیـد  

 -خوانده میشـد  که از چند کیلومترى -روى سد با خط درشتکردم؛ دیدم روى کوه روبه
بله، میتوانیم. هم در بخش بازرگانى و سایر ». ما میتوانیم«اند که را نوشته این فرمایش امام

بخشهاى خدمات، هم در بخش صنعت و معدن و هم در بخش کشاورزى، باید مـدیریت  
 دلسوز و متعهد زمام کار را در دست گیرد.

 

            
همین اصناف و بازار کسانى بودند که در دوران اختناق به این نهضت کمـک کردنـد.   
امام فرمود، اصناف بازوى قدرتمند نهضتند. همینطور هم بـود؛ اینهـا تـالش و مجاهـدت     

انصـاف  ي خودش را در معرض تطاول مأموران بـى کردند. تاجر و کاسب بازارى سرمایه
گذشته قرار داد، براى اینکه به مرجع تقلید و به دین خود و نهضت اسـالمى  رژیم سفّاك 

کمک کند. اینها را نباید فراموش کرد. در ماههاى قبل از پیـروزى انقـالب، صـنعتگران و    
 ي سفّاك پهلوى وارد کردند.  کارگران کشور بزرگترین ضربه را بر پیکر رژیمِ پوسیده

 
 1380/ 05/ 11هورى آقاى سیدمحمد خاتمى، پس از مراسم تنفیذ حکم ریاست جم

؛           
جز در یک دوران کوتاه، آن هم بصورت بسـیار   -ما هرگز حضور مردم و رأى آنها را

تجربه نکرده بودیم. این اسالم و انقالب و مجاهدت و ایثار این ملـت و عظمـت    -ناقص
ي ساز لطف و رحمت الهى شد و این هدیهبزرگوار بود که زمینه نظیر امامو شخصیت کم

 بزرگ به ملت ایران داده شد.
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 1380/ 05/06جمهور و اعضاى هیأت دولت، در دیدار رئیس

       ّ  ؛   
کـه   -تاینکه ما میگوییم سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماسـ 

معنـاى واضـحى دارد؛ امـا یـک      -آن را تأیید کرد مرحوم مدرس حرف درستى زد و امام
 روى دیگرش این است که سیاست ما باید دیندارانه و پرهیزگارانه باشد.  

 
 15/06/1380در دیدار اعضاى مجلس خبرگان، 

  ّ    ،   
نیروهاى مؤمن به اسالم و نظام جمهورى اسالمى ي اتحاد بین ي دیگر، مسئلهنقطه

ي مهمِّ نظام بوده است و ایم. از اول انقالب، این مسئلهاست. البته ما بارها این را گفته
اند؛ اما بارها و بارها میفرمودند؛ دلسوزان نظام هم همیشه این را گفته علیه)تعالیاللَّه (رضوانامام

رد، صورت نگرفته است. ما باید حقیقتاً مرز دوستى و در عمل آنچه که باید صورت گی
 دشمنى را مشخص کنیم. 

 
 1380/ 05/07ي دفاع مقدس، پیام به مناسبت روز شهیدان در هفته

   ّ ؛    
 سالم خدا و اولیائش بر ارواح مطهر شهیدان و بـر معلّـم بـزرگ شـهادت یعنـى امـام      

 راحل.
 

 1380/ 07/ 25، (س)الزهرامعۀأت امناى مرکز علوم اسالمى جاانتصاب اعضاي هی

 (ره)  ؛  
در  (رض)راحل که به تدبیر و همت امام علیها)اهللا(سالمالزهرامعۀمرکز علوم اسالمى جا

ي قم تأسیس گردید اکنون بحمداللّه برکات و آثار خود را آشکار ساخته ي علمیهحوزه
ست، جمع کثیرى از بانوان از سراسر کشور و از دیگر کشورها در این مرکز عالى علمى ا

 اند. و تحقیقى پرورش یافته و در اقطار اسالمى منتشر گشته
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 08/08/1380 در اجتماع بزرگ مردم اصفهان،

  ّ    ،     
تى مشغول کار اسـت، ولـى آرمانهـاى    ولیئاگر کسى در نظام جمهورى اسالمى در مس

نظام جمهورى اسالمى را آنگونه که امام بزرگوار ترسیم کرده اسـت و در قـانون اساسـى    
تجسم پیدا کرده، در دلش قبول نـدارد، اشـغال آن پسـت بـراى او حـرام شـرعى اسـت.        
آنجایى که صحبت از مسائل اساسى نظـام اسـالمى اسـت، آنجـایى کـه وحـدت دیـن و        

رح است، آنجایى که اصول قانون اساسى مورد نظر است، آنجایى که الزام بـه  سیاست مط
اى غیر از ایـن دارد، میتوانـد   ول عقیدهئتبعیت از دین و شریعت مطرح است، اگر یک مس

ول باشـد؛ بخصـوص در   ئاما نمیتواند مس -مانعى ندارد -شهروند جمهورى اسالمى باشد
مقـام قـوه قضـایى،    دگان مجلـس و مسـئوالن عـالى   ولیتهاى باال. مدیران ارشد، نماینـ ئمس

ولیت مهمى در نظام جمهورى اسالمى دارنـد، نمیتواننـد بـه آرمانهـاى     ئحال که مسدرعین
نظام جمهورى اسالمى و اصول قانون اساسى اعتقادى نداشته باشند؛ چـون اعتقـاد انسـان    

 در عمل و گفتار او اثر میگذارد.
 

         
، شـما وقتـى بـه هـر     اسالمى ایران صددرصد مردمى بـود. در دوران انقـالب   انقالب

اند، حـرف  روستایى از روستاهاى این کشور میرفتید، میدیدید که در آنجا مردم برانگیخته
ي این مطالبات و حرفها هم حول محـور واحـدى   دارند، مطالبه دارند، شعار دارند و همه

 عزیز و بزرگوار ما میدیدند.   کت میکرد؛ حول پیام اسالم که مظهر آن را در امامحر
 

 9/8/1380، هاى شهدا و جانبازان استان اصفهاندر دیدار خانواده

؛                
بخشهاى مختلف این است که امروز تکلیف حکومت و ملت و مسئوالن گوناگون در 

قدم به آنهـا  بهبتوانند آرمانهاى اسالمى را تحقّق بخشند و قدم با همه وجود تالش کنند تا
خره است؛ امـا حرکـت تـدریجى بـاال    طلب و تدریجى. البته این کارها، زمانْنزدیک شوند

ـ    حرکت است. باید حرکـت باشـد؛    . راه، راه اسـالم اسـت؛  عکـس نباشـد  هامـا حرکـت ب
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در غوغـاى   نـد کـه میخواه  . کسـانى امام و شـعارهاى امـام اسـت   شاخصهاى آن هم خطِّ 

. البته ملـت ایـران بـا    امام مراجعه کنند يکنند، به وصیتنامه گفتگوها، خطِّ شاخص را پیدا
دشـمنان   يناجوانمردانهتبلیغات  ها وها و وسوسهاستحکامِ تمام در مقابل تهاجم و توطئه

ت  . این ایستاده است بـاالى  مسـئوالن بخصـوص   -مسـئوالن را همه دنیا قبول دارند. همـ 
دنبال این راهها بروند. صاحبان فکر، اندیشـه، قلـم و اهـل سیاسـت     که  این است -کشور

. احتـرام بـه شـهدا، جانبـازان، ایثارگریهـاى      میرونـد  و کجـا  میکننـد باید بفهمنـد چکـار   
اند، به این است گذرانده ندان و اسارتایثارگران و کسانى که سالهایى را در ز يعهمجمو

. امـروز وظیفـه   اى که اینها را به میدان مجاهدت کشاند، گرامى داشـته شـود  که آن انگیزه
 این است.   ما يهمه

 
 12/8/1380، در دیدار جوانان استان اصفهان

؛         
ـ  ود. در دوران انقـالب، شـما وقتـى بـه هـر      انقالب اسالمى ایران صددرصد مردمى ب

اند، حـرف  روستایى از روستاهاى این کشور میرفتید، میدیدید که در آنجا مردم برانگیخته
این مطالبات و حرفها هم حول محـور واحـدى    يدارند، مطالبه دارند، شعار دارند و همه

 ار ما میدیدند.  حرکت میکرد؛ حول پیام اسالم که مظهر آن را در امام عزیز و بزرگو
 

       ّ      
اول کشـور، عمیقـاً معتقـد بـه مبـانى       تـراز البته من خدا را شکر میکنم کـه مسـئوالن   

اند. دشمن نتوانسته است نفوذ فکرى و سیاسى خود را به جاهاى حساس برساند. اسالمى
 .اول، عمیقاً به آرمان امام و انقالب معتقدند رازتامروز رؤساى سه قوه و مسئوالن 

 

       
نظام اسالمى یعنى ترکیب قانون اساسى. روشهاى اجرایـى و عملیـاتى ایـن نظـام، در     
خود قانون اساسى هست و بطور واضـح در وصـیتنامه و سـیره و بیانـات امـام بزرگـوار       
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ین وظیفه این است که از کمربند تأمینىِ بسیار مستحکم ملت ایران کـه  وجود دارد. مهمتر
وجـود پاسـدارى    يبـا همـه   -یعنى نظام اسـالمى  -وردآهویت جمعى ما را به وجود می

 کنیم. 
 

   ّ     
نقاط کلیدى که باید مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد، اینهاست: حفظ قانون اساسـى  

و شعارهاى اساسـى و   -آن بزرگوار مجسم و متبلور است يکه در وصیتنامه -امام خطّ و
وجود از آنها پاسـدارى کـرد    يى کشور. اینها چیزهایى است که باید با همهسیاستهاى کلّ

 و آنها را گرامى داشت.
 

 14/8/0138، سپاه پاسداران انقالب اسالمى (ع)امام حسین 14در دیدار رزمندگان لشکر 

          
نشد؛  شنیده -که مریدان و دوستداران او بودیم -تعریف امام، فقط از زبان ما

دشمنانش هم به آن اعتراف کردند. آن شخصیت به معناى حقیقى کلمه متّصل به سلسله 
ایى که انسان در قیامهاى ایمان و اراده و اندیشه بلند و خصلته اولیاى الهى، با همان

 يعوامل بود. وجود او، همه هاى آن را میبیند، یکى ازمردان بزرگ و الهى نشانه
 تأثیرهایى را که میخواستند با استدالالت عقلى و ذهنى، جبرى بودن حرکتها و بىفلسفه

بودن شخصیتها را ثابت کنند، عمالً باطل کرد و نشان داد که در حدوث این حرکت 
است. بهترین استدالل براى هر تفکّرى، تحقّقها و  م، نقش و تأثیر قطعى داشتهعظی

فداکارى و اندیشه بلند و  واقعیتهاست. این واقعیت ثابت شد که شخصیتهایى که ایمان و
پوالدین را با هم داشته باشند و نخواهند اینها را در خدمت منافع خود قرار دهند؛  ياراده
نهاى الهى و اعتالى انسانها قرار دهند، میتوانند مثل توفان، اقیانوسى را در راه آرما بلکه

نمیتواند اقیانوس را تکان دهد. ممکن است یک جریان  به حرکت درآورند. هر نسیمى
است تا بتواند یک اقیانوس  معمولىِ هوا، استخر آبى را متالطم کند؛ اما توفان سختى الزم

یک ملت و امت را آنگونه از اعماق متالطم کردن، این  را به تالطم درآورد. اقیانوس
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خود  يرا الزم داشت و اینها در امام بود. او اینها را براى خود نمیخواست و اراده عوامل

تواناییها و قدرتهاى خداداده را در خدمت ایجاد  را براى کسب مقام مصرف نکرد. آن
ُ «آیه شد که: فساد در دنیا به کار نینداخت؛ درست مصداق این  َ ْ َ  َ ِ

ْ  ُ َّ  ْ
ِ

 ً َ   َ  ِ ْ
َ ْ  ِ  ًّ

ُ ُ  َ ُ ُ   َ
َّ
الهى، متعلّق به کسانى است  يیعنى تحقّق وعده 1؛»ِ

دنبال علو و برترى نیستند و نمیخواهند خود را صدرنشین و مسندنشین کنند. البته  که
همت بعضى کسان، یک مسند کوتاه است و براى همان  ت.صدرنشینى هم مختلف اس

 يبراى آن میکوشند. همه تالش میکنند؛ اما همت بعضى افراد، مسندهاى باالتر است و
اینها باطل و انحراف است. آن کسى که دنبال مسند و علو و برترى پیدا کردن بر انسانها 

َ «ى است. بعد دنبال آن میفرماید: اله يفساد نیست، او صاحب و مالک وعده و دنبال

 َ َّ ُ ْ ِ  َ ِ
خدا به ملت ایران، با این عوامل  ياینهاست. وعده فرجام نیک متعلّق به 2؛»ْ

 3پیش رفت و یکى از آنها آن بزرگوار بود.
 

  ّ      
امام و بـا خـطِّ انقـالب    ما با خطِّ  يکسانى که امروز متأسفانه در گوشه و کنار جامعه

چه چیزى هستند؛ نمیدانند چه خیانت بزرگى به این ملـت   مبارزه میکنند، نمیفهمند دنبال
امام را کمرنگ کنند انقالب و نام  شعارهاى میکنندسعى که  . آنهایىو به خودشان میکنند

را  انه ایـن کـار  . البته بعضى از آنها البد خائنو شهدا را به فراموشى بسپرند، متوجه نیستند
. راه نمیدانند چه خیانتى را نسبت به این ملت مرتکب میشـوند ، اما بسیارى از آنها میکنند

که امام بزرگ ما ترسیم کرده اسـت؛ راه علـم،    همان خطّى است نجات ملت ایران، تداوم
 راه تحقّـق بخشـیدن بـه احکـام و     راه عمل، راه تقوا و پاکدامنى و پارسایى، راه استقالل،

 .ل سعادت خواهد رساندمنزملت ما را به سرکه  . این چیزى استارزشهاى اسالمى
 
                                            

سـاد  دهیم که در زمین خواسـتار برتـرى و ف  یآن سراى آخرت را براى کسانى قرار م. 83ي یهآ ي قصص،سوره 1
 .نیستند

 ] از آنِ پرهیزگاران است.و فرجام [خوش. 83ي یهآ ي قصص،سوره 2
 نیز تکرار شده است.  » 1/12/1374 هاى نماز عید فطر،خطبه«مضمون این مطلب در  3
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 20/8/1380، هاى شهداى کاشان، آران و بیدگلدر دیدار خانواده

          
مى بـا  ملت ایران در طول صد سال اخیر اقالً در دو قضیه مهـم قبـل از انقـالب اسـال    

مشـروطیت اسـت؛ یـک قضـیه،      يرو شده است. یک قضیه، قضیهامریکا و انگلیس روبه
ى شدن صنعت نفت است. در هر دو قضیه، آنها ترفندى زدنـد و ملـت   نهضت ملّ يقضیه

ایران را از لذت بردن از پیروزى خود محروم کردند و یک دیکتاتورىِ سـخت و سـیاه را   
 کشور به وجود آوردند.در هر کدام از این دو مقطع در 

خـرج داد و نگذاشـت.    ماجراى سوم، ماجراى انقالب اسالمى بود که امام هشیارى به
اى اول انقالب به تلقینِ همان دشمنان، تبلیغ میکردند کـه بسـیار خـوب، امـام آمـد،      عده

انقالب را پیروز کرد، مردم را به صحنه آورد و دولت جمهورى اسالمى تشکیل شد؛ کـار  
دیگر تمام شد؛ امام به قـم بـرود و مشـغول درس و بحـث و کارهـاى خـود باشـد!        امام 

معنایش این بود که همان کارى که در مشروطیت شد، در انقالب اسالمى هم بشود. امـام  
هـاى تـاریخى را داشـتند و بزرگـان     اى که تجربـه بزرگوار ما، ملت مؤمن، مبارزان آبدیده
میکنند و دشمن از کدام منفذ ممکن است هجـوم و  سیاستمدار انقالب که میفهمیدند چه 

اى دوباره به این کشور بکند، ترفند دشمن را فهمیدند. قانون اساسى تـدوین شـد و   حمله
جریان کار، بر استحکام این پایه اشراف و نظارت داشت. در طول  يامام بزرگوار در همه

 ى باقى ماندند.  این مدت، مردم در کنار حقایق دینى و پرچمداران معرفت دین
 

 کننده صد و ده هزار نفر از نیروهاى بسیجى شرکتدر جمع یک
 21/08/1380فرهنگى علویون،  -در اردوى رزمى

؛             
بزرگوار ما با آن دید  بسیج، یکى از معجزات انقالب و از کارهاى عظیمى بود که امام

ي الهى، این نهال برومند و پرثمر و مبـارك را بـه وجـود    ت نافذ و تدبیر حکیمانهو بصیر
بزرگوار در سرتاسر کشور اسـالمى ماننـد گیـاه     آورد. بسیج در آن روزى که با فرمان امام

معطّر و مبارکى شروع به رویش کرد، کشور نهایـت نیـاز را بـه یـک حرکـت عمـومى و       
صفا داشت؛ این پاسخ به یک نیـاز حقیقـى بـود. دسـت     ي از ایمان و اخالص و برخاسته
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بدون اینکـه بـراى تحلیلگـران،     -، بذر بسیج را در سرتاسر این کشور پاشیدقدرتمند امام

و ایـن بـذر    -بینى باشـد دار و حتى انقالبیون قدیمى و مخلص، قابل پیشسیاسیون سابقه
 .ي زوایاى کشور رویید، بالید و ثمربخش شدمبارك در همه

 
 19/10/1380ماه، سالروز قیام مردم قم، دى 19در دیدار اقشار مختلف مردم، به مناسبت 

ّ ؛           
نقـاط   يقرن بیستم، قرن انقالبها و تحوالت اجتماعى و سیاسى در دنیا بـود. در همـه  

وجـود آمـد. اسـتکبار،     تحوالت بزرگ اجتماعى به -تیندر آسیا، آفریقا، امریکاى ال -دنیا
استعمارگران و قدرتمندان متمرکز جهانى، با همین فشارها توانستند آنهـا را برگرداننـد و   
وضع را بصورت اول و به همان شکل مطلوب خـود درآورنـد. امـا در ایـران نتوانسـتند؛      

اول ایمـان   يشوند. در درجهچون در اینجا عواملى وجود داشت که نگذاشت آنها موفّق 
عمیقى بود که در دلهاى این مردم وجود داشت. در کنار این ایمان، رهبرى قاطع و آگاه و 
هوشمند امام بزرگوار بود که مثل کوه در مقابل دشمن ایستاد. مردم با حضور امام، دلگرم 

ا مـردم را  ترین ضربات بر این کشور وارد شـد؛ امـ  و مطمئن شدند. در دوران امام، سخت
 نشکست. 

 

 ؛       
اگر تقوا بود، اما شجاعت نبود، باز کافى نیست. چـه بسـا آدمهـاى بـاتقوا کـه بخـاطر       
نداشتن شجاعت الزم، در آن وقتى که باید اقدامى بکنند، نمیکنند و حرفى بزنند، نمیزنند. 

آن، شـجاعت   يوجود آورد، یک عامـل عمـده   هوقتى امام بزرگوار این حرکت عظیم را ب
امام بود؛ والّا خیلیها بودند که تقوا داشتند و مردمان مؤمن و باخـدا بودنـد؛ امـا شـجاعت     
الزم را نداشتند. اگر شجاعت نباشد، انسان مرعوب میشود و دشمن از همین نقطه ضعف 

 استفاده میکند.  
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 1380/ 03/11ي مراسم دهه فجر، نندهدر دیدار کارگزاران حج و مسئوالن برگزارک

      ،   
دشمنان ملت ایران و هویت ملّى و پیشرفت این کشور میخواهند ملت ایران را از این 
فضاى مستعد بالندگى و رشد خارج کنند و باز هم استیالى بیگانگـان را بـر ایـن کشـور     

فجر، خود مانع بزرگـى در راه تحقّـق ایـن هـدف اسـت. سـعى       ي برگردانند. یادبود دهه
آورد. سـعى  را به یاد مردم می ي فجر، انقالبرا از یاد مردم ببرند؛ اما دهه میکنند انقالب

بزرگـوار   ي فجـر، تجسـم اراده و عظمـت امـام    را از یاد مردم ببرند؛ اما دهـه  میکنند امام
 ماست.
 

 17/11/1380، الى و معاونان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمىدر دیدار رئیس، اعضاى شوراى ع

   ،      
من نه اینکه بخواهم موفقیتهایى را که در این زمینه بوده است، پنهان کـنم؛ نـه، شـاید    

مختلـف   تبلیغـات در نقـاط   يموفقیتهایى را که ما در زمینه من از خیلى از دوستان، مقدار
حرف وجود دارد: یکى اینکـه   ایم، بیشتر هم میدانم؛ منتها در این خصوص، دودنیا داشته

 بعضى از این موفقیتها محصول کار ما نبوده، محصول اصل انقالب بوده اسـت؛ بعضـى از  
کـس دیگـر کـار نداشـته     حضرت امام بوده و به هـیچ  يآنها نیز محصول شخصیت یگانه

که بطور طبیعى امواج اثرگـذارى از او سـاطع میشـد.     صیتى بوداست؛ یعنى خود امام شخ
را کـردیم. خیلـى    این هیچ ربطى ندارد به این که ما فالن جزوه را نوشـتیم و فـالن کـار   

ایم تا کارهاى دیگرى بکنیم؛ بنابراین اوقات ما در شعاع پرتو انقالب و پرتو امام جلو رفته
 گرفتند.  تأثیر موج انقالب قرار تحت دنیا يهمه

 
 12/1380/ 01الحرام، پیام به حجاج بیت

          
ي عبوس استکبار نمیشود. ملـت و  ایران اسالمى تسلیم زور و تهدید و مرعوب چهره
 ي خـود را کـه درس مانـدگار امـام    دولت ایران مواضع شجاعانه و مسـتقل و خردمندانـه  

 ظیم است، قدر میدانند و از آن دفاع میکنند.  خمینى ع
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 27/12/1380در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى، 

 (ع)    (ره)     
در دوران ما حرکت انقالب اسالمى و نظام اسالمى در این راه بـود. کسـانى کـه ایـن     

د، ممکن بود در ذهنشان بگذرد که یک روزى بتواننـد حکومـت و   حرکت را شروع کردن
نظامِ مورد نظر خود را تشکیل دهند؛ اما کامالً در ذهن آنها این معنا هم وجود داشت کـه  
ممکن است در این راه شهید شوند یا تمام عمرشان را در مبارزه و سـختى و ناکـامى بـه    

و  41. در سال السالم)(علیهکت امام حسینسر ببرند. هر دو راه وجود داشت، درست مثل حر
اى که دلها را گـرم نگـه   و بعد سالهاى سخت و سیاه اختناق در این زندانها، تنها شعله 42

میداشت و آنها را به حرکت وادار میکرد، شعله ایمان به مبارزه بود؛ نه عشـقِ رسـیدن بـه    
منتها دو طرف دارد، شرایط زمانى و  بود؛ السالم)(علیهحکومت. این راه، همان راه امام حسین

یـد، حکومـت اسـالمى پـرچمش     آمکانى متغیر است. یک وقت امکانات بـه وجـود مـی   
برافراشته میشود؛ یک وقت هم راه بدون این امکانات است و با شهادت تمـام میشـود. از   

 ایم.این قبیل در طول تاریخ زیاد داشته
مراتـب از آن  اشت، زمانه و روابط انسانى، بـه در آن دورانى که امام در این راه قدم گذ

تر بود؛ و امروز هم روابـط  در این راه قدم گذاشت، پیچیده السالم)(علیهدورانى که امام حسین
 تر میشود. انسانها همچنان پیچیده

 

     ِ   
ه دشـمن بـود و دشـمن در آن    آن وقتى که هزاران کیلومتر مربع از خاك ما زیر چکم

اى بر امـام و مسـئوالن دیگـر    بس و گفتگو و مذاکره میداد، عدهشرایط به ما پیشنهاد آتش
بس را قبول کنند. امام ایستاد؛ مردم ایستادند؛ مسئوالن ایستادند و وردند که آتشآفشار می

اه فـداکارى،  نتایج شیرین این ایسـتادگى را دیدنـد. بلـه، هرگونـه عـزّت و عظمتـى، از ر      
اى پرورى، با تن ندادن به مشکل، هیچ قلّـه شجاعت و اقدام میگذرد. با تسلیم شدن، با تن

 ید. آبدست نمی
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؛         
هـا  اند. مهمترین کارى که امام بزرگوار ما کرد، این بود که به انگیزهمردم، مردمى آماده

د؛ حضور مردم را ممکن کرد. امام در جنگ هیچ وقت الـزام و  و احساسات مردم میدان دا
اش را ملت ایـران  مدند التماس میکردند که بروند. نتیجهآاجبار نکرد که بروند، جوانان می

دید؛ سربلندى خودش را مشاهده کرد؛ خفّت و ذلّت دشمن را به چشم خود دیـد؛ اقـرار   
بـه گـوش خـود     -عد از گذشت چند سـال البته ب -دنیا را به حقانیت و مظلومیت خودش

 شنید.  
 

؛           
مذاکره باید از موضع قدرت و قوت باشد. کسانى که در شرایط تهدید به فکر مـذاکره  

افتند، ضعف خودشان را با صداى بلند اعالم میکنند. این حرکت بسیار غلطـى اسـت.   می
تر از مذاکره را گفتند، فرمودند: اگر امریکا آدم شود، مـا بـا او رابطـه هـم برقـرار      امام باال

میکنیم؛ یعنى اگر از خوى استکبارى دست بـردارد؛ ماننـد یـک طـرف برابـر، و نخواهـد       
دولتهـا   ياهداف خودش را در داخل ایران تعقیب کند، در آن صورت او هـم مثـل بقیـه   

  .خواهد بود. اما واقعیت این نیست
  

        
البته خدا را شکر میکنیم که دلهاى ما را با ایمان به خودش قرص کرده است؛ خـدا را  
شکر میکنیم که درسهاى امام بزرگوار ما را در دلهاى ما زنده نگـه داشـته اسـت؛ خـدا را     

توکّل به خـدا بـود، تجسـم    شکر میکنیم که آن شخصیت را که تجسم تقوا و شجاعت و 
ت بـر مـا تمـام      قدرت خدا در وجود انسان بود، او را به ما نشان داد؛ او را دیدیم و حجـ

  .  شد
 

 1/3/1381، در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادى خرّمشهر

      
ي سنگینى مواجـه  و با چنین حملهکارى داشتیم که دو سال روى کار آمده دولت تازه
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ي ترین نقطـه ترین نقطه تا شمالىشده بود و دشمن در هزاران کیلومتر زمین ما، از جنوبى

همسایگى با عراق، مستقر شده بود؛ اما در این حال به مـا میگفتنـد بیاییـد مـذاکره کنیـد!      
ر حریـف در چانـه    آن روز اگـر  زنـى.  مذاکره از موضع ضعف و ذلّت و همراه با دست پـ

آوردند کـه  که یک عده از سیاسیون، همان روز به امام فشار مى -مذاکره صورت میگرفت
ي خاك ما خـارج نمیشـد و تـا امـروز     مطمئنّاً عراق از بخش عمده -بنشینید مذاکره کنید

ي نیروهـاى  خوزستان و خرمشهر و شاید بسیارى از مناطق دیگـر همچنـان زیـر چکمـه    
اما امام ایستاد. منطق امام این بود که وقتى متجاوز در خـاك ماسـت و    متجاوز بیگانه بود.

با دست پر ما را تهدید میکند، ما مذاکره نمیکنیم. مذاکره آن وقتـى صـورت میگیـرد کـه     
اى ناجوانمردانـه ایـن حقیقـت را ندیـده     دشمن از تمام خاك ما خارج شود. امـروز عـده  

روسیاهان فرارى از کشـور کـه امـروز بـه دامـن      اى، از جمله همان میگیرند. آن روز عده
ها و رادیو و اند، از طریق محافل سیاسى و روزنامهامریکا و اروپا و جاهاى دیگر پناه برده

آوردنـد کـه امـام بایـد مـذاکره کنـد.       مرتّب فشـار مـى   -که در دست آنها بود -تلویزیون
د مذاکره کنیـد. امـام بـا الهـام از     آمدند و میگفتنالمللى هم مرتّب به ایران مىهیأتهاى بین

همان بینش روشن، ایمان راسخ، توکّل بـه خـدا و قـدرت اراده ایسـتاد و گفـت اگـر مـا        
توانستیم سرزمینهاى خود را پس بگیریم، آنگاه وقت مذاکره است؛ امـروز وقـت مـذاکره    

 نیست؛ عمالً هم همینطور شد.
 

          
ر   در چنان شرایطى که غم، دلها را فرا گرفته و رجزخوانیهاى عـراق همـه   ي دنیـا را پـ

کرده بود، نیروهاى ما از کمترین امکانات مادى برخوردار نبودند. اینکه میگـویم کمتـرین   
امکانات مادى، یک حقیقت است. من فراموش نمیکنم، یکى از سـرداران و فـداکاران آن   

به اتّفاق چند نفر در اهواز پـیش   -داللَّه در همین جلسه حضور دارندکه امروز بحم -روز
انداز میخواستند تا بتوانند قدرى در مناطقِ جلوتر ایسـتادگى  ما آمدند و چند قبضه خمپاره

انداز را بدهـد! مـا بـراى سـیم     و مبارزه کنند؛ اما کسى نبود به اینها این چند قبضه خمپاره
ى مشکل داشتیم؛ تانک و نفربر و امثال اینها که به جاى خـود.  خاردار و گلوله و آر.پى.ج

جانبـه کـه   ي قـوى و نشـاط همـه   آنچه در اختیار ملت ایران بود، عبارت بود از یک اراده
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 ، یعنى این.»خرمشهر را خدا آزاد کرد«برخاسته از ایمان و آگاهى بود. اینکه امام فرمودند 
 

         
در همین خالل، کسانى که حاضر نبودند براى انقالب و منافع ایـن کشـور یـک قـدم     

آوردنـد  گیرى کنند، باز فشار مىبردارند، بلکه فقط بلد بودند نق بزنند و علیه انقالب بهانه
جنگ جـز   ي قوى و مصمم و ایستادگى امام نبود، مطمئنّاًکه جنگ را تمام کنید. اگر اراده

هـا را در  با پیروزى دشمن تمام نمیشد. همین نفسهاى خبیثـى کـه آن روز ایـن وسوسـه    
اند و همان حرفها را تکرار میکننـد و  شان سر بلند کردهکشور میدمیدند، امروز هم بعضى

بس را قبول نکردید؟! بعد از فتح خرمشـهر، هنـوز   میگویند چرا بعد از فتح خرمشهر آتش
و نیز گروه کثیرى از مـردم مـا در    -مرزها و شهرهاى ما -رزمینهاى مابخش عظیمى از س

اختیار رژیم متجاوز بودند. تهدید باالى سرِ مرزهاى ما بود و دشمن از همه طرف تجهیـز  
میشد. باید شرّ دشمن از سر مرزها کم میشـد؛ ایـن یـک بیـنش خردمندانـه بـود. آن روز       

غیره، این منطق را براى همه اثبات میکردنـد.   ي دلسوزان کشور، از مسئوالن نظامى وهمه
امام یک انسان منطقى بود و تصمیم گرفت و عمل کرد و بـه فضـل پروردگـار توانسـت     

 ملت ایران را سرافراز کند.
 

 9/3/1381 ،(ع)و امام جعفر صادق (ص)اکرمي نبىدر جمع مسئوالن و کارگزاران در سالروز والدت فرخنده

          
قدم جلو بروند و  بزرگوار همت کردند و توانستند یک امام ملت ایران با رهبرى

پرچم اسالم را در اینجا بلند کنند. امروز در این کشور، پرچم شریعت 
 برافراشته شده است.  وآله)علیهاهللا(صلّیمحمدى
  

        ٤١ 
امام بزرگوار ما، حقیقت مسئله را خوب شناخته و دیده بود. از شروع ایـن نهضـت از   

ي فلسـطین حتـى در   آن وقتى که هنوز در ایران مسئله -یعنى چهل سال قبل -1341سال 
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ي اسـرائیل بایـد   بین خواص هم منتشر نشده بود، حرف امام این بود که در مقابل سـلطه 

اید بایستند و مقابله کنند. بعد هم همین راه را ادامـه داد و  همه احساس خطر کنند؛ همه ب
 این یکى از شعارهاى بزرگ آن مرد الهى و آسمانى بود.

 
 12/3/1381و حمایت از فلسطین،  (ره)المللى امام خمینىپیام به کنفرانس بین

     (ره)   
در سالگرد » و حمایت از فلسطین (ره)امام خمینى«المللى برگزارى کنفرانس بین

ن، کارى ارزشمند و پرمعناست. زیرا نهضت امام أالشرحلت آن امام راحل عظیم
ي ایمان اسالمى را که ي فلسطین دمید و پشتوانهاى در کالبد قضیه، جان تازه(ره)خمینى

 کرد.  همواره با جهاد فداکارانه همراه است، بار دیگر براى آن ایجاد
 

 14/3/1381، (ره)خمینىران حرم امام ئدر اجتماع بزرگ زا

     
اى است براى ملت ایران تا محبت و ، هم وسیله)علیهتعالى اللَّهرضوان(مناسبت سالگرد امام

ارادت و احترام خود را نسبت به امام عزیز و بزرگوار بار دیگر تجدید کند، و هم فرصتى 
ي امام و اصول و راهبردهاى آن بزرگوار، وفادارى خود را ست براى اینکه دلهاى شیفتها

امام و اهدافى که ایشان ترسیم کردند، نشان دهند. براى همین است که  به اصول و خطّ
اى هر سال روز چهاردهم خرداد، در چشم تحلیلگران سیاسى عالم، خصوصیت ویژه

ردم همان شور و حال و اخالص و مودت و صمیمیتى دارد. امروز در سرتاسر کشور، م
 را نشان میدهند که از ملت ایران نسبت به امام بزرگوار همیشه دیده شده است.

 

     
مانندى که ایشان آن را در دنیـا  در این مناسبت، من راجع به امام و انقالب عظیم و بى

برافراشتند، صحبت میکنم. در حقیقت، سخن گفـتن از امـام و   اى و تاریخ معاصر مثل قلّه
انقالب، با یکدیگر تفاوتى ندارد. شخصیت امام فقط خصوصیات ممتازى نبـود کـه در او   
وجود داشت و شخصیت ایشان را تشکیل میداد. شکّى نیست که امام بزرگوار ما از ابعـاد  
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فقیه صاحب مکتـب، یـک    مختلف، یک شخصیت برجسته و ممتاز، یک عالمِ بزرگ، یک
فیلسوف برجسته، یک سیاستمدار، یـک مصـلح بـزرگ اجتمـاعى و از لحـاظ روحیـات،       

ي اینهـا شخصـیت امـام را در    نظیر بود. همـه صاحب خصلتها و خصوصیات ممتاز و کم
چشم مردمِ دوران خود او و دورانهاى بعد برجسته میکند؛ لیکن شخصیت امـام بزرگـوار   

نحصر نیست. بعد دیگر شخصـیت او عبـارت اسـت از اصـول و     ما در این خصوصیات م
ي مـردم جهـان   خطوط روشنى که او در این کشور، در این منطقه و در مقابل چشم همـه 

آنها را بنیاد کرد؛ براساس آن یک نظام سیاسـى و اجتمـاعى بـه وجـود آورد و امیـدهاى      
صـیت امـام از اصـول    بزرگى را در دل مستضعفان عالم و امت اسالمى ایجـاد نمـود. شخ  

ي شخصیت اساسى او جدا نیست. در حقیقت، هویت و اصول انقالب ما خطوط برجسته
ي امـام سـخن   راجع به انقالب بگوییم، در واقـع دربـاره   هرچهامام را هم تشکیل میدهد. 

 ایم.گفته
 

؛     » «      
بزرگوار ما این بود که چـارچوب محکمـى را بـراى ایـن انقـالب بـه       هنر بزرگ امام 

ي قدرتها و جریانهاى سیاسىِ مسلّط هضم وجود آورد و نگذاشت این انقالب در هاضمه
استقالل، آزادى، جمهـورى  «، یا شعار »نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسالمى«شود. شعار 

ن در دهان مردم انداخت، معنایش این ي انگشت ایشاکه تعالیم امام و خط اشاره» اسالمى
مِ سـ بود که این انقالب متّکى به اصول ثابت و مستحکمى است که نه بـه اصـول سوسیالی  

دارىِ لیبرال اردوگاه غـرب. علـت   شرق ارتباطى دارد، نه به اصول سرمایه اردوگاه آن روزِ
 اند، همین بود.اند و سرسختى نشان دادهاینکه شرق و غرب با این انقالب دشمنى کرده

ي اصول مستحکمى بنا شد؛ هم اجراى عدالت را مـورد نظـر قـرار    این انقالب بر پایه
مـورد توجـه قـرار     -که براى ملتها از مهمترین ارزشهاسـت  -داد، هم آزادى و استقالل را

داد، هم معنویـت و اخـالق را. ایـن انقـالب، ترکیبـى از عـدالتخواهى و آزادیخـواهى و        
عنویت و اخالق است؛ منتها این عدالت را نباید با آن عـدالت ادعـایى و   مردمساالرى و م

موهومى که کمونیستها در شوروى سابق یا در کشورهاى اقمارِ خود شعارش را میدادنـد،  
اشتباه کرد؛ این عدالت اسالمى است با تعریـف خـاص خـود. همچنـین آزادى در نظـام      
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اى مهارگسـیختگىِ صـاحبان قـدرت و    کـه بـه معنـ    -جمهورى اسالمى را با آزادى غربى

نبایـد   -بندوبارى انسانها در هرگونه رفتـار و عمـل اسـت   سرمایه و همچنین به معناى بى
اشتباه کرد. این آزادىِ اسالمى است؛ هم آزادى اجتماعى است، هم آزادى معنوى است و 

نویـت و  هم آزادى فردى با قید اسالمى و با فهم و هدایت و تعریف اسالم است. ایـن مع 
اخالقى را هم که جمهورى اسالمى و انقالب اسالمى جزو اصول خود قـرار داده اسـت،   

ر، بـى    منطـق و ایسـتا در بسـیارى از جوامـع اشـتباه کـرد. آن       نباید با دینـداریهاى متحجـ
ر و عـدم فهـم مسـیر سـعادت      دینداریها، به ظاهر و در زبان دیندار، اما با ایستایى و تحجـ

سان همراه است. این پسوند اسالمى بعد از عـدالت و آزادى و معنویـت،   براى جامعه و ان
 بسیار پرمعناست و باید به آن توجه کرد.

 

          
امام این اصول را قبل از پیروزى انقالب، براى ملت و آگاهـان تشـریح کـرد؛ بعـد از     

گذارى نمود و تـا وقتـى کـه زنـده     جمهورى اسالمى را پایه پیروزى انقالب، براساس آن،
بود، پاى این اصول ایستاد و براى آن مجاهدت کرد. لذاست که جمهورى اسالمى بعنوان 

نظیر توانست امیدها را در دل جوامع مسلمان زنده کنـد. همـه در   ي نوین و بىیک پدیده
که این یک شکل تقلیدى از آنچه کـه  سرتاسر دنیاى اسالم و بیرونِ دنیاى اسالم فهمیدند 

شعارش را از زبانهاى نامطمئنِّ رژیمهاى شرقى و غربى شنیده بودنـد، نیسـت؛ ایـن یـک     
ي نو و داراى حیات و قدرت تحرّك جدید است. بنابراین در سرتاسر دنیاى اسالم، پدیده

یـدا  با برپا شدن جمهورى اسالمى، ملتهاى مسلمان بـه تحـرّك و امیـد جدیـدى دسـت پ     
رغم اینکه بوقهاى تبلیغاتى اسـتکبار در سرتاسـر   ن علىن هم همینطور است. اآلکردند. اآل

پراکنى میکنند، امیدى که نظام اسـالمى در دل  دنیا علیه جمهورى اسالمى سمپاشى و لجن
مسلمین دنیا به وجود آورده، همچنان زنده است. روشنفکران مسلمان، جوانان مسلمان و 

ر از امیـد را در مقابـل     شد در کشورهاى اسالمى، این نقطهنسلهاى رو به ر ي روشـن و پـ
 چشم خود دارند.
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؛              
انـد و سـالهاى قبـل از پیـروزى را     جوانانى که دوران پیروزى انقالب را درك نکـرده  
انقالب اسالمى و امام بزرگوار ما نبـود و اگـر اسـالم    اند، این نکته را بدانند که اگر ندیده

ي پرچمدار انقالب و تحول در این کشور نبود، هـیچ امیـدى وجـود نداشـت کـه سـلطه      
القلب پهلوى از این مملکت برکنده جهنّمىِ تحقیرآمیز امریکا و حکومت دیکتاتورىِ قسى

 شود. 
 

      
ي دین دیده با نداى دین به میدان آمده است؛ عدالت را در سایهدر ایران همیشه ملت 

اند، آنها را تنها است؛ بخاطر اعتماد به روحانیت، هر جایى که آنها پیشگام در تحولى شده
نگذاشته است. بنابراین وقتى امام بزرگوار ما بعنوان یک مرجـع، یـک عـالم دیـن و یـک      

ن عزم راسخ وارد میدان شـد و روحانیـت پشـت    ي پاك و صدیق، با آشدهانسان آزمایش
ي ملت به میدان کشـیده شـدند و دشـمن دیگـر نتوانسـت      سر او وارد میدان شدند، همه

 ي استبداد را از این کشور بکَند.مقاومت کند. آن روز، حضور ملت توانست ریشه
 

            
گـرِ  ن عزیز! در کشور ما استبداد همیشه به پشتیبانى قدرتهاى سـلطه برادران و خواهرا

خارجى متّکى بوده است. استبداد و دیکتاتورى و خودکامگى حکومت پهلـوى و قبـل از   
آن به شکل دیگرى حکومت قاجار، بخاطر اتّکاى آنها به قدرتهاى بیگانه بـود. رضـاخان،   

گلیس و بعد متّکى به امریکا بود. او منـافع و  درضا، اول متّکى به انمتّکى به انگلیس؛ محم
نفوذ امریکا را بر طبق میل آنها تأمین میکرد؛ آنها هم از او حمایت میکردند و هـر کـارى   
میخواستند، با این کشور و این ملت میکردند. پنجاه سال این ملت را زیـر فشـار اختنـاق    

و را در دورانى که از لحـاظ  نگه داشتند و پیشرفت علمى و صنعتى و فرهنگى و اخالقى ا
ترین دورانها براى این پیشرفت بود، متوقّف کردنـد و ایـن ملـت و    جهانى بهترین و آماده

این کشور را عقب نگه داشتند. همت آنها عیش و نوش، جمـع کـردن ثـروت و خـدمت     
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دادن به اربابان خارجى بود. آنها به اتّکاى همان قدرت خارجى، بطـور کامـل خـود را در    

یران مستقر کرده بودند و کندن اینها و نابود کردن ایـن بنـاى کـج و مضـر و سرشـار از      ا
لعنت و نفرت و شوم، کار هر کسى نبود. امام بزرگوار با پرچم هدایت اسالمى آمـد؛ لـذا   
اصول امام، اصول اسالمى است؛ عدالت امام، عدالت اسـالمى اسـت؛ مردمسـاالرى امـام،     

 مردمساالرى اسالمى است.
 

؛          
ي امام بزرگوار و نظام اسالمى مـا ایـن اسـت کـه     انصافیها دربارهیکى از بزرگترین بى

تبلیغـات بیگانــه، امـام و نظــام اسـالمى و جمهــورى اسـالمى را بــه اســتبداد و دورى از     
و توفندگى در ایران به وجود آمـد و   مردمساالرى متّهم میکنند. این انقالب با این عظمت

ي امام انجام گرفت که در هیچ پس از پیروزى انقالب اولین نظرخواهى از مردم به وسیله
جـایى  انقالبى سابقه نداشت. شما نگاه کنید، یک کودتا، یک تحول کوچک و یـک جابـه  

شور، مردم افتد. در کسه سال انتخابات تأخیر مى ،مختصر در کشورى صورت میگیرد؛ دو
ي رژیم طاغوت، صورى و دروغین بود. هیچ صندوق رأى را نمیشناختند. انتخابات دوره

را هـرکس   وقت مردم پاى صندوق رأى نرفته بودند تا به معناى واقعىِ کلمـه رأى دهنـد.  
اى، دو آوردند. در چنین زمینهنشانده میخواستند، از صندوقها بیرون مىبراى مجلسِ دست

پیروزى انقالب، امام مردم را پاى صندوقهاى رأى کشاند و مردم به جمهـورى  ماه بعد از 
 اسالمى رأى دادند. در یک سال، مردم پنج بار پاى صندوقهاى رأى رفتند. در طول بیست

سـه مرتبـه بـراى انتخـاب نماینـدگان       و سه سالى که از انقالب میگذرد، ملت ما بیست و
جمهور و اعضاى شوراى شـهر  س خبرگان، رئیسمجلس شوراى اسالمى، نمایندگان مجل

و نیز تعیین قانون اساسى و نظام جمهورى اسالمى پاى صندوقهاى رأى رفت و رأى داد. 
این همه تکیه به رأى و خواسـت مـردم وجـود     -کراتیکوظاهر دمحتى به -در کدام نظام

ا میکننـد کـه ایـن    انصافى رشرمِ این انقالب و این ملت، این بىدارد؟ دشمنان وقیح و بى
انقالب و نظام و بانى و معمار و بنیانگذار بزرگ آن را به ضدیت بـا مردمسـاالرى مـتّهم    

 میکنند.
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 ّ           
مردمساالرى در نظام اسالمى، مردمساالرى دینى است؛ یعنـى بـه نظـر اسـالم متّکـى      

عه به رأى و اراده و خواست مردم، در آنجـایى  است؛ فقط یک قرارداد عرفى نیست. مراج
آورد. مثـل  د اسـالمى بـه وجـود مـى    که این مراجعه الزم است، نظر اسالم است؛ لذا تعه

کشورهاى دمکراتیک غربى نیست که یک قرارداد عرفى باشـد تـا بتواننـد براحتـى آن را     
ت. مسـئوالن  ي دینـى اسـ  نقض کنند. در نظام جمهورى اسالمى، مردمساالرى یک وظیفه

براى حفظ این خصوصیت، تعهد دینى دارند و پیش خدا باید جواب دهند. این یک اصل 
 بزرگ از اصول امام بزرگوار ماست.

ر  ّ تودهاصل عدالت اجتماعى، اجراى عدالت، در نظر گرفتن حقِ هاى وسیع مـردم و پـ 
بـا فسـاد ادارى و   ي طبقاتى، یکى از اصول اصلى نظام اسالمى است. مبـارزه  کردن فاصله

چـه   -فساد اقتصـادى و سوءاسـتفاده از امکانـاتى کـه قـدرت در اختیـار افـراد میگـذارد        
از اصول انقالب اسـت و بایـد رعایـت     -ي سیاسىي مالى و چه سوءاستفادهسوءاستفاده

هـا و  ي زمینـه شود. خدمت به مردم، از اصول انقالب است. حفظ استقالل کشور در همه
ي دشمنان، جـزو اصـول تغییرناپـذیر انقـالب اسـت. اصـول و       و رخنه جلوگیرى از نفوذ

 ى ماست.ي اینها قانون اساسىِ مترقّخطوط اصلى انقالب قابل تغییر نیست. مظهر همه
هاى مختلف براى اجراى این اصول میتواننـد تاکتیکهـا   البته دولتها و مسئوالن در دوره

الب، مثل خود اسالم بـر احکـام ثابـت و    و روشهاى گوناگونى را انتخاب کنند. اساس انق
احکام متغیر استوار است. یک سلسله احکام، تغییرناپذیر اسـت؛ یـک سلسـله احکـام در     
شرایط گوناگون تغییر پیدا میکند. انقالب هم همینطور است. اجتهـاد، خصوصـیتى اسـت    

اههـا و  ول میدهد تا بتوانـد بـه اقتضـاى شـرایط، روشـها و ر     ئکه این امکان را به یک مس
تاکتیکهاى درست را انتخاب کند. البته انتخاب روش و اجتهاد براى پیدا کـردن روش نـو   
و مناسب، کار مجتهد است. این غیر از بدعتگذارىِ یک انسـان نـاوارد و تجدیـدنظرطلب    
است؛ این کارِ کسى است که قدرت اجتهاد در این کار را داشـته باشـد. نقـش اجتهـاد و     

ک بـه اصـول،    ى به همین خاطر است. از آن طرف، به بهانهمجتهد در نظام اسالم ي تمسـ
ي تمسک به اصول، تحجر و ایسـتایى را  تحجر را نفى میکنیم و میگوییم نمیشود به بهانه

اندیشى و نشناختن اصولگرایى وجود دارد؛ اما این، تحجر و جزم -بر انقالب تحمیل کرد
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ي اجتهاد و تحول، نباید بـه بدعتگـذاریهاى   هاز این طرف، به بهان -شرایط مختلف نیست

ي فعالیت و تحرّك مضر و مخرّب داد. خط روشـن امـام   ناشیانه و تجدیدنظرطلبانه اجازه
بزرگوار این است. بنابراین، اصول، اصول ثابتى اسـت. عـدالت، مردمسـاالرى، اسـتقالل،     

الم، دفاع از هر مظلومى ها، دفاع از حقوق مسلمانان عي زمینهدفاع از حقوق ملت در همه
ي عالم؛ اینها جزو اصول ماست. مبارزه با فساد، ظلم و زورگویى جزو اصـول  در هر نقطه

اما ممکن است روشهاى گونـاگونى در اوضـاع و احـوال     -اینها تغییرناپذیر است -ماست
 مختلف وجود داشته باشد.

 

             
امام اصول انقالب و چارچوبها را آنچنان مستحکم و دقیق و روشـن ترسـیم کـرد تـا     

ي ي تحـوالت سیاسـى در هاضـمه   جریانهاى مسلّط عالم نتوانند این انقالب را مثـل بقیـه  
فرهنگى خود هضم کنند و از بین ببرند. آنچه ملت ما باید بـر آن پافشـارى کنـد، همـین     

یه، در بخشـهاى  ئي قضـا ست. البته ممکن است دولتها، مجلسها و قـوه اصول تغییرناپذیر ا
مختلف ناتوانى نشان دهند و آنچه کـه مقصـود و مـراد انقـالب و نظـام اسـالمى اسـت،        

ن است. متأسفانه دشمنان نظـام  برآورده نشود؛ اما این ضعف مربوط به کارگزاران و مجریا
 به نظام نسبت میدهند. جا ضعفى مربوط به یک دستگاه باشد، آن راهر

هاى مستحکم و خطـوط روشـنى دارد. اسـتدالل و منطقـى کـه پشـت سـر        پایه ،نظام
خطوط اصلى نظام وجود دارد، غیرقابل خدشـه اسـت. مسـئوالن و کـارگزاران بخشـهاى      

ه یـا قضـا   اعم از قوه -گوناگون نظام اسالمى ه یـا نیروهـاى مسـلّح یـا     ئي مقنّنه یا مجریـی
باید ضعفهاى خـود را برطـرف کننـد. راه بـه      -اى مشغول کار استشهکس در هر گوهر

سعادت رساندن این ملت، اجراى اصولى است که امام بزرگـوار ترسـیم کـرد؛ در قـانون     
اساسى تثبیت شد و ملت وفادارى خود را به آنها بارها اعالم کرد. معلوم شـد دشـمن بـا    

دشمن درصـدد آن   ا ببندد، مخالف است.این اصول و با هر چیزى که بتواند راه نفوذ او ر
است که از منافذ گوناگون وارد شود. ملت ایران و بخصوص مسئوالن باید هشیار باشـند،  
که بحمداللَّه ملت عزیزمان در طول این سالها نشان داد که آگـاه اسـت و بـه ایـن نکـات      

 توجه دارد.
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؛      ِ         
عالج مقابله با تهدیدهاى امریکا عبارت اسـت از وحـدت ملـت، وحـدت مسـئوالن،      

آمدن حول همان محورهایى که امام بزرگوار ما  مراعات جناحهاى مختلف سیاسى و گرد
بعنوان اصول این انقالب و نظام معین کرده و مورد قبول این ملت است؛ همان چیزهـایى  

ي دنیا وقتـى کسـى بعنـوان نـامزد     آن فداکارى کرد. شما ببینید در هر نقطهکه ملت براى 
بـه او رأى میدهنـد،    -ولـو ضـعیف   -ریاست جمهورى شعارهایى میدهد و بعد اکثریتـى 

آیـد.  صرف آمدن آنها پاى صندوقهاى رأى، بعنوان طرفدارى از این شعارها به حساب مى
جاى دنیا هم این معمـول اسـت.   دید؛ در همهدر انتخابات اخیر فرانسه این را مالحظه کر

ي آنهـا را  کـه عمـده   -ملت ایران براى اصول امام بزرگوار ما و خطوط اصلى این انقالب
اینطور نبود که فقط پاى صندوقهاى رأى بیاید؛ بلکه جان بر کف دست گرفت  -برشمردم

ین اصـول را کـه   و وسط میدان آمد. این ملت با خون خود، این انقالب و این خطوط و ا
در قانون اساسى امروز مجسم و متبلور است، امضاء کرد. نه فقـط در اول انقـالب، بلکـه    
در دوران جنگ تحمیلى، هشت سال مردم در مقابل متجاوز ایستادند و با جان و جوان و 

ي وجود خود از این نظام مقدس دفاع کردند. این غیـر از آن اسـت کـه مـردم بـراى      همه
تى پاى صندوقهاى رأى بیایند؛ این دهها بار باالتر از آن اسـت. ایـن اصـول،    تأیید شخصی

اصولى است که ملت ایران براى آن جان داده است؛ جوان داده اسـت؛ خـون داده اسـت؛    
اى پیش آید که مردم ایران احساس کنند باید بـا  ن هم اگر معرکهن هم ایستاده است. اآلاآل

ي چشمهاى دنیا خواهنـد دیـد کـه اسـتقبال و     ، همهجسم و جان خود وسط میدان بیایند
شور و هیجان مردم حتى از دوران جنگ تحمیلى هم بیشتر خواهد بود. این اصول، مورد 

ي مـردم و محـور وحـدت اسـت. بعضـى دنبـال محـور        اعتقاد و اعتماد و عشق و عالقه
چـه مسـئوالن و چـه عناصـر      -وحدت نگردند! این اصول، محور وحـدت اسـت. همـه   

وفادارى خود را به این اصول، بارها و بارها به زبان، به قلم، با نطق و بـا رفتـار    -یاسىس
 ى یعنى این.ثابت کنند؛ این میشود محور وحدت. وحدت ملّ

 

           
، خـدمت بـه   ي مسئوالن کشور است و آني بسیار بزرگى بر عهدهدر کنار این، وظیفه
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ي روزى براى آنهاست. فرق نمیکند؛ چه قوهناپذیر و پرتالش و شبانهمردم و کار خستگى

یه و ئي قضـا ي مقنّنـه و نماینـدگان مجلـس، چـه قـوه     مجریه و دستگاه دولت، چـه قـوه  
هاى قضایى در سرتاسر کشور؛ اینها باید بطور جدى در جهت اجراى همین اصـول  هسته

بـدون مالحظـه کـار و     -که در واقع اجراى قانون اساسى است -ب و امامو خطوط انقال
تالش کنند و نگذارند وقتشان صرف کارهاى دیگر شود. اگر کسى در این دوران کوتاهى 
کند، هم در چشم مردم و قضاوت آنها محکوم خواهد شد، هم پیش خداى متعال مؤاخـذ  

را بـه خـدمات مسـئوالن دارنـد، نبایـد      خواهد بود. در این دوران که مردم نهایت احتیاج 
کوتاهى کنند. راه براى خدمت و باز کردن گرههاى اقتصادى و معیشتى مردم بـاز اسـت؛   

ي ما که اسالمى اسـت و  که در جامعه -کردن شکاف طبقاتى راه براى اجراى عدالت و پر
وجـود دارد؛  باز است. راههـاى عاقالنـه و منطقـى     -نباید باشد، ولى متأسفانه وجود دارد

ر ایـن بزرگـوار از مـا و همـه      ت کنند. این چیزى است که روح مطهـي مسئوالن باید هم
 مسئوالن میخواهد؛ همچنان که این ملت از ما میخواهد.

 
 4/4/1381، فرهنگى انقالب اسالمى -در دیدار اعضاى هیأت مؤسس و هیأت امناى مؤسسه پژوهشى

؛      ّ   
وقتى ما فرمایشهاى امام را که در بیست، سى جلد چـاپ شـده اسـت، نگـاه میکنـیم،      

 میبینیم چیزهایى در سرتاسرکتاب سریان دارد. اینها شخصیت و هویت امام است.  
 

   ِ       
بشناسـیم، زمـان را    ایشـان را  ممکن است هویت امام از چند نظر مورد توجـه باشـد؛  

بشناسیم، تاریخ را بشناسیم، حکومت را بشناسیم، جهتگیرى را بشناسیم. با این نگاه، البته 
مطالب اهمیت پیدا میکند. فرض کنید به نظر من یا دیگر دوستان چند نقطـه مهـم   ي همه
اخیـر یکـى از   پنجاه سـالِ   و تاریخ ما بخصوص در صد ستیزى که درمثالً بیگانه -یدآمی

اما بعضى از چیزها وجود دارد که شاید دراین زمـان بـه نظـر مـا      -مسائل مهم بوده است
 اهمیت پیدا نکند؛ اما در آینده سؤال شود و جوابى الزم داشته باشد.  



 ،  ، /  709  

 

والیت  يامام، چندین صفحه راجع به مسئله يشما مالحظه کنید در ابتداى وصیتنامه
اند و یک کتاب اعتقادى راجع ى نیست؛ کأنّه ایشان نشستهسؤال ن پاسخ هیچاست که اآل

اما ممکن است در آینده حقیقتاً براى  اند؛نوشته السالم)(علیهمبه والیت امیرالمؤمنین و ائمه
کمااینکه  جهتدهى و حکایت از جهت جمهورى اسالمى، یک چیز واجب و الزم باشد؛

ما فکر نمیکردیم بعد از زمان امام، کسانى بتدریج انسان میبیند همینطور هم شده است. 
شان ضعیف بوده است! این شخص امام را متّهم کنند که گرایش والیتى حتى نظام یا

که شما  -موضوع ورزش یا جوان یا از این قبیل میشود پاسخِ آن سؤال. یا فرض بفرمایید
دانیم همیشه پاسخ نمی امروز واقعاً پاسخ هیچ سؤالى نیست؛ ولى ما -به آن اشاره کردید

 هیچ سؤالى نباشد؛ یا ما نمیدانیم از انضمام آنها با مسائل دیگر، یک مجموعه و مرکّبى به
 وجود نیاید که به آنها احتیاج باشد. 

 
 20/4/1381ي اصفهان، الدین طاهرى امام جمعهدجاللاللَّه سیتي آیپیام به مناسبت انتشار نامه

؛            
و امـت دلِ صـاف و مهربـان     ي انقالب که یک روز هم با امـام دشمنان سوگندخورده

ه  نداشته اند با این تلقینها میخواهند مردم را مأیوس، جوانان را گمراه، و بعضى پیران موجـ
ن و اقـدام کـردن   و انقالب کننـد. در چنـین شـرایطى حـرف زد     ولى بیخبر را مدعى امام

هوشیارى بیشترى میطلبد و اندك غفلتى دشمنان داخلى و خـارجى را در سوءاسـتفاده و   
نیت خود گستاخ میسازد و جفاى بزرگى به ایـن ملـت مظلـوم اسـت. از همـین رو،      سوء

ي امریکـا  ي منسوب به جنابعالى صادر شده ضدانقالب که در زیر سایهروزى که اطّالعیه
ول آنها زندگى و تغذیه میکند بیشترین سوءاستفاده را از آن کردنـد و آن را  و اسرائیل با پ

راحل و نفى و رفض نظام اسالمى و شعارهاى آن وانمود کردنـد.   مقابله با سیاستهاى امام
ي رفاقت و آشنایى با جنابعالى و اطّالع از سوابق ممتدتان در انقـالب و  البته بنده با سابقه
ایـد چنـین برداشـتى نمیکـنم     ى که همواره نسبت به اینجانب ابراز کردهنیز اطّالع از محبت

ولى کسانى که سخن شیطان را باور کنند و فریب آن را بخورند نیز وجود دارند. این باید 
ي ما در گفتار و اظهار خود هوشیارى و دقّت و اخالص بیشترى بـه  موجب شود که همه

ملت بزرگ و قهرمان خداى نخواسته با غفلت  کار گیریم و نگذاریم وحدت و انگیزه این
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ما مخدوش شود. امریکا براى عملى کردن تهدید خود در ایـران تنهـا کمبـودى کـه دارد     
وجود یک پایگاه مستحکم مردمى است که بتواند با استفاده از آن انتقام خود را از انقالب 

دیکتاتورى سیاه شـبیه   بگیرد و براى سرکوب این ملت آزاد و شجاع، یک و اسالم و امام
 دیکتاتورى پهلوى در این کشور مستقر کند. 

 

      
بالى گرفتارى در مشت اطرافیان نامطمئن موجب شد که یکـى از یـاران و شـاگردان    

ي زمان، مطرود ایشان واقع شود و او را از دخالت در نزدیک امام در اواخر عمر آن یگانه
ي نع شرعى کنند و باز اگر آن شخص به ایـن تصـمیم و اخطـار حکیمانـه    امور سیاسى م

استاد و مراد خود عمل میکرد یقیناً مشکالت بعـدى را بـراى خـود و کشـور بـه وجـود       
 آورد.نمى

 

            
احـل عظـیم خـود    اینجانب جفاى به خودم را فراموش میکنم اما همـه بایـد از امـام ر   

آموخته باشیم که جفاى به ملت و تالش براى سسـت کـردن بنیـان نظـام اسـالمى قابـل       
 بخشش نیست.

 
 1381/ 04/ 26در دیدار جمعى از مدیران و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، 

؛         
طلـب در ایـران اسـت.    نام اصـالح جمهور امریکا ادعا میکند طرفدار جناحى به رئیس

دروغ میگویید! اوالً شما طرفدار هیچ جناحى از جناحهاى معتقد به انقالب نیسـتید. ثانیـاً   
طرفدار اصالح هم نیستید. هر اصالحى بخواهد در این کشور انجام گیرد، یقیناً بـرخالف  

گر برفرض چیـزى  المللى امریکاست. ثالثاً اجوى بیننظر رژیم دیکتاتور و مستبد و سلطه
ي آن را شـما بـراى مـردم ایـران بنویسـید، آنهـا ایـن        به نام اصالحات باشـد کـه نسـخه   

اندازنــد. دان مــیاصــالحات را اصــالحات امریکــایى خواهنــد دانســت و آن را در زبالــه
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بزرگـوار ایـن ملـت     بزرگترین حرکت اصالحى را در این کشور، انقالب اسالمى و امـام 
 انجام دادند.  

 

؛         
را  آنچه عزّت و کیان این ملـت را حفـظ کـرد؛ نظـام اسـالمى را سـربلند و نـام امـام        
 جاودانه کرد، ایمان و عزم راسخ این مردم و ایستادگى و وحدت و یکپارچگى آنها بود.

 
 5/5/1381، ي سراسر کشوردر دیدار اعضاى ستادهاى نماز جمعه

 ّ          
امروز به برکت انقالب اسالمى و با هشیارى امام بزرگوارمـان، نمـاز جمعـه بـه یـک      
سنّت پایدار در کشور تبدیل شده است. قبل از نظام اسالمى، مردم ما بـا معنـا و حقیقـت    

از برکات انقالب اسـالمى  و یکى  -نماز جمعه آشنا نبودند. این لطف خدا بر ملت ما بود
ت و آگـاهى را بـه    که ما توانستیم این دریچه -محسوب میشود ي دلگشا به سمت معنویـ

 روى خود باز کنیم.
 

 1381/ 04/ 29، 1381تیر  28پیام در تجلیل از راهپیمایى 

،    (ره)       
میلیونى شما بندگان صالح خدا و انسـانهاى آگـاه    ملت شریف ایران، حضور بیدریغ و

بزرگ راه  و مؤمن که زیر آفتاب تفتیده به خیابانها آمدید، به جهان اعالم کرد که این ملت
ي عشـق را همچنـان در   و شـهیدان قافلـه   خمینى رفته را باز نخواهد گشت و پرچم امام

 اهتزاز نگاه خواهد داشت. 
 

 نشست سالیانه اتحادیه انجمنهاى اسالمى دانشجویان مستقل کنندگان درپیام به شرکت
 22/5/1381دانشگاههاى سراسر کشور،  

       ِ    
نهال انجمن اسالمى در دانشگاههاى کشور با درایـت و دورنگـرى امـام بزرگـوار در     
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انید و به ثمر رسید، و در طـول سـالهاى متمـادى بـا     حساسترین لحظات انقالب ریشه دو

 ي آن بزرگوار آبیارى شدهاى حکیمانهتوصیه
 

هـاى اسـالمى را بارهـا از نفـوذ دشـمنان برحـذر میداشـتند. ایـن         نامام بزرگوار انجم
 ي حکیمانه امروز نیز همچنان باقى است.توصیه
 

 24/6/1381اسالمى، در دیدار گروه کثیرى از اعضاى سپاه پاسداران انقالب 

        (ره)    
ي این آنچه انقالب بعنوان معرفت سیاسى در دنیا مطرح کرد، در شرایطى بود که همه

حرفها در دنیا وجود داشت و پیام انقالب در دنیا زلزله ایجاد کرد. آنچه آنها را وادار کرده 
ي ملتهـا و روشـنفکران، در آن   انقالب موضع بگیرند، آن زلزله است. همه است علیه این

اصـطالح روشـنفکران   ي حرفهـایى کـه بـه   مفاهیمِ پوشالى تشکیک کردند. امروز هم همه
دستگاه وزارت خارجه و سیا و دسـتگاههاى گونـاگون امریکـا بـر زبـان      ه غربىِ وابسته ب

وجـه آزاد بـه آن معنـا نیسـتند،     هـیچ ارند و بهجارى میکنند یا در مطبوعاتى که نام آزاد د
چـه   -مینویسند و منتشر میکنند، در نظر نسل جوان و روشنفکران و تیزبینان سراسر دنیـا 

کامالً زیر سؤال رفته و مـورد تردیـد قـرار     -در دنیاى اسالم، چه حتى بیرون دنیاى اسالم
آورنـد و  استمداران بـه رو نمـى  گرفته و بسیارى از آنها بطور قاطع رد شده است. البته سی

مدارانـه تکـرار میکننـد؛ امـا اسـالم و      همین حرفها را از موضع سیاسى و با روش قدرت
 انقالب اسالمى کار خود را کرد. 

 معرفت سیاسیِ انقالب اسالمی، حاوي مفاهیمِ جوشیده از دل اسالم
فت کرد. استبداد بـه  اى که ارائه داد، با استبداد مخالانقالب اسالمى در معرفت سیاسى

رأى، با هر نامى و از سوى هرکس، از نظر اسالم ممنوع است. انقالب اسالمى با اسـتکبار  
طلبیهاى خشـن و قهرآمیـز و   اندازى و دخالت و تجاوز به ملتهاى مظلوم و جنگو دست
ظاهر هم مخالفت کرد. اینها مفاهیمى اسـت کـه   کردن منافع ملتها زیر نامهاى خوش قبضه

دل اسالم جوشید؛ بعنوان مکتب سیاسىِ نظام اسالمى و جمهورى اسالمى در دنیا تابلو  از
 و عرضه شد و همه در مقابل آن سر تعظیم فرود آوردند.
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علت رواج نام امام بزرگوار، اینها بود. اینکه در اقصى نقاط دنیا به هر کشـورى رفتیـد   
د، علت، وجود مفاهیمى بود که ملتهـا  و دیدید مردم در مقابل نام امام خمینى تعظیم میکنن

ي وجود درك و لمس میکردند، هم احساس میکردنـد کـه   آن را، هم میفهمیدند و با همه
تنها درمان دردهایشان همین است که از این راه بروند. منتها شـرایط بـراى بعضـى ملتهـا     

شـدند.   فراهم بود و توانستند به این نسخه عمل کنند؛ بعضى هـم نتوانسـتند و سـرکوب   
 خیلى از جاهاى دنیا، در بخشهایى به این نسخه عمل کردند و اثر گرفتند.

 
مردم در آفریقاى جنوبى از تبعیض نژادى رنج میبردند. همان روزهـا بـا اینکـه هنـوز     
حکومت تبعیض نژادى بر سر کار بود، روشـنفکران آفریقـاى جنـوبى نسـبت بـه امـام و       

د و در مقابل اینها تعظیم مینمودند. همین کسى که بعداً مبارزانِ اینجا اظهار ارادت میکردن
جمهور آنجا شد، آن موقع در زنـدان بـود. بنـده بـراى دیـدارى بـه       از زندان آزاد و رئیس

زیمبابوه رفته بودم؛ او از داخل زندان به من پیغام داد که سالم مرا به امـام برسـانید. بعـد    
یاد گرفته بودند، وارد میدان شـدند و توانسـتند   هم با همان روشى که اینها از امام خمینى 

حکومت را از دست فعاالن و حکومـت تبعـیض نـژادى بگیرنـد و قبضـه کننـد. کشـور        
ي آنها و بسیارى از جاهاى دیگر دنیا هم همینطور عمل کردند. بنـابراین انقـالب   همسایه

 زنده است.
 

 30/6/1381، (ع)ؤمنین علىدر دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میالد امیرالم

            
ایم در حد قدرت معقولِ انسانهایى در حد ادعاى من این است که ما توانسته

ي دشمنیهاى جهانى، این راه را ترسیم کنیم و این رغم همهانسانهاى ضعیفى مثل ما، على
و نام  )علیه اللَّهرضوان(اى که امروز نام مبارك امامدهیم. علت جاذبه را به دنیا نشان 1شاخصها

ها را در رفتار ایم این شاخصهجمهورى اسالمى در دنیا دارد، همینهاست؛ چون توانسته
 حکومت اسالمى ثبت کنیم. 

 

                                           
 شاخصهاي حکومت علوي. 1
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 1381/ 04/07ي دفاع مقدس، پیام به مناسبت روز شهیدان در هفته

    ؛   
ي ملت ما استقالل و عزّت خود را مرهون خون پاك رادمردانى است که سرمایه

حیات و نشاط خود را به آرمانهاى واال و ارزشهاى متعالى نظام اسالمى تقدیم کردند و 
و امت به اهتزاز درآمد،  را که بدست امام وآله)علیهاهللا(صلّیپرچم اسالم ناب محمدى

 تند.برافراشته نگاه داش
 

 17/7/1381و روز پاسدار،  (ع)در دیدار گروه کثیرى از پاسداران به مناسبت سالروز میالد امام حسین

 (ص)      
که از این حیث، شبیه نهضت نبی اکرم است؛ یعنى به موفقیـت رسـید و    -این انقالب

توانسـت   -را تنهـا نگذاشـتند   ردند و امامدلها و جانها و نیروها و انسانها با آن همراهى ک
بن على الهام گرفت و مظهـر تجدیـد   پرچم شوکت و عزّت را سرِپا کند. این را از حسین

 حیات اسالم شد.

 30/7/1381ي شعبان در مصلّاى تهران، در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه

              
بلنـد   -ي محـدود ولـو در یـک نقطـه    -انسانها میتوانند تالش کنند و پرچم عدالت را

کنند. شما ببینید ملتهایى که امروز در گوشه و کنار عالم زیر فشـارِ ظلـم و سـتم زنـدگى     
میکنند، اگر این امید را در دل خود بپرورانند که میشود با ظلم مبارزه کرد، چه اتّفـاقى در  

ي اقتـدار رژیـم   افتد و چطور ملتها بیدار میشوند! یک روز ملت ایران هم در پنجهمی دنیا
طاغوتى دچار همین یأس بود؛ ولى امام بزرگوار ما با تعالیم اسالمى، این یأس را از دلهـا  
پاك کرد و به مردم امید و شجاعت داد. نتیجه این شد که این مردم به پا خاستند، نهضـت  

تى دادند، مبارزه کردند، از جان خود دریغ نکردنـد و توانسـتند در ایـن    کردند، تن به سخ
کن و سـرنگون  نقطه از عالم، با عوامل ظلم و نظام ظالمانه و شیطانى مبارزه و آن را ریشه

 کنند.
 

 

  
 .        
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 13/8/1381آبان،  13آموزان به مناسبت گرامیداشت سالروز در دیدار دانشجویان و دانش

         
وقتى نهضت اسالمى از سال چهل و یک شروع شـد، خطـر ایـن نهضـت را پـیش از      
همه، دستگاههاى جاسوسى و اطّالعاتى امریکا احساس کردند. لذا در سـال چهـل و سـه    

ي البته دولت ایران تبعید کـرد؛ امـا پشـت سـرِ قضـیه، اراده      -را از ایران تبعید کردند امام
ي نظامیـان و  ي ما بردند، که آنجـا هـم تحـت سـلطه    کشور همسایهو به  -امریکاییها بود
 ي به امریکا بود.دولتهاى وابسته

 

 ؛       »ّ «  
هشت آن روى سکّه بود و ورق برگشته بـود؛ یعنـى ایـن     و اما سیزده آبان سال پنجاه

رى امام بزرگوار به پیـروزى رسـیده بـود. بنـابراین     نهضت با پایدارى ملت مسلمان و رهب
ي امریکایى علیه کشور به شکل دیگرى صـورت میگرفـت. در اینجـا    موذیگرى و دسیسه

ي خودشان را به مرکزى براى خرابکارى تبدیل کـرده بودنـد؛ چـه خرابکـارى     سفارتخانه
بودنـد.  سیاسى، چه جاسوسى، چه خریدن اشخاص و شخصیتهایى کـه در انقـالب وارد   

جا و همیشه یکى از ابزارها همین است که شخصیتها و افراد مؤثّر و بانفوذ را بخرند. همه
بنیاد پیدا میشـوند کـه یـک دسـت ثروتمنـد و      وجدان یا سستایمان و بىهم آدمهاى بى

قدرتمند بتواند آنها را خریدارى کند. قیمت آدمهـا هـم متفـاوت اسـت؛ بعضـیها را ارزان      
که ظاهراً  -ي جاسوسىخرده گرانتر میخرند! اگر شما به اسناد النهیها را یکمیخرند، بعض

مراجعه کنید، جاى پاى این خیانتهـا   -شصت، هفتاد جلد کتاب یا بیشتر منتشر شده است
مظهر شهامت و سـرعت عمـلِ   . العمل ملت ایران را به همراه داشتبینید. اینها عکسرا می

امـام بودنـد، نـه     ؛ آن هـم دانشـجویانى کـه پیـرو خـطّ     ملت ایران هم دانشجویان بودنـد 
ایمـان؛ نـه،   دانشجوى وابسته به فالن حزب سیاسى یا فـالن تشـکیالت گونـاگون و بـى    

دانشجویى که خط امام را قبول داشت و به آن مؤمن بود. آنهـا شـهامت الزم را یافتنـد و    
. مضـمون سـیزده آبـان،    رفتند سفارتخانه را تصرّف کردند و این اسناد را بیرون کشـیدند 

 اینهاست؛ یعنى مقابله با زورگویى، دسیسه و استکبار.
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 1/9/1381 ي تهران،هاى نماز جمعهدر خطبه

  ِ             
ا طلبِ امام و حرکت اصالحى انقالب، دلها و قشرهاول انقالب به برکت فریاد اصالح

به هم نزدیک شدند. سالهاست آن شکافهایى که قبل از انقالب بین قشرها وجود داشـت،  
دیگر وجود ندارد. بین روحانى و دانشـجو، بـین نظـامى و غیرنظـامى، بـین روشـنفکر و       

اى وجود داشت که سـالها روى آن کـار شـده    ي کاسب و تاجر، شکافهاى سنّتىمجموعه
ب ترمیم گردید، از بین رفت و یا کم شد. امروز بار دیگر بود؛ اما این شکافها بعد از انقال

میخواهند این شکافها را به وجود آورند؛ همچنان که شکافهاى مذهبى را زیـاد میکننـد و   
گروههاى مذهبى را وادار به تظاهر به دشمنى با یکـدیگر مینماینـد، بـراى اینکـه شـکاف      

آید، راه را براى دشمن دم به وجود مىي مري یکپارچهایجاد شود. شکافهایى که بین بدنه
باز میکند و دشمن با این اختالفها میتواند در داخل یک جامعه و یک کشور نفـوذ کنـد و   

 سیاستهاى خود را دنبال نماید. همه باید خیلى مراقب باشند.
  

 (ره)       
ت. ملت ما آن روزى که پشت سر امام ملت ما بروشنى بیان کرده است که دنبال چیس

و چنـد صـد    -چه در دوران انقالب، چه در دوران هشت سال دفاع مقدس -قرار گرفت
هزار جوان خود را در این راه داد، مشخص کرد که دنبال چه چیزى اسـت. ملـت دنبـال    

غربى نبود. ملت مسـلمان مـا و کسـانى کـه در دوران مبـارزات زمـان رژیـم         دموکراسی
، در زندانها آن رنجها را کشیدند و آن شلّاقها را خوردند، دنبال جمهورى غربى و طاغوت

دروغین غرب و شرق نبودند. مـادرانى کـه فرزنـدان     دموکراسیفرهنگهاى ملحد غربى و 
یا داماد و شوهر خود را قربانى کردند و خـم   -گاهى دو پسر، سه پسر، چهار پسر -خود

غربى و جمهورى دمکراتیـک   دموکراسیار نمودند، دنبال به ابرو نیاوردند و احساس افتخ
و امثال اینها نبودند. منشور واقعى انقالب و خواست حقیقى مردم همان چیزى است کـه  

منعکس شده است. مردم، رشد معنوى  -بخصوص در اصول اول آن -در قانون اساسى ما
قرّرات اسالمى خواسـتند؛  ي اسالم و به برکت اسالم و حاکمیت مو رفاه مادى را در سایه

 ن هم همین را میخواهند.  اآل
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؛         
ي منشور رسمى و قانونىِ انقالب و کشور عبـارت اسـت از قـانون اساسـى مـا. همـه      

ي امور ملت الزم است، به شکل متین و مستحکمى در این منشور چیزهایى که براى اداره
هـاى شهداسـت. ایـن    ي امام و وصـیتنامه نشور معنوى انقالب هم وصیتنامهوجود دارد. م

ها را بخوانید و ببینید شهدا که در میدان جنگ جان خود را فدا کردند، براى چه وصیتنامه
ي فداکاریها و آرمانهاى یـک ملـت،   فدا کردند و دنبال چه بودند. مگر میشود از مجموعه

هاى سعادت ماست کـه بایـد   ینها راه ماست؛ اینها مایهکسى به این آسانى دست بشوید؟! ا
 دنبال کنیم.

 
 1381/ 07/09در دیدار دانشجویان نمونه و ممتاز دانشگاهها، 

      
ي دردسـرهایى کـه اردوگـاه اسـتکبار و مشخّصـًا امریکـا و صهیونیسـم        امروز عمـده 
بخاطر این است کـه مسـلمانان    -زیاد هم هستکه این دردسرها خیلى  -دچارش هستند
بزرگوار و ملت ایـران و انقـالب و    اند که در این خودآگاهى، اماماى رسیدهبه خودآگاهى

 اند.  نظام ما نقش فراوانى داشته
 

 15/9/1381هاى نماز عید فطر، در خطبه

        
لت ایران بخاطر راهپیمایى روز قدس امسال کـه بسـیار باشـکوه و    من باید از عموم م

ي اقتدار ملـت ایـران   دهندهباعظمت برگزار شد، صمیمانه تشکّر کنم. همینهاست که نشان
ي راه امام بزرگوار و پیگیرى اهداف و آرمانهـاى انقـالب   و عزم جوانان این ملت بر ادامه

 ند این اقتدار را درهم بشکند. اسالمى و نظام اسالمى است. دشمن سعى میک
 

 19/10/1381در دیدار مردم قم، 

   ّ       
ي فرهنگـى و  ي اقتصـادى و چـه در زمینـه   چـه در زمینـه   -هرجا اشکالى وجود دارد



718  / ،  ، 
ي مخالف بـا اسـالم   اگر کسى دقّت کند، آن اشکال برمیگردد به اینکه یک شیوه -اخالقى

ت    مورد عمل قرار گرفته و به آنجا منتهى شده است. ما هرجا موفق شدیم، ناشـى از تبعیـ
جا ناموفق ماندیم، ناشى از سرپیچى از اسالم بود. اینکـه امـام بزرگـوار     از اسالم بود؛ هر

همه بر تحقّق اسالم در قوانین ما، در عمل مسئوالن ما و در رفتار دولـت و مسـئوالن    این
توجهى بـه  جا نابسامانى وجود دارد، ناشى از بى ید میکرد، براى این بود. هرقضایى ما تأک
 اسالم است.  

 
 25/10/1381در دیدار کارگزاران مراسم حج، 

؛                 
ي دنیـاى اسـالم   همـه در بخش نهایى کار، هدف انقالب گسترده کردن این قضـیه در  

کـه   -ي انقالب فکر و کار و بحث کردند و هدف خود امـام بود. هدف کسانى که درباره
این بود. حال ممکن است کسى بگویـد کـه اگـر مـا خودمـان را بـا        -تجسم انقالب بود

مـدت خـود بـاز میمـانیم. خیلـى      المللى درگیر کنیم، در داخل از اهداف کوتاهاهداف بین
اى که به دنبال هدفى حرکت میکنـیم، بـه جاهـایى    اتّخاذ کنید. ما در جادهخوب؛ تاکتیک 

میرسیم که جاده بطور طبیعى به جهت عکس پیچ میخورد، مثالً به طرف جنوب میـرویم،  
برمیگردد به طرف شرق یا شمال؛ ولى این موقّتى است. اتّخاذ تاکتیک هیچ منافاتى نـدارد  

وجه فراموش نکند. این راهبـرد و هـدف، جلـوِ    هیچبه با اینکه انسان آن راهبرد اساسى را
ي سالم و قوىِ فرهنگـى  چشم ماست. ما نمیتوانیم از این هدف بگذریم و این به یک بنیه

 احتیاج دارد. 
 

 1381/ 07/11در دیدار اعضاى انجمن اهل قلم، 

     (ره)      
چه آنهایى که امروز هستند و چه  -زرگان حوزه که شما مالحظه میکنیدي این بهمه

اصالً در همین محیط نقّادى بزرگ  -ي ما بودندبزرگترهایى که در نسلهاى گذشته
اند. هیچ متکلّمى و هیچ فیلسوف یا فقیهى از اینکه یک نظر مسلّم فقهى یا اصولى یا شده

ابایى ندارد و از اینکه کسى به او بگوید چرا ابطال کالمىِ قبل از خود را بکلّى ابطال کند، 
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کردى هم باکى ندارد؛ چون چنین چیزى اصالً در حوزه گفته نمیشود. این سنّت حوزه 
، آن وقت که )علیه اللَّهرضوان(است که نظرات گذشتگان را مطرح کنند. شما مالحظه کنید؛ امام

اللَّه تز را که نظرات مرحوم آیدر قم تشریف داشتند در درس اصول، نظرات مد رو
نائینى بود، ذکر میکردند، بعد فیه اوالً، ثانیاً، ثالثاً، رابعاً و خامساً، اساس حرف را اصالً به 

کس نمیگفت چرا. خوب؛ اگر کسى طرفدار آن نظریه بود، میرفت در هم میریختند. هیچ
که من این حرف استاد را اى که به تقریرات استاد میزد، مینوشت درس خود یا در حاشیه

قبول ندارم. تقریرات امام در بعضى از بخشها، چاپ شده است. شما نگاه کنید، در موارد 
بسیارى، امام مبانى بزرگان قبل از خود را خُرد کرده و مبناى جدیدى به جاى آنها 

ه اند. آن وقت محشّى که شاگرد امام و تقریرنویس است، در موارد متعددى حاشیگذاشته
زده و به امام اشکال کرده که این فرمایش ایشان درست نیست و همان حرف مثالً 
صاحب مبناى قبلى درست است. نه صاحبِ مبناى قبلى در نظر کسى کوچک میشود، نه 
کسى به امام اعتراض میکند و نه کسى به محشّى که شاگرد امام است، اعتراض میکند. 

 این طبیعت حوزه است.
 

 28/10/1381، وعاظ تهران يعهدر دیدار جام

       
ایم و یا حالها از آنها خواندهایم و صفات بسیارى را در شرحدیده ما بزرگان زیادى را

شان کدام از آنها قابل مقایسه نبود و از همههیچ با )علیهاللَّه تعالىرضوان(ایم. اماماز نزدیک دیده
؛ 1»َ ِ   ُ َ َ «امام شخصیتى بزرگ و استثنایى بود. خداى متعال فرمود: باالتر بود.

خدا او را براى خود ساخت و پرداخت؛ براى این دوران و اینکه بتواند این حرکت عظیم 
موقعیتى که مقتضى است هدایت کند. البته موقعیتهاى دیگرى هم بوده که اقتضا  را در

و کار ماندگارى است. متعلّق به امروز و فردا نیست.  نشدنىتمامنداشته است. کار ایشان، 
 داراى ژرفا و عمق بسیارى است.
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720  / ،  ، 
 15/11/1381در دیدار مدیران صدا و سیما، 

ِ  ؛             
به گمـانم پیـام    -هاى امام رامیگفت: بنظرم رسید یکى از پیام» حاج احمد آقا«مرحوم 

هاى امریکا چاپ کنیم. ایشـان خیـال میکـرد امریکـا جـاى      در یکى از روزنامه -حج بود
اى به چاپ رساند تـا  آزادى است و میشود این پیام امام را آنجا ترجمه کرد و در روزنامه

حرفهـا را   اش میگوینـد، ایـن  عجب! امامى که اینقدر درباره«امریکاییها بخوانند و بگویند 
نظرم گفت حاضر شدیم حدود صـدهزار  پول خرج کردیم، نشد. به هرچهمیگفت » میزند!

هاى امریکـا چـاپ   اى از روزنامهدالر خرج کنیم که این یک یا دو صفحه پیام در روزنامه
 شود؛ اما نشد که نشد! معلوم است که نمیشود.

 
 1138/ 12/ 04، در جمع مردم زاهدان در استادیوم آزادى

؛         
ي قوى و آرزوى بزرگ در من به محرومیتهایى که در این استان دیدم، یک انگیزه

همه همه استعداد و به این مردمِ با ایناینکه باید به این استانِ با اینوجود آورد و آن 
را در پیش گیرند. لذا بعد از  صفا کمک کرد تا بتوانند زندگى سعادتمند و الیق شأن خود

صادر کردند، حکمى به این  )علیههللارضوان(پیروزى انقالب، اولین حکم مأموریتى که امام
ي حقیر براى سفر به استان سیستان و بلوچستان بود. من آمدم و مناطق گوناگون این بنده

 ان حس کرد. ي خود را در قبال این استاستان را از نزدیک دیدم و انقالب وظیفه
 

        
راحـل   اى که امـام اى از دنیاى اسالم که شما بروید، پرچم برافراشتهامروز در هر نقطه

ت    الشّأنِ ما در دفـاع از عـزّت اسـالمى بلنـد کـرد، مایـه      عظیم ي افتخـار و عـزّت و هویـ
 محسوب میشود. 
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 13/12/1381برگان، در دیدار اعضاى مجلس خ

        
اند، چرا باید افـرادى  ي سیاست کشور خارج کردهکسانى را که امام صریحاً از گردونه

برخالف نظر امام و برخالف آنچه مبناى نظام جمهورى اسالمى است، وارد میدان کننـد؟  
وم شد برخالف آنچه ادعا میکردند، هیچ پایگـاه و  البته مردم به اینها پاسخ رد دادند و معل

 وزنى در بین مردم ندارند.
 

   ِ  »  « 
امیدواریم خداوند متعال نظر لطف خود را از این ملت، از این کشـور و از ایـن نظـام    

رِ نظـام جمهـورى   ي ادوادر همه -به فرمایش امام -که تا امروزاسالمى برندارد و همچنان
ي پیچ و خمها و فراز و نشیبها دست قدرت الهى به ما کمک کرده و ما اسالمى و در همه

ایم، در آینده هـم در آزمایشـها و امتحانهـاى    ایم و دیدهآن را در موارد مختلف حس کرده
گوناگونى که پیش روى ما خواهد آمد، دست قدرت الهى بـه مـا کمـک کنـد و مـا هـم       

 شاءاللَّه کسب رضایت پروردگار باشیم.اى براى حفظ امانت الهى و انتهبندگان شایس
 

 1/1/1382 در اجتماع مردم مشهد در حرم مقدس،

      ،        
در دستگاه طاغوت، فساد، سوءاستفاده، دنیـاطلبى و حیـف و میـل امـوال عمـومى از      

 ي قطعى و عادت همیشگى بوده است.ت و رویهیک سنّ ریشه و رأس
در نظام جمهورى اسالمى تعـالیم و روش اسـالم و امـام راحـل، جامعـه را از چنـین       

انـد.  چى همیشه در گوشه و کنار وجود داشتهچیزى باز داشته است. عناصرى سوءاستفاده
هاى خـود  کردن کیسه رکسانى هم در بیرون از دستگاههاى دولتى، از امکانات آنها براى پ

ى با آنها مبارزه شود. البته مبارزه با آنهـا کـار دشـوارى   سوءاستفاده میکنند. باید بطور جد 
پراکنـى میکننـد. دشـمنان داخـل و     ست؛ چون پول دارند و به تبلیغات میپردازند و شایعها

ه و هاى اصالحى در کشور جلـوگیرى کننـد. اراد  خارج کشور هم سعى میکنند از حرکت



722  / ،  ، 
شـاءاللَّه  ي ایـن موانـع را از سـر راه بـردارد و ان    ت و عزم جازم مسئوالن میتواند همههم

 اینطور خواهد شد. البته این کارها بلندمدت است.
  

؛            
آنها از لحـاظ   در شرق کشور ما، طالبان توسط خود امریکاییها سازماندهى شده بودند.

فکرى، اعتقادات سلفى داشتند و با شیعه، ایران، انقالب اسالمى و امام هم سخت دشـمن  
بودند. ما این موضـوع را میدانسـتیم و مشـهود بـود و گزارشـهاى فراوانـى در مـورد آن        

که وضع در افغانستان طـور   جمهورى من، آن زمانداشتیم. چند سال قبل در زمان ریاست
ک شخصیت عربِ متّصل به محافل باالى عربى، همینجـا در آسـتان قـدس    دیگرى بود، ی
تهدید بعدى شما از طرف افغانستان اسـت. کسـانى را از طـرف افغانسـتان     «به من گفت: 

نتیجه آن شد که طالبان را خود امریکاییها سازماندهى و تغذیه ». علیه شما تحریک میکنند
ختیارشان گذاشتند و تا مـدتها بـه حمایـت از    ي ضدهوایى در اکردند؛ موشکهاى پیشرفته

هـا  آنها میپرداختند. خود امریکاییها، صدام حسین را تقویت و تجهیز کردند؛ اما این توطئه
 به سمت طرّاحان توطئه کمانه کرد و متوجه خود آنها شد.

علت چه بود؟ علت این بود که فرهنگ و ادبیات انقالب در دنیاى اسالم مفـاهیمى را  
ــ ــا و    زن ــازماندهى و تأســیس از طــرف خــود امریکاییه ــه س ــرد. درســت اســت ک ده ک

هاى آنها بود؛ اما فرهنگ ضداستکبارى، ضدیت با تسلّط دنیاى کفر بر اسالم، نشاندهدست
هاى آنهـا را علیـه خودشـان    ي توطئهضدیت با وابستگى سیاسى و اقتصادى بتدریج همه

نقالب و با تعالیم امـام راحـل گسـترش پیـدا کـرده      ي اتربیت کرد. این فرهنگها به وسیله
است. کار به آنجا رسید که مجبور شدند افغانستان را اشغال کنند و هنـوز هـم نظامیهـاى    

 امریکایى در افغانستانند.
فرهنگ انقالب اسالمى در دنیاى اسالم بطور کامل رسوخ و نفوذ کرده است. دشمنان 

مت اسالمى معتقد به اسالمند و فرهنگ قرآنى بر ذهن میدانند تا وقتى که دنیاى اسالم و ا
براى مـردم هـدف و آرمـان     -به تعبیر امام راحل -آنها حاکم است و اسالم ناب محمدى

انـد اسـالم را در افکـار عمـومى دنیـا      است، نمیتوانند کارى از پیش ببرند. لذا سعى کرده
 خراب کنند.
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 22/1/1382ي تهران، هاى نماز جمعهدر خطبه

       »  « 
جمهور را رئیس» یاغى«ي ثابت کرد که یاغى است. کلمه 1مریکا با این تجاوز خودا

مریکا به بعضى از کشورهاى دنیا نسبت میداد. یاغى یعنى همین کارى که اینها اسابق 
کردند که محور شرارت به میکردند؛ یاغى علیه بشریت و علیه ثبات کشورها. ثابت 

معناى حقیقى کلمه هستند. ثابت کردند که حقیقتاً شیطان بزرگند؛ همان اسمى که امام 
 بزرگوار روى اینها گذاشته بود. 

 
 10/2/1382در دیدار معلّمان و کارگران، 

        
و انگلیسیها و امثـال اینهـا حضـور یابنـد و     امروز در هر جاى دنیاى اسالم، امریکاییها 

خود را با مردم مواجه کنند، موج عظیم نهضت و بیدارى اسالمى را لمس خواهنـد کـرد.   
امت اسالمى نسیم بیدارى را حس کرده و عطر بازگشت به معارف اسالم را بوییده است. 

مـرد بـزرگ و    ي اینها از آن نهضت عظیمى که شـما مـردم بـه راه انداختیـد و از آن    همه
امـام راحـل    -آسمانى کـه توانسـت ایـن اقیـانوس را مـتالطم و ایـن دلهـا را آگـاه کنـد         

اند. دشمنى آنها با شـما و امـام و انقـالب    سرچشمه میگیرد؛ آنها هم فهمیده -الشّأنعظیم
اى از اینجا جوشش کرده و بـه  اسالمى و نظام اسالمى بخاطر این است که میدانند چشمه

اسالم سرریز شده است. گفتند انقالب را صادر نکنید؛ ما گفتیم انقالب مگر  ي دنیاىهمه
کاالست که انسان آن را صادر کند؟! انقالب مثل بوى خـوش گلهاسـت؛ خـودش صـادر     

جا میشود. انقالب مثل باد بهارى است؛ خودش فضاهاى گرفته و متعفّن را عوض و جابه
 قالب خودش صادر میشود.میکند. انقالب را کسى نباید صادر کند؛ ان

 
 29/2/1382االول، در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام به مناسبت سالروز هفدهم ربیع

  ّ ؛          
خطاست اگر کسانى در دنیاى اسالم تصور کنند که حرکت بیـدارى اسـالمى در بـین    

                                           
 حمله به عراق. 1
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لتهاى اسالمى است؛ نه، دولتهاى اسالمى بـه برکـت بیـدارى اسـالمى     جوانان، به ضرر دو

انـد، بـه خودشـان برگرداننـد. یـک      میتوانند عزّتى را که قدرتهاى استکبارى از آنها گرفته
نمونه، کشور و انقالب و امام ماست. ما بعد از آنکه قرنهاى متمادى دچـار اسـتبداد و دو   

م به خود آمدیم و امام بزرگـوار توانسـت عـزّت را    ي بیگانگان بودیقرنِ تمام دچار سلطه
به مردم ما برگرداند. انگلیسیها، روسها و امریکاییها بـه ترتیـب در ایـن کشـور سـیادت و      
حکمفرمایىِ حقیقى کردند. ولو بصورت ظاهر در رأس حکومـت نبودنـد؛ امـا کارهـا در     

منـابع، عـزّت و طعـم     دست آنها و همه چیز کشور در اختیارشان بود. مردم ما از حقوق،
 حقیقىِ دین خود محروم بودند.

ي بلندمدت استبداد و استعمار را با برگشت به اسالم و امام بزرگوار ما توانست سلطه
تمسک به اسالم، از سر کشورمان کم کند و به ما عـزّت ببخشـد؛ بـه مـردم مـا احسـاس       

بایسـتند؛ میتواننـد   هویت اسالمى بدهد تا احسـاس کننـد کـه میتواننـد روى پـاى خـود       
و » ال«ساز، خودشان تصمیم بگیرند و انتخاب کنند؛ میتوانند خودشان در مسائل سرنوشت

بگویند. مردم ما قرنها بود که چنین چیزى را نچشیده بودند؛ این را اسـالم بـه آنهـا    » نعم«
مـردم  اى از نقاط دنیا که حرکت بیدارى اسالم تقویت شود و پا بگیـرد و  داد. در هر نقطه

و جوانان آن کشور احساس کنند که بـه سـمت اسـالم نزدیـک میشـوند، همـین تجدیـد        
 هویت و عزّت به وجود خواهد آمد.

 

        ّ     
امروز دنیاى اسالم براى بدست آوردن عزّت و موجودیت و هویت خود یک راه 

آن برگشت به اسالم است؛ البته اسالم واقعى، نه یک اسالم متحجرِ آمیخته بیشتر ندارد و 
اینطور اسالمى  -با خرافات که دشمنان اسالم تبلیغ میکنند و میگویند اسالم این است

با اصول امریکایى و مورد نظر غربیها که آن  و نه اسالمِ تطبیق داده شده -کارآمد نیست
اسالم امریکایى است، که امام بزرگوار ما تقابل ایجاد  هم اسالم نیست؛ هر دوى اینها

اسالم ناب و خالص، اسالمِ ». اسالم ناب محمدى«و » اسالم امریکایى«کردند و فرمودند: 
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ً «توحید و وحدت بین امت اسالمى، اسالمِ   َ ِ ْ ُ
ْ  َ َ  َ ِ

ْ
ِ  ُ َّ  َ َ ْ َ  ْ َ  َ«1 ،

ُ  «اسالمِ  ُ«، اسالمى که میگوید: 2»     ْ  َ ْ
َ
 َّ

َ
 ْ َ  َ  ْ َ َّ  َ  ُ َ

 ِ ْ
َ ْ  َ  ِ ّ  َ ِ  ٍ َ َ  ْ ِ ْ

َ َ  ْ َ َ ي . برگشت به این اسالم، تنها عالج و نسخه3»َ
م، از شرق درمان امت اسالمى است و این ممکن است. امروز حرکت به سمت این اسال

جا را فراگرفته و این همان چیزى است که دشمنان اسالم را تا غرب دنیاى اسالم، همه
 دستپاچه کرده است.

 
 1382/ 07/03، در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمى

 (ره)    ۱۵۰
ن عناصـر  تـرین و شـریفتری  شوخى نیست؛ امروز صد و پنجاه سال است که برجسـته 
انـد و  انـد و پـایش سـینه زده   سیاسى و دینىِ ملت ما پرچم حاکمیت اسالم را بلنـد کـرده  

سها، آخوند خراسانیها و سیالدینها. قضـیه  دجمالبسیارى در این راه جان دادند؛ امثال مدر
اینطورى است. این، مربوط به امروزِ ما نیست که بگـوییم دیـن و سیاسـت یکـى اسـت،      

ویند یکى است؛ اما یک عده هم بگویند نه، خیلى هم یکـى نیسـت! حـرف    اى هم بگعده
تـرین زبـدگان ایـن    امروز نیست؛ این حرف، صد و پنجاه سال ریشه دارد. پـدرِ برجسـته  

کشور در راه مبارزه براى این فکر درآمد؛ هـزاران جـانِ پـاك در ایـن راه شـهید شـدند؛       
ر کرد؛ اصالً مشروطیت ایران براى همـین  مدرسِ به آن عظمت سینه را براى این قضیه سپ

اى هم متّکـى  اى بد و ناشیانه عمل کردند؛ عدهپیش آمد، اگرچه بعد منحرفش کردند؛ عده
به قدرتهاى خارجى زرنگى کردنـد و آن را از دسـت مـردم قاپیدنـد؛ بعـد هـم کـه امـام         

ین را خواستند و بزرگوار آمد، از اول حرکتش را بر این اساس قرار داد و ملت ایران هم ا
 میخواهند.  

 

                                           
 ] قرار نداده است.] مؤمنان، براى کافران راه [تسلّطىزیانِو خداوند هرگز بر [ .141ي یهآ ي نساء،سوره 1
 .14، ص 26وسایل الشیعۀ، ج  2
و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند، قطعاً برکاتى از آسمان و زمین . 96ي یهآ ي أعراف،سوره 3

 .گشودیمیبرایشان م
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؛               

ترین دولتهـایى کـه امـروز حـول و حـوش مـا       من به شما بگویم حتى ملتهاى الئیک
آورم، خودتـان در ذهنتـان مجسـم    من حاال اسم آن کشورها را نمى -طورندهستند، همین

اى مثـل آن روز در ایـن   یعنى اگر شرایطى ایجاد شود، انسـانى مثـل امـام و زمینـه     -یدکن
وجود آید و پرچمى بلند شود، همین ملتهـایى کـه میبینیـد دولتهایشـان دم از      کشورها به

اى علیه تفکّر سکوالریسـتى دم بزنـد یـا حرکـت     ذرههرکس  الئیک و الئیسیسم میزنند و
دور این پرچم جمع خواهند شـد. اسـالم ایـن اسـت و ایـن       آورند،کند، پدرش را درمى

 .درست است و به صالح ملتهاست؛ ملتها این را میدانند
 

  ،         
ي اسالم اسـت؛ مشـروعیت   مشروعیت این نظام به تفکّر اسالمى و به استوارى بر پایه

اگر من هـم از اسـالم   «اساس است. امام یک وقت فرمود: مجلس و رهبرى هم بر همین 
راسـت هـم میگفـت. مـردم امـام را بـه اسـالم        » روى برگردانم، مردم مرا کنار میگذارند.

ي ما، بنده شناختند؛ بخاطر فداکارى و عظمت او در راه اسالم دنبالش راه افتادند، که همه
و منحـرف شـویم، خودمـان ضـرر      و شما هم همینطور هستیم. اگر ما از این راه منصرف
شدنى نیست. حقیقتاً نظام اسالمى بـه  میکنیم؛ اما این حرکت و جریان راه افتاده و متوقّف

نظام اسالمى به مـن وابسـته   «ما و امثال من و شما وابسته نیست. امام یک وقت میفرمود: 
ي پدیدآورنـده ما واقعاً تعجب میکردیم، چون امام خالقِ این انقـالب و در واقـع   » نیست!

این نظام بود و واقعاً تفکیک بین بقاى امام و بقاى نظام هم براى ما مشکل بـود؛ امـا امـام    
قُرص و محکم میگفت نخیر، نظام اسالمى به من وابسته نیست. حـاال وقتـى امـام بـا آن     
عظمت، وجودش مالزم با وجود نظام نباشد و با نبودن او این مـردم انقـالب و اسـالم را    

نند، دیگر امثال من چه جاى حرف زدن دارند که بگـوییم اسـالم و نظـام بـه مـن      حفظ ک
 وابسته است!  
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 14/3/1382، (ره)خمینىدر چهاردهمین سالگرد رحلت بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران حضرت امام 

       ۱۴    
براى اینکه ملت ایران بار دیگـر وفـادارى    هر سال روز چهاردهم خرداد فرصتى است

خود را به اصول و آرمانهاى امام بزرگوار ابراز کند. اگرچه اظهار اخالص و پیوند دلهـاى  
نشدنى تاریخِ ما، در مراسم بسیارى در طول سال مردم با آن شخصیت برجسته و فراموش

انگیـز فقـدان   ي غمخاطرهبروز پیدا میکند، اما چهاردهم خرداد خصوصیتى دارد؛ همراه با 
این نعمت بزرگ الهى از میان ماست؛ لذا در چنین روزى دلهاى آگـاه، بیشـتر از همیشـه    
احساس میکنند که باید پیوند و وفادارى خود را با بنیان مستحکمى که آن معمـارِ بـزرگ   

 انقالب در این سرزمین بنا نهاد، تجدید و ابراز کنند.
 

    ٦٧ ؛      
اى از قرآن آغاز کنم که امام بزرگوار ما مصداق آن بود. مایلم عرایض خود را با آیه

ي سجده، خداى متعال ضمن بیان حاالت ملتها و اقوام و انسانهاى ي مبارکهدر سوره
رتالشِ مؤمن، این تعبیر را میفرماید: مبارز و پ» ً ّ        ّ   

وجود آوردند، به  که دو خصوصیت و دو امتیاز را در خود به؛ کسانى1»  
هاى انسانى را به این موهبت بزرگ سرافراز شدند که خداى متعال زمام هدایت مجموعه

 ّ    «آنها سپرد. آن دو خصوصیت، یکى صبر است و دیگرى یقین؛ 
ها نمیتواند آن را در بینانه است که وسوسه. یقین، همان ایمان آگاهانه و روشن2»

بنیاد کند. صبر، خصوصیتى است که به یک انسان بزرگ این امکان را دل انسان، سست
بینانه انتخاب کرده است، به هنگام مواجهه میدهد که در راه آرمانهایى که آگاهانه و روشن

ي الت، خود و راه خود را گم نکند؛ هدف را فراموش نکند و منصرف نشود. همهبا مشک
اند در مسیر تاریخِ بشر یک اثر که توانسته ي کسانىي هدایتگران و همهپیغمبران، همه

جا بگذارند، باید از این دو خصوصیت برخوردار برانگیز از خود بهماندگار و تحسین
                                           

د و به آیات ما یقین داشتند، برخى از آنان را پیشـوایانى قـرار   و چون شکیبایى کردن .24ي یهآ ي سجدة،سوره 1
 کردند.یدادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت م

  همان. 2
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ي حیات اسالم در میان ملت ما و امت اسالمى، از تجدیدکنندهمیبودند. امام راحل ما، این 

 این دو خصوصیت برخوردار بود.

 ي توأم شدن صبر و یقین در امامنتیجه

د ـي پانزدهم خرداد میگذرد، شما مالحظـه میکنیـ  امروز بعد از چهل سال که از واقعه
مین شهر تهران و در که نهضت مظلوم امام، دنیاى اسالم را فراگرفته است. یک روز در ه

قم، مثل امروز و فردا، کسانى مظلومانه جان باختند؛ چون نام اسالم را بـه پیـروى از امـام    
ي بیگانه بر این کشور و بـا اسـتثمار منـابع حیـاتى     بزرگوار فریاد میکردند؛ چون با سلطه

یکرد، به این صحنه نگاه مهرکس  ي بیگانگان مخالف بودند. آن روزن کشور به وسیلهـای
 هرچهشاید گمان میبرد که این سخن و این فریاد به پایان رسیده است. امام را با قساوت 

اش ربودند؛ مردم را با وحشیگرىِ هرچه بیشتر سرکوب کردنـد؛  تمامتر دستگیر و از خانه
راه خـود   -یعنى توأم شدن صبر و یقین -ي بزرگ الهىاما این فکر با الهام از همین قاعده

ه داد. امام پانزده سال مبارزه کرد و به برکت همـان ایمـانِ آگاهانـه توانسـت ملـت      را ادام
المللـى بکشـاند.   ي رویارویى با استبداد داخلى و استکبار بـین ایران را یکپارچه به صحنه

 اى پاى خود را وسط گذاشت، پیروزى در آن معرکه حتمى است.وقتى ملت در معرکه
 

       
فرق امام بزرگوار ما و دیگر مصلحان تاریخ اسالم در یکى دو قرن اخیـر همـین بـود.    
امام وارد صحنه شد، وسط میدان آمد، میان مردم بود، با مردم حـرف زد، اصـول خـود را    

اى مثل ایمـان خـود رسـاند؛    بینانه و آگاهانهبراى مردم تبیین کرد و آنها را به ایمان روشن
ي مردم و تعالیم اسالم، معرکه را به سود حق و حقیقـت تمـام کـرد.    ایمان و انگیزهآنگاه 

ي دشوار را پیش ببرند؛ اما امام توانست. ملـت  دیگران نمیتوانستند و نتوانستند این مرحله
ایران به این اصول اعتقاد پیدا کرد، ایمان آورد و در راه آن به مجاهدت پرداخـت. نتیجـه   

ي کارشکنیها و دشمنیها بـه پیـروزى رسـید و    رغم همهنظام اسالمى على این شد که اوالً
ي اسـالم و نجـات   دارتر شد و ثانیاً فکر تحقّق و حیـات دوبـاره  روز تا امروز ریشهروزبه
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 امت اسالمى از ظلم و استکبار قدرتهاى مستکبر، در مرزهاى این کشور محدود نماند.
 

؛         (ره)     
چـه در   -امروز شما به هـر کشـور اسـالمى در شـرق و غـرب دنیـاى اسـالم برویـد        

خاورمیانه، چه در کشورهاى عربى، چه در شمال آفریقا و چه در کشورهاى شـرق آسـیا؛   
ي اسـالمى،  خواهید دید انگیـزه  -اندهایى را تشکیل دادهدر مناطقى که مسلمانان مجموعه

یل به حاکمیت اسالم و نفرت از تسلّط استثمارگران و استعمارگران و ظالمان، در میان تما
مردم، بخصوص در میان جوانان، نوجوانان، نخبگان و روشنفکران موج میزنـد. در دنیـاى   

وجـود   اسالم این خبرها نبود. اصول امام چه بود که توانست این موفقیـت بـزرگ را بـه   
 آورد؟

قواعد کار امام بزرگوار ما در دو چیز خالصـه میشـد: اسـالم و     ي اصول ومحور همه
مردم. اعتقاد به مردم را هم امام بزرگوار ما از اسالم گرفت. اسـالم اسـت کـه روى حـق     
ملتها، اهمیت رأى ملتها و تأثیر جهاد و حضور آنها تأکید میکند؛ لذا امام بزرگـوار محـور   

م، عظمت مردم؛ اقتـدار اسـالم، اقتـدار مـردم؛     کار را اسالم و مردم قرار داد؛ عظمت اسال
 ناپذیرى مردم.ناپذیرى اسالم، شکستشکست

 مهمترین کار امام در دنیاي اسالم؛ احیاي ابعاد سیاسی و اجتماعی اسالم
د مهمترین کارى که امام بزرگوار ما در سطح دنیاى اسالم انجام داد، این بـود کـه ابعـا   

کرد. از روزى که استعمار وارد کشورهاى اسالمى شـد،   سیاسى و اجتماعى اسالم را احیا
گران این بـود کـه ابعـاد سیاسـى و اجتمـاعى اسـالم،       ي تالش استعمارگران و سلطههمه

گران بـراى  طلبى اسالم را از اسالم حذف کنند. سلطهعدالتخواهى، آزادیخواهى و استقالل
بیشـتر گسـترش دهنـد،     هرچـه ى اینکه استیالى خود را بر ملتها و منابع کشورهاى اسالم

خود را ناچار میدیدند که ابعاد سیاسى اسالم را از اسالم جدا کنند و اسالم را بـه معنـاى   
تسـلیم در مقابـل دشـمن ظـالم و      تسلیم در مقابل حوادث، تسلیم در مقابـل اشـغالگر و  

اسـالم   ي اسالم را احیا کـرد؛ عـدالتخواهى  شدهپنجه تفسیر کنند. امام حقایق فراموشقوى
را سرِ دست بلند کرد؛ ضدیت اسالم را با تبعیض و اخـتالف طبقـاتى و اشـرافیتها علنـى     

هـا  کرد. از روز اول تا روزهاى آخر عمر، امام بزرگوار روى قشرهاى مستضعف، پابرهنـه 
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و محرومان تکیه کرد. بارها و بارها در آغاز تشکیل نظام اسالمى و در طول ده سال عمـر  

ي مـا تأکیـد کـرد کـه بایـد      قام رهبرى نظام اسالمى، به مسئوالن و به همهبا برکتش در م
ي این کشورید. عزیزان من؛ ملت ي پابرهنهرعایت حال ضعفا را بکنید؛ شما مرهون طبقه

ي امـام توجـه نمـودیم و در    بزرگ ایران! هر جـا و در هـر مـوردى مـا بـه ایـن توصـیه       
و نصبها، به این نصیحت عمـل کـردیم، پیـروزى     ریزیها، قانونگذاریها، اجرا و عزلبرنامه

 نصیب ما شد.

 نظر اماممد» اسالم ناب محمدي«عناي واضح م
اسالم سعادت مردم را دنبال میکند. اسالم با فساد و ظلـم و تبعـیض مخـالف اسـت.     
اسالم براى رفاه مردم در کنار معنویت مردم به میـدان آمـده اسـت. امـام ایـن را از آغـاز       

الشّأن مـا  ات تا تشکیل نظام اسالمى و تا آخر عمر، مکرّر بیان کرد. امام عظیمشروع مبارز
در  -ي زنـدگى مـردم  یعنى مقـرّرات اداره  -در دنیاى اسالم این را نشان داد که فقه اسالم

یعنـى   -و عرفان اسالم -بینانه و عمیق و استداللىیعنى تفکّر روشن -ي اسالمکنار فلسفه
ي بزرگـى میتوانـد   چـه معجـزه   -لَّه و دامن برچیدن از هواهاى نفسانىالزهد و انقطاع الى

بیافریند. امام عمالً نشان داد که اسالم سیاسى، همان اسالم معنوى اسـت. در طـول دوران   
استعمار، دشمنان اسالم و دشمنان بیـدارى ملتهـاى اسـالمى، تبلیـغ میکردنـد کـه اسـالمِ        

ى جداست. امروز هم همین را تبلیغ میکنند. امروز معنوى و اسالمِ اخالقى از اسالمِ سیاس
ي دشمنِ نظام اسالمى بـا انـواع و اقسـام وسـایل     هم دستگاههاى تبلیغاتى دشمن و جبهه

تبلیغاتى سعى میکنـد اسـالِم سیاسـى و اسـالمِ عـدالتخواه و اسـالمِ اجتمـاعى را بعنـوان         
طلبانـه و  ، اسـالمِ تسـلیم  اى خشن در دنیا معرفى کند و مـردم را بـه اسـالمِ منـزوى    چهره

العملى از خـود نشـان نمیدهـد،    اسالمى که در مقابل متجاوز و ظالم و زورگو هیچ عکس
ي دروغین از اسـالم را باطـل کـرد و اسـالم     سوق دهد. امام این را شکست و این انگاره

ر و خرافـى و     ناب را مطرح نمود. اسالم نابى که امام مطرح کرد، یعنى ضد اسـالم متحجـ
باخته در مقابل مکاتـب بیگانـه و التقـاطى. هـم آن روز، هـم در      اسالم رنگ همچنین ضد

طول سالهاى مبارزه براى تشکیل نظام اسالمى، و هم تا امروز، این یکى از نقـاطى اسـت   
ي دشمن اسالم روى آن تأکید میکند: سیاست را از معنویت جـدا کـردن؛ یعنـى    که جبهه

اى بنشـیند و بـه اینکـه    د، باید سرِ خـود بگیـرد و گوشـه   اگر کسى میخواهد مسلمان باش
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دشمن چه میکند، متجاوز چه میکند، اشغالگر چه میکند، کارى نداشته باشـد. امـروز هـم    
ي مقابلِ این را در دنیاى اسالم مطرح کـرد و امـروز دنیـاى    این را تبلیغ میکنند. امام نقطه

به هر کشـورى از کشـورهاى اسـالمى    اسالم این موج عظیم را در درون خود دارد. شما 
و  علمـا بروید، میبینید اسالمِ زنده، در نظـر نخبگـان، جوانـان، دانشـگاهیان، دانشـمندان،      

آزادگاِن آنجا، اسالمى است کـه بتوانـد ملـت خـود را در مقابـل زورگویـان و قلـدران و        
ي جـازه طلبان و متجاوزان عالَم حفظ و حمایت کند و به آن مصـونیت ببخشـد و ا  قدرت

ي دشمن را بر مردم ندهد. آنها این اسالم را میخواهند و اسـالم  دخالت و تسلّط و سیطره
 ناب محمدى یعنى همین.

 ي مردمساالريمهمترین کار امام در عرصه
در مورد مردم، مهمترین کارى که امام کـرد، ایـن بـود کـه مفهـوم مردمسـاالرى را از       

هاى عملى میخواسـتند نشـان   امل آنها در صحنهغربى و عو دموکراسیچیزى که طرّاحان 
دهند، بکّلى دور کرد. سعى آنهـا ایـن بـود کـه اینطـور القـاء کننـد کـه مردمسـاالرى بـا           

ـ دینساالرى و دیندارى سازگار نیست. امام این مفهوم باطل را زا ل کـرد و مردمسـاالرى   ئ
ان هـم اکتفـا نکـرد؛    را در دنیا مطرح نمود. او به زب -یعنى همان جمهورى اسالمى -دینى

 صرفاً استدالل فکرى هم نکرد؛ عمالً این را نشان داد.
 

        
اگر جوانان مؤمنِ مبارز لبنانى نبودند، اسرائیل براى آمدن تا شـهر بیـروت هـم بـراى     

تـا بیـروت    خودش مانعى نمیدید؛ کمااینکه آمد. جنوب لبنان سالها در اشـغال آنهـا بـود؛   
آفرینى کردند، که ممکن نیست از یاد کسى بـرود. جوانـان مـؤمن    آمدند و آن همه فاجعه

بزرگوار ما به دنیـاى اسـالم داد،    اى که اماملبنانى دست را از آستین درآوردند؛ به بیدارى
لبیک گفتند و ایستادند. امروز بخاطر وجود این جوانان، اسرائیل جرأت نمیکند بـه لبنـان   

هـاى خودشـان   مله کند. اینها تروریستند؟! تروریستها کسانى هستند که با ملتها در خانهح
 مقابله و مبارزه میکنند.
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هـایى هـم پیـدا    که متأسفانه در داخل کشور گاهى شعبه -دستگاههاى تبلیغاتى دشمن
بلیغ میکنند که بین مسئوالن دعوا و اختالف است. خود و دوسـتان خـود را بـه    ت -میکنند

این دلخوش میکنند که این اختالف موجب میشود تا از دشمن غافل شوند. من بـه شـما   
گانه، در مقابله با دشمنان اسـالم و در دفـاع   ملت عرض کنم: مسئوالن کشور در قواى سه

جهتنـد. دشـمنان اسـالم، ایـن آرزو را بـه گـور       قول و هـم از اصول اسالم، همفکر و هم
خواهند برد که ببینند در ارکان نظام اسالمى کسانى وجود دارند که میخواهنـد بـا اصـول    
امام و راه روشن این انقالب و نظام اسالمى مبارزه کنند و میتوانند در دستگاهها و ارکـان  

 نظام جمهورى اسالمى مؤثّر باشند.
ل پیش در مثل چنین روزى گفتم: همت دشمن ایـن اسـت کـه    چهار سا ،البته من سه

هاى حکومت نفوذ دهـد. ممکـن اسـت دشـمن بتوانـد یـا       عناصر بیگانه را به داخل بدنه
ي مسئوالن نفوذ دهـد، یـا عناصـر ضـعیف و     توانسته باشد عناصرى را به داخل مجموعه

دشمن نخواهد خورد؛ وجه به کار هیچهمتى را به سمت خود جلب کند؛ اما این بهسست
هاى مستحکم آن مورد قبول مسئوالن نظام و قـواى  چون اصول امام، اصول انقالب و پایه

محکـم آن هـم ایـن    ي اندرکاران اصلى این کشور است و پشتوانهي دستگانه و همهسه
 که از این راه تخطّى کند به سقوط خود کمک کرده است.ملت بزرگ است. هر

 

 ّ         
خدا را سپاسگزاریم که نام و یاد امام را در میان ملت ما همچنان زنده و شـاداب نگـه   
داشته است. هر روز که گذشته است، ارزش اصول امام بزرگوار ما بـراى حفـظ عـزّت و    
حیثیت این کشور، براى انسانهاى آگاه و هوشیار، بیشتر روشـن و مشـخص شـده اسـت.     

را شکرگزاریم که مسئوالن کشور، ارادتمندان امام و رهـروان راه او هسـتند. خـدا را    خدا 
 سپاسگزاریم که ملت ما زنده است.
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ما در این راه طوالنى اگر احساس انحراف کردیم، باید آن را برطرف کنیم؛ باید خـود  

براسـاس همـان قواعـد مسـتحکم انقـالب کـه امـام        مان را اصالح کنیم؛ اصالح و برنامه
ي از اینهـا،  بزرگوار آن را از اسالم استفاده کرد و به ما و ملـت مـا آموخـت. بـا اسـتفاده     

اصالح واقعى عبارت است از اینکه با فقـر و تبعـیض مبـارزه شـود؛ عـدالتخواهى، یـک       
حسـاس دینـى در   ي همگانى براى مسئوالن باشد؛ خدمت به مردم، یک وظیفـه و ا انگیزه

 اعماق وجود مسئوالن باشد؛ این میشود راه صحیحِ امام.
 

 15/5/1382در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ایران، 

     ّ   
ر ي بسـیا ، جملـه »ما میتوانیم«ى را از دست ندهیم. اینکه امام فرمودند نفس ملّاعتمادبه

همه دشمنى، شما توانستید کـار کنیـد.   مهم و پرمعنایى است. باور کنیم که میتوانیم. با این
همـه  حتى اگر هیچ کار مثبتى هم نکرده بودید و توانسـته بودیـد بمانیـد، هنـر بـود. ایـن      

ي آن اسـت کـه میتوانیـد و    دهنـده کارهاى مثبت و ارزشمند صـورت گرفتـه؛ ایـن نشـان    
 میتوانیم.  
  

         
کشى و چاقوکشـى در بعضـى از دمکراسـیها    در مردمساالرى اسالمى، گفتگو با عربده

هـاى طلبگـى. در مجلـس و    تفاوت دارد. اینجا گفتگو میکنند؛ به قول امـام، مثـل مباحثـه   
هم بـه دل نگیرنـد؛    اى دعوا کنند؛ اما کینه ازجاهاى دیگر مباحثه کنند، حتى بر سر مسئله

نظر به تنازع برسد. هم صحبت کنند. نگذارند اختالفبعد هم پهلوى همدیگر بنشینند و با
 این تنازع موجب فشل و ضعف قوا خواهد شد.  

 
  9/6/1383، کننده در طرح والیت و مسئوالن بسیج دانشجویىدر دیدار با دانشجویان شرکت

 (ره)         
اش نهضـت عظـیم   وجـود آمـده، سرچشـمه    این جریان که امروز در دنیاى اسالم بـه 
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نـات و حقـایق آشـکار آن،    اسالمى است کـه بی اسالمى در ایران و تشکیل نظام جمهورى
بداننـد   جا در دنیا این حرفها رفـت، بـدون اینکـه   سخنان امام و خط و راه امام بود که هر

طلب ترسیم شد و نام امـام بـه تبـع    ست، حرفها در لوح دل انسانهاى حقي آن کیگوینده
جـا  مردم جا گرفت، تا این نهضت را به برکت امام در همهاین حرفها و شعارها در دلهاى

 .  شناختند
 

 19/6/1382در دیدار اعضاى مجلس خبرگان، 

؛      ِ  ّ     
هم قرآن به ما یادآور شده است، هم تاریخ با عبرتهاى خود بـه مـا    ي مهمى کهتوصیه

توصیه میکند، هم امام بزرگوار بارها و بارها به ما گفتند، ایـن اسـت کـه نبایـد بگـذاریم      
صداى ما و دعوت ما و شعارهاى ما در تعارض و تضاد با یکدیگر قرار گیـرد. در مقابـل   

بایـد جهتگیـرىِ متحـد را حفـظ کنـیم؛ ایـن       دشمنهاى متجاوز و در میـدانهاى مختلـف،   
 ي امروزِ ماست.  وظیفه
 

 1382/ 06/ 29کربال،  25در اجتماع بسیجیان و سپاهیان لشکر 

       
امـت برخاسـت، ملتهـا را     بار از زبان امامخواهىِ ملت ایران که اولامروز فریاد اسالم

را تکان داده و در منطقه روح بیـدارى و خودبـاورى بـه وجـود آورده     بیدار کرده و دلها 
هـا پیـروز   اند؛ اما ملت ایران بر این توطئـه است. دشمنان از این مسائل نگران و سراسیمه

 خواهد شد.
 

 1382/ 02/07، در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام در سالروز عید سعید مبعث

        
در میان ما زنده است؛ سخنان او در گوش ماست؛ راه او  )علیهاللَّه رضوان(طنین فریاد امام

پیش پاى ماست؛ میدانیم چه باید بکنیم؛ میدانیم چه باید تصمیم بگیریم؛ میدانیم چگونه 
باید عمل کنیم. با توکّل به خداى متعال و با تکیه به این ملت بزرگ، راه عزّت و سعادت 
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به فضل پروردگار با قدرت تمام خواهیم پیمود و میدانیم که  -ه راه اسالم استک -را
چشمهایشان روشن و دلهایشان  -که کم هم نیستند -دوستان ما در سرتاسر دنیاى اسالم

 شاد خواهد شد.
 

 22/7/1382در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههاى استان زنجان، 

  ؛      
ي اخالقـى در  اى که زور مادى دارد، اما مطلقـاً ذخیـره  نشینى در مقابل مجموعهعقب

وجودش نیست تا از این زور به شکل ظالمانه استفاده نکند، راه عالج نیست. راه عـالج،  
 -آن انسـان مقـاوم، صـبور و سرسـخت     -منحصر شده بود در مقاومت، و امام بزرگوار ما

د؛ و این تنها راهى بود که در مقابل ملت ایران وجود داشـت. لـذا حتـى    مظهر مقاومت بو
 شان اثر نبخشید.ي نظامىحمله
 

 1382/ 08/ 11در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام، 

       
و انقالب هستند که از اینکه خیال  اى از ورشکستگان سیاسى و مطرودان امامعده

ٌ «ند بحرانى براى جمهورى اسالمى پیش آمده، خوشحال میشوند: کن َ َ  ْ ُ ْ ْ َ  ْ ِ 
 ْ ُ ْ ُ ُ «آید. اگر شرّى به شما برسد: ؛ هر خیرى به شما برسد، آنها بدشان می1»َ َ ْ َ

؛ خوشحال میشوند. آنها از احتمال اینکه ممکن است شرّى براى نظام جمهورى 2»ِ
آید، خوشحال میشوند و خوشحالى خودشان را هم بروز میدهند. گفت: اسالمى پیش 

این عده کسانى هستند که تا باالى سرشان زیر بار منّت ». وقاحت به شادى گشوده دهن!«
جمهورى اسالمى و مردم انقالبى و مسلمان است و جمهورى اسالمى و این مردم به 

، شدید رهانید؛ اما اینها نسبت به امام اینها آزادى داد و اینها را از محنتهاى سنگین و
انقالب و مردم قدرناشناسى کردند؛ نمک خوردند و نمکدان شکستند و اآلن دلشان را به 
این خوش میکنند که امریکا ایران را تهدید کند! اینها کسانى هستند که هر بهانه و 

                                           
 .120يیهآ عمران،ي آلسوره 1
  همان.2
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لَم کنند، از پیش تهدیدى که امریکاییها و صهیونیستها علیه جمهورى اسالمى مطرح و ع

خوشحال میشوند؛ فردا هم که حقوق بشر علیه جمهورى اسالمى مطرح شود، خوشحالى 
 میکنند.

 
 1382/ 08/ 12، 1404انداز جمهورى اسالمى ایران در افق سند چشم

     (ره)  
ي ردمساالرى دینى، توسعهبخش، فعال و مؤثّر در جهان اسالم با تحکیم الگوى مالهام

ي اخالقى، نواندیشى و پویایى فکرى و اجتماعى، تأثیرگذار بر همگرایى کارآمد، جامعه
 .(ره)خمینى هاى اماماى بر اساس تعالیم اسالمى و اندیشهاسالمى و منطقه

 
 23/8/1382ي تهران، هاى نماز جمعهدر خطبه

؛         
م جمهورى اسالمى تداوم شعارهاى علوى و نظام علوى است. اشتباه نشود؛ نظا

نمیخواهیم بگوییم امروز نظام حکومتى ما منطبق بر الگوى امیرالمؤمنین است؛ نه، خیلى 
کس نمیتواند ادعا کند که در زمان ما، در نظام کنونى ما و فاصله است. این را هم هیچ

 بنکسى وجود داشته باشد که با على )فداه ارواحنا(عصرلىبلکه در زیر این آسمان، غیر از و
راز اسالمى در زمان ما بود، تطالب قابل مقایسه باشد. امام بزرگوار ما که فرد ممتاز ابى

افتخار میکرد که خود را کمترین کمترانِ یاران على بداند؛ افتخار میکرد که خدمتگزار 
ي همان نظام و الهام ما نظام اسالمى چرا، ادامهطالب باشد. اابى بنخدمتگزارانِ على

 روست.ي از آن است و با همان مسائل هم روبهگرفته
 

 ؛      
بزرگوار گفتند، امروز هـم عینـاً همـانطور اسـت؛ شـاید       همچنان که سالهاى قبل امام

ر اسـت و شـاید امـروز هـیچ شخصـى      امروز در دنیاى اسالم، امریکـا از همیشـه منفـورت   
ي دنیاى اسـالم وجـود   جمهور امریکا و رئیس رژیم صهیونیستى در همهمنفورتر از رئیس

 نداشته باشد.
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 25/9/1382در اجتماع بزرگ مردم قزوین، 

     
 ي فضایل ملت است.  عصاره -همانطور که امام فرمودند -مجلس

 
 26/9/1382انشجویان قزوین، در دیدار استادان و د

     
مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگـذارد. منتهـا در مـواردى    رهبرى بایستى موبه
مو عمل کننـد،  اندرکاران امور بخواهند قانونى را که معتبر است موبهاگر مسئوالن و دست

اى را بـاز کـرده   . قانون اساسى راه چارهدچار مشکل میشوند. قانون بشرى همینطور است
و گفته آنجایى که مسئوالن امور در اجـراى فـالن قـانون مالیـاتى یـا سیاسـت خـارجى،        

مجلـس   -کار نمیتوانند بکننـد  بازرگانى، صنعتى و دانشگاهى دچار مضیقه میشوند و هیچ
ما جـواب  هم اینطور نیست که امروز شما چیزى را ببرید و فردا تصویب کننـد و بـه شـ   

جمهور وقت رئیس رهبرى مرجع است. زمان امام هم همینطور بود. بنده خودم آن -دهند
 هایى داشتیم، به امام نامه مینوشتیم و ایشان اجازه میدادند.  بودم و جایى که مضیقه

 
 8/11/1382، عظیم حج يپیام به کنگره

    ّ   
ر ملت خود و جهان اسالم، روشن میبینیم و با اعتماد روزافزون ما افق آینده را در براب

الهى، راهى را که امام خمینى عظیم ترسیم کرده اسـت، بـا عـزم راسـخ ادامـه       يبه وعده
 میدهیم. و العاقبه المتقین.

 
 13/11/1382، مراسم دهه فجر يدر دیدار کارگزاران حج و مسئوالن برگزارکننده

 ّ  ،       
ى و پیشرفت این کشور میخواهند ملت ایران را از این دشمنان ملت ایران و هویت ملّ

فضاى مستعدّ بالندگى و رشد خارج کنند و باز هم استیالى بیگانگـان را بـر ایـن کشـور     
ـ   يبرگردانند. یادبود دهه ق ایـن هـدف اسـت. سـعى     فجر، خود مانع بزرگـى در راه تحقّ
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ورد. سـعى  آفجر، انقالب را به یاد مردم می يد انقالب را از یاد مردم ببرند؛ اما دههمیکنن

فجـر، تجسـم اراده و عظمـت امـام بزرگـوار       يمیکنند امام را از یاد مردم ببرند؛ اما دهـه 
 ماست.
 

 1382/ 15/11در دیدار اقشار مختلف مردم، 

؛       
اى به رگهاى این ملت بدواند. شعار بیدارى اسـالمى، ایـن   دوبارهاسالم توانست خون 

 بزرگوار راه را به این ملت نشان داد.  ملت را به حرکت درآورد. رهبرى امام
 

 24/11/1382ي تهران، هاى نماز جمعهدر خطبه

؛           ۲۲  
خیلى مهمى است؛ مضمون و پیام دارد و نشان میدهد که اوالً  يپدیده 1پدیده این

مردم، آگاه و هوشیار و متوجه مصالح خودشان هستند؛ ثانیاً به سرنوشت کشور و نظام و 
 اند. مند و دلبستهعالقه -امام بزرگوارشان -انقالب و به معلّم بزرگ انقالب

 

 ؛        
یعنى بـاور   -این ملت بر اثر انقالب اسالمى و نظام اسالمى به خودباورى دست یافت

این را امام به ما درس داد و فضاى عمومى نظام اسالمى این را بـراى مـا    -کرد که میتواند
ي به ارمغان آورد. امروز جوان ما، دانشجوى ما، استاد ما، پژوهشگر ما، صنعتگر و سازنده

که میتواند. این خودباورى در علم به ما کمک کرد. ما امـروز در میـدان علـم     ما باور دارد
  .ایمپیشرفتهاى زیادى کرده

 

       
اگر دیدید دشمن براى شما کـف میزنـد، نگـاه کنیـد اشـکال کارتـان کجاسـت. امـام         

                                           
 راهپیمایی بیست و دوم بهمن.  1
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شمن چه موقـع از انسـان   فرمودند واى از آن روزى که دشمن از ما تعریف کند! خوب؛ د
برانگیز در ملت و کشور و امام ما بود و هسـت کـه   تعریف میکند؟ خیلى از نقاط تحسین

دشمنان ما در دلشان تصدیق میکنند، اما نمیخواهند به زبان بیاورنـد. آنجـایى کـه دشـمن     
براى کسى کف میزند و هورا میکشد و او را تشویق میکند، باید انسان بفهمـد کـه اشـتباه    

 میکند.  
 

 1/12/1382 گیرى مجلس هفتم شوراى اسالمى،مصاحبه پس از مراسم رأى

    
الزم میدانم از ارواح طیبه و انسانهاى بزرگى یاد کنم که با تـالش و مجاهـدت خـود    
این راه را براى ما باز کردند و به ملت ایران این امکان را دادند که آزادانه سرنوشت خود 

ا انتخاب کند. امام بزرگوار ما در رأس این انسانها قرار دارد. به روح بزرگ ایشـان درود  ر
 میفرستم و از خداى متعال علو درجات ایشان را مسألت میکنم.  

 
 18/2/1383کننده در اجالس وحدت، در دیدار کارگزاران نظام و میهمانان شرکت

       
ول هستیم؛ امروز دولتها، نخبگان، زبدگان، رجال فرهنگى و دینى ئامروز ما مس

 )علیهاللَّه تعالىرضوان(ولیم. امام بزرگوار مائي ما در مقابل وحدت دنیاى اسالم مسولند؛ همهئمس
از مهمترین حرفهایى که از قبل از پیروزى انقالب تا آخرین دوران زمان زندگى خود بر 

و تأکید میکرد، وحدت امت اسالمى، اتحاد مسلمانها و بزرگ نکردنِ زبان داشت 
ي بسیار حکیمانه و بسیار هاى کوچک بود، و ما امروز میبینیم و میفهمیم که توصیهبهانه

 درستى بوده است.
 

 30/2/1383، (ره)خمینىدر دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام 

      
ـ  ر ازمتـأثّ  -چه دشمنان بخواهنـد، چـه نخواهنـد    -یقیناً امروز دنیاى اسالم امـام  ر تفکّ

. خیلى هم با ایـن فکـر جنگیدنـد، ولـى ایـن فکـر راه خـود را در میـان         بزرگوار ماست
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که یک اندیشه و مکتب درسـت، راه خـود را بـه سـوى      باز کرد. مهم این است یهادشوار

برقها و هیاهوهـا   براى خود تصویر کرده، باز کند. زرق واي که محدوده دلها و فکرها، در
ي فکـرى و معنـوى   کى به این عمق و به ایـن عقبـه  اگر متّ و تمجید و تجلیلهاى ظاهرى،

ي ه. آنچه مهم است، این عقبنخواهد داشت؛ ارزشى هم نخواهد داشتنباشد، هیچ دوامى
ـ  امـام مـا ارائـه   بزرگ  هنر .میکند دلها را به خود جذبکه  فکرى است ر و ي چنـین تفکّ

 امام هم به آن زنده است؛ جمهورى اسالمى هم به آن پابرجاست؛ امیـد . چنین مکتبى بود
 .  دنیاى اسالم هم به اسالم از همین ناحیه است

 

   ّ ؛       ّ   
 بتـوانیم فکـر سیاسـى و   کـه   شیم، این استد دنبال آن باجِه ما باید بکه  امروز چیزى
 یها. بعضـ نخورده به نسلهاى بعد منتقـل کنـیم  امام بزرگوار را سالم و دستمکتب سیاسى 

که نام امـام از  دارند، اما مکتب سیاسى امام را نه؛ در حالى امام را دوست دارند یا الزمنام 
ى بـه ایـن فکـر بـوده     پایبنـد  امام بخـاطر . شخصیت همین مکتب سیاسى بلند شده است

است؛ والّا انسانهاى عالم و دانشمند خیلى هستند که هرگز یک امتداد انسانى با این عمـق  
امام این فکر را ارائه و تبیین کرد؛ در راه آن پاى فشرد و اسـتقامت ورزیـد؛   . نمیکنند پیدا

 .  فریب نخورد؛ اینها مهم است مشکالت را به جان خرید؛ منصرف نشد و
 

    
کـه امـام بزرگـوار مـا آن را ارائـه و از آن بـه        مکتب سیاسى اسالم همان چیزى است

امام بزرگوار ما حـول  ت حقیقى ت جمهورى اسالمى و هویتعبیر کرده. هوی» اسالم ناب«
. این مکتـب، نوسـت و   را ندیده گرفت و حوش همین مکتب سیاسى است؛ نمیشود این

 از قرنهـا و  هست. خیلى سعى کردند آن را قدیمى، ارتجـاعى، بازمانـد  در دنیا یک پدیده ا
کـه   نسلها و نامتناسبِ با امروز معرفى کنند؛ اما نشد. این مکتب، امروز همان چیزى است

ي شـوم مکاتـب مـادى بـه چـه      در زیر سایه یتبشر بشریت به آن نیاز دارد. امروز ببینید
دنیاسـت؛   یـک ي هعلمى و نظامى و مالىِ درج. امریکا قدرت بزرگ وضعیتى افتاده است
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نـد یـا ادعـا    میکردفکر که  . چیزىمیکشدغرب چه  دموکراسیببینید بشریت از محصول 
چـه   ابشریت است، ببینید امروز بشریت از دسـت اینهـ  ي هادار ند آخرین سخن درمیکرد
برجسـته و   يقلّـه کـه   -نـد میبـر یگرى رنج از استکبارِ ناشى از این مادکه  . کسانىمیکشد
غربِ امروز است؛ یعنـى آخـرین مکتـب سیاسـى رایـج و       دموکراسیبارز لیبرال  ينهنمو

ند. این روزها بارهـا  میبرعراق و فلسطین نیستند؛ خودشان هم رنج  فقط مردم -برپاى دنیا
افتاده، چیزى است که در زندانهاى  که آنچه در زندان ابوغریب بغداد اتفاق و بارها گفتند

 . اینها براى بشـرِ امـروز حرفهـاى بسـیار مهـم و     افتدر اتفاق میمریکا هم بطور مکرّخود ا
، حقـوق بشـر و احتـرام و    دموکراسـی درسها و عبرتهاى عجیبـى اسـت. ببینیـد مـدعیان     

 يسـایه  در زیرکه  تصور کرد مردمى نمیشود !میکنندپاسدارى ارزش انسان، با انسان چه 
؛ میکننـد حـس   ؛ چـرا، نمیکنند، این را حس میکنندى زندگ سیهاسنگین و شوم این دمکرا

علـتش دورى از  میدانند کـه  ؛ میکنندزبدگان و نخبگان و فرزانگانشان علتش را هم حس 
 . میشود همینوقتى یک نظام سیاسى بویى از معنویت نبرد،  معنویت است. چون

 

 ِ       
که در آن، مردمسـاالرى   ي امام بزرگوار ما چیزى استسیلهو به هشدنظام سیاسىِ ارائه

 -پسند دنیایى بصورت کامل وجود دارد؛ معنویت به معنـاى حقیقـى کلمـه   کسمدرنِ همه
ى سیاسى در یهاگیرتصمیمي همه الهى دري یشهخدا، توکل به خدا، راه دادن اند توجه به
 م در آن وجود دارد؛ این همان چیزى استه -شخصى بر سطوح ى، عالوهکالن ملّ سطح

 بشر به آن نیازمند است.  که 
 

؛        ّ  ِ   
مندىِ به امام تظاهر بکنیم، امـا مکتـب   عالقه امام را بیاوریم و بهامروز ما اسم  نمیشود

. است الش کنیم؛ این دروغاعتنایى و علیه آن تسیاسى امام را به غربت بیندازیم؛ به آن بى
که امام را دوست میـدارد و بـراى او احتـرام قائـل اسـت،       اگر کسى با این حال ادعا کند

ي کشور مطرح کـرد،  مکتب را در سطح کالن و براى اداره امام نه فقط این. دروغ میگوید
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ـ ئو عمومى، جز بلکه در عمل و حکم و رهنمودهاى خود و در امور زندگى شخصى اتی 

 .  هاى این فکر را هم ارائه کرد و نشان داد که به آنها پایبند استو فرآورده
 

   ّ ؛  «     « 
، حـرف خیلـى   »، نه براى نتیجهمیکنیمبراى تکلیف کار  ما«اینکه بارها ایشان فرمودند 

محاسباتشـان از   و کسـانى کـه   البته طبیعى است که آدمهاى سطحىى است. عمیق و مهم
چارچوب مسائل مـادى فراتـر نمیـرود، ایـن را نفهمنـد و رد کننـد و مـبهم و پیچیـده و         

. بـراى تکلیـف کـار کـردن، یعنـى      حرف بسیار عمیقى اسـت  غیرقابل فهم بدانند؛ اما این
خـود فـرض    بـر  مسائل خـدا دانسـتن و در راه آن هـدف، مبـارزه را    ي همه هدف را در

ق به خدا دانسـتن؛ و  در صورت پیروزى آن مبارزه، مغرور نشدن و نتیجه را متعلّ دانستن؛
. شـما ببینیـد ایـن    مبارزه، مأیوس نشدن و از میدان خارج نشدن صورت ناکامى در آن در

وجـود دارد. ایـن،    مجموعه چقدر پرمغز و کارآمـد اسـت؛ همـه چیـز در ایـن مجموعـه      
 . امام بار شدهر بر تفکّکه  است از ثمراتىاي نمونه

 

        
امـام بزرگوارمـان،   مبارك  این سالگردها و این نشستها و برخاستها عالوه بر تجلیل نام

اي باشد براى تفهیم این مسائلِ بسیار مهم به افکار و اذهان و کسـانى  باید عرصه و صحنه
. اینکه امام براى ما روشنتر میشود، رهنمودهاى میگذرد هرچه .آن را بفهمند که نیاز دارند
قدرتى  طورى است. زوالزوال هر قدرتى یک ،»ل خواهد شدئامریکا هم زا«امام فرمودند 

مات آن را دارید مشاهده میکنیدمثل امریکا به این است که شما امروز مقد. 
 

 41/3/1383، (ره)خمینىدر مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام 

         
پنج سال پس از پیروزى انقالب اسالمى و برپایى نظام جمهورى اسـالمى، و   و بیست

پانزده سال پس از وفات رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهـورى اسـالمى، هنـوز محـور     
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ما، دشمنى با امام بزرگوار ماست. آنهـا   آلود دشمنان انقالب و کشوراصلى تبلیغات خشم
این قرار  -پنج سال از تشکیل نظام اسالمى و حتى بعد از بیست -مهمترین هدف خود را

سـازى در مـاه بـراى صـدها رادیـو و      ریـزى و برنامـه  اند که با هزاران ساعت برنامـه داده
ه راه افتاده است، تلویزیونى که در اطراف عالم از سوى محافل صهیونیستى و استکبارى ب

ي درخشان امام بزرگوار را زیر سؤال ببرند. باید تصدیق کنـیم  شخصیت پرجاذبه و چهره
ي با نظام جمهورى اسالمى و حرکت ملـت  که دشمنان نظام اسالمى براى مقابله و مبارزه

 ناپذیرى و ایستادگى ملـت ایـران  اي هم ندارند؛ زیرا عامل مهم تسلیمایران، جز این چاره
ي سیاسى و مکتب سیاسى امـام اسـت، کـه ملـت مـا از بـن       در راه پرافتخار خود، فلسفه

ي امـام، بـا   اي ندارند جز اینکـه بـا فلسـفه   دندان به آن اعتقاد دارند. دشمنان انقالب چاره
دشمنى کنند تـا بتواننـد    -که همچنان زنده و پایدار است -مکتب امام و با شخصیت امام

 نشینى و تسلیم در مقابل خودشان وادار کنند.  خود به عقب این ملت را به خیال
 

     
امام بزرگوار با مکتب سیاسىِ خود بود که توانست طلسم دیرپاى اسـتبداد را در ایـن   
کشور بشکند. امام بزرگوار با مکتب سیاسىِ خود بود که توانست دسـت غـارتگران را از   

ي امـن خـود   ؛ غارتگرانى که با همدستى دیکتاتورها، ایران را به خانهاین کشور کوتاه کند
تبدیل کرده بودنـد؛ کسـانى کـه امیـدوار بودنـد بتواننـد ایـران را بصـورت یـک کشـور           

 نشدنىِ نفت براى خود نگه دارند. ي مواد اولیه و انبار تمامتولیدکننده
 

    
ى امـام تکیـه کـنم. مکتـب سیاسـى امـام نمیتوانـد از        من میخواهم روى مکتب سیاس

ي امام جدا شود. راز موفقیت امام در مکتبى اسـت کـه عرضـه کـرد و     شخصیت پرجاذبه
م و بصورت یک نظام، در مقابل چشم مردم جهـان قـرار دهـد.    توانست آن را بطور مجس

ن عمق تواناییهـا و  البته انقالب عظیم اسالمى ما بدست مردم به پیروزى رسید و ملت ایرا
ظرفیت فراوان خود را نشان داد؛ اما این ملت بدون امام و مکتب سیاسى او قادر به چنین 
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ي آن حتـى از تشـکیل   کار بزرگى نبود. مکتب سیاسى امام میدانى را باز میکند که گستره

اي کـه امـام آن را مطـرح و بـراى آن     نظام اسالمى هـم وسـیعتر اسـت. مکتـب سیاسـى     
م و عینیت بخشید، براى بشریت و براى دنیا حرف تـازه دارد  رد و آن را تجسمجاهدت ک

ي آنهاست؛ و راه تازه پیشنهاد میکند. چیزهایى در این مکتب وجود دارد که بشریت تشنه
ـ   ق لذا کهنه نمیشود. کسانى که سعى میکنند امام بزرگوار ما را بعنوان یک شخصـیت متعلّ

عرفى کنند، در تـالشِ خـود موفـق نخواهنـد شـد. امـام در       ق به گذشته مبه تاریخ و متعلّ
مکتب سیاسى خود زنده است، و تا این مکتب سیاسى زنده است، حضور و وجـود امـام   

 در میان امت اسالمى، بلکه در میان بشریت، منشأ آثار بزرگ و ماندگار است.
 

       
ي صهایى است. من امروز چند خط از خطوط برجسـته مکتب سیاسى امام داراى شاخ
  .این مکتب را در اینجا بیان میکنم

 خطّ اول مکتب امام؛ درهم تنیدگی معنویت با سیاست
یکى از این خطوط این است که در مکتب سیاسى امام، معنویت با سیاست در هم 

و عرفان،  تنیده است. در مکتب سیاسى امام، معنویت از سیاست جدا نیست؛ سیاست
م مکتب سیاسىِ خود بود، سیاست و معنویت را باهم سیاست و اخالق. امام که تجس

داشت و همین را دنبال میکرد؛ حتى در مبارزات سیاسى، کانون اصلى در رفتار امام، 
ي مواضع امام حول محور خدا و معنویت دور ي رفتارها و همهمعنویت او بود. همه
ي تکوینىِ او اعتماد داشت و شریعى پروردگار اعتقاد و به ارادهي تمیزد. امام به اراده

تهاى آفرینش ق شریعت الهى حرکت میکند، قوانین و سنّمیدانست کسى که در راه تحقّ
ً «ار اوست. او معتقد بود که: ککمک َ  ً َ  ُ َّ  َ  َ  ِ ْ

َ ْ  َ  ِ ّ  ُ ُ ُ  ِ َّ ِ  َ«1 .
ن شریعت را بستر حرکت خود میدانست و عالئم راهنماى حرکت خود بشمار امام قوانی

آورد. حرکت امام براى سعادت کشور و ملت، بر مبناى هدایت شریعت اسالمى بود؛ می

                                           
 کار است.ره داناى سنجیدهو سپاهیان آسمانها و زمین از آنِ خداست، و خدا هموا. 7و  4یات آ ي فتح،سوره 1
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آمد و او را به هدفهاى بزرگ حساب مى براى امام کلید سعادت به» تکلیف الهى«لذا 
 آرمانى خود میرساند.

 »عمل به تکلیف؛ نه براي پیروزي«معروف امام مبنی بر ي معناي صحیحِ جمله
ما بـراى تکلیـف عمـل    «اینکه از قول امام معروف است و همه میدانیم که گفته بودند 

رغبتى ایشان به پیروزى نبود. بدون تردید پیـروزى  ، به معناى بى»میکنیم، نه براى پیروزى
نعمتهـاى خداسـت و امـام بـه      ي هدفهاى بزرگ، آرزوى امام بود. پیروزى جـزو در همه

اما آنچه او را به سوى آن  -رغبت بودمند نبود یا بىنه اینکه عالقه -مند بودپیروزى عالقه
ي الهى بود؛ بـراى خـدا حرکـت کـردن بـود.      هدفها پیش میبرد، تکلیف و عمل به وظیفه

میشـد؛  ي او این بود، لذا نمیترسید؛ شک نمیکـرد؛ مـأیوس نمیشـد؛ مغـرور ن    چون انگیزه
متزلزل و خسته هم نمیشد. اینها خاصیت عمل به تکلیف و عمل براى خداست. کسى که 
براى تکلیف عمل میکند، دچار تردید و تزلزل نمیشود؛ ترسیده و خسـته نمیشـود؛ از راه   

ي راه و جهتگیرى او نمیشود. کسى کنندهاندیشیهاى شخصى، تعیینبرنمیگردد و مصلحت
جمع میکند و معنویـت را بـا حرکـت سیاسـى، یکجـا در برنامـه       که سیاست را با عرفان 

زندگى خود قرار میدهد، براى او ترس از مرگ معنا نـدارد؛ تـرس از شکسـت هـم معنـا      
 ندارد.  

 غرب» تفکیک دین از سیاست«ي مقابل سیاست نقطه
ـ ي غربى است کـه  افتاده دشده و از مي مقابل سیاست کهنهاین درست نقطه دروغ ه ب

را سیاست مدرن میگویند؛ یعنى تفکیک دین از سیاست، و تفکیک دولت از معنویـت.   آن
ي ستیز با معنویت و طرد معنویت بنا شد؛ این خطـاى بـزرگ کسـانى    تمدن غربى بر پایه

 -بود که تمدن و حرکت علمى و صنعتى را در اروپا شروع کردند. به علم اهمیـت دادنـد  
جنگ برخاستند؛ این بد و انحراف بود. لـذا ایـن تمـدن    اما با معنویت به  -این خوب بود

ى و دور از معنویت هرچه پیشرفت کند، انحرافش بیشتر میشود؛ هم خود آنهـا و هـم   ماد
کـه تـا امـروز کـرده      هاى زهرآگین خود تلخکام میکند؛ همچناني بشریت را با میوههمه

ا سـالهاى متمـادى غـرق در    که دهها کشور و میلیونهـا انسـان ر   -ي استعماراست. پدیده
ي تفکیک علم یکى از چیزهایى است که در نتیجه -ترین و شدیدترین محنتها کردسخت
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فاق افتاد. دو جنـگ جهـانى   از معنویت، سیاست از معنویت و دولت از اخالق در اروپا اتّ

و حکومتهاى اختناق مارکسیستى هـم   نیسمهاى تلخ بود. کمواول و دوم هم از همان میوه
هاى تلخ جدایى حرکت علمى و صنعتى از معنویت بود. ویران شدن و میوه هازو نتیجهج

دارىِ افراطـى، همـه نتـایج همـان     کانون خانواده، سیالب فساد جنسـى و طغیـان سـرمایه   
تفکیک اسـت. امـروز هـم اوج ایـن دورى از معنویـت را در زنـدان ابوغریـب و دیگـر         

زندانها را اداره میکنند، مدعى هستند کـه در تمـدن    زندانهاى عراق میبینید. کسانى که این
ي چنـین پیشـرفتى را مـردم دنیـا از راه عکـس و فـیلم در       اند! نتیجـه ترینبشرى پیشرفته

و قبـل از آن   -زندانهاى عراق دیدند و یا از آن مطلع شدند. فجایعى که براى ملت عـراق 
سه سال قبـل   ،ا نیست. در دوپیش آمده است، منحصر به این چیزه -براى ملت افغانستان

ي وسـیله  کاروان عروسى در افغانستان بمباران شد و ماه قبل در عراق مجلس عروسى به
ي مـردان  هواپیماهاى انگلیسى به عزا تبـدیل گردیـد. تحقیـر جوانهـاى عراقـى، شـکنجه      

هـاى عراقـى،   ض به زنان و نوامیس عراقى، وارد شدن به حریم امـن خـانواده  عراقى، تعرّ
وجود آوردن براى ملت عراق، همه سرریزهاى همان حرکتى است که  ولت فرمایشى بهد

وقتى شروع شد، این نتایج بطور قهرى به دنبال آن هست. معنویـت از دسـتگاه سیاسـت    
حذف شده است. در گذشته هم حکام و مستبدین و دیکتاتورهاى دنیا در شرق و غـرب  

امها و شعارهاى زیبایى مثـل حقـوق بشـر، حقـوق     عالم از این کارها میکردند؛ اما وقتى ن
ي علم گذاشتند، دورى انسان و رأى انسان براى اروپاییها شناخته شد، و وقتى پا در جاده

ع بود و معنا میشد، براى بشـریت خیـر بـه    از معنویت نگذاشت این شعارها آنطور که توقّ
ى مکتـب سیاسـى امـام    ي شر و فساد شد. حـرف نـو  بار آورد؛ همانها براى بشریت مایه

ریزیهـاى یـک قـدرت سیاسـى،     ي ارکان برنامهبراى دنیا این است که در همهبزرگوار ما 
سیاست با معنویت، و قدرت با اخالق همراه شود و اصول اخالقى مـورد مراعـات قـرار    

 گیرد. شاخص اول از شاخصهاى اساسىِ مکتب سیاسى امام این است.

 قاد راسخ و صادقانه به نقش مردم  شاخص دوم مکتب سیاسی امام؛ اعت
شاخص دوم، اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مـردم اسـت؛ هـم کرامـت انسـان، هـم       

ـ  کننده بودن ارادهتعیین ت انسـانى، هـم ارزشـمند و    ي انسان. در مکتب سیاسى امـام، هوی
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ي ارزشـمندى و کرامـت داشـتن    داراى کرامت است، هم قدرتمند و کارساز است. نتیجه
مردم بایـد نقـش اساسـى ایفـا      يي سرنوشت بشر و یک جامعه، آرااست که در اداره این

کـه از مـتن اسـالم گرفتـه شـده       -کند. لذا مردمساالرى در مکتب سیاسى امام بزرگوار ما
مردمساالرىِ حقیقى است؛ مثل مردمساالرى امریکایى و امثال آن، شعار و فریب و  -است

ي خود، با خواسـت خـود و بـا    دم با رأى خود، با ارادهاغواگرىِ ذهنهاى مردم نیست. مر
ایمان خود راه را انتخاب میکنند؛ مسئوالن خـود را هـم انتخـاب میکننـد. لـذا دو مـاه از       

به رأى مردم گذاشـت.  از انقالب را  پیروزى انقالب نگذشته بود که امام اصل نظامِ برآمده
ن نظـامى در دنیـا میکننـد، رفتـارى کـه      شما این را مقایسه کنید با رفتـارى کـه کودتـاگرا   

حکومتهاى کمونیستى میکردند، و رفتارى که امروز امریکا میکنـد. امـروز امریکـا بعـد از     
پانزده ماه که با اشغال نظامى عراق را گرفته است، هنوز به مردم این کشور اجازه نمیدهد 

ي سازمان ملـل  یندهکه بگویند براى حکومت خود چه چیز و چه کسانى را میخواهند. نما
ییها در عراق حضور نظامى دارنـد، بایـد رأى   امریکادیروز مصاحبه میکند و میگوید چون 

اینهـا ایـن اسـت. نـام      دموکراسیحاکم امریکایى در انتخاب عناصر دولت مراعات شود! 
ــی ــواگرى اســت. دموکراس ــی، اغ ــک    دموکراس ــم، ی ــان ه ــورهاى خودش ــى در کش حت

حسـابى  ي تبلیغات رنگین و پولهاى بىفروشى به وسیلهلوهمردمساالرى حقیقى نیست؛ ج
مردم گم اسـت. در مکتـب سیاسـى امـام رأى      ياست که در این راه خرج میکنند؛ لذا آرا

کننده است. این، کرامـت و ارزشـمندى   مردم به معناى واقعى کلمه تأثیر میگذارد و تعیین
ي أى مردم معتقد بـود کـه بـا اراده   رأى مردم است. از طرف دیگر امام با اتکا به قدرت ر

ي قدرتهاى متجاوز جهانى ایستاد؛ و ایستاد. در مکتب پوالدین مردم میشود در مقابل همه
ـ«سیاسى امام، مردمساالرى از متن دین برخاسته اسـت؛ از   ـ  برخاسـته   1»ـ 

َ «اســت؛ از  ِ ْ ُ
ْ ــ ِ  َ  ِ ِ ــ ْ َ ِ  َ ــ َّ

َ
ــ 

َّ  َ ــ ــا ایــن را از کســى وام  بر 2»ُ خاســته اســت. م
ي حکومتها را باید غربیها اي میخواهند وانمود کنند که نقش مردم در ادارهایم. عدهنگرفته

ییها امریکابیایند به ما یاد بدهند! غربیها خودشان هنوز در خم یک کوچه گرفتارند! همین 
پـنج   و که سى -پهلوى رادرضاى ، دیکتاتورهایى از قبیل محمدموکراسیو همین مدعیان 

                                           
 .38ي یهآ ي شوري،سوره 1
 همو بود که تو را با یارى خود و مؤمنان نیرومند گردانید.. 62ي یهآ ي أنفال،سوره 2
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سـال در   سال در این مملکت دیکتاتورى مطلق داشت و قبل از او پدرش حـدود بیسـت  

در آغوش گرفتند و پشتیبانى کردند و از آنها حمایت کردنـد.   -این کشور دیکتاتورى کرد
 اینها را ببیند، بـه  دموکراسیمیخواهد هرکس  اند؟! دروغ میگویند.دموکراسیاینها طرفدار 

امریکـایى را   دموکراسیعراق برود. برود رفتار آنها را با مردم مظلوم افغانستان ببیند. برود 
آنها این اسـت؛ مـا از اینهـا     دموکراسیدریغ امریکا از شارونِ جنایتکار ببیند. یاز حمایت ب
یاد بگیریم؟! اینها براى انسـان نقـش و ارزش قائلنـد؟ شـما ببینیـد امـروز در        دموکراسی
افتد. آیا فلسطینیها انسان نیستند؟ آیا صاحب سـرزمین  فاق مىچه فجایعى دارد اتّ فلسطین

تـرین و فجیعتـرین   خود نیستند؟ آیا حق ندارند رأى و عقیده داشته باشند؟ امـروز زشـت  
دارد  -و قبل از ایـن در بسـیارى از منـاطق دیگـر     -رفتار در فلسطین و عراق و افغانستان

کسانى که این رفتارهاى زشت را انجام میدهند، خجالـت   صورت میگیرد؛ آن وقت همان
جمهور امریکا وقیحانه ادعا میکند که رسـالت  میکنند! رئیس دموکراسینمیکشند و ادعاى 

آنهـا را در   دموکراسیدر دنیا و خاورمیانه بر دوش او سنگینى میکند!  دموکراسیگسترش 
مـردم دنیـا دارنـد     -کـم هـم نیسـتند   که در عراق و گوانتانـامو   -زندانهاى امثال ابوغریب

و حقوق بشر آنهاست! بسیار غافالنه است اگـر کسـى در داخـل     دموکراسیمیبینند. این، 
 دموکراسـی جوامع ما و در میان امت اسالمى خیال کند که غربیها باید بیایند به ملتهاى ما 

انصاف برخوردار از ع داریم گویندگان و نویسندگانى که و مردمساالرى یاد بدهند! ما توقّ
هستند، طورى حرف نزنند و طورى ننویسند که گویى امروز آنها دارند به مـردم مـا پیـام    
مردمساالرى میدهند. مردمساالرى را امام آورد؛ مردمساالرى را انقالب آورد. در کشـورى  

کـه مثـل یـک لحظـه گذشـته       -هاى بسیار کوتاهکه در طول قرنهاى متمادى، جز در برهه
ي مردم را نمیدانستند (مـا در طـول عمـر خـود چشـممان بـه       ى رأى و ارادهمعنا -است

صندوق رأى نیفتاده بود! براى رأى مردم ایران کسى ارزش قائـل نبـود و دیکتاتورهـا در    
اعتنایى را به مردم مـا میکردنـد) امـام و انقـالب و     تمام دوران حکومت خود بیشترین بى
اي طورى حرف میزنند که گویا ما تـازه داریـم   عده نظام اسالمى ما مردمساالرى را آورد.

انصافى نیست؟ این چشم بستن بر روى حقیقـت  وارد میدان مردمساالرى میشویم! این بى
 نیست؟
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 شاخص سوم مکتب سیاسی امام؛ نگاه جهانیِ مکتب  
المللى و جهانىِ ایـن مکتـب   شاخص سوم از شاخصهاى مکتب سیاسى امام، نگاه بین

ي سیاسى خود، بشریت است؛ نـه فقـط ملـت ایـران.     مام در سخن و ایدهاست. مخاطب ا
ملت ایران این پیام را به گوش جان شنید، پایش ایستاد، بـرایش مبـارزه کـرد و توانسـت     

ي بشریت اسـت. مکتـب   ت و استقالل خود را بدست آورد؛ اما مخاطب این پیام، همهعزّ
ي ي امـت اسـالمى و همـه   را براى همـه  ت و ایمانسیاسى امام این خیر و استقالل و عزّ

بشریت میخواهد؛ این رسالتى است بر دوش یک انسـان مسـلمان. البتـه تفـاوت امـام بـا       
کسانى که براى خود رسالت جهانى قائلند، این است که مکتب سیاسـى امـام بـا تـوپ و     

ییهـا  اامریکتانک و اسلحه و شکنجه نمیخواهد ملتى را به فکر و به راه خود معتقـد کنـد.   
را توسـعه دهـیم. راه    دموکراسـی هم میگویند ما رسـالت داریـم در دنیـا حقـوق بشـر و      

افـروزى و  ، کاربرد بمب اتم در هیروشیماست؟! توپ و تانک و جنگدموکراسیگسترش 
کودتاگرى در امریکاى التین و آفریقاست؟! امروز هم در خاورمیانه این همه دغلبـازى و  

چشم میخـورد. بـا ایـن وسـایل میخواهنـد حقـوق بشـر و        فریبگرى و ظلم و جنایت به 
شان را گسترش دهند! مکتب سیاسى اسالم فکر درست و سخن نوى خود رسالت جهانى

جـا   را با تبیین در فضاى ذهن بشریت رها میکند و مثل نسیم بهارى و عطر گلها در همه
نـد و از آن بهـره   ي درسـتى داشـته باشـند، آن را استشـمام میکن    میپیچد. کسانى که شـامه 

انـد. فلسـطینیها   ي آن را بـرده که امروز در بسیارى از کشورهاى دنیا بهره میبرند؛ همچنان
ایـم؛ لبنانیهـا میگوینـد مـا     میگویند ما حیات دوباره و بیدارى خود را از پیـام امـام گرفتـه   

پیروزى خود بر ارتش رژیم صهیونیستى و اخـراج صهیونیسـتها را از مکتـب امـام درس     
جوانهاى مسلمان، روشنفکران مسـلمان، نخبگـان    -ي دنیاایم؛ مسلمانها در هر نقطهگرفته

ي از مکتـب  فتوحات فکرى خود در میـدانهاى سیاسـى را برخاسـته و برآمـده     -مسلمان
ت میکنند؛ ایـن همـان   هاى امت اسالمى با نام اسالم احساس عزّفکرى امام میدانند؛ توده

ام به مسائل بشر است؛ مخصوص دنیاى اسـالم هـم نیسـت؛ لـذا     المللىِ مکتب امنگاه بین
ب امت اسالمى بـراى مـا   ئي اصلى است؛ مصاي فلسطین براى ما یک مسئلهامروز مسئله

افتد، براى ملت ایران و کسانى که بـه نـام و   فاق مىدردناك است. آنچه در دنیاى اسالم اتّ
ساسى است؛ نمیتوانند نسـبت بـه ایـن    یاد امام بزرگوار دلبسته و دلخوش هستند، مسائل ا
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تفاوت بگذرند. براى همین است که دنیاى استکبار میخواهد بزرگترین جنایتهـا  مسائل بى

که دیگر ملتهاى مسلمان نبیننـد، نفهمنـد    را نسبت به ملتهاى مسلمان انجام دهد؛ در حالى
اعتـراض میکنـد،   و تصمیم نگیرند؛ حتى اعتراض هم نکنند. ملت ایران میبینـد، میفهمـد،   

 تفاوت نمیماند.موضع میگیرد و نسبت به مسائل دنیاى اسالم بى

 شاخص چهارم مکتب سیاسی امام؛ پاسداري از ارزشها  
شاخص مهم دیگر مکتب سیاسى امام بزرگوار ما پاسدارى از ارزشهاسـت، کـه مظهـر    

انقـالب اسـالمى و    فقیه روشن کردند. از اول ي والیتآن را امام بزرگوار در تبیین مسئله
فقیـه را   ي والیـت انـد مسـئله  پیروزى انقالب و تشکیل نظام اسالمى، بسیارى سعى کرده

ها و نادرست، بد و برخالف واقع معرفى کنند؛ برداشتهاى خالف واقع و دروغ و خواسته
عات غیرمنطبق با متن نظام سیاسى اسالم و فکر سیاسـى امـام بزرگـوار. اینکـه گـاهى      توقّ

هاى مجذوب دشمنان این حرفها را میپراکنند، مربوط به امروز نیسـت؛  ید تبلیغاتچیمیشنو
 آموزها و تبلیغات دیگران این حرفها را مطرح میکردند.از اول، همین جریانات و دست

 ي فردي  مفهوم مترقّی والیت فقیه؛ پاسداري از جهتگیري نظام، نه حکومت مطلقه
ي فردى معرفى کنند؛ این را به معناى حکومت مطلقه اي سعى میکنند والیت فقیهعده

ول کشـور  ئولیتهاى ارکـان مسـ  ئنافى مس -طبق قانون اساسى ما -دروغ است. والیت فقیه
ولیت دستگاههاى مختلف و ارکان کشور غیرقابل سلب اسـت. والیـت فقیـه،    ئنیست. مس

چپ و راست  جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به
 فقیـه اسـت. بنـابراین والیـت     ترین مفهوم و معناى والیتیترین و محوریاست؛ این اساس

آنطـورى کـه    -کننـده اسـت  فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتىِ محض و احیاناً نصـیحت 
نه نقش حاکمیـت اجرایـى در    -بعضى از اول انقالب این را میخواستند و ترویج میکردند

د؛ چون کشور مسئوالن اجرایى، قضایى و تقنینى دارد و همه بایـد بـر   ارکان حکومت دار
ولیتهاى خـود باشـند.   ئولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسـخگوى مسـ  ئاساس مس

ي تالشـهاى  ي پیچیـده و درهـم تنیـده   فقیه این است کـه در ایـن مجموعـه    نقش والیت
ها باشـد؛ نبایـد بـه چـپ و راسـت      گوناگون نباید حرکت نظام، انحراف از هدفها و ارزش

ى نظـام بـه سـمت هـدفهاى آرمـانى و      بانىِ حرکت کلّانحراف پیدا شود. پاسدارى و دیده
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فقیه است. امام بزرگوار این نقش را از مـتن   ترین نقش والیتیاش، مهمترین و اساسعالى
یخ شیعه و که در طول تار فقه سیاسى اسالم و از متن دین فهمید و استنباط کرد؛ همچنان

تاریخ فقه شیعى در تمام ادوار، فقهاى ما این را از دین فهمیدند و شناختند و به آن اذعان 
ق آن فرصت پیدا نکردند، اما این را جزو مسلّمات فقـه اسـالم   کردند. البته فقها براى تحقّ

 شناختند و دانستند؛ و همینطور هم هست. 

 هاي والیت فقیه در مکتب سیاسی امامضابطه
هاى دینـى  ي خود، هم از معیارها و ضابطهولیت بسیار حساس و مهم، به نوبهئاین مس

فقیـه، طبـق    هاى رهبرى و والیـت و هم از رأى و خواست مردم بهره میبرد؛ یعنى ضابطه
ي کشـورهاى  هـاى دینـى اسـت؛ مثـل ضـابطه     مکتب سیاسى امـام بزرگـوار مـا، ضـابطه    

قدرتمند و ثروتمند نیست. آنها هم ضـابطه دارنـد و   دارى، وابستگى به فالن جناح سرمایه
در چارچوب ضوابطشان انتخاب میکنند، اما ضـوابط آنهـا ایـن اسـت؛ جـزو فـالن بانـد        
قدرتمند و ثروتمند بودن، که اگر خارج از آن باند باشـند، ضـابطه را ندارنـد. در مکتـب     

ابطه عبارت است از ي معنوى است. ضسیاسى اسالم، ضابطه، اینها نیست؛ ضابطه، ضابطه
آورد؛ درایت، مصالح کشور و آورد؛ تقوا، شجاعت مىعلم، تقوا و درایت. علم، آگاهى مى
هاى اصلى است برطبق مکتب سیاسى اسالم. کسـى کـه   ملت را تأمین میکند؛ اینها ضابطه

ها از او سلب شـود و فاقـد   در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر یکى از این ضابطه
ي مردم کشور هـم طرفـدارش باشـند، از اهلیـت     ها شود، چنانچه همهز این ضابطهیکى ا

ساقط خواهد شد. رأى مردم تأثیر دارد، اما در چـارچوب ایـن ضـابطه. کسـى کـه نقـش       
ي ي تقوا یا ضابطهي علم یا ضابطهفقیه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه رهبرى و نقش ولى

او را بخواهنـد و بـه نـامش شـعار هـم بدهنـد، از        درایت از او سلب شد، چنانچه مـردم 
ولیت را ادامه دهد. از طرف دیگـر کسـى کـه داراى    ئافتد و نمیتواند این مسصالحیت مى

یعنـى   -ق پیدا میکنـد ي مجلس خبرگان تحقّوسیله این ضوابط است و با رأى مردم که به
ایـن ضـوابط را دارم؛    انتخاب میشود، نمیتواند بگوید من -متصل به آراء و خواست مردم

نداریم. مردم هسـتند کـه انتخـاب میکننـد. حـق      » باید«بنابراین مردم باید از من بپذیرند. 
ي مـردم  ق به مردم است. ببینیـد چقـدر شـیوا و زیبـا ضـوابط دینـى و اراده      انتخاب، متعلّ
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ترکیب یافته است؛ آن هم در حساسترین مرکزى که در مدیریت نظـام وجـود دارد. امـام    

 ن را آورد. ای

 علت حمالت دشمنان امام؛ به امام و اصل والیت فقیه
بدیهى است کـه دشـمنان امـام خمینـى و دشـمنان مکتـب سیاسـى او از ایـن نقـش          

آید؛ لذا او را آماج حمالت قرار میدهند. در رأس اینها کسانى هستند که به خوششان نمى
ى و معنـوى ایـن   رت منـابع مـاد  برکت امام بزرگوار ما و مکتب سیاسى او، دستشان از غا

کشور کوتاه شده است. آنها جلودارند، یک عـده هـم دنبالشـان حرکـت میکننـد. بعضـى       
 میفهمند چکار میکنند، بعضى هم نمیفهمند چکار میکنند.

 شاخص پنجم مکتب سیاسی امام؛ عدالت اجتماعی  
ي عدالت هي مکتب سیاسى امام عرض میکنم، مسئلاي که بعنوان شاخصهآخرین نکته

ترین خطوط در مکتـب سیاسـى   یاجتماعى است. عدالت اجتماعى یکى از مهمترین و اصل
 -در قانونگذارى، در اجـرا، در قضـا   -هاى حکومتي برنامهامام بزرگوار ماست. در همه

باید عدالت اجتماعى و پر کردن شکافهاى طبقاتى، مورد نظـر و هـدف باشـد. اینکـه مـا      
امـا ثروتهـا در    -ى را باال میبریمیعنى تولید ناخالص ملّ -ند میکنیمبگوییم کشور را ثروتم

ي کثیرى هم از مردم دستشان خـالى باشـد، بـا    اي به نفع یک عده انبار شود و عدهگوشه
مکتب سیاسى امام نمیسازد. پر کردن شکاف اقتصادى در بـین مـردم و رفـع تبعـیض در     

ولیت ئتـرین مسـ  طبقات مردم، مهمترین و سختى در میان ي از منابع گوناگون ملّاستفاده
ي کسـانى کـه در دسـتگاههاى    ریزان، قانونگذاران، مجریـان و همـه  ي برنامهماست. همه

گوناگون مشغول کار هستند، باید ایـن را مـورد توجـه قـرار دهنـد و یکـى از مهمتـرین        
 حساب آورند. شاخصهاى حرکت خود به

رى کرد. بیست و پنج سـال از آن زمـان میگـذرد.    این مکتب، نظام اسالمى را بنیانگذا
بیشترین حمالت هم در طول این بیست و پنج سال به کشور و ملـت مـا و ایـن مکتـب     

ي علم، در روز پیشرفت کرده است. ملت ما در زمینهسیاسى شده است؛ اما ملت ما روزبه
هیهـاى گونـاگون، در   ي ارتقاى آگاالملل، در زمینهي سیاست بیني عمران، در زمینهزمینه
ي بدست آوردن قدرت فناورى و احیاى ي ساخت زیربناهاى عظیم کشور، در زمینهزمینه
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هاى دیگر، پیشرفتى داشته است که در گذشـته  استعدادهاى مردمى، و در بسیارى از زمینه
 حتى تصور آن را هم نمیکرده؛ این به برکت اسالم است...

 
مـا محکـم اسـت؛ راهمـان روشـن اسـت؛ مردممـان        ي خدا را شکر میکنیم کـه اراده 

اند و مکتب سیاسى امام، زنده و درخشنده است. دشـمنان مـا هـم قـدرت ملـت را      مؤمن
 اند.  اند و به آن اعتراف کردهفهمیده
 

 21/3/1383اللَّه مجتهدى، تي آیي علمیهاب و اساتید مدرسهدر دیدار طلّ

  ،            
توسط مرحـوم   -یعنى تقریباً هشتاد و پنج سال قبل -قمرى 1340ي قم در سال حوزه

یعنـى پـانزده سـال     -قمـرى  1355وجود آمد و در سـال   حاج شیخ عبدالکریم حائرى به
با درگذشت مؤسس آن حوزه، بظاهر متالشى شد؛ یعنـى در اوج اقتـدار و اختنـاق     -بعد

اي . وقتى مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائرى از دنیا رفت، همان چند صـد طلبـه  رضاخانى
منشـأ درآمـد و ترسـان، روزهـا     پول و بـى هم که در قم بودند، متفرق شدند. گرسنه و بى

ي فیضـیه  بیرون شهر قم میرفتند و در باغهاى اطراف قم مباحثه میکردند؛ شب به مدرسـه 
ي ترسانِ مرعوبِ از ي پراکندهاب آوارها در میان همان طلّهایشان برمیگشتند. امیا به خانه

اقتدار دستگاه و زیر فشار شدید اقتصادى و حیثیتى و سیاسـى، کسـى مثـل امـام خمینـى      
نهضـت   -قمـرى  1381یعنى در سـال   -ي قمبیرون آمد. چهل سال بعد از تشکیل حوزه

سال، چندین سـالش بـا ایـن     روحانیت شروع شد؛ اینها خیلى معنا دارد. تازه از این چهل
ت گذشته بود. شد 

 

 ّ        
اب و انداختن ي فیضیه و زدن طلّشمسى که حوادث مدرسه 1342در فروردین سال 
ي وقت طلبه بام پیش آمد، همان روز ما منزل امام رفتیم. بنده آنآنها از باالى پشت

ي علمیه، شمشیر درضا علیه حوزهماها. دستگاه اختناق محمن شجوانى بودم در سن اآل
این را من به چشم خودم  -را از رو بسته بود. در خیابان ارم قم طلبه جرأت نمیکرد
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طرف برود! کماندوهاى دستگاه شاه مثل شمر میریختند  از این طرف خیابان به آن -دیدم

ش را پاره میکردند. در چنین اش را برمیداشتند و لباسسرش، کتکش میزدند، عمامه
 -شان رفتندبعد از نماز مغرب و عشا به خانه )علیهاللَّه رضوان(آورى، آن روز امامحالت رعب
ي ها هم رفتند، بنده هم بودم. ایشان خاطرهطلبه -ن هم در قم هستاي که اآلهمین خانه

روز  رى کردند و گفتند آنها به بیرون از قم را یادآواختناق دوران رضاخانى و رفتن طلبه
ما اینطور زندگى کردیم؛ آنها رفتند و ما ماندیم؛ حاال هم اینها خواهند رفت و شما 

ي الهى. خداى متعال وعده خواهید ماند. این پیشگویىِ امام بود؛ پیشگویىِ مبنى بر وعده
اشند، کرده است که اگر جماعتى در راه او مجاهدت و ایستادگى کنند و داراى ایمان ب

ي الهى دروغ نیست. خداى متعال راه را جلوى پاى قطعاً به هدف خواهند رسید. وعده
ُ «قدم دست انسان را میگیرد. وقتى هدف، خدا بود، بهانسان میگذارد و قدم َ  َ

َّ  َ
َ ُ ُ  ْ ُ َّ َ ِ ْ َ

َ شدن و . عمده، وجود این انگیزه و این ایمان است؛ وارد میدان 1» 
 خواهد شد.تالش کردن است. هر جا این باشد، موفقیت بدون تردید حاصل 

 

 (ره)      
روزى که در جامعه و کشور ما صد نفر، پانصد نفر، هزار نفر شخصیت روحانى مثـل  

مـد. وقتـى در   باشند، شما ببینید چه حرکت عظیمى در این جامعه به وجود خواهـد آ  امام
ي ما صدها نفر شخصیت داراى دانش دین و مسلط بر منطق و اسـتدالل دینـى، در   جامعه

افکنان وجود داشته باشند، ببینیـد چـه   ي با شبههي جدید و محاجهفلسفه و کالم و فلسفه
ي همین مجموعه، هزاران کتاب، مجلـه و  وسیلهافتد. وقتى به اتّفاق عظیمى در جامعه می

هاى علمى در سطح دنیا با زبانهاى مختلف منتشر شـود، شـما ببینیـد چـه خورشـید      مقاله
ي فضاى فکرى جهـان بشـرى پرتـو خواهـد افکنـد.      ي عالم بر همهفروزانى از این نقطه

 ي اینها شدنى است؛ خیاالت نیست. همه
 
 
 

                                           
 . نماییمیاند، به یقین راههاى خود را بر آنان مو کسانى که در راه ما کوشیده. 69ي یهآ ي عنکبوت،سوره 1
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 27/3/1383ي مجلس شوراى اسالمى، در دیدار نمایندگان هفتمین دوره

      
آوردنـد کـه در مجـالس    ر به یاد مىخاطر دارم که اوایل انقالب امام این را مکرّه من ب

کارى هست؛ اما تفاخر میکردند کـه در مجلـس مـا    دیگر در دنیا درگیریهاى شنیع و کتک
این حرفها نیست؛ مباحثه و مجادله هست. این، مهم اسـت. مـا بایـد ببینـیم دیگـران چـه       

 ي ضعف آنها محسوب میشود؛ از آن پرهیز کنیم. ند که نقطهمیکن
  

   ّ      
ي صحیح بر سر مسائل اساسى کشور، جاى چالش منطقى و بحث و مجادله

همینجاست. بنده با مجادالت داخل مجلس هیچ مخالفتى ندارم؛ خیلى موافقم. 
هاى طلبگى است. ر میفرمودند که مجلس جاى مباحثه، مثل مباحثهمکرّ )علیهاللَّه رضوان(امام

دو نفر طلبه وقتى با همدیگر مباحثه میکنند، گاهى سر یکدیگر داد هم میکشند؛ اما این 
هاى سیاسى است، نه از روى دادکشیدن نه از روى کینه است، نه از روى انگیزه

ه نظر او حقیقت است، دفاع میکند، هاى شخصى است؛ این شخص از حقیقتى که بانگیزه
آن شخص هم از نظرِ خودش دفاع میکند؛ غالباً هم به یک نتیجه میرسند. فرق است بین 
جنجال صاحبنظران و مجادالت منطقىِ اصحاب علم و تجربه و تخصص، با غوغاهاى 

 1.دبستانى
  

         
گیرى کننـد  کسانى که میخواهند نکته -غالباً مخالفان شماهارا » ذوب در والیت«تعبیر 

به کار میبرنـد؛ والّـا بنـده ایـن حـرف را از آدمهـاى حسـابى کمتـر          -و مضمونى بگویند
ام. بنده نمیفهمم معناى ذوب در والیت را. ذوب در والیت یعنـى چـه؟ بایـد ذوب    شنیده

                                           
 و مسـئوالن  بـا  در دیدار«و » 1382/ 07/03، ار نمایندگان مجلس شوراى اسالمىدید«مضمون این مطلب در  1

/ 14، خمینـى  سـیداحمد  حـاج  والمسـلمین  االسـالم حجـت  همراه به ایران، اسالمى جمهورى نظام کارگزاران
در دیـدار  «و » 03/1371/ 20، اسـالمى  شـوراى  مجلـس  ي چهارمدوره نمایندگان دیدار در«و » 09/1369

 نیز تکرار شده است. » 26/9/1382ن و دانشجویان قزوین، استادا
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در امـام  «که شهید صدر گفت در اسالم شد. خود والیت هم ذوب در اسالم است. روزى 

، تنها شاخص صـحت راه،  »او در اسالم ذوب شده استکه  خمینى ذوب شوید؛ همچنان
شخص امام بود؛ نه قانون اساسى بود، نـه جمهـورى اسـالمى بـود، نـه نظـامى بـود، نـه         

هـا و جریانهـا و خطـوط مختلـف، یـک قامـت       ي هوىي آشفتهدستگاهى بود. در صحنه
علمِ سرافراز وجود داشت و او امام بود؛ شهید صدر میگفـت در او ذوب  برافراشته و یک 

شوید. راست هم میگفت؛ ذوب در امام، ذوب در اسـالم بـود. امـروز اینطـورى نیسـت.      
 ذوب در رهبرى، ذوب در شخص است؛ این اصالً معنا ندارد.  

 
 1383/ 04/ 15و روحانیون استان همدان،  علمادر دیدار 

   ّ        
گرایش سلوکى و معنوى هم داشت؛ یک مقدار  )علیهاللَّه رضوان(مرحوم شهید مطهرى

، یک مقدار متأثر از مصاحبت و شاگردى مرحوم متأثر از مصاحبت و شاگردى امام
آشنا  ي طباطبایى، یک مقدار هم بعدها با بعضى از اهل دل و اهل حال مأنوس وعلّامه

 شده بود.
 

    » «ّ   
اند. به هر کـدام از شـماها بـه چشـم     یک شما نه تنها مخالفند، بلکه دشمناینها با یک

منبعى براى روشنگرى و افشاگرى نگاه میکنند؛ که اگر این منبع فعال شود و کار بکنـد و  
دهد، کار بر استکبار دشمن دشوار خواهد شد.  باطن و استعداد و ظرفیت خودش را بروز
سـرها و  بهیک عمامههستید. اینها با یک خمینى از نظر آنها هر یک از شما بالقوه یک امام

بنـدى و بـر   اند؛ چرا؟ چون بناى کار آنها بر ظلمات، بر چشـم ها و روحانیون دشمنطلبه
 روى کار کشیدن است.   کتمان حقیقت و پرده

 
 1383/ 04/ 19مسئوالن و نخبگان استان همدان،  در دیدار

           
اند. حقیقتاً ملت ایـران از لحـاظ شاخصـهاى شخصـیتى،     این مردم، بسیار مردم خوبى
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عت و الطبع، باگذشت، باایمان، عازم، داراى شجااند؛ منیعي اوجکرامتى و ارزشى در نقطه
نمیفهمید. نخستین کسى  کس اینها را بخوبی امامبراى فداکارى. قبل از انقالب، هیچ آماده

که از شخصیتهاى برجسته، این خصوصیات را در مردمِ ما شناخت و جست و روى آنهـا  
وقت من با بعضى از بزرگان تماس میگرفتم و چیزى بزرگوار ما بود. همان تکیه کرد، امام

آیند، مردم نمیکنند، این مـردم  انداختند: مردم نمیآنها تقصیر را گردن مردم می میگفتم؛ اما
ي مقابل آنها، این مردم را شناخت؛ به این مردم اعتمـاد کـرد؛ بـا    در نقطه را ول کنید. امام

این مردم صادقانه حرف زد؛ منتظر نشد مردم راه بیفتند؛ اول خودش راه افتاد؛ رهبر یعنـى  
و یک راهنماى معمولى این است که راهنما اشـاره میکنـد    ن رهبرى مثل اماماین. فرق میا

جا بروى، از اینجا برو؛ بعد بپیچ دسـت راسـت، بعـد بپـیچ     و میگوید اگر میخواهى فالن 
آمـدنى  هرکس  افتد و خودش به طرف مقصد میرود؛ میگویددست چپ؛ اما رهبر راه می

آیند، و مردم بـا او  ایشان مطمئن هم بود که مردم میاینطورى بود.  است، با من بیاید؛ امام
بنده خودم را  -بینآمدند. اول، او این خصوصیات را کشف کرد و ما بعنوان آدمهاى کوته

تجربه و بعنوان کسى که مـردم را درسـت نمیشناسـد، بـا حیـرت و تعجـب       کم -میگویم
اول در انقـالب تجربـه    حرکت عظیم مردم را تماشا کردیم و مجذوب او شدیم. این را ما

کردیم. ما خیال نمیکردیم خیلیها اینطور به میدان بیایند؛ امـا آمدنـد؛ جـان دادنـد، جـوان      
شان را دادند و هر جا براى انقالب الزم بود، ایسـتادند. اکثریـت عظیمـى از    دادند، هستى

الهاى مردم اینطور بودند. بعد جنگ شد و آنطور به میدان آمدند. و من امـروز پـس از سـ   
ام، وقتى تفرّس و دقّـت میکـنم، میبیـنم    متمادى که مسئولیتهاى گوناگون و سنگینى داشته

 این مردم، همان مردم انقالبند.
 

 19/10/1383دى،  19مناسبت سالروز قیام در دیدار مردم استان قم به

؛           
نشـانده  د که ملت ایران از فشار دیکتاتورى رژیم دستمسئله هم بطور خالصه این بو

از یک طرف، فشار زندگى از یک طرف، فشار تحمیـل فرهنـگ فسـاد از یـک طـرف، و      
ي خارجى و بطور مشخص عوامل و عناصر امریکایى از یک طرف، به سـتوه آمـده   سلطه

ور کامـل  ي عمومى از ایمان مـذهبى ملـت ایـران بطـ    شم عمومى و این انگیزهبود. این خ
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ي تعریـف نشـده   سیراب شد و معنا پیدا کرد. این خشم عمومى، خشم کور نبود؛ انگیـزه 

نبود؛ مردم میفهمیدند که چه میخواهند و چکار میخواهند بکنند؛ و این بـر اثـر تعلیمـات    
بزرگـوار   نظیـر امـام  اسالمى بود. حرکت طلّاب جوان و فضالى وزین به دنبال رهبرى بى

تمادى این خودآگاهى را در ملت ایران بـه وجـود آورده بـود کـه ایـن      در طول سالهاى م
ي سرافکندگى است؛ و این وضعیت قابل تغییر وضعیت براى یک ملت و یک کشور مایه

 یافتن است؛ و فقط هم بدست خود مردم ممکن است تغییر پیدا کند.
 

          
ام. العین این را مشاهده کردهسر ملت ایران است؛ من به رأى دست قدرت الهى پشت

وقت در بستر بیمارى بودند و من به عیادت ایشان رفته بودم. بنده به ایشان امام یک
اي عرض کردم؛ ایشان هم در جواب گفتند آنچه من در این چند سال دیدم، این جمله

ا را دارد پیش میبرد. بنده در این سر ملت ایران است و کاره است که دست قدرتى پشت
ام. چقدر براى این ملت خواب پریشان دیده شد و چند سال این دست قدرت را دیده

توطئه چیده شد؛ چقدر دشمنان این ملت پول خرج کردند تا این ملت را عقب نگه دارند 
ن مردمت ایو مرزهاى این ملت را بشکنند و بر این ملت تسلط پیدا کنند؛ اما بخاطر هم- 

شاءاللَّه بعد از این هم همینطور نتوانستند و بدانید ان -که دست قدرت الهى پشتش بود
 1خواهد بود.

 
 

                                           
مراسم بیعت اقشار مختلف مردم محالت، دلیجان و نراق، دزفـول، الرسـتان، بندرلنگـه،    «مضمون این مطلب در  1

ي جمعه، روحـانیون و نماینـدگان   المرد فارس، فالورجان، قهدریجان، کلیشاد و اصناف شهررى، به همراه ائمه
 االسالمحجت همراه به آزادگان، از کثیرى گروه با دیدار«و » 1368/ 04/ 10لس شوراى اسالمى، آنان در مج
 نظـام  کـارگزاران  و مسـئوالن  بـا  در دیـدار «و » 05/1369/ 29، جمهوررئیس رفسنجانى هاشمى والمسلمین
 در«و » 09/1369/ 14، خمینـى  سـیداحمد  حـاج  والمسلمین االسالمحجت همراه به ایران، اسالمى جمهورى

در مراسـم تنفیـذ حکـم ریاسـت جمهـورى      «و » 04/1370/ 08، تیـر  هفـتم  شـهداى  هـاى خـانواده  با دیدار
االسالم والمسلمین تحج»د خاتمىسی13/11در دیـدار اقشـار مختلـف مـردم،     «و » 12/5/1376، »دمحم /

در دیـدار اعضـاى   «و » 19/10/1383دى،  19مناسبت سالروز قیـام   در دیدار مردم استان قم به«و » 1378
  نیز تکرار شده است.» 10/3/1384ستاد برگزارى مراسم سالگرد ارتحال امام خمینى(ره)، 
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 1383/ 23/10در دیدار مسئوالن عقیدتى، سیاسى نیروى انتظامى، 

        
یکى از الهامات الهى و اي به نام عقیدتى، سیاسى در نیروهاى مسلّح، حضور مجموعه

 اندرکار امور کشور بود. ي دستبزرگوار ما و مجموعه از برکات پروردگار بر امام
 

 10/11/1383در دیدار مردم پاکدشت، در سالروز عید سعید غدیر، 

؛            
ي نقاط د، میبینید که بیدارى مسلمانان در همهامروز وقتى به دنیاى اسالم نگاه میکنی

نشین عالم و در کشورهاى اسالمى به برکت بیدارى ملت ایران است، و ملت مسلمان
ي خود را در که جان خود را به میدان آورد، سینه -ایران به برکت رهبرى امام بزرگوار

پا در این میدان  -دمقابل تیرهاى دشمن سپر کرد و صادقانه حرف زد و صادقانه عمل کر
عظیم گذاشت. دنیایى که میخواهد ملل مسلمان را ذلیل ببیند، ملت ایران به برکت رهبرىِ 

ت خودشان را بر اینها تحمیل اي که امام بزرگوار نشان داد، عزّشجاعانه و مخلصانه
ود؛ لذا ي خورشیدىِ غدیر بي فروزندهپرتوى از چشمه )علیهاللَّه رضوان(کردند. والیت امام

وجود بیاورد، ملت را بیدار کند، ایران را بازسازى معنوى و  توانست این همه آثار را به
 مادى بکند.

 
 1383/ 19/11در دیدار پرسنل نیروى هوایى، 

؛          (ره)  
فجر براى بنـده اسـت؛    يهر سال روز نوزدهم بهمن، یکى از شیرینترین روزهاى دهه

بخشى است. محتوا و مضـمون نـوزده   ي پرمغز و الهامچون روزى پرمعنا و داراى خاطره
اگرچه  -بزرگوار ما در روز دشوارى بیعت کردند بهمن صرفاً این نیست که جمعى با امام

ي هدهنـد نشانفراتر از این است. در آن روز، این حرکت  -ي مهمى استخود این، مسئله
ي ما نسبت به کارى کـه میکننـد و راهـى    ي اعماق جامعهگسترش و نفوذ آگاهى در همه

ي کسانى که سعى میکنند حرکـت  اند، بود. برخالف تحلیلهاى مغرضانهکه در پیش گرفته
عظیم انقالب را حرکتى وانمود کنند که از درك و آگاهى برخوردار نبوده است، حرکـت  

 وى مردم بود. انقالب، یک حرکت آگاهانه از س
 



760  / ،  ، 
 5/12/1383 ى و صنعتى کشور،قان فنّدر دیدار جمعى از مهندسان و محقّ

       
هاى علمى، بزرگترین خدمت این است که این باور را به ما ایرانیهـا  بنظر من در زمینه

 ».مما میتوانی«بخشید که ما میتوانیم؛ همان تعبیرى که امام کردند: 
 

 1383/ 24/12آموزان، هاى اسالمى دانشي انجمندر دیدار اعضاى اتحادیه

     ِ 
ي بیگانـه گذرانـد تـا اینکـه زمینـه بـراى       سالها این ملت در سختیهاى ناشى از سـلطه 

ي همـه  ، پرقدرت، با اراده و عزم راسخ و نافذ درحکیم اسالمى آماده شد. رهبرى انقالب
دلها، در میان مردم به وجود آمد و وارد میدان شد؛ ملت هم تجربه پیدا کرده بودنـد؛ لـذا   

اثر ماند؛ چون ملت و رهبران در اسالمى شکل گرفت و این دفعه ترفند دشمن بى انقالب
 اسالمى تجربه پیدا کرده بودند.  انقالب

 

    ِ   
ساله به میدان نبرد رفتند و چهار سال، پـنج سـال، شـش سـال،     ده، هفدهجوانهاى شانز

در میدان نبـرد ماندنـد و سـپس بعنـوان شخصـیتهاى       -به اختالف اشخاص -هشت سال
که آن  -برجسته و آگاه و توانا و باکفایت از میدان جنگ بیرون آمدند. بسیج عمومى مردم

را آنچنان آبدیده و آگاه کرد که هم در دفاع جوانهاى ما  -انجام گرفت روز به دستور امام
هاى دیگـر نقـش ایفـا کردنـد؛ امـروز هـم       مقدس توانستند نقش ایفا کنند، هم در صحنه

 همینطور است.
 

 27/12/1383در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 

       
را که در آن کشور دیده بودم، بـراى امـام    ايمن از سفر الجزایر برگشته بودم و منظره

ن هم نـه  تشریح کردم و گفتم این استقبال مربوط به شخص من نبود؛ تکریم شما بود. اآل
کدام از مسئوالن کشور که به دیگـر کشـورها   شخص من، نه شخص آقاى خاتمى، نه هیچ
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اشـخاصِ ماهـا را   میروند و اینگونه مورد استقبال قرار میگیرند، مورد نظر نیسـتند؛ مـردم   
نمیشناسند؛ شاید اسم ما را بدانند، اما انقالب و امام را میشناسند؛ همان شخصیتى که مثل 

چـه دشـمنها میخواسـتند، چـه      -خورشید در آسـمان دنیـاى اسـالم میدرخشـید و همـه     
اي از آن شخصـیت ممتـاز را   ن هم نمـودار و برگـه  آن را لمس میکردند. اآل -نمیخواستند
 جا بروید، وضعیت همینگونه است. ند. شما هرمشاهده میکن

 
 6/2/1384 االول،ربیع 17در دیدار کارگزاران نظام و سفراى کشورهاى اسالمى در 

       
دل مسلمانها را گرم کنید؛ آنها را به نیروى خودشان مطمئن کنید؛ آنها را با علم و 

وادار کنید؛ آنها را به ایستادگى در مقابل عقل و تدبیر به تقویت درونى خودشان 
َّ   ِ «زورگویىِ قدرتمندان عالم تشویق کنید. خداى متعال وعده کرده است: 

 َّ َ «؛ 1»  ِ ْ ُ
ْ  َ َ َ  َ َّ  َّ ِ َ  

َ ُ ُ  ْ ُ َّ َ ِ ْ َ
َ   ُ َ  َ

َّ ؛ خداوند کمک 2»َ 
ند راهنمایى خواهد کرد. امام بزرگوار ما، هم قوالً و هم عمالً این خواهد کرد، خداو

ي آن را در مقابل چشم خود دید، و دنیا شاهد درس را به ملت ایران داد و ملت ما نتیجه
 این معنا بود.

 
 1384/ 02/ 11در اجتماع بزرگ مردم کرمان، 

؛         
بدیهى است که رهبرى از فرد خاصى حمایت نمیکند؛ از معیارها حمایت میکند. البته 

ما دنبال این هستیم که این معیارها تحقّق پیدا کند. بنده دنبال این هستم که شخصـى سـر   
ي مجریه را اداره کند که خود را خدمتگزار مردم بدانـد و توانـایى داشـته    کار بیاید و قوه

ي و نظام اسالمى معتقد و پایبند باشد و حقیقتاً عـدالت و مبـارزه   مباشد و به آرمانهاى اما
 با فساد براى او حائز اهمیت باشد.  

 
 

                                           
 .178ي عبدالرزاق گیالنی)، ص المصباح الشّریعۀ (ترجمه 1
 نماییمیاند، به یقین راههاى خود را بر آنان مو کسانى که در راه ما کوشیده .69ي یهآ ي عنکبوت،سوره 2



762  / ،  ، 
 1384/ 02/ 11و روحانیون کرمان،  علمادر دیدار 

            
ن نفر جمعیت دارند. دهها مسلمانان در اکناف عالم تقریباً یک میلیارد و پانصد میلیو

نشین و میلیونها نفر در کشورهاى غیراسالمى زندگى میکنند؛ اینها احساس کشورِ مسلمان
شان امروز میتواند به اند که اسالم و دین و عقیده و گرایش و دلبستگى اعتقادىکرده

ینکه ما اند. بدون امهمترین سؤالهاى مطرح در دنیا پاسخ دهد؛ اینها احساس هویت کرده
اي ، دنیاى اسالم را فراگرفت. در هر نقطهو نام امام کرده باشیم، نام انقالب کاريدر دنیا 

، ، نام انقالباز دنیاى اسالم مسلمانى زندگى میکرد، اگر کسى میرفت، میدید نام امام
ها در آنجا مطرح است؛ این، استکبار را ترساند. دشمنی و شعارهاى انقالب معارف انقالب

 با ما بخاطر این است.
 

 1384/ 02/ 12هاى شهداى کرمان، در دیدار خانواده

؛      ّ   
 -که متعلّق بـه خـود آنهاسـت    -خداى متعال دو اجر بزرگ به اینها داد: یکى شهادت

. مگـر شـوخى   یکى هم نجات این کشور، حفظ آبروى ملت ایران و حفـظ آبـروى امـام   
دوران تسلط مادیگرى در دنیا، یک مرد معنوى بلند میشود؛ یک ملت مـؤمن و   است؟ در

مخلص و پرشور زیر پرچم او حرکت میکنند؛ میلیونها دل، میلیونها انسان و میلیونها اراده 
کـه بـه تنهـایى در     -آورنـد درهم تنیده میشوند و نظام جمهورى اسالمى را به وجود مـی 

ي وقـت دشـمن حقیـر و حکومـت خودکامـه      آن -اسـت  مقابل دنیاى اسـتکبار ایسـتاده  
ریزِ جالدى مثل حکومت بعثىِ صدام بیاید و امریکا و شـوروى و اروپـاى آن روز و   خون

مرتجعان منطقه هم به او کمک کنند تا بر این نظام و این ملـت و ایـن کشـور غلبـه پیـدا      
ریزد؛ ایـن چیـز کمـى    کند؛ مرزهاى او را بشکند؛ خاکش را بگیرد و آبروى این ملت را ب

هـاى شـما بیـرون آمـد و     بود؟ خداى متعال نگذاشت. دست نصرت خدا از آسـتین بچـه  
 اسالم یارى شد.  
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 1384/ 02/ 17در اجتماع بزرگ مردم جیرفت، 

    (ره)  
و  بزرگوار ما انقالب اسالمى و نهضت وسیع مبارزات اسالمى در ایران به رهبرى امام

روحانیون آگاه و مبارز و روشنفکران مؤمن و متـدین توانسـت مـوج بیـدارى را در ایـن      
کشور به وجود بیاورد، که منتهى شد به حرکت انقالب. انقالبِ یک ملـت چنـان قـدرتى    

 دارد که مستحکمترین دژهاى استکبار را درهم میشکند، و شکست. 
 

 1384/ 02/ 18در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان، 

          
مردم رفسنجان در دوران اختناق بـه معنـاى حقیقـى کلمـه در صـراط مسـتقیم الهـى        

بزرگـوار در سرتاسـر کشـور     پایدارى و پافشارى کردند. روزى که نام و یاد و فتواى امام
ـ به وسیله ود، مـردم رفسـنجان در شـهر    ي دستگاه پلیسىِ اختناقِ طاغوتى ممنوع و جرم ب

بزرگـوار نامگـذارى کردنـد؛ بـه نـام آن       ي خودشان، مسجدى به نـام امـام  شجاع و آزاده
 بزرگوار سخن گفتند و راه او را ترویج کردند.

 

  ِ       ِ   
د کـه اهـداف   یابد و درخشندگى و ماندگارى پیدا میکنـ جهاد یک ملت وقتى معنا می

ي عظـیم ملـت ایـران، اهـداف واالى الهـىِ      ي آن، اهداف واالیى باشد. مبارزهشدهتعریف
خود را تعریف و ترسیم کرد. ملت ایران و نظام جمهورى اسالمى و رهبر و پدر و معمار 

این هدفها را پاس داشتند؛ به سوى آن حرکـت   -بزرگوار ما امام -و این نظام این انقالب
 ي مادى و معنوى خود را در این راه گذاشتند.سرمایه کردند و
 

       ِ  ِ     
ي اساسـى  ي نظام اسالمى براى ملتهاى مسلمان در سراسر دنیا در همـین نکتـه  جاذبه

مان تـا  ي سعادت جوامع اسالمى دانست. ملتهاى مسـل کنندهنهفته بود که اسالم را تضمین



764  / ،  ، 
قبل از آنکه انقالب اسالمى به صحنه بیاید، میپنداشـتند نـام عـدالت در اردوگـاه چـپ و      

 -دارىیعنى نظام سـرمایه  -سوسیالیستى است، و رفاه و پیشرفت مادى در اردوگاه راست
ي زندگى همراه با رفاه مادى و عدالت اجتمـاعى را  قرار دارد. اسالم به صحنه آمد؛ وعده

و آنها مجذوب این شعار و این حرکـت عظـیم شـدند؛ لـذا در تمـام دنیـاى        به مردم داد
ایـن انقـالب بـراى مـردم بصـورت یـک خورشـید         اسالم، نام انقالب اسالمى و نام امامِ

ي پرجاذبه درآمد. با اینکه ما در سالهاى نخسـتین انقـالب تبلیغـات    درخشان و یک نقطه
از نظـام جمهـورى اسـالمى بـه نقـاط      کس هـر  وسیعى هم در دنیاى اسالم نداشـتیم؛ امـا  

، نـام انقـالب،   دوردست دنیا که مسلمانان در آنجا زندگى میکردند، سفر کرد، دید نام امام
نام نظام جمهورى اسالمى و این پرچمِ برافراشته، در اعماق قلب مردم مسلمان جـا دارد.  

 دند.  حتى بسیارى از ملتهاى غیرمسلمان بخاطر این شعار به اسالم جذب ش
    

 5/3/1384 در دیدار دانشجویان بسیجى،

      
جهتى را نشان دادند و به جایى تمایلى داشتند، معلوم است که منافع [دشمنان] اگر 

ي مقابل منافع ملت و نظام جمهورى اسالمى است و آنها در آن است؛ که درست نقطه
 به ما گفتند. )علیهاللَّه رضوان(ارى که امامباید با آن مخالفت کرد؛ همان معی

 
 8/3/1384 در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمى،

  ِ    ّ   
شما برادران و خواهرانى که بحمداللَّه در مجلس شعار حفظ مبـانى انقـالب و جلـوه    

لیت مضاعفى دارید؛ چـون مـردم حقیقتـاً    وئاید، مسبخشیدن به سخنان امام را مطرح کرده
اند. مـدعیان اینطـور القـاء    اند و با گزینش خود، راه کشور را مشخص کردهبه میدان آمده

امام و انقالب و اسالم و عدالت اجتماعى تمام شد؛ روزگار و  میکردند که راه امام و خطّ
صـحیح کردنـد؛ مثـل    فصل دیگرى آمد و کارهاى دیگرى باید کرد. مـردم آمدنـد راه را ت  

آید خط را مشخص میکند تا معلوم باشد مسیر از اینجاسـت. شـما   سوزنبان ماهرى که مى
ولیت خیلـى  ئاید؛ این مسع و در واقع با این ادعا وارد مجلس شدهبا این توجه، با این توقّ

 ولیت را فراموش نکنید. ئسنگینى است. انتظار مردم این است که شما این مس
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 10/3/1384، (ره)اعضاى ستاد برگزارى مراسم سالگرد ارتحال امام خمینىدر دیدار 

      (ره) 
ي بلند در حرکت ملت ایـران  هدر تاریخ ما و یک قلّ حقیقتاً امام بزرگوار ما یک استثنا
به ایشان گرم  اي که همچنان کانونش در دل ما نسبتبود. این را نه از باب عشق و عالقه

ي هر کسى این را تأیید میکند. امام حقاً و انصـافاً  است، عرض میکنیم؛ بلکه نگاه منصفانه
یک عنصر استثنایى بود. رجال تاریخى کشور را ما میشناسیم. بنده کم و بـیش بـا تـاریخ    
آشنا هستم. این شخصیت جـامع نـه در بـین علمـاى بـزرگ مـا نظیـر دارد، نـه در بـین          

ل در ایـن کشـور نظیـر    این کشور نظیر دارد، نه در بین مصلحان و منادیان تحو زمامداران
دارد. بزرگانى مثل مرحوم سیخواهانى که در کشور ما یا حتـى در دنیـاى   لدجمال و تحو

و  علمـا ناشـدنى کجـا؟ مـا    عدىِ عمیقِ حقیقتـاً توصـیف  اسالم بودند، کجا؛ این مرد چندب
و مطالب آنها در اختیار ماست؛ امام بزرگـوار در ردیـف   فقهاى بزرگى داشتیم که سخنان 

حال بسیارى از فالسـفه، عرفـا، دانشـمندان    قرار میگیرد. بنده شرح اول اینگونه شخصیتها
ام یـا در  علوم عقلى، سیاسیون، پیرمردهاى پخته و آدمهاى سـنجیده را در کتابهـا خوانـده   

ي زیـادى  بین آنها و امام بزرگـوار، فاصـله   يام؛ حقاً فاصلهام با آنها برخورد داشتهزندگى
است. هر کدام از ابعاد گوناگون این شخصیت، به تنهایى از نظایر خـود جلـوتر و پیشـتر    

 است.
ي دیگرى است. یـک  اش به دنیا و زخارف، مقولهاعتنایىتقوا و پارسایىِ این مرد و بى

ارى دارد، نه با مـردم سـر و   ي خود نه با دنیا سر و کوقت انسان داخل چهاردیوارى خانه
کارى دارد، نه در معرض امتحان قرار میگیرد؛ ولى پارساست. یک وقت هم مثل امـام بـا   

ي اراده و ي این انقالب، پدیـد آمـده  ي شهرت جهانى قرار دارد و همههآن عظمت در قلّ
ي کارهـاى امـام را   قاطعیت اوست و مردم هم اینگونه مخلص او هستند و حاضرند همـه 

ي راسـخ  حمل به صحت کنند؛ ولى اینطور پارسایى و زهد پیشه میکند. قاطعیت او، اراده
انسـان بـه ایـن     هرچـه او و عزم پوالدین او در کارهاى بزرگ هم همینطور است. یعنـى  
ناشـدنى اسـت. انسـان    اقیانوس پهناور در ابعاد گوناگون نگاه میکند، میبیند واقعاً توصیف

طور است؛ ولى در اعماق اقیانوس، عوالم دیگـرى  یک میبیند، یکوقتى اقیانوس را از نزد
مشاهده میکند. انسان در ساحل اقیانوس یک مقدار آب میبیند و ابتدا خیلى تفـاوتى بـین   
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این مقدار آب و یک استخر بزرگ احساس نمیکند؛ اما وقتى نیاز پیـدا میکنـد بـه اعمـاق     

انسـان نزدیکتـر میشـود و     هرچـه ود و اقیانوس برود، در آنجا عوالم دیگرى آشکار میشـ 
بیشتر تعمق میکند، چیزهاى جدیدترى براى او کشف میشـود. در مـورد امـام هـم واقعـاً      

 طور است.همین
 

 ّ          
این شخصیت استثنایى فقط براى تاریخ نیسـت. توصـیفهایى کـه مـا عـرض کـردیم،       

تاریخى داشته باشد. در تاریخ ایران، ما شخصیتى داشـتیم کـه کـار بزرگـى      میتواند کاربرد
ي عظمت و غرابتى کـه  انجام داد؛ مردم را به حرکت درآورد؛ جمهورى اسالمى را با همه

داشت، سر پا کرد و بنایى را به این شکلِ عظیم و استوار آفرید. خیلى خوب؛ آیا باید این 
ا در ویترین تاریخ بگذاریم و ما و دیگران آن را تماشا پربه يشخصیت بزرگ را مثل اشیا

و از آن تعریف و تمجید کنیم؟ امـام بزرگـوار مـا اینطـورى اسـت؟ در ایـن جهـت اگـر         
ت پیغمبران به بخواهیم امام را تشبیه کنیم، باید او را به پیغمبران تشبیه کنیم. وجود و هوی

اد تاریخ است؛ یعنى بعـد از خودشـان،   تشان در امتددوران حیاتشان خالصه نمیشود؛ هوی
وجود آنها باید در تعلیم و دین و راهشان ادامه پیدا کند؛ این میشود پیغمبر اولوالعزم؛ والّا 

ي انسانهاى دیگر میشود؛ پنجاه سال، شصت سال، صد سـال  زندگى پیغمبران هم مثل بقیه
انـد. بنـابراین مسـئله بـه     رفتـه  اند؛ بعد هماند و عظمتهایى آفریدهدر این دنیا زندگى کرده

اینجا تمام نمیشود. اگر اینطور بود، امروز در دنیا از دین و معارف پیامبران اثرى نبـود؛ در  
ـ ي معارف واالى بشـرى زاییـده  که درست عکس این است؛ امروز همه حالى رات ي تفکّ

دا و بـرون  واسطه. آنها بودند که عدالت و اخـالق و توجـه بـه خـ    ه پیغمبران است؛ ولو ب
ي مـردم  آمدن از خود و فداکارى براى انسانها و دیگر فضایلى که امروز قابل قبـول همـه  

فریـاد   -ملیون و غیر پیروان ادیان، همه قبول دارند که اینها خوب است ولو غیر -دنیاست
زدند و پرچم آن را بلند کردند؛ والّا دنیا دست مستکبران و زورمداران بود. چرا باید اسـم  

ر آزاد و برادرى و فداکارى و ایثار بماند و همیشه بعنوان یـک ارزش زنـده   دالت و تفکّع
باشد؟ این به برکت تعلیم پیامبران است. آنها این معارف را آفریدند و رفتند. حیـات آنهـا   
در آن پنجاه، شصت سال خالصه نمیشود؛ حیات آنها عبارت است از جریان این معـارف  
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 انها را هدایت کنند. امام ما هم اینگونه است.در طول تاریخ، تا انس
 

     ِ    ِ 
اینجاست که وقتى انسان تأمل میکند، میفهمد علت اینکه روى این شخصـیت بـزرگ   

ي اند و حتى بعد از وفات او تا امروز دشمنان درصدد تخریـب چهـره  اینطور متمرکز شده
چیست. هدف از تخریب او عبارت است از پاك کردن راه او و از بین بردن  اند،او برآمده

خطى که او ترسیم کرده. اگر ارادتمندان و پیروان امام از او دم میزنند، فقـط بخـاطر ایـن    
نیست که میخواهند سپاسگزارى و قدردانى کنند یا از یک حقیقت زیبا و برجسته تمجیـد  

ند این راه بماند و این پرچم همچنان هدایتگر کسـانى  نمایند؛ مسئله این است که میخواه
ي کسـانى  ي ما باید نسبت به امام اینگونه فکر کنیم. همهباشد که دنبال راه میگردند. همه

که در این کشور با مبانى امام و راه اسالم و راهى که امام طى کرد، مخالف بودنـد، سـعى   
 ه این راه گم شود. کردند امام به فراموشى سپرده شود؛ براى اینک

 

؛          
ي آرمانهاى بحقى که ایـن  ي راه امام است. امروز همهامروز سعادت کشور ما در ادامه

ت و با ي خط امام و راه امام تأمین میشود؛ این را من با محاسبه و دقّوسیله ملت دارد، به
لموس عرض میکنم. ایـن ملـت اگـر امـروز بخواهـد در مقابـل       قرائن و شواهد عینى و م

 -که به هیچ چیزى کمتر از بلعیـدن ملتهـا قـانع نیسـتند     -قدرتهاى استکبارىِ شکل گرفته
اش ت و استقالل خود را حفظ کند و بتواند با رأى و نظر خود، راه زنـدگى بایستد و هوی

ـ  امـ  را انتخاب کند، هیچ راهى ندارد جز اینکه بـه خـطّ   ک شـود؛ هـم   ام و راه امـام متمس
ي او، ي او را. شـیوه رات او را در مجراى زندگى و عمل و فکر قرار دهد و هم شـیوه تفکّ

    ن و تسلیم شدن به فرم و الگوى بیگانه نبود. اینطور نبود که میـدان بـازى را دشـمن معـی
شـغول کـار   طور بازى میکند، امام هـم در آن میـدان م  ترسیم کند و چون هر بازیکنى یک

شود؛ نخیر، میدان را خودش انتخاب و ترسیم میکرد؛ لذا دشمن را غافلگیر میکـرد. امـام   
ساز و کار استکبارىِ امروز دنیا را به هم زد. علت اینکـه کسـانى از آن طـرف دنیـا بلنـد      
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شدند به اینجا آمدند و با اینکه نه اختالف ارضـى بـا مـا داشـتند، نـه اخـتالف در منـافع        

 -چه در زمان حیاتش، چه بعد از آن -دولتى با ما داشتند، با امام دشمنى کردندي روزمره
ي دوى دنیـا  این است که امام به قلب هدف زده بود. امروز شما اگر به کشورهاى درجـه 

ي یک، یعنى قدرتمندانى که در بعضى نقاط آسـیا  فعالً به کشورهاى درجه -مراجعه کنید
هـاى  میبینید که برنامـه  -طور دیگر عمل میکنندآنها هم یکو اروپا هستند، کارى نداریم؛ 

 ن میکننـد؛ اگـر هـم بپرسـى چـرا،      خودشان را با توجه به خواست استکبار ترسیم و معـی
میگویند چاره چیست؛ امروز اینها قادرند، امروز اینها مسلطند. یعنى همه براساس الگـوى  

ه منافع خـاص خـودش. بنـابراین در    با ابتکارى نسبت بهرکس  آنها حرکت میکنند؛ منتها
اند، همه دارند بازى میکنند؛ ولى امام این قاعده را بـه هـم زد؛   میدانى که آنها ترسیم کرده

 رفت روى همان اهداف حقیقىِ خود و براى آنها کار کرد و اسم اسالم را آورد.
 

        
ام که بنده میخواستم در یکى از شما گفتهمن شاید یک وقت دیگر هم در جمع 

المللى شرکت کنم. مطالبى فراهم کرده بودم، بردم خدمت ایشان دادم. معموالً مجامع بین
اگر میخواستم در جایى نطقى داشته باشم، میدادم ایشان نگاهى بکنند. ایشان مطالب 

اش رداندند و در حاشیهسه روز آن را به من برگ ،سخنرانى من را نگاه کردند و بعد از دو
چند نکته نوشته بودند؛ یکى از آنها این بود که راجع به عدم تفکیک دین از سیاست هم 

ي همین حال رفتم چند صفحه دربارهعین در آنجا صحبت کنید. من اول تعجب کردم. در
المللى حدود صد کشور نکته نوشتم و به متن سخنرانى اضافه کردم. در آن اجتماع بین

ي اساسى و کت داشتند. من این متن را در آنجا خواندم و خودم ملتفت شدم که نقطهشر
که  ي آنها تازه و مهم بود، همین قسمت بود؛ در حالىاب نطق که براى همهاصلى و جذّ

ي مطالب چون لفظ و معناى آن سنجیده انتخاب شده، قشنگتر مثالً فکر میکردم بقیه
ي یک مهمتر بوده است. اینکه انسان در منبرهاى درجهاست؛ اما بعد دیدم این قسمت 

جهان روى عدم تفکیک دین از سیاست متمرکز شود، یعنى درست سر اصل مطلب رفته 
ّ      «است. کسانى هستند که از دهان دشمن حرف میزنند؛   
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لمفرسایى میکنند. اي در داخل کشور ما راجع به جدایى دین از سیاست ق. عده1»
چند قرن در کشور ما جدایى دین از سیاست، یک واقعیت بوده است؛ امام آمد این ورق 

 را برگرداند و در دنیا این فکر را فریاد کرد.
 

 ّ      
ایم، باید بـا همـان روش امـام    آنچه را که امروز بعنوان اهداف این انقالب تعیین کرده

یم؛ با صراحت، با تبیین کامل و با جرأت و جسارت الزم؛ باید دلیرانـه وارد ایـن   دنبال کن
میدان شد. ما باید بدانیم آنچه ما را در مقابل دشمنان نگـه میـدارد و اسـتقالل و آزادى و    

ت ما را حفظ میکند، این است. این ملت اگر بخواهد به آبادى کشور و بـه پیشـرفت   هوی
ي تجـارت،  مسـئله  -ى دنیـا ي چالشهاى گونـاگون مـاد  در قافلهعلم برسد و اگر بخواهد 

امـام را دنبـال    پیشرفت کند، راهش این است که خطّ -ي کشاورزى و دیگر مسائلمسئله
   .کند

 

  ّ  ِ   
هـاى پنهـانِ   ت خود، اسـتخراج گنجینـه  چون این خط، خط استقالل، بازگشت به هوی

 لفعل کردن این استعدادهاست.ي انسانها و بادرون سینه
 

     ّ    
ایـم، بـه   اي داشـته جا ما پیشرفت برجسـته  ن هم تکرار میکنم؛ هرام، اآلمن بارها گفته

اللهى و معتقد به این راه بوده؛ والّا کسانى که به ایـن خـط و   برکت نیروهاى مؤمن، حزب
آنچـه   -ىاز جهت ضعف ایمان، هم از جهت ضعف غیرت ملّهم  -این راه معتقد نیستند

نشینى میکننـد و  را که باید انجام دهند، نمیکنند؛ در مقابل فشارهاى معمولى زندگى عقب
ي از سوى دشمن، تسلیم میشوند؛ اما شدههاى جذابِ ارائهسپس در مقابل تطمیع و جلوه

مام بزرگوار اسـت. اگـر بخـواهیم    کسى که مؤمن است، تسلیم و خسته نمیشود. این، راه ا
                                           

 .456تحف العقول، ص  1
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امام را دنبال کنیم. این، معناى احیـاى   کشور را آباد و آزاد کنیم، راهش این است که خطّ

نام امام و نگه داشتن این پرچم پرافتخار است؛ نه اینکه ما میخواهیم فقط بـراى تـاریخ و   
 براى قدرشناسى از آن بزرگوار، نام و یاد او را زنده نگه داریم.

  

 ّ      ّ   
د صلوات میفرستید و نـام پیغمبـر گرامـى و    د و آل محمي دعاها بر محمشما در همه

ائمه را دائماً تکرار میکنید؛ چرا؟ براى این است که حضور آنها در زندگى شخصى ما، در 
ام هـم همینطـور   روح ما، در جسم ما و در محیط اجتماعى ما اثر محسوس پیدا کنـد. امـ  

است؛ باید حضور او اثر محسوس پیدا کند؛ یعنى ما باید بـه معنـاى حقیقـى کلمـه راه و     
 خط و فکر او را در جامعه پیاده کنیم.

البته این به معناى تحجر نیستم؛ طرفـدار نـوگرایى هسـتم.    ر نیست؛ بنده طرفدار تحج
ما با تغییر روشها اصول تغییر نوگرایى در روشهاست. ممکن است روشها تغییر پیدا کند؛ ا

آیـد و  پیدا نمیکند و خودش را آشکار نشان میدهد. روشى کـه بعنـوان نـوگرایى رو مـى    
انسان میبیند اصول گم شد، باید بفهمد که آن روش، غلـط اسـت. تـاکتیکى کـه مـا را از      

 استراتژى دور میکند، پیداست که غلط است.
 

 14/3/1384، (ره)م خمینىدر مراسم شانزدهمین سالگرد ارتحال اما

  ؛      ۱۴
ي دردناك رحلت امام بزرگوار ماست. براى ملت ایران امروز، روز تجدید خاطره

نشدنى است. آمدن ما به این مکان، براى تجدید عهد ي تلخ این روز، فراموشخاطره
ر و ملکوتى زرگوارمان، خطاب به روح مطهي امام باست. میخواهیم در کنار جسم آرمیده

ّ  «او بگوییم:  ؛ یعنى ما بر سر عهد، پایداریم. عهدى که با 1»ّ   
ي راه او و سعى و تالش براى رسیدن به هدفهاى امام بزرگوارمان داریم، پیمان ادامه

ي کار او نمیخواهیم؛ امام را فقط مایهاوست. ما امام را فقط براى افتخار کردنِ به نام او و 
زینت جمهورى اسالمى نمیدانیم. باالتر و مهمتر از اینها این است که امام ما را به راهى 
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ي راه به ما معرفى هدایت کرد، هدفهایى را براى ما تعریف کرد، شاخصهایى را در میانه
ه ما میتوانیم به حیات کرد تا راه را گم نکنیم. فقط در صورت پیمودن این راه است ک

افتادگى را از جامعه و به برسیم و طعم آن را بچشیم؛ یعنى میتوانیم کابوس فقر و عقبطی
ق ببخشیم؛ را تحقّ -یعنى عدالت -ملت خودمان دور کنیم؛ میتوانیم آرزوى دیرین بشر

ارى را میتوانیم به تحقیر شدن ملتهاى مسلمان خاتمه دهیم؛ میتوانیم طمع قدرتهاى استکب
از خودمان قطع کنیم؛ میتوانیم اخالق و تقوا و  -ق و اظهار ذلّتنه با تملّ -قدرتمندانه

هاى کالن کشور حاکم کنیم؛ میتوانیم ایمان را، هم در رفتار فردى خود، و هم در برنامه
ي برکاتى که در آن هست، بدست بیاوریم؛ آزادى را که نعمت بزرگ خداست، با همه

امام است. حرکت امام و انقالب امام و نظامى که او معمار آن بود، براى اینها هدفهاى 
وجود آمده است. پس راه امام، راه ایمان و راه عدالت و راه پیشرفت  ق این هدفها بهتحقّ
ایم که این راه را ادامه دهیم و به توفیق الهى ادامه ت است. ما پیمان بستهى و راه عزّماد

روى ما باز کرد و این هدفها را براى ما تعریف کرد. او با  ن راه را بهخواهیم داد. امام ای
ي این راه ترین مرحلهیي قاطع و با دست تواناى خود، به کمک این ملت، اساساراده

رغم ل نمود. مردان خدا اینطورند؛ علىطوالنى را طى کرد و دنیاى اسالم را متحو
ل کنند. عامل اصلى قدرت آنها، یایى را متحواعتنایىِ به زخارف دنیا میتوانند دنبى
 اعتنایى به زخارف دنیاست. بى

 

 ،        
مردان خدا نظرشان به همه چیز و همه کس، تابع نظرشان به خداست. مردان خـدا بـه   

دان خـدا  اند. تـاریخ حقیقـى و معنـوى بشـر را مـر     تاریخ روح میبخشند، و روح بخشیده
اند. شما نگاه کنید؛ امروز با اینکه هزاران سال از دوران ابـراهیم و موسـى و عیسـى    نوشته

ي آنها به بشریت است، امـروز برتـرین مفـاهیم رایـج بشـرى      میگذرد، مفاهیمى که هدیه
است. امروز اگر سخن از آزادى و کرامت بشر میرود، اگر حقوق انسان در جوامع مطـرح  

ي با اب است، اگر مبارزهلت و رفع تبعیض همچنان در دنیا یک شعار جذّمیشود، اگر عدا
ي با ظلـم و توجـه بـه ایثـار و فـداکارى در راه حـق در چشـم        فساد و مفسدان و مبارزه

ایـن مـردان    -اب و شیرین است، بخاطر این است که این مفاهیم را پیغمبرانبشریت جذّ
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تیار بشریت قرار دادند. بنـابراین مـردان خـدا    به تاریخ عرضه کردند و آنها را در اخ -خدا

ل میکنند. آنها با امید به خدا و با خشیت از پروردگار، ناممکنهـا را ممکـن   تاریخ را متحو
ل کرد. بـیم و  مادى و حیوانى نمیشود انسان و انسانیت را متحو يمیکنند. با خوف و رجا

لشان بـه  لبستگى آنها به خداست؛ توکّامید مردان خدا از قبیل بیم و امید اهل دنیا نیست؛ د
کـه دسـت    -ي قـوانین طبیعـت را  خداست؛ خشیت آنها از نافرمانى خداست؛ آنهـا همـه  

ـ  -دار آنهاستقدرتمند الهى سررشته ل بـه خـدا   در خدمت هدفهاى خود میبینند و با توکّ
ردانى بود.ي چنین مل میکنند. امام بزرگوار ما از زمرهحرکت میکنند؛ لذا دنیایى را متحو 

 والیت ظاهري مردان بزرگ، ناشی از والیت باطنی ایشان
مردان خدا بر دلها حکومت میکنند؛ و بر اثر همین اتصال به خداست که سلطان دلهـا  

اگر به  -میشوند. والیت مردان خدا، والیت معنوى و باطنى است؛ والیت ظاهرى آنها هم
و والیت باطنى آنهاسـت. خـدا قـدرت    ناشى از معنویت  -والیت ظاهرى دست پیدا کنند

پیغمبران میبخشد و آنهـا را بـر    يخالقیت خود را به مردان خدا و پیغمبران خود و اوصیا
اي از والیـت معنـوى در آن نباشـد، اگـر     دلها حاکم میکند. والیت و حکومتى که رشـحه 

حکومـت  ابیتى هم داشته باشد، جز لعابى از دروغ و فریب و تزویر نیسـت. لـذا نـوع    جذّ
مردان خدا و حاکمان الهى با دیگران متفاوت است. امام این الگو را به ما نشـان داد و مـا   

ي میـان خـود و پیغمبـران و    آن را از نزدیک دیدیم. ما وقتى به خود نگاه میکنیم، فاصـله 
خدا و مردان بزرگ الهى و معنوى را ناپیمودنى و ژرف میبینیم. اما امام بزرگوار در  ياولیا
ان ما، در خأل پیغمبران الهى و وحى الهى، با حضور خود، با فکر خود و با رفتار خـود  زم

اي را به ما نشان دهد تا ببینیم والیت معنوى چیست. امروز هـم راه  ي زندهتوانست نمونه
 ي نجات است.امام و فکر امام و هدف امام براى ملت ایران و امت اسالمى وسیله

 

 ِ         
در  -ي از منطق انقالبى و اسالمى امام استکه برگرفته -من امروز سه مطلب کوتاه را
ي اصـلى نظـام   کـه مایـه   -ي مکتـب سیاسـى امـام اسـت    اینجا مطرح میکنم: اول، درباره

المللـىِ در  ي اوضاع کنونى جهان و چالشـهاى بـین  دوم، درباره -جمهورى اسالمى است
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یعنـى   -ي جـارى کشـور  ي مسـئله با اسالم و مسلمین است؛ و مطلب آخر، دربارهارتباط 
 است. -انتخابات
 

؛          
ي دیـن و دنیاسـت؛ یعنـى    مطلب اول: جوهر اصلى در مکتب امام بزرگوار ما، رابطـه 

ندگى هم تعبیر میکننـد. امـام   ي دین و سیاست و دین و زهمان چیزى که از آن به مسئله
در بیان ارتباط دین و دنیا، نظر اسالم و سخن اسالم را بعنوان مبنـا و روح و اسـاس کـار    

اي در دست انسان براى رسیدن به کمـال میدانـد.   خود قرار داده بود. اسالم، دنیا را وسیله
 ي آخرت است.از نظر اسالم، دنیا مزرعه

 منگاه مکتب امااز معناي دنیا 
دنیا چیست؟ در این نگاه و با این تعبیر، دنیا عبارت است از انسان و جهان. زنـدگى   

انسانها، تالش انسانها، خرد و دانایى انسانها، حقوق انسانها، وظـایف و تکـالیف انسـانها،    
ي عـدالت؛ اینهـا   ي تربیت، صـحنه ي سیاست انسانها، اقتصاد جوامع انسانى، صحنهصحنه

ولیت و رسـالت  ئگى است. به این معنا، دنیا میدان اساسىِ وظیفه و مسـ همه میدانهاى زند
ي متنـوع، بـه   ي عظـیم و در ایـن عرصـه   دین است. دین آمده اسـت تـا در ایـن صـحنه    

ي تالش انسان شکل و جهت بدهد و آن را هـدایت کنـد. دیـن و دنیـا در ایـن      مجموعه
ي ند. دین نمیتواند غیر از دنیـا عرصـه  ناپذیرتعبیر و به این معنا از دنیا، از یکدیگر تفکیک

اق دیگرى براى اداى رسالت خود پیدا کند. دنیا هم بدون مهندسىِ دین و بدون دست خلّ
ي دین، دنیایى خواهد بود تهى از معنویت، تهى از حقیقـت، تهـى از محبـت و    و سازنده

قانون جنگل و بدون دین، تبدیل میشود به  -یعنى محیط زندگى انسان -تهى از روح. دنیا
ي عظیم باید بتواند احسـاس امنیـت   محیط جنگلى و زندگى جنگلى. انسان در این صحنه

ي زنـدگى  و آرامش کند و میدان را به سوى تعالى و تکامل معنوى باز نمایـد. در صـحنه  
ى، آنچه میتوانـد  احساب نیاید. در چنین صحنه ى مالك حقانیت بهباید قدرت و زور ماد

را بر عهده بگیرد، جز دین چیز دیگرى نیست. تفکیک دیـن از دنیـا بـه     حاکمیت صحیح
این معنى، یعنى خالى کردن زندگى و سیاست و اقتصاد از معنویـت؛ یعنـى نـابود کـردن     
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ي در عدالت و معنویت. دنیا به معناى فرصتهاى زندگى انسان، به معناى نعمتهاى پراکنـده 

ي رشـد و تکامـل   ها و مصیبتها، وسـیله یها، تلخینها و شیرییي جهان، به معناى زیبایعرصه
انسان است. اینها هم از نظر دین ابزارهایى هستند براى اینکه انسان بتواند راه خود را بـه  
سوى تعالى و تکامل و بروز استعدادهایى که خدا در وجود او گذاشته است، ادامه دهـد.  

و اقتصاد و حکومـت و حقـوق و   دنیاى به این معنا، از دین قابل تفکیک نیست. سیاست 
اخالق و روابط فردى و اجتماعى به این معنا، از دین قابل تفکیک نیست. لذا دین و دنیـا  

با یکدیگر اسـت و قابـل تفکیـک     در منطق امام بزرگوار ما مکمل و آمیخته و درهم تنیده
ن اي اسـت کـه از آغـاز حرکـت امـام تـا امـروز، بیشـتری        نیست. این، درست همان نقطه

مقاومت و خصومت و عناد را از سوى دنیاداران و مستکبران برانگیخته است؛ کسانى کـه  
زندگى و حکومت و تالش و ثروت آنها مبتنى بـر حـذف دیـن و اخـالق و معنویـت از      

 جامعه است.
 

          
دنیــا بــه معنــاى نفســانیت و امــا دنیــا مفهــوم دیگــرى هــم دارد. در متــون اســالمى، 

خودخواهى و اسیر هوى و هوس خود بودن و دیگران را هم اسیر هـوى و هـوس خـود    
کردن، آمده است. سرتاسر قرآن و احادیث و کلمات بزرگان دین در طعن و طـرد چنـین   
دنیایى است. در لسان روایات ما، دنیاى مطرودى که با دین قابل جمع نیست، بـه معنـاى   

ي نفسانیت و انانیت و خودخواهى و خودپرستى است؛ این دنیا شاخصه هوى و هوس و
ي ي شاه و بوش و صـدام اسـت؛ ایـن دنیـا شاخصـه     فرعون و نمرود و قارون و شاخصه

هـاى  مستکبران ظالم و ستمگرِ روزگار در طول تاریخ تا امروز است. البتـه اینهـا مجسـمه   
یـک انسـان معمـولى هـم میتوانـد در دل و      اند. بزرگترِ رذائل اخالقى و این دنیاى مذموم

درون خود یک فرعون داشته باشد و بقدر توان و امکانـات خـود، فرعـونى و قـارونى و     
قیصرى و امپراتورانه عمل کند. اگر امکاناتش بیشتر شد، او هم مثـل فرعـون و قـارون و    

سـت؛ ایـن   ي گردنکشان و طواغیت تاریخ خواهد بود. این دین با دنیا قابـل جمـع نی  بقیه
همان دنیایى است که در لسان روایات، هووى دین نامیده شده اسـت؛ نمیتواننـد بـا هـم     
جمع شوند. اگر کسى بخواهد دنیا به این معنا را با دین جمع کند، ممکن نیست. دیـن را  
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با چنین دنیایى نمیشود آباد کرد. دین را در خدمت چنین دنیـایى قـرار دادن، خیانـت بـه     
ما را از اسارت دنیا هم برحذر میداشت. امام بزرگوار ما که دیـن را عـین    دین است. امام،

سیاست، عین اقتصاد و عین دنیا میدید، دائماً مـردم و مسـئوالن را از دنیـا بـه ایـن معنـا       
 برحذر میداشت.

 

           
ئل شویم. خود او هم دنیا به معناى دوم را ما باید بین این دو معناى از دنیا فاصله قا

ى کنار گذاشته بود؛ اهل هواى نفس و انانیت و خودخواهى و نفسانیت نبود. اما بکلّ
چیزى بود که مثل متون اسالمى و  -ي وسیع زندگىیعنى عرصه -دنیاى به معناى اول

میدانست. آنچنان که اسالم به ما آموخته است، امام آن را با دین همسان و منطبق 
َ ّ «امیرالمؤمنین میفرماید:   ي؛ دنیا جایگاه بازرگانى و سوداى اولیا1»  َ  

خداست، یا ابزار بازرگانى و سوداى آنهاست؛ میتوانند از دنیا براى رسیدن به تعالى 
 معنوى استفاده کنند.

 

؛          
ت ایران در پیش دارد، راه آباد کردن دنیاست. علم را، دانایى را، اقتصاد را، راهى که مل

ي کـه اجـزا   -هاى کالن جامعـه را سیاست را، زندگى فردى را، روابط اجتماعى را، برنامه
باید آباد کرد، پیش برد، رونـق داد و آنهـا را بـه شـکوفایى رسـاند؛ و       -گوناگون دنیاست

ق پیدا خواهد کرد. امام این را بـه مـا آموخـت؛ و همـین     تحقّي دین ي اینها در سایههمه
ناپذیر و خصومت کورِ ابرقدرتها بـا نظـام جمهـورى اسـالمى بـود، و      عاملِ دشمنىِ آشتى

امروز هم هست. امروز هم یکى از آماجهاى تهاجم دشمنان ما در سطح تبلیغات جهـانى،  
ا و مهنـدس دنیـا میدانیـد. آنهـا     همین یگانگى دین و دنیاست؛ میگویند چرا دین را پیشـو 

احساس خطر میکنند؛ چون دنیایى که آنها میخواهند، دنیاى ظلم و تجاوز و دنیاى تهى از 
معنویت و اخالق است. این، نظمى است که استکبار جهانى براى بشریت امروز و دیروز، 

                                           
 .493البالغۀ، للصبحی صالح، ص النّهج 1
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را  همیشه در نظر داشته است. نظام جمهورى اسالمى ایـن نظـم باطـل و ایـن دور غلـط     

اي را نشان میدهد که دین میتواند در دنیاى مردم بطـور عملـى مـؤثر    شکسته است؛ نمونه
 باشد.

 

 » «  (ره)       
ي هم در عـراق، هـم در ایـران، هـم در افغانسـتان، هـم در پاکسـتان و هـم در همـه         

ـ    د بـه مـوارد اتحـاد و وحـدت خودشـان      کشورهاى دیگر، امروز مسـلمانان وظیفـه دارن
بپردازند. توحید، یکى؛ خدا، یکى؛ نبوت، یکى؛ معاد، یکى؛ قرآن، یکى؛ بیشـترین احکـام   

آید روى نقاط افتراق انگشت میگذارد شریعت اسالمى، یکى؛ همه مشترك، اما دشمن مى
خـود برسـد. امـام    ي به یکدیگر میکند؛ براى اینکه بتواند به هـدفهاى  و دلها را پر از کینه
همه روى وحدت مسلمین تأکید میکرد، بخاطر این بود که ایـن خطـر    بزرگوار ما که این

 را میدید و میشناخت.  
 

؛              ّ 
انتخابات از جهت دیگر هم مهم است، و آن ایـن اسـت کـه انتخابـات نمـاد حرکـت       

ي اسـالم بـه ملـت ماسـت. امـام بزرگـوار مـا        المى در کشور ماست. انتخابات، هدیـه اس
حکومت اسالمى بـه روش انتخابـاتى را بـه مـا یـاد داد. حکومـت اسـالمى در ذهنهـا و         

ها به شکل خالفتهاى موروثى به یادگار مانده بود؛ خیال میکردند حکومت اسالمى خاطره
س یا خالفت ترکان عثمانى؛ یک نفر بـا نـام و شـکل    عباه و بنىامییعنى مثل خالفت بنى

ظاهرى خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم کـه از دنیـا میـرود،    
ن کند. در ذهن مردم دنیا، حکومـت اسـالمى بـه ایـن شـکل      یک نفر را به جاى خود معی

. امـام، حکومـت   تصویر میشد؛ که بزرگترین اهانت بـه اسـالم و حکومـت اسـالمى بـود     
که لـب اسـالم    -اسالمىِ به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعیین منتخب مردم را

 ق بخشید.ي ما تحقّبار دیگر براى مردم ما معنا کرد و در جامعه -است
انـد؛ یـا   ي مـردم انتخـاب شـده   وسـیله  امروز در کشور ما مسئوالن سطوح مختلف به
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ولیت بخـاطر پـول و   ئولیت مـوروثى، مسـ  ئنتصـابى، مسـ  ول ائمستقیم یا غیرمسـتقیم. مسـ  
ى و دنیوى، در نظام جمهورى اسالمى نداریم. انتخابات ریاسـت جمهـورى،   چیزهاى ماد

انتخابات مجلس شوراى اسالمى، انتخابات خبرگان تعیـین رهبـرى، و انتخابـات شـوراى     
شـخص امـام   شهر جزو افتخارات ملت ایران، جزو افتخارات اسـالم، و جـزو افتخـارات    
سـازِ مقطعـى   است. قانون اساسى ما با تعیین موارد این انتخابهـاى حسـاس و سرنوشـت   

خواه را بـه خـود   لتوانسته است در دنیاى اسالم، ذهنها و فکرهاى مؤمن و روشن و تحو
 جذب کند.

 
 7/4/1384، ي هفتم تیرهاى شهداى فاجعهي قضائیه و خانوادهدر دیدار رئیس و مسئوالن قوه

    ّ  ؛ 
ي تلخ وجود دارد، ي هفتم تیر نگاه میکنیم، معناى بزرگى در این واقعهوقتى به حادثه

ي تلخى، آن معنا شیرین است؛ و آن عبارت است از زنده بودن، پویا بودن، که با همه
 «یفه: ي شربالنده بودن انقالب اسالمى و نظام جمهورى اسالمى. درست مصداق این آیه

َ

 ً َ ِ  ً َ َ  ُ َّ  َ  َ ْ  َ َ  ْ َ  ً َ ِّ َ  ٍ َ َ  ٍ َ ِّ َ  ِ
ْ ُ  ِ ّ  ِ  

ُ ْ َ  َ  ٌ ِ  ُ ْ َ

َ ّ َ  ِ
ْ
ِ ِ  ٍ ِ  َّ ُ  َ َ ُ ُ

؛ این یک مثال قرآنىِ الهى است که مصداق آن در زمان ما، 1»
اند؛ مِ آن، امام بزرگوار ماست که اینها زندهرهبرى است و تجسانقالب، نظام اسالمى و 

هاى آن سالم است، در معرض امتحانهاى گوناگون قرار اي هستند که ریشهدرخت بالنده
د و گوناگونى میشود؛ اما بعد از برگریزان و بعد از یک میگیرد، دچار مشکالت متعد

آید و میوه میدهد و برگ و بار نشان ىي دیگرى به سراغش مخزان، باز طراوت بهارانه
 میدهد و زنده بودن خودش را به همه ثابت میکند. 

 
 28/5/1384 ي تهران،هاى نماز جمعهدر خطبه

        
ـ  ي حقیر هم بعنوان خدمتگزار، از رئیسبنده ت دولـت مثـل همیشـه    جمهـور و از کلی

دأب بنده و قبل از من دأب امام عزیـز و بزرگـوار مـا ایـن بـوده و       حمایت خواهم کرد.

                                           
آیا ندیدى خدا چگونه مثَل زده: سخنى پاك که مانند درختى پـاك اسـت کـه    . 25و  24یات آ ي ابراهیم،سوره 1

 دهد.یاش را هر دم به اذن پروردگارش ممیوه. ر آسمان استاش داش استوار و شاخهریشه
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حمایـت   -کـه منتخـب مـردم اسـت     -جمهـور شاءاللَّه خواهد بود. ما از رئیسهست و ان

ت دولت حمایت میکنیم؛ از حقوق و مطالبات مردم هم حمایت میکنیم. میکنیم؛ از کلی 
 

 8/6/1384 در دیدار اعضاى هیأت دولت،

 (ره)   »  « »  «  
یک نکته در باب دولت اسالمى عـرض کنـیم. یکـى از شـعارهاى خـوبى کـه آقـاى        

ي دولـت  ي انتخابـات، هـم بعـد از آن تکـرار کردنـد، مسـئله      جمهور، هم در دورهرئیس
رى بیشـتر ایـن   اي کـردم. بایـد قـد   اسالمى است. من به این موضوع در نماز جمعه اشاره

مفهوم را بشکافیم. نظام اسالمى پس از انقالب اسالمى تشـکیل شـد. شـورش انقالبـى و     
نهضت انقالبى میتوانست انجام بگیرد، اما نظـام غیراسـالمى تشـکیل شـود. خیلـى جاهـا       
اینطور شده؛ در الجزایر همینطور بود. در الجزایـر، نهضـت، اسـالمى بـود. اصـالً پایگـاه       

نهضت، مسلمانها بودند؛ اما بعد از آنکه نهضت به نتیجه رسـید، کسـانى   نهضت و رهبران 
که اعتقادى به مبانى تفکر اسالمى نداشتند، آمدند قدرت را در دست گرفتنـد. اینجـا هـم    

بهمـن از ایـن کارهـا     23بهمن و  22بهمن و  21همین کارها داشت میشد. در همان روز 
از کارها بودم؛ داشتند حرکت میکردنـد کـه    داشت میشد. بنده از نزدیک در جریان برخى

به اصطالِح خودشان یک جنبش کـارگرى و یـک حرکـت کـارگرى را بـر ایـن حرکـت        
عمومى تغلیب کنند و همان فرمولى که در روى کار آمدن نظامهاى سوسیالیسـتى در دنیـا   

 ق بدهند و بعد هم یک چند نفر سر کـار تحقّ -ي کارگریعنى انقالب طبقه -معمول است
ناپـذیر را  ناپـذیرِ شکسـت  بیایند؛ منتها امام را محاسبه نکرده بودند؛ یعنى این گوهر خدشه

در محاسباتشان ندیده بودند؛ لذا سخت ضربه خوردند. حتى روز سـومِ بعـد از پیـروزى    
ي علـوى و تظـاهرات کردنـد و    انقالب راه افتادند آمدنـد جلـوى بیـت امـام در مدرسـه     

یالیستى و کارگرى را مطرح کردند. ولى نظام اسـالمى تشـکیل   اصطالح سوس مطالبات به
 شد.

 
 
 
 



 ،  ، /  779  

 

 11/6/1384م اسالم، ي پیامبر مکرّمناسبت مبعث فرخندهدر دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام به

    ِ 
یت بینانه، منطق انسـان منطق امام بزرگوار ما، منطق عقل، منطق فکر، منطق عملِ روشن

 و هنجار انسانى و اخالق انسانى و فضائل اخالقى بود؛ دنیا دنبال این است.  
 

 17/6/1384در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 

           
امروز تصویر نظام جمهورى اسالمى در دنیا، تصویر دیگرى اسـت؛ احسـاس میکننـد    

اند؛ احسـاس میکننـد کـه شـعارهاى     مردمى است؛ مردم پاى این نظام ایستادهکه این نظام 
انقالب برخالف آنچه آنها تبلیغ میکردند، زنده است. تصـور میکردنـد کـه مبـانى امـام و      

اند، از آن مبانى مبانى انقالب به فراموشى سپرده شد و نسلهاى جدیدى که روى کار آمده
اند؛ اما اینها همـه  رجال این نظام هم تجدیدنظر کرده اند و حتى مسئوالن وروگردان شده

هم خورد و روشن شد که نه، نظام اسالمى اگر پیشرفت علمى داشـته، اگـر در میـدان     به
آورى در فناورى پیشرفت داشته، اگر بروز استعدادها در طول این دو دهه به شکل حیرت

همه ساخت و سـاز و   اگر این ها چشم همه را به خود متوجه و خیره کرده،ي صحنههمه
ي اینها در بسـتر تفکـر نظـام اسـالمى     ها انجام گرفته، همهي زمینهنوسازى کشور در همه

ي این صورت گرفته و دست هدایتگر انقالب و نام امام و یاد امام و راه امام پیشواى همه
همه حس کردند وجود آورده؛ این را  هاى ایمانى این حوادث را بهحرکات بوده و انگیزه

و فهمیدند؛ تصور غلطى که در ذهنها بود، تصحیح شد و اعتبار نظـام جمهـورى اسـالمى    
باال رفت. امروز با این وضعیت جدید، احساس بنده این است که وظایف سـنگینترى بـر   

 دوش همه است.  
 

 1384/ 07/ 17در دیدار اعضاى هیأت دولت، 

         ّ    
من با خصوصیات، آدمهـایش را میشناسـم؛ یعنـى     -سالهاى اول انقالب کسانى بودند

که افرادى مثل شهید بهشتى را راحت و صریح از نظر انقالبى بودن و فهم  -کلیات نیست
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، نفى میکردند. بعد از گذشت مدتى، مشـى اینهـا آنچنـان    درستش از انقالب و از راه امام

انقالب و نظام را انکار کردند! بعضى از آنها که آدمهاى باانصـافترى بودنـد،    شد که مبانى
 شان ملتویاً و مزوراً انکار کردند.  صریحاً، و بعضى

 
 8/8/1384 در دیدار کارگزاران نظام،

       
ماست.  اینکه میبینید جنجال علیه جمهورى اسالمى زیاد است، دلیل اقتدار

یک وقت فرموده بودند اگر جمهورى اسالمى چیزى نیست، چرا اینقدر  علیه) اللَّه(رضوانامام
ي با آن، اینقدر خودکشان آرایى میکنند؟ اگر اهمیتى ندارد، چرا براى مقابلهعلیه آن صف

 میکنند؟ این، دلیل اقتدار جمهورى اسالمى است. 
 

 19/10/1384در دیدار عمومى مردم قم، 

            
ْ«به، همین است که: ي طیي حق، کلمهکلمه ُ  ِ ّ  ِ  

ُ ْ َ  َ  ٌ ِ  ُ ْ َ  َ ُ ُ

ّ َ  ِ
ْ
ِ ِ  ٍ  َّ که با اخالص کامل این  -به بود. کار امامي طی. کار مردم قم، کلمه1»ُ

به به بار نشست؛ چه کسى خیال ي طیبه بود. این کلمهي طیکلمه -کرد حرکت را شروع
 میکرد؟!

امام از روز اول فرمود: ما مأمور به تکلیفیم، نه به نتیجـه؛ ایـن، عـین اخـالص اسـت؛      
طلبى و جلب حطام مـادى در  اي قدرتمحض اخالص است؛ فقط براى خداست که ذره

ف خود که مأموریت او بود عمـل کـرد، خـدا هـم     اینچنین دلى وجود ندارد. امام به تکلی
نتیجه را به او داد: دنیا از صداى امام پر شد. ما آن روزها نه بلد بودیم تبلیغات بکنیم، نـه  
ابزارهاى تبلیغاتى در اختیار انقالب و نظامِ نوپا بود، با این وصـف، وقتـى کسـى بـه هـر      

م قدم میگذاشت، نفس امام، نـام امـام،   اي از دنیاى اسالم و حتى بیرون از دنیاى اسالنقطه
به برکت میدهـد و آن  ي طییاد امام را در آنجا زنده میدید؛ خداوند متعال اینگونه به کلمه

                                           
اش را هـر دم بـه اذن   میـوه . اش در آسـمان اسـت  اش اسـتوار و شـاخه  ریشه. 25و  24یات آ ي ابراهیم،سوره 1

 دهد.یپروردگارش م
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امام خیلى تـالش   را پیش میبرد. البته در طول زمان، براى پاك کردن جاى پاى امام و خطّ
نهضـت عظـیم و پیـروزى    هفت سـال کـه از آغـاز آن     و کردند، ولى امروز بعد از بیست

ي خـدمتگزارى  انقالب و تشکیل جمهورى اسالمى گذشته است، شما میبینید کـه رایحـه  
بر شعارهاى انقالب، در سرتاسر کشور، استشمام میشود و بار دیگر شعار  به مردم با تکیه

طلبى، از شـعارهاى رایـج   زیستى، شعار عدالتساده خدمتگزارى، شعار پاسخگویى، شعار
ین، برکت انقالب است. اگرچه هنوز کسانى هستند که مردم را دعوت به تسلیم و است؛ ا

 اند.ذلّت در مقابل دشمنان نابکار میکنند؛ اما مردم راه خودشان را پیدا کرده
 

؛      ّ  ِ 
ه اند، بي بدخواهیها و ملعنتهایى که دشمنان در تبلیغاتشان کردهرغم همهملت ما، على

اش را در همـین انتخابـات ریاسـت    مندتر شـد، کـه نمونـه   مبانى انقالب پایبندتر و عالقه
، شـعار  طلبـى، شـعار خـط امـام    جمهورى دیدید؛ ملت به شعارها رأى داد: شعار عـدالت 

 پایبندى به ارزشهاى اسالمى؛ ملت دور این محورها جمع شدند.  
 

      
ا تحریم کردند، امام اظهار خوشوقتى کردند و گفتند بهتر! حق با ایشان بـود.  وقتى ما ر

ك پیدا کردیم؛ حـاال هـم همینطـور اسـت. بـا ایـن       ما بر اثر تحریم، به خود آمدیم و تحرّ
 اي دارد؟حرفها، ملت ایران را تهدید میکنند؛ این تهدید، فایده

 
 29/10/1384، ع)(در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق

      
ها بلند میشد، براى من دوست داشتم بر سر شاگردان تازیانه«اینکه امام میفرماید: 

، این معنایش چیست؟ علم را اسالم قدسیت بخشیده، علم »اینکه اینها را به علم بکشانند
نطور نیست که علم مثل هر یک امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن داراى قدسیت است. ای

اما  -آیدحاال پول هم از آن درمى -اى براى پول درآوردن باشدابزار دیگرى، فقط وسیله
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ٌ «قدسیت علم باید حفظ شود؛  ي ؛ نور بودن علم باید مورد نظر باشد و از جمله1» 

 ون دانشگاه اسالمى، یکى همین است. ئش
 

 5/11/1384 م،ي ماه محرّآستانهغان در در دیدار روحانیان و مبلّ

 السالم)(علیه       
وجود دارد: عنصر منطق و عقل،  السالم)(علیهعبداللَّهسه عنصر در حرکت حضرت ابى

 ت، و عنصر عاطفه.عنصر حماسه و عزّ

 منطق و عقل؛ عنصر اول حرکت حسینی(ع)
کت، در بیانات آن بزرگوار متجلى است؛ قبل از شـروع  عنصر منطق و عقل در این حر

ي این بیانات نورانى، این حرکت، از هنگام حضور در مدینه تا روز شهادت. جمله، جمله
ي این منطق هم این است که وقتى شـرایط  ي یک منطق مستحکم است. خالصهکنندهبیان

ین اقدام خطر داشـته باشـد   است؛ ا» اقدام«ي مسلمان، وجود داشت و متناسب بود، وظیفه
   ترین مراحل، یا نداشته باشد.یدر عال

 

 ي امام از عنصر منطق و عقلاستفاده
ي عظیم پانزده ، امام بزرگوار ما از این ممشا استفاده کرد و آن حادثه42در محرّم سال 

رفت هم امام عزیز ما باز از همین حادثه الهام گ 1357خرداد به وجود آمد. در محرّم سال 
یعنـى انقـالب    -نظیـر ي تـاریخى بـى  و آن حادثه» خون بر شمشیر پیروز است«و گفت: 
پدید آمد. این، مالِ زمان خود ماست؛ جلوى چشم خود ماست؛ ولـى در طـول    -اسالمى

تاریخ هم این پرچم براى ملتها پرچمِ فتح و ظفر بوده است و در آینده هم باید همینطـور  
، کـه عقالنـى اسـت و اسـتدالل در آن     »منطـق «این بخـشِ   باشد و همینطور خواهد بود.

هست. بنابراین، صرف یک نگاه عاطفى، حرکت امام حسین را تفسیر نمیکند و بر تحلیـل  
 جوانب این مسئله قادر نیست.
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 مجاهدت توأم با عزت؛ عنصر دوم حرکت حسینی(ع)
ت یـد بـا عـزّ   عنصر دوم، حماسه است؛ یعنى این مجاهدتى که بایـد انجـام بگیـرد، با   

ّ «اسالمى انجام بگیرد؛ چون  ـ ِ
ْ  ِ َّ ِ  َ  َ ِ ْ ـ ُ

ْ
ِ  َ  ِ ِ ـ ُ َ ِ . مسلمان در راه همین حرکـت  1»َ 

در اوج مظلومیت، چهره ت خود و اسالم حفاظت کند. و این مجاهدت هم، بایستى از عزّ
سیاسـى، نظـامىِ    تمند است. اگر به مبارزاتي حماسى و عزّرا که نگاه میکنى، یک چهره

انـد و بـه جنـگ    گوناگونِ تاریخ معاصر خودمان نگاه کنید، حتى آنهایى که تفنـگ گرفتـه  
اند، میبینید که گاهى اوقات خودشان را ذلیـل کردنـد! امـا در    رویاروى جسمى اقدام کرده

یک شـب   السالم)(علیهعلى بنمنطق عاشورا، این مسئله وجود ندارد؛ همانجایى هم که حسین
 -»هـل مـن ناصـرٍ   «تمندانه مهلت میگیرد؛ همانجایى هم که میگویـد:  ا مهلت میگیرد، عزّر

ت و اقتدار است؛ آنجایى که در بین راه مدینـه تـا کوفـه بـا     از موضع عزّ -استنصار میکند
آدمهاى گوناگون برخورد میکند و با آنها حرف میزند و از بعضى از آنها یارى میگیـرد، از  

ي دیگر است. ایـن عنصـر در   این هم یک عنصر برجستهى نیست؛ موضع ضعف و ناتوان
ي خـود میگنجاننـد، بایـد دیـده شـود.      ي مجاهداتى که رهروان عاشورایى در برنامههمه
چه سیاسى، چه تبلیغى، چه آنجـایى کـه جـاى فـداکارى      -آمیزي اقدامهاى مجاهدتهمه

 ت باشد. باید از موضع عزّ -جانى است

 عنصر مجاهدت توأم با عزّت حسینی(ع) ي امام ازاستفاده
اى کـه نـه   ي امام را نگاه کنید: یک روحانىي فیضیه، چهرهدر روز عاشورا در مدرسه

ت حـرف  ي موجودى خود دارد، آنچنان با عـزّ ح دارد و نه یک فشنگ در همهسرباز مسلّ
مـام در  ت اسـت. ا ت او، زانوى دشمن را خم میکند؛ این موضع عـزّ میزند که سنگینى عزّ

ي امـام  کس، بدون عده و عده، اما عزیز؛ ایـن چهـره  ي احوال همینطور بود؛ تنها، بىهمه
ي عینـى از  بزرگوار ما بود. خدا را شکر کنیم که ما در زمانى قرار گرفتیم که یـک نمونـه  

ـ  ایم و شنیدهایم و خواندهآنچه را که بارها و سالها گفته ه ایم، جلوى چشم ما قـرار داد و ب
 چشم خودمان او را دیدیم؛ و او، امام بزرگوار ما بود.

                                           
 . ر او و از آنِ مؤمنان است] عزّت از آنِ خدا و از آنِ پیامبو[لى .8ي یهآ ي منافقون،سوره 1
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 عاطفه؛ عنصر سوم حرکت حسینی(ع)

عنصر سوم، عاطفه است؛ یعنى هم در خود حادثه و هم در ادامـه و اسـتمرار حادثـه،    
اى ایجـاد کـرده اسـت، کـه باعـث شـد مـرزى بـین جریـان          کنندهعاطفه یک نقش تعیین

ي عاشورا، خشـک و صـرفاً   هاى دیگر پیدا شود. حادثهعاشورایى و جریان شیعى با جریان
استداللى نیست، بلکه در آن عاطفه با عشق و محبت و ترحم و گریه همراه است. قدرت 
عاطفه، قدرت عظیمى است؛ لذا ما را امر میکنند به گریستن، گریاندن و حادثه را تشـریح  

 کردن.
 

 6/1/1385 در دیدار عمومى بسیجیان،

   ِ       
یک وقتى در دوران دفاع مقدس، شرق و غربِ دنیا با هـم علیـه ملـت مـا همدسـت      

    یـک گفتنـد. ایـن    شدند؛ ملت ایستاد؛ امام مثل کوه استوارى ایسـتاد و ملـت هـم بـه او لب
موفـق کـرد و پیـروز     -هشـت سـال (!)   -استقامت، ما را در این جنگ طوالنى و دشـوار 

ي آن نیروهاى جهنمى که پشت سر رژیم بعثـى  خوار و خفیف شد. همه شدیم، و دشمن
بودند، مجبور شدند به قدرت و عظمت ملت ایران اعتراف کنند. بعدها هم بـه شـکلهایى   

 دیگر و امروز هم به شکل دیگر.
 

ّ     ؛ (ره)    
ران آنهاست. شما ببینید این ملت فلسـطین کـه   ي مقاومتند؛ مهم رهبملتها همیشه آماده

امروز اینطور ایستاده است، همان ملت فلسطین پنجاه سال قبل اسـت. آن روز ایسـتادگى   
قـدم مجبـور بـه    بـه نکرد، آن بالها سرش آمد؛ امروز ایسـتادگى میکنـد و دشـمن را قـدم    

ل قبـل  نشینى میکند. ملت ایران امروز همان ملت صـد سـال قبـل اسـت. صـد سـا      عقب
مسئوالن این کشور و این ملت، در مقابل دشمنان، خودشان را دچـار وادادگـى کردنـد و    
ایستادگى نکردند؛ اجازه دادند دشمن بیاید و وارد این سرزمین شود؛ بر اقتصاد، سیاست، 

قدم جلو آمد. راه را قاجاریه بـاز  بهمنابع و نفت این کشور تسلط پیدا کند؛ دشمن هم قدم
دشمن پاداش آنها را اینطـورى داد کـه پهلـوى را سـر کـار آورد؛ نـوکرِ قلـدرِ         کردند؛ اما
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شان را بر این مملکت بیشتر کردند. در انقالب، همان ملت روز سلطهفرمان. روزبهبهگوش
هـاى فروخفتـه و دردهـاى    بزرگوار ما به خود آمد، بیدار شد، عقده بود که با رهبرى امام

هـاى  و را وادار به حرکت کرد؛ کارى کرد که ملت را از تـه دره متراکم دورانهاى گذشته، ا
شدگى و ذلّت، به اوج عزّت رساند. امروز ملت ایران، یکى از عزیزترین ملتهـاى  فراموش

دنیاست؛ نه فقط در نظر مسلمانها، حتى در نظر دشمنانش. استقامت، این است. این راه را 
 .بایستى ملت ایران با قدرت تمام ادامه دهد

 
 25/1/1385، المللى قدس و حمایت از حقوق مردم فلسطیندر سومین کنفرانس بین

؛        ِ 
ي کشـورهاى اسـالمى جایگـاه    دنیاى اسالم بیدار شده، شعار حاکمیت اسالم در همه

یافتـه. ایـران    نخست را در میان جوانان و دانشـگاهیان و روشـنفکران ایـن کشـورها بـاز     
روز ي مردمسـاالرى دینـى اسـت، روزبـه    ي اندیشهآورندهاسالمى که پروراننده و به عمل

تر شده، اسالم ناب که امام خمینى آن را پیراسـته از التقـاط و انحـراف و    تر و پیشرفتهیقو
ي سیاسـى بسـیارى از کشـورها امتـداد یافتـه و در      جمود و تحجر معرفى کرد، در عرصه

 غرب دنیاى اسالم ریشه دوانیده است.  شرق و 
 

 9/2/1385، هاى علمى همایش صدمین سالگرد مشروطیتدیدار شوراى مرکزى و کمیته در

         
من به انقالب خودمان که نگاه میکنم، میبینم هنر بزرگ امام این بـود کـه دچـار ایـن     

ت. امام اشتباه نکرد که حرفى را که گفته بود و هـدفى  غفلت نشد؛ اساس کار امام این اس
هاى شـعارهاى دیگـران گـم کنـد و     یي تنبیـه و ظاهرسـاز  را که اتخاذ کرده بود، در سـایه 

فراموش کند. این، اساس کار موفقیت امام بود که مستقیم بـه طـرف هـدف پـیش رفـت؛      
. متأسـفانه ایـن   صریح و عریان آن را جلوى چشمش قرار داد و به طرف آن حرکت کـرد 

کار را زعماى روحانى و مشروطه نکردند و بر ایشان غفلت ایجاد شد؛ فلذا اختالف شد. 
اختالف که به وجود آمد، آنها تسلط پیدا کردند. وقتى قدرت دست آنها آمد، دیگر کـارى  

 نمیشد کرد. 
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 14/3/1385، (ره)خمینىدرمراسم هفدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام 

    ّ  
َ
    

هفده سال از غروب این خورشید فروزان، از افق دید ما، گذشـت؛ هفـده سـال از آن    
گذشت. امام عزیز مـا از چشـم    -که ملت ایران را در ماتم فرو برد -شب و روز اندوهبار

ر امـام، روح امـام، درس   ما ناپدید شد؛ جسم او از میان ما رفت؛ ولیکن حقیقت امام، فکـ 
 -بـه ي طیامام و مکتب امام در میان ملت ما و در میان امت اسالمى باقى ماند. این شـجره 

شاخ و برگ بر سرتاسر فضاى زندگى امت  -ي شریفه تالوت شدهمچنانى که در این آیه
بـه  یي طروز مستحکمتر شد. این کلمهدارتر شد؛ روزبهروز ریشهاسالمى گسترانید؛ روزبه

است که محصول آن، بیـدارى در دنیـاى اسـالم و    » جمهورى اسالمى«ي بهي طیو شجره
بـه،  ي طیمجد و عظمت و پیشرفت در کشور ما و میان مردم ما بود. ملت ما از این شجره

 هاى شیرینى را چید که براى یک ملت، این ثمرات شیرین، حیاتى است.میوه

 بِ امام خمینیي انقالي طیبهثمرات داخلی شجره
رو سیاسـت قـدرتهاى بیگانـه بـودیم؛     ي اول این است که ما ملتى گمنام و دنبالهنکته

گیرى دولتهـاى متنفـذ بـودیم؛ یـک روز امریکـا، قبـل از آن       ملتى منفعل در مقابل تصمیم
به ما را به یکى از اثرگذارترین ملتهـاى عـالم   ي طیانگلیس، یک روز روس؛ اما این شجره

رترین کشور و ملت در این منطقه تبدیل کرد. این، اعتـراف دشـمنان ماسـت. مـا     و اثرگذا
اعتقاد، و بـه زرق و بـرق   ملتى بودیم خودباخته و به نیروهاى درونى خودمان ناآشنا و بى

بـه مـا را بـه ملتـى بـا ابتکـار، بـا        طی يبیگانگان چشم دوخته و فریفته؛ ولى ایـن شـجره  
هاى گوناگون تبدیل کرد. ثمرات شیرین ایـن  تازه در زمینه نفس، با حرفهاى نو واعتمادبه
ق و پژوهشگر، هـزاران عـالم و دانشـمند، هـزاران مغـز      به، امروز هزاران محقّي طیشجره
هاسـت؛ چـه در علـوم    هـا و صـحنه  ر و سرانگشت کارآمد در انواع و اقسـام عرصـه  متفکّ

ر سیاسـت و چـه در دیـن.    انسانى، چه در علوم تجربى، چه در مسائل اجتمـاعى، چـه د  
ي شـرایط  امروز ما کشورى هستیم با جمعیت غالباً جوان، پرانگیزه، باایمان و داراى همـه 

 پیشرفت.
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 ي انقالبِ امام خمینیي طیبهالمللی شجرهثمرات بین
به در همه جاى دنیاى اسالم هم قابل مشاهده است؛ مسـلمانان  ي طیثمرات این شجره

انـد؛ آنهـا از مسـلمانى خودشـان     ت اسالمى خودشان را بازیافتههوی اند وجهان بیدار شده
انـد. در کشـورهاى اسـالمى، جوانـان، دانشـگاهیان، روشـنفکران و       ت کـرده احساس عزّ

نخبگان، دلشان مجذوب هدفهاى اسالمى است و براى آن ارزش قائلند؛ بـراى آن تـالش   
ى ت ملّت حقیقى و هویبه، هویي طیمیکنند. در دنیاى اسالم، ملتهایى از برکت این شجره

ي قـدرت  اند و با اینکه در طـول سـالیان متمـادى در پنجـه    و اسالمى خودشان را بازیافته
اند. امروز فلسطین یک نمونـه اسـت، عـراق یـک     اند، احساس قدرت کردهابرقدرتها بوده

آرمان، اسـالم و  ى دارد، لبنان یک نمونه است. دهاى متعدنمونه است، شمال آفریقا نمونه
استقالل در میان این ملتهاست و آنها امیدوارانه و پرانگیزه تـالش میکننـد. اینهـا ثمـرات     

اى است که ایـن مـرد بـزرگ، ایـن عبـد صـالح، بـا قیـام خـود و بـا           بهي طیهمان شجره
 فرد خود توانست غرس کند.خصوصیات منحصربه

 

 ؛   (ره)    
ي دوم این است که عامل اصلى پیشرفت امام بزرگوار ما و موفقیت او این است نکته

ي دل، ایمان آورد و ي وجود، با همهکه به یک اصل قرآنى، به یک حقیقت قرآنى، با همه
ي توان در راه آن تالش و کار کرد. آن اصل قرآنى همان چیزى است که در این با همه

ُ ُ ُ ْ َ  َ  ُ ُ ْ َ  ْ ِ «ي ي شریفهآیه    َ ِّ ْ  ْ َ ُ ْ«1 د دیگر از آن یاد و در آیات متعد
شده و بر آن تأکید شده است: اگر خدا را نصرت کنید، خدا هم شما را نصرت خواهد 
کرد؛ اگر در راه خدا قدمى بردارید، خداوند متعال هم شما را دهها و صدها قدم جلو 

نى و یک حقیقت است؛ یک قانونى الهى است. نصرت خدا به خواهد برد. این، اصل قرآ
معناى نصرت دین اوست. دین خدا، فقط طهارت و نجاست نیست، فقط اعمال ظاهرى 

ي سعادت بشر در دنیا و آخرت. این برنامه همانطور دینى نیست؛ دین خدا یعنى برنامه
استعدادهاى  که ضامن رشد و اعتالى معنوى جوامع بشرى است، ضامن زنده کردن

اى آنها هم هست. دین خدا همچنانى که به یهفکرى و رشد دادن به شخصیت و توانای
                                           

 . 7ي یهآ ي محمد،سوره 1



788  / ،  ، 
معنویت نظر دارد، به زندگى دنیایى انسان هم نظر دارد و براى خوشبختى انسان برنامه 

گونه م اسالم را اینالبالغه، هدف از بعثت نبى مکرّدر نهج والسالم)ة الصال(علیهدارد. امیرالمؤمنین
هاى خرد را در درون مردم استخراج ؛ تا گنجینه1»   «معین میکند: 

الم)(علیهدالشهداءکند و به فعلیت برساند. در زیارت اربعین سیهم میخوانیم:  الس» 
    ّ را ؛ قیام حسینى براى این است که ابرهاى جهل و غفلت 2»  

 از افق زندگى انسانها برطرف کند و آنها را عالم کند؛ آنها را به هدایت حقیقى برساند. 

 معناي واقعیِ نصرت خداي متعال
تهاى الهى قـدم  نصرت خداى متعال در واقع معنایش این است که در جهت احیاى سنّ
یم؛ براى نجـات  برداریم؛ در طبیعت و جامعه اثر بگذاریم؛ در بیدار کردن فطرتها اثر بگذار

روزى تالش کنیم. ایـن، نصـرت ماسـت بـراى     ي عوامل بدبختى و تیرهانسان از مجموعه
دین خدا. امام براى نجات و رهایى کشور و ملت خود، ایـن حقیقـت قرآنـى را بـه کـار      
گرفت و خدا را نصرت کرد؛ قیام و اقدام کرد. خداى متعال هم او را نصـرت کـرد و بـه    

؛ به یک قدم او صد قدم پاسخ گفت. ما نصـرتى را کـه خودمـان    حرکت او برکت بخشید
با نصرتى که خدا میکند، اگر بخواهیم بسنجیم،  -نسبت این را -ي دین خدا میکنیمدرباره

از نسبت یک به صد و یک به هزار هم بیشتر است. ما یک قدم برمیـداریم؛ امـا خداونـد    
قت صد و هزار قـدم مـا را بـه جلـو     متعال نصرتش را وقتى شامل حال ما میکند، در حقی

 ي بین نصرت ما و نصرت خدا، بسیار زیاد است.میبرد. بنابراین، فاصله
 

  ،      ّ» ِ   «   
براى نجات یک کشور، میلیونها عامـل و فعـل و انفعـال الزم اسـت: عوامـل طبیعـى،       

ي این عوامـل بایـد   للى، عوامل سیاسى و اقتصادى. مجموعهالمعوامل انسانى، عوامل بین
ل ایجاد کند. این عوامل، دست مـا  به کار بیفتد تا یک ملتى بتواند در زندگى خودش تحو

میکنـیم،  » قیـام للَّـه  «ي ما ارتباط مستقیمى ندارد؛ اما ما وقتـى کـه   انسانها نیست و با اراده
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یونهـا حرکـت و فعـل و انفعـال را در فضـاى      خداى متعال با یک حرکت ما هزاران و میل
ل ایجاد میشود؛ عیناً مثل طبیعت. شما یک نهال آورد و تحوزندگى اجتماعى به وجود مى
امـا   -از شما فقط همین کار است. این، کار کمـى اسـت   -کوچک را در خاك فرو میکنید

فضا و هوا به یـک   این نهال با میلیونها فعل و انفعال در خاك و در خود بافت گیاهى، در
درخت بزرگ تبدیل میشود؛ شاخ و برگ میدهد؛ میوه میدهـد و نسـبت بـه آن وضـعیت     
اول، صدها و هزارها برابر تغییر پیدا میکند. کار شما در مقابل آن همـه فعـل و انفعـاالت    
هیچ است؛ اما اگر شما همان کار کوچک را که نشاندن این نهال در زمـین اسـت، انجـام    

ي کرد و خـودش بـا همـه   » قیام للَّه«همه فعل و انفعاالت انجام نمیگیرد. امام ندهید، این 
وجود وارد میدان شد. با فریاد خود، با تالش خود، با قبول زحمـات، ملـت را پـاى کـار     

ا عامل و فعل و انفعـال  نهآورد. با این حرکت و با این عزم راسخ، خداوند متعال آن میلیو
و آنچه اتفاق افتاد، به یک معجزه شبیه بـود؛ یعنـى تشـکیل     ب کردرا بر این حرکت مترتّ

ي حساس؛ بخاطر این حرکت امام، که البته آماج دشمنى نظامِ مبتنى بر اسالم در یک نقطه
ي صاحبان زور و زر در سرتاسر عالم است؛ اما بر خـالف نظـر آنهـا، ایـن     ي همهو کینه

 ق پیدا کرد.حقیقت تحقّ
 

؛           
آورى در انقالب ما وجود دارد کـه ایـن   ي سوم این است که یک واقعیت شگفتنکته

انقالب را یک حالت استثنایى میبخشد و آن ایـن اسـت کـه در قـوانین علـوم اجتمـاعى       
یـک   ي انقالبها، میگویند انقالبها همچنانى کـه یـک فـرازى دارنـد، اوجـى دارنـد،      درباره

میکنید؛ تا وقتى که قدرت بازوى شما پشـت   بفرودى هم دارند؛ مثل سنگى که شما پرتا
ي زمین حرکت میکند؛ اما وقتى این قـدرت از  سر این سنگ است، برخالف جهت جاذبه

ي طبیعى زمـین برمیگـردد. آن قـوانین    ي زمین کمتر شد، این سنگ به سمت جاذبهجاذبه
ي انقالبى در مردم هست، انقالبها به سـمت جلـو حرکـت    همیگویند تا وقتى شور و انگیز

میکنند، اوج میگیرند، بعد هم بتدریج این شور و هیجان و این عاملِ حرکت به پیش، کـم  
میشود و در مواردى تبدیل به ضد خود میشود؛ انقالبها سقوط میکنند و برمیگردند پایین. 

ما اینها را میشناسـیم، بنـا بـر همـین      انقالبهاى بزرگ دنیا که در تاریخ دویست سال اخیر
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تحلیــل، همــه بــا آن نظریــه قابــل انطبــاق هســتند؛ امــا انقــالب اســالمى از ایــن تحلیــل 

ى مستثناست. در انقالب اسالمى پـادزهرِ فـرود انقـالب در خـود ایـن      شناختى بکلّجامعه
» المىجمهورى اس«م انقالب در ایم که تجسانقالب گذاشته شده است. بارها عرض کرده

است. نویسندگان قانون اساسى که از نظـر امـام و   » قانون اساسى جمهورى اسالمى«و در 
انـد:  بخشِ انقالب را گذاشتهمکتب امام درس گرفته بودند، در خود این قانون عامل تداوم

رات اسالمى و مشروعیت بخشیدن به قانون، مشـروط بـر اینکـه بـر طبـق      پایبندى به مقرّ
 ي رهبرى.ئلهاسالم باشد؛ و مس

 

         
اى که امام بـراى کشـور و ملـت مـا ذخیـره کـرده       ي چهارم این است که سرمایهنکته

ي ارزشـمند، اسـتقالل   ي تاریخى و حیاتى است. این سرمایه و ذخیـره است، یک سرمایه
فرهنگى ماسـت؛ ایمـان عمیـق مـردم      ى ماست؛ خودباورىسیاسىِ ماست؛ خودباورى ملّ

ماست؛ شجاعت ملت و مسئوالن ما در مقابـل تهدیـدهاى دشـمن و فریـب نخـوردن در      
هاى اوست؛ اینها درسهایى است که امام عزیز ما در طول ده سـال  عبرابر تمجیدها و تطمی

با نفس گرم خود، با روش خود، با ممشاى خود، به ملت ما درس داد و فضاى کشور مـا  
است از این درس ارزشمند. ما باید این ذخیره را نابود نکنیم؛ مـا بایـد ایـن ذخیـره را      پر

ي ارزشمند را راکد هـم نگـذاریم و آن را مصـرف    نفروشیم؛ ما باید این ذخیره و سرمایه
ي سیاسى خودمان هم نکنیم، بلکه باید این ذخیره را با دقت و مراقبت تمام حفـظ  روزانه

ي کشـور و تـاریخ خودمـان را    ي ارزشـمند، آینـده  ذخیـره و سـرمایه   کنیم و از سود این
 بسازیم.
 

 ِ   ِ     
را  1هاامروز دشمنان این ملت، بزرگترین جایزه را به کسى میدهند که بتواند این پایه

، ایمان به راه و ایمان به متزلزل کند و با ایمان مردم بجنگد؛ ایمان به خدا، ایمان به مردم
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موفقیت را در دلهاى مردم تضعیف کند. امام داراى این چهار ایمان بود: ایمان به خدا، 
ایمان به مردم، ایمان به این راه و ایمان به موفقیت حتمىِ آخر کار. این ایمانها در دل 

انى که ایمان به مردم، آنها را به حرکت، به اندیشیدن، به پیش رفتن، وادار میکند. آن کس
خدا، ایمان به مردم، ایمان به این راه، ایمان به موفقیت را در مردم تضعیف کنند، براى 

 . اند. دشمن، بزرگترین جایزه را به این افراد میدهددشمن کار کرده
 

  ِ  ّ         
را که امام بزرگوار غرس کرد و خداى متعال برکـت   اىي طیبهي آخر: این شجرهنکته

بخشید و شاخ و برگ آن را اینچنین گسترده کـرد، همـه بـا هـم بایـد حفـظ کنـیم؛ هـم         
مسئوالن، هم آحاد مردم، هم نخبگان سیاسى، هم نخبگان علمى، هم اهل حوزه، هم اهـل  

؛ همه، انقـالب و  ي همه استي قشرهاى دیگر. این، وظیفهدانشگاه، هم کارگر و هم همه
کشور را باید از خود بدانند؛ همه، نظام جمهورى اسالمى را بایـد از خـود بداننـد؛ همـه،     

اند. ما آن کسانى را غریبه میدانیم؛ از این دایره خارج میـدانیم، کـه   امت جمهورى اسالمى
د، او ي امـام را قبـول دار  براى دشمن کار میکنند. آن کسى که امام و راه امام و وصـیتنامه 

است؛ آن کسى که استقالل ایـران بـرایش داراى اهمیـت اسـت و بـه آن پایبنـد       » خودى«
ت این ملت و پیشرفت علمـى ایـن ملـت را دنبـال     است؛ آن کسى که عزّ» خودى«است، 

 است.  » خودى«میکند، او 
 

 1385/ 03/ 23در دیدار جمعى از کارگردانان سینما و تلویزیون، 

       
 ي حـج امـام  مرحوم حاج احمد آقا به من گفـت، حاضـر شـدند بابـت یـک اعالمیـه      

هـاى  همـین روزنامـه   -هاى امریکـا هشتادهزار دالرِ آن روز بدهند که در یکى از روزنامه
چاپ بشود، ولو بصورت آگهى؛ اما نکردند. این را حـاج احمـد آقـا     -معروفى که هست

 ، گفت ما تالش کردیم؛ اما حاضر نشدند چاپ کنند.خودش به من گفت
سانسـورى فقـط در مـورد آنجاهـایى اسـت کـه بـه اصـول         در امریکا این نمایش بى

امریکایى اصطکاك نداشته باشد. آنجایى که اصطکاك پیدا میکند، چه به اصول امریکـایى  
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ش پـدر  فـارس کـه زمـان بـو    ي جنگ خلیجمثل مسئله -و چه به مصالح فورى امریکایى

 پوشى.سانسور وجود دارد؛ خیلى کامل و خیلى رسمى و علنى؛ بدون پرده -انجام گرفت
 

 29/3/1385در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى، 

 ِ        ِ ؛       
را با آن افکار نـو، روشـن و بـا    ایران اسالمى پرچم خودش را دارد. ما کسى مثل امام 

ي بخشها، حتى در فقه داریم؛ اینکه شـما میبینیـد اسـالمى کـه ایـران      آن نوآورى در همه
جا پخش میشود، علـتش  آید و همهاسالمى عرضه میکند، مثل قند در کام ملتها شیرین مى

 این است.  
 

 30/5/5138کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسالمى، دیدار شرکت در

          
البته دشمنان اسالم نیروى مردم را انکار کردند و سیاسـتمداران را بـه نیـروى ملتهـاى     

اعتقاد کردند. به نظر ما یکى از بزرگترین هنرهاى امام راحل ما ایـن بـود کـه    خودشان بى
بهره گرفـت؛ و بـه مـردم اعتمـاد     این نیروى مردم را شناخت و آن را کشف کرد و از آن 

 کرد.
تکلیفى، وضع ایران قبل از پیروزى انقالب، وضع خوبى نبود؛ مردم در حال بى

آمدند دشمنان مسلط، اینجا پایگاه اسرائیل و استراحتگاه سران رژیم صهیونیستى، که مى
ورهاى ي سیاسى و مالى میکردند. آن روزى که بعضى از کشمیبردند، میخوردند و استفاده

عرب تصمیم گرفتند که از نفت علیه اسرائیل استفاده کنند، شاه ایران دل صهیونیستها را 
گرم کرد و گفت من به شما نفت میدهم. وضع ایران در آن روز اینگونه بود و کسى 

وقتى همت گماشت و بر این مبارزه عزم  الزّکیه)اللَّه نفسه(قدسامیدى نداشت؛ اما امام راحل ما
هیچ نیرویى جز نیروى مردم نداشت. او به این نیرو معرفت پیدا کرد؛ به این نیرو کرد، 

َ «که  -تکیه کرد و خداى متعال هم که همه چیز دست اوست َّ  َّ ِ  َ  َ ْ َ َ  ْ ِ 
َ ْ َ َ  َ

دلها را منقلب کرد. وقتى دلها متوجه به این حقیقت شد، نیروها به میدان آمدند و  -1»َ
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قدرت رژیم طاغوتى و وابسته شاه متزلزل شد و نظام اسالمى در این کشور سربلند کرد. 
 يي دنیاى اسالم و بر سر چهارراه قرار داریم و بیشترین نقطهما در حساسترین نقطه

 اعتماد امریکا و استکبار در این منطقه، بر رژیم سلطنتى شاه بود.
 

 ى اسالمى در دیدار کارگزاران نظام، سفراى کشورها
 31/5/1385، (ص)و مهمانان کنفرانس وحدت اسالمى به مناسبت روز مبعث پیامبر اعظم

          
رحمت خدا بر امام بزرگوار ما که ملت ما را بیدار کرد و نیروى ملت ما را بـه میـدان   

پـا لـه میشـدیم. در ایـن شـهر تهـران،       آورد. ما هم همینجور بودیم؛ ما هم زیر دسـت و  
بزرگترین منکرات انجام میگرفت و کسى اخم نمیکرد؛ در ایـن شـهر تهـران، دشـمنترین     

ي خودشـان زنـدگى بکننـد، بـا امنیـت کامـل       دشمنان اسالم آمدند و مثل اینکه در خانـه 
زندگى میکردنـد! امـوال ایـن مملکـت را میبردنـد، نفـت را میبردنـد، جلـو پیشـرفتها را          

ي خودشـان را بـر ایـن ملـت تحمیـل میکردنـد و       هاى خائنانه و ظالمانهمیگرفتند، برنامه
درضــا شــاه و اطرافیــان او، دســت بــه ســینه در مقابــل آنهــا مــدیران کشــور؛ یعنــى محم

ي باطنى. البته ظاهراً بـاد و بروتـى بـود، امـا اجـازه را از آنهـا       ایستادند؛ دست به سینهمى
گیرى در مهمترین مسائل، از سـفیر  تهران، دربار ایران براى تصمیممیگرفتند. در این شهر 

امریکا و سفیر انگلیس میپرسیدند که این کار را بکنیم یا نکنیم؛ اینها جزو سندهاى ماست 
و امروز وجود دارد. متأسفانه در بسـیارى از کشـورهاى اسـالمى، امـروز همـین مسـائل       

ي تاریخى عظیم، ایـن  ملت داراى این سابقه هست. این ملت توانا، این ملت باهوش، این
ملتى که امروز در میدان علـم، در میـدان جهـاد، در میـدان فنـاورى، در میـدان سیاسـت        
درخشش خودش را نشان میدهد، زیر دست و پا له میشد. امام، ملت را بـه صـحنه آورد؛   

اعتماد کرد، مـردم  به مردم اعتماد کرد، مردم هم خودشان را نشان دادند. وقتى او به مردم 
اى که محل امید کفر بود، شـد پرچمـدار اسـالم نـاب     هم به او اعتماد کردند. اینجا، نقطه

شاءاللَّه ملت ایران در این صراط پیش خواهند رفت. روز اندى و روزبهمحم 
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  ِ  ِ  ،  (ره)     

بزرگوارمـان   اصله گرفتن از مبدأ انقالب و با غیبت امامآن کسانى که خیال کردند با ف
انـد و  انـد؛ اشـتباه کـرده   و وفات او، مردم از ارزشها فاصله خواهند گرفت، به خطـا رفتـه  

ي اند. ما به این ارزشها متمسک هستیم؛ ما ارزشهاى اسالمى را مایـه میبینند که اشتباه کرده
 شها را موجب رشد استعدادها در ملتمان میدانیم.  عزّت ملّى خودمان میدانیم؛ ما این ارز

 

     ِ   
یک روز خیال میکردند که ما میخواهیم انقالبمان را به کشورهاى دیگر صـادر کنـیم؛   

ک روزى میخواستند انقالبشان را صادر کنند و با کودتا و با توطئـه  آنچنانى که شورویها ی
 د. امام بزرگوار ما بر روى این توهمِ باطل، خط کشیدنداین کار را میکردن

 

    ؛     
ایم؛ مـا در  پروردگارا! ما در این راه بخاطر امر تو، بخاطر اطاعت فرمان تو قدم گذاشته

ایم. امـام  رد نشدهایم؛ براى پول، براى زخارف، براى قدرت وااین راه براى دنیا وارد نشده
بزرگوار ما پاك آمد و پاك رفت. مسئوالن کشور مقتداى خودشان را اینطـور دیدنـد و در   

 .همین راه حرکت میکنند
 
 
 
 
 
 
 
 



 ،  ، /  795  

 

 6/6/1385 ت دولت،أجمهور و اعضاى هیدر دیدار با رئیس

       
و صـمیمى بـه شـما دوسـتان عزیـز      ي خصوصى آنچه که من میخواهم در این جلسه

عرض بکنم، این است که فرصت این روز و روزگارى که شما بر سر کار هستید، بسـیار  
ي هایى است که ما نظیر آن را در گذشـته فرصت استثنایى و مغتنمى است؛ حقیقتاً از دوره

ایــم. اوالً، شــعارهاى دولــت و مســئوالن و اهــداف دوران انقــالب تــا امــروز کــم داشــته
ي امام عزیز ما منطبـق اسـت.   شدهي آنان کامالً با مبانى انقالب و با مبانى اعالمشدهتعیین

ثانیاً، این گفتمان در بین مردم بطور محسوسى زنده است و وجود دارد؛ کـه وجـود ایـن    
جمهـور  گفتمان میان مردم هم، عامل عمده و اصلىِ گرایش آنها به این دولت و این رئیس

ـ ي مبارزه بـا فسـاد و تشـنه   ي عدالت، تشنهدم، تشنهمحترم بود. مر ک بـه اصـول   ي تمس
انقالب بودند، که وقتى دیدند یک نفر صادقانه این شعارها را سر دست گرفتـه و مطـرح   

ـ   ر بصـورت  میکند، حول محور او جمع شدند؛ خود این نعمت بزرگى است که ایـن تفکّ
دارد و بعـد از روى کـار آمـدن ایـن     یک گفتمان مسلط در جامعه درآمد و همچنان ادامه 

 دولت، بحمداللَّه تقویت هم شده است.  
 

 9/6/1385 در دیدار خبرگان منتخب ملت،

       ّ 
 علیه) اللَّه(رضوانالبته کار سخت است؛ من نظرم هست زمان حیات مبارك حضرت امام

پیش امام  -ها، چه دستگاههاى دیگرنهچه وزارتخا -افراد از دستگاههاى مختلف
جا این اشکال جا چنین نقصى وجود دارد، فالنهایى میکردند: آقا فالنمدند و شکوهآمی

 » آقا! کار سخت است.«وجود دارد؛ بارها امام در جواب اینها میگفتند: 
 

 18/7/1385در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى، 

        
شان خدمت کردند. شان تالش کردند و همهدر جنگ، مسئوالن نظامى و سیاسى، همه

شان هم ضعفهایى داشتند. اینها ما اینها را به چشم خودمان از نزدیک مشاهده کردیم؛ همه
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چیزهایى نیست که بتوان انکارشان کرد. سیاستمدارها هم ضعفهایى داشتند، نظامیهـا هـم   

تردید، خدماتشان از ضعفهایشان بیشتر بـوده اسـت. برآینـد ایـن     ایى داشتند؛ اما بىضعفه
 گیرى کردند.تصمیم ضعفها و این خدمات، همینى بود که اتّفاق افتاد که امام

 

 ؛     
هـا  امام مظهر استقامت و ایستادگى و مظهر امید به آینده و پیشرفت بـه سـمت آینـده   

د. در جنگ هم همینطور عمل کرد؛ در پذیرش قطعنامه هـم همینطـور عمـل کـرد؛ در     بو
هاى خود هم همینطور عمل کرد؛ این راه را به ما هـم یـاد داد و   هاى خود و بیانیهاعالمیه

ما هم در همین راه قدم گذاشتیم و به فضل و به کمک الهى، در همین جهـت هـم پـیش    
 ي خداوند.و تبانى؛ به حول و قوه خواهیم رفت؛ بدون هیچگونه تعلّل
میتوان بروشـنى   -که امام مظهر و نماد کامل آن بود -آنچه که در منش انقالب اسالمى

وقـت  از آن سخن گفت، عبارت است از شجاعت همراه با تدبیر. در انقالب اسالمى هیچ
ورى اسالمى هاى جمهدر برنامه -بسته تیر به تاریکى انداختن وجود ندارد و نداشتهچشم

و امروز هم نیست و در آینده هم به توفیق الهى  -از اول تا حاال، چنین چیزى نبوده است
 نخواهد بود. 

 

         
ي بگومگوهــا، ایــن را عــرض بکــنم کـه مراقــب باشــید کســانى گــوش  در آن زمینـه 

گشـایى کننـد و   ، عقـده نسبت به شخص امـام  اند که نسبت به انقالب و نظام، وخوابانده
 براى آن بهانه پیدا کنند. نباید بهانه بدست آنها داد. این را همه توجه داشته باشند.

 
 17/8/1385دیدار با مردم استان سمنان، 

            
اند تا شاید بتوانند این ملت کار برده ي ترفندها را بههفت سال است که همه و بیست

را از اسالم و آرمانهاى امام روگردان کنند؛ تا شاید بتوانند این ملت را به ارزشـهاى دینـى   
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اعتقاد کنند و بتوانند جوانان این ملت را یکسره غرق در منجالب فسـاد کننـد. در ایـن    بى
 اند.هزینه و خرجهاى زیادى کردهاند. کارهاى بسیار پراند، کردهزمینه هر کارى توانسته

مدتهاى مدیدى تالش کردند تـا شـاید بتواننـد در دولتهـایى کـه در نظـام جمهـورى        
ر در آیند، نفوذ کنند؛ شاید بتواننـد برخـى از عناصـر مـؤثّ    اسالمى با رأى مردم سر کار مى

ي ند؛ همـه دولتها را از خود کنند و بخرند و مقاصد و نیات خودشان را از آن راه تأمین کن
هـاى  خرجهاى زیادى کردند بـراى اینکـه بتواننـد بـا بهانـه      این کارها و تالشها را کردند،
گرایى میان این ملت اختالف ایجاد کنند و جنـگ داخلـى   ناسیونالیستى، قومیگرى و فرقه

اند تا شـاید بتواننـد محـیط دانشـگاههاى مـا را      گذارى و تالش کردهراه بیندازند؛ سرمایه
هفـت سـال یکـى پـس از دیگـرى انجـام        و کنند. این کارها در طول این بیسـت ج متشنّ

گرفت؛ اما ملـت بـزرگ و رشـید مـا، جوانـان هوشـیار مـا، مـردان و زنـاِن بامعرفـت و           
 شناس ما در تمام این موارد، مشت محکمى به دهان دشمنان ما زدند.زمان

ه ارزشهاى دینى و شجاع و داراى ي با ایمانِ پایبند بآنها میخواستند این ملت پرانگیزه
رو تبدیل کنند؛ براى این ت، ترسو، مطیع، دنبالههویابتکار عمل را به یک ملت وابسته، بى

هاى زیادى کردند؛ و یکى پس از دیگرى شکست نصیبشان شـد. آیـا اینهـا    کار هم هزینه
 -ز دیگـرى یکـى پـس ا   -ي ملت ایرانپنجهفاقى بود؟ این شکستهاى دشمنان قوىهمه اتّ

 فاق است؟اتّ
روز کمرنگتر بشـود و شـعارهاى او   اینکه آنها امید داشتند نقش امام بزرگوار ما روزبه

شش، هفت سـال،   و فراموش بشود، نه تنها برآورده نشد، بلکه حاال بعد از گذشت بیست
که موجب محبوبیت او در بین مردم  -جمهورشآید که شعارهاى رئیسدولتى سر کار مى

فاقى است؟! اینکه مردم در هـر جـایى و   همان شعارهاى امام است. این یک امر اتّ -است
اى از کشور، به آن کسى اعتماد میکنند که به دین او، انقالبیگرى او و پیـروى  در هر نقطه

 او از امام بیشتر عقیده داشته باشند.
لـت مـا   هفت سال از انقالب و هفده سال از درگذشـت امـام گذشـته، امـا م     و بیست

اینطور پرنشاط و پرانگیزه شعارهاى انقالب را بر سر دست گرفته و به پیش میتـازد؛ ایـن   
یند منطقى آفاق است؟! نه، این یک روند است؛ این یک فریک تصادف است؟! این یک اتّ

و معقول است و ادامه هم خواهد داشت. هم ادامه خواهد داشـت، هـم بـر روى ملتهـاى     
 اشت.  دیگر تأثیر خواهد گذ
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 1385/ 08/ 17دیدار با روحانیون، 

         
رسیدیم؛ صحبت راجع به یک روحانى بود کـه یـک    وقتى به مناسبتى خدمت امامیک

با ما مشورت میکردند که با او چگونه رفتار شود. مـن بـه ایشـان     تخلّفى کرده بود و امام
این پیروزى شما در انقالب، محصول هزار سال آبروى روحانیـت شـیعه   مفصل گفتم که 

والّا چرا باید وقتى یک مرجع به میـدان آمـد، مـردم اینطـور بـه دنبـالش بیاینـد و         -است
بزرگوار ما کردند. هزار سال آبروى شـیعه متـراکم    جانشان را فدا کنند، که در نهضت امام

بزرگوار مـا کـه جـرأت داشـت، شـجاعت       امامشد تا به اینجا رسید که یک مرجعى مثل 
داشت، قابلیت داشت، روح فداکارى و آگاهى به زمان داشت، پا بگذارد وسـط میـدان، و   

اى کـه در یـک   لباسهاى ما مثل موریانـه حاال بعضى از این هم -مردم هم به دنبالش بیایند
بـین میبرنـد؛ ایشـان هـم      ذره میخورند و ازبنایى بیفتد، دارند این آبروى هزار ساله را ذره

این معنا را تصدیق کردند. واقـع قضـیه همـین اسـت. بایـد مراقـب باشـیم مـا جـزو آن          
ها نباشیم. خداى نکرده هر عملِ زشت و وقیح و یک کار نامناسبى که از یکـى از  موریانه

ي روحانیـت و علمـاى شـیعه    ي ارزشمند هـزار سـاله  اى در آن ذخیرهماها سربزند، رخنه
 است.
 

 18/8/1385شهدا و ایثارگران،  يدیدار با خانواده

؛          
ـ ق به خون این عزیزان شماهاسـت: ایـن عـزّ   ي این دستاوردها متعلّهمه ى، ایـن  ت ملّ

پیشرفت علمى، این استقالل سیاسى، این زنده ماندن آرمانهاى انقالبى و سخنان امام، کـه  
 .آیدي اینها چیزهایى است که براى یک ملت آسان بدست نمىهمه

  

         
بعدازظهر امام اعالم کرد که مردم برونـد پـاوه را از    2یک روز هم همین ملت ساعت 

دست دشمنان خارج کنند؛ مرحوم شهید چمران به خود من گفت: بمجرد اینکه پیام امـام  
ي دشمن بودیم، احسـاس کـردیم کـه دشـمن     وار پخش شد، ما که آنجا در محاصرهاز دی



 ،  ، /  799  

 

دارد شکست میخورد. بعد از چند ساعت هم سیل جمعیت به سمت پـاوه راه افتـاد. مـن    
ساعت چهار و پنج همان روز در خیابان به طرف منزل امام میـرفتم؛ دیـدم اصـالً اوضـاع     

وار ماشینها میشوند و از مراکز سـپاه و مراکـز   دگرگونه است. همینطور مردم در خیابانها س
 ها میروند.  مربوط به اعزام جبهه، به جبهه

 
 25/10/1385ن، اندیشى علماى شیعه و اهل تسنّدر دیدار هم

           
سـت و طبیعـى   اختالف بین طرفداران دو عقیده بر اثر تعصبات، یک امرى است که ه

رَق سـنّ    است، و مخصوص شیعه و سنّ رَق شیعه، خودشـان؛ بـین فـى، ى هم نیست. بین ف
خودشان؛ در طول زمان از این اختالفات وجود داشته است. تاریخ را نگاه کنیـد، میبینیـد   

مثل اشاعره و معتزلـه، مثـل حنابلـه و احنـاف و      -نهم بین فرق فقهى و اصولى اهل تسنّ
هم بین فرق مختلف شیعه، بین خودشان، اختالفاتى وجود داشـته اسـت.    -شافعیه و اینها

میرسد، به جاهاى تند و خطرناکى هـم   -مردم عامى -این اختالفات وقتى به سطوح پایین
مینشینند با هم حرف میزنند و بحث میکنند؛ لـیکن   علمامیرسد؛ دست به گریبان میشوند. 

ندارند، از سالح احساسات و مشت و سالح وقتى نوبت به کسانى رسید که سالح علمى 
ى استفاده میکنند که این خطرناك است. در دنیا این همیشه بوده؛ همیشه هم مـؤمنین  ماد

و زبدگان، تالششان این بوده است کـه   علماو خیرخواهان سعى میکردند که مانع بشوند؛ 
ى به ایـن طـرف،   انگذارند سطوح غیرعلمى کارشان به درگیرى برسد؛ لیکن از یک دوره

بـود. نمیخـواهیم بگـوییم اخـتالف     » استعمار«یک عامل دیگرى هم وارد ماجرا شد و آن 
ى همیشه مربوط به استعمار بوده؛ نه، احساسات خودشـان هـم دخیـل بـوده؛     شیعه و سنّ

فهمیهـا دخالـت   بعضى از جهالتها، بعضى از تعصبها، بعضى از احساسات، بعضـى از کـج  
 ستعمار وارد شد، از این سالح حداکثر استفاده را کرد.داشته؛ لیکن وقتى ا

وحدت امت «ي ي با استعمار و استکبار، روى مسئلهن مبارزهگالذا شما میبینید برجست
 علیه)تعالى اللَّه(رضوانالدین اسدآبادىدجمالببینید سیاند. شما ي مضاعف کردهتکیه» اسالمى

د عبده و دیگران و دیگران، و از علماى شیعه معروف به افغانى و شاگرد او شیخ محم
ي با الدین عاملى و بزرگان دیگرى، چه تالشى کردند براى اینکه در مقابلهمرحوم شرف
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ي علیه دنیاى اسالم ي راحت در دست استعمار، به یک حربهاستعمار نگذارند این وسیله

اصرار میکرد. استعمار، به  ي وحدت اسالمىتبدیل شود. امام بزرگوار ما از اول بر قضیه
 این نقطه چشم دوخت و از آن حداکثر استفاده را کرد.

        
ي این دولتهاى مسلمانى که آن وقتى که شورویها آمدند و وارد افغانستان شدند، همه

صریح پیغام  علیه) اللَّه(رضواندر این منطقه بودند، با مالحظات گوناگون سکوت کردند. امام
یها که: باید شما از افغانستان خارج شوید. من خودم در یک مجمع وداد به شور

دها و تعداد زیادى از کشورهاى اسالمى که آنجا غیرمتعه -المللى بزرگ حضور داشتمبین
 کدام از آنها اسمى از ورود شوروى به افغانستان نیاوردندشاهد بودم که هیچ -هم بودند

اى چپها و دولتهاى و فقط من آنجا در نطقم شدیداً حمله کردم؛ چون در آنجا یک عده
کدام از کشورهاى اسالمى، ي آنها هیچسوسیالیست و طرفدار شوروى بودند، به مالحظه

اى حرف نزدند؛ فقط ما گفتیم؛ ما آنجا هم به امریکا حمله کردیم، هم به شوروى کلمه
آنها از این ناراحتند. چون این انقالب، انقالب اسالمى است؛  حمله کردیم؛ بدون تفاوت؛

ى؛ از آنها دفاع میکند. از حرکت عظیم لبنانیها اند یا سنّنگاه نمیکند که ملت فلسطین شیعه
ي از عالم که براى اسالم حرکت کنند و دفاع میکند، از هر جمع مسلمانى در هر نقطه

اراحتند. چون انقالب، اسالمى است ناراحتند. والّا اگر کار کنند، دفاع میکند؛ آنها از این ن
ى ى کارى نداریم، به گروههاي سنّما مرزها را میبستیم و میگفتیم ما به کشورهاى سنّ

کارى نداریم، با ما هیچ کارى نداشتند؛ نه امریکا، نه اسرائیل، نه انگلیس. آنها علیه 
م است، براى امت اسالمى است. اند، چون جمهورى اسالمى براى اسالجمهورى اسالمى

ى از ي ایجاد اختالف بین شیعه و سنّاز وقتى جمهورى اسالمى تشکیل شد، این مسئله
 الیت آنها هم تشدید شد.روز تشدید شد و فعسوى استکبار روزبه

 1/12/1385 مجلس خبرگان رهبري، يپیام رهبر معظّم انقالب به مناسبت افتتاح چهارمین دوره

    ِ       
ي ي همیشگی همـه پیگیري مسیر اسالم که متجلی در رفتار و گفتار امام است، وظیفه

ي اساسی مسئوالن گوناگون جمهوري اسـالمی آن اسـت   امروز و همیشه وظیفهمسئولین 

  
 .        
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سـاند، درنـگ را جـایز    ریکه در پیمودن مسیري که ملـت ایـران را بـه آن هـدفهاي واال م    
ي الهی مسیري را که اسالم عزیز مشخص ساخته و در گفتـار و  هنشمرند و به حول و قو
ي ما تجلی یافته و با فداکاري شهیدان و ایثارگران طـراوت و صـفا   رفتار امام راحل یگانه

گرفته، دنبال کنند و به اذن اهللا آن هدفها را یکی پس از دیگري بدست آورند.
  

       
شاخصهاي اصلی این راه، پایبندي بـه تکلیـف شـرعی، شـجاعت در اقـدام، حـزم و       
حکمت در تدبیر، و صداقت و وفـاداري بـه مـردم اسـت و عـدالت اجتمـاعی، سـالمت        

ي مهمتـرین هـدفهاي ایـن نظـام     ی، از جملـه اخالقی، پیشرفت علمی، قدرت و ثروت ملّ
 اسالمی است.

 12/2/1386دار با معلّمان، در دی

        
ایم، تعلیم، نقش ایم و شنیدهر همه گفتههمانطور که امام بزرگوار ما فرمودند و مکرّ

َ« -انبیاء است ْ ِ
ْ  َ  ِ

ْ  ُ ُ ُ ِ
ّ َ ُ تعالى بلکه نقش خود وجود مقدس بارى -1»َ

َ « -است ْ
ِ
ْ  َ َّ َ ْ َ ْ َ  ْ َ ي نازلتر، افراد بشر هستند که به یکدیگر و در مرتبه -2» 

چه در  -اىکسى در هر نقطه م است. شما و هرتعلیم میدهند: یکى معلّم است، یکى متعلّ
 -ها، چه در محافل تعلیمىِ گوناگونآموزش و پرورش، چه در دانشگاهها، چه در حوزه

د بدهد، حقیقت باارزشى را براى آنها روشن کند یا کارش این باشد که به مردم چیزى یا
معرفتى بر معرفتهاى مردم بیفزاید، او داراى همین شأن معلّمى است؛ این خیلى محترم و 

 معتبر و ارزشمند است.
 
 
 

.و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد. 2ي یهآ ي جمعه،و سوره164ي یهآ عمران،ي آلسوره 1
دانست [بتدریج به او] آموخت.یآنچه را که انسان نم. 5ي یهآ ي علق،سوره 2

  
 .        
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 1386/ 02/ 19آموزان سراسر کشور، در دیدار با انجمنهاى اسالمى دانش

 (ره)        
اى مثـل  ي پیشروان این فکر شروع شد، رهبرى الهى و با عزم و ارادهنهضت به وسیله

، خداى متعال در اختیار ملت گذاشت؛ باز هـم همـین جوانهـا، حرکـت خودشـان را      امام
هاى زنـدانى کـه ملـت ایـران در آن     کردند، یک تحول عظیم و بنیادى به وجود آمد؛ میله

 سته شد.  گرفتار بود، شک
 

 27/2/1386هاي شهدا، ایثارگران و جانبازان، در دیدار با خانواده

     
بعـد از   ءي برتـرین اولیـا  امام را که مظهر قداست و شرف و نمونـه جوانهاي امروز نه 

 اند.اند نه دوران جنگ را تجربه کردهدیدهمعصومین بود، 
 

    ِ      
العین خودشان قرار بدهند؛ یاد شهدا، افتخارات شهدا، عزّت شهدا را همه باید نصب
غفلت کنند، نیروهاى مؤمن  نگذارید فراموش بشود. شما غفلت کنید، نیروهاى انقالب

ِ «غفلت کنند، نفوذیهاى دشمن از آن طرف وارد میشوند و چیزى هم طلبکار میشوند. 
َ

 ْ  َ َ َ ٍ َ ِ
ْ َ
ِ  ْ ُ ُ َ  ُ ْ َ  ٌ َّ ِ

َ
 ٍ ِ  ْ ُ َ ْ َ  ُ َّ  َ َ ْ َ َ  ُ ِ ْ ُ  ْ َ  ِ

ُ
 ِ ْ

َ ْ  َ ؛ 1»َ
ها خزیدند و نفسشان درنیامد. وقتى خطر برطرف شد؛ که روز خطر است، در النهوقتى

ف کردند، اینها از مردان خطرپذیر در مقابل خطر سینه سپر کردند و خطر را برطر
آیند؛ زبانهاى دراز، زبانهاى تیز، طلبکار هم میشوند! مگذارید دشمنان هاشان بیرون میالنه

 ، دشمنان خط جهاد، دشمنان خط ایمان باللَّه، طلبکار بشوند.، دشمنان امامانقالب
 
 
 

 

                                           
 . 19يیه: آي أحزابسوره 1
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 13/2/1386ی دانشگاههاي سراسر کشور، یدر دیدار با هزاران نفر از اعضاي بسیج دانشجو

؛       
ام من که عرض میکنم: افتخار خود من این است که یک بسـیجى باشـم؛ سـعى کـرده    

دو، سه ماه مانده بود بـه آخـر ریاسـت     -اینجورى عمل کنم. سال آخر ریاست جمهورى
در یکى از دانشگاهها بـراى یـک جمـع دانشـجو صـحبت میکـردم و بـه         -جمهورى من

پاسخ میدادم؛ یکى از سؤاالت این بود که شما بعـد از ریاسـت جمهـورى قصـد     سؤاالت 
به من بگوید برو بشو رئیس عقیدتى  دارید چکار کنید و شغلتان چه باشد؟ گفتم: اگر امام

الیه جنوب شرقى کشور، مـن بـا افتخـار میـروم آنجـا و      یسیاسى فالن پاسگاه مرزىِ منته
آید و این کـار را از مـن میخواهنـد، مـن     از من برمیمشغول خدمت میشوم! اگر این کار 

 حاضرم و به آنجا میروم.  
 

      ِ   
تـان را بدانیـد، قـدر آن مقاومتهـاى مظلومانـه را بدانیـد، قـدر آن        قدر شـهداى جبهـه  

فلسـطین را  راحل را بدانید؛ اینهاست که ملـت   ایستادگى و صالبت از پوالد محکمترِ امام
طور، ملت آفریقـاى جنـوبى   طور، ملتهاى امریکاى التین را یکطور، ملت لبنان را یکیک

کـه   -طور، ملتهـاى بسـیارى از کشـورهاى عـرب را    طور، ملتهاى خاورمیانه را یکرا یک
 تأثیر قرار داده. طور، تحتیک -ي به امریکا هستنددولتهاشان وابسته

 

      
توصـیه میکردنـد کـه از     -از جمله به دانشـجوها  -همیشه به همه علیـه) تعالى اللَّه(رضوانامام

هـاى مـاهر در نفـوذ،    واقعش هم همین بود. آن اوایـل جـزو مجموعـه   نفوذیها بپرهیزید؛ 
اعضاى حزب توده بودند کـه بـا چاپلوسـى و ظـاهرفریبى و ریاکـارى، خودشـان را جـا        

ي دیگر هم از آنها یاد گرفتند و وارد تشـکیالتهاى گونـاگون و   یک عدهمیزدند. بعد البته 
بخشهاى مختلف نظام شدند و کار را به جایى رساندند که حاکمیت دوگانـه را هـم ادعـا    

پنج سال پیش است. حاکمیت دوگانه، انشقاق،  ،کردند. شماها که یادتان هست؛ مال چهار
   اینجا هم رسیدند.انشقاق در رأس! خیلى چیز عجیبى است! به 
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ً 

 1386/ 08/03ي مجلس شوراى اسالمى، در دیدار با نمایندگان هفتمین دوره

          
اگر میگوییم به کارهاى اساسى بپردازید، با همین مالحظات اساسىِ دیگرى است کـه  

گان مجلس شوراى اسـالمى فرمودنـد   به نمایند وقتى امامدر این کار وجود دارد. مثالً یک
شما تصویب کنید بـه شـوراى نگهبـان میـرود و اگـر مخـالف        هرچهکه درست است که 

قانون اساسى بود رد میشود؛ اما این معنایش این نیسـت کـه شـما از اول، چیـزى را کـه      
میدانید مخالف قانون اساسى است تصویب کنید و به آنجا بفرستید؛ آنها هـم رد میکننـد؛   

د هم باالخره یک مجمع تشخیصى وجود دارد که برود آنجـا! نـه، ایـن تضـییع وقـت      بع
مجلس است: آوردن قانونى که صریحاً برخالف قانون اساسى است بـه مجلـس، یـا وارد    

 شدن به بعضى از جزئیات مسائل اجرایى.
 

 14/3/1386، ه)(رمراسم هجدهمین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی مردم در از هزاران نفر دیدار در
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
ً «قال اهللا الحکیم فی کتابه:  َ ِ  ً َ َ  ُ َّ  َ  َ ْ  َ َ  ْ َ  
َ

  ً َ ِّ َ  ٍ َ َ  ٍ َ ِّ َ 
 ُ َّ  ِ َ  َ  َ ّ َ  ِ

ْ
ِ ِ  ٍ ِ  َّ ُ  َ َ ُ ُ

 ِ
ْ ُ  ِ ّ  ِ  

ُ ْ َ  َ  ٌ ِ  ُ ْ َ  ِ ّ ِ  
َ

ُ ّ َ َ َ  ُ َّ َ َ«1. 

     
تر، میلیونها دلى است که در سراسـر کشـور،   مجلس باعظمتى است. و از این باعظمت

همـه، حـاکى از    بلکه در اکناف عالم در این روزها به یاد امام بزرگـوار مـا میتپـد. و ایـن    
که به توفیق الهى، توانست به یک ملت عظمت ببخشد، بلکـه  عظمت آن شخصیتى است 

 توانست به امت اسالمى عظمت بدهد.
  

                                           
ا چگونه مثَل زده: سخنى پاك که مانند درختى پـاك اسـت کـه    آیا ندیدى خد. 25و  24یات آ ي ابراهیم،سوره 1

دهد. و خدا مثَلها را براى یاش را هر دم به اذن پروردگارش ماش در آسمان است؟ میوهاش استوار و شاخهریشه
 زند، شاید که آنان پند گیرند.یمردم م
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    ّ   
ها در به را به درخت پاکیزه و بارور تشبیه کرده است؛ ریشهي طیخداوند متعال کلمه

قعیت و انتظار، زمین استوار و شاخ و برگ آن در فضا پراکنده است و به تناسب مو
ْ«ي خود را به مشتاقان میدهد: میوه ُ ّ َ  ِ

ْ
ِ ِ  ٍ  َّ ُ  َ ُ ُ

به، هر آن ي طی. کلمه1»
فکرى است که در دل یک انسان بزرگ و الهى بروید و منشأ برکات براى مردم بشود؛ هر 

و رشد عالم آن عملى است که از جوارح یک انسان صالح سر بزند و براى هدایت بشر 
ي نیکو به، آن انسانى است که این اندیشهي طیانسانیت داراى برکات باشد. همچنین کلمه

ق شده است و در او بروز و نمود پیدا میکند. بعد از یا این عمل صالح در وجود او متحقّ
ِ «این آیه، خداوند متعال میفرماید:  ْ َ

ْ
ِ  ُ َ  َ َّ  ُ َّ  ُ ِّ

َ ُ ِ  َ  
ْ ُّ  َ ْ  ِ  ِ ِ

َّ
َ ِ

. آن قول ثابت موجب میشود که قائل به آن قول هم، ثبات و دوام پیدا کند. 2»ْ
به، هم قول است، هم آن قائل است؛ هم فکر است، هم آن چیزى است که ي طیکلمه
فکر و عمل به اى است که این از آن فکر است؛ هم آن شخصیت انسانىِ برگزیده زائیده

 او قائم است.
تر میشـود؛ در فضـاى   ى زندهیاینجور است که شما میبینید امام بزرگوار ما هر روز گو

تـر و فکـر او و   روز امام بزرگوار برجستهالملل اسالمى، روزبهي ما و در فضاى بینجامعه
وجـود را، ایـن   تر و ملموستر میشود. آن چیزى که این دوام را، این استمرار راه او فهمیده

 برکات را پدید آورده است، چیست؟ آن، ایمان مخلصانه و عمل صادقانه است.
ِ «ي شریفه بود که امام بزرگوار ما مصداق این آیه ِ ّ  ُ

ِ َ  َ  ُ َ  َ َّ  َّ ِ
ًّ ُ  ُ ْ َّ  ُ ُ َ  ُ َ ْ و عمل او، عمل ؛ هدف او، هدف الهى؛ رفتار او، رفتار ایمانى؛ 3»َ

ى یي اسالمى، چنین موجودى میماند و میراصالح. این است که در فضاى ذهنیت جامعه
الهى که جسمشان از مردم غایب شد، اما حقیقتشان  ي انبیا الهى و اولیامثل سلسلهندارد؛ 
تشان زنده است.و هوی 

                                           
 دهد. یاش را هر دم به اذن پروردگارش ممیوه .25ي یهآ ي ابراهیم،سوره 1
اند، در زندگى دنیا و در آخرت با سخن اسـتوار ثابـت   خدا کسانى را که ایمان آورده. 27ي یهآ ي ابراهیم،سوره 2

 گرداند.یم
] رحمان براى آنـان  زودى [خداىاند، بهکسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده. 96ي یهآ ي مریم،سوره 3

 دهد.یمحبتى [در دلها] قرار م
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ـ   ى را با انواع حیلهرهبران ماد د، نمیشـود. جسـد   ها میخواهند در دلها زنـده نگـه دارن

ى کردنـد تـا بمانـد و جلـوِ چشـم باشـد، امـا نمانـد. آن         یرا مومیـا  -رهبر شوروى -لنین
آن فکر و آن اصول و آن یاد، همه محکوم بـه زوال شـد؛    -ارزشیک جسم بى -ىیمومیا

 ي خود او، هم در سطح جهان.هم در جامعه
اتصـال بـا منبـع    تفاوت رهبرى و زعامت معنوى و روحى این است. علت هم همـان  

اصلى قدرت، ارتباط با خدا، همه چیز را از او دانستن و همه کار را براى او کردن، است. 
این راز اقتدار و ماندگارى و نفوذ مردان خداست. امام با این دید و با این مبنـا، همچنـان   

هنـد  زنده خواهد ماند. دشمنان او، مخالفان او، معارضان دینى و سیاسى او، رفتنـد و خوا 
ي اسـالمى و  اش در جامعهتش و با وجود حقیقىرفت؛ اما امام بزرگوار با فکرش، با هوی

تـر و قـویتر و   روز برجسـته ي بزرگ بشرى ادامـه پیـدا خواهـد کـرد و روزبـه     در جامعه
 محسوستر خواهد شد. راز قدرت معنوىِ امام بزرگوار ما این است.

  

    ّ        
هاى عظیم مسـلمان در کشـورهاى   سرّ این نفوذ عجیب که این مرد بزرگ در دل توده

مختلف راه یافت و راز این نفوذ عظیم، این است: از خود عبور کردن، براى خود تـالش  
نکردن، خدا را دیدن و از خدا الهام گرفتن و براى خدا مجاهدت به تمام معنا انجام دادن. 

عظمت امام بزرگوار و رهبـرى روحـانى اسـت. پیـامبران هـم راز نفوذشـان، راز        این راز
پرکن و مـورد  ان همین بود؛ والّا ظواهر و بند و بست سیاسى و شعارهاى دهانیشماندگار
هاى مردم را همه بلدند بدهند؛ دیگران هم این کارها را میکنند. ایـن نیسـت   ي تودهعالقه

روحانى را در دلها نافذ میکند؛ بر دلها حـاکم میکنـد. و   آن چیزى که یک زعیم معنوى و 
حکومت او از نوع حکومت معنوى و صورى نیست؛ از نوع حکومت انبیاء است؛ از نـوع  

اران و جائران هرگز نیست. لذا شما در زندگى امـام کـه نگـاه میکنیـد، ایـن      حکومت جب
ى کـه  یآورد. آنجـا وجود مى ارتباط با خدا و اتصال با خدا در او یک سکینه و آرامشى به

افتادند، او قـاطع و  ى که دیگران به تزلزل مىیدیگران وحشتزده میشدند، او آرام بود! آنجا
ي خود هم خطاب به مردم ایران، بلکه ملتهاى مسـلمان میگویـد   مصمم بود. در وصیتنامه

رود. دمِ با دلى آرام و قلبى مطمئن از مردم خداحافظى میکند و به جوار رحمت الهـى میـ  
 مرگ هم با دل آرام این جهان را ترك میکند.
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 تحمیلی جنگ پیروزي ي امام در اعتماد عمومی مردم؛ هزینه
آمد که چطور امام با این دقت و اهتمامى که در احکـام دیـن و   بعضیها به ذهنشان مى

نسبت به جان و مال داشت و این همه مـا در انقـالب و در جنـگ شـهید دادیـم، دچـار       
ه نبود و با دل آرامى میتوانست دنیـا را تـرك کنـد و بـه مالقـات پروردگـار بـرود؛        دغدغ

ها ایـن اسـت کـه    میگفتند جواب این خونها را که خواهد داد. جواب امام به این وسوسه
جواب این خونها را همان کسى خواهد داد که جواب خونهـاى صـفین و نهـروان را داد.    

د داد کـه جـواب سـختیها و رنجهـا و محنتهـاى      جواب این سختیها را همان کسى خواه
امیرالمؤمنین را در دوران زندگى خواهد داد. انقالب براى نجات یک ملـت داراى هزینـه   

ساله براى دفاع از استقالل یک ملت داراى هزینه است؛ ایسـتادگى در   است؛ جنگ هشت
سـت. امـام ایـن    مقابل زورگویان عالَم براى اثبات حقانیت و حقوق خـود داراى هزینـه ا  

اى که امام پرداخت، اعتماد عمومى مردم بود. این اعتماد عمومى هزینه را پرداخت. هزینه
را در این راه امام به کار انداخت و هزینه کرد، اما خداى متعال این هزینه را جبران کـرد.  

 آنچه را که امام هزینه کرده بود، چند برابر به او برگرداند.
ین مرد بزرگ، جمعیتى که حضور پیدا کردند، از جمعیت مردم در ي ادر تشییع جنازه

َّ «روز استقبال او بیشتر بود. این معناش همین است که    َّ . دلهاى 1»  
مردم به او متوجه بود. او این سرمایه را براى خود نخواست؛ این سرمایه از نظر او ملک 

رف میکرد و کرد؛ و خدا هم این سرمایه را بصورت پروردگار بود؛ باید در راه خدا مص
مضاعف به او برگرداند. راه خدا اینجورى است؛ راه خدا مجاهدت دارد، هزینه دارد و 

 ي آن را باید پرداخت.هزینه
 

     
گـر و تجـاوزگر نمیشـود بـا     امام ابرقدرتها را خوب شناخته بود؛ بـا قـدرتهاى سـلطه   

ـ   ماس حرف زد. تا وقتى شما التماس کنید، عقبالت خـرج بدهیـد،   هنشینى کنیـد، نـرمش ب
یتر تـر میکنـد، تهدیـد خـود را جـد     طلب این است که مشتهاى خود را گرهطبیعت سلطه
 .آید. حق را با ایستادگى باید گرفتي خود را خشمگینتر میکند و جلوتر مىمیکند، چهره
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ـ  ت جدیـدى را در دنیـاى   مطلب دیگر این است که امام بزرگوار ما توانست یک هوی
جمهورى اسـالمى و ملـت   پرآشوب سیاست، در این منطقه به وجود بیاورد و آن، هوی ت

ي ایران است که توانستند این جمهورى را ایجاد کنند و از آن پاسدارى کننـد. ایـن،   زنده
ت اسیک هویـ  ت ملّالمى و یک هوی ت، مخصـوص ملـت ایـران هـم     ى است و ایـن هوی

ق به همهت اسالمى، متعلّنیست. هویت ملـت  ي امتهاى اسالم است. امام بزرگوار ما با هم
ت را ایجاد کند و آن را زنده کند.ایران توانست این هوی 

جنـگ  ي غرب بر ایـن منطقـه مسـتحکم شـده بـود. بعـد از       سالهاى متمادى، سیطره
ي خاورمیانـه تمـام شـده بـود. از سـالها قبـل،       الملل دوم، تقریباً کارِ تسلط بـر منطقـه  بین

شـده میدیـد. عـراق یـک جـور زیـر       استعمار شروع کرده بود و در این دوره، کار را تمام
اردن و سـوریه و لبنـان و مصـر و کشـورهاى      -سلطه، ایران جور دیگر، کشورهاى عربى

ى یگران غربى و اروپـا ي سنگین استعمارگران و سلطهزیر سلطه هر کدام به نحوى -دیگر
ى بودند. براى محکم کردن کار، رژیـم غاصـب اسـرائیل را هـم در ایـن      یو سپس امریکا

ي صهیونیسـتها، در  ي حساس به وجود آوردند تا مطمئن باشند که غرب به وسـیله منطقه
ـ  این منطقه محسوس و نظامى و سیاسـى و فع الى دارد و همـه چیـز را   ي حساس، وجود

 کنترل کند.

 غافلگیري شدید غرب از پیروزي نهضت امام خمینی
خواهانـه در  یي دوم آن قـرن، تحرکـات آزاد  لِ نیمـه یي اول و اوادر سالهاى آخر نیمه

ي رعت توانستند آنها را کنترل کنند و زیـر پنجـه  ه سى به وجود آمد، اما غربیها بیکشورها
جور، بعضى کشورهاى دیگر عربى را جور دیگـر، مصـر را   را یک خودشان بگیرند. عراق

ي حسـاس و سرشـار از منـابع    وجه کنترل این منطقـه هیچبه نحوى دیگر؛ نمیگذاشتند به
طى، ناگهـان انقـالب اسـالمى آنهـا را     یحیاتى از دست آنها خـارج شـود. در چنـین شـرا    

به یک چنین حرکـت عظـیم    غافلگیر کرد. باور نمیکردند نهضت روحانیت و رهبرى امام
مردمى تبدیل شود. ملت ایران یکپارچه وارد میـدان شـد. همـت ملـت ایـران و رهبـرى       

 گون را آفرید.ي معجزهنظیر امام بزرگوار ما این حادثهبى
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  ّ           
ت اسـالمى، در میـان جوانـان، در میـان     ي از دنیاى اسالم و میان امامروز در هر نقطه

هاى مردم که شما بروید و نظرخـواهى کنیـد، نظـام جمهـورى     دانشگاهیان، در میان توده
اسالمى، امام بزرگوار و ملت، در این نظام مـورد قبـول و تصـدیق و حمایـت و محبـت      

بـه  ك اکثریت آنها هستند. ملت، در صحنه؛ نظام، در حال پیشرفت؛ کشور، در حـال تحـرّ  
سمت آرمانها؛ و دلهاى جوان، سرشار و لبالب از امید. اما ما باید بدانیم و توجه کنـیم کـه   
تداوم این حرکت مبارك، بسته به این است که خطوط اصلىِ این حرکت را هرگز از یـاد  

ي ملت ایران و بخش عظیمى از نخبگان این کشـور، آن را  نبریم؛ کما اینکه تا امروز قاطبه
 اند.اند و آن را دنبال کردهدهاز یاد نبر

 ي انقالبِ اسالمیسه اصل برجسته
ي اصلیتر را بخواهیم نشانه کنـیم و مطـرح کنـیم،    اگر در بین خطوط اصلى چند نقطه

 یکى اسالمى بودن است؛ یکى مردمى بودن است؛ یکى نو بودن و ابتکارى بودن است.

 ي مسلمین با هر مذهبی  مه؛ تعلق به ه»اسالمی بودن انقالب«بعد اول از اصل 
اسالمى بودن داراى خصوصیات گوناگونى است. ابعاد مختلفـى از همـین مطلـب، از    

یم نظام ما، یهمین عنوان اسالمى بودن فهمیده میشود که باید به آنها توجه داشت. ما میگو
ي مسـلمانان اسـت؛   ق به اسالم است؛ مورد توجه و قبـول همـه  اسالمى است؛ یعنى متعلّ

از مسلمانان نیست. درست است که این نظـام از دلِ معـارف شـیعى     صوص یک فرقهمخ
ي یک مرجع تقلید شیعه، رهبرى و هدایت شد، امـا نظـام جمهـورى    جوشید و به وسیله

مذهبى براى خود فراهم نکرده است. بـه همـین دلیـل هـم     ي تکاسالمى هرگز شناسنامه
مـذاهب مختلـف اسـالمى، طرفـدار و      هست کـه در سرتاسـر دنیـاى اسـالم، جوانـان از     

اند. در تمام این بیست و اند و نام امام را گرامى و مقدس داشتهمند به این نظام بودهعالقه
هشت سال و تا امروز، در کشورهاى عربى، در بسیارى از کشـورهاى اسـالمىِ غیرعربـى    

ي جمهـورى  و شیفته ي نام امام بزرگوار مادر شرق و غرب دنیاى اسالم، جوانان، دلباخته
 اند.اسالمى
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ي مخلص لبنان، چشم به نظام ىِ فلسطین مانند جوانان شیعهامروز جوانان سنّ

اند. امید را از نگاه به جمهورى اسالمى در دل خود انباشته جمهورى اسالمى دوخته
 ت جمهورى اسالمىمیکنند. استقامت جمهورى اسالمى، آنها را امیدوار میکند. آنها از عزّ

کدام از مسئوالن  ت میکنند. در هر کشورى از کشورهاى اسالمى، هراحساس عزّ
ي کشور ما به دانشگاهى رفتند، به میان مردم رفتند، مردم آنها را مانند جان در رتبهیعال

مواضع یک مسئول صریحتر و روشنتر  هرچهآغوش گرفتند؛ به آنها عشق میورزند. 
د، محبت و ارادت دنیاى اسالم به او بیشتر میشود. نمایانگر مواضع جمهورى اسالمى باش

ت فرامذهبى است. اکثریت بنابراین اسالم در کشور ما به معناى اسالم فرامذهب و هوی
هستند، در کنار اکثریت  السالم)(علیهمبیتمردم کشور ما که شیعه و امامى و مخلص اهل
ي خودمان در کنار برادران شیعهاند، و ندنیاى اسالم که داراى مذاهب مختلف اهل تسنّ

در عراق و در لبنان و در پاکستان و در بحرین و در دیگر نقاط، با یک نگاه به جمهورى 
اسالمى نگاه میکنند و حاضرند در راه جمهورى اسالمى فداکارى کنند. ما در جنگ 
ى تحمیلى افرادى از کشورهاى دیگر را سراغ داشتیم که براى دفاع از مرزهاى جمهور

ي به اسالم و مبتنى بر شرع ي فداکارى بودند. اسالمى بودن، یعنى وابستهاسالمى، آماده
 مقدس اسالم.

 ؛ تعبد به کتاب و سنت»اسالمی بودن انقالب«بعد دوم از اصل 
یک بعد دیگر اسالمى بودن این است که ما ارزشهاى اخالقـى و نظامهـاى سیاسـى و    

ت میگیریم و به آن متعبدیم. ما بـه تعبـد بـه    ز کتاب و سنّىِ دین را ااجتماعى و قواعد کلّ
ت، براى یک نگـاه بـاز و   ت افتخار میکنیم و معتقدیم فهم درست کتاب و سنّکتاب و سنّ

ي اسالمى میتواند صدها راه براى مسائل گوناگون زنـدگى بـاز   روشن و براى یک جامعه
هـاى  ي انسـان در تجربـه  نـده ت، محدودکنکند. بعضى خیال میکنند تعبد به کتـاب و سـنّ  

نو در زندگى جهانى است. این ناشى از درست نشناحتن کتاب درپى و نوبهگوناگون و پى
ت ت کردن اسـت. نگـاه مجتهدانـه بـه کتـاب و سـنّ      ت و نگاه عامیانه به کتاب و سنّو سنّ

اى میتواند راههاى گوناگونى را باز کند براى اینکه انسـان بتوانـد جامعـه، خـود و نظامهـ     
 گوناگون را اداره کند و راههاى بازى را در مقابل خود بیابد.
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 ؛ استفاده از اجتهاد اسالمی»اسالمی بودن انقالب«بعد سوم از اصلِ 
یک بعد مهِم اسالمى بودن این اسـت کـه اجتهـاد اسـالمى، میتوانـد بـه تمـام نیازهـا         

ن اسـالمى و دانشـمندان   مـان و فیلسـوفا  ي علمى فقیهـان و متکلّ پاسخگو باشد و پشتوانه
 علوم اسالمى، میتواند راهها را باز کند.

 خط اصلیِ دوم؛ مردمی بودنِ نظام جمهوري اسالمی
خط اصلى دوم، مردمى بودن است. مردمى بـودن در نظـام جمهـورى اسـالمى، یـک      

ـ شاخه ت مـردم، کرامـت مـردم، خواسـت مـردم، از      ي اصلى است؛ یعنى رأى مردم، هوی
صلى در نظام جمهورى اسالمى و این بناى مسـتحکم اسـت. رأى مـردم    ي عناصر اجمله
کننده است. نیازهاى مردم، هدف اساسىِ دولتمردان و نظام جمهورى اسالمى است. تعیین

ى است و هم نیازهاى معنوى و اخالقى و روحى.این نیازها، هم نیازهاى ماد 

 »مردمی بودن انقالبِ اسالمی«ابعاد مختلف اصل 
که اقتصاد مردم اهمیـت دارد، امنیـت مـردم هـم      م جمهورى اسالمى همچنانیدر نظا

که امنیت جسم آنان داراى اهمیت است، امنیت اخـالق آنـان هـم     اهمیت دارد؛ همچنانی
که حفظ تشکیالت کشورى مهم است، حفظ نظام خـانواده   داراى اهمیت است؛ همچنانی

نیازهـاى مـردم، خـود را موظـف      ي ایـن هم مهم است. جمهورى اسالمى در مقابل همه
میداند و مـردم بـه معنـاى حقیقـِى کلمـه، صـاحب رأى و صـاحب اختیارنـد؛ بـرخالف          

ي غربـى.  ي رسـوا شـده  خـورده شکسـت  دموکراسـی ج در غـرب؛ لیبـرال   یرا دموکراسی
غربى در حقیقت انتخاب مردم نیست، انتخاب زرساالران است؛ حتى انتخـاب   دموکراسی

ست، انتخاب سران و رهبران احزاب است. آنها هستند که حکومتهـا  ي احزاب هم نیبدنه
آورند و میبرنـد؛ آنهـا هسـتند کـه تصـمیمهاى بـزرگ را میسـازند. مـردم در اکثـر          را مى

انـد؛ کسـى هـم بـه آنهـا اعتنـا       سـازى گیرى و تصمیمتصمیمهاى بزرگ، برکنار از تصمیم
ند کـه نمیتواننـد و فرصـت آن را پیـدا     نمیکند. آنقدر هم آنها را گرفتار مشغله و کار میکن
 نمیکنند که آنچه را که میخواهند، به زبان بیاورند.

ساخت استبدادى و دیکتاتورى به شکل بسیار مدرن و پیشرفته، امـروز در بسـیارى از   
کشورهاى غربى و در رأس آنها در امریکا مستقر و حاکم اسـت. آنجـا مـردم بـه معنـاى      
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آوردن حکومتهـا ندارنـد؛    کـار  حب اراده، نقشى در بر سـرِ انسانهاى صاحب اختیار و صا

پول است و زورِ صاحبان سرمایه و زرساالران است که همه چیز را تعیین میکنـد و همـه   
 اندازد.چیز را در مجراى دلخواه خود به حرکت مى

مبتنـى بـر مبـانى غلـط غربـى را رد میکنـد.        دموکراسـی نظام جمهورى اسـالمى، آن  
نى به معناى کرامت حقیقى انسان و حرکت عمـوم مـردم در چهـارچوب    مردمساالرى دی

هاى کمپانیهاى اقتصادى و اصـول  تهاى جاهلى و خواستهدین خدا و نه در چهارچوب سنّ
ساالران است. در نظام جمهورى اسالمى، حرکت بـرخالف  ي نظامیان و جنگخودساخته

 ي مطلق است.کنندهتعیین ي مردم،آنهاست؛ حرکت در چهارچوب دین خداست و اراده
شـده و بـد   بـد تجربـه   دموکراسـی امروز نظامهاى غربى و در رأس آنها امریکا، همین 

زور به بعضى کشورها تحمیل کنند. دولت فلسطین را که از داده را میخواهند بهپسامتحان
کلمه،  آرا مردم برخاسته، قبول نمیکنند؛ براى دولت عراق که از آرا مردم به معناى حقیقى

جوشیده و بر سر کار آمده، انـواع مشـکالت را درسـت میکننـد؛ از کودتاهـاى نظـامى و       
کودتاگران نظامى به شرطى که زیر فرمان آنها باشند، کمال حمایت را میکننـد، بـاز دم از   

 مردمساالرى میزنند!

 »نو بودن انقالب«اصل سوم نظام جمهوري اسالمی؛ 
اصرار میخواهم به نخبگـان سیاسـى و فرهنگـى    ى سوم نوآورى است. من با مشخصه

ت فهمیـده  کـه از کتـاب و سـنّ    خودمان این توصیه را بکنم که مبـانى اسـالم را آنچنـانی   
میشود، بیان کنند و در مقابل نگاه پرسشگر مردم دنیا یا مردمى از داخـل کشـور خودمـان    

حقارتى که در مقابل  قرار بدهند. این بسیار بد است که بعضى از ما احیاناً بخاطر احساس
غربیها میکنند، سعى کنیم افکار اسالمى را آنجورى بیان کنیم که با نظـرات غربـى تطبیـق    
بکند؛ این بسیار نامناسب و ناشایسته است. ما امروز معارفى داریم؛ ادبیات سیاسىِ مـا در  

ـ    ابیت است. یک عدهدنیاى امروز داراى جذّ ى اى چون خودشان دلباختـه بـه مفـاهیم غرب
هستند، افکار اسالمى، مبانى حکومتى و قواعد گونـاگون اجتمـاعى در اسـالم را جـورى     

 بیان میکنند که با مبانى غربى تطبیق کند؛ براى اینکه آنها خوششان بیاید!
ما باید این فکر را بکنیم که این نوآورى اسالمى را که تاکنون برکـات خـودش را بـه    
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بتوانیم به دنیـا   -ایمما در عمل نواقص زیادى داشته با اینکه -این روشنى نشان داده است
معـارف   -تفهیم کنیم؛ به دنیا بشناسانیم. امروز مشتاقان معارف معنـوى واقعـى و راسـتین   
در دنیا  -معنوى راستین، نه آنچه که بعضى از مکاتب انحرافى بعنوان معنویت بیان میکنند

ر زندگبیشمارند؛ زیادند. زندگى مادى ماشـینى، مـردم بسـیارى را بـه سـتوه      ى، چرخ و پ
اى در مقابل آنها باز کند؛ عـالَم نـوى را بـه آنهـا     آورده است. مکتب اسالم میتواند دریچه

نشان بدهد. ما نباید در بیان حقایق اسالمى، نوآوریهاى اسالمى را با تطبیق با مبانى غلـط  
رفتن از دیگران ننـگ نـداریم.   دیگران از بین ببریم و این جلوه را خراب کنیم. ما از یاد گ

را که بلد نیستیم، از دیگران یاد میگیریم. آن حرف خوبى که دیگران بگویند، آن را  هرچه
که میخـواهیم سـخن اسـالم را بیـان      ییاز آنها میپذیریم؛ این دستور اسالم است؛ اما آنجا

 کنیم، باید سخن اسالمِ ناب را فراهم بکنیم.
  

       ِ   ِ  ّ 
ت جدیدى کـه امـام   من در یک جمله عرض بکنم: برادران و خواهران عزیز! این هوی

ي دنیا مواجه شد. آن روزى که در مقابل جنگ بزرگوار ما به وجود آورد، با ناباورى همه
یگـر دنیـا را   تحمیلى توانست دوام بیاورد و پیروزى را به نـام خـود ثبـت کنـد، یکبـار د     

اى و مسـائل  ي هستهمتعجب کرد؛ آن روزى که توانست با پیشرفت علمى خود در مسئله
یهاى خود را اثبـات کنـد، یکبـار دیگـر چشـمهاى افـراد صـاحبنظر را        یدیگر علمى، توانا
اى در پیش دارید و در ایـن راه  به خود کرد. من عرض میکنم راه طوالنى متعجب و خیره
اى بیشمارى در انتظار شماست. آنچه که تاکنون ملـت ایـران از موفقیتهـا    طوالنى، موفقیته

بینـى و آگـاهى، در   بدست آورده است، در مقابل آنچه که به برکـت ایسـتادگى و روشـن   
ي ملـت ایـران از   شاءاللَّه بدست خواهد آورد، چیـزى محسـوب نمیشـود. آینـده    آینده ان
 مراتب بهتر خواهد بود.هي او بگذشته

اى دشمن، سـعى میکنـد تصـویر مخـدوش و     دستگاه امپراتورى خبرى و رسانه امروز
غلطى را از ملت ایران و جمهورى اسالمى منعکس کند؛ امـا تصـویر واقعـى ایـن اسـت:      

ي تهدیدها و چالشهایى که در این بیسـت و هشـت سـال بـا آن     ملت ایران در برابر همه
ي فشـارهاى گونـاگونى کـه آوردنـد،     مواجه بود، پیروز شد؛ ملت ایـران در مقابـل همـه   
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توانست اصول خود و جهتگیریهاى خود را حفظ کند؛ ملت ایران بر اثر صبر و پـایمردى  
خود توانست هم در بخش علمى و آنچه مربوط به پیشرفتهاى علم و فناورى اسـت، هـم   

ي المللى، رتبهي عزّت بیندر بخشهاى مدیریت اجتماعى و سیاسى کشور و هم در وجهه
هاى بسیار باال برساند و باالخره ملت ایران توانست براى ملتهاى مسـلمان  خود را به رتبه

منطقه الگو بشود. ملتها از ایستادگى ملت ایران، احساس عظمت میکنند؛ احسـاس عـزّت   
میکنند؛ عزّت ملت ایران را عزّت خودشان میداننـد. ایـن، آن هـویتى اسـت کـه انقـالب       

 مرد بزرگ و با همت ملت ایران به وجود آورده است. اسالمى با پایمردى این
 

 13/4/1386، (س)ي سالروز میالد حضرت زهراى اطهردر دیدار گروه کثیرى از زنان نخبه در آستانه

؛              
بشر در میان زنان،  ي تاریخي همهي درخشندهمیالد باسعادت بانوى بزرگ و چهره

را به شما خواهران عزیز و دختران عزیزم تبریک عرض  علیها)اهللا(سالمحضرت زهراى اطهر
که این  -میکنم. همچنین تصادف این روز بزرگ را با والدت امام عزیز و بزرگوارمان

 ها،ي زمینهي عطفى است در نگاه به مبانى اسالمى در همهعزیز و این بزرگوار هم نقطه
خدمت شما عزیزان، خواهران و  -ي زن و بانواني مربوط به مسئلهاز جمله در مقوله

 دختران و فرزندان خودم تبریک عرض میکنم.
 

 1386/ 04/ 14، (س)ي زهرابه مناسبت میالد حضرت فاطمه (ع)در دیدار مداحان و ذاکران اهل بیت

    ِ        
» انسـجام اسـالمى  «ي یکى از چیزهایى که من بخصوص میخواهم تکیه کـنم، مسـئله  

المذاهبى مسـلمانها نبایـد تحریـک    است که ما گفتیم. انسجام اسالمى یعنى عصبیتهاى بین
شود. شما نباید کارى کنید که عصبیت آن مسلمانِ غیرشیعه علیه شـما تحریـک شـود؛ او    

ارى کند که غیرت و عصبیت شما را علیه خـودش تحریـک کنـد. آنهـا     هم متقابالً نباید ک
همین را میخواهند. اآلن شما ببینید دوتا گروه فلسطینى در فلسطین دارند با هم میجنگنـد!  
براى اسرائیل چه از این بهتر! به جاى اینکه تفنگهـا بـه طـرف آنهـا متوجـه شـود، علیـه        

خوبى براى اسرائیل اسـت. چقـدر خـرج     همدیگر دارند میجنگند! خوب، این خیلى چیز
ارزد که یک چنین وضعى پیش بیاید. فرض بفرمایید در لبنان هـم یـک گروهـى    کند، می
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پیدا میشوند و بنا میکنند با یک گروه دیگرى مبارزه کردن و جنگیدن. چه نعمتى بزرگتـر  
ه بیایـد   از این براى اسرائیل و امریکا! این بهتر است یا اینکه یک گروهى مثـل حـزب   اللـَّ

بعضى از روى دل و ایمـان، بعضـى هـم از روى تـرس از افکـار       -جلو، همه هم دنبالش
و اسرائیل را شکست بدهند؟ معلوم است که وضعیت اختالف بـراى آنهـا بهتـر     -عمومى

است. در دنیاى اسالم، قضیه همین است. آیا مسلمانهاى مصر و اردن و عراق و پاکسـتان  
ى دیگر، اگر به خیابانها بیایند و به نفـع جمهـورى اسـالمى شـعار     و هند و ترکیه و جاها

اى، ایران اسالمى صدایى بدهند، براى امریکا بهتر است یا کارى کند که اگر در یک مسئله
ي این ملتها خاموش بشوند؛ بعضیها اظهار مخالفـت هـم بکننـد؟ پیداسـت     بلند کرد، همه
ن است این کار؟ خیلى آسان است. کـارى  اند. چه جورى میشود؟ چطور ممکدنبال دومى

انـد؛ اینهـا   کنند که عصبیتهاى شیعه و سنّى را زنده کنند. به آنها تفهـیم کننـد اینهـا شـیعه    
صحابه را سب میکنند؛ اینها مقدسین شما را چنین و چنان میکنند. جدایى بیندازنـد؛ آنهـا   

 این را میخواهند.
فکرها پیدا شده، این چیزها مورد نظرش  منادى وحدت شیعه و سنّى، از اولى که این

بزرگوار ما که منادى اتحاد بین مسلمین بود،  اى چرا نمیفهمند؟ امامبوده است. یک عده
 السالم)(علیهماند، والیتش و اعتقادش و ارادتش و عشقش به ائمهي اینهایى که مدعىاز همه

ى که حاال به اسم والیت کارهاى بیشتر بود. او بهتر میفهمید والیت را یا فالن آدم عام
 1ربط میزند در مجالس عام و خاص؟ وحدت را حفظ کنیدخالف میکند، حرفهاى بى

 
 20/4/1386در دیدار با اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسی و مسئولین بخشهاي نظارتی، 

        
قانون اساسى، یک کار ضرورى و الزم و کامالً متـین و  اصل ایجاد شوراى نگهبان در 

بیشتر پیش میرویم، به اهمیت حضور شوراى نگهبان بیشتر  هرچهحکیمانه بود. امروز هم 
دى از همه طرف براى انسان روشن میکند کـه چـه فکـر درسـتى     پى میبریم. شواهد متعد

خداى متعـال بـراى ایـن    بود گذاشتن این شورا در قانون اساسى، و چه لطف بزرگى کرد 
کار، و امام بزرگوار ما که اینطور محکم در مقابل شبهات ایسـتادند و از شـوراى نگهبـان    

 دادند و در نظر داشتند.یدفاع کردند؛ ایشان چه کار بزرگى را انجام م
                                            

/ 25/12دیدار جمعـى از مسـئوالن در سـالروز والدت حضـرت رسـول اعظـم(ص)،       «مضمون این مطلب در  1
 نیز تکرار شده است. » 1387
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 6/5/1386 ،(ع)طالبابی بندر دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میالد مسعود على

 (ع)      
ى که امروز تسلط بر عالم دارند، قدرتهاى ستمگر و ظالمند و به همین دلیل یقدرتها

گرى دارند. ایستادگى جمهورى هم با جمهورى اسالمى سر ناسازگارى و سر ستیزه
 خواهى امیرالمؤمنین است. آنچه ما ملت ایران و مسئوالناسالمى، مظهر عدالت

ي اصلى خود بیشتر به نمونه هرچهبالخصوص بر عهده داریم، این است که این الگو را 
ى باید گرفت؛ شعار را جد» عدالت«نزدیک و شبیه کنیم. در داخل کشور شعار 

ى باید گرفت و همین است که ى باید گرفت؛ راه امیرالمؤمنین را جدرا جد» دیندارى«
انها و آرزوهاى بلند ملت ایران کمک کند؛ کما اینکه میتواند ما را براى رسیدن به آرم

ي ى که پیشرفت جامعه و حیات جامعهیخصوصیات امام بزرگوار ما در آن چیزها
ي مشخصى اسالمى محتاج آن هست، شبیه خصوصیات امیرالمؤمنین بود؛ البته با فاصله

ر راه حق و عدالت ي عظیم با انسانهاى معمولى هست. امام بزرگوار ما دهکه بین آن قلّ
نشینى نبود؛ او هم ي این و آن و ترس و ضعف و عقبقائل به رودربایستى و مالحظه

ّ «همانطور که امیرالمؤمنین توصیه فرموده بود که:       «1 ،
خدا  ى نمیترسید؛ از اینکه تنها بماند، نمیترسید، واهمه نداشت؛ حق با اوست، پسیاز تنها

با اوست. با مجاهدت حرکت کرد، خداى متعال هم ملت ایران و ملتهاى مسلمان را با او 
در دل و در جوارح همراه کرد و دیدید چه حرکت عظیمى به وجود آمد. امام اینجورى 

 بود.
ـ   ي بلنـد  هامروز هم مسئوالن کشور و آحاد مردم ما اگر میخواهند ملت ایران بـه آن قلّ

تى که آرزویش را دارد، دست پیدا کنـد، بایـد همـین راه را دنبـال     عزّ عظمت و افتخار و
کنند؛ باید با شجاعت تمام، با آگاهى و بینش کامل، با خطرپذیرى در مقابل قدرتمنـدان و  

 است.» ایستادگى«زورگویان و زورمندان عالم این راه را ادامه دهند. موفقیت در 
 
 

 

                                           
 .31البالغۀ، للصبحی صالح، صالنّهج 1
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 4/6/1386ي شعبان ي نیمهدولت و در آستانه يلت به مناسبت هفتهجمهور و اعضاى هیأت دودر دیدار رئیس

            
نظیـر اسـت کـه مـا امـروز همـان       آسـا و بـى  هي معجزاین براى انقالب ما یک پدیده

قـرار   ي عمـل اى را بـراى خودمـان برنامـه   شعارهایى را میدهیم و همان اصـول و مبـانى  
ریزیهاى ما و در خواست ایم که در اول انقالب همانها اعالم شده بود؛ یعنى در برنامهداده

اى از این اصول صورت نگرفته است. این خیلى مهم است. روشـها تغییـر   ما، هیچ تخطى
ي پیدا میکنند، لکن مبانى و اصول باقى میماننـد. ایـن اصـول اساسـى بـاقى مانـده. همـه       

 این اصول است.   يى هم که با انقالب ما انجام میگیرد، براى بقادشمنى و خصومت
  

پس شعارهاى شما، فضاى اصولگرایى و فضاى ارزشهاى انقالبى و فضـاى وفـادارى   
به مبانى امام و انقالب را بر جامعه حاکم کرده است؛ ایـن خیلـى چیـز باارزشـى اسـت.      

 ي دولت شما این است.اولین و مهمترین شاخصه
 

 23/6/1386ي تهران، هاى نماز جمعهبهدر خط

         
امروز ملت ما از لحاظ نشاط و آمادگى روحـى جلوترنـد. امـروز ملـت مـا از لحـاظ       
حاکمیت ارزشهاى انقالبى و مبانى امام بزرگوار، جلوتر از گذشـته اسـت. در طـول ایـن     

تـر و  تر، هوشیارتر، بانشـاط عکس، ملت ایران زندههند، بتالش کرد هرچهپنج سال  ،چهار
تفـاوتى  اى نیست که انسان ببیند ملت ایران از خودشان بىترند و در هیچ مسئلهدر صحنه

 نشان میدهند، در حالى که جاى حضور آنهاست.  
 

 9/8/1386، آموزان و دانشجویان بسیجىدر دیدار دانش

؛           
» َ َّ  َّ ِ ْ ِ ِ

ُ ْ َ
ِ   ُ ِّ َ ُ  

َّ َ  ٍ ْ َ ِ   ُ ِّ َ . انتخاب با خود ملت است. اگر در میان 1»ُ
یک ملتى که اینجور زیر ستم است، انسانهاى بزرگى پیدا شدند، آزادگانى پیدا شدند، 

                                           
 دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند.یدر حقیقت، خدا حال قومى را تغییر نم. 11ي یهآ ي رعد،سوره 1



818  / ،  ، 
تهاى حاد مردم حاضر شدند از لذّي با شجاعت وارد میدان شدند، آعلماى برجسته

ي زندگى صرفنظر کنند و مجاهدت کنند و دل به زودگذر و راحتهاى حقیر روزمره
شهادت بدهند، میتوانند خودشان را از این ذلّت زیر سلطه بودن خارج کنند. این انتخابى 

 بود که ملت ایران با انقالب اسالمى کرد.
ایـن شخصـیت    -اسخ مثبت امـام بزرگـوار مـا   ق به امام و امت است. پنقش اول متعلّ

و پاسخ امت به امـام در ایـن حرکـت، ورق را     -نشدنى تاریخ کشور مانظیر و فراموشبى
برگرداند؛ سیلى را خورده بودیم، متقابالً سیلى زدیم. انقالب اسالمى سـیلى بـزرگ ملـت    

ي امریکـا و  ى ظالمانهطلبیها و تحقیرها و سلطهیاندازیها و تجاوزها و زورگودستهایران ب
 58قدرت استکبارى در طول سالهاى متمادى بود. یک مظهرش البتـه سـیزده آبـان سـال     

ي ملت ایران در دوران انقالب نقش ایفا کردنـد؛  است که این مخصوص جوانهاست. همه
زنان نقش برجسته ایفا کردند، مردان نقش برجسته ایفـا کردنـد، قشـرهاى مختلـف همـه      

   فاق افتاد.ي بزرگ اتّند؛ این حادثهوارد میدان شد
  

ي اسـتکبارى در ایـن منطقـه    ي حساس و اساسى تمرکز سلطهروز نقطهکشور ما یک
بگیر، روشـنفکران  بود. زمامداران خائن، خاندان منحوس پهلوى، رجال خودباخته و رشوه

یـک   بدست هم داده بودند و ملـت را مثـل  تفاوت، مجموعاً همه دستساکت، علماى بى
گران هم هر کار میخواستند، با این ملت میکردند، که یکى آب راکد درآورده بودند. سلطه

هایش همان کاپیتوالسیون بود که اشاره کردم. در مجلس ایـران قـانون گذراندنـد    از نمونه
ى در ایران حـق  یکه دولت ایران و دستگاه قضایى ایران نسبت به مجرم و جنایتکار امریکا

. امام آن روز فریاد کشید؛ امام آن روز براى مردم حقیقت مطلـب را روشـن   تعقیب ندارد
 -ىیى، یک آشپز امریکـا ییک گروهبان امریکا -ىیکرد. اگر یک نظامى سطحِ پائین امریکا

به بزرگترین مقامات علمى، دینى، سیاسى کشور ما اهانت میکرد، مردم حق نداشتند او را 
فـاق  ن دارد اتّیها در آنجا ظلم میکنند، اآلیى که امریکایهافاقى که در کشورمحاکمه کنند! اتّ

گنـاه را بـه رگبـار    یدر بغداد، مردم ب» واتربِلَک«ى یافتد. شما ببینید همین شرکت امریکامى
ت ندارد اینها را محاکمه کند و بگویـد چـرا کردیـد. اینهـا یـک چنـین       أمیبندد، کسى جر

. بر ملتى وقتى مسلط شدند، به هـیچ چیـز آن   وضعیتى را در ایران طلب و دنبال میکردند
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ملت رحم نمیکنند. ملت باید به خود بیاید، هوشیار باشد، راه خود را پیـدا کنـد؛ و ملـت    
 ایران پیدا کرد.

 
 5/9/1386، عاشورا و الزهراى بسیج يدر دیدار گردانهاى نمونه

   ِ    ِ     
بسیج مستضعفین که امام آن را بنیاد کرد، سر تا پا روح بود، معنویت بود و جان بـود.  

فاق افتاد که آغاز والدت بسیج نزدیک شد به شروع جنگ تحمیلى که هشت سـال ایـن   اتّ
ل والدت خود، وارد میدان نبرد شد؛ آن یملت را به دفاع مشغول کرد. بنابراین بسیج از اوا

ي قدرتهاى بزرگ جهانى پشت سر رژیـم  ى که یک طرف آن همههم نبردى سخت؛ نبرد
ح ایران. در چنـین جنگـى   متجاوز صدام بودند، یک طرف ملت ایران بود و نیروهاى مسلّ

 بسیج وارد شد.
 

بسیج مثل انقـالب سـیراب از معـارف اسـالمى و سـلوك دینـى اسـت. انقـالب مـا          
در سراسر جهـان ادعاهاشـان گـوش    اصطالح انقالبیون ملحدى که تأثیر جوسازىِ بهتحت

ک به دین، امـام بزرگـوار مـا بـود؛     فلک را کَر میکرد، قرار نگرفت. مظهر این تعبد و تمس
ک به دین، در اصول و فروع، در معارف واالى اسالمى و در عمل فـردى؛  یکپارچه متمس

ایـن   انقالب اینجور متولد شد. ملت به این سمت حرکت کردند، این را خواسـتند، بـراى  
 ي دینى است.جان دادند. بسیج هم همینجور متولد شد. بسیج یک مجموعه

 
ناپذیر است. انقالب اسـالمى را زیـر فشـار قـرار     بسیج مثل انقالب با دشمنان سازش
نشـینى کنـد؛ انـواع    ي جهانى از جایگاه خود عقبدادند براى اینکه به سود قواعد ظالمانه

اش جمهورى اسالمى به این منظور وارد کردنـد کـه یکـى   فشارها را بر انقالب و بر نظام 
تحمیلِ هشت سال جنگ بر این کشور بود. انقالب تسلیم نشد، امام تسـلیم نشـد، بسـیج    
هم در مقابل فشارها و قواعد ظالمانه و جوسازیها هرگز تسلیم نمیشـود و یـک قـدم بـه     

 عقب نمیرود.
 
 

 



820  / ،  ، 
 8/9/1386، کشور يهاى علمیهژوهشگران حوزهدر دیدار جمعى از اساتید، فضال، مبلّغان و پ

   ّ     ،     
ل را در حوزه باید باال ببریم. خوب، یکى مشرب فلسفى دارد، یکى مشرب ا تحمم

عرفانى دارد، یکى مشرب فقاهتى دارد، ممکن است همدیگر را هم قبول نداشته باشند. 
 علیه)تعالى اللَّه(رضوانن چند ماه پیش از این، در مشهد گفتم که مرحوم آشیخ مجتبى قزوینىم

ایشان شدید، در  -اصدرا، داشتي حکمت متعالیه، مشرب ملّیت با فلسفهمشرب ضد
اصدراست؛ نه فقط ي مکتب ملّچکیده و زبده علیه) اللَّه(رضوانامام -این جهت خیلى غلیظ بود

ي عرفانى هم همینجور است. خوب، مرحوم آشیخ اش، در زمینهي فلسفىدر زمینه
مجتبى نه فقط امام را قبول داشت، از امام ترویج میکرد تا وقتى زنده بود. ترویج هم از 
امام کرد؛ ایشان بلند شد از مشهد آمد قم، دیدن امام. مرحوم آمیرزا جواد آقاى تهرانى در 

همان مکتب بود، اما ایشان جبهه رفت. با تفسیر حمد  مشهد جزو برگزیدگان و زبدگان
امام که در تلویزیون پخش میشد، مخالف بودند؛ به خود من گفتند؛ هم ایشان، هم 
مرحوم آقاى مروارید، اما حمایت میکردند. از لحاظ مشرب و ممشا مخالف، اما از لحاظ 

ل میکردند. در قم باید تعامل سیاسى، اجتماعى، رفاقتى، با هم مأنوس؛ همدیگر را تحم
 اینجورى باشد.

 
 13/10/1386در دیدار دانشجویان دانشگاههاى استان یزد، 

      ّ   
که حاال ـ ي امامملت ما بر اثر انقالب، بر اثر دفاع مقدس، بر اثر تأثیر شخصیت ویژه

ى، شخص امام و نفس ملّدر ایجاد اعتمادبهکه  ره میکنمبعد اگر انشاءاهللا یادم ماند، اشا
و بر اثر  -ي شخصیت او، یکى از بیشترین تأثیرها را داشتدهندهعناصر تشکیل

 نفس دست یافته است. پیشرفتهاى گوناگون، امروز به یک نصاب قابل قبولى از اعتمادبه
 

 19/10/1386در دیدار جمعى از اقشار مختلف مردم قم، 

 (ره)      ؛  
الشّـأن خودشـان و   موقع بیدار شدند و پاسخ گفتند به نداى رهبـر عظـیم  ملت ایران به
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وارد میدان شدند. نوزده دى یک چنین مقطع تاریخىِ حساسى است؛ اینهـا را بایـد زنـده    
ین مقـاطع حسـاس   نگه داشت. تالش شده است و میشود براى اینکه احساسات مردم و ا

 از یادها برود.
مردم قم نشان دادند که وفادارند و پایبندند. در طول این زمانها، کسانى هم پیدا شدند 

َ«که به تعبیر قرآن،   ُ ُ ْ َ  َّ
ِ
َ  َ َ َ  ْ َ َ  ِ ِ ْ ؛ این بیعت را با انقالب و با اسالم و 1»َ

بعضیها ». نکث على نفسه«ان خودشان بود: شکستند، اما این شکستن بیعت به زی با امام
ْ«وفادارى نشان دادند؛  َ  ْ َ  َ  ً َ  ً ْ َ  ِ ْ ُ َ  َ َّ  ُ ْ َ َ  َ َ ؛ پایبندى نشان 2»ِ 

دادند؛ وفادارى نشان دادند، که این اکثریت عظیم ملت ما بودند؛ ایستادند پاى حرفشان و 
ي میدانها آنها داد؛ پیروزى در جنگ را داد؛ پیروزى در همه خداى متعال اجر عظیم را به

هاى مختلف را به این در مقابل ابرقدرتها را داد؛ رشد ملّى و پیشرفت گوناگون در عرصه
 ملت داد.
 

 (ع)         
د و آن را الگـو قـرار   و ملت اسالم اگر نام حسین را و یاد حسین را زنـده نگـه بـدار   

ي موانع و مشکالت عبور خواهد کرد. لذاست که ما در انقـالب  بدهد براى خود، از همه
مـردم، مسـئولین، بزرگـان،     -اسالمى، در نظام جمهورى اسالمى از صـدر تـا ذیـل، همـه    

ي عاشـورا و همـین   ي امـام حسـین و مسـئله   بـر روى مسـئله   -شخص امام بزرگوار مـا 
ي ي نمـادین دارد، جنبـه  ، تکیه کردند و جا دارد. این عزاداریهـا جنبـه  عزاداریهاى مردمى

 حقیقى هم دارد؛ دلها را نزدیک میکند، معارف را روشن میکند.
 

 28/11/1386 بهمن، 29در دیدار اقشار مختلف مردم آذربایجان به مناسبت روز 

    ؛ 
نهاى متوالى بر اثر فساد دستگاههاى حاکم، بر اگر فرض کنید یک ملتى که در طول قر

                                           
شکند، و هر که بر آنچه بـا خـدا   یشکنى کند، تنها به زیان خود پیمان مپس هر که پیمان. 10ي یهآ ي فتح،سوره 1

 بخشد.یعهد بسته وفادار بماند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او م
  همان. 2



822  / ،  ، 
مانـدگى شـده اسـت، از    اثر استبدادهاى گوناگون دچار غفلت شـده اسـت، دچـار عقـب    

ي علم و تمدن و همه چیز عقب افتاده است، بعد هم اسـتعمار وارد شـده اسـت بـا     قافله
ه، منـابع حیـاتى   داشت ها و روشهاى بسیار پیچیده و مرموز، اینها را در آن حالت نگهشیوه

آنها، ارزشهاى تاریخى و فرهنگى آنها را نابود کرده است و زمام این ملت و این کشور را 
در دست گرفته است، بخواهد ورق را برگرداند، به چه احتیاج دارد؟ میشود رفـت پـیش   

ید از استعمار دست برداریـد، از  یار و از او خواهش کرد: آقا شما بیااستعمارگر ظالم و غد
یم یاى دارد؟ اگـر نـه، بگـو   منافع خودتان صرفنظر کنید؟ میشود ایـن کـار را کـرد؟ فایـده    

التماس نمیکنیم، مذاکره میکنیم، با مذاکره حل میشود؟ میشود طعمه را از دهان گـرگ بـا   
 مذاکره، با حرف حساب، درخواست گرفت، میشود این کار را کرد؟

و آن اینکـه جـوهر خودشـان را نشـان     ملتها در چنین مقاطعى یک راه بیشـتر ندارنـد   
یهاى خودشان استفاده کنند تا دشمن یبدهند، قدرت خودشان را به صحنه بیاورند، از توانا

نتواند بر روى ضعفها و ناتوانیهاى آنها تکیه کند. جز این راهى بـراى یـک ملـت وجـود     
ار بـودن، آگـاه   ندارد. این کارى بود که ملت ایران کرد. این کار هم احتیـاج دارد بـه بیـد   

ى نقـد و کوچـک نسـپردن،    ها و آسایشهاى حقیر مـاد بودن، تنبلى نکردن، دل به خواسته
اهداف و آرمانهاى بزرگ را در نظر گـرفتن و وارد میـدان شـدن؛ بـه ایـن احتیـاج دارد.       

بیست و دوم بهمن اوج ایـن کـار بـود.     اساسش بیدارى است؛ این کار را ملت ایران کرد.
 که سالها فریاد کشید تا این مردم را بیدار کند، امام بزرگوار ما بود.  اىبیدارکننده
 

؛        
زده شـدند، اعـالم کردنـد کـه     آن کسانى که در طول این سالهاى وسط ناگهان هیجان

ـ    انقالب تمام شد، انقالب مرد، امام د، اشـتباه  فراموش شد، خطا کردند، بـد محاسـبه کردن
 تر شد.تر شد. ارزشهاى انقالب زندهکردند. انقالب بانشاط

 

        
یم، چـه  یشما مردم هوشیارى هستید؛ این را چه امثال من بدانیم، چه ندانیم، چـه بگـو  
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نـه فقـط بـه     یم، تاریخ ما، انقالب ما، حوادث این بیست و نه سال ثابت کرده است؛ینگو
خود ما، به دنیا ثابت کرده. لذا به نام شما و ملت شما و مـردم شـما و امـام شـما افتخـار      

ي دنیاى اسالم، همین شهید عزیزى که چنـد روز قبـل بـه    میکنند. همین شهداى برجسته
هاى امامند؛ خودشـان  ي صهیونیستها به شهادت رسید، اینها افتخار میکردند که بچهوسیله

امام میدانستند. این شهید حاج عماد خودش را فرزند امام میدانست. یعنى واقعـاً   را فرزند
اگر با یک جوان خودمان مقایسه کنیم، او معتقد نبود که این جـوان ایرانـى بـه امـام از او     
نزدیکتر است. او هم خودش را بقدر یک جـوان ایرانـى فرزنـد امـام و نزدیـک بـه امـام        

او روح داده بود؛ امام او را زنده کرده بـود. اینجـور جوانهـا     میدانست؛ چرا؟ چون امام به
همیشه در لبنان و در فلسطین و در غزه و در همه جا بودند، اما اینجور کارهاى بـزرگ از  

 اینها سر نمیزد. 
 

  (ره)    
شـکر میکنـیم بـر    خدا را شکر میکنیم؛ خدا را شکر میکنیم بر نعمت انقالب، خـدا را  

 .  نعمت امام
 

 22/12/1386در دیدار اقشار مختلف مردم، 

؛      ّ     
ن، امـین، طرفـدار   ي متدینمایندهباید ما هوشیار باشیم؛ آحاد ملت باید هوشیار باشند. 

مبـانى اسـالم و ارزشـهاى    عدالت، مخالف با فساد، طرفدار حقوق محـرومین، پایبنـد بـه    
وقـت مجلـس مقتـدر     اى را بفرسـتند مجلـس؛ آن  امام؛ یک چنین نماینده اسالمى و خطّ
تمند خواهد شد. تشخیص این براى همه البتـه آسـان نیسـت، ولـى بایـد      خواهد شد، عزّ

 تحقیق کرد، باید به آدمهاى مطلع، آدمهاى خبره، آدمهاى مطمئن مراجعه کرد.
  

؛            
رحمت خدا بر امام بزرگوار ما که میفرمود از دشمنى دشمن، از دشنامِ دشمن نترسید؛ 
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وقتى او به شما بدگویى میکند، اخم میکند، دشنام میدهد، بدانید که شما یک کار بزرگـى  

این بترسید که از شما تعریف اید یا دارید انجام میدهید که او ناراحت است. از انجام داده
ي این است که شما یک کارى به نفع هدهندنشانکند. اگر دشمن از شما تعریف کرد، این 

اید. هر کسى را که دشمن ما، دشمن ایران، میخواهد که او بر سر کار نباشـد،  او انجام داده
ر کسـى را کـه   در مجلس نباشد، در دولت نباشد، او باید باشد؛ او به نفع ایران اسـت. هـ  

دشمن ما میخواهد که او برود در دستگاه حاکمیت کشور و قانونگذارى کشـور، او نبایـد   
 برود. او طبق خواست دشمن عمل خواهد کرد.

 
 4/2/1387 در دیدار گروه کثیرى از کارگران و کارآفرینان،

؛      ُ  ّ   
سئولین، با همدلى مسئولین، با همدلى ملت با مسئولین، با اتحـاد  این کشور با اتحاد م

ي تالش امام بزرگـوار مـا در طـول آن ده سـال     عظیم ملت ایران پیش خواهد رفت. همه
زندگىِ بابرکت خود در رأس جمهورى اسالمى، بر همین تأکید و بـر همـین نکتـه بـود؛     

کـارى کنـیم و ملـت ایـران کـارى      اتحاد مردم، همدلى مردم. امروز هم همان است؛ باید 
بکنند که مسئولین کشور با هم همدل باشند، همراه باشند، اختالف و شقاق و درگیـرى و  

 اسرائیلى از یکدیگر گرفتن، این چیزها نباشد.گیرى و دست به یقه شدن و ایراد بنىمچ
 

 1387/ 02/ 11در دیدار با مردم شیراز، 

        
ي حوادث عالم چند عنصر را باید در کنار هم دید: یکى نگاه به عوامل اولـى،  در همه

هـاى  هـاى تـاریخى، زمینـه   هـا، هـدفها، زمینـه   یعنى عوامل باالدستى حادثه است: انگیـزه 
جغرافیایى و جغرافیاى سیاسى؛ اینها چیزهایى است که در شناخت حادثـه تـأثیر دارد. در   

ــه ــارزات   ي انقــحادث الب مــا، آن عنصــر اول عبــارت اســت از همــان ایمــان مــردم، مب
ي که در مشروطیت و در تحریم تنباکو به وسـیله  -هاى این مبارزاتآزادیخواهانه و جرقه

میرزاى شیرازى و در نهضت ملّى شدن صنعت نفت و در حوادث گونـاگون دیگـر، ایـن    
بزرگـوار کـه    ت مبارز و شخص امامو بیدارى روحانی -هاى تاریخى وجود پیدا کردزمینه

 زمینه است.ها بهترین استفاده را کرد و این حرکت به راه افتاد. این، آن پیشاز این زمینه
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 12/2/1387در دیدار معلّمان استان فارس، 

؛      ّ   
بود. حکیم یعنى آن کسى امام بزرگوار ما حکیم بود. امام یک حکیم به معناى قرآنى 

عنه است؛ پوشیده است. قى را مشاهده میکند که از چشمهاى دیگران مغفولٌیکه حقا
ها و میشکافید، میبینید الیه هرچهکلمات او، کلماتى ممکن است ساده بنظر بیاید، اما 

ى که حکمت یعمقهاى بیشترى دارد. امام اینجورى بود. و شما نگاه کنید به قرآن، آنجاها
ْ«به کار رفته است:  َ  َّ ِ  ِ َ ْ ِ

ْ  َ ِ  ُّ َ  ْ َ ببینید اینها چه است. میبینید ، 1»ِ
یم؛ اما یهاى معمولى است. همین است که ما به همدیگر دائم میگوحسب ظاهر توصیهبه

ز میشکافید، میبینید عمقش زیادتر است. فرض کنید احترام به پدر و مادر یکى ا هرچه
حکمتهاست. نمیشود براى احترام به پدر و مادر از لحاظ منافع و برکاتى که احترام به 

ق میکند در این مسئله، میبیند این آدم تعم هرچهپدر و مادر دارد، برایش آخر پیدا کرد. 
معلّمى شغل «مسئله هنوز عمیقتر است؛ حکمت این است. امام که یک حکیم بود، گفتند: 

 خیلى حرف بزرگى است.این، » انبیاست.
  

        
ي قوى، آن عزم راسخ، ما هنوز نفس گرم امام را پشت سر کارهامان داریم. آن اراده

آمیز به مسائل کشور و مسائل جامعه، هنوز در بین ما زنده ى و حکمتیآن نگاه خدا
امام کردیم، با انقالب کردیم، این بیعت را است؛ به یک معنا امام زنده است. بیعتى که با 

باید پاس بداریم. آن کسانى که بیعت با امام را، بیعت با انقالب را، بیعت با جمهورى 
َ«اسالمى را میشکنند، به خودشان ضرر میزنند:   ُ ُ ْ َ  َّ

ِ
َ  َ َ َ  ْ َ َ ْ َ  ْ َ  َ  ِ ِ ْ َ 

 َ َّ  ُ ْ َ َ  َ َ  ِ ً َ  ً ْ َ  ِ ْ ُ  . این بیعت را ما باید حفظ کنیم، نگه داریم. 2»َ
 
 

                                           
 .هایى است که پروردگارت به تو وحى کرده استاین [سفارشها] از حکمت .39ي یهآ ي إسراء،سوره 1
شکند، و هر که بر آنچه بـا خـدا   یشکنى کند، تنها به زیان خود پیمان مپس هر که پیمان .10ي یهآ ي فتح،سوره 2

 بخشد.یعهد بسته وفادار بماند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او م
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 1387/ 02/ 12در مراسم نظامى مشترك یگانهاى نیروهاى مسلّح استان فارس، 

 ِ     ّ    
ریـزى  ا پـى و ایـن نظـام مقـدس ر    خود را بشناسید، عظمت آن فکرى که این انقالب

، شـعار رد و نفـى اسـتکبار و مسـتکبران، شـعار      »نه شرقى، نـه غربـى  «کرد، بدانید. شعار 
اى از کشـور،  استقالل ملت ایران، شـعار اعتمـاد بـه ایـن جوانهـاى مـؤمن در هـر نقطـه        

شعارهاى زنده و جاوید ماست؛ هر کدام از دل پرحکمتى برخاسته است که با ارتبـاط بـا   
دالور  ط با خدا، با بندگى خدا، آن مرد بزرگ، آن پیر فرزانه، آن حکـیم عالم غیب، با ارتبا

 آنها را به ما ملت ایران آموخت.
 

 13/2/1387هاى شهداى استان فارس، در جمع جانبازان و ایثارگران و خانواده
ّ ؛        ِ   
ى، دفاع ه دفاع از اسالم، دفاع از استقالل ملّاین نفَس گرمى که این همه جوان را در را

اینجور بـه میـدان    -یعنى انقالب اسالمى -ي تاریخ مااز کشور و دفاع از بزرگترین حادثه
اللَّه شـهید دسـتغیب و دیگـران، و    تکشانده بود، نفَس گرم مردان بزرگى مانند مرحوم آی

ى از آن شـگفتیهاى بسـیار   پشت سر همه و قویتر از همه نفَس گـرم امـام بـود. ایـن یکـ     
 ي انقالب ماست!برجسته

 

؛          
یک روزى آنها خیال کردند توى این کشور انقالب تمام شده؛ علت هم این بـود کـه   
 چند تا آدم غافل و نادان یا گفتند: انقالب تمام شد، یا گفتند: اسم شهدا را دیگر نیاوریـد، 

عقلهـایى کـه از ایـن    ي تاریخ سپرد و از این حرفهـا! آن بـى  را باید به موزه یا گفتند: امام
حرفها میخواستند براى سیاستهاى خودشان تحلیل درست کنند، باور کردند؛ خیال کردنـد  
انقالب تمام شد. امروز که انسان نگاه میکند، آثار یـأس از آن تحلیـل را در سـخنان و در    

 یبیند.  تحلیلهاشان م
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 14/2/1387در دیدار بسیجیان استان فارس، 

       
هاي امام بزرگوار بود. سازمانی به نـام بسـیج بعـد از    یسازماندهی بسیج، یکی از نوآور
ـ  ي انگیزهآنکه بسیج عبارت بود از مجموعه س و احساس مسـئولیت و تعهد، آن هاي مقد

ازمان درآوردن، این جزو ابتکارات ماندگار امام بزرگوار بود. ما دیـدیم  را در قالب یک س
صراحت اظهار کردند که این کارِ  برخی از سران کشورهاي اسالمی نسبت به این قضیه با

 بسیار بزرگی است. حقیقتاً هم کار بزرگی بود که امام انجام دادند.
  

؛         
تصور کرد دشمنی دشمنان بخاطر ایـن اسـت کـه فـالن موضـعگیري را دولـت       نباید 

ي اصل نظـام و سـاخت   جمهوري اسالمی یا فالن مسئول کشور انجام داده. مسئله، مسئله
 ي شعارهاي اصولی نظام و امام است.نظام است؛ مسئله، مسئله

 
 14/3/1387، (ره)در مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى

    ِ    
نوزده سال است که در یک چنین مناسبتى، ملت ایران زمان و مکان را مظهر عشق و 
ارادت به امام بزرگوار قرار میدهد. اکثر ملت ما جوانانى هستند که دوران زندگى پربار 

ند یا در دوران ده اند؛ یا متولد بعد از وفات آن بزرگوار هستامام بزرگوار را درك نکرده
هاى خردسالى بودند؛ اما همین ها و دختربچهي حیات مبارك امام بزرگوار، پسربچهساله

جوانهاى مؤمن و نورانى در سرتاسر کشور آنچنان به امام و یاد او و نام او عشق میورزند 
اند. همانطورى که در دعاى سمات ى از همصحبتى با امام برخوردار بودهیکه گو
ً  «نیم: میخوا      ّ  ً ؛ ایمان خالصانه و پاك بدون اینکه دوران حیات 1» 

آن بزرگوار و صحبت آن بزرگوار را درك کرده باشند؛ مخصوص ملت ما هم نیست. در 
ي امام بزرگوار ما بسیارى از مناطق جهان و کشورهاى مسلمان، همین احساس درباره

دو عامل بزرگ است: یکى عظمت امام و ابعاد گوناگون وجود دارد. این ناشى از 
                                           

 فرازي از دعاي سمات. 1
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ى در دوران معاصر، بلکه در دورانهاى نزدیک به یشخصیت او که یک شخصیت استثنا

ماست. یکى هم بخاطر عظمت این انقالب است. عظمتى کارى که امام بزرگوار با ایمان 
زمان انجام دادند: برپا ي از خود، با تدبیر خود، با اراده و عزم راسخ خود در این برهه

کردن انقالب اسالمى و تشکیل نظام جمهورى اسالمى. عظمت این انقالب هم حاکى از 
 ي الهى بود.عظمت امام بزرگوار ماست. این انقالب یک معجزه

  

         
علیـه اسـالم و    -تقریبـاً  -لدر حالى که دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالمى صد سا

اى علیه روحانیت تبلیغ کردند و تالش کردند و در حالى که پنجاه سال یک رژیم وابسـته 
در این کشور منافع ملت ایران را در مقابل دشمنان و بیگانگـان قربـانى کـرد و کشـور را     

م، بـا  امـام بزرگـوار بـا پـرچم اسـال      -رژیم پهلوى -به اجانب قرار داد بطور کامل وابسته
ى در این کشور قیام کرد و این کار بـزرگ را بـه ثمـر    یگرایت با سلطه و سلطهپرچم ضد

ي انقالبهاى دیگر متفـاوت اسـت؛ نـه یـک انقـالب صـرفاً       رساند. انقالب اسالمى با همه
معنوى و فرهنگى است، نه یک انقالب صـرفًا اقتصـادى اسـت، نـه یـک انقـالب صـرفاً        

جانبه است. مثل خود اسالم است. همـانطورى کـه اسـالم    سیاسى است؛ یک انقالب همه
عد ابعاد معنوى و اخالقى دارد، ابعاد الهى دارد، در عین حال ناظر به زندگى مردم است؛ ب

اقتصادى، بعد اجتماعى در اسالم وجود دارد؛ انقالب اسالمى هم داراى ابعاد عد سیاسى، ب
تـر شـدن ایـن انقـالب در     روز زندهو روزبهمختلف بود و راز ماندگارى انقالب اسالمى 

سطح منطقه و جهان، همین ابعاد گوناگون آن است که با نیازهاى بشـر متـوازن و همـراه    
 است.

  

؛           
بـراى مـا    -امام با سخنان خود، با رفتار خود یک هدایت مستمرى را براى امت خـود 

ي پـیچ و  ي امـام در همـه  به جاى گذاشته است. یعنى دست امام، انگشـت اشـاره   -ردمم
ى میکند و یکى از قویترین و بهترین مواریـث معنـوى امـام،    یخمهاى زندگى ما را راهنما

هاى مختلف، مردم، مسئوالن گوناگون، جوانهـا  ي اوست. جا دارد در برهههمین وصیتنامه
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 ر کنند.  نند؛ در این تدباین وصیتنامه را بازخوانى ک
  

     

 تأکید امام بر تعلق انقالب به مردم
شـان تأکیـد میکننـد کـه ایـن انقـالب یـک        ي اول این است که امام در وصیتنامهنکته

ـ   انقالب الهى است و پایه ق بـه مـردم اسـت.    ي اصلى آن مردمند؛ یعنى ایـن انقـالب متعلّ
نمیتوانـد   -اىهیچ قشرى، هیچ فردى، هیچ طبقه -کسین است که هیچمعناى این حرف ا

و نباید ادعاى مالکیت این انقالب را بکند؛ خود را مالک بداند، دیگـران را مسـتأجر ایـن    
انقالب بداند. اگر قرار بود کسى خود را نسبت به این انقالب مالک و صـاحب بدانـد، از   

ود که انقالب بر محـور عـزم و اراده و شخصـیت او    تر، خود امام بهمه مناسبتر و شایسته
کاره میدانـد. ایـن در بیانـات امـام     کاره و خدا را همهبه وجود آمد؛ ولى امام خود را هیچ

 موج میزند و در وصیتنامه به آن تأکید و تصریح شده است.  
اى بر دوش همگان سنگینى میکند و آن حفظ پس صاحب این انقالب مردمند. وظیفه

امانت بزرگ الهى است. مردم باید خودشان را حـافظ ایـن انقـالب بداننـد. انقـالب      این 
تش، معنایش به شعارهاى انقالب است؛ به جهتگیریهاى انقالب اسـت؛ بـه ارزشـها و    هوی

اند، امروز هم هستند، در آینده هم خواهند بود کسانى که مبانى انقالب است. همیشه بوده
وضاع جهان عـوض شـده اسـت، شـعارهاى انقـالب را تغییـر       ي اینکه ابخواهند به بهانه

را از انقالب جدا کننـد یـا بعـد عـدالت اجتمـاعى را از       -بعد دینى -بدهند یا شعار دینى
ستیزى را از انقالب جدا کنند یـا بعـد ضـد    ستیزى و بیگانهانقالب جدا کنند یا بعد سلطه

هـاى مختلـف همیشـه    ى مختلف، بـه بهانـه  هااستبداد بودن را از انقالب جدا کنند. انگیزه
ممکن است وارد میدان شوند، براى اینکه شعارهاى انقالب و هـدفهاى انقـالب را تغییـر    

ترین یدهند. مردم باید هوشیار باشند؛ بدانند. این انقالب با شعارهاى خود زنده است. اصل
ار اسالمى بـودن  ى که در این انقالب بر روى پرچم انقالب نوشته شده است، شعیشعارها

با  ستیزى است؛ ستیزهاست؛ پایبند بودن به مبانى دین و اصول و قواعد دینى است؛ سلطه
ي از همـه  استکبار است؛ دفاع از مظلومان عالم اسـت، آن هـم دفـاع صـریح و صـادقانه     

 مظلومان.
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ق این انقالب به عموم مردم است؛ هـیچ  ي برترین شعارهاى این انقالب، تعلّاز جمله

اى، در نسبت به انقالب بر دیگران ترجیحى ندارد. جوانهاى امـروز هـم   قشرى، هیچ طبقه
مثل جوانهاى دوران دفاع مقدس صاحبان انقالبند. نمیشود گفت آن کسانى که انقـالب را  
به وجود آوردند یا در زمان انقالب در به وجود آوردن آن سـهیم بودنـد، آنهـا بیشـتر بـا      

ه، کسانى بودند که در اصل پیدایش انقالب حضورى نداشـتند، امـا   انقالب نسبت دارند؛ ن
در دفاع مقدس جان خود را کف دست گرفتند و به میدان آمدند؛ آنها هم به همان انـدازه  

ي بعـد از پایـان دفـاع    با انقالب نسبت دارند. در طول این سالهاى متمـادىِ بیسـت سـاله   
ي خـود، بـا   العـاده ور خـود، بـا شـور فـوق    اند که بـا شـع  مقدس، جوانانى به صحنه آمده

هاى الهى خود، با تالش علمى خود، بـا تـالش اجتمـاعى و    مندیهاى خود، با انگیزهعالقه
انـد؛ آنهـا هـم فرزنـدان     سیاسى خود، بقا این انقالب و نشاط این انقالب را تضمین کرده

بت کسـانى اسـت کـه در    انقالبند؛ آنها هم مالکان انقالبند؛ نسبت آنها با انقالب، مثل نسـ 
ي جوان، نسـلهاى  اند؛ در آینده هم همینجور خواهد بود. طبقهصدر انقالب حضور داشته

نسبت واحدى با انقالب دارند؛ همه سهیم در انقالبنـد و همـه سـهیم در     -همه -درپىپى
 تکلیف حفظ امانت این انقالبند.

 هاي انقالب با انقالبِ اسالمیي نسلنسبت مساوي همه
ى که در آینده خواهند آمد، یانهاى امروز ما، جوانهاى نسل معاصر ما و جوانهاجو

بدانند راه انقالب، راهى است که احتیاج دارد به عزم، به ایمان، به ثبات قدم. بعضى این 
ثبات قدم را دارند، بعضى در بین راه برمیگردند؛ البته اینها به ضرر خودشان عمل میکنند؛ 

» َ  َ َ َ  ْ َ ََ  ُ ُ ْ َ  َّ
ِ  ِ ِ ْ . آن کسانى که از راه انقالب برگردند، مثل کسانى 1»َ

اند و تا اواخر روز، روزه را حفظ میکنند، اما یک هستند که در تابستان روزه گرفته
ساعت به غروب، دو ساعت به غروب طاقتشان تمام میشود؛ افطار میکنند. این مثل همان 

ز، روزه نگرفته است. باطل کردن روزه در هر زمانى از ساعات کسى است که از اولِ رو
روز باشد، ابطال روزه است. در راه انقالب اگر ثبات قدم وجود نداشت، اگر پیوستگى 

ى به انقالب یوفااش با انقالب قطع میشود. این بىحرکت وجود نداشت، انسان رابطه
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دند، به انقالب دلبستگى خود را کم ى کریوفااست. همیشه بودند کسانى که به انقالب بى
کردند، به انقالب پشت کردند. وصیت امام این است که جوان ما، مردم ما، نسلهاى 

بینانه نگاه کنند. اصل، انقالب است؛ اشخاص، اصل نیستند. گوناگون ما، با چشم واقع
این ي خود و عمل خود و پیوستگى خود با انقالب است. انقالبى بودن به حفظ رابطه

 ي اول.نکته

 بینی امام مبنی بر گسترش انقالب و بیداري اسالمیپیش
ى بعدى این است که امام در وصیتنامه اعالم میکنـد کـه ایـن انقـالب گسـترش      نکته

ى امـام  یخواهد یافت؛ دست استعمارگران را از جهان اسالم کوتاه خواهد کرد. این پیشگو
فـاق افتـاده اسـت. گسـترش     نیم، میبینیم این اتّبزرگوار است. امروز به صحنه که نگاه میک

رکشـى نیسـت، از راه   کانقالب از نظر امام از راه ایجاد فتنه در کشورها نیسـت، از راه لش 
گسترش انقـالب در میـان    -برخالف برخى از انقالبهاى دیگر -م نیستسگسترش تروری

نظـام جمهـورى    اسـت. یعنـى ملـت ایـران     ملتها از راه الگوسازى نظام جمهورى اسالمى
اى برسانند که وقتى ملتهاى دیگر به ایـن الگـو نگـاه میکننـد،     اسالمى را به حدى و مرتبه

شوق پیدا کنند و آن راه را دنبال کنند؛ از راه ترویج معارف اسالمى و از راه صـراحت در  
دفاع از طبقات مظلومِ دنیاى اسالم و ملتهاى مظلـومى کـه در دنیـاى اسـالم پامـال ظلـم       

 فاق افتاد.اند. این گسترش نظام اسالمى است که اتّکبار شدهاست
امروز ملتهاى جهان به ملت ایران نگاه میکنند، از ملـت ایـران نیـرو میگیرنـد، انگیـزه      

 ي دنیـاى  اسـتکبارى ملـت ایـران در همـه     میگیرند، انرژى میگیرند. امروز شعارهاى ضـد
ورى از کشـورهاى اسـالمى کـه    اسالم گسترش پیدا کرده است. امروز شـما بـه هـر کشـ    

اى، میبینیـد ملتهـاى آنهـا بـه     حرکت کنید، با هرگونه رژیمى، با هرگونه دسـتگاه حاکمـه  
ت و احتـرام  ى که شما ترسیم کردید، بـا چشـم عـزّ   یها و آرمانهاشعارهاى شما، به انگیزه
نگاه میکنند؛ شعار ضد ت یت بـا سـلطه، دفـاع از مظلومـان، دفـاع از ملـ      یت با ظلم، ضـد

ي اختاپوسى صهیونیسم. ایـن دل ملتهـاى مسـلمان اسـت؛ ایـن      فلسطین، دشمنى با شبکه
 -اىِ ملـت ایـران  گسترش انقالب اسالمى است. حتى شما میبینید این شعار انرژى هسـته 

اینى که ملت ایران در مقابل فشار دشمنان ایستادگى به خرج داد و حـق خـود را مطالبـه    
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نچنان منعکس شـده کـه سـخنگویانِ کشـورهاى اسـالمى و      امروز در دنیاى اسالم آ -کرد

اى به خواست عمومى ملتهـاى عـرب تبـدیل    عربى اعالم میکنند که خواست انرژى هسته
 شده است.

بینـى میکـرد   دشمنان و دوستان ملت ایران اعتراف میکنند که گسترشى که امـام پـیش  
فلسطین اسـت.   ي آرمانا مسئلهي آنهق پیدا کرده است؛ از جملهبراى انقالب، امروز تحقّ

ملتها دلشان مانند ملت ایران براى ملت فلسطین میتپد؛ ملتها مثل ملت ایران رژیم اسرائیل 
را یک رژیم جعلى و تحمیلى در منطقه میدانند. البتـه دولتهـا بـا ملتهـا همـراه نیسـتند و       

یونیسـتى از  متأسفانه آن چیزى که اسرائیل را تقویت کرده است، همین اسـت. رژیـم صه  
ى ایستادن روى پاى خـود را نـدارد. امـروز    یى ندارد، قدرتى ندارد، توانایدرون خود نیرو

قیـد و شـرط   دو عامل رژیم صهیونیستى را سرِ پا نگـه داشـته اسـت: یکـى حمایـت بـى      
مریکا از این رژیم منحط؛ و دیگرى حمایت نکردن دولتهاى عربـى و اسـالمى   اي وقیحانه

تأسفانه بسیارى از حکومتها و دولتهاى مسلمان، امروز آنچنان که بایـد  از مردم فلسطین. م
ي خود در قبال فلسطین عمل نمیکنند و با ملتهایشان همصدا نیسـتند. اگـر آنهـا    به وظیفه

هم با ملتهاى خود همصدا شوند و از ملت مظلوم فلسطین دفاع کنند، وضعیت در منطقـه  
ومى ملتهاست و این همان گسترشـى اسـت کـه    ى تغییر خواهد کرد. این خواست عمبکلّ

 امام بزرگوار ما خبر داده بود.

 زدگی در وصیتنامه امام ماندگی و غربي عقبروح انقالبی و پیشرفت؛ راه میانه
ي امام بارز است و در بیانات امام در طـول ایـن ده سـالِ    ى سوم که در وصیتنامهنکته

اى ملت و جوانان ما اهمیت دارد، ایـن اسـت   حیات پربرکتش منتشر و گسترده است و بر
که انقالب اسالمى کمک به پیشرفت ملت است؛ انقالب اسـالمى کمـک بـه خالقیـت و     

ي مقابل آنچه که سالهاى متمادى دشـمنان اسـالم تبلیـغ    نوآورى ملت است؛ درست نقطه
دارد؛ بـا  میکردند. دشمنان اسالم اینجور وانمود میکردند که دیندارى با پیشـرفت منافـات   

هم سازگار نیست. اگر ملتى بخواهد پیشرفت پیدا کند، باید از دیـن دسـت بکشـد، بایـد     
برود به دامن غرب و خود را سر تا پا به رنگ غربى دربیاورد تا بتواند پیشرفت کند. ایـن  
را بعنوان یک باور در طول دهها سال به ملت ایران تلقین کرده بودند. امام بزرگوار مـا از  
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ي خود تأکید میکند که روح انقالبى، روح حرکت نقالب تا روز آخر و در وصیتنامهاول ا
به جلو است، روح پیشرفت است، روح ابتکار و نوآورى است و ایـن در واقعیـت ملـت    

 ق پیدا کرد.ایران هم تحقّ
امروز ملت ایران خود را باور دارد؛ در میدان علم وارد میشود، در میدان سیاست وارد 

ـ  میشود، ـ هدر هر میدانى که ملت ایران ب د وارد میشـود، در صـفوف مقـدم ملتهـا قـرار      جِ
المللى، ت بینمیگیرد. وضع امروز ملت ما در نوآوریهاى علمى، در قدرت سیاسى، در عزّ

با دوران قبل از انقالب قابل مقایسه نیست؛ این ملت بیدار شده است، زنده شـده اسـت؛   
تـر و پویـاتر باشـد، روح    در ملت زنده هرچهانقالبى،  این بخاطر انقالب است. این روح
تر خواهد بـود؛ همچنـانى کـه خـود انقـالب هـم یـک        نوآورى و ابتکار و خالقیت زنده

ي نوآورى بزرگ بود. امام با انقالب اسـالمى و بـا تشـکیل جمهـورى اسـالمى راه میانـه      
مانده بماننـد یـا   اید عقبماندگى و غربزدگى را ترسیم کرد. ملتها تصور میکردند یا بعقب

باید غربزده شوند؛ امام نشان دادند که نه، یک راه مستقیم، یک صراط مستقیم وجود دارد 
که انسان اسیر غرب هم نشود، غربزده هم نشود؛ اما راه ترقى و پیشرفت و تعالى را طـى  

ى کند؛ ملت ایران این راه را طـى کـرده اسـت. جوانهـاى عزیـز! بـراى پیشـرفت و تعـال        
ک کنید. با اتکـا بـه خـداى متعـال و     میتوانید به این صراط مستقیم تمس هرچهکشورتان، 

 ي موانع را از سر راه بردارید.اعتقاد به نیروى درونى خود میتوانید همه

 حرکت در مسیر ترسیمی امام؛ از علل دشمنی مستکبرین
ي انـرژى  ر قضـیه هاى جهانى بـا ملـت ایـران د   یکى از عللِ دشمنىِ استکبار و توطئه

یهـا  یمریکاااى و قضـایاى مشـابه همـین اسـت. شـما میبینیـد در همـان حـالى کـه          هسته
یت با دستیابىِ ملت ایـران بـه   مریکا در ضداروِ یها هم دنبالهیپیشقراولند و بعضى از اروپا

اى و تالش میکنند و تهدید میکنند و الفاظ درشت به کار میبرند، میرونـد بـا   انرژى هسته
تـر هسـتند و بسـیار بـا     ماندهشورهاى دیگرى که از لحاظ علمى و صنعتى بمراتب عقبک

اى میبندنـد! معنـاى ایـن حـرف چیسـت؟      ملت ایران فاصله دارند، قرارداد انـرژى هسـته  
اى موجب وابستگى بیشتر یک ملـت بـه خودشـان    معنایش این است که اگر انرژى هسته

اى مخالفند که یک ملت بـا  آنها با آن انرژى هسته شود، آن را براى آن ملت مجاز میدانند.
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ابتکار خود، بدست خود، بدون نیاز به آنها، با استقالل کامل بدست آورده است. جوانـان  

ي علمـى و صـنعتى   انـد کـه بـه ایـن رتبـه     عزیز ما، ملت بزرگ ما، این امتیاز را پیدا کرده
وابسـتگى   د نکردند، بلکه ایـن ضـدّ  پیشرفته با اتکا به نیروى خود رسیدند؛ وابستگى ایجا

اى براى دیگر ملتها که دولتهاى مستکبر به آنها میدهند، موجـب  است. همین انرژى هسته
وابستگى است؛ اما براى ملت ایران که خود از درون میجوشـد، ابتکـار میکنـد، نـوآورى     

ى و میکند، خودش خالقیت و تولید میکند، موجب قطعِ وابستگى اسـت. اسـتکبار جهـان   
 دشمنان ملت ایران، با این دشمنند.

 جنگ سرد و عملیات روانی دشمن
وجود دارد که بسیار مهم است و آن  اللَّه علیه)(رضواني امامى دیگرى در وصیتنامهنکته

وقتى که در میدان، در  توجه به جنگ سرد و عملیات روانى دشمن است. دشمن آن
ست به جنگ روانى میزند؛ براى مأیوس کردن، ي عمل نتواند کارى از پیش ببرد، دصحنه

براى ناامید کردن، براى خالى کردن دل ملتها. با جنگ روانى و با تهدید سعى میکنند 
ملتهاى مقابلشان میدان را خالى کنند. این معنایش این است که در میدان عملى قدرت 

روزهاى انقالب تا  اند. این جنگ روانى از اولینمقاومت در مقابل این ملت را نداشته
امروز که سى سال میگذرد، همچنان ادامه دارد. گاهى میگفتند این انقالب تا دو ماه دیگر 
بیشتر نمیماند، گاهى میگفتند تا دو سال دیگر بیشتر نمیماند. امروز سى سال است که این 

یدتر، روز ملت ایران را منسجمتر، پرامانقالب با قدرت تمام به پیش رفته است و روزبه
 تر کرده است.یپرانرژ

امروز جنگ سرد و جنگ روانى را با شکلهاى مختلفى انجـام میدهنـد. میخواهنـد بـه     
ملت ایران و به جوان ایرانى بباورانند که شما نمیتوانید بدون ارتباط و اتصال با قـدرتهاى  

ا انـد. آنهـ  ى برسید. این خطـر بزرگـى اسـت کـه امـام بـه آن توجـه داده       یگر به جاسلطه
پیشرفتهاى عظیم ملت را انکار میکنند. انقالب در طول این سـى سـال از موانـع بسـیارى     

در تاریخ انقالبها که انسان نگاه میکند، این همه موانع در راه یـک ملـت و    -گذشته است
یک انقالب بسیار بندرت دیده میشود و انقالبها معموالً پشت این موانع میمانند و خود را 

هـا  و با این همه تهدید، با تحریم، با انواع و اقسام دشمنیها و حیله -نندتسلیم دشمن میک
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ـ      هو کارشکنیها توانسته است پیش برود، قلّ هـاى  هها را فـتح کنـد؛ همچنـان چشـم بـه قلّ
باالترى دارد و همچنان با قدرت پـیش میـرود. میخواهنـد ایـن انگیـزه را از ملـت ایـران        

ـ     بگیرند. من به جوانان عزیزمان؛ جو ال در انان دانشـگاهى، جوانـان حـوزوى، جوانـان فع
ي راه هسـتید و  ي صنعت یا کشاورزى یا علم یا هنر عرض میکـنم: شـما در نیمـه   صحنه

ایـد. آن  اید، با مشکالت بسیار بزرگى مواجه بوده است؛ امـا توانسـته  آنچه از راه گذرانیده
ي میخواهد نگذارد شما آن نیمهکه دشمن  -ي راه راي دیگر راه و آن بخش باقیماندهنیمه

با عزم راسخ میتوانید دنبال کنیـد. شـما    -ها برسیدي آخر را طى کنید و به قلهاصلى، نیمه
 اید که میتوانید.که ثابت کرده میتوانید؛ همچنانی

ت و صالبت در مقابل مستکبرین ایستاده اسـت و آنهـا کـارى    امروز ملت ایران با عزّ
نچه توانستند، در شرق و در غـرب کشـور مـا تـالش کردنـد، شـاید       اند بکنند. آنتوانسته

بتوانند کشور را محاصره کنند. با هوشمندى ملت ایران و با ایمان ملـت ایـران و انسـجام    
 -کار دشمنان ملت ایران در شرق و غرب مرزهـاى مـا   -ملت ایران بحمداللَّه کار استکبار

شد که امروز خودشان هم بـه آن اعتـراف   بیشتر جمهورى اسالمى منتهى  هرچهبه اقتدارِ 
 میکنند.

 هاي اختصاصی علیه جوانانهشدار به توطئه
ي امـام بزرگـوار هشـدار بـه جوانهاسـت در مقابـل       ي دیگـر در وصـیتنامه  یک نکتـه 

ى که هدف و آماج آن فقط جوانها هستند. جوان یک کشـور اگـر بخواهـد مثـل     یهاتوطئه
ش ببـرد، احتیـاج دارد بـه اینکـه سـر حـال، بانشـاط،        اى آن ملت را پـی برندهموتور پیش

به کار و پیشرفت باشـد. بـراى اینکـه ایـن روحیـه را در جـوان        تندرست، قوى و دلبسته
هاى گوناگون؛ با ترویج فساد، با ترویج فحشـا،  ایرانى از بین ببرند، تالش میکنند با توطئه
انى را منصرف کنند. جـوان ایرانـى   شده، جوان ایربا ترویج مواد مخدر، با باندهاى هدایت

باید بهوش باشد. امروز اگر مسئولین نظام جمهورى اسالمى با مواد مخدر بسختى مبـارزه  
میکنند، این یک جهاد بزرگ، یک حرکت بسیار عمیق در راه پیشرفت ملت ایـران اسـت.   

علمـى، در   اینها نمیخواهند جوان ایرانى در کارگاه، در آزمایشگاه، در دانشگاه، در محـیط 
محیط کار و تالش صنعتى و کشـاورزى بانشـاط باشـد. آن جـوانى کـه سـرگرم مسـائل        
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ي فکـر  شهوانى جنسى باشد یا اسیر مواد مخدر باشد، نه حال کار کردن دارد، نه حوصـله 

ي راسـخ و الزم را  کردن دارد، نه نیروى کار کردن دارد، نه ابتکـار دارد، نـه عـزم و اراده   
یافته براى کشاندن جوان ایرانـى بـه شـهوات، بـه     هاى سازمانبا توطئه زهدارد. امروز مبار

با  ي بسیار خطرناکى است. مبارزهمواد مخدر، به سرگرمیهاى گوناگون جنسى، یک توطئه
ي خـود آحـاد ملـت، بخصـوص جوانهاسـت. جوانهـا بایـد        ي اول بر عهدهآن در درجه

پرهیزگارى جوان ایرانى و دینـدارىِ جـوان   هوشیار باشند. دشمن دانسته است که تقوا و 
ایرانى به پیشرفت او در میدانهاى مختلف کمک میکند؛ میخواهـد ایـن را تضـعیف کنـد.     

هـاى علمیـه، هـم بـه     امام هشدار میدهند؛ هم به جوانها، هم به دانشگاهها، هم بـه حـوزه  
کـردن جوانهـا،    ي جوانان کشور که بیدار باشند، هشیار باشند. اغفال جوان و سستقاطبه

ي ملت باید احساس مسئولیت کنند و مسئولین داشتن ملت است. همهبه معناى عقب نگه
 هم بایستى با جد و جهد در این راه تالش کنند که جهاد بزرگى است.

 روش مواجهه با زورگویان عالم

ـ  ي مواجههي اساسى دیگر در وصیتنامه و در بیانات امام، مسئلهیک نکته ان با زورگوی
انـد، امـا   گر و زورگوى جهانى البته در طول تاریخ همیشه بودهعالم است. قدرتهاى سلطه

گرى براى آنهـا آسـانتر   با پیشرفت علم و صنعت و با امکانات ارتباطاتى مدرن، این سلطه
ورزى میکنند و بـا ایـن   ي جهان ابراز طمعیها نسبت به همهیمریکااشده است. لذا میبینید 

افع ما در فالن جا به خطر افتاده است، وارد میشوند. گویا منافع آنها بـر منـافع   بهانه که من
ى و یي دنیا ترجیح دارد؛ بر منافع ملتها تـرجیح دارد. خـوب، در مقابـل ایـن زورگـو     همه
ناشناسى چه جور باید برخورد کرد؟ دو جور برخـورد  نشنوى و حقکلفتى و حرفگردن

ست؛ یک برخـورد، مقاومـت اسـت. تسـلیم در مقابـل      وجود دارد: یک برخورد، تسلیم ا
ون ى تشویق میکنـد. تسـلیم ملتهـا، تسـلیم سیاسـی     یزورگویان جهان، زورگو را به زورگو

یهـاى اسـتکبار جهـانى، مشـوق     یعالم، تسلیم روشنفکران جوامع مختلف در مقابل زورگو
ـ  یآنها در پیشرفت است؛ مشوق آنها در زورگو ک راه حقیقـى  ى بیشتر است. براى ملتهـا ی

 -ى زورگویانیبیشتر باقى نمیماند و آن مقاومت است. اگر یک ملتى میخواهد شر زورگو
مریکـا بـا قـدرت و    اى یرا از سر خود کم کند، باید در مقابل زورگو -مریکااو امروز شر 
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 صالبت تمام بایستد.
ـ  جمهـور و تـیم دور و  رئـیس  -مریکااامروز شما نگاه کنید به رفتار زمامداران   -رشب

ببینید چه جورى حرف میزنند. حرف زدنِ آنها مثـل حـرف زدن آدمهـاى روانـى اسـت؛      
گاهى تهدید میکنند، گاهى دستور تـرور میدهنـد، گـاهى تهمـت میزننـد، گـاهى از روى       
استیصال درخواست کمک میکنند، گاهى ثبات و امنیت یک ملت را آماج خودشـان قـرار   

و آن طرف میزننـد. رفتـار آنهـا، رفتـار سیاسـتمداران      ها به این طرف میدهند؛ مثل دیوانه
مریکـا در  امنطقى و عاقل و باتدبیر نیست. البته بخش مهمى از ایـن، انعکـاس ناکامیهـاى    

ي دموکراسـى و  مناطق مختلف است: ناکامى در افغانستان، ناکامى در عراق؛ اینها با وعده
ز بعـد از گذشـت چنـد سـال،     آزادى و حقوق بشر وارد افغانستان و عراق شـدند. امـرو  

وضعیت این دو کشور جورى است که هیچ ملتـى آرزو نمیکنـد چنـین وضـعیتى داشـته      
افتادگى، فقر، تسلط روزافزون قدرتهاى استکبارى، پنجـه انـداختن بـه    باشد؛ ناامنى، عقب

ىِ آن کشورها و نادیده گرفتنِ حقوق آن ملتها و البته پشت سـرش ناکـامىِ کامـل    منافع ملّ
تأمین مقاصدى که اعالم کرده بودند یا مقاصـدى کـه در دل داشـتند و اعـالم نکـرده      در 

مریکـا مـنعکس اسـت؛ در اختالفاتشـان، در     ابودند. این ناکامیها در رفتـار سیاسـتمداران   
گیریهایشان. این وضع زورگویان عالم است. خوب، در مقابـل  بگومگوهایشان، در تصمیم

ي امــام، ایســتادگى اسـت. امــروز خوشــبختانه،  هى چـه بایــد کــرد؟ توصـی  یایـن زورگــو 
هاى گوناگون سیاسِى کشور ما از وفـادارى بـه خـط امـام دم میزننـد؛ ایـن یـک        مجموعه
هاى گذشته اینجـور نبـود. بعضـى از جریانهـاى     ي مبارکى است. در برخى از دورهپدیده

هـاى  مجموعه سیاسى از رویگردانى از خط امام صریحاً سخن میگفتند! امروز خوشبختانه
سیاسى در کشور ما، همه از گرایش به افکار امام و خط امام حرف میزنند. خیلى خـوب،  

ي بیانـات امـام مـنعکس    امام که در وصـیتنامه و در همـه   ترین نقاط خطّیکى از برجسته
 ورزان و مستکبران است.است، لزوم ایستادگى قاطع در مقابل طمع

  

  ؛    
هاى گوناگون و نخبگان کشور که پایبند به ي مجموعهاین موضع را ملت ایران و همه
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ت تمام حفظ کنند؛ خود امـام اینجـور   امام و وفادار به آراء و افکار امام هستند، باید با قو

ي زورگویان عالم، از دفـاع از مظلـومین عـالم دسـت     بود. امام هیچ وقت بخاطر مالحظه
ي اصلى یـاد کـرد. امـام    ي فلسطین بعنوان یک مسئلهر طول زمان از مسئلهنکشید. امام د

صریحاً در وصیتنامه و بیانات خود به نداى یا للمسلمین ملتهاى مظلـوم اهمیـت میدهـد؛    
دفاع صریح از حقوق مظلومین، دفاع صریح از حقوق ملت فلسطین و هـر ملـت مظلـوم    

ي امام و این توصـیه و وصـیت   این شیوه امام است؛ دیگر. این روش امام است؛ این خطّ
امام است. خوشبختانه این روش را ملت ایران و مسئولین کشور دنبال کردند و سى سـال  

مریکـا مواجـه شـدید، شـما پیـروز      ااست که در هر میدانى که شما ملت ایران با استکبار 
 شدید و دشمن شما مغلوب و دچار باخت شد.

 

        
ت ملت ایران و بیدارى ملت ایران است؛ یادآور اسوه شدن و قدوه یاد امام، یادآور عزّ

ي امت اسالمى و ملتهاى مستضعف است. یاد امـام نیـروبخش   شدنِ ملت ایران براى همه
است؛ امیدبخش است. این یاد را باید زنده نگه داشت و راه امام و خـط امـام و انگشـت    

ى را که امام بـراى پیمـودِن ایـن راه قـرار داده اسـت، بایـد قـدر        یهاي امام و نشانهاشاره
هـاى امـام و   ي توصـیه دانست؛ از همه بیشتر جوانها و مسـئولین کشـور بایـد بـه مسـئله     

 ي امام به چشم یک دستورالعمل نگاه کنند.وصیتنامه
  

       
اعم از نظامى و غیرنظامى و سیاسـى و   -وناگون کشورامروز قواى ثالثه و مسئوالن گ

یهـاى  یي امام و راهنماباید دستورالعمل کار خود را همین وصیتنامه -اجتماعى و خدماتى
ى ملـت  ي مـاد ت ملت ایران، امنیت پایدار ملت ایران، رشد و توسـعه امام قرار بدهند. عزّ

 هاست.مل کردن به این توصیهایران، اعتالى معنوى و اخالقى ملت ایران، در گرو ع
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 21/3/1387در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم، 

   ( )         
امام یک وقتى فرمودند بعضى منتظرند که دنیا پر از ظلم و جور بشود، تـا امـام زمـان    

و جور اسـت، مگـر نمیبینیـد در دنیـا چـه       بیاید. بعد ایشان فرمودند دنیا امروز پر از ظلم
شود؟ مگر نمیبینید با انسانیت چه جورى دارد رفتـار  یگذرد؟ مگر نمیبینید با ملتها چه میم
ي روزه هـاى فـراوانِ هـر   ى در انزواست؟ نمونـه شود؟ مگر نمیبینید عدالت چگونه بکلّیم

کند. نظام جمهورى یده مجایىِ این ظلم و جور را انسان دارد در دنیا مشاه همیشگىِ همه
ـ  اسالمى فریاد رسا و بلند و متّ رى اسـت کـه در قبـال ایـن حرکـت عظـیم و       کى بـه تفکّ

 اى است.وحشیانه و کورانه بلند شده؛ یک چنین مسئله
 

       
دل شما ببینید آن روزى که امام این فریاد رسا را بلند کرد، چنان این فریاد در اعمـاق  

ملتهاى مسلمان و غیرمسلمان در موارد زیادى، نفوذ کـرد و طرفـدار پیـدا کـرد کـه هـیچ       
اینجور این پیام را  -اى و سخنرانىتبلیغات کتابى و نوشته -توانستیتبلیغى از طرف ما نم

به دنیا برساند؛ به دلها منتقل کند. طبیعت این فریاد، طبیعت این بیـان و ایـن عرضـه ایـن     
 کند.  یرا جذب ماست که دلها 

 
 4/4/1387، (ع)بیتدیدار جمعى از مداحان و ستایشگران اهلدر 

         
انجام گرفت، دشمنیها هم با او شروع شد؛ مقاومت متقابل هم شروع  1این اقدام بزرگ
این حرکت را با ترین دورانها توانست آور امام بزرگوار در سختشد. رهبرىِ شگفت

کمال قدرت حفظ کند و پیش ببرد. ملت ایران، جوانان این کشور، حقیقتاً سخن امام 
بزرگوارشان را نیوشیدند؛ از دل و جان آن سخن را پذیرفتند، فهمیدند و دنبال کردند. 
خیلى هم تالش شد که مردم را منحرف کنند، منصرف کنند، راهشان را عوض کنند، 

 شاءاللَّه نخواهد شد. د، نشد؛ تا حاال نشده، بعد از این هم انباورشان را بگیرن
 

                                           
 نقالب اسالمی ایران.  ا 1
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 9/5/1387 ،(ص)دیدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظمدر 

؛             
بود که توانست این بسـاط عظـیم را در    1ي فیاضاى از آن چشمهامام عزیز ما رشحه

َ «نیا راه بیندازد. امام هم قلبش پر بود از ایمـان بـه راه خـود. همـانطور کـه فرمـود:       د ـ َ

 ِ ِ ــ ُ ُ  َ  ِ ــ ِ ُ ُ  َ  ِ ــ ِ
َ
ِ َ  َ  ِ ــ َّ ِ  َ ــ َ  ٌّ ــ ُ  َ ــ ُ ِ ْ ُ

ْ  َ  ِ ــ ّ َ  ْ ــ ِ  ِ ــ ْ
َ
ِ 
َ
ِ ــ
ْ ُ ــ  ِ  

ُ ــ ُ ــود 2»َّ . خ
 پیغمبر اول مؤمن بود.
مام بزرگوار، اول مؤمن به این راه بود و از همـه قلـبش سرشـارتر    در انقالب ما خود ا

بود از ایمان به این راه و این هدف؛ میفهمید، میدانست دارد چکار میکند؛ عظمت کـار را  
میفهمید، الزامات این کار را هم میفهمید که اولین الزام این کار این بود کـه بـا توکـل بـه     

ایسـتاد. جوانـان ایـن ملـت هـم بـا ایسـتادگى او         خدا در این راه محکم بایستد. محکـم 
ي صبر و سکینه لبریز شد و ایستادگى پیدا کردند؛ آحاد این مردم هم وقتى که این چشمه

ـ«سرازیر شد، آنها را فراگرفت. آنهـا هـم     َ ـ ّ  َ َ ـ ْ
َ
ـ 

َّ  َ ـ ُ  ُ ْ ـ َ ِ  َ ِ ْ ـ ُ
ْ  ِ ـ ُ ُ

 ْ ِ ِ  َ َ شدند. این سکینه وقتى که بر دل انسانها نازل میشود، ایمان انسان زیـاد   3»ً 
ِ «میشود. بعد میفرمایـد:   ْ

َ
ـ ْ  َ  ِ ـ ّ  ُ ـ ُ ُ  ِ ـ َّ ِ . از چـه میترسـید؟ سـپاه زمـین و     4»َ 

آسمان مال خداست. با خدا باش، ایـن سـپاه زمـین و آسـمان مـال شماسـت؛ در اختیـار        
 هى است.تهاى الشماست. این سنّ

 
عرض میکـنم کـه راه، همـین     وآله)علیهاهللا(صلّیدىمن به ملت ایران، به پیروان بعثت محم

ایستادگى است. نظام جمهورى اسالمى به تبعیـت از امـام بزرگـوارش ایـن ایسـتادگى را      
ي بلنـدگوهاى  انتخاب کرده است؛ ما از این ایستادگى سود بردیم و ضرر نکـردیم. همـه  

شدند که ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهورى اسـالمى را بـا انـواع و    استکبار جمع 
                                           

 وآله).اهللا علیهپیامبر اکرم(صلی 1
پیامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده اسـت، و  . 285ي یهآ ي بقرة،سوره 2

 .اندمؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده
ن کس که در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرسـتاد تـا ایمـانى بـر ایمـان خـود       اوست آ. 4ي یهآ ي فتح،سوره 3

 بیفزایند.
  .و سپاهیان آسمانها و زمین از آنِ خداست. 7و  4یات آ ي فتح،سوره 4
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اقسام استداللها از پشتیبانى فلسطینیها باز بدارند، ملت ایران قبول نکرد، بعـد از ایـن هـم    
 قبول نمیکنیم؛ ما از ملت فلسطین دفاع میکنیم.

 
 27/5/1387ي شعبان، دیدار اقشار مختلف مردم در روز نیمهدر 

ّ    ّ          
ع آشـنا شـدند و بـه آن    انیـت تشـی  بسیارى از مردم دنیا در دوران دفاع مقـدس بـا حقّ  

گرایش پیدا کردند و آن را قبول کردند و پذیرفتند؛ همچنانى که خیلى از نـاظران جهـانى   
قى کـه در عمـل امـام بزرگـوار مـا و      یدر دوران دفاع مقدس، در دوران انقالب، بـا حقـا  

دیده شد، بـه   -که همین جوانهاى مبارز و مجاهد و مجاهدان راه حق بودند -حواریون او
انیت اسالم اعتقاد پیدا کردند. بسیارى از ملتها که مسلمان بودند، اما غفلت از حقیقـت  حقّ

ـ   ن و نشـان دادن آن  اسالم داشتند، بیدار شدند؛ آگاه شدند. نشان دادن حقیقت صـحیحِ دی
 خاصیت معجزآسایی دارد.بخصوص در عمل، چنین 

 
 2/6/1387 ت دولت،أجمهوري و اعضاى هیدیدار رئیسدر 

         
یک خصوصیت این است که این دولت، واقعاً یک دولت کار است؛ دولت حرکـت و  

 ولت، یک امر برجسته است.اقدام است؛ انرژى و نشاط کار این د
 

ـ    ى ایـن دولـت   خصوصیت و امتیاز دوم که در این دولت هست، شـعار و گفتمـان کلّ
است که منطبق بر شعار و گفتمان امام و منطبق بر شـعارها و گفتمانهـاى انقـالب اسـت؛     

بـه   کـس نمیتوانـد ندیـده بگیـرد. هـر دلبسـته      این خیلى چیز باارزشى است. این را هـیچ 
ین را قدر میداند؛ هـر کسـى کـه پیشـرفت کشـور را بـا هـدایت انقـالب و بـا          انقالب، ا

خـواهى در ایـن دولـت    کارگردانى انقالب تصور میکند، باید این را قـدر بدانـد. عـدالت   
ي مسـئوالن، دولتمـردان و   ى بـر روحیـه  خواهى بصـورت جـد  پررنگ شد. شعار عدالت

در ایـن   -ي انقالبى خـودش را دارد ویژهکه معناى  -ها، پرتو افکند. استکبارستیزىبرنامه
ص و تمیز پیدا کرد. معناى استکبارسـتیزى دشـمنى کـردن بـا دولتهـاى دنیـا       دولت تشخّ

 نیست، معنایش دشمنى کردن با استکبار است.  
 



842  / ،  ، 
       

مایت البته حمایت از دولت، مخصوص این دولت نیست؛ بنده همیشه از دولتها ح
ه و ي مجریهاى، از دولتها و رؤساى قودر هر برهه علیه)تعالیاللَّه (رضوانام؛ امام همکرده

ي ي بار ادارهمسئولین دولتى حمایت میکردند. دلیلش هم واضح است. چون عمده
ه، از ي مجریهه است و نظام باید از قوي مجریهي قومدیریت کشور بر عهده

سئولین و از وزرا، حمایت کند. امام هم حمایت میکردند؛ بنده هم در جمهور، از مرئیس
 هاى گذشته همیشه حمایت میکردم. دوره

 

؛           
هاى خط تخریب داخلى هم یک طیف وسیعى است و نمیشود انسان همه را به انگیزه

یعنى مغرض نیستند؛ اطّالعاتشان کم اسـت   -خبرى ندارند یک چوب براند: بعضیها واقعاً
بعضیها غرضهاى شخصى و غرضهاى سطحى دارند؛  -اطّالعى چیزى میگویندو بر اثر بى

در  ي امـام بعضیها غرضهاشان غرضهاى عمقى است؛ یعنى بـا نظـام مسـئله دارنـد، کینـه     
آنهایى کـه از   -ال قبول ندارندرا یا از اول قبول نداشتند یا حا دلشان است و حرفهاى امام

اینهـا یـک طیـف وسـیعى از      -هـا هـا و برگشـته  شـده آن حرفها رو برگرداندند و پشیمان
زدنهـا و  اش همـین تهاجمهـا و پنجـه   بنـدى هاست، لیکن باالخره محصول و جمـع انگیزه
 هاست که وجود دارد.پراکنیلجن
 

 4/6/1387 می دانشجویان مستقل،هاي اسالپیام به نهمین نشست سالیانه اتحادیه انجمن

        
ی، نیازمند فکر روشن و عـزم راسـخ و شـجاعت و    دست یافتن به آرزوهاي بزرگ ملّ

 اخالص است، و جوان مومن که مبانی جمهوري اسـالمی و راه امـام بزرگـوار را عمیقـاً    
اسـت کـه میتوانـد ملـت ایـران را در رسـیدن بـه        ترین نیرویـی  پذیرفته است، امیدبخش

 آرزوهاي بزرگش یاري برساند.
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 19/6/1387ه و مسئوالن و مدیران بخشهاي مختلف نظام، دیدار روساي سه قودر 

     ِ   
اللَّه طالقـانى نقـل میکـرد، کـه     تپریشب تلویزیون فرمایش امام را راجع به مرحوم آی

 -اش، نکتـه و حکمـت اسـت   کلمـه م واقعاً سر تا پاى بیانات امام، اول تا آخـر، کلمـه  دید
ایشان در سخنرانى بـه مـردم مطلبـى بـه ایـن مضـمون        -رحمت و رضوان خدا بر او باد

ي آقاى طالقانى چـه گفتنـد؟ گفتنـد اى    میفرمود که نگاه کنید ببینید مردم در تشییع جنازه
ـ . عزادارى آنها براى ناب پیغمبر ما، جاى تو خالىینا ي نیابـت  ب پیغمبـر اسـت. مسـئله   ی

پیغمبر مطرح است؛ عالم دین. این نکته را امام از حـرف مـردم اسـتفاده میکنـد و بـه مـا       
تحویل میدهد. این درست اسـت. مـردم، پایبنـد اسـالمند. در کنـار مردمـدارى، در کنـار        

، بـه آراء مـردم اهمیـت    مردمى بودن، براى مردم دل سـوزاندن، بـراى مـردم کـار کـردن     
 گذاشتن، به احساسات و عواطف مردم اهمیت دادن؛ این است مردمى بودن. 

 

         
این حرکت عظیم ملت ایران، حرکت باارزشى است. و ما بعد از حدود سى سـال کـه   

که معلّم  -ز رحلت امام بزرگوار مااز شروع این انقالب میگذرد و نزدیک به بیست سال ا
میگذرد، میبینـیم مـردم آن شـعارها را همچنـان سـر       -این انقالب و بانى این انقالب بود

دست خودشان بلند کردند و نگه داشتند و آن شعارها را تکرار میکنند. و جوانهاى ما کـه  
ردند، در بیانشـان، در  ي جنگ را درك کنه دوران امام را دیدند، نه امام را دیدند، نه دوره

هاى عظیم هستند که ملت ایـران آنهـا را گذرانـده    ههنرشان، در شعرشان، ستایشگر آن قلّ
   است. اینها چیز کمى است؟ اینها را باید انکار کرد؟

 
 7/7/1387 در دیدار دانشجویان سراسر کشور،

      ِ   
که به نظرات امام چگونه دست پیدا کنیم؟ بـه نظـر مـن ایـن     یکى از دوستان میپرسند 

کامالً روشن است. نظرات امام یک مجموعه است و خوشبختانه بیانات امـام ثبـت شـده    
ي متـونى کـه از آنهـا میشـود تفکـر گوینـده را       است و همین است که هست. مثل همـه 



844  / ،  ، 
تنباط این اسـت کـه همـه    ي درست اسي درست استنباط. شیوهاستنباط کرد؛ منتها با شیوه

آنها عام هست، خاص هسـت؛ مطلـق    در حرفها را ببینند، آنها را در کنار هم قرار بدهند؛ 
هست، مقید هست. حرفها را باید با همدیگر سنجید، تطبیق کرد؛ مجموع این حرفها، نظر 

 اى نیست، اما روشن است که باید چکـار کنـیم: یـک کـار    امام است. البته کار خیلى ساده
آیـد. بنشـینند واقعـاً    ي شـما جوانهـا برمـى   اجتهادى است؛ اجتهادى اسـت کـه از عهـده   

هاى امـام بدسـت   هاى مختلف، نظر امام را استنباط کنند، از گفتهگروههاي کارى در زمینه
 بیاورند.

 
 8/8/1387 ي سالروز سیزده آبان،آموزان و دانشجویان در آستانهدیدار جمعى از دانشدر 

؛    ّ  ِ   
هایشـان در داخـل کشـورها    برطبق معمول، دولتهاى استکبارى که از طریق سفارتخانه

کـه اآلن هـم    -سمپاشى میکنند، ارتباط برقرار میکنند، امکانات جاسوسى برقـرار میکننـد  
ها فسادهاى گونـاگونى  میکنند؛ اآلن هم در دنیا این کار معمول است. از طریق سفارتخانه

از این طریق مشغول شدند بـه کـار کـردن. حرکـت جوانهـاى دانشـجو بعنـوان         -میکنند
این ترفند را هم باطـل کـرد. آنهـا رفتنـد سـفارت را      » دانشجویان مسلمانِ پیرو خطّ امام«

 گرفتند و اسناد را بیرون کشیدند.  
 

   ،        
پرىِ خودشان را نسبت به این حرکت پنهان نمیکننـد. متأسـفانه در   ییها هنوز دلامریکا

که بـا هـوس،    -داخل کشور هم یک عده آدمهاى پشیمان، آدمهاى خسته، آدمهاى هوسى
حرکتى را انجام میدهند، بعد دنبال زندگى راحـت خودشـان کـه میگردنـد، هوسهایشـان      

نهاى آن روز، آن کار را تخطئه کردند و تخطئـه میکننـد!   از بین همان جوا -عوض میشود
اما بدانید، کارِ بسیار بزرگى بود. همانطور که امام فرمودنـد، از انقـالب اول بزرگتـر بـود؛     

 ى در ایران و در جهان بود.یمریکااى و استکبار یمریکااي ي سلطهچون فرو ریختن هیمنه
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ي بزرگى اتّفاق افتاده. این، زخم کوچکى نیست. قضیه به اینجا هم یک چنین حادثه

خاتمه پیدا نکرد. بقاى نظام اسالمى و انقالبى، پیشرفت نظام انقالبى، فتوحات گوناگون 
هاى ي نظامى مثل دفاع مقدس، در عرصههاى مختلف؛ در عرصهنظام انقالبى در عرصه

روز اثر هاى گوناگون اجتماعى و سیاسى روى ملتهاى دیگر، روزبهو در عرصه علمى
ملتهاى این منطقه و ملتهاى مسلمان که دلهایشان پر بود و  -گذاشت و ملتهاى دیگر هم

اى اتّفاق افتاده، کأنّه حکایت دل آنها وقتى دیدند در ایران چنین حادثه -رهبر نداشتند
و به نظام  علیه)تعالیاللَّه (رضوانالمى، به رهبرى اسالمى، رهبرى امامبود. لذا ملتها به نظام اس

 جمهورى اسالمى دلباخته شدند که امروز هم همینجور است. 
 

 1387/ 08/ 16در دیدار مسئوالن و کارگزاران حج، 

  ،         
ي مناطق دنیا، حتـى در  در آسیا، چه در همهدر کشورهاى اسالمى، چه در آفریقا، چه 

 -ي امریکـا یعنى ایاالت متحـده  -قلب آن کشورى که بیشترین دشمنى را با ما کرده است
مسلمانانى هستند که شیعه نیستند، اما دلشان لبریز از محبت جمهورى اسـالمى و محبـت   

ورى اسـالمى  و محبت این ملت بزرگ با عزم و اراده است؛ چـون جمهـورى، جمهـ    امام
رق  بود. اینها این را تحریف میکنند؛ تبدیل میکنند و میخواهند به دروغ مارك دشمنى با فـ

 ي جمهورى اسالمى بزنند.اسالمى را به سینه
 

 24/9/1387دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت، در 

؛      (ره)      
ي چند سال، همـان  ل مشروطه به وجود آمد، به فاصلهیبعد از هرج و مرجى که در او

یک دیکتاتور خشن و بیـرحم و بسـیار    -یعنى انگلیس -گر خارجىي سلطهدولت بیگانه
را بـر سـر    -شـاه شاه و ناصرالدینیعنى مظفرالدین -خطرناکتر از سالطین قبل از مشروطه

شاه و خان بود. دیکتاتورىِ رضاخان بمراتب از دیکتاتورى ناصرالدینکار آورد که او رضا
شاه براى کشور و ملت ما بدتر و خشنتر بود که انگلیسها او را سر کار آوردند. مظفرالدین
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در واقع ما از دوران استبداد، وارد دوران آزادى نشدیم، بلکه وارد دوران استبداد دیگـرى  

ملت طعم آزادى را نچشید. لذا وقتى نهضـت اسـالمى در    همراه با وابستگى شدیم؛ یعنى
کـن کـردنِ حکومـت اسـتبدادى و     ایران شروع شد و امام هدف از این نهضـت را ریشـه  

حکومت سلطه و قطع نفوذ بیگانگان اعالم کرد، خیلى از مبارزین قـدیمى و افـرادى کـه    
درسـت تصـور کننـد کـه     آمد؛ نمیتوانسـتند  دستشان تو کار مبارزه بود، زیاد باورشان نمى

چطور ممکن است چنین چیزى! سلطنت را در این کشور انسان از بین ببـرد؟! مـن یـادم    
که امام بحثهاى اساسى مربوط به حکومـت را کـرده    -است در همان سالهاى آخر مبارزه

بودند و این بحثها در بین مردم پخش شده بود و ایشان اعالم کرده بودند که شـاه خـائن   
کـه بعـد هـم در انقـالب      -ال و خوببعضى از عناصر مبارز، فع -باید بروداست و شاه 

ي حتى آنها، میگفتند: مگر ممکـن اسـت؟! چطـور امـام مسـئله      -الیتهاى زیادى داشتندفع
آمد. علت این بـود  سلطنت را مطرح میکند؟ مگر میشود با سلطنت درافتاد؟! باورشان نمى

ي این کشور همراه شده بود با نفوذ بیگانـه، سـلطه   که دوران طوالنى اختناق و استبداد در
 فاق افتاد.بیگانه و حمایت بیگانگان از نظام سلطنت. ولى این اتّ

ـ   -نظیرى مثل امـام نهضت عظیم اسالمى، همت مردم، رهبرىِ شخصیت بى اً و کـه حقّ
 ». بصیرت«و » صبر«کار خودش را کرد.  -نظیرى بودانصافاً شخصیت بى

  
ـ  تنها چیزى ک ى بـود؛ حضـور   ه میتوانست آن رژیم باطل را ساقط کند، موج عظـیم ملّ

ى روحانیت مبارز و مرجعـى  یي دین و با پیشواي مردم، که این هم جز با انگیزهیکپارچه
مثل امام بزرگوار امکانپذیر نبود. بعد هم که آن رژیم فاسد سرنگون شد، هر نظام دیگـرى  

آمـد،  اگـر سـر کـار مـى     -چپ، چه نظام راست چه نظام -غیر از نظام جمهورى اسالمى
امکان نداشت بتواند در مقابل نفوذ دشمن، در مقابل دخالتهاى گوناگون دشـمن مقاومـت   

 کند.
 

 27/9/1387دیدار هزاران نفر از قشرهاى مختلف مردم به مناسبت عید سعید غدیر خم، در 

           
تقریباً هفتـاد   -ه که تعیین جانشین براى پیغمبر در ماههاى آخر زندگى ایشاناین حادث

ي اهمیـت  هدهندنشانبود، رخ داده است و در حقیقت خود  -روز به پایان زندگى پیغمبر
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ي حکومت و سیاست و والیت امر امت اسالمى از نظـر اسـالم اسـت. اینکـه امـام      مسئله
ي وحـدت دیـن و   از بزرگـان فقهـا بـر روى مسـئله     بزرگوار ما و پیش از ایشان بسیارى

اش در تعالیم اسالم و از کردند، ریشهیي حکومت در دین تکیه مسیاست و اهمیت مسئله
ي مردمـانى کـه از   رساند. همهیجمله در درس بزرگ غدیر است. این اهمیت موضوع را م

ارى از غیرشـیعه کـه   یعنى ما شیعیان و حتى بسـی  -فهمندیي غدیر خم این معنا را مواقعه
ي دورانهاى بایستى در همه -ي غدیرهمین معنا را احساس کردند یا درك کردند از قضیه

ي ي اساسى و مهم و درجـه ي حکومت یک مسئلهتاریخ اسالم توجه کنند به اینکه مسئله
تفـاوت  و بـى  اعتناي حکومت و حاکمیت بىاول در اسالم است؛ نمیشود نسبت به مسئله

ي قش حکومتها هم در هدایت مردم یا در گمراه کردن مردم امرى است کـه تجربـه  بود. ن
چه در قـانون اساسـى، چـه در     -بشر به آن حکم میکند. اینکه در نظام جمهورى اسالمى

ي مدیریت کشور اسالمى تکیـه  این همه بر روى مسئله -ي معارف جمهورى اسالمىبقیه
و عریقى است که در اسالم نسبت به این قضیه ي بسیار عمیق میشود، بخاطر همین ریشه

 هست. این یک نکته است که نباید از نظر دور باشد.
 

؛    ّ      ! ّ     ، 
من امروز به برکت والیت امیرالمؤمنین و بـه نـام آن بزرگـوار و بـا اسـتمداد از روح      

را عرض کردم براى اینکه یک تأکیدى باشد بر آنچه که در طـول  بزرگ امیرالمؤمنین این 
سالیان متمادى امام بزرگوار گفتند، ماها گفتیم؛ همه بدانند، اینجور نباشد که کسى از یـک  

اى خیال کند دارد از شیعه دفاع میکند و تصور کند دفاع از شیعه به ایـن اسـت کـه    گوشه
ا برانگیزد. این دفاع از شیعه نیست؛ ایـن دفـاع   شیعه و غیرشیعه ر بتواند آتش دشمنى ضد

ــاع از   ــد، ایــن دف ــاطنش را بخواهی ــاع از ااز والیــت نیســت. اگــر ب مریکاســت؛ ایــن دف
 صهیونیستهاست.  

 
 19/10/1387در دیدار جمعى از مردم قم به مناسبت قیام نوزدهم دى، 

 (ره)           
ي تاریخىِ گذرا نیست. اهمیت این حادثه از ي نوزدهم دى، صرفاً یک حادثهلهمسئ

اى را پیش از وقوع آن حادثه -که مردم عزیز قم بودند -آنجاست که بخشى از ملت ایران
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حس کردند. حس بیدارى و هوشیارى این مردم به کمک آنها آمد، تا یک جریان عظیمى 

بزرگوار در یک روزنامه و به قلم یک  نت به امامي اهارا در کشور شروع کنند. قضیه
نگر و ظاهربین، آن روز چندان اهمیتى مزدور دربار طاغوت، از نظر خیلى از مردم سطحی

نداشت؛ عمق این قضیه و بخش پنهانى این توطئه را احساس نمیکردند؛ درك نمیکردند. 
هم در مقابل آن نشان العملى اى را انسان احساس نکند، طبعاً عکسوقتى یک توطئه

نمیدهد. مردم قم، جوانان قم، احساس کردند؛ درك کردند؛ اهمیت حادثه را فهمیدند. این 
اى است که در تاریخ انقالب ما اتّفاق افتاد. اگر شما قمیها مهمترین بخش از این حادثه

ع نمیکردید، آمدید، دفاآن درکى را که آن روز پیدا کردید، پیدا نمیکردید، به خیابانها نمی
آوردید، معلوم نظیر را براى دستگاه طاغوت به وجود نمیشهید نمیدادید و آن رسوایىِ بى

ي نبود جریان مبارزات به این شکلى که اتّفاق افتاد، اتّفاق بیفتد و ادامه پیدا کند. نقطه
ي شروع یک چیز تصادفى نیست، ناشى از فهم کردن و شروع خیلى مهم است. و نقطه

اى است که بسیارى از ابعاد آن پوشیده است؛ از چشمها پنهان کردن یک حادثهدرك 
ي نوزده دى قم داشت و نشان داد که این درك صحیح را از است. این هنر را حادثه

اى که اى که پیش آمده بود، دارد؛ توطئه را میفهمد؛ میداند که پشت سر این مقالهقضیه
در روزنامه درج شده است، چه چیزهایى باید اتّفاق بیفتد و  لیه)عتعالیاللَّه (رضوانعلیه امام
 العمل شد.افتد. چون توطئه را فهمید، وادار به عکساتّفاق می
 

     (ع)     
در یک چنین موقعیتى که اینقدر غفلت بر دنیاى اسالم حاکم است که خطر را درك 

على که مظهر اسالم است،  بنمیکنند، چکار باید کرد؟ کسى مثل حسینو استشمام ن
ّ  « -م اسالم استتغییر پیغمبر مکرّي بىنسخه در این شرایط  -1»   

نه فقط آن روز، بلکه در طول  -چکار باید بکند؟ او باید کارى کند که دنیاى اسالم را
کند؛ تکان بدهد. این تکان با قیام امام حسین شروع  بیدار کند؛ آگاه -قرنهاى بعد از آن

شد. حاال اینکه امام حسین دعوت شد براى حکومت در کوفه و حرکت کرد به کوفه، 

                                           
 .6، ص 2کشف الغمۀ، ج  1
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دعوت هم نمیشد، این قیام  السالم)(علیههاى کار بود. اگر امام حسیناینها ظواهر کار و بهانه
نجام میداد، تا نشان بدهد که دستور ق پیدا میکرد. امام حسین باید این حرکت را اتحقّ

ي مسلمانهاى قرنهاى کار، در یک چنین شرایطى، براى مسلمان چیست. نسخه را به همه
ي لفاظى و على، نسخه بني حسیناى نوشت؛ منتها نسخهبعدى نشان داد. یک نسخه

و ي عملى بود. او خودش حرکت کرد نبود؛ نسخه» دستور بده، خودت بنشین«حرافى و 
نشان داد که راه این است. ایشان از قول پیغمبر نقل میکند که آن وقتى که شما دیدید که 
اسالم کنار گذاشته شد؛ ظالمین بر مردم حکومت میکنند؛ دین خدا را تغییر میدهند؛ با 
فسق و فجور با مردم رفتار میکنند؛ آن کسى که در مقابل این وضع، نایستد و قیام نکند، 

» ً ّ    َّ تفاوت هم مثل ؛ خداى متعال با این آدم ساکت و بى1»   
َّ«همان کسى که  است، رفتار خواهد کرد. این نسخه است. قیام امام » ّ  

ر و مبارك و گرانبهاى امام حسین که برترین حسین این است. در راه این قیام، جان مطه
بانى شود به نظر امام حسین، بهاى زیادى نیست. جان بهترینِ جانهاى عالم است، اگر قر

مردمان که اصحاب امام حسین بودند، اگر قربان شود، براى امام حسین بهاى گرانى 
اللَّه، حرم پیغمبر، شخصیتى مثل زینب که در دست بیگانگان محسوب نمیشود. اسارت آل

ان کشته شود، آنها این زن و بچه را على میدانست وقتى در این بیاب بنحسین -اسیر بشود
این اسارت و پرداختن این بهاى سنگین به نظر امام حسین، براى این  -اسیر میکنند

ى که ما میپردازیم، باید مالحظه شود با آن چیزى که با این یمقصود سنگین نبود. بها
آید. پرداخت، براى اسالم، براى مسلمین، براى امت اسالمى و براى جامعه بدست مى

گاهى صد تومان انسان خرج کند، اسراف کرده؛ گاهى صد میلیارد اگر خرج کند، اسراف 
 نکرده. باید دید چه در مقابلش میگیریم.

 بین به امام خمینیهاي ظاهرنگر و سطحیاشکال آدم
بود. امام بزرگوار ما به این نسخه عمـل کـرد. یـک     انقالب اسالمى عمل به این نسخه

البته آدمهاى خوب، مردمان بدى نبودند؛ مـا اینهـا    -بینظاهرنگر و سطحىاى آدمهاى عده
میـدان آوردنـد و بهتـرین    بـه  همان وقت میگفتند که ایشان این جوانها را  -را میشناختیم

                                           
 .382، ص 44مضمون: بحاراألنوار، ج  1
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جوانهاى ما به کشتن داده میشوند؛ خونشان ریخته میشود. خیال میکردند که امام نمیدانـد  

میگیرد. دلشان بـراى او میسـوخت. ایـن ناشـى بـود از      که جان این جوانها در خطر قرار 
اینکه محاسبه درست نمیشد. خوب بله، در جنگ تحمیلى، ما این همه شهید دادیـم، ایـن   
همه جانباز دادیم، این همه خانواده داغدار شدند. این، بهاى بزرگى است؛ امـا در مقابـل،   

وفـان  تاسـالمى را در مقابـل آن   ت ایران چه؟ در مقابل، استقالل کشور، پرچم اسالم، هوی
وفان صدام نبود. صدام، آن سـرباز  توفانى که درست کرده بودند، تعظیم حفظ کردیم. آن 

ي دسـتگاه و دنیـاى کفـر و اسـتکبار قـرار      ي دشمن بود. پشت سر صدام همهجلوِ جبهه
وشـن  گرفته بودند. اگر فرض کنیم از اول هم وارد این توطئه نبودند، در ادامه واضـح و ر 

مریکا آمد، شوروىِ آن روز آمد، نـاتو آمـد، کشـورهاى    ابود؛ همه آمدند پشت سر صدام. 
العات دادنـد، نقشـه دادنـد، تبلیغـات     ي به استکبار آمدند؛ پول دادند، اطّمرتجع و وابسته
ي عظیم آمده بود تا ایران بزرگ، ایران رشـید و شـجاع، ایـران مـؤمن را     کردند. این جبهه

ي اول، مغلوبِ ي براى استکبار را در درجهنشاندهي دستپیچد. یک منطقهى در هم ببکلّ
مریکـا  اي بعد هم در مشت و چنگـال  عنصر پست و کوچکى مثل صدام کند و در درجه

نگه دارد. مصیبتى را که در طول دویست سال بر سر کشور ما آوردند و این همه مشـکل  
سال دیگر، دویسـت سـال دیگـر ادامـه     براى این ملت درست کردند، این مصیبت را صد 

بدهند. ملت ما ایستاد، امام بزرگوار ایستاد. البته جانهاى عزیزى را دادیم، شهیدان بزرگـى  
 را دادیم، جوانهاى محبوبى را فدا کردیم؛ اما این بهاى گزافى در مقابل آن دستاورد نبود.

 
 21/10/1387انقالب، ی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظّم هاي کلّابالغ سیاست

   ِ        
و برجسته  (ره)خمینىدینى و سیاسى حضرت امام  يزنده و نمایان نگه داشتن اندیشه

 ریزیها.کردن نقش آن بعنوان یک معیار اساسى در تمام سیاستگذاریها و برنامه
 

 1388/ 01/01، (ع)الرضابن موسىران حضرت علىدر اجتماع بزرگ زائران و مجاو

        
این را هم به ملت عزیزمان عرض کنم؛ ما متأسفانه خبردار شدیم که همسر گرامـى و  
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راحلمان امروز رحلت کردند و دار دنیا را وداع گفتنـد. بـراى ملـت ایـران      یار دیرین امام
کـه   -عزیز مـا  م خیلى عنصر ارزشمندى بود. ایشان دهها سال در کنار اماماین بانوى معظّ

ي آزمایشهاى دشوار، صبر و استقامت کـرده بـود، بـا    در همه -ي دلهاى این ملت بودقبله
 همراهى کرده بود.  امام

 
 1388/ 01/01، (ره)خمینى پیام تسلیت به مناسبت رحلت همسر گرامى حضرت امام

؛          
اللّه (رحمۀدرگذشت بانوى مکرّم، همسر گرامى رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینى

ي ارادتمندان آن امام عزیز و به آن بیت رفیع و فرزندان و را به ملت ایران و همه علیهما)
م و دیگر االسالم آقاى سیدحسن خمینى و اخوان محترفرزندزادگان بالخصوص حجت

 بازماندگان ایشان تسلیت میگویم.
ي دودمان علمـى نامـدارى بـود، سـالیان متمـادى یـار و       آن مرحومه که خود بازمانده

ي مراحـل دشـوار آن جهـاد مسـتمر و     همراه امام بزرگوار، و مایه آرامش ایشان در همـه 
بر او و بـر  بزرگ بود و با صبر و عزم و توکل زندگى پرافتخارى را گذرانید رحمت خدا 

 امام راحل باد.
 

 26/1/1388، (ع)در بازدید از دانشگاه امام حسین

       
کردند. نتیجه ایـن   ایفا [در جنگ تحمیلی] آن جوانها چنین کردند و نقش خودشان را

ملت ایران با ضـرب  است که امروز بعد از گذشت چند ده سال از آن روزها، شما میبینید 
ي ي تالش آنهاست، با رهنمودهاى حقیقتـاً پیامبرگونـه  ى که دنبالهیدست آنها و با تالشها

ها را یکى پـس از دیگـرى فـتح کـرده و پـیش رفتـه. روزهـاى جنـگ،         هامام بزرگوار، قلّ
بخصوص سالهاى آغازین جنگ را در نظر بیاورید و آن فقر تسلیحاتى، آن فقر مـالى، آن  

ربى را در میان همین جوانان سپاه و بسـیج، مقایسـه کنیـد بـا پیشـرفتهاى امـروز؛       فقر تج
 پیشرفتهاى علمى، تحقیقى و تجربى.

 
 



852  / ،  ، 
 22/2/1388 در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادى سنندج،

           
ــ  ــاى شــانزده و هف ــه وارد ســرزمینهاى شــرق اســتعمارگران از قرنه ــه  -ده ک از جمل

دست و پاى ایـن  ه شدند، براى اینکه بتوانند کامالً کمند اسارت را ب -سرزمینهاى اسالمى
ي خـود،  ملتها ببندند و آنها را اسیر خود بکنند، شروع کردنـد آنهـا را نسـبت بـه گذشـته     

بت بـه لبـاس   هاى خود، نسبت به مذهب خود، نسبت به آداب خود و نسنسبت به داشته
آموز است؛ کار به جایى رسید که در زمان اوایل مشروطیت خود بدبین کردن. اینها عبرت

در این کشور، یک روشنفکر گفت: ایرانى باید از سر تا به پا فرنگى بشـود! یعنـى دیـنش    
اش را و مفاخرش را کنار بگذارد و فراموش را، اخالقش را، لباسش را، خطش را، گذشته

فرهنگ غربى، آداب غربى، رسوم غربى، تفکّر غربـى و روش و مـنش غربـى را    بکند، اما 
بپذیرد! اینجور اعالن کردند. این فریاد مذلّتبار را در کشور ما آن کسانى که به دین پشـت  
کرده بودند، سر دادند. معلوم است؛ وقتى یک کشورى همه چیز خـود را از دسـت داد و   

نفـت او، ارتـش او،    -راحتى میتواند بر همـه چیـز او  از درون تهى شد، استعمار انگلیس ب
تسلط پیدا کند؛ کار در دوران پهلوى به جایى رسـیده بـود    -دارایى او، دستگاه سیاسى او
وزیر معین بکند، مجبور بود بـا سـفیر   کس را بعنوان نخستکه شاه خائن براى اینکه فالن

در واقع از او استجازه کنـد و اجـازه   در میان بگذارد و  -و بعدها با سفیر امریکا -انگلیس
ي ماسـت. ایـن ضـد عـزّت ملّـى اسـت. حکومتهـاى        بگیرد. این تـاریخ دردبـار گذشـته   

ي عـزّت فـرود آوردنـد؛ نـه علـم او را      دیکتاتورى وابسته و فاسد، ملت ایران را از اریکه
لبـاس  توسعه دادند، نه دنیاى او را درست کردند، بلکـه آخـرتش را هـم از او گرفتنـد و     

اسارت بر او پوشاندند. انقالب اسالمى در مقابل یک چنین وضعیتى قیام کـرد. در مقابـل   
بزرگوار ایستاد و ملت ایران خون خـود   یک چنین مصیبت بزرگى انقالب اسالمى و امام

 را در این راه نثار کرد و به پیروزى رسید.
 

  ّ  ؛    
که انقالب اسالمى به ما ملت ایـران عطـا کـرد، احسـاس      ىیترین قلمهاییکى از اساس

مریکـا هـیچ   ا«ت بود. آن روزى که امـام علنـاً فرمـود    ت بود. امام بزرگوار ما مظهر عزّعزّ
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ت مریکا در دنیا بود. امام احساس عـزّ ا، اوج اقتدار سیاسى و نظامى »غلطى نمیتواند بکند
را به ملت ایران برگرداند. امروز ایرانـى  ت را به این مردم برگرداند و انقالب احساس عزّ

به ایرانى بودن خود و به مسلمان بودن خود افتخار میکند. امـروز قدرتمنـدان عـالم هـم     
اعتراف میکنند که در مقابل ملت ایران، تهدید آنها، قدرت نظامى آنها و تبلیغـات سیاسـى   

اب کـرد، بـا قـدرت تمـام     آنها هیچ تأثیرى ندارد؛ ملت ایران راهى را و هدفى را که انتخ
 خواهد رفت و به آن هدف خواهید رسید.

 
 23/2/1388ن کردستان، ع و تسنّاب تشیدر دیدار روحانیون و طلّ

         ِ    
هایش حرفى دارد که من از چهل سال قبل یا شاید دقطب در یکى از نوشتهمرحوم سی

ه این حرف را دیدم، دائماً در ذهن من هست. او میگوید اگر طرفداران و داعیـان  بیشتر ک
ـ  -اسالم ات حـرف چـون خیلـى قـدیم دیـدم، یـادم       مضمون حرف این است. حاال جزئی
به جاى نوشتن این همه کتاب، به جاى این همـه تبلیغـات، بـه جـاى ایـن همـه        -نیست

ي ترویج اسـالم بکننـد، آن کـار از همـه    ي این همه مسجد، یک کار براى سخنرانى، اداره
به ذهنم است میگویـد در   -اى از دنیااین کارها تأثیرش بیشتر است. و آن اینکه در گوشه

یک حکومت اسـالمى تشـکیل بدهنـد؛ نفـس تشـکیل یـک        -اىاى دورافتادهیک جزیره
اى از ایـن دنیـاى بـزرگ اثـرش از هـزاران کتـاب، هـزاران        حکومت اسـالمى در گوشـه  

دار در ترویج دین، بیشتر است. مـا ایـن را امتحـان کـردیم.     نرانى، هزاران مطلب نکتهسخ
نظام اسالمى وقتى تشکیل شد، فریاد اسالم وقتـى از حلقـوم آن مـرد بـزرگ و شـجاع و      

که هیچ شخصیتى از این شخصیتهاى مصلح اسـالمى   -نظیر خارج شد؛ امام بزرگوار مابى
یاس کنیم. من با شـرح حـال بزرگـانى از مصـلحان از قبیـل      تاریخمان را با او نمیتوانیم ق

کدام با این مرد بزرگ، این امام عزیـزى  دجمالها و دیگرانى که بودند، آشنا هستم. هیچسی
که خداوند توفیق داد ما زمان او را درك کردیم، قابل مقایسه نیستند. بـا آن شـجاعت، بـا    

ي دنیـاى اسـالم   ناگهـان همـه   -دت، از اسـالم حـرف ز  آن صراحت، با آن احساس عـزّ 
قلوبشان متوجه به اسالم شد. امروز شما در هر کدام از دانشگاههاى کشـورهاى اسـالمى   

ي جوان، گرایش و عشق به اسالم را میبینید. ي تحصیلکردهبروید، بین دانشجویان و طبقه



854  / ،  ، 
گونـاگون   ى بودند که کمونیستها آنها را براحتى جذب میکردنـد؛ جریانهـاى  یاینها همانها

ملحد براحتى آنها را به خودشان متمایل میکردند. امروز این گرایشها بـه حـداقل رسـیده.    
نگاه، نگاه به اسالم است. این همه که شما میبینیـد از سـوى دولتهـاى مرتجـع، دولتهـاى      

ي ما علیه انقالب کار انجام میگیرد، بخـاطر همـین   وابسته، دولتهاى اسیر و ذلیل در منطقه
   .است
 

 24/2/1388در دیدار سران و معتمدان عشایر کردستان، 

  ،    
، مــرزداران، یري عشــار انقالبنــد. همــهیعشـایر همــانطورى کــه امــام فرمودنــد، ذخـا  

ت و حیثیت بومى این کشورند؛ در این هیچ شکى نیسـت، لکـن   داران، حافظان هویتسنّ
ى که در طول ایـن  یى و سیاسى و حساسیتهایجغرافیابعضى از عشایر به مناسبت موقعیت 

ت خـود را، حقیقـت خـود را،    تاریخ پرفراز و نشیب پیش آمد، فرصت پیدا کردند تا هوی
 ذخیره بودن خود را در عمل اثبات کنند و شما عزیزان من، در این زمره قرار دارید.  

 
 27/2/1388در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 

        
اگر چه نمیتوانیم این را اثبات بکنیم اما من میـدانم، ایـن را    -من به شما بگویم این را

از جملـه یکـى از    -یافتـه و آزادشـده  برخى از کشورهاى استقالل -بالعیان مشاهده کردم
وشـى را کـه در دوران   از ایـران الگـوگیرى کردنـد؛ همـان ر     -کشورهاى معروف آفریقـا 

انقالب در ایران اعمال شده بود، آن روش را به کار بردند. اینجا بهشان گفته شـد. سـران   
انقالبیونشان آمده بودند اینجا؛ به آنها گفته شد که امام از این روش استفاده کرد؛ رفتنـد و  

آپارتایـد  همان روش را اعمال کردند و توانستند استقالل بگیرند و توى کشور خودشـان،  
 را نابود کنند.
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 28/2/1388 ،در دیدار مردم بیجار

       
ما در مطالعات خود، در بررسیهاى خود، نه فقط در این برهه، بلکه از گذشته، توجه 
 کردیم که در دوران طاغوت به این منطقه با نگاه منفى نگاه شده است. مردم این منطقه را

ى قرار دادند؛ از اول انقالب به همین جهت به دستور امام یاعتنابیگانه دانستند، مورد بى
اولین گروه عمران، بعنوان دفتر عمران کردستان، به این منطقه  علیه)تعالیاللَّه (رضوانبزرگوار

از دوران قبل را برطرف  شدهرسانى شوند، تا مشکالت متراکمآمدند تا مشغول خدمت
 . کنند

 

           
ملت ایران نشان دادند ملت آگاهى هستند. اگر آگاهى ملت ایـران نبـود، آن دولتهـاى    

اعتقاد به انقالب در سالهاى اول انقالب، یقیناً سرنوشـت بـدى را بـراى ایـن     متزلزل و بى
ى که ییگفتند به انقالب عقیده ندارند، آنهاى که خودشان صریحاً میکشور رقم میزدند. آنها

ى که نشان میدادند که متمایل به یآنها -صریحاً این را میگفتند -مریکا میترسندامیگفتند از 
نرمش و تذلل و تواضع در مقابل قدرتهاى بزرگند، اگر بنا بود در رأس کار بمانند، امـروز  

این پیشرفت، از این ابهت جهـانى  ت، از ملت ما مسیر و وضع دیگرى داشت و از این عزّ
براى ملت ایران خبرى نبود. امام بزرگوار ما محکـم ایسـتاد و مـردم بخـاطر آگـاهى، بـه       

 شان پشت سر امام ایستادند. این آگاهى به مردم کمک کرد.یبرکت آگاه
  

   ِ      
ند کـه در مراکـز گونـاگون سیاسـى یـا      ملت باید آگاه باشد. اگر کسانى بر سر کار بیای

ي شده بـه وسـیله  ي راه امام و ارزشها و اصول ترسیماقتصادى به جاى اینکه به فکر ادامه
المللى باشـند،  امام باشند، به فکر بدست آوردن دل فالن قدرت غربى و فالن مستکبر بین

 براى ملت ایران مصیبت خواهد بود. این آگاهى براى ملت الزم است.
 

 



856  / ،  ، 
 3/3/1388، هاى شهدادر جمع تعدادى از خانواده

         
اگر نظام اسالمى اندکى از اسالم و از راه اسالم و از هدفهاى اسالم انحراف پیدا کنـد،  

ي عظیم، دیگر براى او باقى نخواهد ماند. اینکـه امـام بزرگـوار مـا در     مطمئناً این پشتوانه
هایش بر روى اسالم تکیه میکرد، بخاطر همین حقیقـت  ي گفتهي اظهاراتش، در همههمه

ت بخشید، اسالم است کـه  است. اسالم است که ما را نگه داشت، اسالم است که به ما قو
ي ما را امیدوار به پیروزى کرد و وارد این میدانهاى سخت کرد، اسالم بود کـه در حملـه  

حِ فاقـد امکانـات را آنجـور در مقابـل     غریب، آن نیروهاى مسلّ، آن جوانان »المقدسبیت«
دشمن بعثى وادار به استقامت کـرد کـه توانسـتند او را مفتضـح کننـد، شکسـت بدهنـد،        
خرمشهر را پس بگیرند، از سرزمین اسالمى او را بیرون کنند. این نظام با اسالم به وجـود  

 آمد، با اسالم هم زنده خواهد ماند.
 

 14/3/1388، (ره)سالگرد رحلت امام خمینیدر بیستمین 

       (ره)      
الشّـأن ایـن ملـت اسـت، بـه      چهاردهم خرداد را که یادآور مصیبت فقدان پدر عظـیم 

ي آزادگـان عـالم تسـلیت عـرض     ي شما حضار عزیز، به ملت بزرگ ایران و به همههمه
ي ما توفیـق عنایـت کنـد کـه بتـوانیم بـا تکـرار        . و امیدوارم خداوند متعال به همهمیکنم
هایى براى حرکت خودمان، حرکت ملـت ایـران   ي این بزرگمرد تاریخ اسالم توشهخاطره

 و حرکت امت اسالمى برگیریم.
  

        
وار و هدفهاى ایشان عـرض میکـنم. و   ي ممشاى امام و راه آن بزرگیک مطلب درباره

هاى امام و شعارهاى امام و مطالبـاتى کـه ایشـان از    بندىِ توصیهآن این است که در جمع
اند، دو پرچم برافراشته را در دست امـام  مردم، از مسئوالن، از آحاد مسلمانان جهان داشته

ه در کشـورمان و در  مالحظه میکنیم. در حقیقت امام بزرگوارِ ما در این نهضت عظیمى ک
 جهان اسالم به وجود آوردند، دو پرچم را بلند کردند و برافراشته نگاه داشتند:  
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 اسالم يپرچم اول: پرچم احیا
اسالم؛ به عرصه آوردن ایـن قـدرت عظـیم و     يیک پرچم عبارت است از پرچم احیا

ي پرچم برافراشـته ت و سربلندى ایران و ایرانى. این دو تا . پرچم دوم، پرچم عزّالیتناهى
عد از دعـوت امـام و   بدست قدرتمند امام بزرگوار ماست. پرچم اول که در حقیقت یک ب

نهضت امام است، مربوط به امت بزرگ اسالمى است. پرچم دوم هم اگرچه که مربوط به 
ك ي عملـى از تحـرّ  ملت ایران است، مربوط به ایران و ایرانى است، اما چون یک تجربـه 

سـاز اسـت. چـون ایـن     م است، براى امت اسـالمى امیـدآفرین و حرکـت   حیاتبخش اسال
ي عملىِ بیدارى اسالم و تحقق اسالم بود، بنـابراین اگرچـه   نهضت بزرگ در ایران تجربه

ي آن باز براى امت اسـالم داراى  که بطور مستقیم مربوط به ایران و ایرانى است، اما نتیجه
 عد، مطالب کوتاهى را عرض میکنم.ب ي هر دوارزش و اهمیت است. من درباره

 اسالم توسط امام ياحساس هویت و شخصیت مسلمانان جهان؛ در اثر احیا
جاى  عد اول که برافراشتن پرچم اسالم بود، این موجب شد که مسلمانان در همهدر ب

ت کردند؛ احساس شخصیت کردند. بعد از آنـى کـه در طـول سـالهاى     دنیا احساس هوی
ت اسالمى خرد شود، لـه شـود، وقتـى ایـن انقـالب بـه       شده بود که هوی متمادى کوشش

ي امام بزرگوارِ ما در منظر مـردم مسـلمان عـالم پدیـدار     وجود آمد، وقتى قامت برافراشته
انـد. همـین   تى، یک شخصیتى، یک اصالتى پیدا کردهشد، همه احساس کردند که یک هوی

هاى بیدارى مسـلمانان پدیـدار بشـود:    نهموجب شد که در شرق و غرب دنیاى اسالم نشا
ملت فلسطین بعد از دهها سال ناکامى جان گرفت؛ جوانان کشورهاى عربـى کـه بعـد از    
شکست در سه جنگ که دولتهایشان با رژیـم صهیونیسـتى داشـتند و دلمـرده و مـأیوس      

اینها دیگر مربوط بـه دنیـاى اسـالم اسـت؛ مخصـوص بـه        -بودند، دوباره روحیه گرفتند
ي سرطانى در دل کشـورهاى اسـالمى   رژیم صهیونیستى که غده -مسائل کشور ما نیست

ناپذیر از خود نشان داده بـود و خیلیهـا در دنیـاى    ي شکستاست و تا آن روز یک چهره
ناپـذیر اسـت، از دسـت جوانـان     اسالم باور کرده بودند که رژیـم صهیونیسـتى شکسـت   

هاى پیاپى بر رژیـم غاصـب   ى شروع شد، ضربههاى فلسطینمسلمان سیلى خورد؛ انتفاضه
نشینىِ نه ، چه در شکست و عقبي اقصىي اول، چه در انتفاضهوارد شد؛ چه در انتفاضه

سال قبل از لبنان، چه در جنگ سى و سه روزه و چه در سال گذشته در جنـگ بیسـت و   
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یونیسـتى وارد شـد.   ي اینها ضرباتى بود که بر رژیم صهبا مردم مظلوم غزه؛ همه دو روزه

این در حالى است که آن روزى که انقالب اسالمى به پیروزى رسید، رژیـم صهیونیسـتى   
از نظــر دولتهــاى مســلمان و ملتهــاى مســلمان، بخصــوص ملتهــاى عــرب، یــک رژیــم  

آمد. این موجب شد که رژیـم صهیونیسـتى عجالتـاً شـعار از     ناپذیر به حساب مىشکست
از آفریقا تا شـرق   -د و بدست فراموشى بسپرد. ملتهاى مسلماننیل تا فرات را کنار بگذار

به فکر ایجاد نظام اسالمى و حکومت اسالمى افتادند بـا فرمولهـاى گونـاگون؛ نـه      -آسیا
لزوماً با همان فرمول نظام جمهورى اسالمى ما؛ اما به فکر حاکمیت اسالم بـر کشورشـان   

ي نویدبخشـى در انتظارشـان   هم آینـده افتادند. بعضى از کشورها موفق هم شدند؛ بعضى 
 هست از حرکتهاى اسالمى.

اى به میدان آمدند؛ همان شـاعران و هنرمنـدان   روشنفکران در دنیاى اسالم با امید تازه
و نویسندگانى که با یأس حـرف میزدنـد، احسـاس شکسـت میکردنـد، بعـد از پیـروزى        

شـان  هاى این ملت، روحیـه یادگانقالب اسالمى، بعد از حرکت عظیم امام بزرگوار و ایست
عوض شد، لحن کالمشان و شعرشان و قلمشان تغییر پیدا کرد؛ رنگ امید به خود گرفت. 

 و این رشته سر دراز دارد.
من همینجا به ملتهاى مسلمان عرض میکنم اگر امروز شـما میبینیـد کـه لحـن دنیـاى      

رى عمـومى و ایسـتادگى   ي همین بیـدا غرب در برابر شما نرمتر شده است، این در نتیجه
تخلف خداوند که پیروزى مؤمنان را وعده کرده اسـت،  ي بىدر دنیاى اسالم است. وعده

ق پیدا نمیکند، مگر در صورتى که مؤمنان ایستادگى کنند، پافشارى کننـد، جانفشـانى   تحقّ
کنند. همان مقدارى که این ایستادگى دیده شـد، ورق برگشـت؛ دنیـاى اسـالم در مقابـل      

 از آن حالت تحقیرشدگى خارج شد.غرب 
گر نسـبت بـه کشـورهاى اسـالمى بطـور      در گذشته، دنیاى سلطه و قدرتمندان سلطه

گیرى میکردند؛ نه نظر ملتهاى مسلمان و نه نظر دولتهاى اسـالمى را حتـى   دلخواه تصمیم
 سؤال هم نمیکردند. اگر نفت داشتند، براى نفتشـان؛ اگـر بـازار داشـتند، بـراى بازارشـان      

ریزى میکردند، تصمیم میگرفتند و آن تصمیم باید عمـل میشـد. بـا بیـدارى دنیـاى      برنامه
ي اسالم این وضعیت تا حد زیادى تغییر پیدا کرد. مسلمانها بایـد ایـن تجربـه را در همـه    

ي موفق و مغتنم قدر بدانند و راه خودشـان را براسـاس او   دنیاى اسالم بعنوان یک تجربه
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 ملتها را عزیز میکند، سربلند میکند، ایستادگى آنهاست. تنظیم بکنند. آنچه
ي جدیدى مریکا، سعى میکند چهرهاامروز شما مالحظه کنید حتى این دولت جدید 

را از دولت ایاالت متحده براى مردم این منطقه ترسیم کند. البته حق هم دارند که این را 
فور و خشنى از دولت ایاالت ي زشت و منمریکا یک چهرهابخواهند؛ چون دولت قبلىِ 

ي خاورمیانه، متحده در نزد ملتهاى این منطقه به وجود آورده است. ملتهاى منطقه
مریکا متنفرند؛ چون در طول سالهاى متمادى اي اسالمى و شمال آفریقا از ته دل از منطقه

ض کشى دیدند، تبعیمریکا در این منطقه خشونت دیدند، دخالت نظامى دیدند، حقااز 
ي هاى زورمدارانه دیدند، از دست رفتنِ حقوق خودشان را به وسیلهدیدند، مداخله

  ى در طول سالهاى گذشته مشاهده کردند، لذا متنفرند.یمریکاادولتهاى زورگوى 
 

 این بیدارى اسالمى، آن وجه اول از حرکت عظیم امام بزرگوار ما بود.

 پرچم دوم: زدودن احساس حقارت از ملت ایران
ت ایران و ایرانى است. اولین کار و مهمتـرین کـارى کـه امـام     وجه دوم مربوط به عزّ

بزرگوار ما در این بخش دوم انجام داد، این بود کـه احسـاس حقـارت را از ملـت ایـران      
ي مهمى است. ملت ما از صد و پنجاه سـال  گرفت و از روح آنها زدود؛ این خیلى مسئله

ل گونـاگون، در خـود احسـاس حقـارت میکـرد؛      پیش، صـد سـال پـیش، بـر اثـر عوامـ      
بینى احساس میکرد؛ از جنگهاى دوران قاجار بگیرید و آن شکستهاى سخت و از خودکم

دست دادن شهرهاى مختلف در زمان قاجار، تا بعد در دوران پهلوى، زمان رضـاخان، آن  
در دیکتاتورى و سرکوب سخت ملت، که مجال نفس کشیدن به کسى داده نمیشـد؛ بعـد   

یها، با ایجاد سازمان امنیـت و  یمریکاادرضا، با حضور دوران بعد از پهلوى اول، زمان محم
ساواك، با آن رفتار خشنى که با مردم میکردند، مردم احساس میکردنـد کـه هـیچ تـوانى     

ي مهم ملت ایـران احسـاس شکسـت کـرد؛ از     دیگر برایشان نمانده است. در چند مسئله
ي ایران شکست خورد بعد از اینکه پیروز شـده بـود، تـا قضـیه    ي مشروطه که ملت قضیه

ى که باز ملت ایران با آنکه یک حرکت عظیمى را کـرد، متصـدیان و مسـئوالن    نهضت ملّ
نتوانسـتند ایـن حرکــت را نگـه دارنــد و ملـت ایــران شکسـت خــورد؛ بعـد از آن یــک       
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بـر مـردم حـاکم     -در طول بیست و چهار سال -57تا سال  33دیکتاتورى سخت از سال 
 اى دیگر نداشتند.بود، که مردم واقعاً روحیه

از طرفى روشنفکران غربزده که خیلى از آنها در دستگاههاى حکومـت ظـالم حضـور    
داشتند، با حرف خودشان و با عمل خودشان به مردم اینجور تفهیم کرده بودند کـه شـما   

یـد. در علـم تقلیـد کنیـد، در     ي هیچ کارى را ندارید؛ باید تقلیـد کن عرضه ندارید؛ عرضه
صنعت تقلید کنید، در فرهنگ تقلید کنید، در لباس تقلید کنید، در خوراك تقلید کنید، در 

ى رسـاندند کـه یـک وقتـى گفتنـد: بایـد خـط        یحرف زدن تقلید کنید. حتى کار را به جا
 ت نفـس دور شـده  فارسى را تغییر بدهیم! ببینید چقدر یک ملت بایـد از اسـتقالل و عـزّ   

باشد که جرأت کنند کسانى بگویند خطّت را تغییر باید بدهید. خط فارسى که هزار سـال  
هـا را  ییمیراث علمى ما با آن نوشته شده است، این را عوض کنیم، تغییر بدهیم، خط اروپا

بیاوریم و از آنها تقلید بکنیم؛ کار را به اینجا رسانده بودند. امام آمد این روح حقـارت را  
طول پانزده سال نهضت امام تا پیروزى انقالب و از روز پیروزى انقـالب بـه    گرفت و در

نحو دیگرى تا ده سال عمر بابرکت آن بزرگوار، دائـم روح خودبـاورى را در ایـن ملـت     
 دمید: شما میتوانید، ما میتوانیم، شما قادرید، شما بزرگید، شما قدرتمندید.

 نفس توسط امامه اد بثمرات برافراشته شدن پرچم خودباوري و اعتم
ى یکى از دو رکن اساسى پیشرفت هر کشور اسـت.  نفس ملّاین خودباورى و اعتمادبه

یک رکن، امکانات مادى است، اما امکانات مادى کافى نیست. یـک ملـت ممکـن اسـت     
امکانات مادى زیادى هم داشته باشد، اما به رشد و ترقى و تعالى نرسد؛ نتواند یک ملـت  

د بشود. خوب، ما در دوران قبل از انقالب همین نفـت را داشـتیم، همـین    عزیز و قدرتمن
قیمـت را داشـتیم، همـین اسـتعدادهاى     گاز را داشـتیم، همـین معـادن عظـیم فلـزات ذى     

درخشان و نیروى انسانىِ بااستعداد را داشتیم؛ اما در عین حـال یـک ملـت دسـت سـوم،      
غ یـک حکـومتى کـه فاسـد بـود،      خور قـدرتهاى بـزرگ، زیـر یـو    گمنام در دنیا، توسرى

ى کـافى  نشانده بود، متصل به دشمنان ملت بود، زندگى میکردیم. پس امکانات مـاد دست
هـا،  هاى معنوى. یکى از مهمتـرین ایـن مؤلفـه   هاى دیگرى الزم است؛ مؤلفهنیست، مؤلفه

 نفس است و اینکه یک ملت باور کند کـه میتوانـد. امـام   همین خودباورى است، اعتمادبه
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؛ میتواند مقاومت کند؛ میتواند کشور خـود  داین باور رساند که میتواند بایستملت ما را به 
را آزاد کند؛ میتواند نظامى را که خود به وجود آورده است، با کمال قـدرت ایـن نظـام را    

 الملل اثر بگذارد، که همینجور هم شد. حفظ کند؛ میتواند در دنیا، در سیاستهاى بین
 

        
ي بیانات امام و هدایتهاى امام است، براى رسیدن بـه  راه این ملت بزرگ ما که پرورده

هـا حفـظ   ي عرصـه ى را در همـه ت ملّاوج اعتال و پیشرفت عبارت است از اینکه این عزّ
ادى و کند. این ملت میتواند به اوج اعتال برسد، که وقتى یک ملـت قـوى شـد، اعـتال مـ     

پـذیرى او از بـین خواهـد    معنوى پیدا کرد، امنیت او هم کامل خواهد شد. یعنـى آسـیب  
رفت؛ دشمنان دیگر طمع نمیکنند. اگر ملت مـا میخواهـد بـه امنیـت کامـل برسـد، اگـر        
میخواهد دشمنان دیگر جـرأت تهدیـد او را پیـدا نکننـد، بایـد همـین راه را بـرود. اگـر         

همین راه را باید برود. خطر بزرگ براى کشـور مـا جـدا     پیشرفت و عدالت را میخواهد،
شدن از مردم است؛ جدا شدن از ارزشهاى اسالمى است؛ جدا شدن از خط مبـارك امـام   

بندى محکم که انقالب بـه وجـود   است؛ اینها براى کشور ما خطر است. اگر این استخوان
مان میشود ترمیم کـرد.  آورد حفظ بشود، خیلى از مشکالت را در گوشه و کنار در طول ز

بندى محکم شکسته بشود، که اگر شکسته شـد، هـیچ زخمـى هـم     نگذارید این استخوان
ي خرابـى هـم دیگـر تـرمیم نخواهـد شـد.       دیگر درمان پیدا نخواهد کـرد، هـیچ گوشـه   

اى را که امام آن را به ما یـاد داده اسـت، بایـد حفـظ     استخوانبندى مستحکم نظام اسالمى
ا شکر میکنم که در طول این سى سـال، ملـت ایـران و مسـئولین کشـور      کنیم. من خدا ر

توانستند بقدر وسع خودشان این راه را دنبال کنند، تعقیب بکنند. البته کـم و زیـاد داشـته    
است، افت و خیز بوده است؛ در یک دوره بهتر، در یک دوره کمتر، اما این حرکت بطور 

ت شما مردم، بخصـوص بـه   به توفیق الهى به هم مستمر ادامه پیدا کرده است تا امروز، و
ى ادامه پیدا خواهد کرد.یت شما جوانها، این راه همچنان تا پیروزى نهاهم 
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 29/3/1388ي تهران به امامت رهبر معظّم انقالب اسالمی، هاي نماز جمعهخطبه

           
ي سیاسى بود؛ بـراى دوسـتان   زان من! براى دشمنان شما یک زلزلهاین انتخابات، عزی

شما در اکناف عالم یک جشن واقعى بود؛ یک جشن تاریخى بود. در سى سالگى انقالب 
این جور مردم بیایند نسبت به این نظام و این انقالب و آن امام بزرگوار اظهـار وفـادارى   

جدید پیمان با امام و با شـهدا؛ و بـراى   کنند! این یک جنبش عمومى و مردمى بود براى ت
 نظام جمهورى اسالمى یک نَفَس تازه کردن، یک حرکت از نو، یک فرصت بزرگ. 

  

         
من به این برادران عرض میکنم، به مسئولیت پیش خداى متعال فکر کنید: پـیش خـدا   

د. آخـرین وصـایاى امـام را بـه یـاد بیاوریـد؛ قـانون،        مسئولید، از شما سؤال خواهـد شـ  
الخطاب بدانید. انتخابات اصالً براى چیست؟ انتخابات الخطاب است؛ قانون را فصلفصل

ي اختالفهـا سـر صـندوق رأى حـل و فصـل بشـود. بایـد در        براى این اسـت کـه همـه   
در کـف  د؛ نـه  ـصندوقهاى رأى معلوم بشود که مـردم چـى میخواهنـد، چـى نمیخواهنـ     

 خیابانها.  
 

 1388/ 03/04در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، 

 ؛     (ره) 
قانون اساسى توجه است. ببینید،  44حاال مثالً فرمودید که به سیاستهاى ذیل اصل 

د قانونى را قبول داریم، فرض کنی 44است. اگر سیاستهاى اصل  این خودش یک شاخص
بگذرانیم که با این سیاستها نخواند، چطور این مردود است از نظر شما؟ عین همین 
مسئله در شکل کالن مربوط به اصل ارزشهاى انقالب است، اصل مبانى انقالب است. 
 -مبانى انقالب را باید مرور کرد؛ فراموش نکنید. اینى که گفته بشود ما در نظرات امام

هایى میزنند که معنایش همان تردید نمیکنند، اما حرف» تردید«تعبیر  فرض بفرمایید حاال
ي فرمایشات شدهبندى، جمعي امامتردید کنیم، این درست نیست. وصیتنامه -است

  
 .        



 ،  ، /  863  

 

مرد بزرگى بود، آگاه  مبانى انقالب ماست، اصول انقالب ماست. امامعلیه) اللَّه تعالى(رضوانامام
نظر داشته باشید. قانون، موضعگیرى و حرکت بر این اساس باشد. بود. اینها را دائماً در 

 -این اشکالى ندارد -جور دیگر بفهمدجور بفهمد، یک نفر یکممکن است یک نفر یک
 اما باید هدف این باشد، محور این باشد.

 

      
د، میگفتنـد کـه آقـا    میرفتنـ  کار اجرایى سخت است. من یادم هست افراد خدمت امام

جا اشکال دارد، بازرگانى چنین شده. خوب، هر بخشـى از کشـور نابسـامانیها زیـاد     فالن
شـکایت   است و همیشه هم هست؛ آن روز هم بـود، خیلـى هـم بـود. میرفتنـد بـه امـام       

حرفها را گوش میکردند و بعـد   میکردند. بنده دیده بودم یا از بعضیها شنیده بودم که امام
ریزى و روى کاغـذ و  برنامه درد آقا کار سخت است. واقعش هم همین است. کار میگفتن

چارت و نمودارهاى گوناگون و فالن یک معنا دارد، اما کار در میدان عمـل یـک معنـاى    
دیگرى دارد. همانى که انسان روى کاغذ خیلى راحت میکشـد، در عمـل خیلـى سـخت     

 است.
 

 12/5/1388ست جمهورى، ریا يدر مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره

؛         
دارى نظام جمهورى اسالمى در عظمت این انقالب و عظمت این نظام و ریشه

، بیشتر براى دشمنان جمهورى اسالمى آشکار شد. این 1حوادث این یکى دو ماه اخیر
مسجد ضرار  ملت، ملت باایمانى است؛ ملت هوشیارى است؛ ملت بااستعدادى است. با

َ «ى را از این داریم: یهانمیشود این ملت را شکست داد. ما در تاریخ خودمان نمونه
َّ  َ

َ ُ َ  َ  َ َّ  َ  ْ َ ِ  
ً ْ ِ َ  َ ِ ْ ُ

ْ  َ ْ َ  ً ْ َ  َ  ً ْ ُ  َ  ً ِ  
ً
ِ ْ َ  ُ َ با تقلید  2».َّ

ي وجود ن انقالب، امام بزرگوار ما، که از دل، از جان، با همهالشأاز رهبر عزیز و عظیم
 غرق در قرآن بود، نمیشود این مردم را فریب داد. 

                                            
 .88ي بعد از انتخابات سال فتنه 1
و آنهایى که مسجدى اختیار کردند که مایه زیان و کفر و پراکندگى میان مؤمنان است،  .107ي یهآ ي توبه،سوره 2

 .  با خدا و پیامبر او به جنگ برخاسته بود و [نیز] کمینگاهى است براى کسى که قبالً
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 1388/5/21، و سپاه حفاظت ولى امر يدفتر رهبر ياعضا داریددر 

       
ایم، اعتماد او ندیده به یک قولِ متعارف معمولى از سوى آدمى که کار بدى از ما

میکنیم؛ قرضى از او میخواهیم، کارى دست او داریم، او به ما وعده میکند که بسیار 
افتیم خوب، من این کار را براى شما انجام میدهم. ما معموالً اعتماد میکنیم، راه می

در حالى که او یک انسانى بیش نیست؛ ممکن است  نیم،مات کار را فراهم میکمقد
ن بشود، ممکن است کسى بیاید رأى او را بزند، ممکن است فراموش کند، ممکن پشیما

ي او میخواست به ما کمک بکند، از دستش برود؛ ده جور است آن امکانى که به وسیله
. خوب، خداى متعال یمیا دهها جور احتمال تخلف این وعده هست، لیکن ما اعتماد میکن

ي تعلیم؛ ي هدایت، وعدهي نصرت، وعدهچقدر وعده کرده است به مؤمنین؛ وعده
» ُ َّ  ُ ُ ُ ِ

ّ َ ُ  َ  َ َّ  ُ َّ ي کمک در امور دنیا؛ این همه ي حفظ و صیانت، وعده، وعده1»َ
هم  شها مطلق نیست؛ شروطى دارد، شروطخداى متعال به ما وعده کرده. البته این وعده

ى که یید. دلیلش هم این است که جاهاآخیلى شروط دشوارى نیست، از دست ماها برمی
اش جنگ تحمیلى. شما به این شروط عمل کردیم، خداى متعال به ما کمک کرد؛ نمونه

ى که دوران جنگ تحمیلى را درك نکردید، بدانید؛ آن روزى که جنگ تحمیلى یجوانها
 ي نخبگان بطور قاطع میگفتندي تحلیلگران، همهي صاحبنظران، همهشروع شد، همه

ي معدودى، خورده است؛ جز یک عدهصدام در این جنگ پیروز است و ایران شکست
آنها نه، آنها  -نگاه امام به حوادث -آن کسانى که به نگاه اسالمى و ایمانى اعتقاد داشتند

بود، بعضى نه، دلشان  امیدىدر دلشان امیدى بود؛ حاال کم یا زیاد؛ بعضى کورسوى 
 .روشن بود

  

        
اتـاق   درچهـارم جنـگ بـود،     ،ام: در روزهـاى سـوم  این خاطره را بارها نقل کرده من

جمهـور،  جنگ ستاد مشترك، همه جمع بودیم؛ بنده هم بـودم، مسـئولین کشـور؛ رئـیس    

                                           
 .282ي یهآ ي بقرة،سوره 1
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 -ى بـود یوزیر هم مرحوم رجـا صدر بود، نخستجمهور بنىآن وقت رئیس -وزیرنخست
نفرى از نمایندگان مجلس و غیره، همه آنجا جمع بـودیم، داشـتیم بحـث میکـردیم،      چند

مشورت میکردیم. نظامیها هم بودند. بعد یکى از نظامیها آمد کنار من، گفت: این دوسـتان  
اتاق دیگر، یک کار خصوصى با شما دارند. من پا شدم رفـتم پـیش آنهـا. مرحـوم      درون

هـم بودنـد.    گـر سـه نفـر دی   ،دو -ى که یادم استیینهاا -فکورى بود، مرحوم فالحى بود
یک کاغذى درآوردنـد. ایـن کاغـذ را     -نشستیم، گفتیم: کارتان چیست؟ گفتند: ببینید آقا!

 -ام کـه خـط آن بـرادران عزیـز مـا بـود      ن دارم تـوى یادداشـتها نگـه داشـته    من عینـاً اآل 
ــثالً اف   ــا اینهاســت؛ م ــدانم ســى 4، اف 5هواپیماهــاى م ــواع 130، نمی ، چــى، چــى، ان

ده نوع نوشته بودند. بعد نوشته بودنـد   ،هشت ،ترابرى و جنگى؛ هفت امىِهواپیماهاى نظ
اش تمـام  به کار داریـم کـه تـا فـالن روز آمـادگى      از این نوع هواپیما، مثالً ما ده تا آماده

ـ   یهادر هواپیماها قطعه -هاى زودتعویض دارندمیشود. اینها قطعه ار ى هست کـه در هـر ب
ها را نداریم. بنابراین مثالً تـا  میگفتند ما این قطعه -پرواز یا دو بار پرواز باید عوض بشود

ظرف پنج روز یا ده روز این نوع هواپیما پایان میپذیرد؛ دیگر کأنه نداریم. تـا دوازده روز  
ینش پانزده روز، این نوع دیگر تمام میشـود. بیشـتر   ،این نوعِ دیگر تمام میشود؛ تا چهارده

که حاال هم هست که حدود سى روز یا سـى و یـک    ىیاه 130بود. همین سى  130سى 
روز گفتند که براى اینها امکان پرواز وجود دارد. یعنى جمهورى اسـالمى بعـد از سـى و    

چه نظامى جنگى، چه نظامى پشـتیبانى و   -ى نظامىیي هواي پرندهیک روز، مطلقاً وسیله
این است؛ شما بروید به  ماخالص! گفتند: آقا! وضع جنگ  دیگر نخواهد داشت؛ -ترابرى
ید. من هم از شما چه پنهان، توى دلـم یـک قـدرى حقیقتـاً خـالى شـد! گفتـیم        یامام بگو

یـد. حـاال   آعجب، واقعاً هواپیما نباشد، چکار کنیم! او دارد با هواپیماهاى روسى مرتباً می
پشـت سـر    ورحجم کار زیاد بود. همینطـ  ي خلبانهاى ما را نداشتند، اماخلبانهایش عرضه

 .مدند؛ انواع کالسهاى گوناگون میگ داشتندآهم می
خیلى خوب. کاغذ را گرفتم، بردم خدمت امام، جماران؛ گفتم: آقـا! ایـن آقایـان     گفتم

فرماندهان ما هستند و ما دار و ندار نظامیمان دست اینهاسـت. اینهـا اینجـورى میگوینـد؛     
شـانزده روز دیگـر دوام دارد و    ،اى جنگیمان تا حداکثر مـثالً پـانزده  میگویند ما هواپیماه

است و ترابرى است، تا سى روز و سى و سه  130آخرین هواپیمایمان که هواپیماى سى 



866  / ،  ، 
روز دیگر بیشتر دوام ندارد. بعدش، دیگر ما مطلقاً هواپیما نـداریم. امـام نگـاهى کردنـد،     

ى عـین  یعبارت ایشان یادم نیست؛ احتمـاالً جـا  حاال نقل به مضمون میکنم، عین  -گفتند
یـد برونـد بجنگنـد، خـدا     ی! شـما بگو یسـت این حرفهـا چ  -عبارات ایشان را نوشته باشم
کننده نبود؛ چون طور نمیشود. منطقاً حرف امام براى من قانعمیرساند، درست میکند، هیچ

او و حمایت خـدا از او  ى دل یامام که متخصص هواپیما نبود؛ اما به حقانیت امام و روشنا
اعتقاد داشتم، میدانستم که خداى متعال این مرد را براى یک کار بزرگ برانگیختـه و او را  

حـاال همـان    -وا نخواهد گذاشت. این را عقیده داشتم. لذا دلم قرص شد، آمدم بـه اینهـا  
نیـد  چـى میتوا  گفتم امام فرمودند که برویـد همینهـا را هـر    -روز یا فردایش، یادم نیست

 .تعمیر کنید، درست کنید و اقدام کنید
شـش   ،ى که قرار بـود بعـد از پـنج   یو اینها 14و اف  4و اف  5هواپیماهاى اف  همان
ى ما کار میکند! بیست و نُه سال از سال یهوا ينیرو درى از کار بیفتد، هنوز دارد روز بکلّ

جنـگ آسـیب دیدنـد، سـاقط      درمیگذرد، هنوز دارند کار میکنند! البته تعدادى از آنها  59
از رده خارج شـدند، امـا از ایـن طـرف هـم در قبـال ایـن         یشانشدند، تیر خوردند، بعض

ربـط توانسـتند قطعـات    ریزش، رویشى وجود داشت؛ مهندسـین مـا در دسـتگاههاى ذى   
رغم تحریم، به کورى چشم آن درست کنند، خألها را پر کنند و بعضى از قطعات را على

نگه دارند. عالوه بر اینها، از آنها  پاى وارد کنند و هواپیماها را سریاز راهها ها،کنندهتحریم
ن شـما میدانیـد کـه در نیـروى     یاد بگیرند و دو نوع هواپیماى جنگى خودشان بسازند. اآل

البته عین آن هواپیماهاى قبلىِ خـود مـا نیسـت، امـا      -ى ما، دو نوع هواپیماى جنگىیهوا
اندوزد، یه کردند. مهندس است دیگر، نگاه میکند به کارى، تجربه مباالخره از آنها استفاد
ي بـراى تهـاجم   ي براى آموزش و یک کابینهدو کابینه يمایهواپ -خودش طراحى میکند

ى هم که داشـتیم، هنـوز داریـم و تـوى     ینظامى، ساخته شده است. عالوه بر اینکه همانها
 .دستگاههاى ما هست

ي خداست. وقتى خداى متعال با تأکید صدق وعده توکل به خداست؛ این، این،
َّ  «فراوان و چندجانبه میفرماید:   ّ تردید، حتماً و یقیناً گمان، بىبى 1؛» 

 -خداى متعال نصرت میکند، یارى میکند کسانى را که او را، یعنى دین او را یارى کنند
                                           

 .40ي یهآ ي حج،سوره 1
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یم که داریم از دین خدا حمایت میکنیم، من و شما هم میدان -میگوید اوقتى خدا این ر
 .یارىِ دین خدا میکنیم. بنابراین، خاطرجمع باشید که خدا نصرت خواهد کرد

 
 1388/6/18، ت دولتأدیدار اعضاى هیدر 

؛      ّ      
ین میدان شـدند، غالبـاً دم   مالحظه کردید که در اظهارات نامزدهاى محترمى که وارد ا

از پیروى خط امام و گرایش به ارزشها، دلبستگى به ارزشها در بیاناتشان بود؛ اگرچه حاال 
ـ   آنچـه کـه    يى نبـود، امـا همـه   در بعضى از موارد حرفى زده میشد که منطبق با ایـن کلّ

ـ     ه راه میگفتند و آنچه که مطرح میکردند، میخواستند این را نشان بدهنـد کـه دلبسـتگى ب
ـ  فهاى انقـالب وجـود دارد. ایـن خیلـى حـر     امام، به خط امام، به انقالب، به پایه ى مهم

ي این است که همه احساس کردند که ملت ایـران بـه ایـن سـمت     هدهندنشاناست. این 
ىِ حرکت ملت ایران را نشان میـداد؛ یعنـى جهـت اسـالمیت،     گرایش دارد. این جهت کلّ
اى که امام بزرگـوار مـا مظهـرش بـود.     بودن در مقابل امر الهىجهت هضم بودن و مطیع 

بنابراین، آن جمهوریت نظام و این اسالمیت نظام، با این انتخابات هـر دوى اینهـا تثبیـت    
ى است؛ اینها را باید درك کرد و باید این پیامهـا را فهـم   شد؛ تأیید شد. اینها پیامهاى مهم

   .کرد
 

       ،       
اى را در انقالب ما، در نظام ما باز کرد. حاال ي تازه، صفحه1بحمداللَّه این خوب،

اى نبود؛ اً و انصافاً واکنش اخالقىبعضى واکنشى که به این حرکت عظیم مردم دادند، حقّ
ِ «نها نجیبانه و جوانمردانه نبود، لکن ای  

ُ ُ ْ َ َ  َّ  ُ َ ْ َ   َّ َ  َ  ً ُ  ُ َ ْ َ َ  ُ َ َّ  َّ َ َ

 ِ ْ
َ است. این حرکت اصیل مردم، این جریان عظیم انقالب، اینهاست که براى این  2»ْ

کشور و براى این ملت و براى این تاریخ ماندنى است. باید همه شاکر باشیم. هر کسى 
                                           

 .88انتخابات سال  1
] رسـاند در زمـین [بـاقى   یرود، ولى آنچه به مردم سود میا کف، بیرون افتاده از میان مام .17ي یهآ ي رعد،سوره 2
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 مند است،به اسالم و عظمت اسالم عالقههرکس  مند است،شور عالقهکه به این ک

امام بزرگوارمان هست، باید شکرگزار باشد این نعمت بزرگى را که ي لبستهدهرکس 
 خداى متعال به ما داد. 

  

    ِ ؛     
ى که درست یآنها -زى بزرگى بودخرمشهر وقتى آزاد شد، خوب، خیلى پیرو ببینید،

خیلى کار عظیمى بود؛ هم از لحاظ سیاسى مهم بود، هم از  -61یادشان هست، سال 
لحاظ نظامى بسیار پیچیده و مهم بود، هم از لحاظ اجتماعى و نگاه عمومى و دل مردم، 

جهت کار عظیمى بود. همه، از جاهاى مختلف  هچقدر مهم بود و تأثیر داشت. از هم
شش  ،پنج -جمهور بودم. آقایان رؤساى جمهور چندین کشورد. من آن وقت رئیسآمدن

ن دیگر آمدند اینجا با ما مالقات کردند و صریحاً به ما گفتند که اآل -تا، هفت تا کشور
. یعنى اینقدر ابعاد رفتوضع شما با گذشته فرق میکند؛ بعد از این فتح بزرگى که انجام گ

عظیم بود. امام واقعاً یک معلّم بود. امام یک معلّم اخالق  داخلى و خارجى این حادثه
ي عظیم، با این عظمت، با این حجم پیدا شد، از همان ساعت اول تو بود. تا این حادثه

درمانش را  ،ي مردم فهمیده شد، امام فوراً درد را احساس کردخیابان اثرش در روحیه
حى که ین معنایش این بود که فرماندهان مسلّا». خرمشهر را خدا آزاد کرد«بالفاصله داد: 

این همه سختى کشیده بودند، این همه رنج برده بودند، آن خون دلها را خورده بودند، 
المقدس دادیم، بر اثر این همه چقدر شهیدهاى خوب و بزرگ ما در همین فتح بیت

ونى که در مساند یاسیاین کار بزرگ انجام گرفته، اینها مغرور نشوند. س حاالمجاهدت، 
ي سیاسى برایشان پیدا شد، بر اثر اند، از این پیروزى بزرگى که در عرصهقدرت نشسته

َ«این حادثه مغرور نشوند:   َ َّ  َّ ِ  َ  َ ْ َ َ  ْ ِ 
َ ْ َ َ   َ«1. 

 
 20/6/1388تهران،  ينماز جمعه يهاخطبه

  ؛        
ى که در دوران پیش از انقالب و در حوادث یاز اول انقالب در بین همین گروهها

با  علیه)اللَّه تعالى(رضوانى به وجود آمد. امامیسالهاى مبارزات، همه در کنار هم بودیم، اختالفها
                                           

 ] افکندى، تو نیفکندى، بلکه خدا افکند.و چون [ریگ به سوى آنان. 17ي یهآ ي أنفال،سوره 1
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مؤمنین عرض ي این اختالفات یک جور برخورد نکرد. همینطور که در روش امیرالهمه
هم همینجور بود؛ یعنى اول با مدارا، با نصیحت؛ لیکن آن  علیه)اللَّه (رضوانکردیم، روش امام
کرد، برخورد کرد. یک گروه مربوط به دولت موقت بودند و مشکالت  يوقتى که اقتضا

ي قصاص آن حرکت را انجام دادند، آنها بود، یک گروه آن کسانى بودند که علیه الیحه
کار را به ترور و درگیریهاى خیابانى کشیدند؛ با هر کدام از اینها امام یک  تىروه حیک گ

جمهور وزیر بود، رئیسنحوى برخورد کرد. در سطوح باالى حکومت هم بود؛ نخست
جمهور هم بود. در سطوح باالتر از رئیس علیه)اللَّه (رضوانبود، حتى بعدها در اواخر عمر امام

که احساس کردند نمیشود با اینها بیش از آن مدارا کرد، برخورد کردند.  ىانامام با کس
شان هم در سطوح باال بودند؛ همه هم سوابق انقالبى داشتند، سوابق مذهبى داشتند، خیلى

لیکن خوب، اینجور شد دیگر؛ این انشعابها پیش آمد. بعضى واقعاً با امام درافتادند؛ 
بود، اما به درگیرى و دعوا و انشعاب و انشقاق نینجامید.  منظرى ه بعضى نه، اختالف

بعضى با امام درافتادند و مداراى امام را ندیده گرفتند. امام به همین گروهک منافقین که 
خواسته بودند بیایند با ایشان مالقات کنند، پیغام دادند که اگر شما به حق عمل کنید، من 

آیم سراغ شما. کارهاى خالف بردارید، خود من مى یناآیم سراغ شما؛ اگر دست از مى
یعنى امام تا این حد با اینها مدارا کردند و حرف زدند. خوب، وقتى احساس خطر شد؛ 

ي رسوخ دادن مبانى غلط در کالبد نظام و انقالب بخصوص آن وقتى که مسئله، مسئله
ردند، مدارا نکردند؛ نک یتاست، این دیگر مثل سمِ مهلک است. آن وقت امام رعا

 .ى است که در اختالفات بنیانى استیبرخورد کردند. این در مورد آن چیزها
  

؛        
اى در بیاید، سـنگ اصـول   اى نیست که هر که از یک گوشهامور سلیقه نقالباصول ا

از انقـالب اسـت. اصـول     بینیم بیگانـه یویم، مرا به سینه بزند؛ بعد که سراغ این اصول میر
ي امـام اسـت؛   انقالب، اسالم است؛ قانون اساسى است؛ رهنمودهاى امام است؛ وصیتنامه

ـ    ى نظام است که در قانون اساسى معیکلّ ستهاىسیا ى ن شده است کـه ایـن سیاسـتهاى کلّ
 بایست تدوین بشود. 

 



870  / ،  ، 
 ِ    ،  ِ     

جمهورى اسالمى آن وقتى واقعاً جمهورى اسالمى است که با همان مبـانى مسـتحکم   
ـ یامام، همان چیزها ـ هى که در دوران حیات مبارك امام مطرح بود، شعار بود، ب د دنبـال  جِ

مـن بـا بصـیرت     -میشد، با همان شعارها پیش برود. هر جا ما با آن شعارها پـیش رفتـیم  
پیشرفت با مـا بـوده    -این سى سال را از نزدیک آزمایش کردمعرض میکنم، بنده اوضاع 

ى هم با ما بوده اسـت؛  یت با ما بوده است، منفعت دنیااست، پیروزى با ما بوده است، عزّ
نشینى کردیم و کوتاه آمدیم، به دشمن میدان دادیم، ضعف پیدا هر جا از آن شعارها عقب

تر شده اسـت، پیشـتر   یامده است، دشمن جرىت بدست نکردیم، عقبگرد پیدا کردیم، عزّ
ى هم ضرر کردیم. آمده است؛ از لحاظ ماد 

 
اللَّـه  (رضـوان یعنى همان جمهورى اسـالمى کـه امـام    -اسالمىِ به معناى حقیقى جمهورى

میتوانـد همـین خصوصـیات را     -گذارى کرد و به کشور ما هدیـه داد براى ما پایه علیه)تعالى
ت را، رفـاه دنیـا و آبـادى معنـوى     المللى را، اقتدار سیاسـى را، عـزّ  اقتدار بین تأمین کند؛

آخرت را. اما مراقب باشید یک نظام جمهورى اسالمى تقلبى نخواهنـد بـراى مـا درسـت     
کنند؛ کارى که در ده سال گذشته هم بعضاً حرکاتى انجام گرفت، اما خداى متعـال مهـار   

ى بکننـد، شـعارهاى   یر بودند، اجازه ندادند. میخواستند کارهاکرد؛ مردم بیدار بودند، هشیا
میگفتنـد کـه اینهـا کهنـه شـده! نـه، شـعارهاى انقـالب          ریحاًامام را به موزه بسپرند؛ صـ 

اب است. شعارى که بـه  شدنى نیست؛ همیشه تازه است، همیشه براى آحاد مردم جذّکهنه
، شـعارى کـه در آن مقاومـت و    ى استت ملّنفع مستضعفین است، شعارى که به نفع عزّ

کهنه نمیشود، بـراى   ىایستادگى است، این شعارها هیچ وقت کهنه نمیشود؛ براى هیچ ملت
 .نظام ما هم کهنه نخواهد شد

 
 1388/7/2ي، مجلس خبرگان رهبر يدیدار اعضادر 

    ِ    
ه خـداى متعـال بـه مـا داده      جمهورِ ما اسالم را میخواهند و این دین الهى را ب حمداللـَّ

است؛ یـک منظومـه اسـت، یـک مجموعـه اسـت، یـا        » اسالمى ورىجمه«است. بنابراین 
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یم واحد داراى ابعادى است که این ابعاد باید با همدیگر مورد مالحظه قرار بگیرد و یبگو
د، کـل  تنیدگى باید حفظ بشود. هر کدام از این جهات تضعیف بشوبا هم باشد؛ این درهم

 .و مجموعه تضعیف شده است
، السالم)(علیهموالیت هم پایبندى به همین مجموعه است؛ چه والیت معصومیني مسئله

ي پایبندى به این ي او هست. مسئلهي والیت معصومین و ادامهچه والیت فقیه که دنباله
یدا نکند، اى پمجموعه و رعایت حفظ این مجموعه در کشور و در نظام است، که زاویه

نیاید، در او تنقیصى و تبعیضى حاصل نشود، با همین جامعیت  وجودمشکلى برایش به 
حرکت کند و پیش برود. و این اسالم ناب هم که در فرمایش امام بود، ناظر به همین 

ى فقط آن یمریکااى. اسالم یمریکاااست؛ چون امام اسالم ناب فرمودند، در مقابل اسالم 
سند باشد؛ هر چیزى که خارج از این اسالم ناب است؛ اسالم سلطنتى مریکاپانیست که 

دارى هم همینجور هم همینجور است، اسالم التقاطى هم همینجور است، اسالم سرمایه
ى که با شکلها و رنگهاى مختلفى یاست، اسالم سوسیالیستى هم همینجور است، اسالمها
ناب  اسالماش مقابل باشد، همه عرضه بشود و آن عناصر اصلى در او وجود نداشته

 ى است. یمریکاااست؛ در واقع اسالم 
 

 ؛     
ى که فتوحات گوناگون امام را ارزانى آن بزرگـوار داشـت،   یبه نظر من یکى از چیزها

همین شجاعت او بود، که فتوحات علمى، فتوحات معنوى، فتوحـات سیاسـى، فتوحـات    
 جـود به و -که واقعاً چیز عجیبى بود -ن مجذوب شدن دلها به آن بزرگوار رااجتماعى، ای

 ي هیچ چیزى را نمیکرد. آورد. و شجاعت آن بزرگوار این بود که مالحظه
 

 9/7/1388، االسالم والمسلمین قربانعلی دري به امامت جمعه اراك و نمایندگی ولی فقیهانتصاب حجت

         
پایگاه پرورش علمی امام راحل بزرگوار ما. آن اسـتان یـادآور نـام     شهر اراك نخستین

من آن شـهر و  ؤو مشاهیر علم و فرهنگ و جهاد در طول تاریخ است. مردم م بلند بزرگان
 استان در دوران پس از انقالب خدمات بزرگی بـه کشـور کـرده و بارهـا در مقـاطع      آن

 .اندرسانیده ري خود را به انقالب اسالمی و آرمانهاي بلند را به اثباتگوناگون وفادا



872  / ،  ، 
 

 4/8/1388، اندرکاران حجدر دیدار کارگزاران و دست

          
ت در زمان اینقدر ما در روایات در ثواب شرکت در نماز جماعت اهل سنّ

که روایت دارد که در مسجدالحرام پشت سر اینها نماز بخوانید، مثل داریم  السالم)(علیهمائمه
اید. این معنایش چیست؟ معلوم است که امام صادق اینکه پشت سر پیغمبر نماز خوانده

نماز آن امام جماعت را با نماز پیامبر مقایسه نمیکند. مقایسه با نماز یک پیرو خودش هم 
بخوانید. این یعنى چه؟ این نمایش وحدت است. نمیکند، اما میگوید پشت سر او نماز 

 -(که رضوان خدا بر او باد)عمالً وحدت را نشان بدهید. روى همین فکر بود که امام بزرگوار ما
اى ایرانى، توصیه کرد که در نماز یهي حاجي ماها، همهبه همه -آن مرد بیدار، آگاه

این اجتماعات حضور داشته  جماعتها در مسجدالحرام، در مسجدالنبى شرکت کنید؛ در
 باشید، که یکى از مصادیقش این است. 

 
 12/8/1388،، آبان 13 يآموزان در آستانهدر دیدار دانش

      
ا را زد؛ گفـت: مـا بایـد    ییهـ مریکاااى، حـرف دل  مریکا در برههایکى از وزراى دفاع 

ي ملـت ایـران، نـه دولـت ایـران، نـه       مالحظه میکنید؛ ریشهي ملت ایران را بکَنیم. ریشه
جمهورى اسالمى. درست میفهمید؛ میفهمید که جمهورى اسالمى یعنـى ملـت؛ مسـئولین    

ي ملـت ایـران را بـزنیم.    ي ملت ایران؛ لذا میگفت باید ریشهجمهورى اسالمى یعنى همه
 .ردندآمد، کییها بود. هر کار هم از دستشان برمىامریکااین روش 

ي اینهـا  ى بـود، در مقابـل همـه   یاً استثناى تاریخ که حقّیامام بزرگوار ما، آن مرد استثنا
نشینى نخواهد توطئه کنید، به ضرر خودتان هست و جمهورى اسالمى عقب هرچهگفت: 
 مریکا هم هیچ غلطى نمیتواند بکند. این استکبار است.  اکرد؛ 

  

       
ید مذاکره کنیم؛ اما در کنـار مـذاکره، تهدیـد؛ کـه اگـر      یصورت قضیه این است که بیا
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ي مطلوب نرسد، پس چنین و چنان! ایـن شـد مـذاکره؟! ایـن همـان      مذاکره به این نتیجه
 ي گرگ و میش را ما نمیخواهیم.  ي گرگ و میش است که امام گفت: رابطهرابطه
 

 4/9/1388، شوردر دیدار جمع کثیرى از بسیجیان ک

  ، 
ترین انسانهاى دنیا هم مظلوم واقع شدند. ینیست. قو مظلومیت، مطلقاً به معناى ضعف

امیرالمؤمنین نیرومندترین انسان دورانهاى گوناگون است و مظلومترین انسانها هم هست. 
ران معاصـر  هاى دوانقالب ما و نظام جمهورى اسالمى جزو مقتدرترین و نافذترین پدیده

یـک انسـان مقتـدر و قـوى کـه       -است، اما مظلوم هم هسـت. شـخص امـام بزگوارمـان    
جزو مظلومترین انسانهاى زمـان خـودش بـود.     -میتوانست دنیا را تکان بدهد و تکان داد

بنابراین مظلومیت منافات ندارد با اقتدار. بسیج مظلوم است، ولى مقتدر است، نافذ است، 
  .  اثرگذار است

 
 1388/ 05/09، 1430ي عظیم حج سال اى به کنگرهاهللا خامنهحضرت آیت پیام

؛   (ره)       
مسلمانان با همکارى و تکیه بر مبانى مشترکى کـه قـرآن و سـنّت بـدان نـاطق اسـت       

را مغلـوب اراده و  قدرت خواهند یافت که در برابر این اهریمن چند چهره بایسـتند و آن  
ي بـارز ایـن   خمینى کبیر، نمونه ایمان خود سازند. ایران اسالمى با پیروى از درسهاى امام
 اند.  مقاومت موفق است. آنان در ایران اسالمى شکست خورده

 
 15/9/1388، در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر

           
گوار ما، امام راحل مـا،  ري امام بزاین ملت همین راه را، همین راهى که انگشت اشاره

ت این جوانهـا طـى خواهـد کـرد و     ي وجود، به کمک الهى، با همبه ما نشان داد، با همه
 ى هم خواهد رسید.یي نهاهشاءاللَّه به آن قلّان

 



874  / ،  ، 
 22/9/1388، اب و روحانیوندر دیدار با جمعی از طلّ

         
ى کشور با علمـاى دیـن، بـا جوانـان شـاغل در راه      یي عظیم دانشجوارتباط مجموعه

؛ یعنـى ایـن   معرفت دینى و تبلیغ دینى، چیزى است که مطلـوب در ایـن مناسـبت اسـت    
مناسبت براى آن هست. وحدت حوزه و دانشگاه یعنى این. والّـا مـراد وحـدت عینـى و     
خارجى که نبود. اینکه معنا ندارد. حوزه، حوزه است، دانشگاه، دانشگاه است؛ یعنـى ایـن   

ى که تا آن روز که از سوى امام عزیز بیـان  ي اثرگذار و مهمپیوند حقیقى بین دو مجموعه
شد، سیاستها بر این بود که این دو را از هم دور نگه دارند و جدا نگه دارنـد:   شد و ابراز

الت جهانى و پیشرفتهاى علمى فاصـله بگیـرد؛   دانشگاه از اسالم دور بماند، حوزه از تحو
 اینها از هم دور بشوند؛ یعنى این دو بال با هم تالش نکنند، هماهنگ نباشند.

 

     ّ      
تى، ایـن یـک حـرف از    فرمودند عزادارى به سبک سـنّ  علیه)اللَّه (رضواناینى که امام راحل

روى عادت نبود؛ حرف بسیار عمیقى است؛ ژرفنگرانه است. ببینیـد در قـرآن نسـبت بـه     
 اولیاء الهى سه تعبیر وجود دارد:

َ «یک تعبیر، تعبیر والیت است؛  ـ ْ
َّ َ ـ   ً ـ َ  ِ ْ

َ
ـ ْ ِـ  ـ   َ ـ ْ َ ْ

َ
 ْ ـ َ  ْ ِ ـ ُ ُ  َ ْ ـ َ  َ ـ

َّ َ  َ

 ٌ ـ َ  ٌ َ  ُ َّ ِ ْ ُ َ ْ َ  
َ َّ َ  َ َّ  َّ ِ  َ  ْ ِ

ُ ُ  َ ْ بحث والیت. معلـوم اسـت کـه پیونـد،      1؛»َ
 ي والیت است.باط، معرفت، اینها داخل در زیرمجموعهارت

ْ «یک بحث، بحث اطاعت است؛  ُ ْ ـ ِ  ِ ْ
َ
ـ ْ ِـ 

ُ
 َ  َ ُ َّ  ُ َ

 َ  َ َّ  ُ َ
اطاعـت   2؛»

االمر. این، در عمل است. در میدان عمل باید اطاعـت کـرد، پیـروى    رسول و اطاعت اولى
 کرد.

َّ «رد و آن، بحث مودت است. اما یک بحث سومى وجود دا ـ ِ 
ً ـ ْ

َ
 ِ ـ ْ َ َ  ْ ُ ُ َ ـ ْ

َ
ـ   ْ ـ ُ

                                           
کردي ، که اگر آنچه در روي زمین است همه را خرج میو میان دلهایشان الفت انداخت. 55ي یهآ مائدة،ي سوره 1

، چرا که او توانـاي حکـیم   آنان الفت انداخت ، ولی خدا بود که میانتوانستی میان دلهایشان الفت برقرار کنینمی
 .است

 . 59ي یهآ ي نساء،سوره 2
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ْ ُ ْ  ِ  
َّ َ َ ْ«1اینها را داشـته باشـید، اطاعـت هـم از     . این مود ت چیست دیگر؟ والیت

ت اینها بکنید؛ مودبراى چیست؟ این مودت نباشـد، همـان   ت، پشتوانه است. اگر این مود
اى آمـد کـه   ى بر سر امت اسالمى خواهد آمد که در دورانهاى اول بر سـر یـک عـده   یبال

ت را کنار گذاشتند، بتدریج اطاعت و والیـت هـم کنـار گذاشـته شـد. بحـث       همین مود
موداطفى حاصـل میشـود؛ مـاجراى    ت، با ایـن ارتباطـات عـ   ت خیلى مهم است. این مود

مصیبتهاى اینها را گفتن، یک جور ایجاد ارتباط عـاطفى اسـت؛ مـاجراى مناقـب اینهـا و      
 ل اینها را گفتن، یک جور دیگر پیوند عاطفى است.یفضا

 

؛        
نى کردنـد،  شـک اى قانوني داخلى هم همینجور. شما مالحظه کنید یک عدهدر عرصه

ى کـه میتوانسـتند،   یایجاد اغتشاش کردند، مردم را به ایسـتادگى در مقابـل نظـام تـا آنجـا     
حاال تیغشان نبرید؛ آن کارى که میخواستند نشد، او بحث دیگـرى اسـت؛    -تشویق کردند

زبان دشمنان انقالب را و دشـمنان اسـالم را دراز کردنـد،     -آنها تالش خودشان را کردند
آن کسـانى کـه بغـض امـام را در دل      -دادند؛ کارى کردند که دشمنان امام جرأت به آنها

جرأت پیدا کنند بیایند توى دانشگاه، به عکس امام اهانت بکنند؛ کارى کردند که  -داشتند
دشمنِ مأیوس و نومید، جان بگیرد، تشویق بشود بیاید در مقابل چشم انبوه دانشـجویانى  

مند به انقالبند، عاشق کار براى کشور و میهنشان امامند، عالقهمند به که مطمئناً اینها عالقه
و جمهورى اسالمى هستند، یک چنین اهانتى، یک چنین کـار بزرگـى انجـام بدهنـد. آن     

تشویقشـان بـه اغتشـاش و کشـاندن مـردم بـه        -شـان ییجوشان، آن اغتشاششکنىقانون
   جش.یاین هم نتا -ي اغتشاشگرىعرصه

 
فتنه میکند؛ یعنى فضا را فضاى غبارآلود میکنـد. شـعار طرفـدارى از     خب، اینها ایجاد

قانون میدهند، عمل صریحاً برخالف قانون انجام میدهند. شعار طرفدارى از امام میدهنـد،  
ي طرفداران آنها، یک چنین گناه بزرگى انجـام بگیـرد؛ بـه    بعد کارى میکنند که در عرصه

                                           
 ي] پاداشى از شما خواستار نیستم، مگـر دوسـتى دربـاره   به ازاى آن [رسالت«بگو:  .23ي یهآ ي شوري،سوره 1

 »خویشاوندان.
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بشود. این، کار کمى نیست؛ کار کـوچکى نیسـت.    امام اهانت بشود، به عکس امام اهانت

دشمنان از این کار خیلى خوشحال شدند. فقط خوشحالى نیست، تحلیل هم میکننـد. بـر   
اساس آن تحلیل، تصمیم میگیرند؛ بر اساس آن تصمیم، عمـل میکننـد؛ تشـویق میشـوند     

 ى، علیه ملت ایران.  علیه مصالح ملّ
  

  ّ   ّ  ؛         
آن کسى که براى انقالب، براى امام، براى اسالم کار میکند، بمجردى که ببینـد حـرف   

اى علیه این اصول به وجود بیاید، فوراً او، حرکت او موجب شده است که یک جهتگیرى
متنبین شعار جمهـورى اسـالمى  تریه نمیشوند؟ وقتى شنفتند که از اصله میشود. چرا متنب- 

اسالمش حذف میشود، باید به خـود بیاینـد؛ بایـد     -»استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى«
بفهمند که دارند راه را غلط میروند، اشتباه میکنند؛ باید تبرى کنند. وقتـى میبیننـد در روز   
قدس که براى دفاع از فلسطین و علیه رژیم غاصـب صهیونیسـت اسـت، بـه نفـع رژیـم       

ه بشوند، باید خودشـان را  اصب صهیونیست و علیه فلسطین شعار داده میشود، باید متنبغ
بکشند کنار، بگویند نه نه، ما با این جریان نیستیم. وقتى میبینند سران ظلم و استکبار عالم 

 -ى کـه مظهـر ظلمنـد   یمریکا و فرانسه و انگلیس و اینهاااز اینها حمایت میکنند، رؤساى 
دارنـد از   -تـا حـاال   ي تاریخىِ صد سال و دویست سالهنونى، هم در دورههم در زمان ک

ـ  ه بشـوند. وقتـى   اینها حمایت میکنند، باید بفهمند یک جاى کارشان عیب دارد؛ باید متنب
اى از اینها حمایت طلب، از اینها حمایت میکند، تودهي آدمهاى فاسد، سلطنتمیبینند همه

ـ   میکند، رقاص و مطرب فرارى از ه بشـوند، بایـد   کشور از اینها حمایت میکند، بایـد متنب
چشمشان باز بشود، باید بفهمند؛ بفهمند که کارشان یک عیبـى دارد؛ بالفاصـله برگردنـد    

ي بگویند نه، ما نمیخواهیم حمایت شما را. چرا رودربایستى میکنند؟ آیا میشـود بـا بهانـه   
ـ   عقالنیت، این حقایق روشن را ندیده گرفـت، کـه مـا    خـرج میـدهیم! ایـن     هعقالنیـت ب

عقالنیت است که دشمنان این ملت و دشمنان ایـن کشـور و دشـمنان اسـالم و دشـمنان      
انقالب، شما را از خود بدانند و براى شما کف و سوت بزنند، شما هم همینطور خوشتان 

 ي مقابل عقل است.  بیاید، دل خوش کنید؛ این عقالنیت است؟! این نقطه
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 ي حقیقت فتنهم؛ آشکارکنندهتوهین به اما
اى که شما ادعایش را میکنید، عقل این است که بمجردى که دیدید برخالف آن مبانى

ید نه نه نه، مـا نیسـتیم؛ بمجـردى کـه     یچیزى ظاهر شد، فوراً خودتان را بکشید کنار، بگو
حکـوم  دیدید به عکس امام اهانت شد، به جاى اینکه اصل قضیه را انکار کنیـد، کـار را م  

کنید؛ باالتر از محکوم کردنِ کار، حقیقت کار را بفهمید، عمق کار را بفهمید؛ بفهمیـد کـه   
ریزى میکند، چه میخواهد، دنبال چیست؛ ایـن را بایـد ایـن    دشمن چه جورى دارد برنامه

 -آقایان بفهمند. من تعجب میکنم! کسانى که اسم و رسـم خودشـان را از انقـالب دارنـد    
و بـه   -یان یک سیلى براى انقالب نخوردند در دوران اختناق و طـاغوت بعضى از این آقا

برکت انقالب اسم و رسمى پیدا کردنـد و همـه چیزشـان از انقـالب اسـت، میبینیـد کـه        
دشمنان انقالب چطور براق شدند، آماده شدند، صف کشیدند، خوشحالند، میخندند؛ اینها 

 ید، متوجه بشوید.یرا که میبینید؟ به خود بیا
  

؛       ِ  ،    
شما برادران سابق ما هستید. اینها کسانى هستند که بعضى از اینها، یک وقتـى بخـاطر   
طرفدارى از امام مورد اهانت هم قرار میگرفتند. حاال ببینند که کسـانى کـه بـه نـام اینهـا      

آورنـد،  شان میگیرند، اسـم اینهـا را بـا تجلیـل مـى     شعار میدهند، عکس اینها را روى دست
خـورى  ي مقابل، علیه امام و علیه انقالب و علیه اسالم شعار میدهنـد و روزه درست نقطه

، میکنند؛ اینها را میبینید، خب، بکشید کنـار. انتخابـات   علنى در روز قدس، در ماه رمضان
د، درسـت هـم بـود، اشـکالى هـم نتوانسـتند بـر        تمام شد. انتخاباتى بود، عمومى هم بـو 

یـد،  یانتخابات بگیرند و ثابت کنند؛ حاال هى ادعا کردند، فرصت هم داده شـد؛ گفتـیم بیا  
نشان بدهید، ثابت کنید؛ نتوانستند، نیامدند؛ تمام شد. پابندى به قـانون اقتضـا میکنـد کـه     

نداشته باشد، وقتى براى  جمهورى را که انتخاب شده است قبول همانسان ولو این رئیس
کسـى  قانون احترام قائل بود، بایستى در مقابل قانون، خضوع کند. خب، معلوم است هیچ

نمیتواند بگوید این کسى که انتخاب شده، صددرصد حسن محض اسـت، آن طرفـى کـه    
انتخاب نشده است، صددرصد قبح محض است؛ نه، همه حسنى دارند، قبحى دارند؛ ایـن  

نى دارد، قبحى دارد؛ آن طرف هم حسنى دارد، قبحـى دارد. قـانون، مـالك    طرف هم حس
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 است، معیار است. چرا اینجورى میشود؟ چرا؟ این، هواى نفس است.

  

  ّ   ِ  ِ    
ل انقالب یادشان هست، میدانند؛ بعضى یاینها مال امروز هم نیست. کسانى که از اوا

ي اول انقالب و در حال حیات امام، که مام، از نزدیکان امام در دههبودند از یاران ا
ي با امام کشید؛ ایستادند پاى اینکه ي با امام کشید؛ کارشان به معارضهکارشان به مقابله

آن مرد بزرگ را، آن  -را علیه)اللَّه تعالى(رضوانامام را به زانو در بیاورند و خطاى حرکت امام
بات کنند؛ اما بعد زاویه پیدا کردند. خب، انقالب اینها را مطرود کرد. اث -مرد الهى را

کسانى که از نزدیکان امام بودند، از یاران امام بودند، کارشان کشید به یا پناه بردن به 
دشمن، یا مواجه شدن با انقالب، یا ضربه زدن به انقالب. اینها باید عبرت باشد براى 

 باید بفهمیم.ي ما؛ باید عبرت باشد؛ همه
  

 (ره)       
اللَّه (رضوانما البته درخواستمان از مردم این است: در این قضایاى اهانت به امام راحل

، مردم ما عصبانى شدند، خشمگین شدند؛ حق هم دارند. اعالم برائت کردند، جا هم علیه)
 شان را حفظ کنند.مشداشت، خوب هم بود؛ لکن آرا

 

           
ُ «ي مبارکه: بدانید جوانان عزیز! طلّاب عزیز! فضالى جوان! بدانید که این آیه َ َّ  َّ َ َ

 ِ ْ
َ ْ  ِ  

ُ ُ ْ َ َ  َّ  ُ َ ْ َ   َّ َ  َ  ً ُ  ُ َ ْ َ تام و تمامى در زمان امروز مصداق  1،»َ
َّ «شما دارد و این را شما خواهید دید. به فضل الهى خواهید دید که   ُ َ ْ َ   َّ َ  َ

 ِ ْ
َ ْ  ِ  

ُ ُ ْ َ ي آن الهى است، بناى آن هم با دست یک ، این بناى استوار که هندسه2»َ
                                           

] رسـاند در زمـین [بـاقى   یرود، ولى آنچه به مردم سود میاما کف، بیرون افتاده از میان م .17ي یهآ ي رعد،سوره 1
 ماند.یم

 همان. 2
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یمان این ملت عظیم است، ي این ملت عظیم و با اآن هم با اراده يمرد الهى است، بقا
دارتر خواهد شد و خواهید روز ریشهاللَّه این درخت روزبهشاءاستوار خواهد ماند و إن

دید که این مخالفان، این کسانى که با این بنا، با این حق و حقیقت مخالفت میکنند، 
» ً ُ  ُ َ ْ َ  د.شاءاللَّه نابود خواهند بو؛ اینها در مقابل چشم شما إن1»َ

 
 19/10/1388، دى 19در دیدار مردم قم در سالگرد قیام 

   ِ      
مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال هم در تاریخ ماند؛ این هم یک روز متمایزى 

 -ط غبارآلودگىِ فضاستیکه شرا -ط کنونىیشد. شاید به یک معنا بشود گفت که در شرا
انسان در اطراف این  هرچهکت مردم اهمیت مضاعفى داشت؛ کار بزرگى بود. این حر

بن قضایا فکر میکند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح والیت را، روح حسین
ي امثال ما انجام بگیرد؛ این کار ى نیست که با ارادهیبیند. این کارها کارهایرا م (ع)على

که  -همانطور که امام در یک موقعیت حساسىخداست، این دست قدرت الهى است؛ 
من در تمام این مدت، دست قدرت الهى «به بنده فرمودند:  -اممن بارها این را نقل کرده
 درست دید آن مرد نافذ بابصیرت، آن مرد خدا.». را در پشت این قضایا دیدم

 

   ،    ِ    
ي با امام و انقـالب  ها زیر پرچم مبارزهنقالب و در طول سالهاى متمادى، کیاز اول ا
مریکا در زیر آن پرچم قرار داشت، انگلـیس در زیـر آن پـرچم قـرار داشـت،      اایستادند؟ 

ي بـه نظـام اسـتکبار و سـلطه،     مستکبرین در زیر آن پرچم قرار داشتند، مرتجعین وابسته
ن هم شـما نگـاه کنیـد از    ن هم همینجور است. اآل؛ اآلهمه در زیر آن پرچم مجتمع بودند

مریکـا کجـا ایسـتاده اسـت؟     ا، در این هفت هشت ماه تا امـروز  88قبل از انتخابات سال 
انـد؟ در داخـل،   انگلیس کجا ایسـتاده اسـت؟ خبرگزاریهـاى صهیونیسـتى کجـا ایسـتاده      

دینهـا کجـا   ي اقسام و انواع بىهطلب، تا بقیاى بگیر تا سلطنتدین، از توده جناحهاى ضد
اند؟ یعنى همان کسانى که از اول انقالب با انقالب و با امام دشمنى کردند، سـنگ  ایستاده

                                           
 همان. 1
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زدند، گلوله خالى کردند، تروریسم راه انداختند. سه روز از پیروزى انقالب در بیسـت و  

تگاه امـام در خیابـان   دوى بهمن گذشته بود، همین آدمها با همین اسمها آمدند جلوى اقام
آیند توى خیابان، علیـه نظـام و علیـه انقـالب     ن مىایران، بنا کردند شعار دادن؛ همانها اآل

مریکا بود؛ اسمشـان  اشعار میدهند! چیزى عوض نشده. اسمشان چپ بود، پشت سرشان 
ي دستگاههاى ارتجـاع و  طلب بود، پشت سرشان همهسوسیالیست بود، لیبرال بود، آزادى

تکبار و استبداد کوچک و بزرگ دنیا صف کشیده بودند! امروز هم همین اسـت. اینهـا   اس
عالمت است، اینها شاخص است؛ و مهم این است که ملت این شاخصها را میفهمد؛ ایـن  
چیزى است که انسان اگر صدها بار شکر خـدا را بکنـد، حقـش را بجـا نیـاورده اسـت؛       

 ي شکر کنیم.سجده
 

     »  «    
تحلیل حوادث جارى کشورمان تحلیلى نیست که از حوادث عالم جدا باشد. حوادث 
عالم، حوادث منطقه، اینها به هم متصل است. بخشى هم مربـوط بـه کشـور ماسـت، کـه      

ار خـود را از  البته آن بخش اصلى و اساسى است. علت هم این است که استکبار لنگى ک
ي انسانى چه نقشـى میتوانـد   بیند؛ و این نشان میدهد که یک ملت و یک مجموعهیاینجا م

ایفا کند. اینى که امام بزگوار ما هى خطاب میکرد به امت اسالم، با توجه به این حقیقـت  
ي محاسبات استکبار را بهم بریزد. است. یک ملت وقتى بیدار میشود، اینجور میتواند همه

اى که آنها درست کردند، خط تولیدى که براى به ثمر رساندن اهداف اسـتکبارىِ  رخانهکا
خودشان به وجود آوردند، این خط تولید را بیدارى یک ملـت اینجـور کُنـد یـا متوقـف      

ي ملتهـاى  ي ملتهاى مسلمان بیایند تـوى میـدان، چـه میشـود! اگـر همـه      میکند. اگر همه
فاقى در دنیا ن آمادگى را، همین حضور را پیدا کنند، چه اتّمسلمان همین بصیرت را، همی

افتد! از این میترسند. میخواهند صداى من و شما خاموش بشود و بـه گـوش ملتهـاى    مى
دیگر نرسد. میخواهند کارى کنند که ملتهاى دیگر نفهمند تـأثیر بیـدارى و بصـیرت یـک     

 ملت در حوادث عالم چقدر است.
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 6/11/1388، بهمن 6 يران در سالگرد حماسهدیدار مردم مازنددر 

   »   «   
ي ششم بهمـن  ؛ این تعبیر کمى است؟ حرف کوچکى است؟ قضیه1»شهر هزار سنگر«

ي تـاریخى خـود هـم منـدرج     آنقدر اهمیت داشت که امام بزگوار مـا آن را در وصـیتنامه  
یعنى فراموش نشود. حاال چرا فراموش نشود؟ براى اینکـه   کردند، آن را یادگار گذاشتند؛

ى یحوادث تاریخى، هم درس است، هم عبرت است. قضایاى جارى بر یک ملت، قضـایا 
هاى مختلف غالباً تکرار میشود. امروز بیست و هشت سـال از آن زمـان   است که در برهه

ورى اسـالمى هـم   میگذرد، اما راه جمهورى اسالمى که عوض نشده است؛ دشمنان جمه
فاق افتاد، میتواند براى امروز و براى آینده تا هر وقتـى  عوض نشدند. پس آنچه که آنجا اتّ

ي این اصـول و ایـن انقالبنـد، عبـرت باشـد،      ي الهى دلبستههکه ملت ایران به حول و قو
 درس باشد؛ لذا نباید فراموش بشود.

هـزار  «ر هـم عـرض کنـیم.    ي دیگل ششم بهمنِ آمل یک جملهیخوب، حاال در فضا
یعنى چه؟ ظاهر قضیه این است که در درون شهر، مردم در مقابل گروههاي اشرار  »سنگر

امـا مـن یـک تفسـیر      -حاال یا هزار تا، یا بیشتر یا کمتـر  -و متجاوز سنگر درست کردند
دیگرى دارم: این سنگرها سنگرهاى درون خیابانها نیست، این سنگرِ دلهاسـت؛ هـزار تـا    

ي باشـرفى، یـک   یست، هزاران سنگر است؛ به عدد هر مـؤمنى، هـر انسـان بـاانگیزه    هم ن
سنگر در مقابل تهاجم دشمن وجود دارد. اگر یک ملت وقتى به دنبال یک هدفى حرکت 

ى هستند، چـه بایـد کـرد در    یهاکردهمیکند، نداند سر راه او چه خطراتى است، چه کمین
خیال باشد، ضـربه خواهـد   یبندهاى خود را رها کند، ب مقابل اینها، خود را رها کند، قید و

ى که در جهت یک هدف بزرگى حرکت کردنـد و وسـط راه ضـربه    یي ملتهاخورد. همه
خوردند و گاهى آنچنان افتادند که دیگر قرنها بلند نشدند، مشکلشان از همـین جـا آغـاز    

ن آمـاده نکردنـد.   ي بـا آ شد: ندانستند چى در انتظار آنهاسـت و خـود را بـراى مواجهـه    
درسهاى گذشته این کمک را به مـا میکنـد کـه راهمـان را بفهمـیم، بشناسـیم، کمینهـا را        

 ها را بشناسیم.کردهبشناسیم، کمین
 

                                           
 مازندران. 1
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ان، بـا جسـمهاى   انقالب اسالمى با آن عظمت پیروز شد. مردم آمدند با تنهاى خودشـ 
زره خودشان در مقابل سالح عوامل رژیم جبار ایسـتادند و انقـالب را پیـروز    پناه و بىبى

کردند؛ بعد همین مردم آمدند به جمهـورى اسـالمى رأى دادنـد و جمهـورى اسـالمى را      
انتخاب کردند. خوب، یک انسان باانصاف و باشرف، در مقابل ایـن خواسـت مـردم چـه     

دنــد وســط میــدان، ادعــاى طرفــدارى از مــردم کردنــد، خودشــان را میکنــد؟ بعضــیها آم
دموکراتیک خواندند، خودشان را طرفدار خلق معرفى کردند؛ آن وقت با همین خلقى کـه  
این نظام را با این بهاى سنگین سر کار آورده بودند، شروع کردند به مقابله کردن. توشـان  

ي اینها با هـم  تظاهر به دین هم بود؛ همهمنافق بود، کافر صریح بود، طرفدار غرب بود، م
شدند یک جبهه، یک حرکـت، در مقابـل نظـام اسـالمى، در مقابـل ملـت ایـران. ادعـاى         

مـردم   يطرفدارى از مردم کردند، با مردم درافتادند؛ ادعاى طرفدارى از دموکراسـى و آرا 
و آزاداندیشـى و  ي آراء مردم درافتادنـد؛ ادعـاى روشـنفکرى    کردند، با آراء مردم و نتیجه

ي به که آمیخته -ى متفکّرین غربى رایآزادفکرى کردند، بطور متحجرانه چهارچوبهاى القا
قبول کردند؛ آمدند مقابل ملت ایران. اول با حرفهاى روشنفکرانه  -بدخواهى و بددلى بود

اض اعتـر  و به جمهورى اسالمى و بـه مبـانى امـام    روشنفکرانه شروع کردند به امامیا شبه
یواش رودربایستى را کنار گذاشتند، آمدند توى کردن، انتقاد کردن، حرف زدن؛ بعد یواش

ي مسـلّحانه یـا   ي سیاسـى را تبـدیل کردنـد بـه مبـارزه     ي فکرى را، مبـارزه میدان، مبارزه
ي اول اینها توى کشور ما اتّفاق افتاد؛ مال تاریخ نیسـت، مـال همـین دهـه     -اغتشاشگرى
 کردند مزاحمت کردن.  شروع -انقالب است

 

    ّ ِ 
اندازند، براى اینکه المللى ما این جنجالها را راه مىگاهى اینجور است که دشمنان بین
ى که بمجـردى کـه یـک    یدهى؛ مثل خیلى از دولتهاجمهورى اسالمى را وادار کنند به باج

بزرگتر، حاضر میشوند بـاج بدهنـد؛ بـاج     خطرى احساس میکنند، میروند در مقابل ارباب
کـس از  ما هم به هـیچ  -این را همه بدانند -پولى بدهند، باج سیاسى بدهند. امام باج نداد

 طرف ملت ایران و از طرف خودمان باج نخواهیم داد.
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 19/11/1388، ى ارتشیدر دیدار فرمانده و پرسنل نیروى هوا

        
اید و ما آن را به چشم دیـدیم، هـیچ   ي بزرگى که اکثر شما جوانها شنیدهدر آن حادثه

ى و اخالص وجود نداشت؛ به همین جهت هم این حادثه در یي خدااى جز انگیزهانگیزه
ى یوقت خود بسیار اثرگذار شد و در تاریخ هم ماندگار گردید. این خصوصیت کار خـدا 

یماند، اثر میگذارد؛ این اثر هم مخصوص همان زمانى که ایـن پدیـده   و مخلصانه است؛ م
ى اینجـورى اسـت. آن   یواقع شد، نخواهد بود؛ یک اثر مستمر و دائمى اسـت. کـار خـدا   

ي علوى و بـا امـام بیعـت کردنـد و یـک      ى آمدند مدرسهیروزى که جوانهاى نیروى هوا
ستى در انتظار آنهـا بـود، نـه    شکنى بزرگ سیاسى کردند، نه پسدى را شکستند، یک خط

مقامى، نه پولى، نه حتى تحسینى؛ آنچه احتماالً در انتظار آنها وجود داشت، تهدید بـود و  
ى یي خـدا ى وجود نداشت. آن روز این حادثهیي خدااى جز انگیزهخطر. پس هیچ انگیزه

 اثرگذار شد، امروز هم بعد از گذشت سى و یک سال همچنان اثرگذار است.
 
 1388/ 22/11بهمن،  22آفرین ایران در راهپیمایى م تشکر و قدردانى از حضور دهها میلیونى ملت شگفتىپیا

 ِ ؛        
سالگى انقالب  آیا حضور دهها میلیون انسان بصیر و پرانگیزه در جشن سى و یک

میزنند، » مردم«را که گاه ریاکارانه دم از خوردگان داخلى کافى نیست که معاندان و فریب
به خود آورد و راه و خواست مردم را که همان صراط مستقیم اسالم ناب 

 و راه امام بزرگوار است، به آنان نشان دهد؟ وآله)علیهاهللا(صلّیمحمدى
 

 28/11/1388، در دیدار جمعی از مردم آذربایجان

      
ى نزدیکـى نداشـتند، امـا مـردم تبریـز را خـوب       یگوار ما با اینکه با تبریز آشنارزامام ب

انگیـزى شـد،   ي اول انقالب که در جاهاى مختلف فتنهشناخته بودند. در آن قضایاى فتنه
گـران را خواهنـد داد، و   از جمله در تبریز، امام فرمودند که خود مردم تبریز جـواب فتنـه  

ت و آگاهى و بصیرت، چیز دیگـرى  یروى ایمان و غیرت و همدادند؛ همینجور شد. جز ن
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 ها و آن آتشها را خاموش کند.نمیتوانست آن فتنه

 

 (ره)     
ى است که در روز اول ترسیم یامروز حرکت انقالب، هدفهاى انقالب، همان چیزها

دفها با فطرت مردم هماهنگ بود، گوار و حکیم ما آنها را ترسیم کرد. این هرشد و امام بز
اى لذا مردم آن را گرفتند؛ والّا دل میلیونها مردم را به یک سمتى متوجه کردن، کار عادى

نیست. وقتى کسى با فطرت سخن میگوید، از خدا حرف میزند، فطرتها به او متوجه 
ِ «میشود؛  ْ

َ ْ  ِ   َ ْ َ ْ َ  ْ َ  ْ ِ
ُ ُ  َ ْ َ  َ َّ َ  َ  َ َّ َ  َ َّ  َّ ِ  َ  ْ ِ

ُ ُ  َ ْ َ  َ ْ َّ َ   ً َ

 ْ ُ َ ْ دست قدرت خداست که دلها را به یک سمتى هدایت میکند؛ لذا نتیجه این  1».َ
میشود. در بیست و دوم بهمن، جمعیتى که در سى و یکمین سال والدت انقالب اسالمى 

عیت سالهاى قبل بیشتر است؛ نه فقط کم نشده در خیابانها حضور پیدا میکنند، از جم
تر شده است؛ برخالف آن چیزى یاست، کمرنگ نشده است، بلکه پررنگتر شده است، قو

که در طبیعت عالم وجود دارد. شما یک سنگى را داخل آب بیندازید، یک موجى ایجاد 
میشود، تا  لحظه این موج کوچکتر، کمتر و نامحسوسترمیگذرد، لحظه هرچهمیکند؛ اما 

تمام میشود. گذشت زمان، امواج اجتماعى را خاموش میکند. این چه حقیقتى است که 
ي تر میکند؟ مثل حادثهروز برجستهگذشت زمان آن را خاموش نمیکند، بلکه روزبه

 بنکربال. آن روز در آن بیابان خالى و بدون حضور دوستان و پر از دشمنان، حسین
اش اسیر میشوند و آنها را میبرند و تمام. هادت میرسند، خانوادهو یارانش به ش (ع)على

اى که باید در ظرف ده روز، پانزده روز اثرى از امروز بعد از گذشت قرنها، همان حادثه
آن نمیماند و یادى از آن نمیشد، ببینید چقدر برجسته است؛ نه فقط در بین میلیونها شیعه 

على  بنان، بلکه در بین غیرمسلمانان، نام حسیندر کشورهاى مختلف، در بین مسلمان
ى میکند. انقالب اینجورى است. این یمثل خورشیدى میتابد؛ دلها را روشن میکند، راهنما

 ق بیشترى را روشن کرده است.یزمان گذشته است، حقا هرچهانقالب 
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 .برقرار کنى، ولى خدا بود که میان آنان الفت انداخت
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عقلى، بعضى از روى یک عده هم در داخل، بعضى از روى غفلت، بعضى از روى بى

عناد و دشمنى، هى علیه نظام جمهورى اسالمى، علیه این حرکت کلّى نظام حرف زدنـد؛  
هى گفتند: مردم، مردم، مردم! خوب، این مردم. بیست و دوى بهمن نشـان داد کـه مـردم    

گویند. غرّه شدند به توهمهایى که به آنهـا القـا شـد. خیـال     کجایند، چه میخواهند، چه می
دسـت   کردند یا خودشان را به نادانى زدند که مردم از انقالب دست شستند، مردم از امام

ت مـردم، ایمـان مـردم و       شستند. روز بیست و دوى بهمن، آگاهى و بصیرت مـردم، همـ
 ه آنها داد.اى بتوفیق الهى که شامل حال مردم شد، پاسخ کوبنده

 
 6/12/1388، در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

؛    ّ          
ت اصلى ى به دیگران داریم، مشترکاتى داریم؛ لیکن آن چیزى که هوییما یک شباهتها

 -و سیر بر مسـیر الهـى اسـت    که آن، اطاعت از خداى متعال -این نظام را تشکیل میدهد
بایستى محفوظ بماند. چالش واقعى و اصلى نظام ما از اول هم همین بـوده اسـت؛ یعنـى    
مخالفان، نظام را، این حرکـت بـر اسـاس حکـم الهـى و دیـن الهـى را برنمیتابنـد. چـرا          
برنمیتابند؟ حاال بعضى با یک نگاه عمیق و نافذشان میفهمند کـه ایـن یـک تحـدى علیـه      

ى است، لذا از این جهت با آن مواجهه میکنند؛ بعضى هم نگاه میکننـد، آثـار   هاى مادنظام
ه بایـد   هاى حزبب بر این نظام را در دنیا میبینند: همانطور که امام فرمودند هستهمترتّ اللـَّ

ي دنیاى اسالم تشکیل شود، میبینند تشکیل شده اسـت. میبیننـد دلهـا بـه سـمت      در همه
تـک مسـلمانها در   ت اسـالمى در تـک  کرده است. میبینند احساس هوی اسالم گرایش پیدا

ى آنها را تهدید میکند. بسیارى از نقاط جهان اسالم به وجود آمده است؛ و این، منافع ماد
به هر حال میفهمند منشأ، اینجاست؛ لذا مقابله میکنند، معارضـه میکننـد. واقعـاً مـا هـیچ      

ي استکبار در مقابـل او  ها با او شدید و جبههد معارضهنظامى را سراغ نداریم که تا این ح
 همدست و متحد باشد. از اول انقالب تا حاال این معنا وجود دارد.

 



886  / ،  ، 
؛         (ره) 

االطراف بود، یکى از اطراف شخصیت ایشان همین بود؛ که جامععلیه) اللَّه تعالى(رضوانامام
که  -بود. مثالً بمجرد اینکه نسبت به قانون قصاص یک حرکتى انجام گرفتحساس 

ي با فوراً حساسیت امام مطلب را درك کرد؛ فهمید که معارضه -خوب، یک قانون بود
قانون قصاص اسالمى، معنایش چیست؛ و آن برخورد عجیب و قاطع را که یادتان 

 س باشیم.هست، انجام داد. ما باید اینجور باشیم؛ باید حسا
 

 8/12/1388، ي همایش غزهکنندگان در افتتاحیهدر دیدار شرکت

؛         
من به شما عرض کنم: پیروزى ملت فلسـطین در بازگردانـدن حـق خـود، دشـوارتر      

 -اى که ملت ایران در ایجاد جمهورى اسالمى در ایـران داشـت. آن روز  نیست از پیروزى
ي عـالم  اگر کسى نگاه میکرد به صـحنه  -روزى که طاغوت بر این کشور حکومت میکرد

ي منطقه، جزو محاالت قطعى بود که رژیم طاغوت در اینجا تغییر پیـدا کنـد،   و به صحنه
آمد و به حسب آن هم اینکه تبدیل بشود به یک نظام اسالمى. این، جزو محاالت بنظر مى

زین عادى، چنین چیزى ممکن نبـود؛ مقـدور نبـود. قـدرت     موازین طبیعى، به حسب موا
قید و شرطش از رژیم شاه، نداشـتن هیچگونـه   مریکا در این منطقه و حمایت بىاکالم بى

یعنى امکانات ما آن روز در حال مبارزه، بسیار کمتر بـود   -امکانى براى مبارزین در اینجا
حـال ایـن   در عین -ر ساحل غربى دارنداز امکاناتى که امروز مردم شما در غزه دارند یا د

فاق افتاد، این محال ممکن شد و واقع شد؛ به برکت تداوم مبارزه، به برکـت توکـل بـه    اتّ
فـاق در  گوارمان. مـن میگـویم ایـن اتّ   رخدا، به برکت رهبرى عازم و جازم و قاطع امام بز

 مورد فلسطین ممکن است پیش بیاید. 
 

 13/12/1388، (ص)رسول اعظم در دیدار به مناسبت والدت حضرت

؛         ّ    
ما باید بیدار باشیم؛ حرف جمهورى اسـالمى ایـن اسـت. جمهـورى اسـالمى از اول      
تشکیل، جزو سطور اولِ اصلىِ اهداف خودش، یکى این را قـرار داد: اتحـاد مسـلمانان و    
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 ي فلسطین را.دیگر، و یکى هم مسئلهنزدیک کردن دلهاى آنها به یک
ي بسیار روشن و واضحى این دو نقطه، دو نقطهعلیه) اللَّه تعالى(رضواندر بیانات امام راحل

ي موضوعات و کم کردن اختالفات و کمرنگ ي اتحاد مسلمین در همهاست: یکى مسئله
مى و امثال اینها دو کردن اختالفات، و مانع شدن از اینکه اختالفات فکرى و فقهى و کال

 ي فلسطین.طرف را به عداوت بکشد و با هم دشمنى کنند، یکى هم مسئله
 

 1389/ 08/02ي سراسر کشور، در دیدار کارگران نمونه

 ؛      
بزرگوار ما که این راه را او به ما نشان داد؛ او مـا   رحمت خدا و سالم خداوند بر امام

این راه انداخت؛ او دست ما را گرفت؛ او با آن جوهر الهىِ خود ما را بیـدار کـرد    را توى
و به این وادى کشاند. هرچه این ملت پیشرفت کند، خداى متعال بر حسنات آن بزرگوار 

 خواهد افزود.  
 

 3/3/1389، (ع)آموختگان دانشگاه امام حسیندر جمع دانش

        
خرمشـهر  «اى که از امام بزرگوار ما نقل شده است و شما شنیدید که فرمود این جمله

ترین سخنى است که در این باب گفته شده اسـت؛  ، دقیقترین و حکیمانه»را خدا آزاد کرد
ـ«عیناً همان  َ  َ َّ  َّ ِ  َ  َ ْ َ َ  ْ ِ 

َ ْ َ َ منـدگان، در  قدرت خداى متعـال در دل رز  1».َ  
اراده و عزم پوالدین رزمنـدگان، در صـبر رزمنـدگان، در بـازوى توانـاى رزمنـدگان، در       

ه بود. معلوم است کـه قـدرت   کى به مادقدرت ابتکار رزمندگان تجلى پیدا کرد. دشمن متّ
ى با یک چنین هفت جوش معنویت و انسانیت را نـدارد.  یى توان ایستادگى و رویاروماد

ى بـا  است، امروز هم همینجور است عزیزان من! امروز هم قدرتهاى ماد همیشه همینجور
 -شانشان، با پیشرفتهاى علمىبا پولشان، با صنعتشان، با فناورى پیشرفته -ي توانشانهمه

ت را، فداکارى ي انسانى که ایمان را، عزم را، همى با آن مجموعهیقدرت مقابله و رویارو
 رفته، ندارند.را شاخص و معیار کار خود گ

 
                                           

 ] افکندى، تو نیفکندى، بلکه خدا افکند.و چون [ریگ به سوى آنان .17ي یهآ ي أنفال،سوره 1



888  / ،  ، 
 1389/ 03/ 13، (ع)در دیدار مداحان اهل بیت (س)ي زهرادر سالروز والدت حضرت فاطمه

    
ما احتیاج داریم که جوان ما امروز افتخار کند به اینکه متعلّق به ایران اسـالمى اسـت؛   

ر کند به دین خـود و بـه   ؛ افتخار کند به جمهورى اسالمى؛ افتخاافتخار کند به وجود امام
 مذهب خود و به پیروى اهل بیت. 

 
 در بیست و یکمین  (ره)ي تهران در حرم امام خمینىهاى نماز جمعهبهخط

 14/3/1389، (ره)سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى

          
ي ي زهرا، بانوى دو عـالم، سـیده  ي کبرى و فاطمهاین روزها ایام عید والدت صدیقه

ي خـالص الهـى مـدد بگیـریم و     است. از روح ملکوتى این بنـده  علیهـا) اهللا(سالمنساء عالمین
شاءاللَّه این نمـاز جمعـه را کـه بـه مناسـبت بیسـت و یکمـین سـالگرد رحلـت امـام           ان

ظماى پروردگار برگـزار  است، با احترام و تکریم به مقام این آیت ع علیه)اللَّه تعالى(رضوانراحل
کنیم و یاد و نام مبارك و ماندگار امام بزرگوارمان را همچنان کـه در ایـن بیسـت و یـک     
سال، ملت ما به بهترین وجهى در دل و جان خود، در زبان خود، در فضاى زندگى خـود  

 اند، باز هم حفظ کنیم و به پیش ببریم.حفظ کرده
  

؛            
ي اول عرایضى را عرض میکنم؛ نگاه به امـام از  ي امام بزرگوار در خطبهامروز درباره

ي منظر یک شاخص. این نگاه از این جهت اهمیت پیدا میکنـد کـه چـالش اصـلى همـه     
صیانت از جهتگیریهاى اصلى این انقالب یـا   -از جمله انقالبها -الت بزرگ اجتماعىتحو

ل ااین تحوى دارد و یل عظیم اجتماعى است که هـدفها ست. این مهمترین چالش هر تحو
 به سمت آن هدفها حرکت و دعوت میکند. این جهتگیرى باید حفظ شود.

 گیري به سمت هدفهاحفظ جهت دلیل اول؛
اگر جهتگیرى به سمت هدفها در یک انقالب، در یک حرکت اجتماعى صیانت نشود 
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خود تبدیل خواهد شد؛ در جهت عکس اهداف خـود   به ضدو محفوظ نماند، آن انقالب 
ي هـود، خـداى   ي مبارکهعمل خواهد کرد. لذا شما در قرآن مالحظه میکنید که در سوره

َ «متعال به پیغمبرش میفرماید:  ـ ُ َ ْ َ ـ  ِ  ُ ـ
َّ
ِ ْ ـ

َ ْ َ ـ   َ ـ  َ َ ـ   ْ ـ َ  َ  ْ ـ ِ
ُ
ـ   ْ ِ َ ـ ْ َ

 ٌ ـ را امر میفرماید به استقامت. استقامت، یعنى پایدارى؛ راه را مسـتقیم ادامـه    پیغمبر 1».َ
ي ي مقابل این حرکـت مسـتقیم در ایـن آیـه    دادن؛ در جهت درست حرکت کردن. نقطه

ـ«شریفه، طغیان قرار داده شده است؛  طغیان، یعنى سرکشى؛ منحرف شـدن. بـه   ».  
سانى که همـراه تـو و بـا تـو هسـتند، ایـن راه را       هم ک -شخصاً -پیغمبر میفرماید: هم تو

ٌ «درست ادامه بدهید و منحرف نشوید؛  ـ َ  َ ـ ُ َ ْ َ ـ  ِ  ُ
َّ
ى یي طباطبـا امـه مرحـوم علّ ». ِ

ي رحمـت  بزرگوار در تفسیر المیزان میفرماید: لحن این آیه، لحن تشدد است؛ هیچ نشانه
ّ«در این آیه نیست. خطاب به خود پیغمبر است؛  ـ  ّ ّ ي اول، در درجـه ».   

لذا این آیه به نحوى است که پیغمبر اکـرم  ». ـ«خود پیغمبر را مخاطب قرار میدهد: 
ـ«ي هود فرمودند: ي سورهدرباره ـ  ي هود مرا پیر کرد. این بخـاطر  ؛ سوره2»ّ 

من را «د که پیغمبر میفرماید ي هوهمین آیه است. در روایت است که آن بخشى از سوره
ي مبارکه است؛ بخاطر تشدیدى که در این آیه هست. در حالى که در ، همین آیه»پیر کرد

ـ «، اما عنـوان  »     «یک جاى دیگر قرآن هم دارد:  ـ 
 
ُ

ـ ى اسـت  خطـاب سـخت   -منحرف نشوید، از راه برنگردید -»       
که به خود پیغمبر است. این خطاب، دل پیغمبر را میلرزاند. این بخاطر همـین اسـت کـه    

ـ   -تغییر جهتگیریها و منحرف شـدن از راه اصـلى   ت اصـلى هـر انقالبـى بـه آن     کـه هوی
ـ  -جهتگیریهاست و در واقع، سیرت انقالبها همین جهتگیریهاى اصلى اسـت  ى راه را بکلّ

هدفهاى خود نمیرسد. اهمیت این قضیه از این باب اسـت   عوض میکند و این انقالب به
که تغییر جهتگیریها تدریجى است، نامحسوس است؛ اینجور نیست کـه از اول کـار، ایـن    

هـاى خیلـى کـوچکتر، ایـن تغییـر      فاق بیفتد؛ اول با زاویهدرجه اتّ 180تغییر جهتگیرى با 
بـا   -که صـراط مسـتقیم اسـت    -ي راه اصلىادامه پیدا میکند، فاصله هرچهشروع میشود؛ 

 روز بیشتر میشود. این یک جهت است.این انحراف، روزبه
                                           

 .112ي یهآ ي هود،سوره 1
 .192، ص 16بحاراالنوار،ج  2
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 دلیل دیگر؛ دشمن شناسی

آیند، معمـوالً  ت انقالب برمىجهت دیگر این است که آن کسانى که در پى تغییر هوی
آیند؛ آنچنانى حرکت نمیکنند کـه معلـوم بشـود اینهـا     با پرچم رسمى و با تابلو جلو نمى

ند با این حرکت مخالفت میکنند؛ حتى گاهى بعنوان طرفدارى از حرکت انقالب، یک دار
اقدامى میکنند، یـک اظهـارى میکننـد، کـارى میکننـد، زاویـه ایجـاد میکننـد؛ انقـالب از          

 افتد، برکنار میشود.ى دور مىجهتگیرى خود بکلّ
  

    ،       
فـاق نیفتـد، احتیـاج بـه شاخصـهاى      اى اینکه این جهتگیرى غلط و این انحـراف اتّ بر
ى وجود داشته باشد. اگر این شاخصها بـود، روشـن   ینى هست. باید سر راه، شاخصهامعی

افتد؛ اگر کسى هم در جهت فاق نمىبود، واضح بود، در معرض دید مردم بود، انحراف اتّ
ردم شناخته میشود؛ اما اگر شاخصى وجود نداشـت، آن  ي مانحراف کار کند، از نظر توده

ى خواهد شد.وقت خطر جد 
خوب، شاخص در انقالب ما چیست؟ این خیلى مهم است. سى سال است که مـا در  
جهت این انقالب حرکت میکنیم. ملت ما بصیرت بـه خـرج دادنـد، شـجاعت بـه خـرج       

ب را سى سال است شما داریـد جلـو   اً و انصافاً لیاقت به خرج دادند. این انقالدادند، حقّ
میبرید؛ اما خطر وجود دارد. دشمن انقالب، دشمن امام بیکار نمینشیند؛ سعى میکند ایـن  
انقالب را از پا در بیاورد. چه جور؟ با منحرف کردن راه انقالب. بنـابراین الزم اسـت مـا    

 شاخص داشته باشیم.

 هاامام و خط امام؛ بهترین شاخص
امام است. امـام بهتـرین شـاخص     هترین شاخصها، خود امام و خطّمن عرض میکنم ب

اى که وجود دارد، بنظر برسد، عیبى ندارد کـه  ي فاصلهبراى ماست. اگر این تشبیه با همه
ـ«تشبیه کنیم به وجود مقدس پیغمبر که قرآن میفرمایـد:    ْ ـ ُ َ  َ ـ  ْ ـ َ َ  َ ـ ْ

ُ
 ِ ـ َّ  ِ ـ ُ َ ٌ 

 َ َ ٌ  َ  ْ َ ِ  َ ِ ـ
ْ  َ ْ ـ َ ْ  َ  َ َّ  ُ ْ خود پیغمبـر اسـوه اسـت؛ رفتـار او، کـردار او،       1».َ

                                           
] رسول خدا سرمشقى نیکوست: براى آن کس که به خدا قطعاً براى شما در [اقتدا به .21ي یهآ ي أحزاب،سوره 1

 کند.یوان یاد مو روز بازپسین امید دارد و خدا را فرا
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َ «ي دیگر میفرماید: ي شریفهاخالق او. یا در یک آیه ـ ْ
ُ
 ْ ـ ُ َ  ْ َ  ْ َ ٌ  َ ـ َ  ـ ٌ َ ـ ْ ِ

 ُ ـ َ َ  َ ـ
َّ ابـراهیمِ پیغمبـر هـم ذکـر      اند. در اینجـا یـاران  ابراهیم و یاران ابراهیم اسوه 1؛»َ 

اند تا کسى نگوید که پیغمبر معصوم بود یا ابراهیم معصوم بود، مـا نمیتـوانیم از آنهـا    شده
ٌ «تبعیت کنیم؛ نه،  َ ـ ْ

ُ
 ْ ـ ُ َ  ْ َـ  ْ ـ َ  َ ـ ُ  ـ ٌ َ َ ـ ُ ـ  َّ ِ ْ ِ ِ ْ ـ

َ ِ  
ُ ـ  ْ ِ ُ ـ َ َ  َ ـ

َّ  َ  َ ـ ْ ِ
 َّ ِ  َ  ْ

ُ ْ ِ ْ ُ ِ  ْ َ  ِ َّ  ِ ُ  ْ ِ  َ ُ ُ ْ  ي شریفه.تا آخر آیه 2»َ
روِ راه ایـن انبیـاى عظـام اسـت،     در مورد امام بزرگوار که شاگرد این مکتب و دنبالـه 

ترین شاخصهاسـت؛ رفتـار امـام، گفتـار امـام.      همین معنا صدق میکند. خود امام برجسته
ي امـام آشـکارا   ، تدوین شـده اسـت. وصـیتنامه   خوشبختانه بیانات امام در دسترس است

ي انقالب تبیین میکند. نباید اجازه داد این شاخصـها  الضمیر امام را براى آیندهي مافىهمه
غلط تبیین شوند، یا پنهان بمانند، یا فراموش بشوند. اگر ایـن شاخصـها را مـا بـد تبیـین      

را در یک راه از دست بدهیم، یـا  نما کردیم، غلط ارائه دادیم، مثل این است که یک قطب
اى هـم  ى یا در یک بیابـان کـه جـاده   ینما از کار بیفتد. فرض کنید در یک مسیر دریاقطب

نماى انسان آسیب ببیند و از کار بیفتد؛ انسان متحیر میماند. اگر نظرات وجود ندارد، قطب
فتد، راه گم میشود؛ هر نما از کار بیامام، بد بیان شد، بد تبیین شد، مثل این است که قطب

ي خود، به میل خود حرفى میزند. بدخواهان هم در ایـن میـان از فرصـت    کسى به سلیقه
 استفاده میکنند، راه را جورى تبیین میکنند که ملت به اشتباه بیفتد.

  

         
او گفـت، همـانطور کـه    همانطور که خود  -مواضع امام بایستى بطور روشن و واضح

تبیین شود؛ این مالك راه امام و خط امام و صراط مستقیم انقالب است.  -خود او نوشت
خیلـى خـوب،    -این بحث دیگرى اسـت  -یک نفر صریح میگوید من امام را قبول ندارم

پیروان امام و طرفداران امام با کسى که صریح بگوید مـن امـام را قبـول نـدارم، راه او را     
ي انگشـت  امام، بـا اشـاره   دانم، حسابشان روشن است؛ اما اگر قرار است در خطّغلط می

                                           
 . 4ي یهآ ي ممتحنۀ،سوره 1
قطعاً براى شما در [پیروى از] ابراهیم و کسانى که با اویند سرمشقى نیکوست: آنگاه که . 4ي یهآ ي ممتحنۀ،سوره 2

 .ورزیمیپرستید بیزاریم. به شما کفر میما از شما و از آنچه به جاى خدا م«به قوم خود گفتند: 
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امام، این انقالب پیش برود، باید معلوم باشد، روشـن باشـد و مواضـع امـام بزرگوارمـان      

 بدرستى تبیین شود.

 آوري طرفدار براي امامروش غلط جمع
یا انکار کرد، یـا مخفـى    مد این و آن، برخى از مواضع حقیقى امام راانباید براى خوش

کـه بـراى اینکـه امـام      -و این فکر غلطـى اسـت   -نگه داشت. بعضى اینجور فکر میکنند
منـد شـوند،   پیروان بیشترى پیدا کند، کسانى که مخالف امام هستند، آنها هم به امام عالقه

ه، امـام  یم یا کمرنگ کنیم؛ نیبایستى ما بعضى از مواضع صریح امام را یا پنهان کنیم یا نگو
تش، شخصیتش به همین مواضعى است که خود او با صـریحترین بیانهـا، روشـنترین    هوی

الفاظ و کلمات، آنها را بیان کرد. همینها بود که دنیا را تکان داد. همین مواضع صریح بود 
هاى عظیم را مشتاق ملت ایران و بسیارى را پیرو ملت ایـران کـرد. ایـن نهضـت     که توده

هاى آن را میبینیـد، از ایـن   شما امروز در گوشه و کنار دنیاى اسالم نشانه عظیم جهانى که
 طریق به راه افتاد.

 ضرورت بیانِ صریح مواضع امام
امام را صریح باید آورد وسط میدان. مواضعش بر علیه اسـتکبار، مواضـعش بـر علیـه     

و دورویـان   ارتجاع، مواضعش بر علیه لیبرال دموکراسى غرب، مواضعش بر علیه منافقـان 
تأثیر آن شخصیت عظیم قرار گرفتند، این مواضـع  را باید صریح گذاشت. کسانى که تحت

را دیدند و تسلیم شدند. نمیشود بخاطر اینکه زید و عمـرو از امـام خوششـان بیایـد، مـا      
آیـد،  ى کـه بـه نظرمـان تنـد مـى     یمواضع امام را پنهان کنیم یا پوشیده کنیم یـا آن چیزهـا  

که ما آن دوران را به یـاد داریـم؛ دوران جوانیهـاى     -اى در یک دورانىعدهکمرنگ کنیم. 
مندان و طرفدارانى پیدا کند، بعضى از احکام اسالم را کمرنگ براى اینکه اسالم عالقه -ما

میکردند، ندیده میگرفتند؛ حکم قصاص را، حکم جهاد را، حکم حجاب را انکار و پنهان 
سالم نیست، قصاص از اسالم نیست، جهـاد از اسـالم نیسـت،    میکردند، میگفتند اینها از ا

براى اینکه فالن مستشرق یا فالن دشمن مبانى اسالمى از اسالم خوشش بیاید! این غلـط  
 یتش بایستى بیان کرد.است. اسالم را با کلّ
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 خیانت سلب هویت و خطّ امام، از امام
نفس او، به هدایت او جانشـان  امام، آن امامى نیست که ملت ایران به  امام منهاى خطّ

را کف دست گرفتند، فرزندانشان را بـه کـام مـرگ فرسـتادند، از جـان و مالشـان دریـغ        
ي عـالم بـه وجـود آوردنـد. امـام      نکردند و بزرگترین حرکت قرن معاصر را در این نقطه

ت از امام، خدمت به امـام نیسـت. مبـانى    ت است. سلب هویهویامام، امام بى منهاى خطّ
در  -اگـر کسـى نخواهـد مجاملـه کنـد، تعـارف کنـد        -امام، مبانى روشنى بود. این مبانى

کـه کوتـاه    -ي امامهاى امام، و بخصوص در وصیتنامهکلمات امام، در بیانات امام، در نامه
 منعکس است.   -ي آن مواضع استي همهشده

 نتایج مبانی روشن امام بر منفوریت مستکبرین
ن چیزى است که آن موج عظیم و سهمگین را علیه غارتگریهاى این مبانى فکرى هما

ــه ــرب و یک ــاى غ ــه    اتازیه ــد اینک ــال میکنی ــما خی ــود آورد. ش ــه وج ــا ب ــا در دنی مریک
مریکا به هر کشورى از این کشورهاى آسیا و خاورمیانه سفر اجمهورهاى گوناگون رئیس

یه آنهـا شـعار دادنـد،    ى مردم جمع شدند و علیکردند، حتى در بعضى از کشورهاى اروپا
همیشه اینجور بود؟ نه، این حرکت امام بود، افشاگرى امام بود، موضعگیرى امام بـود کـه   
استکبار را رسوا کرد، صهیونیسم را رسوا کرد، و روح مقاومت را در ملتهـا و بخصـوص   

 در جوامع اسالمى زنده کرد.

 اندیشی در انکار مواضع امامکج
اندیشى را هـم متأسـفانه   مواضع امام را انکار کنیم. این کجاندیشى است که ما این کج

جان افکار امام بودند یـا جـزو   بعضاً کسانى انجام میدهند که یک وقتى خودشان جزو مرو
اى پیروان امام بودند. حاال به هر دلیلى راهها کج میشـود، هـدفها گـم میشـود، یـک عـده      

ام و بـراى ایـن هـدفها حـرف زدنـد و      برمیگردند؛ بعد از آنکه سالهاى متمادى بـراى امـ  
 ایستند و آن حرفها را میزنند!حرکت کردند، در مقابل این اهداف و این مبانى مى

  

 ّ    
امام و راه امـام میشـود    ى دارد. مهمترینِ آنچه که در مورد خطّیخوب، خط امام اجزا
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وانها عرض میکـنم: برویـد   گفت، چند نکته است که من عرض میکنم. و بخصوص به ج

ي امام را بخوانید. امامى که دنیا را تکان داد، امامى اسـت کـه در ایـن وصـیتنامه     وصیتنامه
 منعکس است، در این آثار و گفتار منعکس است.

 ي اسالم ناب محمدي(ص)ترین جزء خط امام؛ مسئلهاولین و اصلی
ـ   ، مسـئله ترین نقطه در مبانى امام و نظرات امـام یاولین و اصل دى ي اسـالم نـاب محم

ستیز، اسالم عدالتخواه، اسالم مجاهـد، اسـالم طرفـدار محرومـان،     است؛ یعنى اسالم ظلم
اسالم مدافع حقوق پابرهنگان و رنجدیدگان و مستضـعفان. در مقابـل ایـن اسـالم، امـام      

اسالم ى یعنى یمریکاارا در فرهنگ سیاسى ما وارد کرد. اسالم » ىیمریکاااسالم «اصطالح 
تفـاوت در  خـواهى، اسـالم بـى   تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زیـاده تشریفاتى، اسالم بى

اندازى به حقوق مظلومان، اسالم کمک به زورگویان، اسالم کمـک بـه اقویـا،    مقابل دست
 ى.یمریکااي اینها میسازد. این اسالم را امام نامگذارى کرد: اسالم اسالمى که با همه
، فکر همیشگى امـام بزرگـوار مـا بـود؛ مخصـوص دوران جمهـورى       فکر اسالم ناب

ق اسالم ناب، جـز بـا حاکمیـت اسـالم و تشـکیل نظـام اسـالمى        اسالمى نبود؛ منتها تحقّ
ر اسـالمى نباشـد،   ي شریعت اسالمى و تفکّامکانپذیر نبود. اگر نظام سیاسى کشور بر پایه

زورگویـان عـالم، بـا زورگویـان یـک       امکان ندارد که اسالم بتواند با ستمگران عـالم، بـا  
ي واقعى و حقیقى بکند. لذا امام حراست و صیانت از جمهورى اسالمى را جامعه، مبارزه

اوجب واجبات میدانست. اوجب واجبـات، نـه از اوجـب واجبـات. واجبتـرین واجبهـا،       
 وابسـته  -به معناى حقیقى کلمـه  -صیانت از جمهورى اسالمى است؛ چون صیانت اسالم

 صیانت از نظام سیاسى اسالمى است. بدون نظام سیاسى، امکان ندارد. به

 جمهوري اسالمی؛ مظهر حاکمیت اسالم در نظر امام
جمهورى اسالمى را مظهر حاکمیت اسالم میدانست. براى همین، امام جمهـورى   ،امام

اسالمى را دنبال کرد، در راهش آن همه تالش کرد و با آن شدـ  ت و حد اى ت و اقتـدار پ
جمهورى اسالمى ایستاد. امام که دنبال قدرت شخصـى نبـود؛ امـام دنبـال ایـن نبـود کـه        

ي اسـالم بـود؛ لـذا پـاى جمهـورى      ي امام، مسـئله خودش بتواند قدرتى پیدا کند. مسئله
 اسالمى ایستاد. این مدل نو را امام به دنیا عرضه کرد؛ یعنى مدل جمهورى اسالمى.
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اسالمى، مبارزه با حاکمیتهاى زورگویانه و اقتـدارطلب  ترین مسئله در جمهورى یاساس
دنیاســت کــه در شــکلهاى مختلــف خــودش را نشــان میدهــد. حکومــت دیکتــاتورى و 
اقتدارطلب، فقط حکومت پادشاهان نیست؛ این یکى از انواع حکومت دیکتاتورى اسـت.  

د؛ هـر  حزبى در کشورها بـو آن زمان دیکتاتوریهاى چپ وجود داشت، که دیکتاتورى یک
کار میخواستند، با آحاد ملت میکردند؛ کسى هم به ملـت پاسـخگو نبـود. در واقـع ملـت      
دست یک اقلیت محدودى زندانى بود. ایـن هـم یـک نـوع دیکتـاتورى بـود. یـک نـوع         

نظامهـاى   -ساالرداران است که در نظامهاى بظاهر مردمدیکتاتورى هم دیکتاتورى سرمایه
میکند. این هم نوعى دیکتـاتورى اسـت، منتهـا دیکتـاتورى     تجلى پیدا  -لیبرال دموکراسى

دارهـا و صـاحبان ثروتهـاى    بسیار هوشمندانه و غیرمستقیم؛ در واقع دیکتـاتورى سـرمایه  
 بزرگ است.

 -جمهورى اسالمى را در مقابل این طاغوتهاى بشرى بـه وجـود آورد؛ اسـالم را    ،امام
معیـار   -خواسـت مـردم وجـود دارد    ي به مردم و رأى مـردم و که در دل اسالمیت، تکیه

کـى بـه   اصلى این نظام قرار داد. بنابراین جمهورى اسالمى، هم جمهورى است، یعنـى متّ 
مردم است؛ هم اسالمى است، یعنى متکى به شریعت الهى است. این یک مـدل نـو    يآرا

ي حاکمیـت  امام است. هـر کسـى دربـاره    ي در خطّاست؛ این یکى از شاخصهاى عمده
مهورى اسالمى برخالف این فکر کند، برخالف فکر امام است؛ مدعى نشـود کـه   نظام ج
حـال ایـن فکـر را دارد؛ نـه، فکـر امـام ایـن اسـت. ایـن          روِ امام است، در عـین او دنباله

 ي امام است.واضحترین خط از خطوط اندیشه

 ي امام بر مبناي اسالمشاخص دوم از خط امام؛ جاذبه و دافعه
ي جاذبـه و  ي امام و خط امام و راه مستقیم امـام، مسـئله  برنامه یک شاخص دیگر در

اى دارد. شان هم میدان وسـیع و گسـترده  ي امام بود. انسانهاى بزرگ، جاذبه و دافعهدافعه
منـد و متمایـل   همه جاذبه و دافعه دارند. شما با رفتار خودتان، یکى را به خودتان عالقـه 

شـان  ین جاذبه و دافعه است. اما انسانهاى بزرگ، جاذبهمیکنید، یکى هم از شما میرنجد؛ ا
ي آنها هم همینطور، یک طیف عظیمى را به آورد؛ دافعهیک طیف وسیعى را به وجود مى

 ى است.یي امام تماشاآورد. جاذبه و دافعهوجود مى
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ي امام بـود، بـاز مکتـب بـود، اسـالم بـود؛       ي امام و دافعهآنچه که مبنا و معیار جاذبه

دعاى ورود در ماه  -ي سجادیهدر دعاى صحیفه السالم)(علیهرست همانطورى که امام سجادد
ایـم کـه دعاهـاى امـام سـجاد      ر عرض کردهبه خداوند متعال عرض میکند. مکرّ -رمضان

هاى معارف اسالمى است. در این دعاها معارفى وجود دارد کـه  واقعاً جزو برترین گنجینه
ى نمیتواند بدست بیاورد؛ در دعاها صریح اینهـا بیـان   ینها را از روایات و آثار رواانسان ای

که دعـاى ورود در مـاه رمضـان     -ي سجادیهشده است. در دعاى چهل و چهارم صحیفه
ى را از خـداى متعـال بـراى مـاه     یحضـرت چیزهـا   -است و امام سجاد آن را میخواندنـد 
  «ى که درخواست میکننـد، ایـن اسـت:    یاي چیزهرمضان درخواست میکنند؛ از جمله

ـ ـ  ي دشمنانِ خودمـان صـلح کنـیم،    ؛ پروردگارا! از تو میخواهیم که با همه1»ـ 
ّـ «سلم و مدارا پیشه کنیم. بعد بالفاصله میفرمایند:   ّ ـ        

 ّ که من بخاطر تو با او دشمنى کـردم، در  ؛ مگر آن دشمنى 2»   
راه تو با او دشمنى کردم. این دشمنى است که ما هرگز با او دم از آشـتى نخـواهیم زد و   

 دل ما با او صاف نخواهد شد.
اى هـم  امام اینجورى بود؛ دشمنىِ شخصى با کسى نداشت. اگر کـدورتهاى شخصـى  

ى بـود. همـان   ب، براى امام بسـیار جـد  بود، امام زیر پا میگذاشت؛ اما دشمنى بخاطر مکت
ي مـردم، انـواع و اقسـام افکـار     روى تـوده  1341امامى که از اول شروع نهضت در سال 

گوناگون در میان مردم، اینجور آغوش باز کرده بود، مردم را از اهل هر قومى، از اهل هـر  
ى را یهـا موعـه گروه و مذهبى، با آغوش باز میپذیرفت، همین امام در اول انقالب یک مج

از خود طرد کرد. کمونیستها را صریح طرد کرد. آن روز براى خیلـى از ماهـا کـه در اول    
ل انقـالب، امـام   یاندرکار مبارزه بودیم، این کار امام عجیب بود. در همان اواانقالب دست

صریح در مقابل کمونیستها موضعگیرى کرد و اینهـا را از خـودش جـدا کـرد. در مقابـل      
سلکها و دلباختگان به نظامهاى غربى و فرهنگ غربى، امام قاطعیت نشان داد؛ اینها ملیبرال

 -اى نکرد. مرتجعین رارا از خود دور کرد، از خود جدا کرد؛ هیچ رودربایستى و مالحظه
ل ق الهى و روح قرآنى احکام اسالمى را قبول کننـد و تحـو  یکسانى که حاضر نبودند حقا

                                           
 . 188ص الصحیفۀالسجادیۀ،  1
 همان. 2
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دش طرد کرد. امام بارها مرتجعین را با تعبیـرات سـخت و تلـخ    از خو -درنعظیم را بپذی
ي فکرى و مبـانى اسـالمى   رهیمحکوم کرد، از خود دور کرد. در تبرّى از افرادى که در دا

 او قرار نمیگرفتند، امام تأمل نکرد؛ در حالى که با آنها هم دشمنى شخصى نداشت.
ین وصـیتنامه خطـاب میکنـد بـه     ي امـام؛ امـام در همـ   شما مالحظه کنید به وصیتنامه

ى که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امـام  یکمونیستها
ید و مجازاتى را که قانون و عدالت یرا مالحظه کنید. به اینها میگوید: شما داخل کشور بیا

حبس را یا سـایر  ید اعدام را یا یل کنید و مجازات شوید. یعنى بیابراى شما میگذارد، تحم
مجازاتها را تحمل کنید، براى اینکه خودتان را از عذاب الهى و نقمت الهى نجات دهیـد.  

یـد مجـازات   یبا اینها دلسوزانه حرف میزند. میفرماید: اگر شهامت این را هم ندارید که بیا
ت خودتان را قبول کنید، الاقل آنجا که هستید، راهتان را عوض کنید، توبـه کنیـد؛ بـا ملـ    

ایران، با نظام اسالمى، با حرکت اسالمى مقابلـه نکنیـد؛ بـراى قدرتمنـدان و زورگویـان،      
 نظام نباشید.پیاده

ي ي مکتب، با قاطعیت کامـل، جاذبـه و دافعـه   رهیامام دعواى شخصى ندارد؛ اما در دا
خود را اعمال میکند. این یک شاخص عمده از زندگى امام و مکتب امام اسـت. تـولّى و   

ر و فکر و مبانى اسالمى و مذهبى باشد؛ اینجا ي سیاست هم باید تابع تفکّى در عرصهتبرّ
 هم باید انسان مالك و معیار را این قرار بدهد؛ ببیند خداى متعال از او چه میخواهد.

 ادعاي خطّ امام و بلند کردن پرچم تعارض با اسالم و امام!
فتار و کردار او منعکس بـود، نمیشـود   با این روشى که امام در پیش گرفته بود و در گ

رِو امام بدانـد، امـا بـا کسـانى کـه صـریحاً پـرچم        امام بداند، دنباله انسان خود را در خطّ
ي با امام و اسالم را بلند میکنند، خودش را در یک جبهه تعریـف کنـد. نمیشـود    معارضه

بـر روى یـک    طلـب و منـافق  مریکا و انگلیس و سـیا و موسـاد و سـلطنت   اقبول کرد که 
محورى توافق کنند، حول یک محورى جمع بشوند، بعد آن محور باز ادعا کنـد کـه مـن    

 امامم! این نمیشود، این قابل قبول نیست. خطّ
و ناکسى ائتالف کرد. باید ببینیم دشمنان دیروز امام در برابر ما چـه  هرکس  نمیشود با

یکـاى مسـتکبر، صهیونیسـت    مراموضعى میگیرند. اگر دیدیم مواضع ما جورى است کـه  
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غاصب، مزدوران قدرتهاى گوناگون، مخالفین و معاندین امـام و اسـالم و انقـالب از مـا     
تجلیل میکنند، احترام میکنند، بایستى در مواضعمان شک کنیم؛ باید بدانیم که راه درسـت  

کیـه  و مستقیم را نمیرویم. این معیار است، این یک مالك است. امام هم بارها بر همـین ت 
جات امام وجود دارد، در اسناد قطعى فرمایشات امام ایـن  در نوشته -میکرد. امام میفرمود

 که اگر از ما تعریف کردند، بدانیم که خیانتکاریم. این خیلى مهم است. -هست
ي قـدس در روز  ي مسئلهکسانى بیایند درست در خط مقابل امام حرکت کنند، درباره

در روز عاشورا آن فضاحت را به بار بیاورند، بعـد مـا بـا    قدس آنجور موضعگیرى کنند، 
کسانى که با اساس مبناى امام و حرکـت امـام صـریحًا مخالفنـد، اظهـار همراهـى کنـیم،        
خودمان را در کنار اینها قرار بدهیم و تعریف کنیم، یا در مقابـل اینهـا سـکوت کنـیم؛ در     

دارد، این قابل قبول نیست. ملت هم ایـن  روِ امامیم! این امکان نیم ما دنبالهیعین حال بگو
 را خوب فهمیدند. ملت این را میبیند، میداند، میشناسد، میفهمد.

 گیریهاشاخص سوم از خط امام؛ محاسبات معنوي و الهی در تصمیم
ي محاسـبات  امام که خیلى مهم است، مسـئله  یک شاخص دیگر در مشى امام و خطّ

گیریهاى خود، در تدابیر خـود، محاسـبات معنـوى را    معنوى و الهى است. امام در تصمیم
ي اول قرار میداد. یعنى چه؟ یعنى انسان براى هر کارى که میخواهـد بکنـد، در   در درجه
ي اول هدفش کسب رضاى الهى باشد؛ کسب پیروزى نباشد، بدست گرفتن قدرت درجه

. ایـن یـک.   نباشد، کسب وجاهت پیش زید و عمرو نباشد. هدف اول، رضاى الهى باشـد 
ي الهى اطمینان و اعتماد داشته باشد. وقتى انسـان هـدفش رضـاى خـدا     بعد هم به وعده

ي الهى هم اعتماد و اطمینان داشت، آن وقت دیگر یأس معنـا نـدارد، تـرس    بود، به وعده
 معنا ندارد، غفلت معنا ندارد، غرور معنا ندارد.

بتال به یأس نشد؛ آن وقتـى هـم کـه    امام آن وقتى که تنها بود، مبتالى به ترس نشد، م
ي ملت ایران یکصدا نام او را فریاد زدند، بلکه ملتهاى دیگر هم به او عشق ورزیدنـد  همه

ي متجاوزین عراقى و این را ابراز کردند، دچار غرور نشد. آن وقتى که خرمشهر به وسیله
ا بـا دالورى و  از دست رفت، امام مأیوس نشد؛ آن وقتى هم که خرمشهر را رزمندگان مـ 

؛ یعنـى مـا   »خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد   «فداکارى خود گرفتند، امام مغرور نشد؛ فرمـود  
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ي حوادث گوناگون دوران زعامت آن بزرگوار، امام همینجـور بـود.   ایم. در همههیچکاره
آن وقتى که تنها بود، وحشت نکرد؛ آن وقتى که غلبه و قدرت بـا او بـود، مغـرور نشـد؛     

 د. این اعتماد به خداست. وقتى رضاى خدا بود، قضیه این است.غفلت هم نکر
َ «میفرمایـد:  » انّـا فتحنـا  «ي ي الهى باید اعتماد کرد. خداى متعـال در سـوره  به وعده

 ِ ْ ـ ّ  َّ ـ َ  ِ ـ َّ ِ  َ ِّ ـ
َّ  ِ ِ

ْ ُ ْ  َ  َ ِ
ْ ُ ْ  َ  ِ ِ ُ ْ  َ  َ ِ ُ ْ  ِ ّ َ صوصـیت  خ 1؛» ُ

ي الهى را قبول ندارند، منافق و مشرك از جمله این است که به خدا سوءظن دارند، وعده
ـَ َ  َ «باور ندارند. اینکه خدا میگوید:  ـَ ُ َ ـ  َّ  ّ َ ـ  ي ایـن را آدم مـؤمن بـا همـه     2،»َ ُ

َ «وجود قبول دارد؛ منافق این را قبول ندارد. خداوند میفرمایـد:   ـ ِ  ْ ِ ْ ـ
َ َ  َ ـ ِ َ  َ  ِ ْ ـ ّ

 ً ـ َ  ْ َ  َ  َ َّ َ َ  ْ ُ َ  َّ َ
َ
 َ  ْ ُ َ َ َ  َ  ْ ِ ْ

َ َ  ُ کسـانى کـه بـه خـدا سـوءظن دارنـد،        3». َّ
 وضعیتشان اینجور است.

 ي الهیاطمینان امام به وعده
ا ي الهى اطمینان داشت. ما براى خدا مجاهدت میکنـیم، قـدم بـراى خـد    امام به وعده
آنچنان که  -آوریم؛ نتیجه را خداى متعالي تالش خودمان را به میدان مىبرمیداریم، همه

ق خواهد داد. ما براى تکلیف کار میکنیم؛ اما خـداى متعـال بـر    تحقّ -وعده فرموده است
همین عمل براى تکلیف، بهترین نتیجه را به ما خواهد داد. این یکى از خصوصیات مشى 

 ت. راه انقالب، صراط مستقیم انقالب این است.امام و خط امام اس
ى که در همین زمینه وجـود داشـت، رعایـت تقـواى عجیـب امـام در       ییکى از چیزها

ي امور بود. تقوا در مسائل شخصى یک حـرف اسـت؛ تقـوا در مسـائل اجتمـاعى و      همه
مسائل سیاسى و عمومى خیلى مشکلتر است، خیلى مهمتر است، خیلى اثرگـذارتر اسـت.   

یم؟ اینجا تقوا اثر میگذارد. ممکـن  یا نسبت به دوستانمان، نسبت به دشمنانمان چه میگوم
ي او چگونـه قضـاوت میکنیـد؟ اگـر     است ما با یکى مخالف باشیم، دشمن باشیم؛ درباره

                                           
انـد،  پیشه و مردان و زنان مشرك را که به خـدا گمـان بـد بـرده    و [تا] مردان و زنان نفاق .6ي یهآ ي فتح،سوره 1

  .عذاب کند
 . دهدیکند، یارى می] او را یارى مو قطعاً خدا به کسى که [دین. 40ي یهآ ي حج،سوره 2
باد. و خدا بر ایشان خشم نموده و لعنتشان کرده و جهـنّم را بـراى آنـان    بد زمانه بر آنان  .6ي یهآ ي فتح،سوره 3

 ] بد سرانجامى است!آماده گردانیده و [چه
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ي آن کسى که با او مخالفید و با او دشمنید، غیـر از آن چیـزى باشـد    قضاوت شما درباره

اى کـه اول عـرض   ي شـریفه ي تقواسـت. آیـه  ى از جادهاین تعدکه در واقع وجود دارد، 
 «کردم، تکرار میکنم: 

ً
ـ  ً ـ ْ َ  ُ ُ  َ  َ َّ  ُ َّ  ُ َ  َ

َّ  َ ُّ َ . قول سدید، یعنى اسـتوار  1» 
و درست؛ اینجورى حرف بزنیم. من میخواهم عرض بکنم به جوانان عزیزمان، جوانهـاى  

مؤمن و عاشق امام، که حرف میزنند، مینویسـند، اقـدام میکننـد؛ کـامالً رعایـت      انقالبى و 
کنید. اینجور نباشد که مخالفت با یک کسى، مـا را وادار کنـد کـه نسـبت بـه آن کـس از       

کس نباید ظلـم  ى کنیم، تجاوز کنیم، ظلم کنیم؛ نه، ظلم نباید کرد. به هیچي حق تعدجاده
 کرد.

 ي اماماي از رعایت تقواخاطره
من یک خاطره از امام نقل کنم. ما یک شـب در خـدمت امـام بـودیم. مـن از ایشـان       

هـاى  نمیخواهم اسم بیاورم؛ یکى از چهـره  -پرسیدم نظر شما نسبت به فالن کس چیست
 -معروف دنیاى اسالم در دوران نزدیک به ما، که همه نام او را شـنیدند، همـه میشناسـند   

آمیـزى راجـع بـه آن    تي مذم: نمیشناسم. بعد هم یک جملهامام یک تأملى کردند، گفتند
صبح بـا   -درست یادم نیست -فرداشخص گفتند. این تمام شد. من فرداى آن روز یا پس

امام کارى داشتم، رفتم خدمت ایشان. بمجردى که وارد اتاق شدم و نشستم، قبل از اینکه 
ع به آن کسى که شـما دیشـب یـا    من کارى را که داشتم، مطرح کنم، ایشان گفتند که راج

آمیـزى را کـه بعـد از    تي مـذم یعنى آن جمله». همین، نمیشناسم«پریشب سؤال کردید، 
آمیـز  تي مـذم گفته بودند، پاك کردند. ببینید، این خیلى مهم است. آن جمله» نمیشناسم«

ه کـه آن  ى از یـادم رفتـ  نه فحش بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود؛ خوشبختانه من هم بکلّ
حافظگى من بود؛ نمیدانم چه بود، جمله چه بود؛ یعنى یا تصرف معنوى ایشان بود، یا کم

آمیزى بود. همین را ایشان آن شب گفتند، دو تي مذماما اینقدر یادم هست که یک جمله
روز بعدش یا یک روز بعدش آن را پاك کردند؛ گفتند: نه، همان نمیشناسم. ببینیـد، اینهـا   

ْ «ت؛ اسوه اس ُ َ  َ  ْ َ َ  َ ْ
ُ
 ِ َّ  ِ ُ َ ٌ  َ َ ٌ«2. 

                                           
 اید، از خدا پروا دارید و سخنى استوار گویید.اى کسانى که ایمان آورده. 70ي یهآ ي أحزاب،سوره 1
 .رسول خدا سرمشقى نیکوست] قطعاً براى شما در [اقتدا به .21ي یهآ ي أحزاب،سوره 2
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ي زیدى که شما او را قبـول نداریـد، دو جـور میشـود حـرف زد: یـک جـور        درباره
اى از ظلـم  آنچنانى که درست منطبق با حق است، یک جور هم آنچنانى کـه در آن آمیـزه  

. درست همانى که حق است، صدق وجود دارد. این دومى بد است، باید از آن پرهیز کرد
ید، نه بیشتر. این یاست و شما در دادگاه عدل الهى میتوانید راجع به آن توضیح دهید، بگو

 امام است که ماها باید به یاد داشته باشیم. یکى از خطوط اصلى حرکت امام و خطّ

 هاي مختلفشاخص چهارم از خط امام؛ نقش مردم در عرصه
امام، نقش مردم است؛ هم در انتخابـات کـه امـام در     ى خطّیکى دیگر از خطوط اصل

انتخابـات، در مسـائل گونـاگون     این کار واقعاً یک حرکت عظیمى انجام داد، هم در غیـر 
ي اول قرن بیستم، دوران انقالبهـاى  که نیمه -اجتماعى. در هیچ انقالبى در دوران انقالبها

تلفى بـا شـکلهاى مختلـف بـه وجـود      گوناگون است؛ در شرق و غرب دنیا انقالبهاى مخ
سابقه ندارد که دو ماه بعد از پیروزى انقالب، یک رفراندوم عمومى بـراى انتخـاب    -آمد
فـاق افتـاد.   ت امام در ایران این اتّي حکومت و نظام حکومتى انجام بگیرد؛ اما به همشیوه

. در آن هنوز یک سال از انقالب نگذشته بود که قـانون اساسـى تـدوین و تصـویب شـد     
ماههاى اول که تدوین قانون اساسى هنوز انجام نشده بود و تأخیر افتاده بود، یادم هسـت  

تلخـى  با اوقات -آن وقت ایشان هنوز قم بودند -یک روز امام ماها را خواستند، رفتیم قم
گفتند که قانون اساسى را زودتر تدوین کنید. آن وقت انتخابات مجلس خبرگان راه افتـاد  

خبرگان را براى تدوین قانون اساسى انتخاب کردند؛ بعد هـم کـه قـانون اساسـى      و مردم
تدوین شد، آن را به رأى عمومى گذاشتند؛ رفراندوم شد، مردم قانون اساسـى را انتخـاب   

تـرین دوران  کردند. بعد هم انتخابات ریاست جمهورى و مجلس برگزار شـد. در سـخت  
نتخابات تعطیل نشد؛ حتـى تـا امـروز یـک روز     جنگ که تهران زیر بمباران دشمن بود، ا

انتخابات در ایران تأخیر نیفتاده اسـت. کـدام دموکراسـى را در دنیـا شـما سـراغ داریـد؟        
مـردم بـه صـندوقها     ياى، با این دقت، سر موقـع، آرا انقالبها که هیچ؛ در هیچ دموکراسى

 امام است. ریخته نمیشود. این خطّ
ها مردم مورد توجه امام قرار گرفتنـد و امـام بـه نقـش     در غیر مسائل انتخابات هم بار

ى گفتنـد: اگـر مسـئولین    یي روشن کردند، گاهى تصریح کردند؛ در یـک جاهـا  آنها اشاره
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فالن کار را که باید انجام بدهنـد، انجـام ندهنـد، مـردم خودشـان وارد میشـوند و انجـام        

 میدهند.

 شاخص پنجم از خط امام؛ جهانی بودن نهضت
امام، جهانى بودن نهضت است. امام نهضـت را   ي دیگر از نقاط روشن خطّیک نقطه

ي ملتهـاى مسـلمان، بلکـه غیرمسـلمان     جهانى میدانست و این انقالب را متعلق بـه همـه  
ى نداشت. این غیر از دخالت در امور کشورهاسـت، کـه مـا    یمعرفى میکرد. امام از این ابا

ه سبک استعمارگران دیروز است، که ما این کار نمیکنیم؛ این غیر از صادر کردن انقالب ب
ي رحمـانى  را نمیکنیم، اهلش نیستیم؛ این معنایش این است که بوى خـوش ایـن پدیـده   

شان چیست، ملتهاى مسلمان بداننـد کـه   باید در دنیا پراکنده شود، ملتها بفهمند که وظیفه
ضعگیرى امام در باب ي این نگاه جهانى، موتشان چگونه است و کجاست. یک نمونههوی

ي ي سـرطانى اسـت. خـوب، غـده    فلسطین است. امام صریحاً فرمود: اسرائیل یـک غـده  
سرطانى را چکار میکنند؟ غیر از قطـع غـده، چـه عالجـى میتـوان بـراى آن کـرد؟ امـام         

ي کسى را نکرد. منطق امام این بود. این حرف شعارى نیست؛ این منطقى اسـت.  مالحظه
ریخى است. در طول تاریخ، کشـورى وجـود داشـته اسـت بـه نـام       فلسطین یک کشور تا

اند با عنیفتـرین و شـدیدترین   اى با پشتیبانى قدرتهاى ستمگر عالم آمدهفلسطین. یک عده
اند؛ کشـتند، تبعیـد کردنـد، شـکنجه کردنـد،      وجهى این ملت را از این کشور بیرون کرده

ي فلسـطینى در  چنـد میلیـون آواره  کـه امـروز    -اهانت کردند، این ملت را بیرون کردنـد 
کشورهاى همجوار فلسطین اشغالى و در کشورهاى دیگر زندگى میکنند؛ اغلب هم تـوى  

ـ   در واقع آمدند کشور را از صحنه -هاهاردوگا ى از ي جغرافیا حذف کردنـد، ملـت را بکلّ
ى جعلى و جدیدى به جاى آن تحمیـل کردنـد و   یهستى ساقط کردند، یک واحد جغرافیا

ي ش را گذاشتند اسرائیل. ببینید منطق چه اقتضا میکند؟ حرفى که ما در مورد مسـئله اسم
 فلسطین داریم، یک حرف شعارى نیست؛ یک حرف صددرصد منطقى است.

مریکـا ملحـق شـد،    ایک عده قدرتمند که در رأس آنها اول انگلـیس بـود، بعـد هـم     
ور فلسطین و ملت فلسـطین بایـد   اند میگویند کشروِ آنها هم کشورهاى غربى، آمدهدنباله

اى به نام ملت اسـرائیل  حذف بشوند تا به جاى آن، کشورى به نام اسرائیل و ملت جعلى
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به وجود بیاید. این یک حرف؛ یک حرف دیگر هم در مقـابلش هسـت کـه حـرف امـام      
است؛ میگوید: نه، این واحد جعلى و تحمیلى باید حذف شود؛ به جاى آن، ملت اصلى و 

ى اصلى سر کار بیاید. از این دو حرف، کدام منطقى است؟ یصلى و واحد جغرافیاکشور ا
آن حرفى که متکى به سرنیزه و سرکوب است و میخواهد یک نظام سیاسى را، یک واحد 

ي جغرافیا حذف کنـد، ایـن   ى از صحنهىِ تاریخى را با چند هزار سال سابقه، بکلّیجغرافیا
ى باید بماند، آن واحـد  ینه، این واحد اصلى جغرافیا منطقى است یا آن حرفى که میگوید

ترین حرفى است کـه در  یجعلى و تحمیلى باید از بین برود؟ امام این را میگفت. این منطق
ي فلسطین میشود گفت. امام این را گفـت؛ صـریح   باب اسرائیل غاصب و در باب مسئله

اى کـه  هم بیان کنـد، یـک عـده   هم این را بیان کرد. حاال اگر کسى این حرف را به اشاره 
ند، میگویند آقا چرا این حرف گفته شد؟! خوب، این حـرف امـام اسـت؛    اامام مدعى خطّ

ي آزادگان عالم، ي مسلمانان عالم، همهاین منطق امام است؛ این منطق صحیح است؛ همه
طرف باید این حرف را قبول کنند و بپذیرند. این، درسـت اسـت. ایـن، موضـع     یملتهاى ب

 امام است.

 شاخص ششم از خط امام؛ معیارِ قضاوت در مورد اشخاص
امام و راه امام این است که امـام بارهـا فرمـود     ي اساسى دیگر در مورد خطّیک نکته

ي اشـخاص،  قضاوت در مورد اشخاص باید با معیار حال کنونى اشخاص باشـد. گذشـته  
معلـوم نباشـد. انسـان بـه آن     مورد توجه نیست. گذشته مال آن وقتى است که حال فعلى 

ک کند و بگوید: خوب، قبالً اینجورى بوده، حاال هم البـد همـانجور اسـت.    گذشته تمس
ى نـدارد.  یي مقابل آن گذشته بود، آن گذشته دیگر کـارا اگر حال فعلى اشخاص در نقطه

و جنـاب زبیـر   با جناب طلحـه   والسالم)ة الصال(علیهاین همان قضاوتى بود که امام امیرالمؤمنین
کرد. شما باید بدانید طلحه و زبیر مردمان کوچکى نبودند. جناب زبیر سـوابقى درخشـان   
دارد که نظیر آن را کمتر کسى از اصحاب امیرالمؤمنین داشت. بعد از به خالفـت رسـیدن   

بکر چند نفـر از صـحابه بلنـد شـدند،     بکر، در همان روزهاى اول، پاى منبر ابىجناب ابى
طالب است. اسـم ایـن   ابى بنلفت کردند، گفتند: حق با شما نیست؛ حق با علىاظهار مخا

ى نیست که شیعه نقل کرده باشد؛ نـه، ایـن در   یاشخاص در تاریخ ثبت است. اینها چیزها
بکر بلنـد  ي کتب تواریخ ذکر شده است. یکى از آن اشخاصى که پاى منبر جناب ابىهمه

ي زبیر اسـت. مـابین آن روز و   ، زبیر است. این سابقهشد و از حق امیرالمؤمنین دفاع کرد
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روزى که زبیر روى امیرالمؤمنین شمشیر کشید، فاصله بیسـت و پـنج سـال اسـت. حـاال      

ت از طرف طلحه و زبیر اعتذار میکنند، میگویند آنها اجتهادشان بـه اینجـا   برادران اهل سنّ
ها در مقابل خـداى متعـال چـه    منتهى شد؛ خیلى خوب، حاال هر چى. ما راجع به اینکه آن

ن در مقـام آن نیسـتیم؛ امـا امیرالمـؤمنین بـا اینهـا چـه کـرد؟ جنگیـد.          وضعى دارنـد، اآل 
امیرالمؤمنین از مدینه لشکر کشید، رفت طرف کوفه و بصره، براى جنگ با طلحه و زبیـر.  

 یعنى آن سوابق محو شد، تمام شد. امام مالکش این بود، معیارش این بود.
با امام از پاریس تو هواپیما بودند و آمدنـد ایـران؛ امـا در زمـان امـام بخـاطر       بعضیها 

خیانت اعدام شدند! بعضیها از دورانى که امام در نجف بود و بعد که به پاریس رفت، بـا  
ایشان ارتباط داشتند، در اول انقالب هم مورد توجه امام قرار گرفتند؛ اما بعد رفتار اینهـا،  

موجب شد که امام اینها را طـرد کـرد، از خـودش دور کـرد. میـزان،       هاى اینهایموضعگیر
وضعى است که امروز بنده دارم. اگر خداى نکرده نفس اماره و شـیطان، راه را در مقابـل   
من منحرف کردند، قضاوت چیز دیگرى خواهد بود. مبناى نظام اسالمى این است و امـام  

 اینجورى عمل کرد.
  

      ِّ  ِ   ِ 
امام میشود بیان کرد. آنچه که عـرض   ي راه امام و خطّخطوط دیگرى را هم در زمینه

ـ   اب، شد، مهمترین و مؤثرترینها بود. خوب است برادران، جوانان، اهل فکر و تحقیـق، طلّ
مانَد؛ این متنها دانشجویان، روى این مبانى فکر کنند، روى اینها کار کنند. فقط متن باقى ن

 درست توضیح داده شود، تبیین شود.
  

     ّ    
روز ت واقعى این انقالب را روزبـه امام و شخصیت امام و هوی پروردگارا! محور خطّ
  1تر کن.در میان ملت ما برجسته

 

                                           
در مراسـم  «و » 1368/ 03/ 23مراسم بیعت جمع کثیرى از دانشجویان و دانشگاهیان، «مضمون این مطلب در  1

در «و » 1368/ 04/ 12بیعت اقشار مختلف مردم استانهاى ایـالم و فـارس و گروهـى از طلّـاب پاکسـتانى،      
 نیز تکرار شده است. » 14/3/1379 )،خمینى(رهاجتماع بزرگ عزاداران در صحن مطهر امام 
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 18/3/1389، در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمى

  (ره)    ؛     
خوشبختانه مردم کشور برخالف انتظارى که مخالفین نظام و دشـمنان نظـام داشـتند،    

مندنـد.  اً و انصافاً خوب حالتى از خودشان نشان دادند. مردم نشان دادند به امام عالقـه حقّ
ما میدهند، امسال آمار حضور مـردم  ي سالها به ى که همیشه و در همهیطبق همین آمارها

از سال قبل و سال قبلتر بیشتر است. خوب، این معنایش چیست؟ ایـن همـه جمعیـت از    
تهران و از شهرستانها جمع بشوند بیایند توى هواى گـرمِ آن روز، چنـد سـاعت در زیـر     

 -انى بـود سـایب سقفى، سایبانى، نیمـه ى که ما بودیم، باز یک نیمهیحاال آنجا -آفتاب بمانند
در این صحنهاى وسیع، توى ایـن مسـیر، تـوى ایـن خیابانهـا، ایـن جمعیـت متـراکم در         

زهرا، زنها، مردها، کودکان؛ شنیدم بعضیها هفت ساعت، هشت ساعت زیـر آفتـابِ   بهشت
ل کردند، که واقعاً جاى تقدیر و تشکر از مردم دارد. من همینجا الزم میـدانم از  آنجا تحم

حضار این اجتماع عظیم، بخاطر این همه وفـادارى، صـمیمانه تشـکر     ملت عزیزمان و از
 کنم و از ته دل قدردانى کنم.

  

    ، ؛        
اینها خیلى مهم است. با گذشت بیست و یک سال از رحلت امـام، مـردم اینجـور بـه     

ى اسـت  یقالب است، مظهر دین است، مظهر آن آرمانهااند. خوب، امام مظهر انامام دلبسته
بار چشم ما را به روى این آرمانها بـاز کـرد و مـا را بـه     که او به آنها دعوت میکرد و اول

ى ایـن ملـت بـراى پیمـودن مـدارج      یسمت این آرمانها هدایت کرد؛ کسى که منادى توانا
احترام میگذارند، معنایش ایـن  اعتال و کمال بود. وقتى مردم به انسانى با این خصوصیات 

ى است که سـعادت  یاست که به این آرمانها احترام میگذارند. این آرمانها هم همان چیزها
 یک ملت را تأمین میکند.  

  

          
قبـول   ملتى که بانشاط باشد، ملتى که باایمان باشد، ملتى کـه اسـالم را از بـن دنـدان    
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داشته باشد، ملتى که خود را باور داشته باشد، به خداى خود اعتمـاد داشـته باشـد، هـیچ     
مانعى نمیتواند از پیمودن راه کمال در برابر او جلوگیرى کند. خوب، اینها خیلـى اهمیـت   

ي حضور عـاطفى و عقالنـى و   ي یک چنین ملتى هستید. این در عرصهدارد. شما نماینده
، آن هم حضور در انتخابات چهل میلیونىِ سال گذشـته؛  ند معنوى با اماماحساساتى و پیو

 اینها خیلى ارزش دارد، اینها خیلى معنا دارد. 
 

 2/4/1389، ت علمى دانشگاههاأهی در دیدار اعضاى بسیجى

       
ى بلنـدیها، بعـد از چنـد روز    ي پاوه را شماها میدانیـد کـه در پـاوه بـر رو    البد قضیه

 همراهش، محاصره شده بودند؛ ضـد انقـالب   جنگیدن، مرحوم چمران با چند نفرِ معدود
اینها را از اطراف محاصره کرده بود و نزدیک بود به اینها برسند کـه امـام اینجـا از قضـیه     

همـه برونـد طـرف پـاوه؛ دوى     یک پیام رادیویی از امام پخـش شـد کـه    مطلع شدند، و 
بعدازظهر این پیام پخش شد؛ ساعت چهار بعدازظهر من توى این خیابانهاى تهران شـاهد  
بودم که همینطور کامیون و وانت و اینها بودند که از مردم عادى و نظامى و غیرنظـامى از  

ي شهرسـتانهاى دیگـر، راه افتادنـد برونـد طـرف پـاوه. بعـد از        تهران و همینطور از همه
اى کـه مـا بـودیم بـه     شهید چمران آمده بود تهران، تـوى جلسـه   ي پاوه که مرحومقضیه

اى وجـود  ي عـاطفى وزیرِ وقت گزارش میداد که بین اینها هم از قدیم یک رابطـه نخست
داشت. مرحوم چمران توى آن جلسه اینجورى گفت: وقتى سـاعت دو پیـام امـام پخـش     

ز حرکـت مـردم بـه آنجـا     شد، بمجرد پخش پیام امام و قبل از آنى که هنوز هیچ خبرى ا
برسد، ما احساس کردیم که کأنه محاصره باز شد. میگفت: حضور امام و تصـمیم امـام و   

آسا و بمجرد اینکه پیام امام رسید، کأنه بـراى مـا   ر بود که بصورت برقپیام امام آنقدر مؤثّ
نشاط ي خودش را از دست داد و ما انقالب روحیه ي آن فشارها به پایان رسید؛ ضدهمه

ي محاصره را شکستیم و توانستیم بیاییم بیـرون. آنجـا   پیدا کردیم و حمله کردیم و حلقه
وزیر وقت خشمگین شد و به مرحوم چمران توپید که ما این همه کار کردیم، این نخست

 ي این را به امام مستند میکنى؟!  همه تالش کردیم، تو چرا همه
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    ؛       
نظیر بود که در انقالب اتفاق افتاد. این هم برخاسـته و  بسیج یک حرکت عجیب و بى

اى بود که خداى متعال در دل آن مـرد  ي حکمت الهىي از آن سرچشمهسرچشمه گرفته
به ودیعه گذاشته بود. امام حکیم بود؛ حکیم به معناى واقعى. ما  -آن امام بزرگوار -بزرگ

اهى تعبیر حکیم را براى آدمهاى کوچک به کار میبریم؛ لکن او به معنـاى واقعـى کلمـه    گ
ً «حکیم بود.  ـ  ً ْ َ  َ ِ

ُ
 ْ َ َ  َ ْ ِ

ْ  ْ ُ  ْ َ ؛ خداى متعال به او حکمت داده بـود.  1»َ 
 ي بسـیج بـود؛  از دل او یک حقایقى سرریز میشد و سرازیر میشد؛ از جمله، همین مسئله

که امام از روز اول پیروزى یا حتى قُبیل پیروزى با کشاندن مردم به عرصـه، بـا گذاشـتن    
ي بسیج را گذاشت. به مردم اعتماد کرد؛ بار حرکت به دوش مردم، با اعتماد به مردم، پایه
نفس پیدا کردند؛ اگر امام به مردم اعتمـاد  مردم هم به خودشان اعتماد پیدا کردند؛ اعتمادبه

ي بسیج همانجا گذاشته شد. در واقـع  ، مردم هم به خودشان اعتماد نمیکردند. پایهنمیکرد
ید؛ ولـو سـازمان بسـیج یـک     یسازندگى از بسیج رو ید؛ جهادیسپاه پاسداران از بسیج رو

نى مثل سالهاى بعد نبود، اما فرهنگ بسیج، حرکت بسـیج و حقیقـت بسـیج،    سازمان مدو
ي ما و در نظام اسالمى شد. بسـیج یـک چنـین    امعهمنشأ خیرات عظیمى در کشور، در ج

گیر در سطح کشور است؛ و ادعاى همهرنگ بىیحقیقتى است. بسیج در واقع یک ارتش ب
ي ي نظـامى. عرصـه  هاسـت؛ نـه فقـط در عرصـه    ي عرصهدر همه این ارتش براى مبارزه

 آید.ي محدود گاهگاهى است. همیشه که جنگ پیش نمىنظامى یک گوشه
  

؛      ِ       
براى نظام اسالمى یک نعمت است؛ یک نعمت بزرگ. این همـه   2وجود این مجموعه

وجـود   -غیراسـالمى  به طریق اولـى  -استاد مؤمن، در هیچ کشورى از کشورهاى اسالمى
ي اى در رشـته دانشـمند، متخصـص، حرفـه   ندارد که در کشور ما هست. استاد دانشـگاه،  

خود و مؤمن به خدا و مؤمن به جهاد و مؤمن به راه خدا و اهداف الهى؛ آن هـم بـا ایـن    

                                           
 .حکمت داده شود، به یقین، خیرى فراوان داده شده استهرکس  و به. 269ي یهآ ي بقرة،سوره 1
 بسیج هیأت علمی دانشگاهها. 2



908  / ،  ، 
نظیر است. این هم از برکـات امـام بزرگـوار    ت. این دیگر در دنیا بىتعداد کثیر و این کمی

بدهیـد؛ اهـدافش را    است. این را قدر بدانید؛ این را دودستى نگـه داریـد. ایـن را سـامان    
ى را که استاد بسیجى باید انجام بدهد را شفاف کنید و یالیتهامشخص کنید؛ دقیق کنید؛ فع

ه  سـبیل  ي عظـیمِ جهـاد فـى   روشن کنید؛ به معناى واقعى کلمه، فرماندهان این عرصه اللـَّ
ى است.باشید. کار بسیار مهم 

 
7/4/1389، هاى شهداى هفتم تیرخانواده با حضور ي قضائیههدر دیدار رئیس و مسئوالن قو 

            
این بود که نظام اسـالمى در آنِ واحـد، هـم خلـوص      1و اثر نقد و فورى این شهادت

انیت او ثابت شد، هم واقعیت او در جامعـه اسـتقرار پیـدا کـرد.     بیشترى پیدا کرد، هم حقّ
ها افتاد، منطق مستحکم جمهورى اسالمى و این شهادت، این بود. نقابها از چهره خاصیت

منطق امام بزرگوار تثبیت شد و نظام نوپاى جمهورى اسالمى، آن روز استحکام پیدا کرد؛ 
 توانست حرکت کند.  

 
 یسندگان،با حضور رئیس و گروهى از کارگردانان، نو سیما و اندرکاران صدادر دیدار هنرمندان و دست

 12/4/1389، هاى نمایشى سازمان صدا و سیماى جمهورى اسالمى ایراناندرکاران مجموعههنرمندان و دست 

              
امروز صدا و سیما نقش بسیار مهم و همچنین تکلیف بزرگى دارد. شما دوستان عزیز 

ـ   هم که یکى از حساست ى رین بخشهاى صدا و سیما در دست شماست، نقـش بسـیار مهم
تـرین مرکـز هـدایت فکـرى     ي کشورتان دارید. ما صدا و سیما را عمـده در حال و آینده

، نخواسـتند تعـارف کننـد؛ حقیقتـاً     اینکه امام گفتند دانشگاه بزرگ کشـور اسـت  میدانیم. 
ـ  ـ همینجور است؛ یک دانشگاه بزرگ است. ما میخواهیم از ای  يه، از ایـن سرچشـمه  ن قلّ

زالل معارف درست الهى و انسانى و سیاسى و درسهاى گوناگون زندگى به سمت مـردم  
 سرازیر شود؛ این آن انتظار ماست از صدا و سیما. 

 
                                           

 ي هفت تیر. حادثه 1
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 8/6/1389، ت دولتأجمهور و اعضاى هیدر دیدار رئیس

        
تر کردن اقتصـاد  روز غلیظکه آقایان همینطور به سمت روزبه 60ي دههدر آن سالهاى 

دولتى میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض کنید یک موتورى است که میتواند این بـار  
سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان مینشینید و 

ي بـارى را کـه تـوى ایـن وانـت      ا کنار گذاشتید و همههدایتش میکنید. شما این موتور ر
است، خودتان روى دوش گرفتید، هن و هن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسـته  

ي بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیکار میماند. این موتور، بخش میشوید، هم همه
میگفتنـد   هرچـه یکرد. امام هم خصوصى است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نم

مـراد نظـر امـام را     -به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصـى نیسـت  
جورى میشود کمک کـرد؟   ي مردم چهي مردم. به تودهمردم یعنى توده -توجیه میکردند!

 ي مردم کمک کنـد. فرمـایش امـام را اینجـورى    دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده
 معنا میکردند! خوب، این توجیه، غلط بود.

ن فضا، فضاى دیگرى است. همان کسانى که آن زمان آنجور حـرف میزدنـد، حـاال    آلا
اند؛ یعنى باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. صد و هشتاد درجه برگشته

متعادلى وجـود   آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میکنند. باالخره یک خط
اقتصاد را بر دوش بگیـرد   ،ي مردم و مدیریت مردمدارد. خط متعادل همین است: سرمایه

 ي دولت باشد.  و کنترل و هدایت به عهده
 

 1389/ 06/ 19و سفراى کشورهاى اسالمى، در دیدار مسئوالن نظام 

      
مت اسالمى. و ملـت عزیـز مـا خوشـبختانه یـک      شاءاللَّه نزدیک میشویم به اتحاد اان

الگوست در این جهت؛ یک نمونه است. ملت ما بیدار است؛ ملت ما متحد اسـت؛ ملـت   
ما مسائل جهانى را با عالقه و دلسوزى دنبال میکند؛ بـه مسـائل دنیـاى اسـالم میپـردازد؛      

م روز قـدس  ي از آن، همـین راهپیمـایى عظـی   ي آنها موضع میگیرد، که یک نمونهدرباره
مـردم   -ي شـهرها، در بسـیارى از روسـتاها حتـى    در همـه  -است که در سرتاسر کشـور 
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اجتماع کردند، راه افتادند، شعار دادند به نفع بـرادران مسلمانشـان کـه هرگـز آنهـا را نـه       

ي خودشـان بـه حسـاب    ي آنهـا را مسـئله  اند و نه از نزدیک میشناسند؛ لکن مسـئله دیده
رکت ایمان است؛ به برکت بیدارى اسالمى است. و این، آن راهى است آورند. این به بمی

پیش پاى ما گذاشـت و مـا ایـن     -که رحمت و رضوان خدا بر او باد -بزرگوار ما که امام
ــا و خصــومتها و غــرض  ــدها و مخالفته ــیم و تهدی ــه راه را طــى میکن ــا و نانجیبان ورزیه

ي گسترده، نخواهـد  مختلف آن جبهه کردنهایى که انسان مشاهده میکند در بخشهاىعمل
 توانست این ملت را از این راه باز بدارد.

 
 25/6/1389،، در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

         
اعتماد کردن مردم ها یکى از کارهاى دشمن، جدا کردن و بىي دورههمیشه و در همه

ي ي بیست ساله، بیست و یکى دو سالهي این دورهرگزاران بوده. در همهبه مدیران و کا
، این یکى از کارها بوده. علیه)اللَّه تعالى(رضواني حیات مبارك امامبعد از رحلت امام و در دوره

ى که به بعضى از عملکردهاى یلذا بود که در آن زمان، امام بزرگوار با وجود اعتراضها
ان کشور داشتند، همیشه در موضع مدافع آنها قرار میگرفتند. این مسئولین و کارگزار

ات کارها دفاع میکند؛ نه. اما امام سینه سپر میکرد. در معنایش این نبود که امام از جزئی
اعتمادى مردم اندازى میکرد، موجب بىمقابل کارگزاران و مسئولین نظام اگر کسى سنگ

ي دولتها به این حیث، بنده هم از همهبنده هم همینجور. ایستادند. به اینها میشد، امام مى
 دفاع کردم، باز هم دفاع میکنم. 

 

           
این خصوصیت مردم ماست. این خیلى اهمیت دارد. سى و یکى دو سـال دائـم علیـه    

ارهاى انقـالب، امـروز زنـده اسـت.     اند و شعانقالب کار شده، در عین حال مردم ایستاده
ج است. کسانى که میخواهند در بـین  یي راج است؛ سکهیحرفهاى امام، امروز حرفهاى را

مردم سرى بلند کنند، حرفهاى امام را تکرار میکننـد؛ خودشـان را مسـتند بـه امـام نشـان       
ند که میدهند. یک روز خالف این بود؛ یک روزى که چندان دور نیست از ما، کسانى بود
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تظاهر میکردند به مخالفت با امام؛ رفتند گفتند انقالب دفن شـد! صـریحاً اعـالم کردنـد.     
اى گفتند که بایستى مردم را از خدا جدا کرد! اینهـا را صـریح پشـت بلنـدگو آن روز     عده

میگفتند. امروز جرأت نمیکنند اینها را بگویند. امروز آن کسانى که با مردم میتوانند حرف 
دم از امام و دم از انقالب و دم از  -اى استفاده میکنندیا از هر وسیله -تریبون دارندبزنند، 

ي هدهنـد نشـان هاى خاص. این خیلى مهم است. ایـن  شعارهاى امام میزنند؛ حاال با شیوه
ج در کشور و روش مقبول، روش امام است و راه انقالب اسـت.  یي رااین است که سکه

 .این خیلى چیز بزرگى است
 

  ّ ؛      
ما، یکى از برکاتش براى خود من همین بود؛ دانشجو بود،  این جلسات ماه رمضان

استاد بود، فرزانگان و نخبگان بودند، مسئولین و کارگزاران بودند، صنعتگران بودند، 
ید؛ میگفتند ینها نمیگفت که شما چه بگواالن گوناگون کشور بودند و کسى هم به ایفع
ي خودباورى، ي روحیههدهندنشانى که میزدند، یید حرفتان را بزنید. حرفهایبیا

نفس، اعتماد به اینکه میتوانند آنچه را که تا حاال انجام دادند، چندین برابر او را اتکابه
اللَّه (رضوانى است که اماماى است. این همان روحیهانجام بدهند، بود. این خیلى چیز مهم

آیند میخواست آن را در ماها بیدار کند. این روحیه در مردم بیدار شده. جوانها مى علیه)تعالى
ي جامع علمى نوشتم که حرف میزنند. یک جوانى آمد صحبت کرد، گفت من یک نقشه

گى تهیه ي جامع علمى که در شوراى عالى انقالب فرهناین را میدهم به شما؛ آن نقشه
ت بردم. ممکن ي خودباورى بزرگى است. خیلى من لذّشده، ایراد دارد. این خیلى روحیه

است آنچه که او تهیه کرده، آنچنان که خودش خیال میکند، صددرصد مورد قبول نباشد، 
ي جامع سه نفر همکار دانشجو بنشینند نقشه ،اما این روحیه که یک جوان دانشجو با دو

اى بگذارند، در مألعام بیاید به من نظیم کنند، بعد هم نه اینکه یک گوشهعلمى کشور را ت
ى وجود دارد؛ یهابدهد، بگوید این را من میدهم به شما، بسیار مهم است. اینچنین روحیه

هم در دانشجوهاى ما، در جوانهاى ما، هم در اساتید خوب ما، مؤمن ما، این چیزها 
 وجود دارد. اینها مهم است.
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؛             

مسائل اصلى را باید شناخت و مسائل فرعى را اصلى نکرد؛ نه اینکه مطرح نکرد؛ نـه،  
ات باید طرح شود؛ اما اصلى نشود و مـالك  ي جزئیئل فرعى هم باید طرح شود؛ همهمسا

الفـت، صـراط مسـتقیم حـق اسـت،      مخالفت و موافقت قرار نگیرد. مالك موافقـت و مخ 
ن اسـت، پایبنـدى بـه مبـانى انقـالب اسـت، پایبنـدى بـه         ع است، تـدی اسالم است، تشرّ

ي با مسـتکبرین اسـت، بـدبین    آرزوهاى امام و اهدافى است که امام ترسیم کردند؛ مقابله
و بودن به مستکبرین است. یعنى بدانیم که دشمن ما کیست. اینجور نباشد که ما با رفیـق  

برادر خودمان که مثالً اینجا نشسته، بنا کنیم مخالفـت، امـا دلمـان بـا آن مسـتکبر، بـا آن       
 حیاى مخالف همراه باشد، از او کمک بخواهیم، به او اعتماد کنیم؛ اینجورى نباشد.بى

 

  ِ         
ي انسـجام و اتحـاد   امـام و انقـالب، روحیـه    هاىدرستکارى، زنده نگه داشتن اندیشه

رات ما هـم بـه او امـر میکنـد،     آن چیزى که قرآن هم ما را به او امر میکند، تفکّ -اسالمى
میهنـان، حالـت   با برادران مسلمان، با هم -انقالب هم ما را به او حمل میکند و امر میکند

داشـتن، کـه در عـرض     اتحاد و انسجام داشتن، تعصب متقابل مثبت نسـبت بـه یکـدیگر   
 ي امت اسالمى هم همینجور است. اینها فرهنگ است.  گستره
 

 31/6/1389، در دیدار جهادگران بسیج سازندگى

؛            
یک جمله عرض کنیم در مورد این حرکت عظیم بسیج سازندگى و اردوهاى هجرت 

سال است آغاز شده. البته این را من باید اقرار کنم که ایـن کـار، اول    که بطور رسمى، ده
آموز در بخشهاى مختلف، ایـن  از خود جوانها شروع شد؛ خود جوانهاى دانشجو و دانش

گزارش این حرکت زیبا و پرشـکوه بـه مـا رسـید و      79حرکت را شروع کردند؛ در سال 
ي جوانان کشور داده شود. یعنى این یـک  منجر شد به اینکه پیام بسیج سازندگى به قاطبه

حرکت خودجوش مردمى است؛ درست مثـل جهـاد سـازندگى در آغـاز انقـالب. جهـاد       
سازندگى هم همینجور بود؛ اول، خود جوانها شروع کردند، خودشان رفتند توى روستاها 
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مشغول خدمتگزارى شـدند در آن اوضـاع بسـیار دشـوار و پیچیـده. ایـن حرکـت، امـام         
ر را به فرمان جهاد سازندگى تشویق کرد. کار مـردم، الهـامبخشِ اقـدام مـدیران و     بزرگوا

 مسئوالن است.
  

       
ت؛ اینها ستونهاى اصلى است. عشق و ایمان. انسانى که عشق و ایمان، بصیرت و هم

انسانى که از احساس  ایمان ندارد، محورى براى حرکت خود نمیتواند تصویر کند.
عاشقانه و عمیق قلبى برخوردار نیست، نمیتواند این حرکت را ادامه دهد و استمرار 

ت ندارد، به کارهاى کوچک، به فرازهاى محدود اکتفا میکند؛ چشم بخشد. انسانى که هم
ها نمیدوزد. انسانى که بصیرت ندارد، راه را عوضى میرود؛ اگر عشق و هبه برترین قلّ

انى هم در او هست، آن را در راه غلط مصرف میکند، کجراهه میرود. عشق و ایمان، ایم
ي ما داد؛ لذا انقالب شد همان ت و بصیرت؛ اینها را انقالب به مردم ما و جامعههم

ً «اى که در قرآن از آن نام برده شده است: بهي طیشجره َ َ  ُ َّ  َ  َ ْ  َ َ  ْ َ  
َ

 َ  َ ِ َ ً َ ِّ  ٍ َ َ  ٍ َ ِّ ي طیب مثل درخت نیکونهاد و سالم و طیب است. کلمه 1».َ
» ِ ّ  ِ  

ُ ْ َ  َ  ٌ ِ  ُ ْ ي عمیق و مستحکم و داراى شاخ دار، داراى ریشه؛ ریشه2»َ
ْ«و برگ فراگیر.  ُ ّ َ  ِ

ْ
ِ ِ  ٍ  َّ ُ  َ ُ ُ

ي مطابق نیاز میوهي مطابق فصل، ؛ میوه3»
به است؛ انقالب یک چنین ي طیدر اختیار و در دسترس جامعه قرار میدهد. این کلمه

بین و اولیا و آن رهروِ حقیقىِ راه طی -اى که امام بزرگوار ماچیزى است. حرکت انقالبى
 به است.ي طیدر مقابل پاى ما گذاشت، همان کلمه -شهدا و معصومین و صدیقین

 

 ِ   ِ   
در یک مسیر وقتى که ما در پى آن هستیم که به محلى، به هدفى برسـیم، اگـر در راه   
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ي خوبى پیدا شد و پامان سست شد و آنجا را هـدف  خانهاى، قهوهزارى، یک چشمهسبزه

فرض کردیم، دلمان خوش شد به اینکه ایـن لحظـه را خـوش بگـذرانیم، هـدف از یـاد       
هد رفت؛ از راه خواهیم ماند. این بالیى بود که سرِ بعضـى آمـد، دیگـران را هـم بـه      خوا

فراموش شد؛ اشـتباه میکردنـد.    خودشان قیاس کردند، گفتند انقالب تمام شد، گفتند امام
انقالب یک حقیقت خدایى است، متّکى بـه ایمانهاسـت، متّکـى بـه احساسـات عاشـقانه       

ام، اآلن هـم میگـویم:   تمام میشود؟ لذا من بارها گفتـه است، متّکى به بصیرت است. مگر 
نسل جوان امروز ما که نسل سوم انقالب است، از جوانان نسل اول اگر ایمانشـان قـویتر   

 نباشد، پرشورتر نباشد، بصیرتشان روشنتر نباشد، یقیناً عقبتر نیستند.
 

       ِ   
علیه انقـالب، علیـه امـام، علیـه نظـام، دروغ و شـایعه و        1آمددستشان برمى از هرچه

ي این کارها را کردند. نتیجـه چـه شـد؟ امـروز     تبلیغات میساختند و پخش میکردند. همه
ي با ملت عزیز ایران و با انقـالب اسـالمى و   صدام کجاست؟ صدامى که آنها براى مقابله

ت ذلیل شد، بعد هم بـا نکبـت مـرد و از دنیـا     اول بشدبا امام بزرگوار پیش کرده بودند، 
اند، ملت امام زنـده اسـت.   رفت؛ اما امام زنده است، انقالب زنده است، فرزندان امام زنده

 این یک تجربه است.
ي جهـانىِ اسـتکبارند کـه در    هاى جبههي کسانى که سینه سپر میکنند و پیشکردههمه

به همین سرنوشت دچار خواهند شد. این، تجربه است  مقابل ایران اسالمى قرار میگیرند،
و در آینده هم همینجور خواهد بود. امام زنده خواهد ماند، انقـالب زنـده خواهـد مانـد،     

 زده از سر راه خواهند رفت.  شما زنده خواهید ماند؛ دشمنان شما منکوب و نکبت
 

 27/7/1389، در اجتماع بزرگ مردم قم

 (ره)        
من دو مقطع مهم را یادآورى میکنم، که در این دو مقطع مهم قمیها حقیقتاً نقـش ایفـا   

ر و ماندگارى را مردم قم در این دو مقطـع بـه وجـود آوردنـد: یکـى      کردند؛ نقشهاى مؤثّ
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ر و پانزده خرداد که دو روز بعد از عاشـورا بـود. روز عاشـورا د    42مقطع عاشوراى سال 
ي فیضیه مردم قم جمع شدند، فریاد و غریو امـام را شـنیدند، جانهاشـان را    همین مدرسه

ـ     ر لبریز کردند و دو روز بعد که خبر دستگیرى امام بزرگـوار را شـنیدند، در صـحن مطه
اجتماع کردند. این حرکت عظیم آنها موجب شد که نهضت روحانیـت بـه رهبـرى امـام     

س و محصور نماند؛ بیاید وارد جامعه شود. پیشرو ایـن  بزرگوارمان در حصار حوزه محبو
 کار، قمیها بودند و این کار بزرگ را انجام دادند.

ي دشمن را در اهانت به امام بزرگوار است که عمق توطئه 56مقطع دیگر، مقطع سال 
انـد بـه امـام بزرگـوار     درك کردند؛ فهمیدند مسئله چیست؛ صرفاً این نیست که خواسـته 

کنند. در شهر قم، اولین تظاهرات مردمـىِ گسـترده علیـه آن حرکـت خائنانـه بـه       اهانتى ب
وجود آمد. خون جوانان قمى در این خیابانها، در همین خیابان ارم، در خیابان چهارمردان 
بر روى زمین ریخته شد؛ جان دادند؛ با خون خودشان صـدق سـخن خودشـان را اثبـات     

 کردند.  
 

 (ره)  
 این همان شهرى است که بخاطر برخاسـتن آن مـرد بـزرگ دوران، حضـرت امـام      و

 خمینى، پایگاه و امید انقالب است.
 

       
اگر عنصر دین در این انقالب نبود، ممکن بود مسئولین انقالب و سرکردگان انقـالب  

ي دشـمن  ي دوبارهراه را براى سلطهبا گرفتن یک امتیازى در مقابل دشمن کوتاه بیایند و 
فقرات این انقالب است، چنین چیزى تـاکنون پـیش نیامـده     باز کنند؛ اما چون دین ستون

 است و بعد از این هم پیش نخواهد آمد.
ي ملت همین بود؛ به نیـروى خودتـان ایمـان    درس بزرگ امام عزیز ما به ما و به همه

ورت روزافزون تـالش کنیـد و بـه خـداى متعـال و      داشته باشید، در افزایش این نیرو بص
ي الهى اطمینان داشته باشید؛ اگر ایستادگى کردید و با تدبیر حرکت کردید، مطمـئن  وعده

باشید که نصرت الهى با شما همراه است. این، خصوصـیت دینـدار بـودن مـردم و دینـى      
 بودن این انقالب و نظام اسالمى است.



916  / ،  ، 
 29/7/1389، قم يعلمیه يتید حوزهاب، فضال و اسادر دیدار طلّ

     (ره) 
اگر حضور در صحنه موجب تحریک دشمنیهاست، این دشـمنیها در یـک جمعبنـدى    

هـا را تحریـک میکنـد و    ي خیر اسـت. آن دشمنیهاسـت کـه غیرتهـا و انگیـزه     ى مایهینها
ي روحانیت یـا بـه دیـن یـک     هر جا به مجموعهآفریند. ى براى موجود زنده مىیفرصتها

اى انجام گرفت، در مقابل، حرکتى سازنده از سوى بیداران و ورزىورزى و کینخصومت
ي یـک  آگاهان انجام گرفت. یک وقتى در جمعى گفتم که نوشتن یک کتـاب بـه وسـیله   

 شیعه، موجب به وجود آمدن چندین کتـاب منبـع بـزرگ شـیعى     ي متعصب ضدنویسنده
از سوى یک فرد منحرف کـه ترکیبـى   » اسرار هزار ساله«شد. در همین شهر قم اگر کتاب 

رات سکوالریستى و گرایشهاى وهابیگرى داشت، منتشر نمیشد، امـام بزرگـوار مـا    از تفکّ
را بنویسـد؛ کـه در ایـن    » االسـرار کشف«نمیرفت درس خود را مدتى تعطیل کند و کتاب 

هـایش مشـاهده میشـود.    والیت فقیه، نخسـتین جوانـه  کتاب، اهمیت حکومت اسالمى و 
امـام بزرگـوار محسـوس    » االسـرار کشف«ر مهم فقهى و شیعى در کتاب بازتولید این تفکّ

 است.  
 

 2/8/1389، در دیدار هزاران نفر از بسیجیان استان قم

؛   (ره)       
ي صالح، به آن مرد الهى است که خداى متعال به آن بنده بسیج یکى از آیات قدرت

عطا کرد. فکر  السالم)(علیهمنظیر تاریخ اسالم بعد از ائمهنظیر یا بىبزرگ، به آن شخصیت کم
پردازش بسیج عمومى، بسیج مستضعفین که امام بزرگوار آن را مطرح کرد و عمل کرد و 

ي ین نهال را آبیارى کرد تا تبدیل شد به شجرهي توان پشت سر این فکر ایستاد، ابا همه
اى که بهطی»ْ ُ ّ َ  ِ

ْ
ِ ِ  ٍ  َّ ُ  َ ُ ُ

یکى از الطاف الهى نسبت به آن مرد بزرگ  1،»
هاى ي صالح و آن عبد خاشع پروردگار بود. چشم بابصیرت امام این نشانهو آن بنده

این است که گاهى کمکهاى الهى را لمس قدرت و اعانت الهى را میدید. عیب ماها 
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میکنیم، اما آنها را درست نمیبینیم؛ تشخیص نمیدهیم که این چه کمک بزرگى است که 
 خدا دارد به ما میکند؛ اما او میدید.

ر این را نقل کردم، ایشان به من فرمود که از اول انقـالب  اى که من مکرّدر یک قضیه
همه جا دست قـدرتى را مشـاهده میکنـیم کـه      -بود 1365آن روز حدود سال  -تا امروز

دارد ما را کمک میکند و جلو میبرد. او این دست قدرت را میدید. نگاه امام به ملت ایران 
با نگاه دیگران فرق داشت. همان روز اگر میخواستیم قضاوت بسیارى از نخبگـان علمـىِ   

اهده کنیم، میدیـدم قضـاوتها   ي ملت ایران مشدینى و غیردینى و سیاسى و غیره را درباره
قضاوتهاى عجیب و غریبى است. بعضى این ملت را باایمـان نمیدانسـتند، بعضـى داراى    

که ما اینها را شـنیدیم،   -صداقت نمیدانستند، بعضى به نیرو و به وفاى آنها شک میکردند
در همین شـهر قـم، آن وقتـى کـه هنـوز هـیچ        1341اما امام در سال  -از خیلیها شنیدیم

خبرى از این اجتماعات عظیم نبود، در همین مسجد اعظم گفت اگر ما به مردم فراخـوان  
یک میگوینـد. نگـاه او بـه مـردم، یـک      بدهیم، این صحراى قم را از جمعیت پر میکنند؛ لب

اى کـه مسـها را طـال    چنین نگاهى بود؛ مردم را شناخت. آن عنصـر بـاارزشِ اکسـیرگونه   
مردم کشف کرد و آن را به کـار گرفـت. لـذا بـا ایـن موانـع       میکند، این را در جان و دل 

بزرگى که در سر راه وجود داشت، انقالب پیروز شد. هیچ تحلیلگرى بـاور نمیکـرد کـه    
به خدا کرد، توکل به خدا کـرد، وارد عمـل شـد، بـا دل      فاق در اینجا بیفتد. او تکیهاین اتّ

فاق افتاد؛ بعـد هـم   ن حرکت عظیم اتّمردم تماس برقرار کرد و مردم به صحنه آمدند و ای
 ي بسیج را مطرح کرد.مسئله

ب و طاهرى هستید که امام بزرگوار با هاى شیرین و کامبخش آن درخت طیشما میوه
دست خود در این زمین غرس کرد. این ثمردهى همچنان ادامه خواهد داشـت؛ همچنـان   

َ«که فرمود:  َ  ُ َّ  َ  َ ْ  َ َ  ْ َ  
َ

 ً ـ َ ِ  ً  ً ـ َ ِّ َ  ٍ َ َ ٍ  ـ ـ َ ِّ ِـ  َ ـ  ُ ْ َ  َ  ٌ ـ ِ  ُ ـ ْ
َ

ْ ُ  . ِ ـ ّ ّ َ  ِ
ْ
ِ ِ  ٍ  َّ ُ  َ ُ ُ

وقتى سرزمین مستعد و آماده است، بـذر پـاکیزه    1».
شدنى نیست؛ یعنى هیچ عاملى نمیتواند به آن صدمه بزنـد.  یدنى تمامیاست، آن گیاه و رو

ب و طاهرى است.بسیج، یک چنین درخت طی 
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ي این جریان بود، حق حیات به گردن جامعه و ایـن حرکـت   کسى که پدر همه -امام
فرمودند اگر من از اسالم جدا شـوم، مـردم از مـن رو برخواهنـد گردانـد.       -عظیم داشت

اسـت. او بـه   علیـه)  اللَّه (رضوانف امامشاخص، اسالم است؛ شاخص، اشخاص نیستند؛ این حر
ي دشمن را ما یاد داد که راه را تشخیص بدهیم، حرکت صحیح را تشخیص بدهیم، نقشه

بفهمیم و بخوانیم تا بتوانیم بفهمیم کدام کار در جهت دشمن و در خـط دشـمن اسـت و    
 کدام کار در ضد اوست.  

 

   ّ  ِ   
داشـت؛ البتـه امـروز بیشـتر اسـت.       1ساله، این تـالش را ي دوران سی هدشمن در هم

است، شعارهاى انقـالب را پررنگتـر و    امروز چون مسئولین کشور و دولتى که بر سر کار
کار براى مردم، امروز کـامالً برجسـته و    انقالب، خطّ امام، خطّ تر مطرح میکند؛ خطّیجد

مردمنـد، از جـنس مردمنـد، مـردم هـم ایـن را       پررنگ است؛ مسئولین احساس میکنند با 
 بنابراین تبلیغات بیشتر است.  احساس میکنند، 

 
 3/8/1389، ي قمي علمیهاب خارجى حوزهدر دیدار طلّ

        
اولین درسى که انقالب اسالمى و نظام مبارك جمهورى اسالمى به ما داد، این بود که 

ي وسـیع امـت   مان را از حصار و چهاردیوارى ملت ایران منعطف کنیم به عرصـه ما نگاه
اسالمى. امام بزرگوار ما به ما تعلیم کرد که نگاه ما بایـد بـه سـاحت عظـیم امـت باشـد.       
درست است که کشور ایران در دوران طاغوت در زیر فشار استبداد و اسـتعمار بـه جـان    

ه میشد، اما فشار اساسـى و تهـاجم اساسـى، تهـاجم     آمده بود و له میشد و باید نجات داد
ى یتاریخى به امت اسالم بود. امت بزرگ اسالمى که در یکى از حساسترین نقاط جغرافیا

ورزى دولتهـاى بـزرگ و   عالم استقرار داشته است، بر اثر دخالت قدرتهاى بـزرگ، طمـع  

                                           
 ي رو به زوال نشان دادن وضعیت کشور. در عرصه 1
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مانـدگى،  ار، عقـب ى استکبار در طول چند قرن، دچار ضعف، انکسـ مقتدر، تجاوز و تعد
شده بود. انقالب اسالمى نگـاهش بـه    -ى، هم فقر علمىهم فقر ماد -استعمارزدگى، فقر

دنیاى اسالم بود؛ نگاهش به برداشتن دست ظـالم و متجـاوز اسـتکبار از روى سـر امـت      
اسالمى و از زندگى امت اسالمى بود. لـذا وقتـى انقـالب در ایـران پیـروز شـد، ملتهـاى        

اى وزید، هـوا  و غرب عالم احساس کردند که در زندگى آنها نسیم تازه مسلمان در شرق
عوض شد؛ احساس کردند گشایشى در کارهاشان پیدا شـد؛ لـذا در آفریقـا، در آسـیا، در     

ي مناطقى که مسلمانها زندگى میکردند، مسلمانان احسـاس کردنـد کـه بـا پیـروزى      همه
اى در مقابل آنها گشوده شد. این را مـا از  انقالب اسالمى و تشکیل نظام اسالمى، راه تازه

 امام آموختیم و این خط روشنِ نظام جمهورى اسالمى از آغاز تا امروز بوده است.
 

؛           
باید صبر کرد. صبر یعنى پایدارى، یعنى خسته نشدن، یعنى مغلوب مشکالت نشدن. 

ي ما هست؛ باید مغلوب نشویم. این درس را هم امام ن بر سر راه همهمشکالت گوناگو
بزرگوار ما در عمل به ما تعلیم کرد؛ صبر کرد. آن روزى که در این شهر قم فریاد امام 

اى در پیرامون او، کسى یاور او نبود؛ غریب بود. امام در وطن بلند شد، جز جمع طلبه
 -اما ایستادگى کرد. انواع و اقسام فشارها خود غریب بود، در شهر خود غریب بود؛

بر آن مرد بزرگ وارد آمد، اما ایستاد -ى و معنوىفشارهاى ماد- » ّ   
 ُ ي پوالدین، آن عزم کدام از این تندبادها نتوانست آن ارادههیچ -1»ّ  

ها هم سیراب میشوند. وشد، دامنهاى میجه چشمهراسخ را تکان دهد؛ ایستاد. وقتى در قلّ
صبر او از او سرریز شد، دیگران هم صبر کردن را یاد گرفتند؛ لذا دیگران هم صبر 

 کردند. ملت بزرگ ایران هم با این صبر توانست بر این همه توطئه فائق بیاید.
  

   ؛    
اش در این فضاى عظیم عمـومى کشـور، در   لمهیک علت اینکه امام بزرگوار ما یک ک
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آورى میگذاشت، معنویـت او بـود، صـفاى    ي حاالت اثر شگفتت و محنت، در همهشد

مرحوم  -شب او بود. فرزند امامرتباط و اتصال او به خدا بود، اشکهاى نیمهاباطن او بود، 
امـام بلنـد    شـب کـه  همان وقت در زمان حیات امام به من گفـت: نیمـه   -داحمدحاج سی

میشود، از بس گریه میکند، این دسـتمالهاى معمـولى بـراى پـاك کـردن اشـکش کفـاف        
نمیدهد؛ مجبور است اشک چشمش را با حوله پاك کند؛ اینقـدر اشـک میریـزد. آن مـرد     
پوالدین، آن مردى که حوادث و لطماتى به سمت او سرازیر میشد که یک ملـت را تکـان   

ي قـدرتهاى جهـانى در نظـر او    آن مردى که عظمت و هیمنـه میداد و او را تکان نمیداد، 
هیچ و پوچ بود، آن مرد در مقابل عظمت الهـى، در حـال دعـا و اسـتغاثه، آنجـور اشـک       

 میریخت. اینها خیلى قیمت دارد. این فرصتها را قدر بدانید.
 

 12/8/1389، آبان 13 يدر آستانه آموزاندر دیدار دانش

         ۱۳  
در مثـل یـک چنـین روزى، امـام      1343اولین مناسبت این روز این است که در سال 

یـک  بزرگوار ما را تبعید کردند. چرا تبعید کردنـد؟ چـون امـام چنـد روز قبـل از آن، در      
نوشـته در سراسـر   ي نوار و و بعد بالفاصله به وسیله سخنرانی پرشور که در قم ایراد شد

ي ى، شکسـتن قـانون ظالمانـه   ى را مطالبه کردند. آن حق ملّکشور پخش شد، یک حق ملّ
کاپیتوالسیون بود. خوب است نسل جوان ما اینها را بروشنى بداند؛ بدانـد کـه مـا از چـه     

 ایم.ایم که حاال به اینجا رسیدهى عبور کردهیگذرگاهها
ـ   ییها چند دهامریکا دقـیقش مهـم نیسـت؛     حـاال رقـم   -ران داشـتند هـزار مـأمور در ای

اینها مأمورین سیاسى بودند، امنیتى بودند، نظـامى بودنـد؛    -هزار، بیشترهزار، شصتپنجاه
العـاتى، چـه در   چه در ارتش، چه در سازمانهاى اطّ -ي مدیریت ایراندر داخل مجموعه
پـول و مـزد   نشسـته بودنـد،    -ریـزى، چـه در بخشـهاى گونـاگون دیگـر     بخشهاى برنامه

مریکـا کـار میکردنـد.    اخودشان را به اضعاف مضاعف از دولت ایران میگرفتند، اما براى 
فـاق افتـاده بـود. رژیـم طـاغوت پهلـوى بخـاطر        این کار بدى بـود کـه در کشـور مـا اتّ    

مریکا، بتدریج در طول چند سـال اینهـا   ااش براى مریکا، بخاطر مزدورىااش به وابستگى
فاق افتـاد، یـک چیـز بـد     ه بود. تا اینجاى کار، بد بود؛ اما آنچه که اتّرا داخل کشور آورد
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مضاعف بود، بد به توان چند بود. آن کار بـد مضـاعف ایـن بـود کـه آمدنـد در مجلـس        
ى از دادگاههـاى  یمریکـا اى و مجلس سناى آن روز تصویب کردند که مأمورین شوراى ملّ

فند. یعنى اگر فرض کنید یکى از این مـأمورین  ى و امنیتى ایران معایایران و امکانات قضا
جرم بزرگى در ایران مرتکب شود، دادگاههاى ما حق ندارنـد او را بـه دادگـاه بطلبنـد و     
محاکمه کنند و محکوم کننـد؛ ایـن اسـمش کاپیتوالسـیون اسـت. ایـن نهایـت ضـعف و         

خواهـد،  وابستگى یک ملت است که بیگانگان بیایند در این کشور، هـر کـارى دلشـان می   
ضى به اینها بکننـد.  تعرّ بکنند؛ دادگاههاى کشور و پلیس کشور اجازه نداشته باشند اندك

ییها این را از رژیم طاغوت خواستند، رژیم طاغوت هم دودسـتى تقدیمشـان کـرد:    امریکا
 قانون کاپیتوالسیون.

 ي کاپیتوالسیون و فریاد افشاگر ایشان در سخنرانیهااطالع امام از قضیه
سر و صدا این کارها را میکردند، نمیگذاشتند در مطبوعات انعکاس پیدا کنـد؛  بته بىال 
اب و مردم قم الع پیدا کردند. امام در سخنرانى قبل از سیزده آبان در جمع طلّامام اطّ ولى

ي پایـه فریاد کشیدند که این چه قانونى است. تعبیر امام این بود که اگـر یـک مـأمور دون   
شور، یک مرجع تقلید را مورد اهانت قرار بدهد، با ماشین زیر بگیرد و هـر  ى در کیمریکاا

کسـى حـق   جنایتى انجام بدهد، قوانین ایران نسبت به این مأمور کامالً خنثى هستند؛ هیچ
ییها میدانند با او چکار کنند؛ کـه خـوب، معلـوم اسـت     امریکاض به او را ندارد؛ خود تعرّ

این قانون ظالمانه فریاد کشـید. امـام آن وقـت تـازه هـم از      چکار میکردند. امام در مقابل 
ي امام چند ماهى بـود کـه تمـام شـده بـود. امـام       زندان آزاد شده بودند. حبس چند ماهه

ي ملت ایران را به گوش همگان رساند. البتـه خیلـى از آحـاد مـردم     ایستاد و فریاد خفته
بان الع داشت. دیدهر میشود، اما امام اطّالع هم نداشتند که ملت ایران اینجور دارد تحقیاطّ

ـ الع پیـدا میکنـد کـه چـه بال    حقیقى منافع و مصالح یک کشور اینجور است؛ وقتى اطّ ى ی
آورند، چطور دارند ملت را تحقیر میکننـد، چطـور دارنـد شـرف یـک      دارند سر ملت مى

نـاك بـود؛ لـذا    ملت را پامال میکنند، ساکت نمیماند؛ فریاد میزند. آن روز، فریاد هم خطر
بالفاصله امام را دستگیر کردند و به تهران آوردنـد. امـام را در ایـران هـم نگـه نداشـتند؛       

 ي اول.ایشان را به ترکیه تبعید کردند. این، حادثه



922  / ،  ، 
 آبان   13ي ها؛ اولین نماد حقیقت برخاسته از حادثهییامریکاورزي طمع

خطیر:  دو حقیقت بسیار حساس وپس سیزده آبان، اینجا شد نماد دو حقیقت بزرگ، 
ییها؛ که اگر یک ملت از حـق خـود، از شـرف خـود دفـاع نکنـد،       امریکاورزى یکى طمع

اى مثـل کاپیتوالسـیون را بـر    آیند که یک قانون ظالمانهاستبداد و استکبار تا اینجا پیش مى
 این ملت تحمیل میکنند.  

 

 آبان13ي ادثهفریاد رساي امام؛ دومین نماد حقیقت برخاسته از ح
امـام بزرگـوار    دومین مطلبى که سیزده آبان نماد آن محسـوب میشـود، فریـاد رسـاى    

ترین فریادها بود که از پاکترین حلقومها بیـرون آمـد.   ماست. آن فریاد، سالمترین و پاکیزه
خیلیها ممکن است گوشه و کنار یک حرفى بزنند، یـک چیـزى بگوینـد، یـک اعتراضـى      

تـرین  در عالم منتشر کرد، پـاکیزه  43ى که فریاد سیزده آبان را در سال بکنند؛ لیکن حلقوم
رق  ي از حس دیـن بـود؛ ثانیـاً برخاسـته    حلقومها بود. اوالً این فریاد، برخاسته ي از آن عـ

ثالثـاً   -ل کنـد نمیتوانست تسلط دشمن را بر این ملت تحم -ى بودي مسلمانى و ملّپاکیزه
ـ کى به حمایت عمومفریادى متّ الع نداشـتند، امـا   ى مردم بود. گفتم؛ با اینکه مردم اول اطّ

وقتى فریاد امام بلند شد، مردم حمایت کردند. همان حمایتها بود که چهارده سال بعد بـه  
ى بود کـه پیـامبران الهـى    یپیروزى انقالب اسالمى انجامید. آن فریاد پاکیزه مثل فریاد رسا

مردم را جذب کردند. امـام یـک چنـین حرکـت      در میان مردم سر دادند و مردم و دلهاى
اش شد؛ امام را از خانه و زنـدگى و  ل هزینهعظیمى را در کشور انجام داد، بعد هم متحم

ي دنیـا تبعیـد کردنـد. پـس     خانواده و دوستان و نزدیکانش جدا کردند و به یـک گوشـه  
 مطلب دوم هم این بود که سیزده آبان نماد یک چنین فریادى است.

 57آبان  13، بر 42نظیر حرکت امام در سال رات بیتأثی
آمـوزان سـال   ي دانـش مطلب بسیار مهم سومى که پشت سر این نماد قرار دارد، قضیه

جوانهاى ما، نوجوانهـاى مـا،    57است. چهارده سال از آن حادثه که گذشت، در سال  57
توى میدان آمدند و کشته  آالیشترین قشرهان و بىآموزان دبیرستانى ما بعنوان پاکتریدانش

آموزان است توى همین خیابانهاى تهـران. وقتـى ایـن    شدند. سیزده آبان روز کشتار دانش
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نوجوانها و جوانها توى میدان آمدند و فریاد چهارده سال قبـل امـام را در فضـا انعکـاس     
ن اینهـا  مریکا از اینها انتقام گرفتند؛ روى اینها آتش گشـودند، خـو  ادادند، جالدان مزدور 

ى است؛ نـه  روى اسفالت خیابانهاى تهران ریخت و آن را رنگین کرد. این هم مطلب مهم
بلکه  -البته این مهم است -فقط بخاطر اینکه تعدادى جوان و نوجوان به شهادت رسیدند

آغـاز کـرد، آنقـدر     43و  42ي مهمتر که حرکت عظیمى که امام در سـال  بخاطر این نکته
آمـوز را تـوى میـدان    ي دانـش بانشاط است که یک عده جوان پـاکیزه زنده و باطراوت و 

ي دسـتگاه  آورد، احساس مسئولیت میکنند، احساس تعهد میکنند و در مقابـل سـرنیزه  مى
   نظیر است.ایستند. در دنیا اینجور چیزى کمجبار و طاغوت مى

 

 58ییها در سال امریکامالطفت و محبت امام به 
 58ي جاسوسى بـود. در سـال   سیزده آبان پیدا شد، تسخیر النه اى که درآخرین قضیه

آموزان، باز هم جوانها آمدند کـارى کردنـد   امام و شهادت دانش به مناسبت سالروز تبعید
مریکا را به زانو درآورد. این واقع قضیه است؛ اینها شـعار نیسـت.   اکه دنیا را خیره کرد و 

مریکـا آبـرو و اعتبـار و    اتسـخیر شـد، دولـت     ي جاسوسىشما بدانید؛ آن روزى که النه
مریکـا در چشـمها سـبک    ااش چندین برابر امروز بود. شما امروز را نگاه نکنید که هیمنه

مریکا دشنام میدهند و آنها را نفـرین میکننـد. آن روز   اشده، کوچک شده، ملتها علناً علیه 
ي یـک داشـت. جـوان    درجـه  ي ابرقـدرتىِ مریکا در دنیا یک هیمنهااینجور نبود؛ آن روز 

ي مقاومـت ملـت ایـران،    ي اصـلى جبهـه  دانشجوى ما با شجاعت، با شهامت، بعنوان لبه
ى را تسخیر کرد؛ کسانى را که آنجا بودند، زندانى کـرد. البتـه   یمریکااي آنچنان سفارتخانه

 -انمثل زنهاش -امام محبت کردند، مالطفت کردند و بعد از اندکى گفتند عناصرى از آنها
 مریکا؛ لیکن آن عناصر اصلى تا مدتى طوالنى در اینجا ماندند.  ابرگردند بروند 

 

 سیزده آبان نماد حقایقی دیگر
ي خـود معـانى فراوانـى دارد؛ کـه ایـن      ست؛ در دل خود، در عقبـه سیزده آبان نماد ا

کـا،  مریاورزى معانى، همه براى ما درس است؛ باید اینها را بـه یـاد داشـته باشـیم: طمـع     



924  / ،  ، 
کـى بـه بصـیرت    مریکا و فساد آن دستگاه، ایستادگى ایمانِ متّاوابستگى رژیم طاغوت به 

امام بزرگوار و مردم، حضور نسل جوان، شـجاعت و جسـارت نسـل جـوان انقالبـى در      
ي سـیزده  مریکا؛ اینها همه در دل کلمـه اي کردهکرده و بزكي آرایشمقابل هیمنه و چهره

 1ن یک حرف کوچکى نیست.آبان است. پس سیزده آبا
 

  (ع)الرضابن موسیسالروز شهادت حضرت علیدر تهران  يهاي نماز جمعهبهخط
 15/11/1389ي عربی، ي خطبه+ ترجمه

؛         
هـا  مریکا بودند، ایناى و یالملل اول و دوم که عمدتاً چند کشور اروپافاتحان جنگ بین

اى داشتند؛ چون این منطقه، هـم  شدهي مهم خاورمیانه یک سیاست تثبیتبراى این منطقه
ي اتصال آسیا و اروپا و آفریقاسـت، هـم   الجیشى مهم است، منطقهاز لحاظ موقعیت سوق

ي قـدرتهاى  که نفـت، شـریان حیـاتى همـه     -یکى از بزرگترین انبارهاى نفت عالم است
دار هم از لحاظ ملتها، اینجا داراى ملتهاى کهـن، ریشـه   -نداطصنعتى است که بر دنیا مسل

و با سوابق تاریخى است؛ لذا براى این منطقه یک سیاستى را اتخـاذ کردنـد. آن سیاسـت    
اى وجـود داشـته   ى، واحـدهاى سیاسـى  یعبارت بود از اینکه در این منطقه باید کشـورها 

ف باشـند؛ ثانیـاً بـا یکـدیگر دشـمن      باشند که این خصوصیات را داشته باشند: اوالً ضـعی 
لذا دیدیـد سیاسـت تقویـت     -باشند، مخالف باشند، با هم کنار نیایند، نتوانند اتحاد بکنند

ناسیونالیسم عربى، ناسیونالیسم ترکى، ناسیونالیسم ایرانى در طول سالهاى متمـادى دنبـال   
د، زیر بـار قـدرتهاى   نشانده باشند، مطیع باشنثالثاً حکامشان از لحاظ سیاسى، دست -شد

کننـده باشـند؛ یعنـى    کن باشند؛ رابعاً از لحاظ اقتصادى مصـرف غربى بروند، حرف گوش
نفتى را که تقریباً مفت از چنگ اینها خارج میکنند، پول همان نفت را بـاز خـرج واردات   

هـاى غربـى رونـق بگیـرد؛ خامسـاً از لحـاظ علمـى        کنند، خرج مصرف کنند تا کارخانـه 
ى که من عرض میکـنم،  یي پیشرفت علمى به آنها داده نشود. اینهاه باشند، اجازهافتادعقب

                                           
آموزان، به مناسبت سیزدهم آبـان مـاه (روز   دیدار با گروه کثیرى از دانشجویان و دانش«مضمون این مطلب در  1

و » 9/8/1386، آمـوزان و دانشـجویان بسـیجى   در دیدار دانش«و » 1368/ 08/ 10استکبار)، ملّى مبارزه با 
 نیز تکرار شده است.» 08/1369/ 13، جهانى استکبار با مبارزه ملّى روز مناسبت به پیام«
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سرفصل است. هر کدام از اینها حقیقتاً یک کتاب شرح و تفصیل دارد. چطور در ایران ما، 
ي علم، تعمیق علم جلوگیرى میکردند. ملتهاى ایـن  در بعضى کشورهاى دیگر، از توسعه

پـذیر  د محضِ اروپاییها باشند؛ از لحاظ نظامى، ذلیل و آسیبمنطقه، از لحاظ فرهنگى، مقلّ
و ضعیف باشند؛ از لحاظ اخالقى، فاسـد باشـند، دچـار انحطاطهـاى گونـاگون اخالقـى       
باشند؛ از لحاظ مذهبى هـم کـامًال سـطحى و قـانع بـه مـذهب فـردى و احیانـًا مـذهب          

خودشـان درسـت کـرده    تشریفاتى باشند. این تصویرى بود که آنها از ایـن منطقـه بـراى    
بودند، براى این سیاستگذارى کردند؛ شاید استراتژیستهاى غربى هزارها سـاعت نشسـتند   

ریزى کردند، آدمهاشـان را اینجـا در   ي این مسائل مطالعه کردند، فکر کردند، برنامهدرباره
حلیـل  ي آنها کارها را انجام دادند. بـا ایـن ت  ن کردند و به وسیلهکشورهاى این منطقه معی

درضا را فهمید، رفتـار مصـطفى کمـال    میشود رفتار رضاخان را درست فهمید، رفتار محم
 ي اینها بود.ترکیه و دیگران و دیگران را فهمید. این، برنامه

هاى کوتاهى از زمـان،  موفق هم شدند. تا قبل از پیروزى انقالب اسالمى، جز در برهه
هـاى کوتـاهى، حـاال در    فقط در یـک برهـه  آن هم در بخشى از این مسائل، موفق شدند. 
ى سر کار آمد، در ایران یک جور دیگـر، در  مصر مثالً در یک چند سالى یک حکومت ملّ

ي ایـن  جاهاى دیگر یک جور دیگر؛ لیکن عموماً بطور مطلق کـه نگـاه میکنـیم، در همـه    
انفجار عظیمـى  ي بزرگى، بخشها اینها پیشرفت کردند، تا قبل از انقالب. اما ناگهان حادثه

ي اوضاعِ اینها را به هم ریخت. یک مـرد عـالم، برجسـته، حکـیم، فقیـه،      رخ داد که همه
مجاهد، شجاع، خطرپذیر و نافذالکلمه به نام امام خمینى در ملت ایـران ظهـور کـرد کـه     
حقیقتاً ظهور این مرد، حضور این مرد، تربیت این انسان بزرگ، کار خدا بود. ایـن تقـدیر   

فاقى بیفتد. مردم ایران هم آماده بودند، استقبال کردند، پذیرفتنـد،  که یک چنین اتّ الهى بود
خطرها را به جان خریدند، وارد میدان شدند، جانشان را دادند، مالشان را دادنـد، امتحـان   

هم ریخت، ایـن  ي این حسابها بهخوبى پس دادند؛ لذا انقالب اسالمى به وجود آمد. همه
دچار اختالل شد. انقالب اسالمى در ایران، قوى ظاهر شد و قـوى   محاسبات خراب شد،

ادامه پیدا کرد. یعنى اینجور نبود که سال اول و دوم و سوم یک هیجانى به وجـود بیایـد،   
  .بعد مسائل تمام بشود؛ نه، ادامه پیدا کرد
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؛         
ي ت سر امـام مثـل کـوه اسـتوارى ایسـتادند؛ جبهـه      امام مثل کوه ایستاد، ملت هم پش

توانستند، تالش کردند؛ هـر کـارى    هرچه -یک دشمن نبود، یک جبهه بودند -دشمن هم
آمد، کردند؛ از جنگهاى خیابانى، تا جنگهاى قومى، تا کودتاى نظامى، تـا  از دستشان برمى

شین عظیم جنگ روانى تحمیل جنگ هشت ساله، تا تحریم اقتصادى، تا به راه انداختن ما
در طول سى و دو سال. سى و دو سال است که علیه ملت ایران و علیـه انقـالب و علیـه    
امام جنگ روانى وجود دارد: دروغ گفتند، تهمت زدند، شایعه پخش کردند، سعى کردنـد  

 ایجاد اختالف کنند، سعى کردند راهها را در داخل منحرف کنند.
  

 ؛          
اى اگر بخواهیم اهمیت آن را تشخیص دهیم و همچنین موفقیت این کار در هر پدیده

را تشخیص دهیم، باید نگاه کنیم ببینیم این پدیده چقدر توانسته است الگوسـازى کنـد و   
ه اسـت، پـاى   سرمشق واقع بشود و چقدر استقامت به خرج داده است، ثبات به خرج داد

حرف خود ایستاده است. انقالبها هم همینجور است. یک انقالب اگـر بخواهـد بـر روى    
ذهن و عمل دیگران تأثیر بگذارد و الگـو واقـع بشـود، بایـد خصوصـیاتى داشـته باشـد.        
مهمترین این خصوصیات، همین ثبات و استقامت و ایستادگى است. اگر این شد، انقالب 

ى بزنـد و خـاموش شـود،    یى که یـک جـا  یخواهد شد؛ والّا برقها براى دیگران الگو واقع
روى خـود تشـویق   خیلى نمیتوانند الگوسازى کنند، خیلى نمیتوانند دیگـران را بـه دنبالـه   

کنند. انقالب ما اینجورى بوده است. انقالب ما توانسته است الهـامبخش باشـد، الگوسـاز    
هاى اصلى است کـه ایـن   بر اصول و پایه باشد؛ و این بر اثر ثبات و استقامت و ایستادگى

 ي امام اعالم کرد.انقالب به وسیله
  

        
 این انقالب ایستادگى کرد. من در این مورد هم چند نمونه را عرض بکنم. 
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 بودنِ انقالب اسالمی برامام  و پافشاري ایستادگی
است. امام از اول گفت انقالب ما اسالمى اسـت، مبتنـى بـر     یک نمونه، اسالمى بودن

اسالم است. در دنیا هو و جنجال زیاد شد؛ گفتند اسالمى بودن بـا دموکراسـى نمیسـازد،    
اسالمى بودن ارتجاع است، اسالمى بودن عقبگرد است، احکام اسـالم قابـل پیـاده شـدن     

ر داخل کشور منعکس کردند؛ اى هم صداهاى آنها را دنیست و چه و چه و چه. یک عده
کتاب نوشتند، مقاله نوشتند، شایعه پخـش کردنـد، بـراى اینکـه جمهـورى اسـالمى را از       

نشینى کنند. جمهورى اسالمى ایستاد و تسلیم هوچیگریهـا  پایبندى به اسالم وادار به عقب
شـر ایـن   نشد. بله، ما اسالمى هستیم؛ به این افتخار میکنیم و ثابت میکنیم که راه نجـات ب 

 ي دنیا اعالم کرد.است. جمهورى اسالمى این را با صداى بلند به همه
ي مـا؛ رفتارهـا از روز اول اگـر    امروز بعد از سى و دو سال، شما نگاه کنید به جامعـه 

ى کـه امـام را   یتر نباشد، حداقل مثل روز اول پیروزى این انقالب اسـت. جوانهـا  یاسالم
از انقـالب چیـزى بـه یادشـان نیسـت، امـا پایبنـدى و        ندیدند، دوران جنگ را ندیدنـد،  

ترند. مسئولین کشور افتخار یالتزامشان به مبانى اسالم، از بعضى ما پیرمردها بهتر است؛ قو
میکنند به اسالمى بودن. البته در طول این سى و دو سال خیلى تالش شد؛ حتى در داخل 

واننـد راههـا را بصـورت    تشکیالت حکومتى کسـانى بودنـد کـه تـالش کردنـد شـاید بت      
زیگزاگى دربیاورند و تدریجاً دور کنند، زاویه بدهند؛ اما نتوانستند. جمهورى اسالمى بـر  

 سر مبانى خود، مبناى اسالمى بودن ایستاد. این یک نمونه.

 ي مردم ساالريایستادگی امام در مسئله
د کـه مـردم بایـد    ي مردمساالرى است. امام از اول اعالم کري دیگر، مسئلهیک نمونه

نظر بدهند؛ چه در اصل انتخاب جمهورى اسالمى، چه در تدوین قانون اساسـى، چـه در   
جمهور، پذیرش آن قانونى که در مجلس خبرگان تصویب شده بود، چه در انتخاب رئیس

ي چه در انتخاب مجلس. امام ایستاد. ببینید، سى و دو سال از انقالب میگذرد، با محاسـبه 
یعنـى بطـور متوسـط     -ى که شده است، ما سى و دو تا حضور مردم داشـتیم یمهاورفراند

مردم رفتند رأى دادند، انتخاب کردند. انتخاب مـردم خیلـى مهـم اسـت. در      -سالى یکى
دوران جنگ، این تهران زیر بمباران بـود، امـا انتخابـات تعطیـل نشـد. دوران جنـگ، در       

هـاى  ت تعطیـل نشـد. در یکـى از دوره   ى که موشکباران رژیم صدام بود، انتخابـا یشهرها
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ل سیاسىِ خودشان انتخابات را تـأخیر بیندازنـد،   یمجلس فشار آوردند شاید بتوانند به دال

اما موفق نشدند. تا امروز در انتخابات جمهورى اسالمى و حضور مردم، یک روز تـأخیر  
سـر ایـن   نشده است؛ این مردمساالرى است. روز اول امام گفت و جمهورى اسالمى بـر  

مردمساالرى ایستاد؛ قبول نکرد که از مردمساالرى عبور کند. امـروز مسـئولین کشـور، از    
خبرگان رهبرى که رهبر را نصب میکنند و عزل میکنند، گرفته، تا ریاست جمهـورى، تـا   
مجلس، تا شوراها، منتخبین مردمند. جریانهاى گوناگون هم سر کار آمدنـد. اینجـور هـم    

جمهورى که سر یم یک جریان؛ نه، از اول تا امروز، این چند رئیسیگونبوده است که ما ب
کار آمدند، هر کدام به یک شکل، یک جهتگیرى و گرایش سیاسى داشـتند؛ امـا همـه بـا     

 انتخاب مردم بر سر کار آمدند.

 ي عدالت اجتماعیي سوم از ایستادگی امام؛ مسئلهنمونه
ت. امام از اول اعالم عدالت کردند. خب، ي عدالت اجتماعى اسى بعدى، نمونهنمونه

تر است؛ من به شـما عـرض بکـنم. از حفـظ     ي این کارها سختعدالت اجتماعى از همه
ى کـه در جمهـورى اسـالمى شـده اسـت، اسـتقرار عـدالت        یي کارهامردمساالرى و بقیه
ترى است؛ بسیار کار دشوارى است. نمیگویم هـم کـه مـا تـا امـروز      اجتماعى کار سخت

انستیم بطور کامل عدالت اجتماعى را مستقر کنیم؛ نه، هنـوز خیلـى فاصـله داریـم. آن     تو
ي ي ماسـت، فاصـله  عدالتى که اسالم از ما خواسته است، با آنچـه کـه امـروز در جامعـه    

زیادى دارد؛ اما حرکت به سـمت عـدالت اجتمـاعى متوقـف نشـد و ادامـه پیـدا کـرد و         
 روز شدیدتر شده است.روزبه
 

 18/11/1389، اهللا مرعشیآیت ياندرکاران کنگرهار دستدر دید

       
ایشان نسبت به امام و انقالب نیز، از ابتدا همراهی داشتند، مرحوم حاج آقـا مصـطفی   
یکی از بیوتی که بعد از زندانی شدن امام بـا آنجـا ارتبـاط داشـتند، بیـت مرحـوم آقـاي        

 مدند.آه با ایشان ارتباط نزدیکی داشتند و میرفتند و میمرعشی بود ک
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هاي که شخصی بود و مال اشخاص بود و از مال شخصی فراهم شده در بین کتابخانه

اي اسـت از اهمیـت و   بود، تنها این کتابخانه مرحوم بزرگوار هست کـه الحمـداهللا نشـانه   
روز این کتابخانه بهتـر بشـود. امـام    اهللا روزبهشاءراث مکتوب ما و امیدواریم انعظمت می

توجه امام و عنایت امام به این کتابخانه بنظر من، این کتابخانـه را   کمک کردند یعنی واقعاً
 نجات داد و کمک کرد به بازماندگان محترم که اینجا را بتوانند ترتیب بدهند.

 
 19/11/1389، ى ارتشیخلبانان نیروى هوا در دیدار فرماندهان و

      » « 
در بـاب انقـالب    ام، روز جمعه هم تکرار کردم؛ امروز مهمترین مسـئله من بارها گفته

ما، وقتى به این سى و دو سال نگاه میکنیم، عبارت است از ثبات و استقامت. یعنى ما سر 
ایم. ایستادن بر سر اصول، براى یـک ملـت، بـراى یـک مجموعـه،      هحرف خودمان ایستاد

ى است که باید بر سر آن ایستاد. ارزشها را بایستى نگاهبـانى  یافتخار است. اصول، چیزها
کرد، پاسدارى کرد. مهمترین ارزشى هم که براى ملت ما وجود داشت و امروز هم وجود 

از اسـالم. اسـتقالل در اسـالم اسـت،     دارد و تا آخر هم همین خواهد بود، عبارت اسـت  
ـ     ى در اسـالم اسـت،   آزادى در اسالم است، پیشرفت مادى در اسـالم اسـت، وحـدت ملّ

ي اینها در اسالم مندمج و منـدرج اسـت. علـت    ى استعدادها در اسالم است؛ همهیشکوفا
تکیه کردند، همین است. تأکید بر جمهـورى،  » جمهورى اسالمى«ي اینکه امام روى کلمه

ي مهم، اتکا به مردم است. اگر اسالم بایـد در جامعـه حاکمیـت    خاطر این است که نکتهب
پذیر نیست. پس حضور مـردم، رأى مـردم، خواسـت    پیدا کند، بدون ایمان عمومى امکان
ي اساسى؛ پس شد جمهورى اسالمى. این را باید حفظ مردم، دخالت مردم، شد یک نقطه

یم، این پرچم بایستى برافراشته بماند. اگر توانستیم خودمان کنیم، این را باید زنده نگه دار
بیشـتر نزدیـک کنـیم،     هرچـه  -جمهورى اسالمى -ي پرمغزرا به عمق و ژرفاى این کلمه

ت مضاعف ت بلند، همروز افزایش خواهد یافت؛ و این احتیاج دارد به همموفقیتها روزبه
ـ  عف و کـار مضـاعف را انسـان در    ت مضـا و کار مضاعف، که خوشبختانه امسال اثر هم

دستگاههاى مختلف کشور مشاهده میکند. اگر این شد، ملـت ایـران خواهـد شـد الگـو؛      
گفـتن   -جمهورى اسالمى خواهد شد الگو. لزومى ندارد ملتها بگویند ایران الگوى ماست
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هاى دیگـر  مهم این است که این نسیم جانبخش در محیط -مهم نیست؛ بگویند یا نگویند

 ، آنها را متوجه کند و به حرکت دربیاورد؛ و این کار شده است.بوزد
 

 19/12/1389، در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى

       
حضور مردمى معنایش این است که ملتها با تن خودشان، با حضور شخصى خودشان 

کنند؛ مثـل آن چیـزى کـه در ایـران     ل در میدانهاى مبارزه حاضر شوند و خطرات را تحم
مریکـا و اینهـا   افاق افتاد. وقتى این شد، هیچ قدرتى در مقابل این نمیتواند بایستد؛ حاال اتّ

ي ي قدرتهاى عالم هم دست به یکى شوند، در مقابل ملتى که با همـه که سهلند. اگر همه
د. البتـه میزننـد،   وجود وارد میدان شده اسـت، نمیتواننـد مقاومـت کننـد، ایسـتادگى کننـ      

میکُشند، خونریزى میکنند، اما مغلوب میشوند. همانطور که امـام در آن سـالها فرمودنـد،    
 فاق افتاده است.  خون بر شمشیر فائق خواهد آمد، پیروز خواهد شد. این اتّ

 

        
ز دخالتهاى دشمنان هم نباید غفلت کرد. البته از نفوذها، از اغواهاى شیطانى دشمنان، ا

همانطور که امام بارها میفرمودند، گاهى اینجور افراد وارد اجتماعـات پرشـور و مـؤمن و    
مخلص میشوند و آنها را به یک سمتى و یک حرکتى میکشانند؛ از این هم نبایـد غفلـت   

من. بنـابراین  کرد؛ هم غفلتهاى ناشى از احساساتى شدن، هم ناشى از ندیدن دستهاى دشـ 
من بخصوص از جوانها میخواهم که نگذارند ایـن فضـاى غیبـت و تهمـت و فحاشـى و      
هتاکى و شکستن حرمتها ادامه پیدا کند. وقتى که ادامه پیدا کرد، طبعـاً همـانطور سـرایت    

 .ناگهان میبینید -مثل بیمارى مسرى -هم میکند
 

1/1/1390، 90ر رضوي در آغاز سال در حرم مطه 

        
وجود دارد: یکى عبارت است از حضور مردم، و  1التدو خصوصیت در این تحو

دیگرى عبارت است از سمت و سوى دینى در این حرکتها. این، دو عنصر اساسى است. 
                                           

 بیداري اسالمی در کشورهاي منطقه.  1
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ِ شتفاقى که در انقالب اسالمى افتاد. احزاب و پحضور مردم با جسم خودشان؛ همان اتّ
ها و تحلیلگرهاى ذهنى هیچ کارى نتوانستند انجام دهند. هنر ننشیعاج میزنشینها و برجِ

بزرگ امام بزرگوار ما این بود که توانست مردم را وارد صحنه کند. وقتى مردم به عرصه 
آمدند، جسم خودشان را، دل خودشان را، نیت خودشان را وارد عرصه کردند، ت و هم

فاق دارد در کشورهاى بست گشوده شد. امروز همین اتّشد، راههاى بنگرههاى کور باز 
 افتد. دیگر مى

 
 23/1/1390، نماز در جمع برخی از شخصیتهاي فرهنگی سیاسی يبیانات پس از اقامه

   » ِ « 
در قلب انسان و در روح و وجدان انسان یک باطنى وجود دارد که او معموالً با خود 

صادق است. ولو ظواهر قلب، ما را فریب میدهد، اما باطن قلب با ما صادق است.  ما
یک وقتى فرمودند: من در فالن قضیه، در باطن قلبم هم ناراحت نمیشوم.   علیه)اهللا(رضوانامام

واقعاً همینجور است؛ قلب یک باطنى دارد که ما کمتر به آنجا سر میکشیم. اگر انسان به 
 ودش را در مقابل خود افشاءشده مشاهده میکند.آنجا سر بکشد، خ

 
 3/3/1390، (ع)در دیدار جمعی از شاعران و ذاکرین اهل بیت

 (س)     
براى ما یک  -الثانى استکه روز بیستم جمادى -با والدت امام بزرگوار هم 1،قارنت
در طول سالیان متمادى محضرش را ي بسیار شیرینى است. این بزرگوار هم که ما پدیده

اى که از همان حقیقت عظیم و درخشنده اى بوددرك کردیم، حقیقتاً یک نمونه و مستوره
در  السالم)(علیهمالنجباء االایم و از امدانسته ایم و در آثاري بزرگوارمان شنیدهما از ائمه
مقایسه کرد؛ ولى خب، همان راه، نباید مقایسه کرد و نمیشود  هاى ما هست. البتهخاطره

بزرگوار هم بود؛ همان ایمان، همان اخالص، همان عبادت، همان  همان نشانه در این
ى که امام ما را در زمین و آسمان و نزد یراه خدا. چیزها غیرت، همان ایستادگى در

 کرد، این خصوصیات بود. این هم عید مضاعفى است.  ي خدا عزیزبندگان شایسته
  

                                           
 ی.اهللا علیها) با والدت امام خمینتقارن والدت حضرت زهرا(سالم 1



932  / ،  ، 
    ّ     

سـى و   یکى از مهمترین خصوصیات انقالب اسالمى ایران این است که در طول ایـن 
بـا   دو سال، با وجود راهى دشوار و طوالنى، با این همه مزاحمت، با این همـه معارضـه،  

 این همه سیاستهاى برخورد گوناگون، با شکلهاى مختلف و از جوانب مختلف، این خـط 
 تقیم در انقالب مطلقاً زاویه پیدا نکرده است؛ شعارها همان شعارهاست، اهداف همـان مس

اهداف است، خط همان خط است، راه همان راه است. به برکـت بیـان روشـن و رسـاى     
تفسیر و تأویلى وجـود نـدارد؛ راه،    -که خوشبختانه مضبوط هم هست -امام بزرگوارمان

ب پیش رفته است. و من به شما عـرض بکـنم؛ تـا آن    مستقیمى است؛ این راه را انقال راه
وقتى که من و شما قدمهامان را محکم برمیداریم، چشـممان را از هـدف برنمیـداریم، بـا     

میکنیم، هیچ قدرتى در دنیا نمیتواند راه ما را سد کند؛ و همـین در رویانـدن    امید حرکت
 .اثر را داشته استامید در دل مسلمانان و ملتهاى اسالمى بیشترین  هاىشکوفه
 

 8/3/1390، در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسالمى

  ّ      
کار سیاسى میکنیم، کار فکرى میکنیم، کار اقتصادى میکنیم،  -هر کارى که میکنیم
کردیم، بیم همه باید با این نگاه باشد. اگر فارغ از این نگاه کار  -کارهاى مدیریتى میکنیم

ي الهى آن هست که کار ما در جهت خالف این اهداف به کار بیفتد؛ آن وقت مؤاخذه
در چند مورد از  علیه)اهللا تعالى(رضواناست. خداى متعال از اینگونه گناهان بزرگ نمیگذرد. امام

مسائل اجتماعى و گناهان اجتماعى و تخلفات سیاسى و اینجورى، همین تعبیر را داشتند: 
اش آسان نیست. ین گناهى است که خداى متعال از آن نخواهد گذشت، چون توبها

خب، انسان از هر گناهى توبه کند، خدا میگذرد؛ اما وقتى انسان یک حرکتى کرد، یک 
اى به یک ملت وارد شد، چطور میشود این را توبه کرد؟ چطور میشود جبران کرد؟ ضربه

اند، انسان استحالل و طلب عفو کند؟ لذا دیدهتک کسانى که آسیب چطور میشود از تک
 خدا از این گناهان نمیگذرد. حساسیت موضع من و شما از این جهت است.

البته من این را عرض بکنم؛ اینجا جاى تقواى جمعى اسـت. مـا یـک تقـواى فـردى      
   داریم، که هر کسى خود را تحت مراقبت دائم داشته باشد.
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قواى جمعى این اسـت کـه جمعهـا مراقـب خودشـان      یک تقواى جمعى هم داریم. ت
مراقبتـى جمعهـا نسـبت بـه     جمـع، مراقـب خودشـان باشـند. بـى      باشند. جمع به حیـث 

ى هم کـه در بـین آن جمعهـا تقـواى     یي خودشان، موجب میشود که حتى آدمهامجموعه
ول ى بروند که نمیخواهند. در طیفردى دارند، با حرکت عمومىِ آن جمعها بغلتند و به جا

ایـم،  ى که ضعف نشـان داده یایم. یکى از جاهااین سى سال، ما از این ناحیه ضربه خورده
 همین بوده.
هاى قبل، یک جریـانى در کشـور وجـود داشـت بـه نـام جریـان چـپ. آنهـا          در دهه

شعارهاى خوبى هم میدادند، اما خودشان را مراقبت نکردند و تقـواى جمعـى بـه خـرج     
عـى،  ایى بودند که تقواى فردى هم داشتند، اما نداشتن تقـواى جم ندادند. در میانشان آدمه

 امـام و ضـد   اسـالم و ضـد   امام حسین و ضـد  گرِ ضدى رساند که فتنهیکار آنها را به جا
انقالب توانست به آنها تکیه کند! آنها نیامدند شعار ضد  انقـالب بدهنـد، امـا     امام و ضـد

توانست به آنها تکیه کند؛ این خیلـى خطـر بزرگـى    انقالب  امام و ضد ي ضدشعاردهنده
 است. آنها غلتیدند. بنابراین تقواى جمعى الزم است.

من پارسال به شما عرض کردم که در داخـل مجلـس شـوراى اسـالمى، خودنظـارتى      
بگذارید. این، همان تقواى جمعى است. مجموعه، خود را بپایـد. حـاال حرفهـایى گوشـه     

 اید آزاد باشد، چه باشد. کسى با آزادى نماینده مخالف نیسـت؛ بـا  کنار زدند که نماینده ب
ي کجرفتـار ممکـن اسـت مجلـس شـوراى      کجرفتارى نماینده مخالف است. یک نماینده

اسالمى را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلسِ به این عظمـت، ایـن نهـاد قـانونىِ     
 اساسى در کشور.

 نظر امامارتی؛ روشِ حفظ جایگاه مجلسِ مدخودنظ
امام رفتیم، براى اینکه یکـى از بزرگـانِ بـین خودمـان را بعنـوان       اول انقالب خدمت

یم ایشان را در حزب یجمهور به امام معرفى کنیم تا امام ایشان را قبول کنند و ما بیارئیس
جمهور مطرح کنیم. امام به دلیلى قبول نکردند. بعد به مـا  جمهورى اسالمى بعنوان رئیس

که بروید سراغ مجلس؛ مجلس مهم است. از نگاه رهبـر انقـالب و بنیانگـذار ایـن     گفتند 
ي این مجموعه، مجلس یک چنین جایگاهى دارد. خـب، ایـن را بایـد    نظام و پدیدآورنده
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اش را حفظ کرد؛ این، خودنظارتى الزم نگه داشت، باید آبرویش را حفظ کرد، باید چهره

بینید. مـن  یآید؛ خود شما هم دارید مشکال به وجود مىدارد. اگر این خودنظارتى نباشد، ا
پارسال در این خصوص سفارش کردم. البته اخیراً در مجلس نسبت به این قضیه کـارکى  
انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست بدست نیامد. این خودنظارتى، تقـواى جمعـى   

 است.
  

         
ختالف سلیقه منتهى نشود به کشمکش و دعوا و چـالش و دشـمن خـونى همـدیگر     ا

اند. وقتى با طـرف  مریکا. متأسفانه بعضى از جناحهاى ما اینجورىاشدن و فراموش کردن 
مریکا فراموش میشود، اسرائیل فرامـوش میشـود، مخـالفین    امقابل مخالف میشوند، دیگر 

تضاد اصلى، میشود همینى کـه در مقـابلش قـرار    انقالب و دشمنان امام فراموش میشوند؛ 
 دارد! خب، این غلط است.  

 
 14/3/1390، (ره)در بیست و دومین سالگرد امام خمینی

          
ر امام بزرگوار و شهداى انقالب اسالمى. امـروز بـار   سالم و رحمت خدا بر روح مطه

د امام بزرگوارمان را با این تجدید یاد و خاطره، در جهـت مکتـب   دیگر ملت ایران سالگر
امام و راه امام پى میگیرند. هر سال روز چهاردهم خرداد فرصتى است براى مطرح شـدن  

عدى از ابعاد زندگى مطهر امام و خط مبارك و روشن آن بزرگوار. بخشى و ب 
  

 ّ      
ي مهم دیگر نیز همراه و همزمان است و آن، بیـدارى  ال سالگرد امام با یک حادثهامس

اى که امام بزرگوار ما انتظار آن را میکشیدند، آرزوى آن را اسالمى است؛ حادثه و حماسه
داشتند و از آن خبر هم داده بودنـد. امـام بزرگـوار حرکـت بیـدارى ملتهـاى مسـلمان را        

بینى به وقـوع پیوسـت؛ همچنـان    متعال تفضل فرمود، این پیش بینى میکرد و خداوندپیش
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 ق بخشید.بینى کرد و خداى متعال آن را تحقّکه سقوط حکومت شوروى را پیش
  

   ؛ (ره)     
امروز عرایض من در دو بخش است، که امیدوارم بتـوانم در مـدت کوتـاهى ایـن دو     

عرض کنم. یک بخش، مرورى است بر درس بزرگ امام بزرگوار ما؛ مرورى بـر  بخش را 
اى است که ملـت ایـران   ي ملت ایران است؛ سرمایهمکتب ماندگار امام عزیز ما که ذخیره

ي بر آن، با در دست داشتن این سرمایه، توانسته است گذرگاههاى دشوارى را کـه  با تکیه
ى قرار دارد، طى کند. یک بخش یتى با چنین آرمانهابطور معمول و متعارف در سر راه مل

 هم نگاه به مسائل منطقه است.
  

؛              
در باب مکتب امام، این نکته را ملت عزیز ایران کـامالً میداننـد کـه ارادت و محبـت     

ي قلبى و احساسى و عاطفى نیست. اگرچـه  مردم به امام بزرگوار، صرفاً از نوع یک علقه
ي مسـئله  از لحاظ احساسات و عواطف، محبت امام در دلها مـوج میزنـد، امـا ایـن همـه     

نیست؛ بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار، به معنى پذیرش مکتب امام بعنوان راه روشن و 
ى خط روشن حرکت عمومى و همگانى ملت ایران است؛ یـک راهنمـاى نظـرى و عملـ    

ت و پیشرفت و عدالت میرساند. در طول ایـن سـى و دو   است که کشور و ملت را به عزّ
سال گذشته، عمًال هم همین بوده اسـت. یعنـى هـر جـا مـا توفیـق پیـدا کـردیم کـه بـه           

ي امام را دنبـال  ي عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشارههاى امام جامهتوصیه
امـام و میـراث    ما شد. مردم با این چشم، به راه امام و خطّ کنیم، توفیقات فراوانى نصیب

ماندگار امام نگاه میکنند. در این سى سال، ملت ما توانسـته اسـت در مقابـل سـنگینترین     
ي ي امنیتى بود، توطئـه ي نظامى بود، توطئهها ایستادگى کند. علیه ملت ایران توطئهتوطئه

ي توطئه -طول این سى سال وجود داشته استاین تحریمهاى گسترده در  -اقتصادى بود
اى و تبلیغـات، علیـه ملـت ایـران بطـور کامـل       ي رسانهامپراتورى گسترده -تبلیغاتى بود

ي سیاسى بود. ملت ایران به برکت مکتـب امـام   توطئه -مشغول کار و تحریک بوده است
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 ،   ُ ؛      
ي کامل است، یک مجموعه است، داراى ابعادى است؛ این ابعـاد  مکتب امام یک بسته

را باید با هم دید، با هم مالحظه کرد. دو بعـد اصـلى در مکتـب امـام بزرگـوار مـا، بعـد        
 معنویت و بعد عقالنیت است.  

ى و ظواهر مادى، بر عوامل ماد فاً با تکیهبعد معنویت است؛ یعنى امام بزرگوار ما صر
راه خود را پى نمیگرفت؛ اهل ارتباط با خدا، اهل سلوك معنوى، اهـل توجـه و تـذکر و    

ناپـذیرى  خشوع و ذکر بود؛ به کمک الهى باور داشت؛ امید او به خداى متعال، امید پایـان 
 بود. 

محاسـبات، در مکتـب امـام     و در بعد عقالنیت، به کار گرفتن خرد و تدبیر و فکـر و 
 اى عرض خواهم کرد.مورد مالحظه بوده است. من نسبت به هر کدام، چند جمله

بعد سومى هم وجود دارد، که آن هم مانند معنویت و عقالنیت، از اسالم گرفته شـده  
است. عقالنیت امام هم از اسالم است، معنویت هم معنویت اسالمى و قرآنى اسـت، ایـن   

 تن قرآن و متن دین گرفته شده است؛ و آن، بعد عدالت است.  بعد هم از م

 بعاد مکتب اماماضرورت نگاه جامع به 
توجه به ابعاد دیگر، جامعـه  بر روى یکى از این ابعاد، بى اینها را باید با هم دید. تکیه

و  ي کامل، میراث فکرىرا به راه خطا میکشاند، به انحراف میبرد. این مجموعه، این بسته
معنوى امام است. خود امام بزرگوار هم در رفتارش، هم مراقب عقالنیت بود، هم مراقـب  

 ي وجود متوجه به بعد عدالت بود.معنویت بود، هم با همه

 ساالري براي کشورمظهر اول عقالنیت امام؛ گزینش نظام مردم
ینش من چند نمونه از مظهر عقالنیت امـام عـرض میکـنم. اولـین نمونـه، همـین گـز       

ي به آرا مردم. انتخاب مردمساالرى، مردمساالرى براى نظام سیاسى کشور بود؛ یعنى تکیه
یکى از مظاهر روشن عقالنیت امام در مکتـب حیـاتبخش و نجـاتبخش او بـود. قرنهـاى      
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متمادى حکومتهاى فردى بر کشور ما حکومت کرده بودند و حتى در دورانى که در ایران 
مد و بظاهر جریان قانون در کشور رسمى شد، عمالً استبداد و جریان مشروطه به وجود آ

بارتر بود. تر و مصیبتتر و سختدیکتاتورى دوران پهلوى از استبداد گذشتگانشان گزنده
در کشورى با این سابقه، امام بزرگوار ما این امکان را پیدا کرد، این توفیـق را یافـت کـه    

ا به یک حقیقت نهادینه شده تبدیل کند. مـردم  ي حضور مردم و انتخابات مردمى رمسئله
هاى بسیار کوتاه در صـدر مشـروطه، تجربـه    ي انتخابات آزاد را، جز در برههما هرگز مزه

ى، امام بزرگوار ما از اولین قـدم،  ینکرده بودند. در یک چنین کشورى، در یک چنین فضا
ایـن سـى و دو سـالى کـه از      انتخابات را در کشور نهادینه کرد. بارها شنیدید که در طول

پیروزى انقالب اسالمى میگذرد، در حدود سى و دو یا سـى و سـه انتخابـات در کشـور     
فاق افتاده است، که مردم آزادانـه پـاى صـندوقهاى رأى آمدنـد و رأى خودشـان را بـه       اتّ

صندوق انداختند و منشأ تشکیل مجلس و دولت و خبرگـان و شـوراهاى شـهر و امثـال     
 ي عقالنیت امام بزرگوار ما بود.این، بارزترین نمونه اینها شدند.

 ي دوم از عقالنیت امام؛ عدم اعتماد و سرسختی در مقابل دشمننمونه
ي او به خرد و هوشمندى، عبارت اسـت از  ي دیگر از عقالنیت امام و تکیهیک نمونه

ماد نکرد. بعـد  ي با دشمن مهاجم. امام به دشمن اعتسرسختى و عدم انعطاف او در مقابله
از آنکه دشمن ملت ایران و دشمن این انقالب را درست شناخت، در مقابل او مثـل کـوه   
ایستاد. آن کسانى که خیال کردند و خیال میکنند عقل اقتضا میکنـد کـه انسـان گـاهى در     

ي مقابل این تصور حرکت کرد. عقالنیت امـام  مقابل دشمن کوتاه بیاید، امام درست نقطه
ي این مرد الهى، او را به این نتیجه رساند که در مقابل دشمن، یافتهي قوامپختهو آن خرد 

انجامد. در نشینى و کمترین نرمش، به پیشروى دشمن مىکمترین انعطاف و کمترین عقب
آید. هر یـک قـدم   نشینى طرف مقابل، دلش به رحم نمىى، دشمن از عقبیمیدان رویارو

ل دشمنان، به معناى یک قدم جلو آمـدن دشـمن و مسـلط    نشینى ملت مبارز در مقابعقب
 شدن اوست. این، یکى از مظاهر عقالنیت امام بزرگوار بود.

 ی در ملتیي سوم از عقالنیت امام؛ تزریق روح اعتماد به نفس و خوداتکانمونه
ى در ملـت بـود.   اینفس و خوداتکیک مظهر دیگر عقالنیت امام، تزریق روح اعتمادبه
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یعنـى از اول قـرن    -لهاى متمادى، از آغاز تسلط و ورود غربیها در این کشوردر طول سا

ي عوامل و دستیارانِ خودشان، دائماً به وسیله -میالدى که پاى غربیها به ایران باز شد 19
با تحلیلهاى گوناگون، توى سر ملت ایران میزدند؛ ملت ایران را تحقیر میکردند، به ملـت  

ى کـار  یي اقدام علمى و پیشرفت علمى ندارد، توانـا نمیتواند، عرضه باوراندند کهایران می
ر ملت کردن و روى پاى خود ایستادن را ندارد. سردمداران رژیم پهلوى و قبل از او، مکرّ

ر اسـت، اگـر کـار    ایران را تحقیر میکردند. اینجور وانمود میکردند که اگر پیشرفتى متصو
ى ندارد. امام بزرگوار بـه  یي غربیها بشود؛ ملت ایران توانابزرگى باید بشود، باید به وسیله
ل ملـت ایـران شـد.    ي تحـو نفس را تزریق کرد، و این نقطهیک چنین ملتى روح اعتمادبه

هاى زنـدگى،  ي صنعتى، در انواع و اقسام عرصهي علمى، در زمینهپیشرفتهاى ما در زمینه
رانى ما، صنعتگر ایرانى ما، دانشمند ایرانى نفس است. امروز جوان ایمعلول همین اعتمادبه

را » مـا میتـوانیم  «ى میکند. این شعار یما، سیاستمدار ایرانى ما، مبلّغ ایرانى ما احساس توانا
امام بزرگوار در اعماق جان این ملت قرار داد. این، یکـى از مظـاهر مهـم عقالنیـت امـام      

 بزرگوار بود.

 ین قانون اساسیي چهارم از عقالنیت امام؛ تدونمونه
یک مظهر دیگر، تدوین قانون اساسى بود. امام خبرگـان ملـت را از طریـق انتخابـات     

کنندگان قانون اساسـى، بـا انتخـاب    مأمور کرد که قانون اساسى را تدوین کنند. آن تدوین
ملت این کار را انجام دادند. اینجور نبود که امام یک جمع خاصـى را بگـذارد کـه قـانون     

ى خـود، بـا   یي ملت گذاشته شد. ملـت خبرگـانى را بـا شناسـا    یسند؛ به عهدهاساسى بنو
معرفت خود انتخاب کردند و آنها قانون اساسى را تدوین کردند. بعد امـام همـین قـانون    

قـانون اساسـى در کشـور    م ورفرانـد اساسى را مجدداً در معـرض آراء مـردم قـرار داد و    
هاى نظـام را امـام اینجـور    م است. ببینید، پایهتشکیل شد. این، یکى از مظاهر عقالنیت اما

الیـت اجتمـاعى،   مستحکم کرد. هم از لحاظ حقوقى، هم از لحاظ سیاسى، هم از لحاظ فع
ي محکم و مستحکمى را به وجود آورد که هم از لحاظ پیشرفتهاى علمى، امام یک قاعده

 بر اساس این قاعده میشود تمدن عظیم اسالمى را بنا نهاد.



 ،  ، /  939  

 

 ي پنجم از عقالنیت امام؛ تفهیم تعلق مملکت به خود مردمنمونه
ي مسائلى که مظهر عقالنیت امام بزرگوار بود، این بـود کـه ایشـان بـه مـردم      از جمله

تفهیم کرد که آنها صاحب و مالک این کشورند. مملکت صاحب دارد. ایـن حـرف را در   
ملکـت صـاحب دارد.   دوران حکومتهاى استبدادى بـر زبـان جـارى میکردنـد کـه آقـا م      

مرادشان از صاحب مملکت، دیکتاتورهـا و مسـتبدینى بودنـد کـه بـر کشـور حکمرانـى        
میکردند. امام به مردم تفهیم کرد که مملکت صاحب دارد و صاحب مملکت، خود مـردم  

 هستند.

 مظاهر معنویت امام؛ اخالص، توکل، پرهیز از غرور و ...
ي اول، اخـالص خـود او بـود. امـام کـار را      مظهر معنویت در امام بزرگوار، در درجه

که احساس میکرد تکلیف الهـى اوسـت، آن را انجـام     هرچهبراى خدا انجام داد. از اول، 
، امام اینجـور  1341میداد. از فداکارى در این راه، امام ابا نکرد. از شروع مبارزات در سال 

را بارها گفت و تکـرار  عمل کرد؛ با تکلیف پیش رفت. به مردم و مسئولین هم این درس 
کرد که آنچه مهم است، تکلیف است. ما تکلیف را انجام میدهیم، ترتّب نتیجه بر کـار مـا   
دست خداست. بنابراین مظهر مهم معنویت در رفتار امام، اخـالص او بـود. بـراى خـاطر     
تعریف و تمجید این و آن، حرفى نزد، کارى نکرد، اقدامى نکـرد. آنچـه کـه بـراى خـدا      

ي خداى متعال به آن برکت داده شد؛ ماندگار شد. خاصـیت اخـالص   داد، به وسیله انجام
 این است. امام همین توصیه را به مسئولین هم تکرار میکردند.  

امام ماها را امر میکردند به اینکه اهل توکل باشیم، اهل اعتمـاد بـه خـدا باشـیم، اهـل      
د او اهل توکل بود، اهل تضرع بود، ظن به پروردگار باشیم، براى خدا کار کنیم. خوحسن

، انسـان  اهل توسل بود، اهل استمداد از خدا بود، اهل عبادت بود. بعد از پایان ماه رمضان
وقتى امام را میدید، بطور محسوسى در او احساس نورانیت میکرد. از فرصـتهاى زنـدگى   

رِ خـودش اسـتفاده میکـرد.    ان مطهکردن دل و ج ب به خداى متعال، براى پاکیزهبراى تقرّ
دیگران را هم امر میکرد و میگفت: ما در محضر خـدا هسـتیم. عـالَم، محضـر خداسـت.      

هاى الهى است. همه را بـه ایـن راه سـوق میـداد. خـود او اهـل       عالَم، محل حضور جلوه
ـ      ى از معنویـت در  رعایت اخالق بود، دیگران را هم به اخـالق سـوق میـداد. بخـش مهم

عبارت است از اخالق، دورى از گناه، دورى از تهمـت، دورى از سـوءظن، دورى    اسالم
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از غیبت، دورى از بددلى، دورى از جداسازى دلها از یکدیگر. خـود امـام بزرگـوار ایـن     

 چیزها را رعایت میکرد، به مردم هم سفارش میکرد، به مسئولین هم سفارش میکرد. 
مغرور نشویم، خودمان را باالتر از مـردم نـدانیم،   امام ماها را توصیه میکردند به اینکه 

اول کشور این را از  ترازي مسئولین عیب ندانیم. همهخودمان را باالتر از انتقاد ندانیم، بى
یم مـا بـاالتر   یامام شنیده بودند که بایستى آماده باشیم؛ اگر چنانچه از ما عیب گرفتند، نگو

از اینیم که به ما انتقـادى وارد باشـد. خـود امـام هـم      از اینیم که عیب داشته باشیم، باالتر 
هـم در   -بخصوص در اواخر عمر شریفش -هاى خودهمینجور بود. ایشان، هم در نوشته

اظهارات خود، بارها گفت من در فالن قضیه اشتباه کردم. اقـرار کـرد بـه اینکـه در فـالن      
نى باید بزرگ باشد کـه  قضیه خطا کرده است؛ این خیلى عظمت الزم دارد. روح یک انسا

بتواند یک چنین حرکتى را انجام دهد؛ خودش را منسـوب کنـد بـه اشـتباه و خطـا. ایـن       
 معنویت امام بود، این اخالق امام بود؛ این یکى از ابعاد مهم درس امام به ماست.

 مظاهر عدالت امام
هـم از  بعد عدالت هم در مکتب امام بسیار برجسته است. اگرچه به یک معنا عـدالت  

همان عقالنیت و نیز از معنویـت برمیخیـزد، امـا برجسـتگى بعـد عـدالت در منظـر امـام         
بزرگوار، آن را بطور مشخصترى در مقابل ما قرار میدهـد. از اول پیـروزى انقـالب، امـام     

و » پابرهنگـان «ي بر طبقات ضعفا را اصرار کردند، تکرار کردند، توصیه کردند. تعبیر تکیه
جزو تعبیراتى بود که در کالم امام بارها و بارهـا تکـرار شـد. بـه مسـئولین      » نشینانکوخ«

اصرار داشتند که به طبقات محروم برسید. به مسئولین اصـرار داشـتند کـه از اشـرافیگرى     
هاى مهم امام بزرگوار بود. ما نباید اینها را فراموش کنـیم.  پرهیز کنند. این، یکى از توصیه
کى به ایمان مـردم اسـت، ایـن    مردم و متّ يکى به آراکه متّ آفت مسئولیت در یک نظامى

آورى براى خودشان بیفتند؛ در است که مسئولین به فکر رفاه شخصى بیفتند؛ به فکر جمع
هوس زندگى اشرافیگرى، به این در و آن در بزنند؛ این آفت بسـیار بزرگـى اسـت. امـام     

ر را هم بارها توصیه میکرد کـه بـه   ى برکنار ماند و مسئولین کشوخودش از این آفت بکلّ
اندوزى نشوند، بـا مـردم ارتبـاط    نشینى و به اشرافیگرى تمایل پیدا نکنند، سرگرم مالکاخ

نزدیک داشته باشند. ماها که آن روز جزو مسئولین بودیم، امام دوسـت میداشـت کـه بـا     
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نقـاط کشـور    مردم ارتباط داشته باشیم، مأنوس باشیم؛ اصرار داشت که خدمات به اقصى
مند شوند. اینها ناظر بـه آن بعـد   برده شود؛ مردم نقاط دور، از خدمات عمومى کشور بهره

عدالت امام بزرگوار بود. امام اصرار داشت که مسئولین از میان مـردم انتخـاب شـوند، از    
خود مردم باشند، وابستگیها مالك قبـول مسـئولیتها نباشـد. وابسـتگى بـه شخصـیتها، بـه        

، بالى هزار فامیلى که در دوران قاجار و دوران پهلوى بر سر این کشور آمد، امـام  فامیلها
بزرگوار ما را نسبت به این قضیه حساس کرده بود. گاهى در مقام تعریف از یک مسئولى 
میگفتند: این از دل مردم برخاسته است. مالك را ایـن میدانسـتند. از نظـر امـام بزرگـوار،      

به قدرت براى گرفتن مسئولیت، جزو خطرهاى بزرگ براى کشـور   به ثروت و تکیه تکیه
 و براى انقالب بود. خب، اینها ابعاد خط امام است.

  

   ّ         
برادران و خواهران من! ملت عزیز ایران! این مکتب، ما را در طول این سى و دو سال 

المللـى مـا را بـاال    ى و شرافت بینت ملّکى عبور داده است؛ سطح عزّهاى خطرنااز گردنه
آورده است. کشور به برکت پیمودن این راه، در همـان حـدى کـه رعایـت کـرده اسـت،       

 پیشرفت کرده است؛ به سمت آرمانهاى خود پیش رفته است.  

 گرایی بدون تمسک به ارزشهاپرهیز از تمسک به عقل
ي جوانب را با هم. اگر کسى یا جریانى بخواهد به نـام  ا همهما باید رعایت کنیم، منته

ى، از ارزشهاى اسالمى و انقالبى عـدول کنـد، ایـن انحـراف اسـت. اگـر کسـى        یعقلگرا
ى به خـرج بدهـد، وابسـتگى بـه     یتقواى، در مقابل دشمن بىیي عقلگرابخواهد به وسیله

یتـى کـه در مکتـب امـام     وجود بیاورد، این انحراف اسـت، ایـن خیانـت اسـت. آن عقالن    
ي دشمن غافـل شـویم، از کیـد او غافـل     نمیکند که ما از خدعه اقتضابزرگوار ما هست، 

 هرچـه یم. یي عمیق او غافل شویم، به او اعتماد کنیم، در مقابل او کوتاه بیاشویم، از نقشه
ن ي عظـیم معنـوى در درون کشـور و درو   که انسان در مقابل دشمن کوتاه بیاید، پشتوانه

 ملت را از دست خواهد داد.
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 اخواهی بدون تمسک به اخالق و تقوپرهیز از عدالت

ي دیگر: اگر به نام عدالتخواهى و به نام انقالبیگرى، اخـالق را زیـر   همینطور در نقطه
ایم. اگر بـه نـام انقالبیگـرى، بـه نـام      امام منحرف شده ایم؛ از خطّپا بگذاریم، ضرر کرده
ران خودمان، به مردم مؤمن، بـه کسـانى کـه از لحـاظ فکـرى بـا مـا        عدالتخواهى، به براد

مخالفند، اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسالم اعتقاد دارنـد، اهانـت کـردیم،    
ایـم. اگـر بخـواهیم بـه نـام      امام منحرف شـده  آنها را مورد ایذا و آزار قرار دادیم، از خطّ

نیت را از بخشى از مردم جامعه و کشورمان سلب کنـیم، از  انقالبیگرى و رفتار انقالبى، ام
ایم. در کشور آرا و عقاید مختلفى وجـود دارد. اگـر چنانچـه یـک     امام منحرف شده خطّ

اى بر یک حرکتى، بر یک حرفى منطبق شود، این عنوان مجرمانه البته قابل عنوان مجرمانه
اى نند؛ اما اگـر عنـوان مجرمانـه   تعقیب است؛ دستگاههاى موظف باید تعقیب کنند و میک

نباشد، کسى است که نمیخواهد براندازى کند، نمیخواهد خیانت کند، نمیخواهـد دسـتور   
ي سیاسى ما، با مذاق سیاسى ما مخـالف اسـت،   دشمن را در کشور اجرا کند، اما با سلیقه

َ «ما نمیتوانیم امنیت را از او دریغ بداریم، عدالت را دریغ بداریم؛  ـ   َ ٍ ْ ـ َ  ُ َ ـ  ْ ُ َّ َ ِ ـ ْ
َ ُ

ِ ـ ْ َ  
َّ ـ
َ

. قرآن به ما دستور میدهد و میگوید: مخالفت شما با یـک قـومى، موجـب    1»
؛ حتـى در مـورد مخـالف هـم     »اعـدلوا «نشود که عدالت را فرو بگذارید و فراموش کنید. 

ْ ِ  ُ َ ْ  َ ُ «عدالت به خرج دهید.  ر بـه تقواسـت. مبـادا خیـال     این عدالت، نزدیکت 2؛»ّ
کنید تقوا این است که انسان مخالف خودش را زیر پا له کند؛ نه، عدالت ورزیدن با تقـوا  
موافق است. همه هوشیار باشیم، همه بیدار باشیم. این بعـد هـم نبایـد ابعـاد دیگـر را در      

 سایه قرار بدهد.
هل توجهیم، اهـل ذکـریم؛   بعد معنویت هم همینجور. ما اهل معنویتیم، اهل توسلیم، ا

 ي ما، ماالمال از توجه به خداست.  خدا را شکر. فضاى جامعه
  

وجه نباید ما را از مسئولیت عظیم انقالبىِ خودمان جدا کند، بلکـه  هیچاین معنویت به
بـه دینـدارى و بـا عنـوان کـردن       کمک به حرکت انقالبى است. آن کسانى کـه بـا تکیـه   

ـ زدامعه را سیاسـت دیندارى، سعى میکنند جا ـ زداى کننـد، جوانـان را سیاسـت   ی ى کننـد،  ی
                                           

 .8يیهآ يي مائدهسوره 1
  همان. 2
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هاى کشور دور نگه دارند، اشتباه میکنند، راه خطا میرونـد،  جوانان را از حضور در عرصه
 دچار انحرافند؛ این ابعاد با همدیگر است.

  

        
ر امام، در جـوا من در اینجا، در جوار مرقد مطهى کـه در ایـن   یي شـهدا بـه ر ارواح طی

اند، شهادت میدهم که ملت مـا ایـن راه   به خاك سپرده شده -بهشت زهرا -گلزار معنوى
را خوب حرکت کرده است، راه امام را حفظ کرده است. من به چشـم میبیـنم و میتـوانم    

ر از لحـاظ  گواهى بدهم که جوانان انقالبى امروز ما، از جوانان انقالبى آغـاز انقـالب، اگـ   
ایمان و تقوا و استحکام عقیده بهتر نباشند، عقبتـر نیسـتند. مـن از صـمیم قلـب و از بـن       

انـد؛ ارزشـها را نگـه    اعتقاد دارم که بهترین نقش را مردم ایفا کرده دندان گواهى میدهم و
ثى هاى دشمنان ما را خناند؛ مردم بودند که نقشهاند و پاى آن ایستادهاند، حفظ کردهداشته

 کردند.
ن وقـت  نمیخواهم به تفصیل در این باره صحبت کنم؛ هم وقت نیست، هـم شـاید اآل  

این صحبت نیست؛ اما به اجمال و اشاره عرض میکنم که دشمنان ما تصـور میکردنـد بـا    
رحلت امام، آغاز فروپاشى این نظام مقدس کلید زده خواهد شد. آنها خیال میکردند امـام  

عله خاموش خواهد شد، این چراغ خـاموش خواهـد شـد. بعـد،     که رفت، بتدریج این ش
ي امام، آن احساسات مـردم، آن حرکـت عظـیم مـردم در حمایـت از      مراسم تشییع جنازه

این تحلیل  -ریزى ده ساله کردندکارى که خبرگان کردند، اینها را مأیوس کرد. یک برنامه
 -ئن آن را براى ما اثبات میکنـد الع نیست؛ تحلیلى است که قرامن است، این به معناى اطّ

که آن حوادث پیش آمد، آن کسى کـه   78ده سال بعد امیدوار بودند که نتیجه بدهد. سال 
مـردم آمدنـد در    78این حوادث را خنثى کرد، مردم بودند. روز بیست و سوم تیـر سـال   

ز باطـل  ریزى کرده بودنـد، در یـک رو  ي دشمن را که سالها برایش برنامهخیابانها، توطئه
. به نظرشان 88ساله بود تا سال  ریزى دهکردند. آن روز گذشت. موج دوم، باز یک برنامه

ها را آماده کرده بودند. مطالباتى هـم مـردم   آمد. به خیال خودشان زمینهفرصتى بدست مى
فکـر کردنـد از ایـن مطالبـات      -ي به نظامند، وفادار به نظامنـد مردمى که وابسته -داشتند
سه مـاه تهـران را مـتالطم     ،به وجود آمد. دو 88د استفاده کنند؛ لذا آن قضایاى سال بتوانن

  
 .        
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سه ماه توانستند دلهـا و ذهنهـا را بـه خودشـان مشـغول       ،دو -البته فقط تهران را -کردند

کنند. اینجا هم مردم آمدند توى میدان. بعد از آنکه باطنها ظاهر شد، در روز قـدس مـردم   
هاشان دلشان چیست، در روز عاشورا فهمیدند که اینها عمق خواستهدیدند که اینها حرف 

ي نُه دى را به راه انداختند. نه فقط در تا کجاست، مردم عزیز ما به میدان آمدند و حماسه
تهران، بلکه در سراسر کشور، میلیونها نفر در روز نهم دى، بعد هم بالفاصله در بیسـت و  

ه را ختم کردند. این، هنر مـردم اسـت. درود بـه مـردم     دوى بهمن آمدند توى میدان، غائل
شاءاللَّه بـه توفیـق الهـى، مـردم     ایران. درود به ملت مؤمن و مبارز و بصیر و آگاه ایران. ان

ـ    ت را تـا آخـر ادامـه    همین راه را و همین خط را و همین آرمان را و همـین عـزم و هم
 خواهند داد.

  

 ّ    
این حرکت عظیم مردم ثمرات خودش را هم بخشـیده اسـت. بـه برکـت      خوشبختانه

اعتمادى که مردم به مسئوالن کشور از خودشان نشان دادند، به برکت امنیتى که با حضور 
رسانى را گسترش بدهند اند خدمتمردم در سرتاسر کشور برقرار است، مسئولین توانسته

ى عظیمى در کشور انجام بگیرد، کـه شـرط   یو کارهاى بزرگى انجام دهند؛ کارهاى زیربنا
ى است که امروز دارد یکى پـس از  یالزم براى پیشرفت هر کشورى، همین کارهاى زیربنا
مـدت و  شاءاللَّه ثمـراتش را در کوتـاه  دیگرى انجام میگیرد؛ مردم دارند این را میبینند و ان

وجـود آمـده اسـت،     بلندمدت خواهند دید. به برکت همین امنیتى که با حضور مردم بـه 
هاى تبلیغـاتى دشـمنان خنثـى میشـود. بـه      هاى امنیتى دشمنان خنثى میشود، توطئهتوطئه

برکت همین حضور مردم است که پیشرفت علمى و فناورى کشور در سطح عالى اسـت.  
المللـى کـه اعـالم    طبـق محاسـبات بـین    -نه آمارهاى مـا  -المللىامروز طبق آمارهاى بین

سرعت پیشرفت علمى کشور ما، یازده برابر یـا دوازده برابـرِ متوسـط    رسمى هم میکنند، 
دنیاست؛ این چیز کمى نیست. این را مخالفین ما میگویند، دشمنان ما آن را اعالم میکنند. 

ي اول علمـى و فنـاورى   ي مهـم درجـه  امروز جوانان دانشمند شما در بـیش از ده رشـته  
یعنى در ردیفهاى کمتـر از دهـم    -فهاى اول دنیااند که در ردیکشور آنچنان پیشرفتى کرده

اند؛ اینها به برکت حضور مردم است. این حضور، این اعتماد متقابل، این قرار گرفته -دنیا
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ادامه پیدا کند، کشور پیشرفت بیشترى پیدا خواهد کـرد.   هرچهاحساس مسئولیت عمومى 
 امام، این است. خطّ

 
6/4/1390، ائیهقض يهدر دیدار رئیس و مسئوالن قو 

     ِ    ِ 
ي هفت تیر این هنر را به خرج دادند: به جاى اینکه ناامید شوند، بـه  ما در قضیه مردم

نفس خودشان را از دست بدهند، به جاى اینکـه از دشـمن بترسـند و    اینکه اعتمادبه جاى
و انکسار و انهزام، ملت ما بخاطر بصیرتى کـه  مقابل دشمن زانو بزنند، به جاى ضعف  در

دامـن   ي امام بزرگوار در آنها تزریق میشد و در میـان مـردم  داشتند و بطور دائم به وسیله
 .برگرداندند زده میشد، صبر کردند، ایستادگى کردند و موج را علیه دشمن

 
 9/4/1390، در دیدار مسئوالن نظام در روز عید مبعث

ّ       ،     
ي ایمانمان را در دلهاى خود و در عمل خود تقویت کنیم؛ از خرد انسانى، که هدیه

نبرد نظامى،  چه در میدانهاى اهللا راسبیل بزرگ الهى به بشر است، استفاده کنیم؛ جهاد فى
و دیگر  میدان سیاست، میدان اقتصاد آن وقتى که الزم باشد؛ چه در میدانهاى دیگر،

مغتنم  ت و کرامت انسانى و اسالمى را براى خودماندنبال کنیم و حس عزّ -میدانها
 .بشماریم

اسـالمى را، همـان    اى زنده بشود، این جامعه همـان حرکـت  اینها وقتى در یک جامعه
به برکت نـداى امـام    خط نبى معظّم اسالم را یقیناً دنبال خواهد کرد. به برکت پیام اسالم،

ق ببخشیم؛ آثار و تحقّ خودمان بزرگوار، ما ملت ایران توانستیم بخشى از آن را در زندگى
 .ثمراتش را داریم مشاهده میکنیم

 
 13/4/1390، در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران

ِ  السالم)(علیهِ              
کردند، یک کار  السالم)(علیهالبته به زبان هم گفتن اینها آسان است. کارى که امام حسین

امروز محاسبه میکنیم، خیلى باالتر است.  اى است. یعنى ابعاد آن از آنچه که ماالعادهفوق



946  / ،  ، 
ندیده میگیریم. من یکبار در یک صحبتى، صبر امام  کاریهایش را غالباًش را، ریزهما جوانب

کردم. صبرش فقط این نبود که بر تشنگى صبر کند، بر کشته  را تشریح السالم)(علیهسینح
تر این است که دیگران، افراد صبرِ آسان است. صبرِ سخت شدن یاران صبر کند؛ اینها

محترم هى بگویند آقا نکنید، این کار غلط است، این کار  صاحب نفوذ، افراد آگاه، افراد
ها؟ افرادى مثل عبداهللا جعفر، عبداهللا زبیر، یکنند. ک اد تردیدخطرناك است. هى ایج

هاى مهم اسالم، اینها ي بزرگ آن روز دنیا، آقازادهبرجسته عبداهللا عباس؛ این شخصیتهاى
را. هر که باشد، اگر چنانچه آن عزم و آن اراده و آن ثبات در او  هى بگویند نکن این کار
دیگر تکلیفى ندارم، اینها که دارند اینجورى میگویند،  میکند که من نباشد، با خودش فکر

یم و بگذریم. آن که در مقابل این اظهارات، یآنجورى حرکت میکند، بگو دنیا هم که دارد
ها بایستد و دلش نلرزد و قدم در نکردها، تردیدافکنیها، راه شرعى درستوسوسه در واقع

ل عظیم را به وجود بیاورد. و این تحوراه بگذارد، او همان کسى است که میتواند  این
د و ساالر شهیدان، که من بزرگوار ما در این جهت تشبه کردند و اقتفا کردند به سی امام
ل است. این وقتى گفتم و حاال نمیخواهیم وارد این مقوله بشویم؛ شرحش مفص یک

 .امام حسین است پاسدارىِ
 

 19/5/1390، در دیدار جمعی از دانشجویان

     ،      
 -مشخصى انقالب اسالمى یک استثناء است. انقالب اسالمى حرکتى بود که با اهداف

 ى بود؛ بتدریج خرد شد، روشنى کلّیولو آن اهداف که مشخص هم بود، در یک جاها
دف ـد آمد. هوـبه وج -ى بودـوم شد؛ اما اهداف، اهداف روشنـد، مصادیقش معلـش

بخشى به هدف استکبارستیزى، هدف حفظ استقالل کشور، هدف کرامت اسالمخواهى،
مظلوم، هدف پیشرفت و اعتالى علمى و فنى و اقتصادى کشور؛  انسان، هدف دفاع از

و در اسناد اصلى  اللَّه علیه)(رضوانانسان وقتى در فرمایشات امام. اینها اهداف انقالب بوده
ي اینها در متون اسالمى هم ریشه دارد. مردمى نگاه میکند، میبیند که همه راانقالب اینها 

هاى مردمى و عواطف مردمى، جزو به ایمان مردم، عقاید مردم و انگیزه کىبودن، متّ
انقالب است. این خط ادامه پیدا کرده؛ این خط انحراف پیدا نکرده، این  هاى اصلىپایه
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 ىي مهمدو سال از انقالب میگذرد؛ این خیلى حادثهنخورده. امروز سى و  خط زاویه
 .است

  

    ،  ِ    ِ 
ایم: حرفى را زده یم، یعنى این. ما یکیاین ثبات انقالب و استقرار انقالب که ما میگو

»ُ َ ْ  َّ ُ  ُ َّ  َ ُّ َ  ُ  َ َّ  َّ ُ َ ُّ َ « ملت ایران 1».ِ َّ را گفت، پایش ایستاد. این »  
ى که این یمنتقل شد. امروز شما جوانها ایستادن پاى این سخن، از نسلى به نسل دیگر
کدامتان اینجا مطرح کردید، احتماالً هیچ بیانات پرنشاط و شاداب و صادقانه و پرتپش را

ي جنگ را ندیدید، دیدید، دورهي انقالب را ندر آغاز انقالب در این دنیا نبودید، دوره
زمان امام را درك نکردید؛ اما خط، همان خط است؛ راه، همان راه است؛ هدف، همان 

مطالبى است که آن روز اگر میخواستیم  هدفهاست؛ مطالبى که گفته میشود، درست همان
لسه آمدم و آنجا با دانشجوها جتهران مى اى یکبار دانشگاهیم، میگفتیم. من هفتهیبگو

پاسخ به سؤاالت و سخنرانى بود که مدتها  داشتیم و نماز میخواندیم؛ بعد از نماز هم
میگفتیم و دانشجوها میگفتند، همان  ى که آن وقت ما آنجایادامه داشت. همان حرفها
 تر است. است، کارشناسانه ترتر است، سنجیدهحرفهاست؛ البته امروز پخته

ى یتوى محیط دانشـجو  ارد، اما در مطالبى که امروزاحساسات به همان اندازه وجود د
 .است گفته میشود، عقالنیت، بیشتر از آن زمان است؛ این خیلى باارزش

  

    ِ      
میخواهم بگـویم،   ق پیدا کرده؛ از حاال به بعد چى؟ آنچه که منخب، این تا حاال تحقّ
ى یدانشـجو  ز حاال به بعد تکلیف نسـل جـوان کنـونى و عمـدتاً    همین یک جمله است: ا

پـیش   همین است که این خط را در همان جهتگیرى، به سوى تکاملِ بیشتر ادامه بدهـد و 
 ى تکلیف ما چیست. کار مال شماست.  یببرد. این مشخص میکند که در محیط دانشجو

 
                                           

 . سپس ایستادگى کردند» پروردگار ما خداست«در حقیقت، کسانى که گفتند: . 30ي یهآ ي فصلت،سوره 1
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 6/6/1390، ت دولتأجمهوري و اعضاي هیدر دیدار رئیس

؛            
مـؤمن   ى بود و هست که این شعارها براى مـردم یشعارهاى دولت نهم و دهم شعارها

ي بـا مـنش   زیسـتى و مقابلـه  ما جاذبه دارد؛ مثالً عدالتخواهى، یا استکبارستیزى، یا سـاده 
اقتصـادى و   ارتباطات در مسائلي از استفادهخوارى و سوءي با ویژهاشرافیگرى، یا مقابله

میدانیـد؛ علـت    رسانى صادقانه. و من عرض بکنم، شما هم این راغیراقتصادى، یا خدمت
ایـن شـعارها   - 88، چه در سـال  84چه در سال  -جمهوراقبال مردم به دولت و به رئیس

میکنند.  را احساس اند و نیاز به آنها و ضرورت آنهابود. یعنى مردم به این شعارها دلبسته
پایبنـدى بـه اصـول و     ترین شـعارها، یي اساسـ از این شعارها دسـت برنداریـد. از جملـه   

فاقـاً در دنیـا   کرد؛ که اتّ ى بود که امام بزرگوار ما اینها را وارد جامعه کرد و مطرحیارزشها
بود. یعنى بـدون اینکـه ماهـا     مندى به انقالب اسالمى، همین شعارهاهم عامل رشد عالقه

کافى را بلد باشیم و بـه کـار بگیـریم،     هاى تبلیغاتىاى داشته باشیم، یا شیوهتبلیغاتىابزار 
و در سراسر دنیا سارى و جارى شد؛ ایـن   عنوان و محبوبیت امام بزرگوار ما در بین ملتها
 و جهتگیریها بود.  بخاطر همین شعارها و بخاطر همین رویکردها

 
  9/6/0139، هاى نماز عید سعید فطرخطبه

  ِ ؛           
انقالبىِ خودش خـارج   ي انقالب، با آن عظمت و شکوه، از حالتبعد از آنکه صحنه

اینکه بیایند؛ شاید بتوانند با  شد و حکومت و دولتى بر سر کار آمد، فوراً راه افتادند، براى
کنند؛ بر روى موج سوار شوند؛ از  هاى خودشان امور را قبضههاى خودشان و ترفندشیوه

ي امـام  و رهبـرى پیامبرگونـه   آمده باز سوءاسـتفاده کننـد. هوشـیارى ملـت    موقعیت پیش
لیبى، چـه در تـونس، چـه در     بزرگوار ما نگذاشت. ملتهاى مسلمان، چه در مصر، چه در

دارنـد. بایـد نگذارنـد     تیـاج ي کشـورها، امـروز ایـن هوشـیارى را اح    یمن و چه در بقیه
شـود. فرامـوش نکننـد؛     ي دشمنان مصادرهى که بدستشان آمده است، به وسیلهیهایپیروز
صاحب قضیه میدانند،  ي لیبى حضور پیدا کردند و خودشان راى که امروز در صحنهیآنها

 لیبى ستم میکردنـد،  همان کسانى هستند که تا چند صباح قبل با همان کسانى که بر ملت
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موقعیـت اسـتفاده کننـد؛     انـد و میخواهنـد از  پیاله میشدند. امروز آنها آمدهمینشستند و هم
 .ملتها باید هوشیار باشند، بیدار باشند

 
 9/6/1390، در دیدار مسئوالن نظام و سفراى کشورهاى اسالمى

     ِ   ِ»  « 
ي عریقى است؛ لـیکن یـک چیـز جدیـد     ى در شیعه، سابقهي فقه سیاسبنابراین سابقه
امام بزرگوار ما انجام داد. قبـل از   سازى براساس این فقه است؛ که این رااست و آن، نظام

مختلف، یک نظام بـه وجـود نیـاورده     ایشان کس دیگرى از این ملتقطات فقهى در ابواب
یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگـوار   -توأماً -بود. اولْ کسى که در مقام نظر و در مقام عمل

ي والیت فقیه را مطرح کـرد. براسـاس   کرد، مسئله ما بود؛ که مردمساالرى دینى را مطرح
اى را مـا در  این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه .این مبنا، نظام اسالمى بر سر پا شد
اگرچه در دوران صـفویه  هاى دیگر. داریم، نه در دوره تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه

میدان بودند، اما از این نظام اسـالمى و نظـام فقهـى در     ها وارد»محقق کرکى«کسانى مثل 
ـ است که قضاوت به عهده اکثر اینآنجا خبرى نیست؛ حد ى، آن هـم در حـد   یاي یک ملّ

ن ایشان میشود رئیس قضات، تا مثالً قضات را معـی  محقق کرکىِ با آن عظمت بوده است؛
و نظام سیاسى جامعه بر مبناى فقه نیست. ایجـاد   ؛ بیش از اینها نیست؛ نظام حکومتکند

انجام داد. همانطورى کـه جنـاب آقـاى مهـدوى در      نظام، کارى است که امام بزرگوار ما
ي والیـت فقیـه را در   امـام مسـئله   -الع پیدا کردماطّ که من اجماالً -نطقشان اشاره کردند

بعـد هـم در مقـام عمـل، ایـن را پیـاده کردنـد و         حث کردنـد؛ نجف استداللى کردند و ب
 آوردند، شد یک نظام اسالمى.  

 :تا مطلب وجود دارد که ما باید به این دو مطلب توجه کنیم خب، اینجا دو
  

      ِ     
ت ایـن نظـام   یک مطلب این است که یک چالش بزرگى همواره بر سر راه حفظ هوی

دارد، بعد از این هم خواهـد بـود. آن چـالش عبـارت      ن هم وجودوجود داشته است؛ اآل
از یـک   -یعنى اصول و مبـانى نظـام   -اصلى است از چالش بین وفادارى و حفظ خطوط
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نظام از طرف دیگر. این فکـر گـاهى    ى و معنوى براىطرف، و دستاوردهاى پیشرفت ماد

ـ پیش مى لیل هم دارد که این فکرآید؛ البته داوقات پیش مى ب آید؛ چون آن هدفهاى مترتّ
بر آن مبانى، اینجور نیست که هدفهاى زودرسى باشد، که حاال در ظرف ده سال و بیست 

نسلها بگذرد تـا ایـن اهـدافى کـه بـر       سال حتماً این هدفها تأمین شود؛ گاهى اوقات باید
مـدت یـا   وقتى که این اهداف در میـان  ق پیدا کند.مبناى آن اصول ترسیم شده است، تحقّ

آید نخبگان و زبدگان و مسئوالن مى ق پیدا نکرد، این وسوسه به سراغمدت تحقّدر کوتاه
میشود ما به این اهداف دست پیـدا کنـیم.    که نکند پایبندى ما به این اصول است که مانع

ى استاین یک چالش بسیار مهم. 
ردم که یکـى از مظـاهر عظمـت امـام بزرگـوار      مدتها قبل در یک صحبتى اشاره ک من

ده سـال بیشـتر    -صبر در این قضیه. البته دوران ایشان، دوران کوتاهى بـود  عبارت بود از
ها را محکم چید. یکى از کارهاى امـام ایـن   اما در همین دوران، ایشان پایه -طول نکشید

مسـائل داخلـى، چـه در    ي چه در زمینـه  -آمدبود که بخاطر مشکالتى که احیاناً پیش مى
ایشان از مبانى و اصول کوتاه نیامد؛ یعنـى صـبر کـرد. مـن      -المللىي چالشهاى بینزمینه
ى کـه  یل کرد. در برابر فشارهاکردم به صبر امام. صبر ایشان به این معنا بود که تحم تعبیر
 ح نکنید،ي سلمان رشدى را مطرآمد، که آقا اگر چنانچه این حکم را نکنید، اگر قضیهمى

 اگر چه نشود، اگر چه نشود، ممکن است ما به این موفقیتها دست پیدا کنیم، ایشان تسلیم
 .نشد؛ ایشان پافشارى کرد. این چالش تا امروز هم وجود دارد

 

؛            
که گفتیم امـام   -سازىاست که نظاممیکنیم، این  ي دومى که در این زمینه عرضنکته

یک امر دفعى و یکباره نیست؛ معنـایش   -سازى کردنظام بزرگوار ما براساس مبانى فقهى،
این نیست که ما یک نظامى را براساس فقـه کشـف کـردیم و اسـتدالل کـردیم و ایـن را       

 سازى یـک امـر جـارى اسـت؛    اینجورى نیست. نظام گذاشتیم وسط، و این تمام شد؛ نه،
ى اشتباه کرده باشـیم امـا   یممکن است یک جا .روز بایستى تکمیل شود، تتمیم شودروزبه

خودمـان را تصـحیح کنـیم، خودمـان را اصـالح       مهم این است که ما براساس این اشتباه،
یم یگذشته را خراب کنیم. اینکـه مـا میگـو    سازى است. نه اینکهکنیم؛ این جزو متمم نظام
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را ساختیم و بنا کردیم، خراب کنیم؛  هرچهمعنایش این نیست که سازى جریان دارد، نظام
مان را ضایع کنیم؛ نه، آنچه را کـه  و دولتى مان را خراب کنیم، نظام حکومتىیقانون اساس

آن را تکمیـل کنـیم. ایـن کـار، یـک کـار        ساختیم، حفظ کنیم، نواقصش را برطرف کنیم،
 ت.الزمى اس

 -از قید اطالق که امام منضم کردند به والیت فقیه ىمهم من تصورم این است که بعد
ناظر به همین اسـت؛   -نبود؛ این را امام اضافه کردند» مطلقه« که در قانون اساسىِ اول قید

ي که دستگاه عظیم والیت، یعنى در واقع مجموعـه  -دستگاه والیتي. پذیریعنى انعطاف
هبـرى قـرار دارد؛ امـا مجموعـه،     گیر که در رأسش رساز و تصمیمتصمیم آن دستگاههاى

ل ل کند؛ چون تحـو باید بتواند بطور دائم خودش را پیش ببرد، متحو -یک مجموعه است
ل ایجـاد  انسان و تاریخ بشرى است. ما اگر چنانچـه خودمـان تحـو    تهاى زندگىجزو سنّ

لنکنیم و پیش نرویم، تحو ل یعنى تکمیل، پـیش رفـتن بـه   بر ما تحمیل خواهد شد. تحو 
تر است، آنچه که کاملتر است. یعنى آنچـه را کـه سـاختیم، ببینـیم     سمت آنچه که درست

ببینیم کجا کـم داریـم، آن را اضـافه کنـیم. ایـن       نقصهایش کجاست، آن را برطرف کنیم؛
 د.کن جریان بایستى ادامه پیدا

  

 ِ    »  « 
میـل فقیـه عـادل     اند؛ یعنـى گرفته» استبداد«ه معناى را ب» والیت مطلقه«البته دشمنان، 

نمیتوانـد   بخواه. این معنا در دلِ خودش یک تناقض دارد: اگـر عـادل اسـت،   بصورت دل
دشـمنان،  . مستبد باشد؛ اگر مستبد است و براساس دلخواه عمل میکند، پس عادل نیسـت 

کـه  » مطلقـه  والیـت «ي هاین را ملتفت نمیشوند و این معنا را نمیفهمند. این نیست مسـئل 
کـار   فقیه هر کار دلش خواست، بکند؛ یک وقت یک چیزى بنظرش رسید کـه بایـد ایـن   

در  انجام بگیرد، فوراً انجام دهد؛ قضیه این نیست. قضیه این است که یک حالت انعطـافى 
 ى کـه الزم اسـت، مسـیر را   یدست کلیددار اصلى نظام وجود دارد کـه میتوانـد در آنجـا   

 .الح کند، بنا را ترمیم کندتصحیح و اص
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ِ    ؛ (ره)ِ     

ترین و ساکت ن شما مالحظه کنید؛ تقریباً در مدت هشت ماه، در یکى از آرامتریناآل
چهار تا  -العربةیعنى شمال آفریقا و حول و حوش شمال آفریقا و جزیر -نقاط عالم

کى به متّ کى به غرب وشده؛ یعنى چهار تا دیکتاتورِ چسبیده به صندلىِ متّ نظام سرنگون
است.  ىي مهممریکا، زیر و رو شدند: مصر، تونس، لیبى و یمن. خب، این خیلى حادثها

حادثه را  ن ابعاد عظمت اینام، باز هم عرض میکنم؛ ما واقعاً نمیتوانیم اآلمن عرض کرده
معرض  ر بزرگى انجام گرفته است. خب، اینجا ملتها دردرست ترسیم کنیم. خیلى کا

این است که نخبگان  -شاءاللَّه این پیش بیایدکه ان -حوادثى هستند. یکى از این حوادث
ي دینى ملتها بتوانند زمام امور این ملتها را در دست بگیرند و راه درست را که برخاسته

باشد، براى  ز نیازهاى بومى و اقلیمىي اي از شریعت و برخاستهاز اسالم و برخاسته
پیش بیاید؟  مردم ترسیم کنند؛ این بهترین راه است. اما چقدر احتمال دارد که این راه

 .انسان دلش میلرزد
 

ر مردمساالرى دینـى اسـت.   کشورها کمک کند، تفکّ آن چیزى که اینجا میتواند به این
ي ایـن  اى بـراى همـه  یتوانـد نسـخه  بزرگـوار ماسـت، م   مردمساالرى دینى که ابتکار امام

 ت.  از متن دین برخاسته اس کشورها باشد؛ هم مردمساالرى است، هم
 

 26/6/1390، المللی بیدارى اسالمىدر اجالس بین

؛           
ظـیم، خـون بـر    امام خمینى ع ماجراى انقالب کبیر اسالمى در ایران که در آن به تعبیر

ي جمهـورى  رونـده پـیش  شمشیر پیروز شد و تشکیل نظام ماندگار و مقتـدر و شـجاع و  
ـ  و درخـور بحـث و    لاسالمى و تأثیر آن در بیدارى اسالمى امروز، نیز خود داستان مفص

کنونى دنیاى اسالم  نگارى وضعیتتحقیقى است که یقیناً فصل مشبعى در تحلیل و تاریخ
 د. خواهد دارا به خود اختصاص 
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ِ     (ره)     ، 
شـناختیم و   رو شـدیم و آنهـا را  ما با این خطرها پس از پیروزى انقالب اسالمى روبه

مردممـان، از   تجربه کردیم و به خواست خدا و رهبرى امام خمینى و بصیرت و فداکارى
سوى ملت ما  ها از سوى دشمن و عزم راسخ ازه توطئهسالمت گذشتیم. البته بیشتر آنها ب

 .همچنان ادامه دارد
 

 ي بزرگداشت یکصدمین سالگرداندرکاران برگزارى کنگرهدر دیدار دست
 4/7/1390،اهللا العظمى آقانجفى اصفهانىرحلت آیت 

      ِ     
 -م حـاج شـیخ محمدرضـاى اصـفهانى اسـت     پسر حاج شیخ محمدحسین که مرحـو 

دیگران در قم توانستند یـک مـدت کوتـاهى از     که امام و -معروف به آقا رضاى اصفهانى
اى است، امام در بحث مکاسب محرّمـه  نکته درس او استفاده کنند و همین براى اینها یک

یکنند، صفحه تلخیص میکنند و نقل م سه ،مطلب مرحوم آقا رضاى اصفهانى را حدود دو
   .از لحاظ ادبى شخصیت معروفى است ایشان
 

 6/7/90در دیدار جمعی از جانبازان قطع نخاعی، 

      ِ    
 آن مرد الهى و -این کار بزرگى که ملت ایران در انقالب به رهبرى امام بزرگوار

 اش هم سنگین. کار بزرگى بود، هزینهانجام داد، براى این ملت هزینه دارد -آسمانى
که شهید  -هایش است. ملت بزرگ ما تعدادى را از دست داداست؛ اینها جزو هزینه

ینتر هستند؛ اینها جزو ی، تعدادى یک درجه از شماها پا1تعدادى مثل شماها شدند -شدند
 .ى است که براى آن کار بزرگ، این ملت دارد میدهدیهاهزینه آن

 
 9/7/1390مایت از انتفاضه فلسطین، کنفرانس ح

    ِ  ِ   
این انقالب، آزادى سرزمین فلسـطین   امام بزرگوار ما اعالم کردند که یکى از هدفهاى

                                           
 جانباز شدند. 1



954  / ،  ، 
ي دنیـا  انقالب، که آن روز همـه  ي سرطانى اسرائیل است. امواج پرقدرت اینو قطع غده

هـاى  یگرفتار». بایـد آزاد شـود   فلسـطین «با این پیام رفت کـه   -را فراگرفت، هر جا رفت
که یک  -ایران تحمیل کردند پیاپى و بزرگى که دشمنان انقالب بر نظام جمهورى اسالمى

و انگلـیس و پشـتیبانى    مریکااي رژیم صدام حسین به تحریک قلم آن، جنگ هشت ساله
را از جمهـورى   از فلسـطین ي دفـاع  نیـز نتوانسـت انگیـزه    -رژیمهاى مرتجع عرب بـود 

 . اسالمى بگیرد
شـد. گروههـاي مجاهـد فلسـطینىِ      اى در رگهاى فلسطین دمیـده بدینگونه خون تازه

اى در برابـر دشـمن و   تـازه  ي نیرومنـد و مسلمان سـر برآوردنـد. مقاومـت لبنـان، جبهـه     
دسـت دراز کـردن بـه     حامیانش گشود. فلسطین به جاى تکیه به دولتهاى عربى و بـدون 

بـه   -استکبارى بودند که شریک جرم دولتهاى -سوى مجامع جهانى، از قبیل سازمان ملل
زنان فـداکار خـود تکیـه     خود، به جوانان خود، به ایمان عمیق اسالمى خود و به مردان و

 .ي فتوحات و موفقیتهاستکرد. این، کلید همه
 

 20/7/1390، در اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه

    ِ     
ي پیروزى انقالب اسالمى و حوادث بعـد  اى مثل حادثهحادثه در طول تاریخ ما، هیچ

آن، نقش مستقیم داشـته باشـند. در انقـالب اسـالمى مـردم       از آن نبوده است که مردم در
و ى، از زن و مـرد، از پیـر   یي قشرهاى مردم، از شهرى و روستاي مردم، همهآمدند؛ همه

کى بیسواد، همه و همه در کنار هم حضور پیدا کردند. با اینکه متّ جوان، از تحصیلکرده و
 نبودند، سالح هم نداشتند، اگر هم داشتند، به کـار نمیبردنـد، امـا در    به قدرت و زور هم

ـ   حِ متّمسلّ یک رژیمِ تا دندان حال توانستندعین ى از پـا  کى به قـدرتهاى اسـتکبارى را بکلّ
ي اساسى در انقالب ما ایـن بـود کـه نقـش     انقالب را پیروز کنند. منتها نکته ند ودربیاور
پیروزى انقالب تمام نشد؛ و این از حکمت امام بزرگوار ما و ژرفنگـرى آن مـرد    مردم با
معنوى و الهى بود. او ملت ایران را بدرستى شناخته بود، ملت ایران را باور کرده  حکیم و

 ت و عزم راسخ و تواناییهاى ملت ایران ایمان داشت.  به سالمت و صداق بود،
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   ِ        
بعضیها بودند که میگفتند خیلى خوب، انقالب پیروز شد، مردم برگردنـد   همان روزها

 هاشان. امام محکم ایستاد و کارها را به مردم سپرد.  خانه بروند
  

  ّ  ِ    ِ  ِ     ِ  
 رفرانـدوم  ي پیروزى انقالب، نظام سیاسـى کشـور بـه وسـیله     یعنى پنجاه روز بعد از
انقالبهاى گوناگون نگاه کنید تا معلوم شود که اهمیت این حـرف   مردم تعیین شد. شما به
مردم فهمیدنـد چـه نظـامى را میخواهنـد.      بعد از پیروزى انقالب، چقدر است. پنجاه روز

آمدند و با آن رأى عجیب و تاریخى مشـخص کردنـد کـه     خودشان پاى صندوقهاى رأى
کـه سـالهاى انقالبهـاى     -این دویست سال اخیـر  نظام جمهورى اسالمى را میخواهند. در

م ي کـم، نظـا  نیفتاده است کـه بـا ایـن فاصـله     فاقىدر هیچ انقالبى چنین اتّ -بزرگ است
 ي یک عامل دیگر، تعیین شود. ي خود مردم، نه به وسیلهجدید به وسیله

فراموش نمیکـنم؛ در ماههـاى    بالفاصله امام بزرگوار دنبال قانون اساسى بود. من ،بعد
امـام   -پیـروزى انقـالب   چهـار مـاه بعـد از    ،یعنى سه مـاه  -58اردیبهشت یا خرداد سال 

خواسـتند. مـا خـدمت امـام      ى به قـم یک کار مهم شوراى انقالب را که ماها بودیم، براى
را مـن در امـام کـم دیـدم.      ي خشمگین امام را که نظیـر آن رفتیم. من از یاد نمیبرم چهره

در حالى بـود کـه هنـوز     حرفشان این بود که چرا براى قانون اساسى فکرى نمیکنید. این
گیرى شد کـه انتخابـات   تصمیم سه ماه از پیروزى انقالب بیشتر نگذشته بود. همان جلسه

آمدنـد انتخابـات را    -بود که دولت موقت -مجلس خبرگان برگزار شود. مسئولین کشور
کـه   -نماینـدگان خـود را   برگزار کردند. مردم در یک انتخابات سراسرى شرکت کردنـد، 

چند ماه قانون اساسى را  ن کردند. خبرگان هم در ظرفمعی -خبرگان قانون اساسى بودند
اى که تدوین شده اسـت،  اساسى ردند. بعد امام باز دوباره فرمودند که این قانونتدوین ک

تدوین کرده بودند، اما امام فرمـود   باید به رأى مردم برسد. با اینکه نمایندگان مردم آن را
قانون اساسى کردند، مردم هم بـا رأى   رفراندومباز هم بایستى رأى مردم باشد. لذا آمدند 

 ساسى را تصویب کردند.  ى قانون ایباال



956  / ،  ، 
 استمرار اصرار امام بر نقش مردم

ي کشـور،  نقش مردم بعد از پیروزى انقالب تمام نشد. در خصوصـیات اداره  بنابراین
جمهـور  پیدا کرد. هنوز یک سال از پیروزى انقالب نگذشته بود که رئـیس  این نقش ادامه
شوراى اسالمى انتخاب شد. از اساسى انتخاب شد. بعد از چند ماه، مجلس  بر طبق قانون
جمهـور،  امروز، در طول این سى و دو سال، مرتبـاً خبرگـان رهبـرى، رئـیس     آن تاریخ تا

ي مـردم انتخـاب شـدند.    شوراى اسالمى، نمایندگان شوراها، به وسیله نمایندگان مجلس
مردم خودشان هستند که تصمیم میگیرند، شرکت میکننـد، انتخـاب میکننـد؛ کـار دسـت      

 .  اى استچنین حضور برجسته است. حضور مردم، یکمردم 
هاى سیاسى گوناگون بـر سـر   ذائقه در طول این سالهاى متمادى، دولتهاى گوناگون و

بعضـیها حتـى    -هي مجریهقو چه در مجلس با سالئق سیاسى مختلف، چه در -کار آمدند
ى نشـان  یه ناشـکیبا بـدون اینکـ   با اصول نظام زاویه هم داشتند؛ لیکن ظرفیت عظیم نظام،

ي ایـن  توانسـته اسـت همـه    ي این مسـائل را از سـر بگذرانـد؛   بدهد، توانسته است همه
ایمـان مـردم، بخـاطر     مشکالت را در خود حل و هضم کند؛ بخاطر حضور مردم، بخاطر

دانستن. در گذشته همیشه  پایبندى مردم به نظام اسالمى؛ یعنى خودشان را صاحب کشور
فالن حاکم و فالن سلطان  ب دارد؛ منظورشان این بود که فالن امیر ومیگفتند کشور صاح

به برکت انقالب اسالمى،  اى نبودند. امروزصاحب کشور است! مردم نقشى نداشتند، کاره
 .مردمند مردم میدانند کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور هم خود

  

   ِ         
ى حکمـت  یژرفا ي انقالب را بازخوانى میکنیم، ژرفي سى و دو سالهما وقتى تجربه

اسالمى، بـا ایـن    یابیم؛ چرا؟ چون هر نظامى مثل نظام جمهورىامام و تدبیر امام را درمی
المللـى دارد، بـا   بـین  عـدالتى یت و مخالفتى که با استکبار و بـى آرمانهاى بلند، با این ضد

کلفتـى  دشـمنهاى گـردن   ه در مقابل شیاطین قدرت در سرتاسر جهان دارد،اى کایستادگى
نظامى بخواهـد بمانـد،    آورند. اگر اینچنیندارد. چالش ایجاد میکنند، مشکل به وجود مى

ایسـتادگى کنـد، تـا بتوانـد      باید یک نیرو و ظرفیت عظیمى از او نگهبانى کند، تـا بتوانـد  
که از مـتن اسـالم گرفتـه     -امام ب اسالمى، با تدبیرپیشرفت کند و متوقف نماند. در انقال
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ي مردم، عزم مردم، حضـور مـردم. لـذا    این نیروى نگهبان عبارت است از اراده -شده بود
شد. به اطمینان کامل میشـود گفـت    نظام اسالمى چالشها را درنوردید و بر چالشها پیروز

م کـه در مقابـل او قـرار    نـر  ي چالشـهاى سـخت و  که جمهورى اسالمى تا امروز بر همه
الهـى، بـر هـر چـالش      گرفت، پیروز شده است و به عون الهى، به فضل الهى، به هدایت

 .  دیگرى هم در آینده پیروز خواهد شد
 

  (ره)        
راه افتـاد.   ي عظیم نهم دى بـه بعد از حوادث عاشورا، آن قضیه ، دو روز88ي در فتنه

خـارجى کـه از نزدیـک دیـده بودنـد، در مطبوعـات غربـى         همان وقت بعضى از ناظران
آنچه در نهم دى در ایـران پـیش آمـد، جـز در تشـییع       نوشتند و ما دیدیم، که گفته بودند

شورى دیده نشده بود. این را مـردم کردنـد. حضـور     ي امام، چنین اجتماعى، چنینجنازه
 .مردم اینجورى است

 
 20/7/1390، ت کرمانشاهدر جمع روحانیون شیعه و اهل سنّ

       
خـب، معلـوم    ؛»شاه باید برود«مرحوم آقاى طالقانى به خود من گفت که امام میگوید 

 آمد که ممکـن اسـت شـاه بـرود. مرحـوم آقـاى      است که شاه نمیشود برود. باورش نمى
ى که نشدنى اسـت، او  یمن گفت این مرد حرفهایش عجیب است؛ چیزها طالقانى به خود

اش رفتن شاه بـود. ایـن را بعـد گفـت. امـام گفـت شـاه میـرود،         و میشود؛ یکى میگوید
مریکا رفت، غـرب رفـت، اسـتعمار و    انمیکرد؛ اما رفت. نه فقط شاه رفت،  کس باورهیچ

 .کس باور نمیکرد، اما شداستکبار رفت. هیچ
 

        ِ       
اى پیدا کرد. خیلیها در دنیا اسالمى که پیروز شد، اسالم در دنیا یک رونق تازه انقالب

فکر افتادند که این چه بود؟ این کدام موتور پرقـدرت بـود کـه توانسـت یـک چنـین        به



958  / ،  ، 
را تکـان داد؟ پیـروزى انقـالب اسـالمى و     ي عظیمى را به وجود بیاورد که غـرب  حادثه

غرب را تکان داد، نظام سلطه را تکان داد. خیلیها به فکر افتادند بروند ببینند  عظمت امام،
چیست. به قرآن مراجعه کردند، حقایقى از اسالم دستشـان آمـد؛ لـذا مشـتاق اسـالم       این

لـه، یـک مـوج بـه     گرایش به اسالم پیدا کردند. در آن برهه، یک فصـل، یـک حم   شدند،
 .وجود آمد، که ادامه هم پیدا کرد سمت اسالم به

 
 21/7/1390، هاى شهدا و ایثارگران کرمانشاهدر جمع خانواده

   ِ ِ   (ره)ِ    
هـیچ چیـز امیدبخشـى     یک روزى بود که وقتى کسانى به صحنه نگاه میکردند، بظاهر

بـه مـا امیـد     -بزرگـوار  در رأس همه، امام -د؛ اما مردمان بصیرآمدر صحنه به چشم نمى
بـه تحلیـل نبـودیم. تعبـداً      میدادند، نوید میدادند. گاهى ما تعبداً گوش میکردیم، اما قـادر 

امیـد الهـى، همـین نویـد      قبول میکردیم، بعد میدیدیم همینجور شد؛ بعد میدیدیم همـین 
ي انقالب نگـاه میکنـیم،   ساله ي سى و دوتجربهق پیدا کرد. و امروز وقتى به آسمانى تحقّ

 .بینیمیم درپى موفقیتهاى نظام جمهورى اسالمى راپى
 

 22/7/1390، در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه

؛            ّ 
مجـرى خـود    میکند، بایستى دسـتگاههاىِ  ق پیداوقتى یک انقالب و یک حرکت تحقّ

به وجود بیاورد. یکى از کارها ایـن   -کنند ى که آن هدفها را باید دنبالیهاآن مجموعه -را
کند، یکـى دیگـر ایـن اسـت کـه دسـتگاه        لاست که دستگاههاى موجود جامعه را متحو

اسـت، هـر دو جـزو کارهـاى      متناسب با خواست خود را به وجود بیاورد. هر دو سخت
ي نظامى، ارتش که مقوله سالمى هر دو را انجام داد. فرض کنید دردشوار است. انقالب ا

بـود، تبـدیل شـد بـه      ي فرهنگ دیگرى و نظام دیگرى و کسان دیگرىساخته و پرداخته
   پیـدا کـرد،    ن و مـؤمن؛ سـاختهایش هـم تغییـر    یک ارتش انقالبى، به یـک ارتـش متـدی

وجود آمـد.   ل بهرد؛ در آن، تحوروشهایش هم تغییر پیدا کرد، شعارهایش هم تغییر پیدا ک
پاسـداران انقـالب    یـد و آن، سـپاه  یاى از خـود انقـالب رو  در کنار این، نهاد نوپا و تـازه 
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 اینهـا هنرهـاى انقـالب   . پذیر نبـود اسالمى بود؛ که اگر این دومى نمیشد، اولى هم امکان
معـه و نیـاز آینـده    نیـاز جا  است که امام بزرگوار ما مظهر اعمال این هنرها و فهم دقیق از

 .داد بود و این را با قدرت، با قاطعیت و با پیگیرى انجام
  

   ؛        
ي مطالبـه  -این حرکت عظیم بسیج، این اقدامى کـه امـام در سـازماندهى بسـیج کـرد     

همـان   یکـى از  -رح کـرد سازماندهى بسیج را امام کرد، ارتش بیست میلیونى را امام مطـ 
 .کارهاى معجزآساى انقالب بود که امام انجام داد

وقتى یک نظامى، یک کشورى، یک ملتى با این آرمانهاى  من آن روز عرض کردم؛
المللى قدرتها، ي بیني با سلطهي با ظلم جهانى، مقابلهمقابله -نیافتنىواال و بظاهر دست

آید، طبعاً سر کار مى -استضعاف و استکبار، هر دو ي باسلطه، مقابله ي با نظاممقابله
 آیند براىکلفتى دارد، دشمنان بزرگى دارد، قدرتهاى بزرگى به میدان او مىگردن دشمنان
این  ي با او؛ لذا باید آمادگیهاى الزم را در خود به وجود بیاورد. یکى از ارکانمقابله

  1.ي بسیج بودآمادگیها، همین مسئله
  

        ِ    
ي با سالح در ي مبارزهبیست میلیون انسانِ آماده امام با این مضمون فرمودند که وقتى

ي تهـاجم بـه ایـن    دنیا طمع نمیورزد؛ میفهمد هزینـه  اى باشد، هیچ قدرتى دریک جامعه
را امام مطرح کردند؛ البتـه بیسـت   » بیست میلیونى ارتش«ي زیادى است. مجموعه، هزینه

کشور که حدود چهل میلیون بود؛ بعد مـا عـرض    ي با جمعیت آن روزمیلیون در مقایسه

                                           
/ 23، خمینـى(ره)  امام حضرت ارتحال روز چهلمین پایان در ایران، شریف ملت به پیام«مضمون این مطلب در  1

در میدان صبحگاه ستاد نیروى مقاومت «و » 22/2/1377جمع دانشجویان دانشگاه تهران،  در«و » 04/1368
، ي روز بسیج مستضـعفین در آستانه در روز عید غدیر هزار بسیجی 110در جمع «و » 1384/ 02/06بسیج، 

بسـیج  ي در دیـدار اقشـار نمونـه   «و » 4/9/1388، در دیدار جمع کثیرى از بسیجیان کشور«و » 4/9/1389
در «و » 1386/ 09/ 20انتصاب معاون ستاد کلّ نیروهاى مسلّح در امور بسـیج،  «و » 6/9/90سراسر کشور، 

 نیز تکرار شده است. » 1387/ 25/12دیدار جمعى از مسئوالن در سالروز والدت حضرت رسول اعظم(ص)، 
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همین است. البته این معنایش این نیست کـه   واقع قضیه هم». ارتش دهها میلیونى«کردیم 
میگیرنـد؛ معنـایش ایـن اسـت کـه همـه        ي جامعه نظامى میشوند، همه تفنگ دستهمه
اند، ایـن ملـت دیگـر    ي مبارزهاند. ملتى که همه آمادهي مبارزهي دفاع میشوند، آمادهمادهآ

ملت اینچنینى، اینجور با این سـطح از   اى در مقابل اینشکست نخواهد خورد. هر توطئه
امـام   58ابتکـارى را کـرد. لـذا در آذر     آمادگى، نقش بر آب خواهد شد. امام یـک چنـین  

هم امام نسـبت بـه بسـیج، همـین نگـاه       دند، تشکیل دادند؛ تا آخر عمربسیج را اعالن کر
مکتب شـاهدان و شـهیدان گمنـام    « ،»ي عشق استبسیج مدرسه«ورزانه را داشتند. اهتمام
ي بزرگـوار اسـت. ایـن نشـانه     ؛ اینها تعبیرات امام»بسیج لشکر مخلص خداست«، »است

حـال و آینـده؛ ایـن یـک      ام است دردرست شناختن نیاز این کشور و این ملت و این نظ
 .نیاز وجود دارد چیزى است که همیشه به آن احتیاج است؛ پنجاه سال دیگر هم همین

  

      ِ    
ایـن یـک    -تأمین میکـرد  تشکیل شد، نیازهاى آن روز را 58البته بسیجى که در سال 

مسـائلى کـه امـروز مطـرح      .رى را برآورده میکندامروز بسیج نوع نیازهاى دیگ -نیاز بود
ي ي ابتکـار، در زمینـه  زمینه ي علم، دراست، آن روز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه

مرقـوم   67اى کـه در آذر  نوشته نوآورى، پیشرو است. این هم هنر امام بود. امام در همین
از دانشـجویان و   -ي اولوشـته ن یعنى آخر عمرشـان، تقریبـاً ده سـال بعـد از آن     -کردند

ي هدهنـد نشـان بسیج طلبه. این  اب میخواهند که بسیج تشکیل بدهند؛ بسیج دانشجو وطلّ
هـا،  ي زمینـه مربوط میشود به همه ي بسیجى دارد،این است که نیازى که کشور به روحیه

رو ى کـه در قلمـ  یهـا و زمینـه  هـاى علمیـه اسـت   ى که در قلمرو حـوزه یهااز جمله زمینه
 دانشگاههاست.  

  

      
علمـاى بـزرگ بسـیجى مـا حضـور       ي علمیه هم فضالى بسیجى مـا، امروز در حوزه

آن عظمت، میگفـت مـن افتخـارم     دارند، افتخار هم میکنند. امام هم افتخار میکرد. امام با
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هـم بسـیج   دانشـگاه   ام. در دانشـگاه هـم همینجـور اسـت. در    این است که یک بسـیجى 
 .میشود ي پیشرونده و پیشرو محسوبدانشجو، بسیج استاد، یک پدیده

 

؛          ِ  (ره)  
ي تعبیـرات امـام اسـت:    ، از جملـه »گمنـام «بسیجى، اخالص است.  ي اصلى کارپایه

در کـیش  «ام و نشان نبودن. گفـت:  گمنام یعنى دنبال ن». گمنام مکتب شاهدان و شهیدان«
براى خدا کار کردند، کـه   ».در قید نام ماند اگر از نشان گذشت نیست/ ما تجرد عنقا تمام
ي اعتماد به خدا؛ میدانیم که پیش خداى متعال ضـایع نمیشـود.   از روحیه این ناشى است
ـ     شما در خلوت ان هـم  عبادت میکنید، با خدا حرف میزنید، کسـى هـم نمیفهمـد؛ خاطرت

الکـاتبین الهـى   میبینـد، ایـن عبـادت را محسـوب میکنـد؛ کـرام       جمع است که خدا دارد
ق پیدا کـرده، ایـن را   مثل عملى که انجام نشده، بماند؛ نه، تحقّ نمیگذارند این عبادت شما
ٍ « یادداشت میکنند؛ آن وقت َّ َ  َ ْ ِ  ْ َ ْ َ  ْ َ َ  ُ َ َ  ً ْ  همین را میبینید. ؛1»َ

  

؛       ِ  ِ        
یم همه جا بسـیج هسـت، معنـایش ایـن نیسـت کـه از بسـیجِ بیسـت         یما میگو وقتى
غفلت کنیم؛ نه، نـه؛ آن الزم اسـت.    -یا دههامیلیونىِ بعد از امام -گفت اى که اماممیلیونى

اى که ملت ما دارد، آمـادگى دفـاعى الزم اسـت و    دنظرانهآمال و نگاههاى بلن با آرزوها و
وجود داشته باشد؛ همراه بـا ابتکـار، همـراه بـا نـوآورى. لذاسـت کـه مـا از          همیشه باید

بسیج کامالً حمایت میکنیم. عمق فکر و بصیرت هم در ایـن سـازماندهیها    سازماندهیهاى
انند، آگاهانه حرکت کننـد؛ بداننـد   مالحظه قرار بگیرد. یعنى جوانان عزیز ما بد باید مورد

 .چه هستند دنبال
 

     ،  ّ       
ـ    ي بسیجى که بر عهدهیترین کارهایي اساساز جمله ت است و در بافـت درونـىِ هوی

                                           
 .7يیه: آۀي الزلزلسوره 1
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م در مسلّم اسـالمى. ایـن هـ    بسیج دخالت دارد، عبارت است از حمایت و دفاع از اصول

اى پیـدا  نقـش فـرادوره   بیانات امام هست؛ اصول تغییرناپذیر اسالمى. اینجـا بسـیج، یـک   
 میکند.  

 
 24/7/1390، در دیدار دانشجویان کرمانشاه

      ،   ِ   
ما سازوکارها، چینش این بشو نیست؛ ااگر نظامى دنبال آن آرمانهاست، آن آرمانها کهنه

 .ما را به آن آرمانها برساند، قابل نو شدن است که میخواهد یینهادها
 

جمهور داشتیم، بـا  وزیر و رئیسنخست ید ما یک روزى در قانون اساسىیفرض بفرما
درسـت نیسـت. امـام دسـتور دادنـد       یک شکل خاصى؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این

مجلـس شـوراى اسـالمى، از     از دانشـگاهیان، از روحـانیون، از   گروهى از خبرگان ملت،
را تغییر بدهند. همین کار  برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن

 .اینها قابل تغییر است ي قضا همینجور. در آینده همرا هم کردند. یا در زمینه
 

 »   ِ«     ِ   
ي رهبرى است؛ چیزى کـه در دنیـا معمـول نیسـت، در جمهـورى      مسئله، مسئله یک

والیت فقیهى که امام بزرگوار ما معنا کردند، تعریف کردند، مطرح کردنـد  . اسالمى هست
هـرکس   کـه  -کردند و بعد خود آن بزرگوار مظهر تام و تمام و کـاملش بـود   و بعد پیاده
که میگذشت، خصوصیات برجسته و ممتاز این مرد  هرچهیک میشناخت، نزد ایشان را از

اى یعنى یک مدیریت زنده و بالنده و پیشرونده. یـک جملـه   -آشکار میشد بیشتر براى او
اى با مغالطه خواستند ایـن قضـیه را بـه    ي فقیه. یک عدهکردند: والیت مطلقه را امام بیان

ر غلطى بدهند. گفتند معناى والیـت مطلقـه   کنند و یک معناى غلط و تفسی نحوى مشوب
ي قوانین اسـت؛ مثـل یـک    در نظام جمهورى اسالمى، مطلق از همه این است که رهبرى

هر جا بخواهد، هر کار بخواهد، میتواند بکند. مسئله این نبود، این  اى،شدهندهاسبِ مهارکَ
ایت اصول، به رعایـت  بزرگوار خودش از همه بیشتر به رعایت قوانین، به رع نیست. امام
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ي رهبرى اسـت. در نظـام   ات احکام شرعى مقید بود؛ و این وظیفهرعایت جزئی مبانى، به
ط را از یاسالمى، رهبرى فقط تابع این نیست که کسى او را بخـاطر اینکـه شـرا    جمهورى
ط در او وجود نداشته باشد، خودش به خـودى خـود   یعزل کند؛ اگر این شرا دست داده،

ى است. رهبرى یک مـدیریت اسـت؛ البتـه مـدیریت     خیلى چیز مهم است؛ اینشده عزل
اشتباه هم در طول زمان، از اول انقالب تا امـروز، در بعضـى    ى نیست. این اشکال ویاجرا

ـ اینجور تلقى کنند کـه رهبـرى یـک مـدیریت اجرا    . از تبلیغات ادامه دارد ى اسـت؛ نـه،   ی
ـ مـدیریت اجرا . ى، مشـخص اسـت  یمدیریت اجرا ـ هى در بخـش قـو  ی ه ضـوابط  ي مجری

 نـى مشخصى دارد، معلوم است، مسـئولین معی  کـه آن هـم    -ي قضـائیه هـم  هدارد؛ در قـو
نه هم کـه معلـوم   ي مقنّهى دارند؛ قویمسئولیتها همینطور، هر کدام -ى استیمدیریت اجرا

م مراقبـت  ى نظـا معنا؟ به این معنا که از حرکت کلّ است. رهبرى، ناظر بر اینهاست. به چه
 .کند

 ولیِ فقیه؛ مدیر کالنِ ارزشی
مدیریت کالن ارزشى است. همینطور کـه اشـاره کـردم، گـاهى      در واقع رهبرى، یک
ضـرورتها، مـدیریتهاى گونـاگون را بـه بعضـى از انعطافهـاى        ها واوقات فشارها، مضیقه

فـاقى بیفتـد.   اتّمیکند؛ رهبرى بایستى مراقب باشد، نگذارد چنین  ز واداریغیرالزم یا غیرجا
ـ سنگینى است. این مسئولیت، مسئولیت اجرا این مسئولیت بسیار ى نیسـت؛ دخالـت در   ی

بعضیها دوست میدارند همینطور بگویند؛ فالن تصمیمها بدون نظـر   کارها هم نیست. حاال
نه، اینطـور نیسـت. مسـئولین در بخشـهاى مختلـف، مسـئولیتهاى       . رهبرى گرفته نمیشود
اقتصادى، در بخش سیاسـى، در بخـش دیپلماسـى، نماینـدگان      بخشمشخصى دارند. در 

ي قضـائیه در بخـش خودشـان، مسـئولیتهاى     هقو مجلس در بخشهاى خودشان، مسئوالن
میتواند دخالت کند، نه حق دارد دخالـت کنـد،    ي اینها رهبرى نهمشخصى دارند. در همه

یمهاى اقتصادى ممکـن اسـت   ندارد. خیلى از تصم نه قادر است دخالت کند؛ اصالً امکان
اما دخالت نمیکند؛ مسئولینى دارد، مسـئولینش   گرفته شود، رهبرى قبول هم نداشته باشد،

سیاستى منتهى خواهـد شـد بـه کـج شـدن راه       ى که اتخاذ یکیباید عمل کنند. بله، آنجا
عملِ رهبرى باید عقالنیت در خـدمت   انقالب، رهبرى مسئولیت پیدا میکند. در تصمیم و

 .یها قرار بگیردیبینى در خدمت آرمانگراصول قرار بگیرد، واقعا
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 از مصادیق ورود ولی فقیه در مسائل

ى انجـام  یى بـود، بعضـاً اقـدامها   یي اول که تالطمهـا اى، در آن دورهي هستهدر قضیه
سخنرانى عمومى گفتم اگر چنانچه این کارها  میگرفت که شاید مطلوب نبود. من آنجا در

شد. ایـن معنـاى رهبـرى اسـت؛ ایـن یـک        رد، خودم وارد میشوم. و همین همانجام نگی
 .ي مثبتى است در نظام اسالمىچیزى است که از اسالم گرفته شده است؛ یک نکته

ي دنیـا،  مثـل همـه   -نـه ي مقنّهه، قوي مجریهي قضائیه، قوهقو -دستگاههاى گوناگون
میدهند، با اختیارات کـاملى کـه در قـانون     کارهاى موظف قانونى خودشان را دارند انجام

اسالمى به سمت آن آرمانها باید منحـرف   ى نظامن شده؛ اما حرکت کالن و کلّاساسى معی
گرفـت، او را بایسـتى مسـئول دانسـت؛ او      نشود؛ اگر منحرف شد، باید گریبان رهبرى را

قـت کـم اسـت، بـه     زیادى دارد؛ چون و مسئول است که نگذارد. البته این مسئله، مثالهاى
 .ي مختصرى میکنمیکى از آنها اشاره

مریکا، که در این چند سال چه کارها کردند، چه تالشها کردنـد، در  اي روابط با مسئله
تأثیر عوامل مختلـف. خـب، ایـن بـه حرکـت      مختلف دولتهاى گوناگون، تحت هاىدوره

ردم نداشـت. اینجـا   اى هم براى وضع معیشت و زندگى مـ میزد، فایده عمومى نظام ضرر
 .گوناگونى از این قبیل هست ممانعت شد. و مسائل

  

؛      ّ        ِ    
گمـان   -ي حزب و تحـزّب مسئله -ي دیگر هم در ذهنم بود که مطرح کنمیک مسئله

ى که مالحظه میکنید انقالب یامیکنم وقت کم است؛ لذا مختصر عرض میکنم. در کشوره
تحزّب و حزب چیسـت.   آید که نگاه ما بهشده، احزاب وسط میدانند. این سؤال پیش مى

وقتـى در ایـن بـاره بـه      شـاءاهللا یـک  ن وقت کم است و من نمیتوانم تفصیالً بگویم؛ اناآل
خیـال   مخالف نیستیم. اینکه تفصیل صحبت میکنم. بطور اجمال بگویم ما با تحزّب مطلقاً

هـاى  از پیـروزى انقـالب، پایـه    کنند ما با حزب و تحزّب مخالفیم، نه، اینطور نیست. قبل
این حزب را تشکیل دادیـم،   ال را خود ما ریختیم؛ اول انقالب همیک حزب بزرگ و فع

البته بعد بـه جهـاتى تعطیـل     یت مشغول بودیم؛امام هم تأیید کردند، چند سال هم با جد
جامعه مخالف اسـت.   ما اشکال میکردند که تحزّب با وحدت عمومى شد. همان وقت به
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پخش شـد؛   لى کردم، که بعد هم پیاده شد و چاپ شد ومن آن وقت یک سخنرانى مفص
 تحزّب میتواند در جامعه انجـام بگیـرد، در عـین حـال    ». وحدت و تحزّب«تحت عنوان 

ماسـت،   ها آن حزبى که مورد نظراى نبیند؛ اینها با هم منافاتى ندارد. منتوحدت هم صدمه
ى و هدایت آحاد مردم را به سـمت یـک   یعبارت است از یک تشکیالتى که نقش راهنما

 .  ى ایفا میکندیآرمانها
 

 11/8/1390در دیدار دانش آموزان و دانشجویان، 

    ِ ؛    ۲۵۰۰  
 اه درست، بـا هـدایت صـحیح و بـا    ین یک عبرت است. یعنى یک ملت وقتى در را

ي بصیرت، ایستادگى و استقامت میکند، هیچ قدرتى در مقابل او تاب مقاومت ندارد. همه
 آمد. حکومت سلطنتىِ دوهـزار و پانصـد  مانعها برداشته شد. این مسئله، محال به نظر مى

 بـاورکردنى ي قدرتهاى مادى دنیا، از ایـران برچیـده شـود؟    ساله، آن هم با پشتیبانى همه
کـرد؛   ي اسالمى و ایمانى ملت ایران به رهبرى امام، این امر محال را ممکنبود؟ اما اراده

 این امر نشدنى، واقع شد.
  

  ِ  ِ ؛      
را او باز کرد، او جلو افتاد، او ایسـتاد تـا    و رحمت خدا بر امام بزرگوار ما، که این راه

 کردیم و این راه طوالنى را طى کردیم.  م شدیم و به دنبال او حرکتي ما دلگرهمه
 

 21/9/1390دي، 9ي در دیدار اعضاي ستاد بزرگداشت حماسه

 ۹  ِ       ِ   ؛  
ـ       88 دى سال 9ي در قضیه ت یک نکته اساسـى اسـت و آن نکتـه برمیگـردد بـه هوی

روحى که حاکم بود بر اصل انقالب ما و آن حضور  و ماهیت انقالب. یعنى همانانقالب 
اینکه  دى نشان داده شد؛ کما 9همان روح در ماجراى  ،57نظیرِ تاریخى در سال عظیمِ بى

دى به شکل بارزى نشـان داده   9داده شده، لیکن در  در قضایاى گوناگونِ دیگر هم نشان
کـس از بـدخواهان و دوسـتان و    تأمـل بـراى هـیچ    دید وشد؛ بطورى که جاى انکار و تر
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بود؟ روح دیانت حاکم بر دلهاى مـردم بـود.    دشمنان و دیگران باقى نگذارد. آن روح چه
 :پس اینجا ما دو تا عنصر در کنار هم داریم

اى، اگر چنانچـه  عنصر، عنصر مردم است؛ که مردم در هر کشورى، در هر جامعهیک 
ي ه خرج بدهند، عمـل کننـد و وارد میـدان بشـوند، میتواننـد همـه      کنند، بصیرت ب تهم

حل کنند. یعنى بزرگتـرین کوههـا در مقابـل حضـور مـردم از بـین میـرود؛         مشکالت را
جا کنند. این یک حقیقت آشـکارى اسـت کـه بسـیارى از     بزرگ را جابه میتوانند کوههاى

را درست لمـس نکردنـد،    کشورهاى اسالمى و دیگر کشورها آن تحلیلگران اجتماعى در
 .کردیم. هنر بزرگ امام بزرگوار ما هم همین بود درك نکردند؛ ما این را لمس
ـ    من یک وقتى، پانزده سال، ي مبـارزات  االن عرصـه بیست سال پیش، بـه یکـى از فع

این را گفتم؛ او رفت  -است؛ نمیخواهم اسم بیاورم که خب، آدم معروفى -استعمارىضد
این را حس کردیم. گفتم هنر امام بزرگوار ما این بود  ه را عمل کرد. مابالفاصله این نسخ

بـا جسمشـان، بـا حضورشـان آمدنـد و آنچـه را کـه         که مردم را وارد صحنه کرد. مـردم 
بودند، بـا حضـور خودشـان تثبیـت کردنـد.       ت گماشتهمیخواستند، آنچه را که بر آن هم

درتهاى عظیم جهانى که بـر امـور ملتهـا    ق ي موانع سیاسى و غیرسیاسى و استعمار وهمه
ن ن هـم همینجـور اسـت. اآل   کنند. اآل نشینىند، در مقابل این حادثه مجبورند عقبامسلط

بشوند با یک هدف مشخص، با شـعارهاى   اى از دنیا اگر ملتها وارد میدانهم در هر نقطه
یمـان راسـخ   صالح در کنار ایـن ا  مشخص، و اگر آن ایمان راسخ در دل و همچنین عمل

مقاومت نیست. این یک نسـخه اسـت؛    وارد میدان شود، هیچ مانعى در مقابل آنها قادر بر
خداى متعال به امام کمک کرد و در . این نسخه را امام بزرگوار ما در انقالب ما عمل کرد

مردم اثر گذاشت؛ مردم، مؤمن بـه آن راه   بیان او این نفوذ و تأثیر را قرار داد که در دلهاى
 خودشان را انجام دادند.  و به آن هدف شدند و به دنبال این ایمان، عمل

 
 .دینى مردم است عنصر دوم هم عنصر ایمان

 

 ّ ِ      ِ   ِ  ِ 
دى هست، که  9ي توجه داشته باشید؛ یکى از خصوصیات دیگرى که در حادثه ضمناً
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ي عاشوراست. یعنـى در حـوادث   کامالً به حوادث انقالب نزدیک میکند، مسئله ن راباز آ
ي عظیمِ عجیـبِ تـاریخى را بیـان کردنـد:     هم محرّم پیش آمد و امام آن نکته اول انقالب

این حرف کـوچکى نیسـت: پیـروزى خـون بـر      ». بر شمشیر پیروز است ماهى که خون«
را هى تکرار میکنیم؛ کأنه عمقش گاهى از یادمان  ایم، این حرفهاکرده شمشیر. ماها عادت

آید، کشته بـر کُشـنده فـائق    شمشیر پیروز میشود، مظلوم بر ظالم فائق مى میرود. خون بر
 57همان چیزى است که در عاشورا پیش آمـد. امـام ایـن را در محـرّم سـال       آید؛ اینمى

ن بود، پاى عاشورا در میـان  دى هم باز پاى امام حسین در میا 9ي قضیه مطرح کردند، در
آور از سوى این گروههاي ایضاً سـخیف، در  حرکات سخیف و در واقع گریه بود. اگر آن
ك عمومى مردم معلـوم نبـود بـه ایـن     آمد، این حرکت عظیم و این تحرّنمى عاشورا پیش

 د. بیاید. اینجا هم پاى عاشورا در میان بو شکل به وجود
 

 14/10/1390راهبردي، هاي در سومین نشست اندیشه

  ّ          
آمـد، آه و نالـه   نمـى  آمـد یـا حتـى   هاشان مىي بچهاگر این مادرها آن وقتى که جنازه

بـه جنـگ میکردنـد،     میکردند، گله میکردند، یقه چاك میزدند، اعتراض به امام و اعتراض
نقـش مـادران   د. الهاى اول و در همان مراحل اول زمینگیر میشـ مطمئناً جنگ در همان س

 .  شهدا این است
خودشان را در آغاز زندگى شیرین  مسران صبور شهدا، زنهاى جوان، شوهران جوانِه

این شوهر جوان بلند شود بـرود   خانوادگىِ مورد آرزو از دست بدهند. اوالً راضى بشوند
کنند؛ بعد هـم افتخـار کننـد،     لهادت او را تحمى که ممکن است برنگردد؛ بعد هم شیجا

آنچه که تـا امـروز ادامـه دارد،     بدیل است. بعدیسرشان را باال بگیرند. اینها آن نقشهاى ب
شدند. یک مرد ناقصِ معیـوبِ   ى رفتند همسر جانبازانیهمسرى با جانبازان است. خانمها

گرفتگـى و غیـره را انسـان    موج احیاناً بداخالقِ بخاطر وضع جسمى یا اختالالت ناشى از
اش را بـه  ىیاجبارى بـرود پـذیرا   د و یک مسئول، داوطلبانه و بدون هیچبعنوان یک متعه

آیـم روزى دو  یـد مـن مـى   یمیگو عهده بگیرد، خیلى فداکارى کرده است. یک وقت شـما 
او از شـما تشـکر میکنـد.     ى میکنم. خب، هر روزى که شما میروید،یساعت از شما پذیرا
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ي او میگذاریـد؛  خانـه  ک وقت هست که نخیر، شما خودتان را بعنـوان همسـر او تـوى   ی

بکنیـد. اینهـا ایـن     شدید بدهکار! یعنى طبیعت کار این است کـه بایـد شـما ایـن کـار را     
 .فداکارى را کردند. اصالً نمیشود نقش زنان را محاسبه کرد

 -امام بزرگوار مـا بـود   ید،و من اقرار کنم، اعتراف کنم؛ اول کسى که این نقش را فهم
 -از ماها نمیفهمیـدیم  کداممثل خیلى چیزهاى دیگرى که اول او فهمید، در حالى که هیچ

 همچنان که امام نقش مردم را فهمید.  
کس درك نمیکـرد. بزرگـانى بـا    درك کرد، آن وقتى که هیچ امام تأثیر حضور مردم را

کنید با همین مـردم میشـود کـار بزرگـى     یک تعبیرات زشتى به ما میگفتند که شما فکر می
میزدند، کأنه اصالً انسان نیست آن کسى که به او اشاره  انجام داد؟! آنچنان با تحقیر حرف

مردم را دانست، مردم را شناخت، تواناییهاى آنهـا را درك کـرد،    میکنند! امام نه؛ امام قدر
 .کشف کرد، فراخوان داد

 ي مردمعلت تأثیرگذاري امام بر قلوب توده
آمـد، اثـر   امام چون صادق بود، چون سخن از آن دل پاك بـزرگ نـورانى بیـرون مـى    

ي قشرها لذا همه آمدند توى میدان. آن روزى که روز تشکیل کمیته بود، از همه گذاشت؛
 باال آمـد، مـردم کوچـه و    ترازم توى کمیته؛ دانشجو آمد، استاد آمد، طلبه آمد، عال آمدند

 مدند عضو کمیته شدند. آن روزى که نوبت جنگ شد، همه به دستور امـام بازار آمدند؛ آ
 رفتند داخل میدان جنگ شدند. آن روزى که امام در اواخر عمرش فرمـود بایـد برویـد،   

 ها تـا ییآمدند وارد میدان سـازندگى شـدند. آن راهگشـا    -استغناء -بسازید، درست کنید
 ما داریم پیش میرویم، ضـرب دسـت امـام    هرچهن هم امروز هم ادامه دارد. بنظر من اآل

 است. ایشان آنچنان این گوى را محکم پرتاب کرده، که حـاال حاالهـا امثـال بنـده بایـد     
 د.میشو نسل هم دارد دست بدستبهدنبالش بدویم. این مردم حرکت کردند. نسل

انى از بودنـد بزرگـ   ي زن هم همینجور بود. امام نقش زنان را فهمید؛ والّادر زمینه امام
شرکت بکنند یا نکنند! آنهـا   که ما با اینها بگومگو داشتیم، که اصالً زنها در تظاهرات علما

میگفتند زنها در تظاهرات شرکت نکنند. آن حصار محکمى که انسان بـه او تکیـه میـداد،    
ـ  خاطرجمع میشد، تا بتواند در مقابل اینجور نظراتى که از ى هـم ارائـه میشـد،    مراکز مهم
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خداى متعال تا ابداآلبدین بـر   ، حصار رأى امام و فکر امام و عزم امام بود. رحمتبایستد
 .این مرد بزرگ باد

 
 14/11/1390هاي نماز جمعه، خطبه

      ،    
یم که این توفیـق را  یمیسا ي شکر بر درگاه الهىبا کمال خشوع، با کمال تواضع، جبهه

سـاز، بدسـت   نهضت تاریخ صیب ملت ایران کرد؛ این حرکت عظیم، این کار بزرگ، اینن
تشکیل شد؛ حرکت ملـت   ملت ایران و با رهبرى امام بزرگوار انجام گرفت؛ نظام اسالمى

شد. هیچ نعمتـى   ایران به سمت خدا، به سمت اهداف الهى، به سمت ارزشهاى الهى آغاز
 ت.بر این نعمت بزرگ همیشه الزم اساز این باالتر نیست و شکر الهى 

 
  21/11/1390در سالروز میالد نبی اکرم، 

؛          
ك و روزِ ایـن سـالهاى پرتحـرّ   انقالب ما عبـرت اسـت؛ روزبـه    روزِ تاریخواقعاً روزبه

اى، یـک  شـانه ایران شروع شـد، میتوانـد بصـورت یـک ن     پرتالش که انقالب اسالمى در
ي عبرت باشد. آن همـه توطئـه، آن همـه    بگیرد و مایه ى، در مقابل چشم ملتها قراریتابلو

ملت ایران با رهبرى آن مرد عظیمـى کـه بالشـک     فشار به شکلهاى گوناگون و ایستادگى
ي نبوتها در وجود او خـداى متعـال قـرار داده بـود. امـام      بهاى از انوار طیاى و لمحهلمعه
ي همان راه را، همان کیفیت را، همان حرکت را به کـار  دنباله ار ما، این مرد بزرگ،بزرگو

وفادارى نشان دادند، صدق نشان دادند، در صحنه ماندند، فشـارها   گرفت، ملت ایران هم
ي دشـمن. لـذا ایـن   ي خودشان را فـائق کردنـد بـر توطئـه    اراده ل کردند، عزم ورا تحم 
و  روز بر رشد و بر اسـتحکام روزبه شاءاهللادواند، رشد کرد و انریشه ماند،  ي طیبهشجره

قوت و قدرت این بناى مستحکم افزوده خواهد شد. اینها همـه از برکـت اسـالم اسـت،     
   ت.از برکت والدت امروز اس همه

 
 



970  / ،  ، 
 18/12/1390در دیدار اعضاي مجلس خبرگان، 

 (ره)     
 که اساس قضـیه اسـت، اخـالص اسـت. جنـاب آقـاى مهـدوى در       واقعاً آن چیزى 

 ي امام و رو شدن آن چیزى که امـام طراحـى کـرده   بیاناتشان اشاره کردند که نفوذ کلمه
وجـودش   بودند، بیشتر بخاطر اخالص امام بود. واقعاً همینجور بود؛ مرد بااخالصى بـود، 

 امان پیش میرود.  سر تا پا اخالص بود. ما اگر اخالص داشته باشیم، کاره
 

 2/3/1391، در جمع فرماندهان نیروى زمینى ارتش

 (ره)      
ي ارتـش هسـتم. در اولـین    من از نزدیک ناظر این حرکت طوالنىِ سى و چنـد سـاله  

در بیمارسـتان   58فروردین، بنده حضور داشـتم. آن وقتـى کـه امـام در سـال       29مراسم 
ى از ارتـش  یهـا ودند، همان جا جلوى بیمارستان جایگاه درست کردنـد و دسـته  بسترى ب

 ي امام اعالم شد.  آمدند آنجا رژه رفتند و روز ارتش به وسیله
 

23/2/1391، احان سراسر کشوردر دیدار جمعى از مد 

     ِ  (ره)    
اب به زنها میفرمودند: اینکه شما قبول کردید روز در یک بیانى خط اهللا علیه)(رضوانامام

روز زن باشد، این براى شما مسئولیت و تکلیف به وجود  علیها)اهللا(سالمي زهراوالدت فاطمه
است؛ معناى این  علیها)اهللا(سالمي زهراآورد. روز شما، روز زن، روز مادر، روز فاطمهمى

سمبلیک است. معنایش این است که زن  چیست؟ این یک حرکت نمادین است؛ این کار،
باید در این صراط حرکت کند؛ عظمت و جاللت و علو مقام و مقدار براى زنان در این 
راه است؛ راهى که در آن تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگى 
در میدانهاى گوناگونِ محتاج ایستادگى هست، تربیت فرزند هست، زندگى خانوادگى 

ي زینتها و فضیلتهاى معنوى در آن هست؛ زنان باید در این جهت حرکت ست؛ همهه
 د.کنن
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 14/3/1391، (ره)در مراسم سالگرد امام خمینی
 

 :    ّ  ّّ. ّ    ّ   . ّ   ّ

  ّ  . ّ   ّ   .   ّ. 

  ١٤    
خداوند را سپاسگزاریم که فرصتى دیگر به ما عنایـت کـرد تـا در کنـار مرقـد امـام و       
پیشوا و رهبر و مرشد بزرگ این ملت، یکبار دیگر گرد هم جمـع شـویم، بـراى تجدیـد     

کـه درسـهاى    -امعهد و تجدید بیعت با این امام بزرگوار، و بازخوانى سیره و درسهاى ام
 .مان و تصحیح مسیرمانو براى روشن کردن راه آینده -انقالب است

  

   ِ      
که پدر امت بود.  السالم)(علیهاین روزها مصادف است با عید مبارك والدت امیر مؤمنان

وار ما در حق این ملت و در اند. امام بزرگنامیده» روز پدر«مردم ما روز سیزدهم رجب را 
حق این کشور پدرى کرد. پدر امت، یعنى مظهر مهربانى و رحمت و مظهر اقتدار و 
 صالبت و شخصیت؛ استحکام شخصیت پدرانه، در کنار محبت و مهربانىِ پدرانه. عالوه

 بر اینها، امام پدر جنبش اسالمىِ امروز در دنیاى اسالم است. 
  

»ّ  ّ  (ره)  ؛     »     
ي ي امام و منش امام که امروز به آن میپردازیم و دربارهیکى از خطوط اصلى در سیره

ي در کالبد کشـور اسـت. بحـث دربـاره    » عزّت ملّی دمیدن روح«آن قدرى بحث میکنیم، 
کـى  ملت ما زنده کرد، یک بحث متّى را در کشور ما و ت ملّاین حرکت عظیم امام که عزّ

ت بـه معنـاى   ت یعنى چه؟ عزّبه واقعیات جامعه است؛ یک بحث صرفاً ذهنى نیست. عزّ
ي بـا دشـمن، در   ساخت مستحکم درونى یک فرد یا یک جامعه است که او را در مقابلـه 

 .با موانع، داراى اقتدار میکند و بر چالشها غلبه میبخشد مقابله



972  / ،  ، 
 ي خداییبه خداوند و حاضرین در جبههتعلّق عزت واقعی 

ت واقعـى و کامـل   در ابتدا یک بحث قرآنىِ کوتاهى را عرض کنم. در منطق قرآن، عزّ
ى قـرار میگیـرد. در   یي خـدا ق به هر کسـى اسـت کـه در جبهـه    ق به خداوند و متعلّمتعلّ

اسـت  ق به کسانى ت متعلّي شیطان، عزّي خدا و جبههمصاف بین حق و باطل، بین جبهه
: ي فـاطر میفرمایـد  ى قرار میگیرند. این، منطق قرآن اسـت. در سـوره  یي خداکه در جبهه

» َ َّ ِ
ْ  ُ ُ  َ  ْ َ  ُ َّ ـ ِ

ْ  ِ ـ َّ ِ َ  ً ـ ُ «ي منافقون میفرمایـد:  در سوره 1»َ َّ ـ ِ
ْ  ِ ـ َّ ِ  َ  َ  ِ ِ ـ ُ َ ِ  َ

 ْ َ   َ ِ ُ ْ  َّ ِ  َ  َ ِ ْ ُ
ْ
ِ َ ـ ُ ق به پیامبر و به ت متعلّق به خداست، عزّت متعلّعزّ 2؛»َ

ت مؤمنین است؛ اگرچـه منافقـان و کـافردالن ایـن را درك نمیکننـد؛ نمیفهمنـد کـه عـّز        
ي کسـانى کـه خـود را    ي نسـاء، دربـاره  ت واقعى کجاست. در سـوره کجاست، مرکز عزّ

یثیتـى بدسـت بیاورنـد، قـدرتى     متصل به مراکز قدرتهاى شیطانى میکنند، بـراى اینکـه ح  
َ «بدست بیاورند، میفرماید:  َّ ِ

ْ  ُ ُ َ ْ ِ  َ ُ َ ْ َ  
َ

  َ َّ ِ
ْ  َّ ِ

َ  ً َ  ِ َّ تنـد ایـن   آیا دنبـال عزّ  3؛»ِ
ت در نـزد  ى پنـاه میبرنـد؟ عـزّ   کسانى که به رقباى خدا، به دشمنان خدا، به قدرتهاى ماد

ي چالشهاى پیامبران بـزرگ را  اء، گزارشى از مجموعهي شعري مبارکهخداست. در سوره
ي حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت هود، حضرت صـالح،  درباره -مطرح میفرماید

ي چالشهاى ایـن پیـامبران بـزرگ بحـث     ل دربارهمفص -حضرت شعیب، حضرت موسى
میکند و گزارش الهى و وحى را به گوش مردم میرسـاند. در هـر مقطعـى کـه میخواهـد      

ـ«ي کفر بیان بفرماید، میفرمایـد:  ي نبوت را بر جبههي جبههغلبه  َّ ـ ِ َ َ ـ  ِ ً  َ ـ ـ   َ

 ُ َّ ـ  ُ َ ْ  َ ُ َ  َّ َ  َّ ِ َ  . َ ِ ْ ُ  ْ ُ ُ َ ْ
َ

یعنى با اینکه طرف مقابل اکثریـت داشـتند،    4؛»
ي توحیـد بـر   ا بود، امـا جبهـه  قدرت دست آنها بود، پول دست آنها بود، سالح دست آنه

آنها پیروز شد؛ در این یک آیتى است از آیات الهى، و خداى تو عزیز و رحیم است. بعد 
ي شعراء هـى تکـرار میکنـد، تکـرار     ي مبارکهاز آنکه قرآن این گزارش را در طول سوره

ِ «میکند، در آخر سوره خطاب به پیغمبر میفرماید:  ـ َ ْ ـ  َ َ  ْ
َّ َ َ  َ  ِ َّ ؛ به این خداى 5»ـ

                                           
 اهد، سربلندى یکسره از آنِ خداست.خویسربلندى مهرکس  .10ي یهآ ي فاطر،سوره 1
 . 8ي یهآ ي منافقون،سوره 2
 .139ي یهآي نساء، سوره 3
 .9و  8یات آي شعراء، سوره 4
 .217ي یهآ ي شعراء،سوره 5
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ـ «ي حق بر باطل است، توکل و تکیه کن. ي غلبهکنندهتضمین عزیز و رحیم که َ ـ 
َّ

 ُ ُ َ  َ  َ ِ ـ ّ  ِ  َ ُّ َ َ ؛ او ناظر به حال توست؛ در حال قیام، در حـال سـجده،   1»َ 
ظر اسـت، تـو را میبینـد؛    در حال عبادت، در حال حرکت، در حال تالش؛ او حاضر و نـا 

 .ت را باید از خداوند طلب کرد. پس در منطق قرآن، عز2ّ»َ  ُ ّ  َ ُ  ُ َّ «

 ي عزّت در یک فرد یا یک جامعهکاربرد حصارگونه
ت شامل حال یک انسان، یک فرد یا یک جامعه میشود، مثل یـک حصـار   وقتى که عزّ

ي او، نابود کـردن  میکند؛ نفوذ در او، محاصرهعمل میکند، مثل یک باروى مستحکم عمل 
ي دشمن محفوظ نگـه میـدارد. آن   او براى دشمنان دشوار میشود؛ انسان را از نفوذ و غلبه

هاى عمیقتر وجود فرد و جامعه مشاهده کنـیم، تـأثیرات   ت را در الیهاین عزّ هرچهوقت 
ي ن که انسان از نفوذ و غلبهى میرسد که همچنایاین نفوذناپذیرى بیشتر میشود؛ کار به جا

دشمن سیاسى و دشمن اقتصادى محفوظ میماند، از غلبه و نفوذ دشمن بـزرگ و اصـلى،   
ت در دل ت ظاهرى دارند، این عزّیعنى شیطان هم محفوظ باقى میماند. آن کسانى که عزّ

اعنـد،  دفهاى عمیق وجود آنها نیست؛ لذا در مقابل شیطان بـى آنها، در درون آنها، در الیه
 .نفوذپذیرند

معروف است که میگویند اسکندر مقدونى در یک راهى میگذشت، مردم به او کـرنش  
اى نشسته بود، کرنش نکرد، احترام نکرد، میکردند. یک مرد پارساى مؤمنى در یک گوشه

بلند نشد. اسکندر تعجب کرد، گفت: او را بیاورید. او را آوردند. گفت: تو چرا در مقابـل  
نکردى؟ گفت: زیرا تو غالمِ غالمان منى؛ چرا در مقابل تو کرنش کنم؟ گفـت:  من کرنش 

چطور؟ گفت: زیرا تو غالم شهوت و غضب خـود هسـتى، و شـهوت و غضـب غالمـان      
 .منند، در اختیار منند، من بر آنها غالبم

هاى عمیق وجـود انسـان نفـوذ کـرد، آن وقـت      ت نفس در درون الیهبنابراین اگر عزّ
هاى نفس در انسان اثـر نمیگـذارد؛ شـهوت و غضـب،     انسان اثر نمیگذارد؛ هوشیطان بر ا

 .ي خود قرار نمیدهدانسان را بازیچه

                                           
 .219و  218یات آ ي شعراءسوره 1
 .220ي یهآ ي شعراء،سوره 2



974  / ،  ، 
 عزت نفس امام و انتقال این روحیه به ملّت

ي علم و تدریس، چه در ا امام را اینجور شناختیم. امام در طول حیات، چه در حوزهم
آن وقتى که در رأس  -دیریت و حاکمیتي مي دشوار، و چه در حوزهدوران مبارزه

ّ «ي اینها مصداقدر همه -کشور قرار گرفت و مدیریت جامعه را در قبضه گرفت َ َ  َ
َّ  ِ َ َ  َ بود. براى همین بود که کارهاى بزرگى که همه میگفتند نشدنى است،  1»َ

یشد شکستنى نیست، با ى که گفته میي سدهابا طلوع امام، این کارها شدنى شد؛ همه
ت نفس و اقتدار حضور امام، این سدها شکستنى شد. او عالوه بر اینکه خود، مظهر عزّ

ت را در ملت هم زنده کرد. این، کار بزرگ امام بزرگوار بود؛ که من معنوى بود، روح عزّ
 ي این نکته توضیح خواهم داد. دوباره برمیگردم، درباره

 اي انقالب و امام در ملّت ایرانهثمرات عزّت حاصل از درس
تى که از درسهاى انقـالب و امـام آموخـت، توانسـت خـود را      ملت ما با احساس عزّ

کشف کند. ملت، خود را کشف کرد، تواناییهاى خود را کشف کرد؛ و چنین شـد کـه مـا    
ى را که یرا با چشم خود دیدیم؛ چیزهاهاي الهی وعده قدر این چند دهه، بسیارى از تحقّ

ي ر تاریخ میخواندیم، در کتابها میدیدم، در مقابل چشمِ خودمان مشـاهده کـردیم؛ غلبـه   د
بنیادى قصرهاى بظـاهر باشـکوه مسـتکبران و بسـیارى از     مستضعفین را بر مستکبرین، بى

 .حوادث دیگر را در این سالها دیدیم
مـورد نظـر   ي تکیه کنم تا به یک نقطه» ىت ملّعزّ«ي من میخواهم بر روى این مسئله

برسم. امروز روز بزرگى است؛ سالگرد رحلت بنیانگذار جمهورى اسـالمى ایـران اسـت.    
تر است. میراث بابرکت او امروز در ایـن کشـور   امروز یاد امام بزرگوارمان از همیشه زنده

و در دنیاى اسالم در مقابل چشم همگان است. روى برخى از ابعاد وجودى این حرکـت  
 .تکیه کنیم

 بارِ ایران در دو قرن اخیرذلّت تاریخِ
ت هم ایم؛ عزّما ایرانیها در طول تاریخ طوالنى خودمان دورانهاى متفاوتى را گذرانده

، ما انقالبي منتهى به داشتیم، ذلّت هم داشتیم؛ اما در این دوران طوالنىِ دویست ساله
                                           

 . کّل کن] عزیزِ مهربان توو بر [خداىِ. 217ي یهآ ي شعراء،سوره 1
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، و خیلیها تاریخ را خبرندییک دوران سخت تاریک ذلّت را گذراندیم. خیلیها از تاریخ ب
سرسرى نگاه میکنند. باید در تاریخ تعمق کرد، از تاریخ درس گرفت. ما در این دویست 

 هاى این ذلّت، زیاد است. سال، یک دوران تاریک ذلّت را از سر گذراندیم. نشانه

 ذلّت سیاسی ملت ایران در دو قرن اخیر
منـزوى بـودیم؛ در فعـل و    ي سیاسـت، یـک ملـت    ما در تمام این دوران، در حـوزه 

هیچ تأثیرى نداشتیم. در  -چه برسد به فعل و انفعاالت جهان -ي خودمانانفعاالت منطقه
نقاط عـالم بـه    این دوران دویست ساله، استعمار به وجود آمد. دولتهاى مستعمر از اقصى

تهـا را  ى را اسـیر کردنـد، منـابع ثـروت مل    یى را گرفتند، ملتهایي ما آمدند؛ کشورهامنطقه
خبر و غافل، بـه حـوادث   یغارت کردند. در این دویست سال، دولت ایران و ملت ایران، ب

نگاه میکردند؛ حتى شاید از حوادث مطلع هم نمیشدند، چه برسد بـه اینکـه بخواهنـد در    
 آن حوادث دخالت کنند و تأثیر بگذارند.  

 هاي اقتصادي و علمی ملت ایران در دو قرن اخیرذلّت
روز به طـرف انحطـاط بیشـتر حرکـت میکـرد. در      ي اقتصاد، وضع ما روزبهدر حوزه

اى که قابـل توجـه و   مانده بودیم؛ هیچ دستاورد علمىى عقبي علم و فناورى، بکلّحوزه
با حرکت عظیم علمى در دنیـا نداشـتیم. در سیاسـت داخلـى      قابل عرضه باشد، در مقابله

م. استعمارگرها، قـدرتهاى مسـلط دنیـا، بـر     خودمان، دستخوش سیاستهاى بیگانگان بودی
روى حکومتهاى ما اثر میگذاشتند؛ آنها را به این طرف و آن طـرف میکشـاندند، بـه آنهـا     
تحمیل میکردند، از آنها کار میکشیدند؛ و دولتهاى ما، پادشاهان ما، قـدرتهاى مسـلط مـا،    

 میدادند.  ي انسانىِ افتخارآمیزى از خودشان نشان نالعمل شایستههیچ عکس

 ي حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت در دو قرن اخیرذلت ایران در عرصه
ي حفــظ تمامیــت ارضــى کشــور، حفــظ حاکمیــت دولتهــا، ضــعف حتــى در زمینــه

آورى را در این دورانِ دویست ساله مشاهده و تجربـه کـردیم. در همـین دورانِ    خجالت
فـاق  ي گلسـتان اتّ از آن، معاهده ي ذلّتبار ترکمانچاى و قبلدویست ساله است که معاهده
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افتاد؛ هفده شهر قفقاز را از ایران جدا کردند. در همین دورانِ دویست ساله بود که آمدند 
بوشهر ما را اشغال کردند، بدون کمترین مقـاومتى از سـوى دولـت و دولتیهـا. در همـین      

کزى تهـران را  دوران بود که یک دولت بیگانه آمد در قزوین اردوى نظامى زد و دولت مر
تهدید کرد که باید فالن کار را بکنید، فالن اقدام را بکنید، فالن کس را بیرون کنیـد، والّـا   
به تهران حمله میکنند. یعنى تا قزوین جلو آمدند، تهران را تهدید کردند، دولـت مرکـزى   

م در تهران به خود میلرزیدند. اگر شخصیتهاى نـادرى در ایـن میـان نبودنـد، قطعـاً تسـلی      
اولتیماتوم آن دولت بیگانه میشدند. در همین دوران بود که دولت انگلیس آمـد حکومـت   
پهلویها را در ایران به وجود آورد؛ رضاخان را انتخاب کردند، از یک مرکـز فرودسـتى او   
را باال کشیدند، به سلطنت کشور رساندند و سلطنت او را در کشور بصورت یـک قـانون   

را بدسـت او دادنـد و او هـم در مشـت خودشـان و در اختیـار       ي امور درآوردند و همه
فـاق افتـاد؛   اتّ -میالدى 1919 -1299خودشان بود. در همین دوران بود که قرارداد ننگین 

افتـاد و سیاسـت کشـور و اقتصـاد     که بر طبق این قرارداد، اقتصاد کشور بدست بیگانه مى
در همین دوران بود کـه رئـیس سـه     کشور یکباره در اختیار دشمنان ایران قرار میگرفت.

به تهران آمدند و بدون اینکه از دولـت اجـازه بگیرنـد،     -که متحدین جنگ بودند -کشور
ى بکننـد، در اینجـا جلسـه تشـکیل دادنـد.      یبدون اینکه به دولت مرکـزى کمتـرین اعتنـا   

از  روزولت، چرچیل و استالین به میل خودشان به تهران آمدند و جلسه تشکیل دادند؛ نـه 
درضا که آن روز پادشـاه ایـران بـود،    اى نشان دادند. محمکسى اجازه گرفتند، نه گذرنامه

مورد اعتناى اینها قرار نگرفت؛ آنها به دیدن او نرفتند، او به دیدن آنهـا رفـت؛ وارد اتـاق    
شد، برایش بلند نشدند، اعتنا نکردند! ببینید ذلّت یک دولت مرکزى که سرریز میشود بـر  

دم، تا کجاها منتهى میشود؟ این، حضیض ذلّت یک حکومت و یک ملـت اسـت.   روى مر
 .ي ماستاین، مال دوران دویست ساله
ى وجود داشت: مثالً یک امیرکبیرى سه سـال بـر سـر کـار     یالبته در این میان، استثناها

در  علمـا ي تنباکو را فیصله بدهـد. یـا   آمد. یا فتواى میرزاى بزرگ شیرازى توانست قضیه
اى به راه افتـاد.  ى شدن نفت در یک دورهي مشروطیت دخالت کردند. یا نهضت ملّضیهق

ـ   مدت، موقت و بعضاً بکلّي اینها کارهاى کوتاههمه ى، حرکـت  ى ناکام بـود؛ امـا روال کلّ
ساز، بر ایـن ملـت داراى   ى، حرکت ذلّت بود که بر این ملت بزرگ، بر این ملت تاریخکلّ

 .حمیل شده بودمواریث عظیم تاریخى ت
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 دمیدن روح عزّت ملی در مردم؛ همت اصلی امام
که  -ت امامى جهت را عوض کرد و ورق را برگرداند. همانقالب کبیر اسالمى بکلّ

بر این گماشته شد که  -رهبر این انقالب و زمامدار این انقالب و پیشواى این انقالب بود
آنها را به آنها برگرداند. امام بزرگوار ت ى را در این مردم احیا کند؛ عزّت ملّروح عزّ
را به دهان مردم انداخت و در دل آنها جایگزین کرد؛ این همان » ما میتوانیم«فرهنگ 

َ «: فرهنگ قرآنى است که فرمود ِ ْ ُ  ْ ُ ْ ُ  ْ ِ َ ْ
َ ْ َ ْ  ُ ُ ْ

َ
 َ  ُ َ ْ َ   َ  ُ ِ

َ ود . خ1»َ  
ى است، اما فقط این نیست؛ نفس ایمان ي علو ماد. ایمان وسیلهایمان به معناى علو است

آور است، یک ملت را رشد میدهد. خود امام جلو افتاد، رهبرى کرد، تعلوآور است، عزّ
تها در مردم بیدار شد، استعدادها جوشیدن ها در مردم بیدار شد، همآن وقت انگیزه

ي جلب رحمت الهى شد. این، گرفت؛ و عمل مردم، حضور مردم در صحنه، زمینه
ي بسیار عظیمى است. رحمت الهى گسترده است؛ اما تا انسان ظرف خود را آماده نکته

آید. ملت ما به صحنه آمد، خود را در وسط میدان نکند، این باران رحمت گیر او نمى
ي رحمت الهى و هدایت الهى؛ هدایت الهى شامل حال او شد، قرار داد، این شد زمینه

ت، حرکت وقفه آغاز شد؛ حرکت به سمت عزّحمت الهى شامل حال او شد، حرکت بىر
 .آفرین؛ البته گاهى کند، گاهى تند، اما بدون وقفه و تعطیلترو به جلو، حرکت عزّ

ي اصـلى بـر روى سـاخت    وقتى ادبیات انقالبى امام را مالحظه میکنید، میبینید تکیـه 
خودبستن، بلکـه بـا   با تفاخر، نه با غرور، نه با به ت، نهدرونى ملت است؛ احیاى روح عزّ

 استحکام ساخت درونى. 

 ي ماو وظیفه» احیاي روح عزّت ملی«ي خصوصیت ویژه
آنچه ما باید به آن توجه کنیم، این است که این یک کارِ مقطعى نیست؛ این یـک کـارِ   

ى مقابلـه کنـد.   یسـتا دار است. ملت باید بـا عوامـل رکـود و ای   مستمر است، یک کارِ ادامه
عواملى وجود دارد که یک انسان پیشرو را، یک ملت پیشرو را متوقف میکنـد. بعضـى از   
این عوامل در درون خود ماست؛ بعضـى از ایـن عوامـل، تمهیـدات دشـمن اسـت. اگـر        
بخواهیم دچار رکود نشویم، دچـار ذلّـت نشـویم، دچـار عقبگـرد نشـویم، دچـار همـان         

                                           
 و اگر مؤمنید، سستى مکنید و غمگین مشوید، که شما برترید.. 139ي یهآ ي آل عمران،سوره 1
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قالب نشویم، باید حرکتمان متوقف نشود. اینجاست که با یـک  وضعیت دوزخىِ قبل از ان

ـ رو میشویم. باید دائم پیشرفت کنیم. این عـزّ روبه» پیشرفت«مفهومى به نام  ى، ایـن  ت ملّ
استحکام درونى، این ساخت مستحکم، بایستى دائم در حال جلو رفتن باشـد و مـا را بـه    

نامگذارى شده است. عدالت هـم  » تي پیشرفت و عدالدهه«پیشرفت برساند. این دهه به
 در دل پیشرفت است.  

 ي پیشرفت توسط امام خمینیقرار گرفتن ملت ایران در جاده
ي ابعاد وجودى انسان است؛ ى نیست؛ در همهپیشرفت، فقط پیشرفت در مظاهر ماد

که درونش آزادى هم هست، عدالت هم هست، اعتالى اخالقى و معنوى هم هست؛ 
ى، پیشرفت مظاهر زندگى، فهوم پیشرفت هست. البته در آن، پیشرفت ماداینها همه در م

اى قرار داد که باید پیشرفت علمى هم وجود دارد. امام با آن حرکت خود، ما را در جاده
در این جاده پیش برویم. هرگونه توقف در این جاده، ما را به عقبگرد میرساند. ملتى که 

ي پیشرفت قرار گرفته است، اگر این و در جاده ت برخوردار شده استاز حقیقت عزّ
ُ «ي شریفه میشود که نعمت را کفران کند، آن وقت مصداق این آیه َّ َ  َ

َّ  َ
ِ َ
َ  ْ َ  

َ

 َ ْ ِ َ  ُ َ ْ  ْ
ِ  َ  

َ ْ َ ْ َ  َ َّ َ َ  ِ َ ْ  َ  ْ ُ َ ْ َ  
ُّ َ َ  َ  ً ْ ُ  ِ وباره دوزخ ؛ دنیا د1»َّ

خواهد شد، زندگى دوباره تلخ خواهد شد. ملتها اگر ایستادگى نکنند و پیش نروند، 
 .افکن خواهد شددوباره همان سختى و سیاهىِ دوران ذلّت بر سر آنها سایه

 »عزت ملی«ي الگوي زنده
ایـم.  ى و پیشرفت ناشى از آن با یک الگوى زنده مواجـه ت ملّي عزّما امروز در مسئله

عرض کردم؛ بحث ما یک بحث ذهنىِ محض نیست. یک الگوى زنده در مقابل ماسـت و  
آن، خود این ملت و این جامعه است؛ یک مدلِ تجربه شده و امتحان داده. ملت ایـران بـا   

ى از پیشـرفت ملـت ایـران را عـرض     یهااین مدل، با این الگو وارد میدان شده. من نمونه
 .د داردل و مصداقهاى متعدح مفصمیکنم؛ هر کدام از اینها یک شر

  
                                           

آیا به کسانى که [شکر] نعمت خدا را به کفر تبدیل کردنـد و قـوم خـود را بـه     . 29و  28یات آ ي ابراهیم،سوره 1
شـوند، و چـه بـد    ی[و] در آن وارد م ] جهنم اسـت [در آن سراى هالکت که سراى هالکت درآوردند ننگریستى؟

 قرارگاهى است.
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       ِ   
 ي چالشهاي اول پیشرفت؛ غلبه بر همهشاخص و نمونه

ي چالشـهاى سیاسـى و نظـامى و    ي بـر همـه  یک نمونه از پیشرفت ملت ایران، غلبـه 
آنهـا از ایـن چالشـها، از بـین     امنیتى و اقتصادى در طول این سى و سه سال است. هدف 

ي ایـن  بردن موجودیت نظام بود؛ موجودیت نظام را آماج قرار داده بودند. ملت بـر همـه  
چالشها پیروز شد. در این میدان، یک روز که دنیا دست شرق و غرب بود، ملت ایران بـر  
 شرق و غرب پیروز شد؛ امروز که به حسب ظاهر، دنیا در دست غربِ گمراه است، ملت

 .ایران توانسته است بر این غربِ گمراه پیروز شود

 ايي دوم پیشرفت: تبدیل شدن به قدرت منطقهشاخص و نمونه
ى دیگر از پیشرفت ملت ایران این است کـه مـا ملـت ایـران، امـروز از لحـاظ       مونهن

الت دنیا و حضور در فعل و انفعـاالت  قدرت سیاسى، از لحاظ قدرت تأثیرگذارى بر تحو
تریم. ایـن مسـئله،   یي خودمان، بلکه دیگر مناطق جهان، از اول انقالب بمراتب قـو منطقه
ى دارد، شواهدى دارد؛ این را دشمنان ما میگویند. یکى از رؤساى رژیـم جعلـى   یهانمونه

ي یک ملت ایران و انقالب ایران اسـت، اعتـراف میکنـد و    صهیونیستى، که دشمن شماره
امروز یک نیروى قدرتمندى وجود دارد که در خالف  -اینها عین عبارت اوست -میگوید

جهت هدفهاى ما پیش میرود و ایران رهبرى ایـن قـدرت را بدسـت گرفتـه اسـت. ایـن       
سیاستمدارِ درمانده و حیرتزده اعتراف میکند و میگوید امروز پشت مرزهـاى مـا خمینـى    

کـه مـا بـا وضـع او      ى همیمریکااي شدهکارِ شناختهخیمه زده است! یک سیاستمدارِ کهنه
مریکـاى  امیالدى را بـا   2001مریکاى ااى مقایسه میکند کامالً آشنا هستیم، در یک جلسه

اى کـدام دیوانـه   -سه ماه اخیـر اسـت   ،که این حرفها همه مال همین دو -، میگوید2011
سـال   -2011مریکـا در سـال   اتبـار  ط رقّیمریکاى ابرقدرت اول هزاره را به شرااوضعیت 
فاق افتاده و به ایـن  التى که اتّتبدیل کرده است؟ بعد میگوید: این تحو -ي میالدىگذشته

به این تغییر، ایران است. معناى این جمالت این است  زنندهوضع منتهى شده است، دامن
ت خـود، بـا   که امروز ملت ایران توانسته است با حضور خود، با استقامت خـود، بـا عـزّ   

مهم جهان و حوادث مهـم منطقـه، ایـن تـأثیرات ژرف را      صالبت خود، بر روى حوادث
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باقى بگذارد. این هم یک شاخص از شاخصهاى پیشرفت، که عرض کردم عینى و جلوى 

 .چشم ماست

 ي سومِ پیشرفت حاصل از رهبريِ امام؛ عمران و آبادانی کشور شاخص و نمونه
ور است. امروز شاخص دیگر، حجم خدمات عمرانى و آبادانى در این کشور پهنا یک

ي گوشه و کنارهاى این کشور، خدمات عمرانى را، خدمات آبـادانى  شما میتوانید در همه
سال هم افزایش پیدا میکنـد.  بهرا، سازندگى را به معناى وسیع کلمه مشاهده کنید؛ که سال

ي شاخصهاى پیشـرفت  ي شاخصهاى مهم پیشرفت یک ملت است. از جملهاین از جمله
هـاى مهندسـى،   ترین دستگاههاى صنعتى، سـازه ترین طرحها، پیچیدهپیچیدهاین است که 

هاى فوالد، نیروگاهها و کارهاى بزرگ کـه در ایـن کشـور انجـام میگیـرد، تمامـاً       کارخانه
ي انقالب است. ما امـروز در بسـیارى از   شدهبدست متخصصان ایرانى و جوانهاى ساخته

گیـرد، هـیچ احتیـاجى بـه حضـور متخصصـان       ى که در این کشور انجـام می کارهاى مهم
 درسفالت میخواستند بکننـد، یـک پـل میخواسـتند     آخارجى نداریم. این کشورى که یک 

هـاى  آوردند، امروز کارهـاى بـزرگ، سـازه   خیابان بزنند، بایستى از بیرون اشخاصى را مى
ند کـه در  ى هسـت یدهنده، همین جوانهاعظیم مهندسى، کارهاى پیچیده انجام میدهد. انجام

 .محیط انقالب پرورش پیدا کردند، بارور شدند، بالنده شدند، بارها را بر دوش گرفتند

 ي چهارم: شتاب درخشانِ علمی کشورشاخص و نمونه
 -کـه بارهـا اعـالم شـده، تکـرار شـده       -یک شاخص دیگر، شتاب علمى کشور است

اش ه اینهـا همـه  مـیالدى؛ کـ   2011ي علمـى کشـور در سـال    تولیدات نمایه شـده، رتبـه  
افتخارآفرین است. این هم قضاوت ما نیست؛ قضاوت مراکز علمىِ رسـمى دنیاسـت کـه    
آنها دارند میگویند. میگویند رشد علمى کشور، یازده برابرِ متوسط رشد دنیاسـت؛ و سـال   

نسبت به سال قبل، بیست درصد هم افزایش پیدا کرده؛ این را آنها دارند میگوینـد.   2011
ي سـلولهاى بنیـادى،   ي نـانو، حـوزه  اى، حـوزه ي هسـته ها، مثل حوزهز حوزهدر بعضى ا

ى که دارد انجـام  یفناورى، وضع ما درخشان است. کارهاي زیستي هوافضا، حوزهحوزه
میگیرد، کارهاى درخشانى است که در دنیا به شکل معـدودى وجـود دارد. در بـین ایـن     

بعضى از این کارهـا فقـط    -ه و غیرپیشرفتهاصطالح پیشرفتکشورهاى به -همه کشور دنیا
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در پنج کشور یا در ده کشور یا در پانزده کشور، بیشتر وجود ندارد. به مـا هـم کـه هـیچ     
ي دنیا به روى دانشجوهاى ما بسـته اسـت؛   کمک علمى نکردند. درِ مراکز علمى پیشرفته

ـ  ى کـه  ین تحریمهـا اینها از درون جوشیده است. و البته همینجا در حاشیه عرض بکنم؛ ای
 .انجام گرفت، بزرگترین کمک را به ما در این زمینه کرد

 ساالري اسالمیي پنجم: مردمشاخص و نمونه
ها و شاخصهاى پیشرفت، مردمساالرى اسالمى است، کـه بایـد   یکى از مظاهر و نمونه

 به اینها توجه کرد؛ بسیار مهم است. مـا انتخابهـاى شـورانگیزى در ایـن کشـور داشـتیم:      
ي دهـم در  هاى مختلف؛ که از همـه پرشـورتر، دوره  انتخابات ریاست جمهورى در دوره

ي قانونگـذارى در  سه سال گذشته بوده است. همچنـین انتخابهـاى مجلـس. مـا نُـه دوره     
ي این نُه دوره در روز هفتم خرداد، بدون یک روز تـأخیر، افتتـاح   کشور داشتیم؛ که همه

در طول سى و سه سال، نُـه دوره انتخابـات مجلـس     شده است؛ این چیز کوچکى است؟
برگزار شده است، نُه تا مجلس شوراى اسالمى تشکیل شده است، بدون یک روز تـأخیر.  

ي اقتصادى، تهدیدهاى دشمن نتوانسته است ي امنیتى، حادثهي سیاسى، حادثههیچ حادثه
اد، روز تشـکیل مجلـس   ها، هفتم خردي دورهانتخابات را یک روز عقب بیندازد. در همه

 .جدید است

 ها و شعارهاي انقالبیي ششم: تقویت انگیزهشاخص و نمونه
ها و شعارهاى انقالبى مردم است. شما نگاه کنید جشـنهاى یـادبود   مورد دیگر، انگیزه

اى درست میکنند، یـک  انقالبهاى دنیا در کشورها چگونه انجام میگیرد. یک مراسم رسمى
حى هـم رژه میرونـد. در   ى جمع میشوند، احیانـاً نیروهـاى مسـلّ   یجااى از رجال یک عده

ي میلیونهـا مـردم در   به وسیله -یعنى بیست و دوى بهمن -ایران، سالروز پیروزى انقالب
سرتاسر کشور با شوق و ذوقِ فراوان انجام میگیرد؛ هر سال هم از سال قبـل شـورانگیزتر   

بودن این ملت و پیشرفت این ملت در اهـداف  ي زنده هدهندنشانو مهمتر و بزرگتر؛ این 
 .انقالبى است



982  / ،  ، 
 ي هفتم: توجه به معنویتشاخص و نمونه

تهذیب و تطهیر روحیه هم همینجور. بعضیها نگاه میکنند به یک مظاهرى، میبیننـد   در
یک چند تا جوان، یک چند تا زن یا مرد، یک عمل خالفى انجام دادند، فوراً رویش یـک  

ارند؛ این غلط است. مردم به معنویات توجه دارند. شما همـین روزهـا   ى میگذقضاوت کلّ
به مساجد دانشگاهها بروید، ببینید در ایـن روزهـاى اعتکـاف چـه خبـر اسـت. از فـردا        
ــرین و    ــد. یکــى از شــلوغترین، گرمت ــد در مســاجد اعتکــاف میکنن ــا میرون جوانهــاى م

از مساجد عمومى و مسـاجد  پرشورترین مراکز اعتکاف، مساجد دانشگاههاى ماست؛ غیر 
ي حرکت مردم بـه سـمت معنویـت    هدهندنشانبزرگ، که همه در آن شرکت میکنند. این 

 است.  
  

،   ؛ (ره)        
با اینهاست که ما میتوانیم تشخیص بدهیم، قضاوت کنیم، حکم کنیم به این که کشـور  

ي ابعاد، کشور دارد پیشرفت میکنـد؛ و همـه   ما، در حال پیشرفت است. در همهما، ملت 
ي دعوت الهى این مرد بزرگ، این انسان واال، این جانشین در زیر پرچم اسالم و در سایه

 د.الهى. این مرد بزرگ راه را در مقابل ملت ما باز کر يبحق پیامبران و اولیا
 

     ّ        ،   
خب، حاال من حرف آخر را در این زمینه عرض بکنم. عزیزان من، جوانهاى عزیز، 
مردم مؤمن! بله، ما رکورد زدیم، ما پیشرفت کردیم؛ اما اگر دلمان را به آنچه که تاکنون 

پرتاب  بدست آوردیم، خوش کنیم، شکست خواهیم خورد؛ اگر توقف کنیم، به عقب
خواهیم شد؛ اگر دچار غرور شویم، دچار عجب و خودشگفتى شویم، به زمین خواهیم 

دچار  -بخصوص این دیگر مربوط به ما مسئوالن است -خورد؛ اگر ما مسئوالن کشور
خودمحورى شویم، دچار تکبر شویم، دچار خودشگفتى شویم، تودهنى خواهیم خورد. 

ت. در پى کسب محبوبیت نباشیم، دنبال تمتعات ت الهى این اسدنیا اینجور است، سنّ
دنیوى نباشیم، دنبال پرداختن به اشرافیگرى و تجمالت نباشیم. ما مسئولین، خودمان را 
حفظ کنیم؛ همچنان که این مرد بزرگ خود را حفظ کرد. اگر ما اینجا دچار اشتباه شویم، 
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ْ : «ي شریفه خواهیم شد کهمصداق همان آیه َ  
ُّ َ َ  َ ِ َ ْ  َ  ْ ُ َ  ْ

ِ  َ  
َ ْ َ ْ َ  َ َّ َ َ

 ُ َ ْ«1. 
 

 24/3/1391، در دیدار نمایندگان مجلس نهم

ّ ؛      ،  ِ  ِ 
بنده  -ي ما باید به آن توجه کنیمي اساسى در اینجا وجود دارد که همهیک نکته

ي شما هم به اقتضاى مسئولیت، ن نکته احتیاج دارم؛ همهبیشتر از شما به توجه به ای
ت و عمل براى خداست. این اگر است؛ اخالص نیاحساس تکلیف  و آن، -احتیاج دارید

ي راهها گشاده خواهد شد؛ این اگر شد، ي مشکالت حل خواهد شد، همهشد، همه
َّ « رحمت الهى و کمک الهى شامل حال خواهد شد؛  ُ َّ َ  ْ ِ ً ْ ُ  ْ ُ َ  ْ َ ْ َ ـ همین 2»َ 

این اگر شد، توهم غلط انهزام در مقابل دشمن و تسلط آیاتی که اآلن تالوت کردندـ 
ت خالص که ناشى از این نی -ل به خدا، ارتباط با خدادشمن از بین خواهد رفت. توکّ

امام بزرگوار ي مشکالت را حل میکند. انقالب هم همینجور پیروز شد. اگر همه -است
ل را، این اخالص را نداشت، قطعاً این توکّ -الکلمه بودکه حقیقتاً رهبر به تمام معنى -ما

این انقالب پیروز نمیشد. اگر مردمى که آمدند توى میدان، نخبگانى که مردم را کشاندند 
وسط میدان، این اخالص را، این کار براى خدا را نمیداشتند، کار پیش نمیرفت. در 

 ران دفاع مقدس هم همینجور بود. دو
 

 3/5/1391در دیدار کارگزاران نظام، 

؛           » « » « 
سه ساله انسان مشاهده میکند، درسى که انقالب داد  و چیزى که در این حرکت سى

که در این حرکت سى و سه ساله، آرمانها و  و امام بزرگوار باقى گذاشت، این است
آرزوهاى عظیمى که اسالم آنها را به ما القا میکند و تعلیم میدهد، از نظر دور نماند؛ در 

                                           
شوند، و چـه بـد قرارگـاهى    ی] جهنم است [و] در آن وارد م[در آن سراى هالکت که. 29ي یهآ ي ابراهیم،سوره 1

 است.
 .دهدی] قرار م] تشخیص [حقّ از باطلاگر از خدا پروا دارید، براى شما [نیروى .29ي یهآ ي أنفال،سوره 2
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عین حال واقعیتهاى موجود جامعه و جهان هم مورد توجه قرار گرفت؛ این کمک کرد 

با  گراییآرمان واهی آرمانخو به اینکه این حرکت بتواند ادامه پیدا کند؛ یعنى ترکیب
ن هم انسان در اش نوشتند و گفتند؛ اآلبینى. یک حرفى را سر زبانها انداختند، دربارهواقع

ى نمیسازد. یي واقعیتهاى جامعه و جهان، با آرمانگراگوشه و کنار میشنود که مالحظه
اصرار بر آن  ى. آنچه که ما میخواهیم دنبال کنیم ویى را اشتباه کردند با رؤیاگرایآرمانگرا

ى و تعقیب یي واقعیات جامعه و جهان، با آرمانگرابینى، مشاهدهداریم، این است که واقع
آرمانها و آرزوهاى بزرگ ملت ایران هیچگونه تنافى و تعارضى ندارد. اگر ما توانستیم 

ما اش میشود اینکه ي عملیاتىى همراه کنیم، ترجمهیبینى و واقعگراى را با واقعیآرمانگرا
تدبیر را با مجاهدت ترکیب کنیم؛ هم مجاهدت کنیم و مجاهدانه حرکت کنیم، هم این 

اى قرار بگیرد؛ که این، آگاهى عمومى، حرکت مجاهدانه در یک چهارچوب تدبیرشده
 .ها را میطلبدي عرصهاندرکاران، همراهى دلها و زبانها در همهآگاهى دست

 
 17/5/1391، در دیدار دانشجویان

       ،     
من پارسال یا پیرارسال بود که در همین جلسه به دانشجوها خطاب کردم، گفتم چـرا  
 ،در مسائل اجتماعى موضع نمیگیرید و وارد نمیشوید؟ من خوشبختانه میبینم در ایـن دو 

ى و جوانهـاى  یحیطهـاى دانشـجو  سه سال اخیر موضـعگیرى در مسـائل گونـاگون، در م   
دانشجو، خیلى بارز است؛ خب، این خوب است؛ این را من تقدیر میکنم و تشکر میکنم؛ 

آیـد، یـک مشـت جـوان دانشـجو      ي غزه پیش مـى منتها یک وقت مثالً فرض کنید قضیه
هـاى غـزه دارنـد بمـب     ها، این صهیونیستهاى خبیث سر بچهمیگویند این فالن فالن شده

افتند، میرونـد فرودگـاه! خـب،    فالن میکنند؛ برویم پدرشان را دربیاوریم؛ راه مى میریزند،
این احساسات، احساسات مقدس و پاکى است. امثال من که یک کنـار نشسـتیم و داریـم    
نگاه میکنیم، آدم میخواهد جانش را فداى یک چنین احساساتى بکنـد؛ ایـن واقعـاً ارزش    

ت و بازوى بسیجیها را میبوسم، جایش همینجاسـت. آدم  دارد. اینکه امام فرمودند من دس
وقتى میبیند که یک جوانى اینجا توى خانه، در گرماى تابسـتان کـولر و یخچـال دارد، در    

ى دارد، دانشگاه میرود، درس میخواهد، موفقیت دارد، بعـد  یي گرماسرماى زمستان وسیله
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ند، میگوید میخـواهم بـروم آنجـا؛    ي غزه میخواهد او را به حالت انفجار برسایکهو مسئله
 خب، این احساس، احساس باارزشى است؛ اما رفتن، غلط است.  

 
 2/6/1391، جمهوري و اعضاى هیأت دولتدر دیدار رئیس

 ِ       ِ     
ي ئلهیک بخش دیگر از این نقاط قوتى که به نظر من روى آن بایـد تکیـه کـرد، مسـ    

برجسته شدن ارزشهاي انقالب است. در این سالهایى که دولت نهم و دولت دهم بر سـر  
انقالب و چیزهایى که امـام بـه آن توصـیه    کار بودند تا امروز، گفتمان انقالب و ارزشهاى

ي میکردند و ما آنهـا را از انقـالب آمـوختیم، خوشـبختانه کـامًال برجسـته شـده: مسـئله        
 الن، استکبارستیزي، افتخار به انقالبیگرى.  زیستى مسئوساده

اى بر ما گذشت که اسم انقالب و انقالبیگرى و اینها بـه انـزوا افتـاده بـود؛     یک دوره
سعى میکردند بعنوان یک ارزش منفـى یـا ضـدارزش، از ایـن چیزهـا یـاد کننـد؛ مقالـه         

عکـس  درسـت بـه  مینوشتند، حرف میزدند، گفته میشد. امروز خوشبختانه اینجور نیست، 
است؛ گرایش عمومى مردم و مسئوالن کشـور بـه حرکـت انقالبـى، جهتگیـرى انقالبـى،       
ارزشهاى انقالبی و مبانى انقالب است. این را توجـه داشـته باشـید کـه یکـى از عوامـل       

ي گرایش مردم به دولت، همینهاست؛ یعنى مردم به این ارزشـها اهمیـت میدهنـد. مسـئله    
زیستى، دور بودن مسئوالن از تجمل؛ اینها خیلى چیزهاى ي سادهدعوت به عدالت، مسئله

 .مهمى است
 

 ِ ؛    ِ       
حاال البته بعضیها در روزنامه، در سایت، در تریبونهاى گوناگون مطالبى منتشر میکنند؛ 

قدر با ما دشمنى کننـد! بـه نظـر مـن اینهـا      تراشى کردیم که ایناینکه چرا ما در دنیا دشمن
حرفبافى است. آنچه که گفته میشود، متّکى به یک تحلیل درسـت نیسـت. نـه، دشـمنیها     
خیلى طبیعى است. وقتى که امام بزرگوار بود، دشمنیها زیاد بود؛ براى خاطر مواضع قاطع 

شـان بظـاهر   رهنشـینى کنـیم، آنهـا طبعـاً چهـ     مواضع ما ضعیفتر شود و عقـب  هرچهامام. 
آیند. یعنى چهره را متبسم میکنند، براى اینکـه بتواننـد جلـو    تر میشود. البته جلو مىمتبسم
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بیایند، مناطق را تصرف کنند و ما را از پیشرفت هدفهامان باز بدارند. هرچه ما در حرکت 

 شان عبوس میشود. خودمان جدیتر و مصممتر باشیم، آنها ناراحت میشوند و چهره
 

 28/6/1391هاى آنان، ي شمال کشور و خانوادهدر دیدار نیروهاى مسلّح منطقه

؛ ِ          
دوران مبارزات، دوران دشوارى بود؛ امید به اینکه ایـن مبـارزات بـه پیـروزى برسـد،      

ز صفر؛ امید زیادى وجود نداشت. امـام  پیش بعضیها صفر بود، پیش بعضى اندکى باالتر ا
ي نسبت به زمان ما اسـتثنایى، توانسـت ایـن راه را ادامـه     بزرگوار ما با شخصیت خداداده

بدهد. با نفس گرم خود، با حکمت او، با اخالص و دیندارى او، با خداباورى او، این راه 
ـ  د میشـدند، دچـار تزلـزل    ادامه پیدا کرد. صدها بار کسانى که تو آن راه بودند، دچار تردی

میشدند، اما وقتى نفس گرم آن مرد خدایى به آنها میرسید، دوباره همه چیز از نو شـکوفا  
اى در وجود او، شخصیت او بـود، و خـداى   ي آمادهمیشد. خدا به او کمک میکرد، زمینه

یگرفـت  متعال هم به او پاداش میداد، به او الهام میکرد، او را هدایت میکرد، دست او را م
ي عـالم، ایـن   و به او کمک میکرد، تا رسید به مقطع انقالب اسالمى، و با نابـاورى همـه  

 .انقالب پیروز شد
  

         
ش یمن وقتى براى آن رهبر آفریقایى پیروزى انقـالب اسـالمى را تشـریح کـردم، بـرا     

رفت، بعد از اندکى دیدم در داخل کشور خودش همین خیلى جالب بود، خیلى تازه بود. 
از رفتار امام بزرگوار ماست، رفتار ملت  گرفتهحرکت مردمى راه افتاد، احساس کردم الهام

ایران است و پیروز هم شد. او بر یکى از قدرتهاى بزرگ زورگـوى مسـلط خبیـث عـالم     
 .توانست پیروز بشود و کشورش را نجات داد

 

   ِ     
ي او مسـتحکمتر  زمان میگذرد، ریشه هرچهیکى از پیشرفتهاى یک نظام این است که 
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ي ي آن استحکام بیشترى پیدا کند. امروز بدنهتر بشود، بدنهبشود، شاخ و برگ او گسترده
و آن سـالهاى اولیـه بیشـتر     61و  60و  59نظام جمهورى اسالمى، اسـتحکامش از سـال   

ست. آن روز دشمنان ما احتمال بیشترى میدادند که بتوانند نظام را سرنگون کنند. امـروز  ا
امیدهاى آنها بمراتب ضعیف شده است و در موارد بسیارى این امیـدها تبـدیل بـه یـأس     
شده. این استحکام نظام را نشان میدهد. خب، ایـن یـک بحـث دیگـرى اسـت کـه ایـن        

دار شـدن  چیست؟ این استحکام روزافـزون، ایـن ریشـه   آید، ناشى از استحکام از کجا مى
درپى، ناشى از چیست؟ ناشى از ایمانهاى عمیق است؟ ناشى از معرفت عمیـق اسـت؟   پى

ناشى از نفوذ ایمان در دلهاست؟ ناشى از سالمت شعارهاسـت؟ ناشـى از نفـس گـرم آن     
 ى از چیست؟ بنیانگذار بزرگ و به معناى حقیقى کلمه عظیم، امام بزرگوار است؟ ناش

 
 12/7/1391کنندگان در ششمین همایش ملّی نخبگان جوان، در دیدار شرکت

  ّ ؛      ّ      
که خیلى از شماها آن وقت شاید متولد  -ي مهم جنگىامام بزرگوار ما در یک حادثه

اى بدست رزمندگان آمده که پیروزى ]ها[یاتي یکى از عملدر قضیه -هم نشده بودید
الفتوح انقالب اسالمى، بود، یک پیامى دادند. در آن پیام این نکته وجود داشت که فتح

اى که شما بدست تربیت این جوانهاست. همه توقّع داشتند که امام بگوید این پیروزى
رزمندگان تشکر کردند.  الفتوح است؛ از آن پیروزى ستایش کند؛ امام نه، ازآوردید، فتح

الفتوح انقالب ما تربیت این جوانهاست؛ که در آن شرایط دشوارى که اما گفتند فتح
ي شلیک ایستاده بودند، اینها ي دژم و سالحِ آمادهي دنیا در مقابل ما با چهرههمه

القدس بود. من همین توانستند یک چنین پیروزى بزرگى را بدست آورند؛ عملیات طریق
الفتوح انقالب اسالمى اینهاست. پیشرفت واقعى این است که تکرار میکنم: فتحرا 

جوانهاى ما، نخبگان ما نسبت به آینده احساس مسئولیت کنند؛ براى خودشان دیدگاه 
اى را تصویر کنند و مجسم کنند و احساس کنند و این تعریف کنند؛ براى کشور آینده

براى رسیدن به این آینده، تالش کنند. این چیزى  انداحساس را اظهار کنند؛ که آماده
است که امروز وجود دارد؛ این را باید تقویت کرد، این را باید پیش برد. این احساس و 

ي ما تشدید کرد. اگر این شد، آن وقت این روز در جامعهي نشاط را باید روزبهروحیه
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تبدیل  -ایى شخصى استاین استعداد و این نخبگى که یک دار -دارایىِ شخصى شما

 1خواهد شد به دارایى ملّى؛ ببینید چقدر خوب است. 
 

  19/7/1391در اجتماع مردم بجنورد، 

    ِ  ِ ؛    
من اصرار دارم که بالخصوص جوانهاى عزیز ما و نخبگان کشور به مسائل اصلىِ 

اینها را الزم داریم. هدفهاى این حرکت، از اول  امروز توجه داشته باشند؛ ما امروز
ي راه نقشه علیه)اللَّه تعالى(رضوانانقالب ترسیم شد؛ هم در شعارهاى مردم، هم در بیانات امام

ي راه تدوین شد، بطور اجمالى معلوم شد؛ بعد هم در طول زمان، در این سى سال، نقشه
 که چه میخواهد و دنبال چیست. پخته شد، تکمیل شد؛ امروز ملت ایران میداند

 
 19/7/1391و روحانیون خراسان شمالى،  علمادر دیدار 

    ِ       
علمایى که ما شـناختیم کـه از ایـن منطقـه برخاسـتند، بسیاریشـان جـزو برجسـتگان         

دم و در درسشان شرکت حاال یک نفرى که من خودم ایشان را زیارت کر .استعداد بودند
بـراى   41یـا   40کردم، مرحوم آقاى آمیرزا حسن بجنوردى هستند. وقتى ایشان در سـال  

اصرار کردند کـه   علیـه) اللّه تعالى(رضوانزیارت مشهد و قم از نجف به ایران آمدند، امام بزرگوار
آن شما باید در قم بمانید. یعنى شخصـیت علمـى او جـورى بـود کـه امـام بزرگـوار بـا         

ي علـم و علمیـات و همراهـى علمیـات بـا معنویـات و       ي سختگیرى که در زمینهروحیه
اخالق داشتند، به این مرد اصرار کردند که شما باید در قم بمانید. ایشان هم قبول کردند، 

ي قرار درس هم گذاشته شد، ولى متأسفانه همان روزى که قرار بود ایشان بیایند مدرسـه 
 سکته کردند، بیمار شدند؛ لذا مجبور شدند نمانند و برگردند نجف.  فیضیه درس بگویند، 

 

                                           
نیز تکرار شده » 25/3/1374مانور عظیم عاشورا توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمى، «ون این مطلب در مضم 1

 است. 
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اى عبایش را بکشد به کول خـودش، بگویـد مـن بـه     ى در یک گوشهیاین که یک آقا

نى کارهاى کشور کار ندارم، من به نظام کار ندارم، افتخار نیست؛ این ننـگ اسـت. روحـا   
باید از وجود یک چنین نظامى که پرچمش اسالم است، قانونش فقـه اسـالمى اسـت، بـا     

شان به بنـده گفتنـد کـه مـا     ى وجود استقبال کند. مراجع تقلید کنونى، مکرر متعددىهمه
 تضعیف این نظام را به هر کیفیتى حرام قطعى میدانیم.  

 
ل بیایند در مشاغل نظـام کـار   معناى حرف من این نیست که حاال همه باید از روز او

کنند؛ نخیر، باید درس بخوانید. بنده از دوران مبارزات، خودم درگیـر مبـارزات بـودم. در    
مشهد درس مکاسب و کفایه میدادم. خیلى از شاگردهاى ما درگیر مبارزات بودند. از بس 

داللهاى آمد که این حرفهاى مکاسب و اسـت گرم کارهاى مبارزاتى میشدند، به نظرشان مى
مایه فطیر اسـت؛ بایـد مایـه    اش چیست. مکرّر بنده به آنها میگفتم: آقاجان! بىکفایه فایده

پیدا کنید. اگر مایه پیدا کردید، آن وقت میتوانید در منصب و جایگاهى مثل جایگـاه امـام   
 .مقام، این حرکت عظیم را انجام دهیدبزرگ عالى

 

 ،          
ُ «ي نحل را خواندم: ي سورهي شریفهبنده یک وقتى در اوایل انقالب، این آیه

 . َّ  ِ ّ  َ ِ  ِ ّ ِْ َ  َ  َّ ِ  َ  ِ َ
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 َّ ِ ِ َّ ِ  ٌ ِ  ِ  ُ ُ ْ َ  َ َ  ِ  َ ُ َّ َ َ َ  ٍ ْ َ ِ1 .« 
از گفتم بله، این جوانهاى طلبه مثل زنبورهاى عسل رفتند بر روى گلهاى معرفتى کـه  

بیان امام روئیده بود، نشستند تغذیه شدند، بعد راه افتادند بـه سرتاسـر کشـور، بـه مـردم      
 عسل دادند، به دشمنان نیش زدند؛ هم عسل، هم نیش؛ نیش و نوش با هم. 

                                           
اى کوههـا و از  ] کرد که از پارهو پروردگار تو به زنبور عسل وحى [الهام غریزى. 69و  68یات آ ي نحل،سوره 1

 يهایى براى خود درسـت کـن، سـپس از همـه    نهکنند، خای] مسازىبرخى درختان و از آنچه داربست [و چفته
] آن، شهدى که بـه رنگهـاى   ] از درون [شکممیوهها بخور، و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه، بپوى. [آنگاه

  آید. در آن، براى مردم درمانى است.گوناگون است بیرون مى
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 30/7/1391، ي عظیم حجپیام به کنگره

؛      ِ     ِ 
پاخاسته در مصر و تونس و لیبـى و دیگـر ملتهـاى بیـدار و مبـارز      اع و بهملتهاى شج

مریکا و دیگر مستکبران غربى، تنها و تنهـا در آن اسـت   ابدانند، نجات آنان از ظلم و کید 
که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار شود. مسلمانان براى اینکه بتوانند مسـائل خـود   

ن حل کنند، باید خـود را بـه مـرز قـدرت بـزرگ جهـانى       را بصورت جدى با جهانخوارا
اسالمى بدست نخواهـد آمـد.   برسانند؛ و این جز با همکارى و همدلى و اتحاد کشورهاى

 نشدنى امام خمینى عظیم است.این، وصیت فراموش
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 383 .................................................................................................... بزرگوار امام خالص و ییخدا تین اثرات

 983 ......................................................................................................... مقدس دفاع و انقالب امام، يِروزیپ رازِ اخالص؛
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 289 ......................................................................................................................... آن جینتا و امام اخالص
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 497 ..................................................................................یاسالم يجمهور و امام نام به نسبت جهان مردم العملعکس
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 596 ...........................................................................................................شانیا به محبت منشأ امام؛ ابعاد ذو اتیخصوص
 806 .................................................................................................. آن آثار و دلها بر امام يامبرگونهیپ و بیعج نفوذ سرّ
 919 .............................................................................................................. امام کالم آورشگفت راتیتأث علل از ت؛یمعنو
 970 ............................................................................................................................ ینیخم امام يکلمه نفوذ یاصل علت
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 505 ................................................................................................................. وحدت یاساس محور امام؛ راه
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 893 .......................................................................................................................... امام از امام، خطّ و تیهو سلب انتیخ
 893 ............................................................................................................ نیمستکبر تیمنفور بر امام روشن یمبان جینتا
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 540 ................................................................................................................................ رانیا ملت اگریاح امام؛ خط و امام



1004  / ،  ، 
 582 .............................................................................................. یاسالم نظام بزرگ اهداف به یکینزد ضامن امام؛ خطّ
 767 ....................................................................................................... مستکبر يقدرتها مقابل در ملتها راه تنها امام؛ راه

 838 ......................................................................................................... امام يتنامهیوص به یهمگان عمل ضرورت علت
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 663 ............................................................................................................. کشور يندهیآ و ملت سعادت راه
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 121 ............................................................................................................ یخارج و یداخل يهابرنامه در ما نظر مورد راه
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 201 ...................................................................................................................... امام توسط آمده دیپد نظامِ در ما میتصم
 232 ............................................................................................................................................... رانیا ملت يدهیبرگز راه
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 302 .............................................................................................................................. (ره)ینیخم امام دوران امروز؛ دوران
 307 .......................................................................................................................... انقالب امروز یکلّ منش و الگو یمعرف

 317 ............................................................................................... شانیا رحلت از پس امام، حضورِ دوران حرکت استمرار
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 365 ............................................................................................................. امام خطّ به ارگانها يهمه يبندیپا از یقدردان
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 442 ....................................................................................................................... یاسیس يمسئله کی در امام امر امتثال
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 633 ........................................................................................................................ امام خطّ يادامه در یهمگان راسخ عزم
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 927 ..................................................................................................................... يساالر مردم يمسئله در امام یستادگیا
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 817 ....................................................................... جامعه در انقالب و امام یمبان به يوفادار يفضا شدن حاکم
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 315 ................................................................................................ امام یانقالب خط بر لرستان مردم يپافشار
 267 ....................................................................................................... نیفلسط يهیقض در نظام یینها نظر

 648 .................................................................................. امام اهداف سمت به یاسالم يجمهور امروز حرکت
 840 ............................................................................ راه نیا در یستادگیا و امام خط به مؤمن نیاول امام؛ خود
 795 .............................................................................................. امام یمبان به نسبت امروز ییاستثنا تیوضع
 948 .......................................................................دهم و نهم دولت تیموفق عامل امام؛ يشعارها کردن مطرح
 844 ............................................................................... استکبار ترفند يکننده باطل امام؛ خطّ روِیپ انیدانشجو

 157 .......................................................................... یجاسوس يالنه يرکنندهیتسخ انیدانشجو خط امام؛ خطّ
 867 ................................................................امام خطّ به مردم یدلبستگ ينشانه انتخابات؛ ينامزدها يشعارها

 540 .................................................................. کایامر مورد در امام خطّ به يبندیپا بر نیمسئول یشگیهم دیتأک
 779 ................................................................... یاسالم يجمهور نظام دیجد ریتصو در امام راه و خط ییشوایپ

 549 .......................................................................... امام خطّ واحد جناح در کشور نیمسئول يهمه گرفتن قرار
 547 ................................................................. امام یِاسالم نهضت يچشمه انیجر يادامه و امام راه يماندگار

 156 .................................................. ارتش و سپاه ارتباط بر یمبن امام، يهاخواسته تحقّق يراستا در مؤثر یقدم
 883 ................................................................................... امام نابِ اسالم میمستق صراط مردم؛ یواقع خواست
 817 ................................................................................ امام یمبان تیحاکم به نسبت ملت امروز بهتر تیوضع
 850 ........................................................... توسعه پنجم يبرنامه فرهنگ قسمت در امام يشهیاند لیاص گاهیجا

 478 .................................................... امام حینصا پرتو در خود، عزت راه مودنیپ و شناخت بخاطر مردم از تشکر
 717 ....................................................................................... بزرگوار امام راه يادامه بر جوانان عزم يهانشانه
 291 .............................................................................................. جهان در امام تفکر شرفتیپ بودن ییاستثنا
 737 .......................................................................................................... امام خطّ يادامه يبرا راسخ یعزم
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 9 .................................................................................................. امام به یقیحق محبت و عشق اثبات يبرا یعمل راهکار
 28 ...................................................................................... مردم بر هیتک و خدا به توکل با امام، خط دادن ادامه ضرورت

 46 .............................................................................................. دشمن دیام طنقا کردن کور امام؛ خط دلسوزان يفهیوظ
 47 ......................................................................................... انقالب از پس امام رهنمود نیمهمتر وحدت؛ حفظ ضرورت

 48 ............................................................... »امام شخص« فقدان رغمیعل ؛»امام خطّ« يادامه يبرا يزیربرنامه لزوم
 49 ................................................................................................ ي همگانی نسبت به حرکت عظیم امامنخستین وظیفه
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 53 ............................................................................ امام راه و اهداف جهت در تالش و انقالب يسرباز در مردم فهیوظ
 58 ........................................................................................ مردم توسط امام بزرگ يآرزوها شتریب هرچه تحقّق به دیام
 62 .................................................................................... (ره)امام راه و تیوص به نسبت رانیا ملت نیسنگ يفهیوظ دو

 70 ................................................................................................................................ شیخو فرزندان از امام یاصل انتظار
 85 ................................................................................................................... امام وحدت و دیتوح يندا به پاسخ ضرورت

122 ..................................................................................................................... آن کردن یط يحوهن و ملت يندهیآ راه 
 136 ......................................................................................................... فیتکل عنوان به امام دستورات به عمل ضرورت

 137 ...................................................................................................................... ندهیآ اهداف میترس يبرا الزم شفرضیپ
 159 ..................................................................................................... سپاه به نسبت امام يهاخواسته تحقّق يبرا تالش
 181 ..............................................................................................................یاسالم يجمهور نظام در امام راه تداوم لزومِ

 196 ............................................................................................................. جامعه در امام راه و فکر ت،یهو حفظ ضرورت
 207 ............................................................................. جهان نیمسلم نزد امام، خط در یاسالم يجمهور حرکت تیاهم
 224 ........................................................................................ ینیخم امام دوران یشگیهم ومتدا بر یمبن یعموم یاعالن
 229 .............................................................................................................. امام مکتب شاگردان و روانیپ امروز يفهیوظ

 235 ...................................................................... نیمسلم يهیروح فیتضع يتوطئه با مقابله در امام راه تداوم ضرورت
 236 ............................................................................................ امام رنجش موارد از زیپره و امام يهاعالقه بر مواظبت
 247 .................................................................................................ملت توسط امام راه تداوم و صحنه در حضور ضرورت

 311 ................................................................................................................................. امام خط در حرکت قِیتوف دیام به
 312 ............................................................................................................. یاسیس تعامالت در امام خطّ به بازگشت لزوم
 324 .................................................................................... (ره)امام و انقالب اهداف يریگیپ در یانقالب جوانان يفهیوظ

 357 ............................................................................................. امام خط به يبندیپا اعالن در مجلس به ژهیو تیمأمور
 364 ........................................................................................................ یاسالم انقالب و امام راه ران؛یا ملت يندهیآ راه

 432 .................................................................................................................... اسالم و امام راه به ملت يبندیپا ضرورت
 461 ....................................................................................... جیبس یآمادگ و یسازمانده در امام فرمانِ به عمل ضرورت
 486 ................................................................................................ دشمن مقابل یستادگیا در امام راه شدن الگو ضرورت

 492 .............................................................................................................. امام خط و امام میتعال قبال در مردم يفهیوظ
 539 .......................................................................................................................... امام راه در ملت حرکت تداوم ضرورت

 553 .......................................................................................................... انتخابات در امام خط انِیمدع نتریسنگ يفهیوظ
 562 ............................................................................................. امام راه کردن دنبال در مؤمن يروهاین يهمه يفهیوظ

 565 ............................................................................................................................. امام راه و خدا راه پاسداشت ضرورت
 585 ................................................................................................ باتواج اوجب از او تیمعنو و امام راه امام، به تمسک
 633 ................................................................................................................. آن جینتا و امام خطّ در گرفتن قرار ضرورت
 607 ...............................................................................................................................آن علت و امام راه يادامه ضرورت

 691 ............................................................................................................................. قانون و امام خطّ حفظ بودن يدیکل
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 661 ........................................................................................................ اسالم و امام راه اساس بر کلمه وحدت به دعوت

 640 ......................................................................................... فشار يگروهها يهمه مقابل در امام خطّ از دفاع ضرورت
 707 ............................................................................. انقالب و امام خطوط و اصول به نسبت مسئوالن بزرگ يفهیوظ
 740 ......................................................................................... امام نام هب تمسک با همزمان امام؛ مکتب به تمسک لزوم
 769 ..................................................................................................................................... امام خطّ يفردا و امروز گاهیجا
 947 ...................................................................................................... امام و انقالب ثابت خط به نسبت جوانان يفهیوظ
 770 ..................................................................................... امام يشدهفیتعر اهداف با عهد دیتجد خرداد؛ 14

 241 ........................................................................................ یدولت يدستگاهها در امام خط از الهام ضرورت
 614 ............................................................................ امام يشاخصها با نیمسئول يتهایمسئول يادامه ضرورت
 652 ......................................................................... انقالب و امام راه از ندگانینما آشکار و قاطع دفاع ضرورت
 764 ....................................................................................... امام خطّ يدهندهادامه انیمدع نِیسنگ تیمسئول
 761 ................................................................................. يجمهور استیر يارهایمع از امام يآرمانها به اعتقاد
 329 ............................................................................................... جوانان توسط دانیشه و امام راه ادامه لزوم

 120 ........................................................................................... امام فقدان رغمیعل امام راه به توجه ضرورت
 642 ...................................................................................... انتخابات در امام خطّ به نیمعتقد انتخاب ضرورت
 473 ........................................................................... مردم توسط امام خطّ به معتقد ندگانینما انتخاب ضرورت

 800 ............................................................ امام در یمتجل اسالمِ ریمس يریگیپ در مسئوالن یشگیهم يفهیوظ
 689 ................................................................................... امام خطّ قبول بدون ت،یمسئول قبول یشرع حرمت
 157 .......................................................................... انقالب و امام خطّ حفظ يمبنا بر هنر يهدفگذار ضرورت
 239 ............................................................... حج در »لیاسرائ یسرطان غده محو« شعار شدن ریگ همه ضرورت
 689 ..................................... امام تنامهیوص در موجود يشاخصها با اسالم؛ راه در مسئوالن و ملت حرکت ضرورت
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 5 .................................................................................................................................... (ره)امام راه يادامه در مؤثر عناصر
 14 .............................................................................................................................. امام خط در حرکت يبرا الزم اسباب
 44 ....................................................................................... امام راه تداوم در مجلس نیسنگ فیتکل و کننده نییتع نقش
 59 .................................................................................... امام راه يادامه یاصل شرط دو خدا؛ بر هیتک و استقامت و صبر

 59 .................................................................................................. اماماولین الزمه ادامه راه امام؛ شناخت عناصر حرکت 
 84 ......................................................................................................................... امام نظر مد یاله اهداف کردنِ ادهیپ راه
 109 ............................................................................ امام غم يریتسلّاناپذ رغمیعل امام اهداف يراستا در تالش و کار

 112 .........................................................................................امام اهداف يراستا در آن از استفاده و امام بتیمص تحمل
 120 ................................................................................................................. امام راه تداوم در دشمنان، به توجه رورتض

 133 ............................................................................... (ص) در تداوم خطّ امامرسول حضرت رحلت خِیتار از يریعبرتگ
 264 ............................................................................................. امام یونیلیم ستیب شارت لیتشک يبرا یاصل دانیم دو
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 523 .................................................................................. امام یمیترس يهابرنامه به قیدق عمل در تقوا انواع تیرعا اثر
 546 ........................................................................................................................................... امام نیدکتر نییتب ضرورت

 649 ......................................................................................................................... امام راه يادامه در یاله تفضّل به دیام
 855 ........................................................................................................................ امام راه در افراد انتخاب در ملت یآگاه
 876 ......................................................... امام هیعل آنان کالم از سوءاستفاده تیرؤ با امام؛ خط انیمدع يفور تنبه لزوم

 933 .................................................................................................... امام نظر مد مجلسِ گاهیجا حفظ روشِ ؛یخودنظارت
 904 .......................................................................................................................... امام تیشخص و امام خطّ يبرا ییدعا

 718 ............................انقالب و امام یینها هدف به دنیرس يبرا جهت؛ خالف ظاهر به و یموقت يکهایتاکت اتخاذ
 491 ............................................................................................. داشتن نام و یاد امام خمینی(ره)نگه آثار زنده
 335 ................................................................................. سپاه و ارتش مورد در امام يمانهیحک سخن يمقتضا

 303 ............................................................................................. شانیا نظر مد حج تحقق و امام يبرا ییعاد
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 1 ........................................................... »پیروزي خون بر شمشیر«ی(ره) مبنی بر نیخم امام استیس اتخاذ يدستاوردها

 23 ................................................................................. برتر عمل و ینیجهانب با ییانسانها تیترب راه تنها امام؛ يآرمانها
 22 ................................................................................................. امام تیشخص يریگ شکل در آرمانها و ینیجهانب ریتأث

 58 ............................................................................................ امام خط ادامه با انقالب؛ به ایدن مسلمانان يدواریام حفظ
 261 ............................................................................. امام مکتب در افتهیپرورش مسلمانِ دولتمردان بخاطر يشکرگزار

 305 ....................................................................................................... انقالب از متعال يخدا یبانیپشت در امام خط ریتأث
 330 .................................................................... نیمعصوم يبرتر بخاطر اسالم صدر يشهدا از ما زمان يشهدا يبرتر
 335 ..................................................................................................................... امام شاتیفرما به یعمل يبندیپا جینتا از

 340 ................................................................................................... انقالب اهداف تحقّق عناصر از امام؛ خط به يوفادار
 364 ...................................................................................................................................... امام خط در ماندن یباق پاداش
 454 .........................................................................................................(ره)امام حضرت شاتیفرما به گفتن کیلب ارزش
483 ............................................................................................................. ینیخم امام توسط ینیحس خط انتخابِ ثمرات 

 490 ......................................................................................... مسلمان يملتها به امام شفابخش ينسخه يدهیفا زانیم
 575 ............................................ عالم یاسیس مکتب دو مقابل در امام توسط اسالم یاسیس مکتب يارائه يدستاوردها

 592 .................................................................................................... امام راه به تمسک رکاتب از انقالب؛ روزافزون قوت
 611 ................................................................................................................................. امام راه از نیمسئول يِرویپ برکات
 743 ...................................................................................................................................... امام یاسیس مکتب يتهایموفق
 932 ....................................................................................................................................امام خطّ در نظام ییپابرجا جینتا

 944 ................................................................................................................................................. امام خطّ برکات يادامه
 941 ............................................................................. امام مکتب ابعاد »يهمه« به »توأمان« يبندیپا و تمسک ثمرات
 941 ............................................................................................... ارزشها به تمسک بدون ییگراعقل به تمسک از زیپره
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 942 ............................................................................................... يتقو و اخالق به تمسک بدون یخواهعدالت از زیپره

 495 ...................................................................................................... انقالب و امام راه در اسالم یاسیس تیحاکم اثبات
 739 ..................................................................................................... امام مکتب از اسالم يایدن يریرپذیتأث

 259 .......................................................................................... یجاسوس يالنه ریتسخ در امام فرمان از الهام
 249 .......................................................................................... شانیا راه به تمسک و بزرگوار امام تیهدا آثار
 356 .............................................................................آن هب تمسک جینتا و امام خط قبال در مجلس يفهیوظ
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 4 .................................................................................................................................................. راحل امام بزرگ يآرمانها

 92 ................................................................................................................................. (ره)امام راه يهامؤلفه یبرخ نییتب
 361 .........................................................................................................................امام خط مورد در مطالب رئوس یمعرف
 361 ............................................................................................................................................................... امام خطّ يمعنا
 607 ..................................................................................................... امام راه يمجموعه از مهم يمشخصه چند یمعرف

 607 ............................................................................................. تیاهم اول يدرجه در اسالم امام؛ خطّ اول يمشخصه
 608 ....................................................................................................................... مردم به هیتک امام؛ خطّ دوم يمشخصه
 609 .............................................................................................................. یاجتماع عدالت امام؛ خطّ از سوم يمشخصه
 610 ........................................................................... دشمن از نخوردن بیفر و یشناسدشمن امام؛ خط از چهارم عنصر
 610 ............................................................................... عالم نیمسلم سرنوشت به حساس امام؛ خطّ از پنجم تیخصوص
 705 ............................................................................................................ امام خطّ از ثابت و یاساس اصول یبرخ یمعرف
 744 .............................................................................................................. امام مکتب يبرجسته طخطو از یبرخ یمعرف
 744 ................................................................................................ استیس با تیمعنو یدگیتن درهم امام؛ مکتب اول خطّ
 745 ..................................................... »يروزیپ يبرا هن ف؛یتکل به عمل« بر یمبن امام معروف يجمله حِیصح يمعنا
 745 .............................................................................................. غرب »استیس از نید کیتفک« استیس مقابل ينقطه

 746 ..................................................................... مردم نقش به صادقانه و راسخ اعتقاد امام؛ یاسیس مکتب دوم شاخص
 749 .................................................................................................. مکتب یِجهان نگاه امام؛ یاسیس مکتب سوم شاخص
 750 ............................................................................................... ارزشها از يپاسدار امام؛ یاسیس مکتب چهارم شاخص
 750 ................................................ يفرد يمطلقه حکومت نه نظام، يریجهتگ از يپاسدار ه؛یفق تیوال یمترقّ مفهوم
 751 ............................................................................................................ امام یاسیس مکتب در هیفق تیوال يهاضابطه
 752 ...............................................................................................هیفق تیوال اصل و امام به امام؛ دشمنان حمالت علت

 752 ..................................................................................................... یاجتماع عدالت امام؛ یاسیس مکتب پنجم شاخص
 801 .............................................................................................................................. اسالم و امام راه یصلا يهاشاخصه
 809 ........................................................................ آنها از کی هر ابعاد و یاسالم انقالب يبهیط يشجره یاصل خطوط
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 809 ............................................................................................................................. یاسالم انقالبِ يبرجسته اصل سه
 809 ..................................................... یمذهب هر با نیمسلم يهمه به تعلق ؛»انقالب بودن یاسالم« اصل از اول بعد
 810 ................................................................................ سنت و کتاب به تعبد ؛»انقالب بودن یاسالم« اصل از دوم بعد
 811 ........................................................................ یاسالم اجتهاد از استفاده ؛»انقالب بودن یاسالم« اصلِ از سوم بعد
 811 .................................................................................................. یاسالم يجمهور نظام بودنِ یمردم دوم؛ یِاصل خط
811 ..................................................................................................... »یاسالم انقالبِ بودن یمردم« اصل مختلف ابعاد 
 812 ................................................................................................ »انقالب بودن نو« ؛یاسالم يجمهور نظام سوم اصل
 893 ............................................................................................................................................... امام خطّ ياجزا نیمهمتر

 894 ......................................................................... )ص(يمحمد ناب اسالم يمسئله امام؛ خط جزء نیتریاصل و نیاول
 894 ................................................................................................. امام نظر در اسالم تیحاکم مظهر ؛یاسالم يجمهور
 895 ...................................................................................اسالم يمبنا بر امام يدافعه و جاذبه امام؛ خط از دوم شاخص

 897 ........................................................................................ !امام و اسالم با تعارض پرچم کردن بلند و امام خطّ يادعا
 898 ......................................................................... هایریگمیتصم در یاله و يمعنو محاسبات امام؛ خط از سوم شاخص

 899 ........................................................................................................................................ یاله يوعده به امام نانیاطم
 900 ..................................................................................................................................... امام يتقوا تیرعا از يا خاطره
 901 ....................................................................................مختلف يهاعرصه در مردم نقش امام؛ خط از چهارم شاخص
 902 ........................................................................................................... نهضت بودن یجهان امام؛ خط از پنجم شاخص
 903 ......................................................................................... اشخاص مورد در قضاوت ارِیمع امام؛ خط از ششم شاخص
 936 ................................................................................................ امام مکتب یاصل بعد سه عدالت؛ و تیعقالن ت،یمعنو

 936 ......................................................................................................................... امام مکتب أبعاد به جامع نگاه ضرورت
 936 ............................................................................... کشور يبرا يساالرمردم نظام نشیگز امام؛ تیعقالن اول مظهر
 937 .................................................................... دشمن مقابل در یسرسخت و اعتماد عدم امام؛ تیعقالن از دوم ينمونه
 937 ....................................................... ملت در یخوداتکائ و نفس به اعتماد روح قیتزر امام؛ تیعقالن از سوم ينمونه
 938 ................................................................................................. یاساس قانون نیتدو امام؛ تیعقالن از چهارم ينمونه
 939 ............................................................................. مردم خود به مملکت تعلق میتفه امام؛ تیعقالن از پنجم ينمونه
 939 ............................................................................................. ... و غرور از زیپره توکل، اخالص، امام؛ تیمعنو مظاهر
 940 .......................................................................................................................................................... امام عدالت مظاهر
 168 ......................................................................................... امام دیکتأ مورد یاسالم انقالب اصول از یبرخ

 
 : ِ  

 87 .............................................................................................. (ره) در مقابلِ اسالمِ امریکاییینیخم امام نظر مد اسالم
 189 ............................................................................................................................................ (ره)امام دعوت مورد اسالمِ
 402 ....................................................................................................................... تیمعنو و لتیفض يبرا امیق در امام راه

 724 .................................................................. ییامریکا اسالم نوع دو مقابل در امام توسط يمحمد ناب اسالم یمعرف
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 918 ................................................................................................................................... امام زبان از باطل و حق صشاخ
 395 ........................................................... سم یتالیکاپ و سمیالیسوس مقابل در یاسالم ياقتصاد نظام مورد در امام نظر

 686 ...................................................................................... یاسالم نظام حیصح يریجهتگ در امام ییراهنما
 

 :  
 61 ................................................................................................................................................. (ره)امام يآرزوها از یکی

 65 ......................................................................................................................... نگاه پیامبرگونه و دلدادگی امام به مردم
 141 ..................................................................................... امام و اسالم يآرمانها از مردم؛ يِماد رفاه يراستا در حرکت
 268 ............................................................................................................................. امام نظر در مردم با يرابطه ينحوه
 464 ........................................................................................... (ره)ینیخم امام همت نیشتریب مردم؛ داشتن نگاه دواریام
 911 ....................................................................................................... امام يخواسته تحقّق ؛يخودباور يهیروح يداریب

 971 .................................................... ینیخم امام يرهیس در یاصل خطوط از ؛»کشور کالبد در یملّ عزّت روح دنیدم«
 972 ......................................................................................... ییخدا يجبهه در نیحاضر و خداوند به یقعوا عزت تعلّق
973 .................................................................................................... جامعه کی ای فرد کی در عزّت يحصارگونه کاربرد 
 974 ................................................................................................................. تملّ به هیروح نیا انتقال و امام نفس عزت
 974 .................................................................................... رانیا ملّت در امام و انقالب يهادرس از حاصل عزّت ثمرات

 974 ............................................................................................................................... ریاخ قرن دو در رانیا بارِذلّت خِیتار
 975 ....................................................................................................................... ریاخ قرن دو در رانیا ملت یاسیس ذلّت
 975 ............................................................................................... ریاخ قرن دو در رانیا ملت یعلم و ياقتصاد يهاذلّت
 975 .................................................................... ریاخ قرن دو در تیحاکم و یارض تیتمام حفظ يعرصه در رانیا ذلت
 977 ........................................................................................................ امام یاصل همت مردم؛ در یمل عزّت روح دنیدم

 977 ..........................................................................................ما يفهیوظ و »یمل عزّت روح يایاح« يژهیو تیخصوص
 978 .................................................................................... ینیخم امام توسط شرفتیپ يجاده در رانیا ملت گرفتن قرار
 978 ........................................................................................................................................... »یمل عزت« يزنده يالگو

 
 :    
 5 ............................................................................................................................. امام نگاه در تیمسئول و مسئول فیتعر
 35 ............................................................................................................... نگهبان يشورا از تیحما در امام خطّ يادامه

 71 ..................................................................................................................................... نظر امام در مورد دستگاه قضایی
 122 ......................................................................................................................... نیمسئول از مردم تیحما بر امام دیتأک
 145 ........................................................................................................................................ المللنیب استیس در امام خطّ
 151 ................................................................................. نظام مسئوالن و دولت از یبانیپشت و تیحما در مردم يفهیوظ
 168 ...........................................................................................کشور مسئول يدستگاهها فیتضع با مخالفت در امام راه

 195 ............................................................................................................ ییاروپا يدولتها با ارتباط بر یمبن امام ياجازه
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 203 ............................................................................................................ مردم به کارها یدهگزارش بر امام مکرر دیتأک
 298 ..................................................................................... کشور یقانون ينهادها يهمه از دفاع در امام روش به یتأس
 271 ..................................................................................... نظام کارگزاران از تیحما به امام یشگیهم يهیتوص و عمل
 244 ................................................................................................................................ وقت يدولتها از دفاع به امام دیتق
 236 .................................................................................................................... دولتها از تیحما و یبانیپشت بر امام دیتأک
 351 ........................................................................................ برخورد نیا علت و دوره هر يدولتها با برخورد در امام خطّ
 534 .......................................................................... يرهبر و امام نظر از یفرهنگ انقالب یعال يشورا مصوبات گاهیجا

 473 ..................................................................................................................................... ندهینما انتخاب يبرا ییمالکها
 412 ...................................................................................................................................... (ره)امام مطلوب يمایس و صدا
 733 .................................................................................................................... اصالحات مورد در امام حیصح راه یمعرف
 138 ................................................................................................. یاسیس دستگاه در امام تیرضا مورد خط
 141 ................................................................................................... مایس و صدا از امام حضرت يژهیو ریعبت

 637 .................................................................................. نیمسئول از تیحما اریمع امام؛ و اسالم خط از تیتبع
 777 ........................................................................................ دولت و جمهورسیرئ مقابل در بزرگوار امام دأب
 471 .................................................................................. یاسالم يشورا مجلس تیاهم باب در امام شیفرما

 
  :  ـ
 51 .................................................................................................................... امام خطّ و انقالب اتیضرور و محکمات از
 60 ............................................................................................................. یاسالم امت با مواجهه در امام حضرت يرهیس
 89 ................................................................................................................................... امام نزد نیفلسط يمسئله گاهیجا
 162 .................................................................................................................. مظلوم يملتها از دفاع يعرصه در امام راه
 320 .......................................................................................... وحدت اساس بر انقالب بودن یاسالم بر یمبن امام ادیفر
 400 ................................................................................. نیفلسط يهیقض در امام زبان با یاسالم يجمهور موضعِ انیب

 909 ................................................................................................................. یاسالم امت اتحاد در امام راه
 886 ................................................................... انقالب و امام خطّ روشن ينقطه دو ن؛یفلسط يمسئله و اتحاد
 343 ............................................................................ انقالب اول روز از نیمسلم يهمه مسائل به امام ياعتنا

 191 ................................................................... قدس روز در نیفلسط مسائل قبال در امت و ماما موضع اعالن
 

 : ّ 
 7 ............................................................................................................................................... سپاه به امام نگاه بر يبندیپا

 55 ............................................................................................... مختلف يسازمانها در امام يخواستها برآوردن ضرورت
 148 ....................................................................................................................................... جنگ آثار حفظ به امام فرمان
 158 ..................................................................................................  امام شاتیفرما به توجه با سپاه يعمده يتهایمأمور
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 158 ................................................................................................................ انقالب از مسلحانه دفاع سپاه؛ اول تیمأمور
 158 .................................................................................................. یونیلیم ستیب ارتش یسازمانده سپاه؛ دوم تیمأمور
 159 ................................................................ جهان سراسر در اهللاحزب یمردم يها هسته لیتشک سپاه؛ سوم تیمأمور
 333 ............................................................................. ؛ نه فقط در آثار ساختمانیجنگ آثار حفظ به امام توردس
 478 .................................................................................................................... ارتش به نسبت امام يآرزو
 148 .................................................................................. ارتش و سپاه توأمان يماندگار بر امام دیتأک و اصرار

 
 :   

 56 ................................................................................... عالم يزورگو يقدرتها برابر در امام قاطع موضع حفظ ضرورت
 138 ............................................................................................................ امام نظر در امریکا با مذاکره عدم انقضاء خیتار

 150 ............................................................................................................................... (ره)امام نظر در باطل و حق مالك
 234 ..................................... يرشد سلمان يماجرا در استکبار يدهیچیپ يتوطئه مقابل در امام يکوبنده العملعکس

 318 ................................................................................................................. باطل جناح با حق جناح يمقابله در امام راه
 339 .................................................................................................. (ره)ینیخم امام نظر در افراد، از دشمن فیتعر يمعنا
 532 ................................................................................................. امام حضرت مکرر يمبنا امریکا؛ با مذاکره قبول عدم
 663 .......................................................................................... لیاسرائ مورد در امام توسط یسالما يجمهور خط میترس

 661 .............................................................................................................. دشمن يتهایحما مورد در امام مؤکّد يقاعده
 671 ...................................................................................... افراد یبرخ از فیتعر در دشمن ترفند مقابل در امام يقاعده
 697 .......................................................................................... امریکا با ارتباط يبرا امام شرط ؛ياستکبار يخو از زیپره
 882 ............................................................................................................................. دشمن یِخواهباج مقابل در امام خطّ
 539 ........................................................................................................... کایامر يهیقض در امام روشنِ خط
 537 ............................................................................... نشدن آنها خواست میتسل استکبار؛ با مبارزه در امام راه
 200 ................................................................................... مستکبران مقابل در امت و امام یشگیهم یستادگیا

 476 .................................................................. ملّت یستادگیا يهیروح به نسبت مردم و امام نظرات يجمعبند
 764 ........................................................................................................................................ امام نظر در کردنهاعمل اریمع

 697 ....................................................................................................... مذاکره رشیپذ طیراش در امام منطق
 

 :      
 41 .................................................................................................................................... امام نظر مورد دانشگاه يهایژگیو
 255 ......................................................................................................... مشکالت و گرهها تمام شدن گشوده در امام راه
 269 ................................................................................................. (ره)ینیخم امام دگاهید در کلمه وحدت تیاهم زانیم
 434 ................................................................................................ آن جینتا و امام شاتیفرما در حیصح يعزادار يوهیش
 437 ........................................................................................... يریگيرأ در وقت اول حضور در گرید مراجع و امام دیتق

 571 ..................................................................................................................................... یقیموس در امام مدنظر شاخص
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 964 .................................................. جامعه تیهدا کردیرو با البته تحزّب؛ و حزب با يرهبر و امام مطلقِ مخالفت عدم
 347 ........................................................................................................ امام يفتوا در یقیموس درست جهت
 868 .................................................................... طیشرا اقتضاء به اختالفات؛ با برخورد در امام مختلف يروشها
 263 .................................................................................... جیبس با نظام مسئوالن گرید و امام برخورد ينحوه
 399 .............................................................................................. نشگاهدا و حوزه به نسبت امام بزرگ يآرزو
 412 ................................................................................................ یقیموس از استفاده در امام نظرات به توجه

 268 ....................................................................................... امام نزد آن تیاهم و کلمه وحدت حفظ ضرورت
 504 ............................................................................... بزرگ مشکالت عالج يبرا امام یدائم حتینص اتحاد؛

 
    :   

  : ،       
 1 .................................................................................................... ی(ره) در تشکیل دولت انقالبنیخم امام سخنان نقش
 10 ........................................................ يبشر ممتاز اتیخصوص بر عالوه انقالب؛ يروزیپ در امام یاله تیشخص نقش
 76 .................................................................................................................................. ملت و امام يتهایموفق یاصل علت

 103 ............................................................................................. رانیا ملت يروزیپ يبرا امام اعظم رِیاکس کلمه؛ وحدت
 200 .................................................................................................................................... انقالب يتهایموفق يهمه منشأ
 202 ........................................................................................................ هایخارج زبان از انقالب يبرا امام بودن ییاستثنا

 212 .................................................................................................... یاله تیهدا و دییتأ با امام؛ انقالبِ تداوم و يروزیپ
 268 .......................................................................................................................... خیتار از نقطه نیا يبرا یاله يرهیذخ

 285 ........................................................................................................................ ی(ره)نیخم امام به یاله يکوثر ياعطا
 292 ............................................................................................................... انقالب سخت و حساس مراحل ساالرکاروان
 299 .............................................................................................................................. انقالب و امام به راجع مهم یقیحقا
 299 ................................................................................................ نیمسلم بخشعزّت و اسالم اگریاح امام؛: اول قتیحق
 300 ............................................................................ انقالب در ملت و امام تیموفق عاملِ صبر؛ و رتیبص: دوم قتیحق
 301 ....................................................................... آرمانها سمت به اسالم جهان حرکت در رانیا تیمحور: سوم قتیحق
 332 ........................................................................................... یاله قدرت دست يپشتوانه به امام؛ نگاه در روشن یافق

 354 ........................................................................یاسالم انقالب مقاومت و يروزیپ عواملِ نیمهمتر از امام؛ تیمحور
 356 ....................................................................................................... (ره)يمحمد نابِ اسالمِ انقالبِ رهبرِ ؛ینیخم امام

 395 ........................................................................................................................... امام يتالشها و شهدا خون یاثربخش
 398 ....................................................................... خرمشهر حصر شکستن در امام ينهمایحک دستور و درست صیتشخ
 407 .......................................................................................................................... انقالب يابتدا از امام ینوران تیمحور
 428 .................................................................................................................................. ینشدن يکار يدهندهانجام امام؛
 444 .......................................................................... انقالب يسو از یخارج ازاتیامت عیسر قطع در امام تیمحبوب نقش
 444 ......................................................................................................................... انقالب يروزیپ در امام تیشخص ریتأث
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 465 ................................................................................................. نهضت يروزیپ و مردم مانیا جلب عامل امام؛ صدق
 502 ........................................................................................................... طاغوت شکست تیتثب امام؛ يقدرتمندانه ورود
 504 .................................................................................................. مردم يِروزیپ و امام يِوزریپ نیب یهمان نیا یارتباط
 526 ................................................................................................ ییامریکا عناصر توسط رانیا ملت ریتحق افشاگر امام؛
 538 ................................................................................................................ انقالب يروزیپ در امام تیمعنو يژهیو ریتأث

 547 ......................................................................................... امام سربازان پابرهنگان؛ و مستضعفان و امام هدف اسالم؛
 550 .................................................................................................................. انقالب موانع يهمه از گذر در امام يرهبر
 555 ....................................................................................... یاسالم انقالب يروزیپ رکن دو مردم؛ همت و امام يرهبر
 567 ................................................................................................................. يپهلو میرژ با مبارزه در امام تیموفق عامل
 567 ....................................................مردم سطح به مبارزات کشاندن در امام تیموفق عامل نیتریاصل اسالم؛ بر هیتک

 568 .................................................................................................. مبارزه در امام تیموفق گرِید علت امام؛ بودن یمردم
 568 ..................................... ... و يهوشمند ،يریناپذیخستگ ،ينگرندهیآ صدق، اراده، مان،یا امام؛ تیموفق علل ریسا

 574 .....................................................................انقالب يروزیپ عامل امام؛ يرهبر به متصل یِمبارزات رینظیب يشبکه
 577 .................................................................................. صحنه در مردم حضور و یانقالب صبر مرهون امام، يتهایموفق
 582 ...................................................................................... ی(ره) در شکست دشمن درونی ملتنیخم امام يرهبر نقش

 583 .................................................................................................. رانیا ملت یخیتار اتیح دیتجد مظهر امام؛ حضرت
 591 ............................................................ حرکت نیا در او یاصل يهیما و یاسالم انقالب مِیعظ حرکت جنبانسلسله
 600 ........................................................................................................ دور راه از شانیا يرهبر و امام يفکر يهایطرّاح

 619 .................................................................................................... آن بزرگ ملت و رانیا از ینیخم امام قیدق شناخت
 620 ............................................................ یمدع يگروهها و احزاب نه ؛مردم يقشرها با امام نهضت يروزیپ و شروع
 622 ......................................................................................................... ی(ره) به کوثر روح اللهینیخم امام لیتبد يمعنا
 687 ................................................................................ یاسالم ظامن قدرتمند يبازو بعنوان بازار و اصناف به امام توجه
 689 ..................................................................................................... رانیا یاسالم انقالب در زیعز امام ياشهیر گاهیجا

 694 .................................................................................................... امام میعظ حرکت يروزیپ در مهم یعامل شجاعت؛
 721 ........................................................................................................... »یاله قدرت دست« یِمددرسان يادامه به دیام

 726 ........................................ امام مثل يرهبر وجود صورت در دولتها؛ نیکتریالئ در یمردم انقالب يبرا نهیزم وجود
 728 ..................................................................................................................... اسالم خیتار مصلحان گرید با امام تفاوت
 763 .............................................................................................................................. ی در حرکت انقالبنیخم امام نقش
 839 ....................................................................................... در دنیاي پر شده از ظلم و جور ی(ره)نیخم امام يرسا ادیفر
 965 ............................................................................................................................ انقالب راه رهبرِ و رهرو ؛ینیخم امام
 971 ............................................................................................................. اسالم يایدن امروز یِاسالم جنبش و ملت پدر
 886 ................................................................................. طاغوت بر انقالب يروزیپ یاساس عامل امام؛ يرهبر
 283 ......................................................................................................... انقالب يروزیپ در امام يتقوا نقش

 336 .................................................................... مردم و امام توسط یاسالم يجامعه راه يابتدا مناسب مودنیپ
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 375 ................................................................................... انقالب استمرار و يروزیپ در امام یِنید يرهبر ریتأث
 371 ....................................................................... رانیا ریاخ فیضع خیتار بطالن در واربزرگ امام يرهبر نقش
 284 ................................................................................................................ یانقالب يارزشها و انقالب پدر

 505 ................................................................................... رانیا یاسالم انقالب تحقّق در امام تیشخص نقش
 449 .............................................................................. انقالب کردن روزیپ در امام مددکار و انقالب یاصل امیپ
 541 .............................................................................................. مردم یانقالب جاناتیه شیافزا بر امام ریتأث

 611 .............................................................................................. یسالما انقالبِ یقیحق رهبر و جنبانسلسله
 501 ....................................................................................... استعدادها شدن شکوفا در امام یاله يرهبر ریتأث
 649 ........................................................................................... انقالب يهمه به نسبت امام یشگیهم يبرتر

 798 .............................................................................. یاسالم انقالب میعظ حرکت در امام ییآبرو يپشتوانه
 839 ...................................................................................... یاسالم انقالب مختلف ادوار در امام يرهبر ریتأث

 969 ................................................................................ یاسالم انقالب يروزیپ ارکان از بزرگوار، امام يرهبر
 953 .................................................................................. امام يرهبر به رانیا ملت انقالبِ نیسنگ يهانهیهز
 784 ................................................................................. انقالب در مردم محرّك و دارکنندهیب ؛)ره(ینیخم امام

 983 ........................................................................................ مقدس دفاع و انقالب امام، يِروزیپ رازِاخالص؛ 
986 ......................................................... یاسالم انقالب يروزیپ يبرا یاله کمک سازنهیزم امام؛ يآماده وجود 
 817 ...................................................................... یاسالم انقالب يریگ شکل رد اول نقش عناصر امت؛ و امام

 139 ..................................................................... رانیا مجاهد ملت تیوضع رییتغ در ینیخم امام يِرهبر نعمت
 821 .................................................................................................................. رانیا ملت يدارکنندهیب امام؛
 174 .................................................................................... انقالب سر پشت یاله کمک بر یمبن امام شیفرما
 225 ..................................................................................................... مجسم یانقالب اسالم ؛)ره(ینیخم امام
 345 ........................................................................................................ نهضت در امام سربازان نیاول ها،یقم

 337 ................................................................ مردم يفداکار عامل امام؛ توسط یاسالم نظام ستقرارِا يهدفگذار
 130 .......................................................................... یاسالم انقالب پناهگاه و مدرسه مبدأ، جماران؛ يهینیحس
 642 ..................................................................................... ینیخم امام کار الغزلتیب ؛یاسالم حکومت جادیا

 965 .............................................................................. ساله 2500 طاغوت شدن دهیبرچ ارکانِ از امام؛ يرهبر
 288 .............................................................. امام وجود رکتب به مسلمان؛ يملتها خیتار در روشن یصبح طلوع

 650 .................................. یاسالم تیحاکم به اعتقاد یب اما اسالم، به معتقدان خطر از انقالب یناج امام؛ حضرت
 852 ............................................................... یوابستگ بزرگ بتیمص مقابل در یاسالم انقالب و امام یستادگیا

 969 ................................................................................ یاسالم انقالب يروزیپ رهبري امام بزرگوار، از ارکان
 824 ......................................................................................... یالماس انقالب یباالدست عوامل از امام يداریب

 335 .................................................................................... انقالب عیرف گاهیجا جادیا در امام اتیخصوص ریتأث
 1 ................................................. »ریشمش بر خون يروزیپ« بر یمبن) ره(ینیخم امام استیس اتخاذ يدستاوردها

 373 ..................................................................................... نیخشمگ و ریاس مظلوم، یملت يدهندهنجات تنها
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 531 ...................................................................................... استکبار به وابستگان مقابل در امام مدافعان نیاول
 738 ............................................................................................................. رانیا ملت يراهنما ؛ینیخم امام

 476 ......................................................................................... یاسالم انقالب راه افتخارات نیشتریب يدارنده
 573 .................................................................. انقالب و امام يسرافرازکننده ؛ییهوا يروین بهمن نوزده حرکت
 443 .................................................................................................................. رانیا و امام دیع فجر، يدهه
 930 .................................................................................................... ریشمش بر خون يروزیپ بر امام يوعده
 472 ........................................................................................................................ امام به فجر يدهه تعلق
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 43 .................................................................................................... یاجتماع يمرزها و وارهاید حذف در امام بزرگ هنر
 127 .................................................................... )ره(ینیخم امام توسط عاشورا با نهضت يمسئله یخوردگگره فصل دو

 127 .......................................................................................................... عاشورا نهضت با انقالب یخوردگگره اولِ فصل
 129 .......................................................................................................... عاشورا نهضت با انقالب یخوردگگره دومِ فصل
 172 ...................................................... امام راه در يفداکار و حرکت از رانیا ملت هدف ؛یاسالم يبهیط اتیح تحقّق
 209 .............................................................................نظام استمرار و شیدایپ مقدمات، در اسالم، به امت و امام تمسک
 213 .......................................................................................................... یاسالم انقالب یاساس اصول عمنب امام؛ کلمات
 214 ....................................................................... امام درس و راه از برگرفته انقالب معارف و اصول نیتریاساس یمعرف
 214 ................................................................................................................................ امام راه نگهداشتن زنده اول؛ اصل
 214 .................................................................................................................. اسالم تیحاکم جهت در حرکت دوم؛ اصل
 215 ........................................................................................................ یاسالم جامعه لیتشک در امام حرکت لیتکم راه

 215 ........................................................................................................................................... یاجتماع عدالت سوم؛ اصل
 217 .............................................................................................................................................. کلمه وحدت چهارم؛ اصل
 218 ................................................................................................................ یالملل نیب کرامت و عزت حفظ پنجم؛ اصل
 218 .......................................................................................................... یالملل نیب مناسبات در امام يهایشگوئیپ تحقق
 220 ..................................................................................................................................... مردم اراده بر هیتک ششم؛ اصل
 220 ...................................................................................................................... مردم متوسط قشر با امام یزندگ هسیمقا

 221 ............................................................................................................ مسئوالن و مردم يِهمکار و وندیپ هفتم؛ اصل
 221 ...................................................................................................................... کشور يآبادساز و یسازندگ هشتم؛ اصل
 221 .................................................................................................................... یعموم یآگاه و علم گسترش نهم؛ اصل
 222 ......................................................................................... امام يرهبر و معرفت هیپا بر ینظام در زیافتخارانگ یزندگ
 222 ....................................................................................................................................... تیروحان تیمحور دهم؛ اصل

 223 ...................................................................................................... تیروحان درباره امام دیتأک مورد قیحقا آشکارشدن
 224 ..........................................................................................................انقالب فداکار وفاداران بزرگداشت ازدهم؛ی اصل
 224 ................................................................................... انقالب راه ادامه در امام خط بودن اصل و الگو دوازدهم؛ اصل
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 259 ............................................................................................................... ینیخم امام میعظ انقالب یاصل يهیما علم؛
 374 ....................................................................................................................... یاسالم يجمهور در امام حرکت يمبنا

 413 ..................................................................................................... انقالب میعظ حرکت در رانیا ملت شعار استقالل؛
 425 ................................................................................... (ره)ینیخم امام ریتدب با يعلو تیوال به یاسالم نظام تمسک

 428 .................................................................................................. ینیخم امام توسط شده بنا نظامِ» صورت« و» ماده«
 443 ..................................................................................................... ی(ره) در مورد انقالبنیخم امام تشایفرما در دقت

 630 ...............................................................................................یآرمان یحکومت ساختن يبرا تیاولو دو بر امام اهتمام
 630 ................................................... یاسالم حکومت جادیا يبرا امام اول تیاولو مردم؛ در يخودباور يهیروح يایاح
 631 ................................................................................... یاسالم حکومت يبرا امام دوم تیاولو ؛ینید يهیروح يایاح
 643 ............................................................................................. یاسالم کومتح يبرا امام خاص يغهیص ه؛یفق تیوال

 696 ........................................................................ (ره) با حرکت امام حسین(ع)ینیخم امام حرکت يتفاوتها و شباهتها
 702 .................................................................................... بانقال از قبل در امام توسط یاسالم يجمهور اصول حیتشر
 706 .................................................................... آن آثار و امام توسط یاسالم انقالب يبهاچارچو روشن و قیدق میترس
 725 ................................................................................................................. (ره)ینیخم امام حرکت يساله 150يشهیر

 782 .................................................................................... السالم)(علیهنیحس امام حرکت عناصر از ینیخم امام استفاده
 782 ................................................................................................................ )ع(ینیحس حرکت اول عنصر عقل؛ و منطق
 782 ........................................................................................................................... عقل و منطق عنصر از امام ياستفاده

 783 ................................................................................................. )ع(ینیحس حرکت دوم عنصر عزت؛ با توأم مجاهدت
 783 .......................................................................................... )ع(ینیحس عزّت با توأم مجاهدت عنصر از امام ياستفاده
 784 .......................................................................................................................... )ع(ینیحس حرکت سوم عنصر عاطفه؛
 800 .....................................................................................................................مسلمانان از دفاع در انقالب و امام يمبنا

 809 ........................................................................ آنها از کی هر ابعاد و یاسالم انقالب يبهیط يشجره یاصل خطوط
 809 ............................................................................................................................. یاسالم انقالبِ يبرجسته اصل سه
 809 ..................................................... یمذهب هر با نیمسلم يهمه به تعلق ؛»انقالب بودن یاسالم« اصل از اول بعد
 810 ................................................................................ سنت و کتاب به تعبد ؛»انقالب بودن یاسالم« اصل از دوم بعد
 811 ........................................................................ یاسالم اجتهاد از استفاده ؛»انقالب بودن یاسالم« اصلِ از سوم بعد
 811 .................................................................................................. یاسالم يجمهور نظام بودنِ یمردم دوم؛ یِاصل خط
811 ..................................................................................................... »یاسالم انقالبِ بودن یمردم« اصل مختلف ابعاد 
 812 ................................................................................................ »انقالب بودن نو« ؛یاسالم يجمهور نظام سوم اصل
 848 ........................................................................................................................... ینیحس ينسخه به ینیخم امام عمل
 849 ................................................................................................ ینیخم امام به نیبیسطح و ظاهرنگر يهاآدم اشکال
 862 ................................................................................................... (ره)؛ اصول و مبانی انقالب اسالمیامام يتنامهیوص

 869 ............................................................................................................. انقالب اصول از امام؛ يتنامهیوص و رهنمودها
 870 ............................................................................................... امام یِاسالم يجمهور همان ،یواقع یِاسالم يجمهور
 913 .............................................................................................................. بزرگوار امام يبهیط يشجره یاصل يستونها
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 950 ........................................................................ فقه يمبنا بر يسازنظام به امام توجه ينشانه ه؛یفق يمطلقه تیوال
 951 .............................................................................................................. »هیفق يمطلقه تیوال« غلط و حیصح یمعان
 949 ............................................................................... »یاسیس فقه« يمبنا بر بزرگوار امام دیجد کار قتیحق
 988 ............................................................................یاسالم انقالب اهداف نییتع یاساس منابِع از امام؛ اناتیب

 282 ...................................................................................................... انقالب يروزیپ در امام يرهبر اصول
 394 ...................................................................................... یاسالم انقالب جادیا در محرّم از امام يریگاسوه
 548 ...........................................................................................امام برکت به قرآن يهیپا بر یحکومت لیتشک
 946 ......................................................................... یاسالم لیاص متون در انقالب، و امام اهداف داشتن شهیر

 103 ..................................................................... امام یاسالم نهضت یاساس مسائل از ؛يزیستدشمن و وحدت
 98 ............................................................................................... امام نزد یاسالم حکومت تفکّر یاصل يهیپا

 
  :    ِ  ِ   

 6 ..................................................................................... آن ییمبنا يارزشها و »یاسالم يجمهور« ؛ینیخم امام راثیم
 33 ................................................................................................. یجهان يمعنو رنسانس کی جادیا امام؛ امبرگونهیپ کار

 54 ......................................................................................................................................... امام دیجد عصر يهامشخصه
 54 ................................................................................................................................ )ره(امام بزرگ راثیم حفظ ضرورت

 210 ................................................................................................................. رانیا یاسالم نهضت جادیا در امام يوهیش
 211 ................................................................................. اسالم صدر انقالب بر منطبق امام؛ یِاسالم انقالب اتیخصوص

 227 ......................................................................................... (ره)ینیخم امام دوران ریناپذکیتفک اتیخصوص و راتیتأث
 227 ................................................................................................................................ ینیخم امام دوران اول تیخصوص
 228 .......................................................................................................... مردم يها توده به دادن اصالت و دنیبخش معنا
 228 ................................................................................................................. بزرگ يقدرتها نفوذ و سلطه از يآزاد اصل
 229 ................................................................................................................ ینیخم امام دوران به شونده وارد ملت نیاول

 333 .............................................................(ره)امام حضرت تفکرات از برخاسته ؛یاسالم يجمهور زِیمرکزگر يهندسه
 429 ...................................................................................................... امام توسط افتهیلیتشک حکومت اهداف و هایژگیو

 429 ............................................................................................................. امام یِاسالم نظامِ یاسیس دستگاه اتیخصوص
 430 ................................................................................... آخرت و ایدن توأم يآبادساز ؛ینیخم امام نظامِ ییاستثنا برنامه
 452 ........................................................................................................ امام انقالبِ یخارج و یداخل يوجهه دو به توجه

 503 ............................................................................................................................... اءیانب حرکت با امام انقالبِ شباهت
 511 ................................................... امام توسط یالملل نیب و یجهان ابعاد با و یاسالم يهدفها اساس بر نظام یطراح
 512 ............................................................................... انهیم یراه نشیگز و» انفعال« و» تحجر« آفت دو از امام يتبرّ

 512 .................................................................................................................................... امام يتبرّ مورد تحجرِ از منظور
 514 ......................................................................................................... تحجر مقابل ينقطه م؛اما يایپو و یحکومت فقه

 514 .................................................................................................................................... امام يتبرّ مورد انفعال از منظور
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 515 ............................................................................................................. انفعال مقابل ينقطه امام؛ استقامت و تیقاطع
 517 .................................................................................................................... یباختگ خود و تحجر يانهیم راه امام؛ راه

 571 .................................................................... ییجوانگرا لحاظ از انقالب اول طیشرا و جوانان به امام اعتقاد و اعتماد
 632 ...................................................................................... مثبت يتهایخصوص تمام جامعِ امام؛ یِاسالم يجمهور طرح
 690 ........................................................................................................ امام يتنامهیوص در نظام ياداره يروشها وضوح

 714 ............................................................................................................. ي(ص)نبو نهضت با امام نهضت يشباهتها از
 726 .................................................................................. اشخاص نه اسالم، در نظام تیمشروع منشأ درباره امام دگاهید

 741 ................................................................................................................... امام يلهیوس به شدهارائه نظامِ اتیخصوص
 828 ...............................................................................................اسالم مختلف ابعاد با امام انقالب مختلف ابعاد شباهت
 879 ............................................................................................. روزید نیمخالف با انقالب، و امام امروزِ نیمخالف شباهت
 952 .................................................................... ی(ره)؛ نسخه ي جایگزین نظامهاي کشورهاي انقالبینیخم امام ابتکارِ
 736 ................................................................................................ يعلو نظام تداوم ؛یاسالم يجمهور نظام
 885 ............................................ یاسالم يجمهور منظا با مخالفت یاصل لیدل ؛يماد ينظامها هیعل بودن دیتهد
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 177 ...................................................................................................................................... امام کار یابیارز يبرا يشواهد
 178 .................................................................................................................................. ینیخم امام انقالبِ يمعجزه آثارِ

 347 ................................................................................ (ره)ینیخم امام سر پشت شجاع یملت توسط معجزه کی تحقّق
 387 ......................................................................... یاسالم يجمهور باعظمت و باوقار تیشخص گرید نام ؛ینیخم امام
 396 .................................................................................. (ره)ینیخم امام نام به منقّش ؛یاسالم يجمهور اقتدار و عزت
 438 ....................................................................................................................... انقالب شبردیپ در امام وارافسانه حرکت
 509 ............................................................................................ یاله ینظام با فاسد ینظام ینیگزیجا در امام بزرگ هنر

 509 ............................................................................................................................................. فاسد نظام با امام يمقابله
 510 .................................................................................................................................. امام توسط یاله نظام  ینیگزیجا

 625 ................................................. امام کار عظمت بهترِ درك يبرا ران؛یا ریاخ سال ستیدو خیتار به مختصر ینگاه
 626 ...................................................................................................................... رانیا در یسیانگل استعمار از ینوع جادیا

 627 ................................................................................................... هاعرصه تمام در کامل، يوابسته امام؛ مدنظر کشورِ
 627 ............................................................................................................ ياقتصاد بد تیوضع يدارا امام؛ نظر مد کشور
 628 ......................................................................................................... غارتزده یمل ثروت با يکشور امام؛ مدنظر کشور
 628 ........................................................................................................... يبار و بندیب و فساد يدارا امام؛ نظر مد کشور
 628 .................................................................................................حوصلهیب و حالیب یممرد يدارا امام؛ نظر مد کشور
 629 .............................................................................................................. تمدن و علم در ماندهعقب امام؛ مدنظر کشور
 629 ......................................................................................................................................امام مدنظر کشور قوت ينقطه
 630 ........................................................................ مذکور تیوضع به توجه با امام میعظ تیشخص و تیهو شدن آشکار
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 703 ............................................................................ يپهلو و امریکا يسلطه از خروج دیام ينقطه تنها انقالب؛ و امام
 703 ......................................................................................... رانیا در استبداد تیوضع به توجه با امام کار عظمت درك
 813 ............................................................................... امام حضرت توسط جادشدهیا دیجد تیهو مقابل در ایدن يناباور
 845 ......................................................... (ره)ینیخم امام کار عظمت يدهندهنشان ران؛یا در يگرسلطه خیتار به توجه
 780 ............................................................................................... امام کالم در یاسالم يجمهور اقتدار علت
 401 .................................................... محض یاله عارف کی يرهبر به یاسالم رانِیا با يماد جوامع يسهیمقا

 352 ..................................................................................... اسالم از اسالم دشمنان ترس افشاگر امام؛ انقالب
 958 ................................................................. انقالب در امام بزرگ هنر د؛یجد نظام جادیا و موجود نظام تحول

 
 

  :   ِ   
 18 .......................................................................................................... انقالب ریکب رهبر راثیم نیترارزنده حفظ وجوب

 31 ........................................................................................................ انقالب ينایب چشم فقدان در ما مضاعف يفهیوظ
 52 .............................................................................................. زیعز امام راثیم نیترارزنده از یهمگان حفاظت ضرورت
 53 ....................................................................................................................... امام دیجد عصر در ما يهفیوظ نیبزرگتر
 63 ........................................................................................................................... آن حفظ ضرورت و امام راثیم یمعرف
 71 ........................................................................................................................... امام نظر در یاسالم نظام حفظ گاهیجا

 124 ...................................................................................... ما از امام جسم ییجدا رغمیعل نظام يشهیر حفظ ضرورت
 207 .................................... (ره)ینیخم امام حضرت اهتمام مورد يمسئله دو آن؛ حیصح يریجهتگ و نظام از يپاسدار
 367 ................................................................. (ص)براي مراقبت از جامعه ي شاگرد پیامبر(ص)امبریپ يجامعه از عبرت
 497 .............................................................................................................. افراد به نظام یوابستگ عدم مورد در امام نظر
 543 ........................................................................... امبریپ يجامعه ییعاشورا سرانجامِ از امام يجامعه يریعبرتگ لزوم
 584 ..................................................................................... انقالب ریمس يادامه در امام ممتاز اتیخصوص به توجه لزوم
 580 ......................................................................................... انقالب و امام يارزشها و شعارها با کشور؛ سعادت نیتضم

 790 ................................................................................. امام توسط شده رهیذخ یاتیح يهاهیسرما از محافظت ضرورت
 791 ......................................................................آن نیمخالف بودن بهیغر و امام يبهیط يشجره حافظان بودنِ يخود

 825 ............................................................................................................... یاسالم انقالب و امام با عتیب حفظ ضرورت
 878 ............................................................................................. یاله يمعمار و یاله يهندسه با ییناب ياستوار به دیام

 912 ....................................................................................... انقالب و امام يهاشهیاند داشتن نگه زنده فرهنگ به توجه
 658 ......................................................................................... واجبات أوجب امام؛ منظر از یاسالم نظام حفظ
 657 ........................................................................................................ امام نزد یسالما انقالب حفظ ارزش

 321 ............................................................................................... امام یانقالب افکار يهنر يعرضه ضرورت
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 18 ..............................................................................................................امام تیوص در انقالب تداوم و بقا ،يروزیپ رمز

 77 .................................................................................................................... ي اسالمیتأثیر امام در پیشبرد حیات طیبه
 78 .............................................................................................................................. جمعه نماز بونیتر ریتأث به امام توجه

 78 ....................................................................... کشور یمانیا حصار انبعنو جمعه يائمه ناریسم لیتشک با امام موافقت
 99 .................................................................................................................. امام کالم در انقالب تداوم و يروزیپ عامل 
 147 ......................................................................................................... یاسالم نیمه از دفاع در یاله یول يرهبر ریتأث

 167 ............................................................................................................ امام توسط ایدن مردم يبرا انقالب شدن حجت
 248 ......................................................................................................... ینیخم امام سر پشت رانیا ملت یِستادگیا جینتا

 302 ................................................................................................ مسلمانان یجهان میعظ حرکت در امام رانیا تیمحور
 472 ........................................................................................................ امام مثل یمیعظ رهبر با مقتدر یحکومت لیتشک

 495 ................................................................................... (ره)امام حضرت دیتأک مورد اصل ؛یسازندگ در مردم مشارکت
 531 ................................................................. انقالب حفظ بر یاله احکام تیرعا در امام مراقبت و رتیبص رحضور،یتأث

 576 ....................................................................... امام روشنگر يتهایهدا از الهام با ها، نهگرد از انقالب صالبت با عبور
 592 .............................................................................................. ینیخم امام نگاه در انقالب يندهیآ مهم رکن دانشگاه؛
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 807 .................................................................................... یلیتحم جنگ يروزیپ در امام ينهیهز مردم؛ یعموم اعتماد
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 986 ....................................................................................................................... انقالب استحکامِ بر امام گرم نفس ریتأث
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 441 ........................................................................................................... انقالب يصحنه در امام حضور یالمللنیب ریتأث
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 958 .......................................................................................................... ی(ره) و افراد بصیرنیخم امام مهم عملِ راتیتأث
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 81 ......................................................................... انقالب و امام برکت به ها فرقه و تهایقوم مهم يمسئله حلّ

 477 ......................................................................................... یاسالم امت گردن بر راحل امام حق نیبزرگتر
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 93 ........................................................................................................... انقالب حفظ در بانوان از امام انتظار
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 378 ................................................................................................................................... امام راه و امام با یدشمن ينحوه

 406 .......................................................................................................................... دشمن امام؛ يچهره يکنندهمخدوش
 540 ..................................................................................... امام خط از گرداندنيرو باطلِ الِیخ مشکالت؛ شبهکی حل
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 563 ......................................................................................................... امام کالم در یاسیس مسئوالن اختالفات تیماه
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 634 ..................................................................................................................................... امام خط يمبنا با بهیغر فیتعر
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 807 .................................................................................................................................... ابرقدرتها از امام حیصح شناخت
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 934 ........................................................................................... انقالب و ماما دشمنان به احزاب یشگیهم توجه ضرورت
 313 ............................................................................................ ایوصا در امام یشناسدشمن به توجه ضرورت
 384 ................................................................................. انقالب و امام با کایامر یدشمن شدن آشکار یچگونگ
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 538 ...................................................................... امام شیفرما بقمطا »بزرگ طانیش« یقیحق يچهره يافشا
 723 ......................................................................... »بزرگ طانیش« به کایامر ينامگذار در امام تیحقان اثبات
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 18 ................................................................................... دشمن يهاتوطئه از یکی يسازیخنث در امام مکرر يهشدارها
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 162 ................................................................................دشمنان یشگیهم اهداف از ملّت دل در دیام نور کردن خاموش
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 235 .................................................................................................. ینیخم امام دوران اتمام بر یمبن دشمن سوء غاتیتبل
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 243 .................................................................................................. رانیا در امام خط گاهیجا هیعل استکبار یمنف غاتیتبل

 292 ........................................................................................... امت و امام از خوردگانمزخ متنوع و یشگیهم يهانقشه
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 302 ...................................................................................... امام نیمرتبط و امام به استکبار يایدن یشگیهم اعتماد عدم
 304 ...................................................................... امام خط از انقالب یگردانیرو بر یمبن دشمن غاتیتبل بودن یشگیهم

 307 .................................................................................................. امام خطّ ياجرا ریمس در یخارج و یداخل يهایدشمن
 322 ....................................................................................(ره)امام يساده زبان از یمنف ياستفاده در قیدق و زیر ینکات

 363 ......................................................................... امام خطّ از دولت و ملت يدور بر یمبن دشمن بزرگ دروغِ و تهمت
 403 ............................................. امام راه و امام يچهره کردن مخدوش يبرا دشمن ينقشه: »مذاکره« موضوع طرح
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 503 ................................................................................................................. امام انقالبِ با مستکبران یدشمن آغاز زمان

 551 ..................................................................................................... بزرگوار امامِ یمعرف در یجهان مطبوعات بد رخوردب
 560 .......................................................................................................... امام اتیح مشعشع دوران ینف در دشمنان یسع
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 501 ........................................................................................... انقالب و امام طرفدارِ يانسانها قاتل ن؛یمنافق
 146 ........................................................................................... امام يهایافشاگر و برآشفتن لیدل دالن؛ساده يهایناآگاه
 639 ............................................................................................ امام به معتقد جوانان يهیروح فیتضع بد آثارِ

 577 .................................................. خود يمعنو يها هیسرما از رانیا ملت سالح خلع يبرا دشمن شوم ينقشه
 779 ........................................................................... امام خطّ و انقالب از یبهشت دیشه ییجدا به اتهام عاقبت
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 670 .................................................................................................................... امام ضرتح فرزند با هایدشمن یواقع علت
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 712 ..................................................................... ی(ره) در جهان و دشمنی مستکبران با انقالبنیخم امام نام رواج علت
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 114 ............................................................................................................... عهیش فقه در دیجد ینگرش: ماما کار نیهفتم
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 428 .............................................................................................................................. ی(ره)نیخم امام صالح عمل مصداق
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 544 ....................................................................................................................... جنگ يحادثه در يرهبر حضورِ گاهیجا
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 963 ......................................................................................................................................... یارزش کالنِ ریمد ه؛یفق یِول
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 373 .................................................................................................................... هیفق تیوال اراتیاخت و امام
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 554 ............................................. یاسالم نظام ياداره يبرا امام يبرجسته يرهایتدب از يانمونه ؛یسازندگ جهاد
 414 ....................................................................................................... امام باارزش يادگارهای از ارتش؛ روز
 711 ....................................................... دانشگاهها یِاسالم انجمن يگذارهیپا در بزرگوار امام يدورنگر و تیدرا
 759 ................................................................................................ بزرگوار امام بر یاله تالهاما از گرید یکی
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 298 ................................................................................................. یملکوت مطهر روح آن به متفاوت یسالم
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 464 .......................................................................................... آن آثار و امریکا يلهایتحم مقابل در امام یستادگیا درس
 495 .................................................................................................................. امام حضرت منظر از ثارگریا جوانان گاهیجا

 529 ....................................................................................... دشمن دهیچیپ يهایطراح به نسبت ياریهوش در امام درس
 621 ................................................................................................ (ره)ینیخم امام يهاهیتوص نیمعروفتر از ؛یعلم جهاد
 710 ........................................................................................ نظام و ملت به يجفا نبودن بخشش قابل در امام يدرسها

 722 .................................................................................... راحل امام میتعال با اسالم؛ يایدن در انقالب فرهنگ گسترش
 803 ........................................................................................................................................ هایوذنف از زیپره به امام تذکر
 829 ...................................................................................................................................... امام يتنامهیوص از مهم ینکات
 829 ................................................................................................................................مردم به انقالب تعلق بر امام دیتأک

 830 ......................................................................................... یاسالم انقالبِ با انقالب يهانسل يهمه يمساو نسبت
 831 ..........................................................................................یاسالم يداریب و انقالب گسترش بر یمبن امام ینیبشیپ

 832 ...................................................... امام تنامهیوص در یزدگغرب و یماندگعقب يانهیم راه شرفت؛یپ و یالبانق روح
 833 ........................................................................................... نیمستکبر یدشمن علل از امام؛ یمیترس ریمس در حرکت
 834 ................................................................................................................................ دشمن یروان اتیعمل و سرد جنگ
 835 ............................................................................................................... جوانان هیعل یاختصاص يهاتوطئه به هشدار
 836 ..................................................................................................................................... عالم انیزورگو با مواجهه روش
 847 ...................................................................... !عیتش از دفاع نه امریکا، از دفاع عه؛یضدش و عهیش یدشمن انداختن راه

 873 .............................................................................. (ره)ینیخم امام يدرسها از يرویپ يجهینت ران؛یا موفق مقاومت
 915 ............................................................................................................................. نیمسئول و ملت به امام بزرگ درس
 919 ......................................................................................بزرگوار امام یعمل يدرسها از یکی صبر؛ اقتضائات و مفهوم
 960 .......................................................................................................................................... بودن یجیبس به امام افتخار
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 317 ..................................................................................... آن تیاهم و هایروزیپ يبرا امام آموزحکمت قواعد
 714 ................................................................... شانیا به شجاعت و دیام يالقا و مردم به امام ماسال میتعال اثار
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 519 ......................................................................................... امام درس و افتخار نیبزرگتر شش؛کو و تالش
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 761 ................................................................................................................ رانیا ملت به امام بزرگ درس
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 47 ............................................................................................................................... نیمسئول به امام یشگیهم يهیتوص

 80 ................................................................................................................................... میحک امامِ يتنامهیوص يخالصه
 140 ..................................................................................... ییآکار کمال به دنیرس يبرا مجلس به امام مکرّر يهیتوص

 179 ......................................................................................................... مکتب از مردم ییجدا غلط تفکّر با امام يمبارزه
 204 .................................................................................................. یاسیس اختالفات با برخورد ينحوه به امام يهیتوص
 246 ........................................................................................................................ جناحها و گروهها به امام دائم يهیتوص
 254 ......................................................................................... آن حیصح ریتفس و ياستبازیس از اجتناب به امام يهیتوص
 270 ........................................................................................................................... مجلس به راجع امام از جاودانه یدرس
 282 ...................................................... (ع)نیرالمؤمنیام از امام درس مستضعف؛ قشر منافع اساس بر نظام يریگ جهت
 341 .................................................................................................................. مردم به کارها گزارش يارائه بر امام دیتأک
 493 ......................................................................................... خواص به امام بزرگ درس الزم؛ يلحظه در الزم میتصم
 507 .............................................................................. »استیس از نید ییجدا عدم« غیتبل مورد در امام قیدق يهیتوص
 520 ...................................................................... يزیگرقانون از يریجلوگ يبرا ییالگو ؛»ربا لیح منع« بر امام يفتوا
 634 .............................................................................................. يودخ يگروهها يفهیوظ يمبنا شان؛یا تیوص و امام

 647 .................................................................................................................... مجلس در امام مطلوب يندهینما مدرس؛
 656 ........................................................................................................ نیمسئول و خواص به ینیخم امام يعلو تذکّرات

 755 ..................................................................................................... مجلس در مباحثات ينحوه به امام مکرّر يهیتوص
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 803 .................................................................................................................. نفوذیها از زیپره به امام تذکر
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 200 .................................................................................................................... ییامریکا اسالم و ناب اسالم از امام ریتعب
 212 .......................................................................................................انقالب يمدرسه در امام توسط ناب اسالم يارائه
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 189 ..................................................................................................................... )ره(امام دعوت مورد اسالمِ
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 870 .......................................................................................................... یول تیوال به امام نابِ اسالم نگاه
 160 .......................................................................................................... ییکایامر اسالم از امام ریتعب نییتب

 225 ..................................................................................................... مجسم یانقالب اسالم ؛)ره(ینیخم امام
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 63 ..................................................................................................................... بزرگوار امام مؤکد و یدائم تیوص وحدت؛
 77 ................................................................................................................. جهان مسلمانان با وندیپ مورد در امام تیوص

 93 ......................................................................................... یکنون طیشرا يبرا امام بزرگ درس ؛یملّ انسجام و وحدت
 93 .............................................................................................. صحنه در حضور و کلمه وحدت امام؛ از يدیکل درس دو
 100 ................................................................................................................................. امام کالم در هایروزیپ يهمه رمز
 251 ........................................................................................................................ اتیح دوران در امام يهیتوص نیشتریب

 549 ...................................................................................................................... (ره)امام يتنامهیوص درخشانِ ينقطه دو
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 47 ........................................................................... انقالب از پس امام رهنمود نیمهمتر وحدت؛ حفظ ضرورت
 287 ........................................................................................... امام حضرت از پس وحدت روزافزون ضرورت
 688 ..................................................................................................... امام مکرّر سفارشات از اتحاد، يمسئله
 734 .................................................................................. ما به امام یِقرآن مکرّر و مهم يهیتوص وحدت؛ حفظ
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 504 ............................................................................... بزرگ مشکالت عالج يبرا امام یدائم حتینص اتحاد؛
 191 ......................................................................... امام توسط وحدت کیاستراتژ شعار تکرار از یاصل يزهیانگ
 739 ..................................................................................... فشانیشر عمر يانتها تا امام يمانهیحک يهیتوص
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 135 ........................................................................... ینیخم امام حضرت یفعل و یقول درس جه؛ینت نه فیتکل يبرا کار
 343 ......................................................................................................... (ره)امام حضرت یاله منش از برگرفته ییدرسها
 368 .............................................................. امام نظر از نیمسلم فیتکل نیبزرگتر ؛یجهان استکبار و کفر سلطه شناخت
 414 .......................................................................................................... یطیشرا هر در فیتکل انجام بر یمبن امام درس
 183 .......................................................................................................... امام کلمات در فیتکل يادا تیاهم

 366 ....................................................................................... خدا يبرا کار و فیتکل انجام در امام مکرّر درس
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 14 ............................................................................................................................ (ره)امام روانیپ يبرا یشگیهم یدرس
 14 .......................................................................................................................... یجوان پاك يدلها حفظ بر امام تیوص

 43 .............................................................................................. درسِ امام در برخورد با سختیها و  حوادث تلخ و سنگین
 52 ......................................................................................................... امام تیوص در یاله يرضا جلب و نجات راه تنها
 187 ............................................................................................................... يمعنو عروج يراستا در امام مکرر يهیتوص
 280 .................................................................................................... »مراتب سلسله« حفظ بر یمبن امام شیفرما يمعنا
 287 ...................................................................................................... شهدا يتنامهیوص يمطالعه به امام يهیتوص علت
 367 ................................................................................................ (ع)یعل امام بودن یافتنیندست بر یمبن امام شیفرما
 414 ............................................................................................................................................................ امام تواضعِ درس

 775 .............................................................................................. امام يهیتوص در ایدن از يمعنا دو نیب کیتفک ضرورت
 774 ......................................................................................................... وممذم يمعنا با يایدن از زیپره به امام يهیتوص

 258 .................................................................................................. وجود اعماق از اسالم به عمل و اخالص
 932 ............................................................................................ یجمع يتقوا تیرعا به امام يهیتوص و توجه
 672 ........................................................................................ امام میتعال يجايجا در يعلو يشاخصها وجود
 290 ................................................................................................................. امت و امام اعتقاد مورد يایدن
 142 .............................................................................. مهم حوادث در ران؛یا ملت مانیا قدرت بر امام يهیتک
 642 ................................................................................................... ینیخم امام از خوب اریبس یکتاب یعرفم

 414 .................................................................................................................................. امام تواضعِ درس
 688 ............................................................................................................ شهادت بزرگ معلّم امام؛ حضرت
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 261 ................................................................................................... يو از یبانیپشت و ینیخم امام يدرسها به عمل آثار
 319 ................................................................................. شهدا يتنامهیوص خواندن مورد در امام يهیتوص به عمل جینتا

 559 ........................................................................................................................ امام يهاهیتوص به یتوجهیب بد فرجام
 593 ..................................................... امام جاودان يدرسها محصول ق؛یتحق و دانش يعرصه یفیک و یکم سترشگ
 638 ................................................................... رانیا خیتار و ملت به یخدمت ؛ینیخم امام مدنظر اسالمِ تیحما و دییتأ

 506 ................................................................................................ آنها به عمل ثارآ و امام از بزرگ ییدرسها
 559 .................................................................................................... امام يهاهیتوص به یتوجهیب بد فرجام

 
       :   

  :            
 193 ...................................................................................................................... ملت يریناپذشکست به امام اعتقاد علت
 274 ...........................................................................................انقالب الفتوحفتح انیب در امام مستحکم و یاسالم یمبان

 338 ........................................................... انقالب از قبل يدانشگاهها تیوضع از امام حیصح فهم قیمصاد از يانمونه
 593 ................................................................................................................ انیدانشگاه به راحل امام نگاه یدرست اثبات
 698 .............................................................................................. خدا توسط خرمشهر يآزاد مورد در امام يجمله يمعنا
 929 ................................................................................. »یاسالم يجمهور« يکلمه يرو بر امام دیتأک علت
 881 ...................................................................................... امام ریتعب در »سنگر هزار شهر« از گرید يریتفس

 987 ........................................................ امام مدنظر الفتوح فتح مصداق امروز؛ متعهد نخبگان و روزید رزمندگان
 279 ...............................................................................عاشورا توسط اسالم حفظ مورد در امام شیفرما يمعنا
 760 ................................................................................................... رانیا ملت يخودباور مورد در امام ریتعب

 855 ............................................................................................ کردستان يمنطقه به امام يژهیو توجه علت
 952 ..........................................................................ریشمش بر خون يروزیپ ؛یاسالم ریکب انقالب از امام ریتعب

 
  :        

 168 ...........................................................................................کشور مسئول يدستگاهها فیتضع با مخالفت در امام راه
 169 ............................................................................................................................ جانبه همه وحدت بر امام دیتأک علت
 170 .................................................................................................... گرانید به کار نیا يهیتوص و دولت از امام تیحما

 170 ............................................................................................................................................ میحک امام ریتعب در مجلس
 355 ......................................................وحدت حفظ يراستا در مسجدالحرام جماعت ينمازها در شرکت به امام فرمان
 399 ................................................................................................... ینیخم ماما نظر در وحدت يمسئله نبودن یاحساس
 563 ........................................................................................................................ یقیحق و ناب اسالم بر امام دیتأک علت
 593 ..................................................................................................................... دانشگاه شدن یاسالم بر امام دیتأک علت
 742 .................................................................................... »جهینت نه ف؛یتکل يبرا عمل« در امام مکرّر شیفرما يمعنا
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 874 ......................................................................................... یسنّت يعزادار مورد در امام شیفرما يژرفا و عمق نییتب
 955 .............................................................. انقالب يمهمه امورِ در مردم مِیمستق نقشِ بر امام اصرار يِمعنا و مصداق
 956 ...................................................................................................................................مردم نقش بر امام اصرار استمرار

 970 ............................................................................................................... ینیخم امام کالم در زن روزِ ينامع و یژگیو
 522 ........................................................................................ شهدا يتنامهیوص خواندن به امام يهیتوص علت
 872 ............................................................................... حج ينمازها در شرکت به هیتوص در امام ییروا يمبنا

 382 .......................................................................... امام نظر در نیمسلم اتحاد حیصح يمعنا ؛یهمدل و تفاهم
 799 .................................................................. یاسالم وحدت يهیقض رب مبارز يعلما گرید و امام اصرار علت
 552 ......................................................................... انتخابات در شرکت يبرا مردم به امام مؤکّد يهیتوص علت
 200 ................................................................................................ ییکایآمر اسالم و ناب اسالم از امام ریتعب

 717 ............................................................................... مختلف يهاعرصه در اسالم تحقّق بر امام دیتأک علت
 856 ................................................................................................هاگفته يهمه در اسالم بر امام هیتک علت
 846 ............................................................................. استیس و نید دتوح بر گرید يفقها و امام دیتأک علت
 870 .......................................................................................................... یول تیوال به امام نابِ اسالم نگاه

 245 ................................................................................. ریناپذيریس یِاخواهیدن بر یمبن امام شیفرما مصداق
 166 ................................................................................ یاسیس يهاصحنه در مردم حضور بر امام دیتأک علت
 169 ................................................................ آنها علل و ینیخم امام مدنظر يهاستهیبا و الزامات یبرخ یِمعرف
 591 ............................................................................................................ تقوا تیرعا به امام يهیتوص علت

 
  :            

 25 ....................................................................................................... تنامهیوص در ارتش ییخودکفا به امام ياشاره علت
 56 ................................................................................................................. یعاتاطّال يروهاین به زیعز امام اهتمام علت

 94 ................................................................................................................ یاطالعات عناصر از امام ریتعب گمنام؛ سربازان
 138 ................................................................................................................ وقت یپلماسید دستگاه از امام تیرضا علت
 154 ..................................................................... ضعفها از یآگاه رغمیعل ن؛یمسئول از مردم تیحما بر امام دیتأک علت
 159 ..................................... »یاسیس يهایبنددسته در مسلّح يروهاین دخالت عدم« بر یمبن امام کالم حیصح يمعنا
 244 ................................................................................................................... دولت از امام تیحما علت در یلیتمث یانیب

 286 ....................................................................................................... امام منظر از مراتب سلسله تیرعا يجهینت و معنا
 319 ..............................................»یاسیس يهایبنددسته در مسلّح يروهاین دخالت عدم« در امام يمبنا از غلط ریتفس
 448 ................................................................................................................................ ارتش به امام يعالقه اظهار علت
 469 .................................................................................................... مصلحت يشورا يجلسه در امام فرزند حضور تعل

 910 .................................................................................. نظام کارگزاران از امام یشگیهم دفاع يمعنا و علت
 244 ................................................................................................ دولت از امام تیحما علت در یلیتمث یانیب

 240 ..............................................................................................امام منظر از نظام يباال يتهایمسئول يمعنا
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 908 .......................................................... بزرگ دانشگاه به مایس و صدا از امام تعارف بدون و یواقع ریتعب نییتب
 243 ............................................................................... مایس و صدا بودن دانشگاه مورد در امام شیفرما نییتب

 280 ................................................................................... »مراتب سلسله« حفظ بر یمبن امام شیفرما يمعنا
 324 ............................................................. وقت جمهورسیرئ بر وارد اعتراضات و مشکالت به مانهیحک ینگاه
 437 ............................................................................................. امام کالم يمعنا به توجه با يپاسدار گاهیجا

 585 ................................................................................................................ نیمسئول یدهگزارش به امام يهیتوص علت
 909 ........................................................................ اقتصاد يسازیخصوص مورد در امام شیفرما حیصح يمعنا
 534 ................................................................................. یفرهنگ انقالب یعال يشورا وجود لزومِ در امام نظر

 
  :      

 264 ................................................................................ ورکش در اسالم صدر فرهنگ جادیا ج؛یبس لیتشک از امام هدف
 264 .................................................................................................................. جیبس يمسئله بر امام فراوان يهیتک منشأ
 272 ........................................................................................................... دانشگاه و حوزه وحدت مورد در امام نظر نییتب

 461 ............................................................................................ امام يسو از یونیلیم ستیب ارتش لیتشک فرمان يمعنا
 474 ............................................................... »یفقه استنباط در مکان و زمان نقش« بر یمبن راحل امام يمبنا حیتشر

 557 ...................................................................امام توسط یانسان يحادثه کی در »الفتوحفتح« ینظام اصطالح کاربرد
 562 ....................................................................................................................... امام یِونیلیم ستیب ارتش یقیحق يمعنا
 959 ...................................................................................... جیبس لیتشک بر یمبن امام يابتکار فرمانِ يهانهیزم و علل
 192 ................................................................................ قدس روز موضوع در امام ابتکار یواقع يمعنا به توجه
 265 ...................................................................................... یونیلیم ستیب جیبس مورد در امام شیفرما يمعنا
 407 ............................................................................... امام نظر در »دانشگاه و حوزه وحدت« حیناصح يمعنا
 874 ................................................................................................ امام نظر در دانشگاه و هحوز وحدت يمعنا
 336 .................................................................................................... پاسدار روز ينامگذار بر امام دییتأ علت
 414 ..................................................................................... برائتیب حج یدگیفایب مورد در امام سخن يمعنا
 951 ........................................................................................... »هیفق يمطلقه تیوال« غلط و حیصح یمعان
 962 ................................................................. آن يکارکردها از يانمونه و امام »هیفق يمطلقه تیوال« يمعنا
 239 .................................................................................................. هیفق تیوال يمسأله به امام اهتمام علت
 984 .................................................... دانشجو جوانان به نسبت ،يرهبر در هایجیبس به نسبت امام احساس تکرار
 182 ................................................................................................ یجهادسازندگ به امام حضرت تیعنا علت

 
  :              

 194 ...................................................................................... بکند تواند ینم یغلط چیه امریکا: امام یخیتار جمله نییتب
 281 ........................................................... امریکا یناتوان بر یمبن بزرگوار امام زبان بر يجار قتیحق مجدد شدن آشکار
 305 .............................................................................. ملت برابر در امریکا یناتوان بر یمبن امام شیفرما استمرار طیشرا
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 646 ................................................................................................. گانهیب یاساس کلمات آوردن زبان به از امام منع علت
 880 ................................................................... استکبار يهابرنامه مقابل در »اسالم متا« ریتعب از امام ياستفاده علت
 254 .................................................................... آبادان حصر شکست به فرمان در نکات نیتریاصل به امام توجه
 402 .............................................................. آبان 13 ياستکبار ضد حرکت از میحک امامِ لیتجل قتیحق و علّت
 465 ................................................................................. گانهیب یاساس کلمات آوردن زبان به از امام منع علت
 370 ....................................................................................................... دورو و طلبفرصت افراد از ماما ریتعب
 795 ..................................................................................................... جنگ موضوع در امام میتصم منشأ دو

 578 .............................................................................................. امام اناتیب و نظرات از استفادهسوء به توجه
 

     :   
  :  

 2 .................................................................................................................................. امام حضرت نزد اشخاص نیزتریعز
 19 ....................................................................................................................... امام به نسبت امام فرزند زحمات از ریتقد
 134 ........................................................................................ (ره) بعنوان یادگار و یاور امامینیخم داحمدیس حاج از ریتقد

 299 ........................................................................................... امام به مربوط مسائل در امام فرزندِ  ارزشمند اتیخصوص
 365 ................................................................................................... امام يخانواده توسط امام، پسند مورد مواضعِ يارائه
 466 .............................................................................................................. (ره)ینیخم امام به آقا احمد حاج عشق زانیم

 466 ............................................................................................................................... فرزندان شدن طلبه به امام قیتشو
 467 .............................................................................................. (ره)امام کنار در لیبدیب و الزم يعنصر آقا؛ احمد حاج
 470 .......................................................................................... امام با خاص ارتباط بخاطر داحمدیس حاج لیبدیب گاهیجا

 487 ............................................................................................. بزرگوارمان امام راه و حرکت در آقا احمد حاج بارز نقش
 669 ....................................................................................................... امام حضرت فرزند آقا احمد حاج از لیتجل تیاهم

 446 ............................................................. شانیا ییاستثنا نقش ابعاد و امام حضرت نزد داحمدیس حاج خدمات
 465 ............................................................................................................... آقا احمد حاج با ییآشنا ينحوه

 497 .......................................................................... مختلف ادوار در امام با دهیپسند هللاتیآ گوناگون ارتباطات
 850 ....................................................................................... شانیا با امام همسر صبورانه یهمراه سال دهها
 851 ....................................................................................... دشوار یمراحل در امام آرامش يهیما امام؛ همسر

 
  :       

 42 ............................................................................................... انهگیب يکشورها مردم نیب امام فقدان بتیمص احساس
 109 ........................................................................................................................... امام به نسبت ملت يوفادار از دیتمج
 120 ...................................................................... رحلت امیا در مسلمانان گرید يهمدرد و رانیا ملت يوفادار از تشکر
 122 ................................................................................................................................. امام به رانیا ملت پاسخ یچگونگ
 145 ............................................................................... مخلص و مجاهد جوانان به امام محبت يهیسرما حفظ ضرروت
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 160 .................................................................................................................. ینیخم امام يندا به مردم يعاشقانه کیلب

 150 ................................................................................................... عشاق نِیعاشقتر یمعرف و امام به مردم عشق اثبات
 231 ..................................................................... رحلت از بعد امیا و امام اتیح اندور امتحانات در رانیا ملت يسربلند
 232 ............................................................................................................................................ امام به عالقه یواقع يمعنا
 431 .................................................................................................... نیمسئول و امام با مردم فردمنحصربه ارتباط و علقه
 443 ........................................................................................... امام و اسالم به مردم یشگیهم اعتقاد و مانیا يهانشانه
 543 ................................................................................................................................... یاسالم رانیا در امام نام گاهیجا
 550 .......................................................................................................................................... جوانان قلوب در امام گاهیجا

 554 ......................................................................................................... ی کبیرنیخم یشگیهم فرزند ؛یجیبس يدانشجو
 660 .................................................................................................................... نهضت اول روز از امام؛ به قم مردم کیلب

 759 .................................................................................. ینیخم امام با گروه کی عتیب از فراتر بهمن؛ نوزدهم يمحتوا
 798 ............................................................................................................. ملت قلوب بر امام نیفرام قیعم و عیسر ریتأث

 843 ......................................................................................... يامروز جوانان توسط انقالب و امام يشعارها حفظ ارزش
 867 ................................................... انقالب يهاصحنه در مردم حضور از امام، و اسالم به دلبستگان يشکرگزار لزوم

 905 ........................................................................... ینید يآرمانها و نید انقالب، به یدلبستگ امام؛ به مردم یدلبستگ
 905 ............................................................................................ امام با یعمل و يمعنو وندیپ يهاعرصه در ملت تیموفق
 914 ........................................................................................................... ینیخم امام با هایقم یهمراه در مهم مقطع دو

 99 .................................................................................................... خود امامِ به نسبت خیتار امت نیوفادارتر
 707 .......................................... اصولشان از گرید يملتها تیحما با امام اصولِ از مردم تیحما ينحوه يسهیمقا

 143 ................................................ شانیا با خواص یبرخ مخالفت رغمیعل امام از مردم یبانیپشت از ییهاصحنه
 201 ............................................................................................ عالم نیمسلم دل اعماق در امام گرفتن يجا

 233 .................................................................... یاله يهیعط نیبزرگتر سر پشت رانیا ملت يناباورانه حرکت
 550 ............................................................. یواقع یمل قدرت امام؛ و انقالب یحام انیجیبس و اهللا حزب جوانان
 687 ............................................................................................. بزرگوار امام شاتیفرما به نسبت ملت اهتمام

 183 ............................................... شانیا از اطاعت و امام به مردم عشق خاطر به يرهبر به امام حضرت نتخابا
 95 ......................................................................................... امام يرهبر يسالها از مردم يحداکثر ياستفاده
 862 ..........................................................................شهدا و امام با مانیپ دیتجد يبرا یمردم و یعموم جنبش
 525 ................................................................ انقالب خِیتار از مقطع سه در امام افکار انتشار در جوانان يهمکار
 564 ..............................................................................................يد 19 در امام از قم ردمم يشجاعانه دفاع
 820 ............................................................................... )ره(ینیخم امام يندا به ملت موقع به پاسخ ؛يد نوزده

 122 ......................................................................... امام فقدان در یقیحق يعزا صاحب ان؛یجیبس و جهادگران
 283 .................................................................. )السالم هیعل(نیحس امام ارانی ادآوری امام، عارف و مجاهد ارانی

 377 .................................................................... ماما و مردم انیم یاسالم وندیپ مختلف ابعاد شدن آشکار زمان
 278 ..................................................................................................................... بزرگوار امام یمیصم ارانی

 888 ............................................................................................................................. امام به جوانان افتخار
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   :        
 19 .............................................................................................................. ی(ره)نیخم امام نیمراقب و نیمعالج از یقدردان
 26 .................................................................................................... (ره)امام نظر در امروز مردم مانیا شور و اداعتق عمق
 27 ............................................................................................................................... خود امت از امام تیرضا به نانیاطم

 67 ............................................................................................................................ گریکدی از مردم و امام متقابل شناخت
 67 .................................................................................................................................... ي عمیقِ امام با قشر کارگررابطه

 69 ................................................................................................................................. ارتباط عاطفی بین امام و بسیجیان
 74 .................................................................................................................................... نظر امام؛ ذخایر انقالب عشایر در

 81 .................................................................................................................... انقالب با مردم یهمراه به نسبت امام نظر
 144 .................................................................................................... امام نظر از انقالب یواقع وفادار سربازان ها؛پابرهنه

 146 .....................................................................................................................................امام نظر از یقیحق ينعمتهایول
 194 ............................................................................................... پابرهنگان مورد در امام معروف يجمله مکرر يتجربه
 331 ......................................................................................................... شانیا يخانواده و شهدا به نسبت امام تیحساس
 366 ............................................................................................ نظام يتهایفعال تمام در پابرهنگان و نیمحروم تیمحور
 372 .............................................................................................................. ملت یآگاه و ياریهوش بر امام مکرر يهیتک
 400 ..................................................................................................................... ی(ره)، به جوانان امتنیخم امام نگاه نوع
 453 ........................................................................................................... شانیا از یراض و ملت اوضاع بر ناظر امام؛ روح
 518 ................................................................................................................................................ امام حضرت يِمدارمردم

 556 ...................................................................................................... امام یداشتندوست يالگوها ؛ینوران و پاك جوانان
 569 ............................................................................................ یاسالم حکومت لیتشک يبرا امام یاصل ارانی و روهاین

 603 ............................................................................................................................ مردم به امام یواقع اعتماد يهانشانه
 837 .......................................................................................................................... نیمظلوم حقوق یشگیهم مدافع امام؛
 65 ...................................................................................................... مردم به امام یدلدادگ و امبرگونهیپ نگاه
 792 ...................................................................................... آن جینتا و یمردم يروهاین به اعتماد در امام هنر

 843 .......................................................................................................... مردم به امام اعتقاد فیظر ينمونه
 954 ..................................................................................... یاسالم انقالبِ داشتن نگه یمردم در امام حکمت

 756 .............................................................آنها به کننده هیتک و رانیا مردم يبرجسته اتیخصوص کاشف نیاول
 324 .............................................................................................................. یجیبس جوانان به امام يعالقه
 246 ..................................................................................................... اُسرا و امام نیب قیعم یعاطف يرابطه
 308 ................................................................................................ مردم به یاله الطاف از امام روح يخشنود
 397 ......................................................................................................... مردم به خدمت راه يبازکننده امام؛

 883 ........................................................................................................... زیتبر مردم از امام حیصح شناخت
 551 ......................................................................................................... جوانان یِمانیا روح به امام یدلخوش
 273 ........................................................................................... مجاهد و مؤمن جوانان دارید زا امام يخشنود
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 687 ............................................................................ یاسالم نظام قدرتمند يبازو بعنوان اصناف به امام توجه
 83 ............................................................................................................ انیبازار و اصناف مورد در امام نظر
 690 ......................................................................................... اسالم محور بر مردم مطالبات مظهر ز؛یعز امام
 661 .................................................................................................... یمردم خودجوش يروهاین قدردان امام
 101 ........................................................................................... رانیا ملّت يبرا افتخار نیباالتر امام؛ تیرضا

649 ......................................................................................... شانیا به یدهتیمسئول و جوانان به امام اعتماد 
 

  :   
 53 .......................................................................................................................... (ره)ینیخم امام نزد خدمتگزاران گاهیجا

 56 ........................................................................................................................... ی(ره)نیخم امام تیرضا جلب از افتخار
 61 ........................................................................................................... (ره) و خدمتگزاران نظامامام نیب ینیطرف محبت

 151 ...................................................................................................................راحل امام یشگیهم دییتأ مورد سازمان دو
 200 ............................................................................................................................... مسلّح يروهاین به امام خاص توجه
 455 ..................................................................................................................... راحل امام با دولتها مانیپ دیتجد يهفته
 737 ..................................................................................................................... امام نظر در مجلس گاهیجا
 94 .......................................................................................................... یاطّالعات کارشناسان از امام تیرضا

 
  :         

 52 ........................................................................................................................... ی(ره) به مردمنیخم امام يعالقه علت
 96 .............................................................................................................................................. مردم از امام تیرضا لیدال

 251 ............................................................................................... شانیا از مردم اطاعت و امام تیمحبوب در یاله نصرت
384 .................................................................... قیحقا انیب برکت به جهان سراسر مردم قلب در امام کالم و امام نفوذ 
 393 .................................................................................................... ینیخم امام به مشتاقان اقیاشت علت خدا؛ يبرا کار
 703 ....................................................................................................................................... امام يندا به مردم کیلب علت
 716 ......................................................................................................... ره)(ینیخم امام سر پشت مردم گرفتن قرار علت
 755 ......................................................................................................... شدن امام در ذوب به صدر دیشه يهیتوص علت

 855 ............................................................................................... یآگاه برکت به امام از ملت یبانیپشت و امام یستادگیا
 968 ................................................................................................................. مردم يتوده قلوب بر امام يرگذاریتأث علت
 565 ................................................................................... آن جینتا و مردم قلوب در امام امیپ و امام نفوذ علل

 369 ...................................................................................... )ره(ینیخم امام به مردم عشق یاصل علّت اسالم؛
 827 ...................................................................................................... امام به یهمگان ارادت بزرگ عامل دو

 261 ............................................................................................... تیروحان و امام حرف به مردم اهتمام علت
 883 ................................................................................... امام با ییهوا يروهاین جوانان عتیب يماندگار علت
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  :     
 66 ...................................................................... بزرگ يتهایموفق کسب در امام راه و امام با مردم مستحکم وندیپ ریتأث

 71 ......................................................................................... امام به نسبت مردم يوفادار و مقاومت جهینت ؛یجهان عزّت
 101 .................................................................................................................................. امام به رانیا ملت ارادت ابراز آثار

 199 .............................................................................................................................. ملت عظمت بر امام عظمت انطباق
 290 ................................................................................................................................................ امام به مردم عشق ریتأث
 294 ...................................................................................................................... انقالب و امام يآبرو يهیما ها؛یرانیا حج

 298 .............................................................................................. امام يرهبر و ملت يداریپا محصولِ آزادگان؛ بازگشت
 330 ............................................................. )ره(ینیخم امام توسط اسالم عظمت يقله فتح در امام به مردم کیلب ریتأث
 371 ..................................................................................................... امام يندا به ملت يصادقانه پاسخ از یاله تیرضا
 731 ...................................................................................................................... امام يندا به یلبنان جوانان کیلب يثمره
 193 .......................................................................................... راحل امام به کارگران يصادقانه عشق يثمره
 287 ............................................................................................................ امام با مردم ینید وندیپ ثمرات از
 784 ...................................................................................................... او به ملت کیلب و امام استقامت جینتا
 793 ..................................................................................... انقالب يروزیپ در امام و مردم متقابل اعتماد ریتأث
 762 ....................................................................................................... امت و امام يآبرو حفظ دان؛یشه اجر
 330 ........................................... امام از) ع(نیمعصوم يبرتر بخاطر اسالم صدر يشهدا از ما زمان يشهدا يبرتر

 
    : 

  :        
 35 ............................................................ هیعلم يهاحوزه در »نید اقامه يبرا حرکت« بخشاتیح روح دنیدم و امام

 36 ............................................................................................... ی(ره)نیخم امام نظر در یماسال يجمهور نظام يقاعده
 36 .................................................................. (ره)امام حضرت از یمیتعال با هیعلم يحوزه استحکامِ ازین مورد عنصرِ سه

 37 ................................................................................................................................... امام نظر مد ممتازِ ِفقه: اول عنصر
 38 ............................................................................................................................................ اخالق و بیتهذ: دوم عنصر
 38 .................................................................................................................................. )ره(امام تیمعنو و اخالص يثمره
 40 ................................................................................................................................................. ینیخم امام عظمت علت
 40 ..................................................................................................................... یاسیس یآگاه: حوزه استحکام سومِ عنصر
 98 ..................................................................................................................................... يجواهر فقه از امام ریتعب يمعنا

 111 .......................................................................................................................... امام یمیترس اجتهاد مطلوب يگستره
 163 ..................................................................... آنها تحقق يبرا يزیر برنامه و امام امیپ از حوزه اهداف استخراج لزوم
 164 ............................................................................................................ حوزه یعموم حرکت جهت نییتع در امام تفکّر

 338 .......................................................................................... حوزه مسائل در امام نظرات از استفاده ضرورت
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 163 ............................................................................. امام امیپ چارچوب در يحوزو يتهایفعال شبردیپ ضرورت
 167 ..................................................................................... امام میحک قلبِ از يریتعب دانشگاه؛ و حوزه وحدت

 
  :   

 164 ................................................................................................................... حوزه به امام امیپ در مراجع گاهیجا و نقش
 292 ........................................................................................................................................... ی(ره)نیخم امام عمر حاصل
 349 ........................................................................................................ استیس يصحنه رد علما حضور گرید يهانمونه

 407 .................................................................................................................... ینیخم امام با یگانیگلپا اهللاتیآ ارتباطات
 572 ................................................................................................امام يسو از انیدانشجو به يرهبر معظّم مقام یمعرف

 588 ..................................................................................... يمطهر دیشه تیشخص در مؤثّر افراد رأس در امام، حضرت
 688 ......................................................................................... ما انتید و استیس تینیع مورد در مدرس نظر دیمؤ امام؛
 349 ................................................................. ظلم مقابل در علماء ییشوایپ مورد در امام شیفرما یواقع يعنام

 590 ................................................................................................ صدر یموس دیس علّامه از امام میتکر علت
 461 ................................................................................. یاسالم انقالب در راحل امام از اعالم يعلما اطاعت
 820 ......................................................... حوزه در نیمخالف تحمل شیافزا يراستا در امام، نیمخالف از ياخاطره
 379 ................................................................................... تیروحان يساله هزار يآبرو قوتبخش امام؛ حضرت
 928 ................................................................................................. انقالب و امام با یمرعش اهللاتیآ یهمراه

 756 ...................................................................................... تأثیر امام بر گرایش سلوکی و معنوي مرحوم شهید مطهري
 587 ...................................................................................................... يمطهرّ دیشه کتب مورد در امام نظر

 
  :،    

 35 .................................................................................................................................... (ره)امام يعزا صاحبان نیتریاصل
 63 ........................................................................................................................... امام وارثان ان،یروحان اء؛یانب وارث امام،
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 65 ................................................................................................ امام يآبرو و اسالم يآبرو ت،یروحان يآبرو نیب ارتباط
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 334 ............................................. انقالب مختلف يدورانها در امام بازوان ،يحوزو بزرگ نیمدرس و جوان طالب
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 372 .................................................................................................. لتبر هوشیاري و آگاهی م مکرر يهیتک
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 271 .......................................................................................................................................... یواقع ياطلبه امام؛ حضرت
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 459 ................................................................................................................................... تیروحان در ناباب عناصر تیماه
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 79 ........................................................................................................................................... امام يماریب از تلخ ياخاطره
 197 .......................................................................................................... خود يجا به کدام هر امام؛ صالبت و قلب رقت

 321 ......................................................................................................................... امام حضرت اشعار يآورجمع یچگونگ
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 469 ........................................................................................................................ امام یعاطف تیشخص از ناگفته یمسائل
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 439 ............................................................................................................................... ه)(رینیخم امام مبارزات آغاز خیتار
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 78 ................................................................................................................................. (ره)امام محضر در متواضعانه یانیب
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 322 ...........................................................................................................................امام يبرا واقع، با مطابق هنرِ تیجذاب
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 868 .................................................................................................................... هایروزیپ از غرور درد درمان امام؛ ينسخه
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 803 ............................................................................................................................ بسیجی واقعی؛ گوش به فرمان رهبر
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 22 ....................................................................................................................... ایدن یِاسالم ينهضتها يهمه شدن میتی
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 130 ..................................................................................................................... ماما يدرسها از الهام با مهم یمقطع آغاز
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 295 ................................................................................................................................................ رحلت يحادثه يسو آن
 295 .......................................................................................................................... امام به نسبت معرفت يتازه ابعاد آغاز
 295 ................................................................................................................................... امام خط در همه یکدلی و همت
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 61 .......................................................... ي ابراز احساسات نسبت به امام فقیدیأس دشمنان و امیدواري دوستان؛ نتیجه
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 332 ................................................................................................................. امام رحلت یتوفان تیموقع در ملت تیموفق
 794 ................................................................................ )ره(امام حضرت رحلت از بعد ارزشها، از مردم يدور باطلِ الِیخ
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 83 ......................................................................................................................... زیعز امام وجود خأل جبرانِ يبرا تالش
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١٠٥  ٤١٤  ... ْ ُ ْ َ َ  ْ ُ َ  َ ِ

َّ  َ ُّ
َ
 َ

٩٦  ٧٢٥، ٤٩٣   ُ ْ  َ ْ
َ
 َّ
َ
 ْ َ َ... ْ ُ َ  َ 

١٢٨  ٥٢٣، ٥٩   ِ ْ َ ِ  َ ُ  َ َ... ُ ِ َ ْ 
١٧  ٨٨٧، ٨٦٨، ٧٩٢   ... َ  َّ ِ َ َ  ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ 
٦٢  ٧٤٧، ٤٦٠، ٢١١   ... َ ُ َ ݐْ َ  

َ
 ْ ُ ِ ُ  َ

٦٣  ٨٨٤،١٢٩، ٩٦   ْ ِ ِ
ُ ُ ݐَ  ْ َ َ َّ َ َ ... ْ َ 

٧٢  ١٠٦   ...  ْ ُ َ َ َ  ْ ُ َ  َ ِ
َّ  َّ ِ

٣٣  ٢١٠   ... ُ َ ُ َ  َ َ ْ
َ
 ِ

َّ  َ ُ 
٦١  ٣٩٦   ُ ُ ْ َ  َّ ݔ ِ

َّ  َ ُ ْ ُ  َ ِ
َّ ...

١٠٧  ٨٦٣   ... ً ِ ْ َ  
ْ ُ ݐَ َّ  َ ِ

َّ َ 
١١٢  ٨٨٩   َ  ْ ِ َ ْ َ َ َ  َ ْ ِ

ُ
 َ  ... 

١١  ٨١٧   ُ  ُ َ ِ ْ َ َ ݐِ  ْ َ ِ ّ  ٌ َ ِ ّ َ. ..

١٧  ٨٧٩، ٨٧٨،  ٨٦٧  
َ  َ َّ  َ ِ  َ َ

َ
 ... 

٢٩٤، ١٠٨، ٧٦، ٣٧ ،
٨٠٤، ٧٨٠، ٧٧٧، ٤٩٨ ،
٩١٣  

٢٤   َ ْ َ
َ

 ُ  َ َ َ  َ ْ َ  َ ... 
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٢٩٤ ١٠٨، ٧٦، ٣٧ ، 
٨٠٥، ٨٠٤، ٧٧٧  ،
٩١٧، ٩١٦، ٩١٣  

ݐٍ   ٢٥ ِ  
َّ ُ  َ َ ُ

ُ
ݔ  ْ ُ ... 

٢٦  ١٢٤   ُ َ َ  ٍ َ ِ َ  ٍ َ ِ
َ... 

٢٧  ٨٠٥   ... ْ ُ َ  َ ِ
َّ  ُ  ُ ِّ َ ُ 

...   ٢٩ـ٢٨  ٩٨٣، ٩٧٨ ْ ُ َّ َ َ ِ
َّ  َ

ِ  َ َ ْ
َ َ 

   ٦٩ـ ٦٨  ٩٨٩، ٣٥
َ َ ... ِ ْ

َّ  َ
ِ  َ ُّ َ  َ ْ 

٣٩  ٨٢٥   ... َ ْ َ ِ  َ ْ َ  َّ ِ  َ ِ َ 
٧٩  ١٠٧   ... ِ ِ  ْ َّ َ َ

َ  ِ ْ
َّ  َ َ 

٨١  ٥٩١   ... َ َ َ َ  ُّ َ ْ  َ  ْ ُ َ 
٨٨  ٤   ... َ ِ َ َ  َ َ  ْ َ  َّ

َ َ 
٥٧  ٥٦١   َ  ُ َ ْ َ َ َ. ًّ ِ َ  ً َ 
١٥  ٣٢، ٣٠   ...  َ ُ  َ ْ َ  ِ ْ َ َ  ٌ َ َ َ 
٣١  ٣٠   ... َ  َ ْ

َ
 ً َ َ ُ ݔ  ِ

َ َ َ َ 
٩٦  ٨٠٥   ... ُ ِ َ َ  ُ َ  َ ِ

َّ  َّ 
ݔ   ٤١  ٧١٩ ِ

ْ َ ِ  َ ُ ْ َ َ ْ َ 
٧٥  ٤٢٧   ِ َ  ْ َ  ً ْ ُ  ِ ِ

ْ َ  ْ َ َ ... َ 
٧٦  ٤٢٧   ... ِ  ِ ْ ݓ

َ  ٍ ْ َ  ُ
َّ َ 

١٣٠  ٣٦٧  .... َ  َ ُ ُ َ  َ  َ َ  ْ ِ ْ
َ 

٣٤  ٤٨   ... َ ِ ْ َ  ِ ّ  ٍ َ َ ِ  َ
ْ َ َ  َ َ

٣٦  ٤٠٠  ... ِ  ُ َ َ  َ ِ
َّ  َ َ  َ َ 

٦٨  ٤١٣، ٤١٢  َ  ُ ُ ِ ّ َ  
ُ َ ... ُ ُ 

٧٣  ٦٧٥   ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ  ً َّ ِ
َ

 ... 
٢٥  ٢٣٠   ... َ ُّ ُ َ َ  ُ َ َ  َ ِ

َّ  َّ ِ
٢٧  ٣٨٨، ٢٥١، ٢٣٨   ... ِّ

َ ْ ِ  ِ
َّ ݔ  ِ  ِ ّ

َ َ 
٨٦٦، ٢٩٨، ٢٥١، ٩٨ ،
٨٩٩  

٤٠  ِ  ُ ِ ْ
ُ
 َ ِ

َّ ... ْ ِ َ ِ
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...   ٣٩ـ  ٣٨  ٢٠٤ َ  َ َ ْ

َ
 ُ  ُ ُ َ ِ ْ َ ِ 

َ   ٩ـ٨  ٩٧٢ َ  َ َ  ً َ َ  َ ِ َ ݔ  ِ  َّ ِ... 
٢١٧  ٩٧٤، ٩٧١،٩٧٢   ِ ِ َّ  ِ ِ َ

ْ  َ َ  ْ َّ َ َ َ 
ُ   ٢٢٠ـ ٢١٨  ٩٧٣، ٩٧١ ُ ݐَ َ ِ  َ َ َ  ِ

َّ 
ݔ   ٤٢  ٩٢ ِ  ْ ُ َ ْ َ ْ

َ َ... َ ْ ُّ  ِ ِ َ 
٨٣  ،٦٩٢   ... َ ُ َ ْ ݓ َ  ُ َ ِ ْ  ُ َّ  َ ْ ِ 
٧٥٤، ٤٢٢، ١٠٠، ٩٨ ،
٧٦١  

٦٩   ... َ ِ  ُ َ َ  َ ِ
َّ َ 

١٢  ٢٧٠   ْ َ  ْ َ َ َ َ َ ْ ِ
ْ  َ َ ْ ُ  َ ... 

٢٤  ٧٢٧   َ ُ ْ َ  ً َّ ِ
َ
 ْ ُ ْ ِ  َ ْ َ َ َ ... 

١٩  ٨٠٢   ... َ  َ ِ
َ  ْ ُ ْ َ َ  ً َّ ِ

َ
 

٢١  ٩٠٠، ٨٩٠   ... ِ ُ َ ݔ  ِ  ْ
ُ َ  َ َ  ْ َ َ 

٢٢  ١٠٢   ... َ ُ ْ ُ ْ  
َ َ  َّ َ َ 

٢٣  ٤٥١، ١٦١   ٌ َ ِ ݐَ  ِ ْ ُ
ْ  َ ِ ... ُ َ َ

٧٠  ٩٠٠   َ ِ
َّ  َ ُّ

َ
 َ  ... ُ َّ  ُ َ 

٤٦  ١٧٧، ١٧٦   ... ٍ َ ِ َ ِ  
ُ ُ ِ

َ
 َ َّ ِ  

ْ ُ 

١٠  ٩٧٢  .... ِ
َّ ِ َ  َ َّ ِ ْ  ُ ِ ُ  َ

َ  َ 
١٣  ٣١٨   ... ً َ َّ  ُ َ  ْ ِ ْ َ 
١٤  ٣١٨   ... ݐِ ْ َ ْ  ُ ِ ْ

َ
ِ  َ
ْ َ ْ َ  ْ ِ 

٢٠  ٢٥١   َ ْ ُ  ْ َ َ  َ ... ْ َ  َ   
٣٠  ٦   َ ُ ِّ َّ  ُ َّ َ  ٌ ِّ َ  َ

َّ ِ 
٣٠  ٩٤٧  ... ُ  َ ُّ َ  ُ َ  َ ِ

َّ  َّ ِ 
٢٣  ٨٧٥   ... ُ  ُ ِ ّ َ ُ  ِ

َّ  َ ِ َ 
٣٨  ٧٤٧   َ... َ  ْ ِ ِّ َ ِ  ُ َ َ ْ  َ ِ

َّ َ 
٧  ٧٨٧   

َّ  َ ُّ
َ
 .... ِ  ُ َ  َ ِ 

٦  ٨٩٩   َ ݐَ  ِ ِ َ ُ ْ  َ ِ ّ َ ُ َ ... 
٧  ٨٤٠، ٧٤٤   َ  ِ َ َ َّ  ُ ُ ُ  َِِّ َ …  
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١٠  ٨٣٠، ٨٢٥، ٨٢١   ... َ َّ ِ  َ َ ُ ِ َ ُ  َ ِ
َّ  َّ 

...   ٢٣ـ  ٢٢  ٦٥٣ ُ َ َ  َ ِ
َّ  ُ ُ َ َ َ  ْ َ َ 

٢٩  ١٠٧، ٨٠   ... َ ِ
َّ َ  ِ  ُ ُ َّ  ٌ َّ َ ُّ 

١٣  ٣٦٨   ... ُ َ ْ َ َ  َّ ِ  ُ َّ  َ ُّ
َ
 َ

  ݓ ٣٩  ٥١٩
َّ
ِ  ِ َ ِ

ْ ِ  َ ْ َّ  
َ َ...  

  ݓ ٢١  ٢٢٥
َ َ  ُ  َ َ َ َ  َ

َ
ݐَّ  َ ِ ْ ... 

ً  ݓ ٢٢  ١٠٧، ١٠٥ ْ َ  ُ ݓِ
َ  َ ... ِ ِ  َ ُ ْ ُ   

٤  ٨٩١   ... ٌ َ ْ
ُ
 ْ ُ َ  ْ َ َ  ْ َ 

٨  ٩١   ... ِ  َ ُ ُ ِ ْ ُ ِ  َ ُ ِ ُ 
٨  ٩٧٢، ٧٨٣   ... َ

ِ  َ ْ َ َّ ݐ  ِ
َ  َ ُ ُ َ 

٣  ٤٨   ... َ  ُ ْ َ  ْ ِ  ُ ْ ُ ْ َ َ 
ْ   ١٦ـ  ١٥  ١٢٩ ُ َّ ِ ً ْ َ  َ ُ ِ َ 
٤  ٧٥   َ

ُ ْ  َ ِ  َ
َّ  ٌ ْ َ  ُ َ ِ ْ َ َ 

٥  ٨٠١  َ ْ َ  ْ َ  َ  َ َ ِ
ْ  َ

َّ َ 
٧  ٩٦١   َّ َ  َ َ ْ ِ  ْ َ ْ َ  َ َ... 
١  ٦٢٢، ٢٨٥   َ َ ْ َ ْ  َ َ ْ َ ْ

َ
 َّ ِ 



 

 

 
 
 

  
 

۴۸ ،۹۶ ،۹۸ ،۱۰۰، ۲۷۵،۷۶۱ ،
۸۰۷ 

( )         

۶۳ ( )   ... ِ ِ  ُ َ َ َ  َ َ ُ  َّ ِ 
۱۶۳ ( )   ... َّ ُ ݔ    َّ َ  َ 
۱۹۷ ( )   ... ݔ     
۳۲۵ ( )    ... َ  ّ   ّ  ّ 
۳۸۱ ( )    ٌ  ٍ ّ  ّ  ّ 
۸۸۹ ( )     َّ 
۶۲۲ ،۸۴۸ ( ) ݐ     ݐ     
۶۲۲ ( ) ݐ       ... 
۷۲۵ ( )         
۵۱۶ ( )     ّ ݓ   ... 
۶۶ ( )       ....... 
۱۰۸ ( )   .... َ َّ

َ
 َّ ݔ
َ َ  َ ُّ ِ  

ْ َ َ  ْ َ  ِ َ ِ 
۱۳۲ ( )      ّ  ... 
۱۸۱ ( )   ... َ  َ ِ َ  ُ َّ ِ  َ  َ 
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۱۸۷ ( )       ... 
۳۰۰ ( )    

َّ ِ  َ َ َ ْ  َ  َ ِ ْ َ  ... 
۴۳۹ ( )   َ  ُ َ  َ  َ   
۴۶۲ ،۴۶۳ ( )   ... َ  ُ ِ َ ݐَ  ِ  ِ ْ

َ ْ
ِ  ُ ْ ُ

َ 
۴۶۵ ( )    ... َ ُ َ ُ ْ َ  ِ َ َ َ َ َ  .... 
۵۸۶ ( )    َ  ُ َّ ِ  َ  َ ... َ  َ ِ
۴۹۳ ( )       
۷۸۸ ( )       
۸۱۶ ( )     .... 
۶۴ ،۶۵ ( )   ...     
۸۹۶ ( )   ... َ َ َ  ْ َ  َ ِ َ ُ ْ

َ َ 
۲۷۵   ( ) ... ݐَ َ َ  ُ َ َ  َ َ َ  َ 
۴۶۲  ( )   ... َ ُ َ  ْ

َ
 ِ ْ ُ ْ ِ  ِ َ ْ َ 

۳۷ ،۲۸۶  ( )    ... ُ َ  ُ َ  َ  َ 
۷۶۹ ( )       ... 



 

 
 
 
 
 
 

  
 

           _  ۲۳۳ 
         ٦٢٣  ١ 

       -  ٦٢٥   ٢ 
ݐ   ݐ          ١٢   ١ 

ݓ           ۱  ۹۶۱ 
         _  ١١٩   ١ 

       _  ٦١٧ 
          _  ۴۵۹ 

         ٦٢٤  ١ 



 

 

 

 

   
 

 / ( ) ، ٤١٣، ٤١٢، ٣٧٩، ٨٧، ٨٦، ٦٩ــ
٩٧٢، ٨٩١، ٧٧١، ٥٠٣ 

   ،    /٩٤٦ 
   ،    /٩١  
ــ ــ  ــ  ــ   ، ــ ــ  ݐ  ــ

 / ٣١٤ 
        ،

 /  ٩٠٣ 
 /    ،٩١  

 ،   /٩٤٨، ٧٧٨ ،٧٧٧  
 /  ،  ٩٧٦، ٣٢٢ݐ
  ،ّ  /٧٩٩،  ٧٦٥  
 ،    /٥٠١  

ـــــ  ـــــ ــــــ  ـــــ ،    /
 
 ٤١٨، ١٨٩/  ݐ     ،

   ،  /٩٢٥ 
ݐ /  ـ ـ    ،٢٠٤ ،

٤١٨ 
 ،    /٥٦٧ ،٣٢٥ 

 ،  /٣٩٧، ١٤١، ١٣٥  
 /  ٩٢ 

 ، ــ ، ٤١٩، ٣٢٥، ٣٢٤، ١١/  ــــ 
٨٦٥، ٦٦٧، ٦٦٤ 

 /   ،٧٧٤، ٧٣٦، ٧١٠  
   ،  /٧٩٢  

 ،  /٧٧٩، ٦٨٦ ،٢٦٩، ١٣٥ 
 ّ  ،  /٤٩٧ 

ــــــــــ  ، ،  ٧٠٣، ٦٢٩، ٥٦٧ ،٤٥٩ / ــــــــــ
٩٧٦ ، ٩٢٥ ،٨٤٥، ٧٤٨ 

ـــــــ  ،  ،٤٢٢، ٣٦٨، ١٨٩،  ١/  ـــــــ
٧٥٣، ٧٤٧، ٧٠٣، ٦٨٥، ٤٩٣، ٤٩٠ ، ٤٤٤ ،
٩٧٦  ،٩٥٧، ٩٢٥ ،٨٥٩، ٨٥٢، ٧٩٣، ٧٧٤ 

ّ  ،  /٣٢٧ 
  ، / ٩٢٨،  ٨٢٠ ، ٤٦٢ 

  ،     /٨٧٢، ٦٢٣، ٥ 
  ،(  )  /٥٣٦  

  /    ،٩٧٦   
 ، / ٩٠٦ ، ٧٩٨ ، ٣٩٧ 

، ـــــ ـــــ ـــــ   ـــــ  ـــــ 
ّ  /٣٤٧ 

ـــ  ، ـــ ، ٤٠١، ٢٧٩، ١٧١/  ـــ 
٧٥٣، ٦٦٦،  ٥٩٨ 

 / ( ) ــ  ، ــ ــ  ݐ  ، ١٢٥، ٥ــ
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٤٠٩، ٢٨٣، ٢٧٩، ٢٤٨، ١٨٩، ١٢٨، ١٢٧ ،
، ٥٠٠، ٤٩٤، ٤٨٣  ـــ٤٧٧، ٤٥٤، ٤٥١، ٤٥٠، ٤٣٣
٨٢١، ٧٨٣، ٧٨٢، ٧١٤، ٦٩٦، ٦٢٢، ٥٨٧ ،
 ٩٦٧ ـ٩٤٥، ٩٣٣، ٨٨٤، ٨٧٩ ،٨٤٩، ٨٤٨

  ّ  ، /٦٥٧  
ـــ ـــ   ، ـــ ،  ٨٢٤/  ـــ 

٩٧٦  
 ،    /٣٠٩ 

   ،  /٧٦٠، ٦٤١،  ٦١٤  
ـ   ،  /١٠٨، ٧٩، ١٩، ١٤، ١٢، ٢ ،

٤٤٦، ٤٢١، ٣٦٥، ٣٦٠، ٣٢٢، ٢٩٩، ١٣٤ ،
٤٧١_ ٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٢، ٤٥١، ٤٤٩، ٤٤٧ ،
٦٦٩، ٦٤٦، ٦٠٦، ٦٠٥، ٦٠١، ٥٣٦، ٤٨٧ ،
٧٩١ ، ٧٩١ ،٧٢٠، ٦٧٠ 

  ،  /٨٥١ 
  ،  /٦٠٢، ٤٦٩، ٤٤٧ 

 ( )  /٦٠٢ 
ݐ    ،    /٨٢٦   

  ،  /٣٣٨  
 /  ،( )  ١٣٥ 

  ،  /١٣٥ 
ــ ــ   ، ، ٥٧٢، ٣٩٧، ٣٥١، ١٤١/  ــ

٨٦٥ 
ݐ   ،  /٩٧٦ 

    /٩٠٤، ٩٠٣  
 ( )    /٨٤٩ ُ َ     /٦٢٦  

 ،    /٢٣٥، ٢٣٤، ٨٩، ٨٨، 
٩٥٠  

)(  /٦٠٢،  ٤٢٢، ٤٢١ 
ـ   ، ـ    ـ 

 /  ٣٨٦  

 /  ٨٥٣ 
 ،  /١٨٠   

    ،  /٧٤٨  
ݐ    ،    /٧٩٩   

ݐ   ،  /٣٢٢  
 ّ  ّ  ،  /٥٧٩ 

 /    ، ٣٥٠  
   ،  /٥٨٨ 
، ــ ــ ــ  ــ  ، ٣٧/  ــ 

٤٣٧، ٤٣٦، ٩٩ 
 ،  /٨٠ 

 ّ  ّ  ،  /٧٥٦  
 ، ، ٥٧١،  ٤٣٩، ٤٣٨، ١٠٦/  ــــــــــــ

٩٥٧، ٨٤٣ 
ݐ  ـــ ـــ  ـــ ،  ، ١٨٩/ ـــ 

٦٦٦، ٥٩٧، ٥٩٦، ٤٤٢، ٤٣٧، ٤٠١، ٣٤٣ 
ـــ  ـــ ( ـــ   ، ـــ ـــ 

/ ( ٣٤٩ 
ݐ  ـــ ـــ  ّ  ّ ـــ  ، ، ٥٨٨، ٤١٦/ ـــ

٨٨٩، ٥٨٩  
 /    ٩٠٤، ٩٠٣  
 /    ، ٣١٤،  ١٢٩  

 /   ٦٥٠، ٦٤٩  
 /     ٩٤٦ 

ــــ   ، ــــ ݐ ــــ  ، ٢٤٥/  ــــ
٩٢٧، ٩١٤، ٨٥٠، ٧٧٤، ٧٢٢،  ٤٢٢، ٢٩٣ ،
٩٥٤ 

 / ّ  ،٧٩٩  
 /   ١٨١  

 ،  /١٤١  
   ،    /٣١٤ 

ݐ  ـــ  ، ـــ ـــ  )ـــ  )  /٩، ٥ ،
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٢٥٣، ٢٤٨، ١٨٣، ١٨١، ١٣٢، ٦٦، ٤٨، ٢٦ ،
٣٥١، ٣٥٠، ٣٣٠، ٣٠٠، ٢٩٠، ٢٨٩، ٢٨٢ ،
٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٨، ٣٩٤، ٣٧٥، ٣٧٤، ٣٦٧ ،
٩٠٣، ،٤٧٢ ،٤٦٥، ٤٦٣، ٤٣٩، ٤٢٦، ٤٢٥ ،
٥٨٦، ٥٨٥، ٥٦٩، ٥٠٢، ٥٠١، ٥٠٠، ٩٧١، ٩٠٤ ،
٨١٦، ٧٨٨، ٧٧٥، ٧٣٦، ٧٠٩، ٦٧٢، ٦٦٣ ،
٨٦٩، ٨٤٧ 

ـ ـ   ، ݐ ـ   ( )  /٣١٠، ٦٤ ،
٨٩٦  

  ، ݐ     /٤٥١  
  ،   ( )  /١٨٨  

 ،   /٣٢٥ 
)(  /٥٠٣، ٣٧٩ 

ــــ ــــــــ   ، ــــ ــــ   ) 
(    /٣٥٠، ٣٤٩  

ݐ    ،    /٧١٩، ١٨٩ 
 ،    /٣٢٥  

    ،    /٦٤٤   
ــ ــ   ، ــ  ــ  )ــ  )  /

٩٧٠، ٨٨٨، ٨١٤، ٦٢٣، ٦٢٢، ٣٧٥، ١٧٣، ٩ 
 ،    /٨٢٣  

    /٦٢٦  
   /٤٥٨  

   ،      /٩٧٦ 
/  ٧٧٤، ٩٢ 

 /  ،٥٥٧  
 ،  /٨٦٥  
 ،  /٨٦٥   
/  ٧٧٤ ، ٩٢ 
ݓ  ،  /٨٢٠   

 ّ ) ـ ـ     ،  
( /٨٢٠، ٥٨٩، ٤١٨ ،٤١٧  

  ،  /٣٥٠  
 / ّ   ٥٩١  

   ،  /١٢٩ 
ݕ   ،  /٦١٤  

  ،  /٤٣٧ 
ـ ـ   ، ُ / ٥٥٩ ،٣١٣ ،

٦٥٧ 
) ( /٢٨٠ 

   ،   ٨٠٦/  ݐ
    ، ݐ     /٦٦ 

ݐ     ،    /٩٤٩  
ـ   ،   ( )   /٣١ ،

٢٠٨، ٢٠٧، ١١١ _١٠٨، ١٠٦، ١٠٢، ٩٤، ٣٣ ،
٣٠٩، ٢٩٨، ٢٨٦، ٢٨٥، ٢٤١، ٢٣٣، ٢٢٥ ،
٥٤٥، ٤٩٢، ٤٧٦، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٤٠، ٣٢٤ ،
٧٣٦، ٥٦٢، ٥٤٧ 

 ، ــ ــ  )ــ  ) ــ ، ٨، ٥/  ــ 
١٠٢، ٩٦، ٩١، ٨٦، ٧٥، ٥٧، ٥٠، ٤٨، ٢٦، ٩ ،

٢٤٨، ٢٢٥، ٢١٠، ١٨٩، ١٥٢، ١٣٣، ١٣٢، ١٢٥ ،
٣٩٦، ٣٧٩، ٣٧٤، ٣٦٧، ٣٣٠، ٢٨٥، ٢٥٦ ،
٤٦٣، ٤٤٨، ٤٣٥، ٤٣٤، ٤٢١، ٤١٠، ٤٠٩، ٤٠١  ،
٦٥٠، ٦٤٩، ٦٢٣، ٦٢٢، ٦٠٢، ٥٦٩، ٥٦٠ ،
٨٤٨، ٨٤٦، ٧٨٨، ٧٨٤ ،٧٧٠، ٧١٤، ٦٧٤ ،
٨٩٠، ٨٨٩، ٨٤٩ 

  ّ  ،( )  /٦٢٣  
ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ّ ـ  ـ  ـ   ّ

 / ( ـ ـ    )   ٤١٧ ،
٦١٦، ٤١٨   

   /٤٣٧ 
ـــ ّ  ،( ـــ ـــ   ) ـــ  ّ  /

٥٧٩ 
ـــــ  ّ ـــــ  ، ّ ، ٦٤٧، ٥٦٧ ،٣٥٠ / ـــــ
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٦٨٨ 

  ،  /٨٢٠   
ــ، ــــ ، ٤١٦، ٢٩٢، ١٣٥، ١٠٦ / یمرتضــ
٧٥٦، ٥٨٧  

   /٨٤٥  
    /٣٤٨ 

   ،  /٦٤٢، ٣٧٩، ٣١٤ 
  ،    /٣٢٥ 

   ،    /٤٦٨، ٤٢١  
  ، ݓ    /٩٨٨  

ݐ   ،    /٥٧٢، ٤٦٨ 
ݓ  ݐ     ،  /٣٤٩ 

)ـــــــــ )  /٧٧٣، ٥٩١، ٥٠٣، ٣٧٩، ١٢٤ ،
٩٧٢ 

 /    ،٢٠٢  
 ،    /٩٧٠، ٩٤٩ 

 ،  /١٩٦  

ــــ ــ  ــ  ــ  ــ ،     /
٣٤٩، ٣١٤  

 ّ  ّ  ،  /٥٩٦  
   /٨٤٥  

ݐ /   ،  ٩٥٣ݓ 
 /  ،  ٩٥٣ݓ 

ـ  ــمرعشــی ݓ ـ   ،  /٩٢٨، ٤٣٧ ،
٩٢٩  

 ،    ٦٤٤/  ݓ
 / ٧٧٤   

) ( /٩٧٢، ٥٠٣، ٦٩ 
 /    ،١٧٦  

ــــــ   ، ــــــ ، ١٣٥، ٨٠، ١٢/  ــــــ 
٤٦٩ _٤٦٧، ٣٤٦، ٢٤٧ 

 ّ  ،  /٥٤٥  
  ،  /٣٣٨ 

 /   َ٥٩١  
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 تنالگان
ــــ /  ــــ  ــــ  ، ۲۶، ۲۵ــــ 

۱۴۶ ،۱۴۸ ،۱۵۶ ،۱۸۲ ،۲۶۵ ،۲۶۷ ،۲۷۹ ،
۲۸۰ ،۳۲۰ ،۳۳۵ ،۳۹۷ ،۴۴۸ ،۴۴۹ ،۴۷۸ ،
۹۷۰ ،۴۹۴ ،۴۹۸ ،۵۴۴ ،۵۷۳ ،۶۶۰ ،۶۷۳ 

 ) ـــــ ـــــ  ـــــ  ـــــ ݓ
 / (۶۶۴ ،۷۱۱ ،۷۱۲  

ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 
 /  ،۸۹۷  

 /   ۷۲۲   
 /     ۴۲۰  

، ۵۴۴، ۵۲۷، ۴۹۹، ۴۹۸، ۴۹۴ــــــــــــــ / 
۵۵۳ ،۵۶۲ ،۶۵۰ ،۶۹۳ ،۸۲۷ ،۸۵۱  

 /  ۵۵۳  
 /   ۶۰۴ ،۶۰۹  

 /    ۲۸۱ 
 ) ـــــ ـــــ  ـــــ  ـــــ 

 / (۶۰۴ ،۶۰۹  
) ـــ ـــ  ـــ  ـــ  ۲۱ـــ 

۱۳۵۸ / (۶۰۴ ،۶۰۹  
 /  ۵۵ 

 /   ۶۸۸  
 /   ۶۳ ،۶۵ 

ݐ    /   ۱۶۴ ،۱۶۵  

  /  ۸۱۵  
 /   ۳۰۹ 

 /   ۱۷۱ ،۴۰۷  
 /     ۳۳۳  

 /   ۲۳۰ ،۲۳۱  
   /۲۰۳  

 / . .  ۲۰۳ 
ـــــ /  ـــــ   ۹۱ ،۱۱۶ ،۱۳۹ ،

۱۶۲ ،۱۹۲  ،۲۰۳ ،۲۱۹ ،۲۲۸ ،۲۳۰ ،۲۳۱ ،
۲۳۳ ،۲۳۸ ،۲۶۷ ،۲۶۸ ،۳۰۴ ،۳۶۲ ،۳۹۱ ،
۳۹۲ ،۳۹۳ ،۴۰۵ ،۴۱۳ ،۴۱۹ ،۴۵۸ ،۴۷۷  ،
۴۸۲ ،۴۸۵ ،۵۰۶ ،۵۱۵، ۵۵۳ ،۵۷۷ ،۵۹۰ ،
۶۵۵ ،۶۶۳ ،۶۷۴ ،۶۸۵ ،۷۰۹ ،۷۳۱ ،۷۳۶ ،
۷۴۹ ،۷۹۲ ،۸۰۰ ،۸۰۸ ،۸۱۴ ،۸۱۵ ،۸۳۱ ،
۸۳۲ ،۸۵۷ ،۸۵۸ ،۸۷۶ ،۸۹۳ ،۸۹۷ ،۹۰۲ ،
۹۳۴ ،۹۷۹ 

ــــــــــ /   ۱۱۶ ،۱۱۸ ،۲۱۲ ،۲۱۶ ،۲۲۸ ،
۲۶۱ ،۲۶۹ ،۳۳۷ ،۳۷۸ ،۴۳۳ ،۴۴۴ ،۴۵۴ ،
۴۸۱ ،۴۸۲ ،۴۸۴ ،۴۸۹ ،۴۹۲ ،۴۹۳ ،۵۰۲ ،
۵۱۰ ،۵۲۱ ،۵۴۴ ،۵۵۴ ،۵۶۷ ،۵۷۴ ،۵۷۶ ،
۵۹۸ ،۵۹۹ ،۶۱۹ ،۶۲۶ ،۶۲۷ ،۶۵۰ ،۶۵۴ ،
۶۷۶ ،۶۸۷ ،۷۰۳ ،۷۰۴ ،۷۱۴ ،۷۱۶ ،۷۲۱ ،
۷۵۷ ،۷۸۴ ،۷۹۳ ،۸۱۸ ،۸۲۸ ،۸۴۶ ،



1072  / ،  ، 
۸۴۸ ،۸۵۲ ،۸۵۹ ،۸۸۲ ،۸۸۶ ،۹۲۰ ،۹۲۱ ،
۹۲۴ ،۹۳۸ 

ــ  ــ /   ، ۴۹۹، ۳۹۳، ۱۴۷ــ 
۵۶۴ ،۵۷۷ ،۶۹۹ ،۷۶۲ ،۷۶۳ ،۷۸۴ ،۸۱۹ ،
۸۵۶ ،۹۵۴ 

 ، ـــ ـــ  ـــ  ـــ   ــ 
 / ۸۹۷  

ݐ /  ــ ــ  ، ۱۲۳، ۷۰، ۶۹ــ 
۱۴۶ ،۲۶۳ _۲۶۵ ،۲۶۷ ،۳۱۶ ،۳۲۰ ،۳۷۳ ،
۳۷۴ ،۴۰۶ ،۴۶۰ ،۴۶۱ ،۸۷۳ ،۹۰۷ ،۹۱۲ ،
۹۱۶ ،۹۵۹ ،۹۶۰ ،۹۶۱ ،۹۶۲ 
ـــ /  ــ ــ  ــ  ــ 
۱۵۱ 

 /   ۵۵  
 /   ۹۵۴  

ـ ـ  ـ     ،  /
۴۲۲ ،۸۵۹   

ــ /  ــ  ــ  ، ۱۲۳، ۷ــ 
۱۴۶ ،۱۴۸ ،۱۵۶ ،۱۵۸ ،۱۵۹ ،۲۶۵ ،۲۶۷ ،
۲۸۰ ،۲۸۵ ،۳۱۶ ،۳۱۷ ،۳۱۹ ،۳۲۰ ،۳۳۵ ،
۳۳۷ ،۳۹۷ ،۳۹۹ ،۴۳۷ ،۴۴۹ ،۴۹۴ ،۴۹۸ ،
۵۴۴ ،۵۵۶ ،۵۷۲ ،۸۵۱ ،۹۰۷ ،۹۵۸ 

  /   ۸۱۸  
 /   ۷۰۴ ،۷۷۷ ،۹۳۷ 

 /     ۱۴۵  
ــ /  ــ  ــ  ، ۱۳۶، ۱۳۵ــ 

۱۷۸ ،۳۳۹ ،۵۷۰ ،۵۷۱ ،۶۸۴ ،۹۵۵، 
ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 

  / ۶ 
  /   ۶۴۰ / ،۹۱۱  

 /    ۳۰۸ 
 / ّ    ۶۶۰ 

 /     ۳۴۶  
 /     ۱۶۵  

 /     ۳۵ ،
۲۵۶ ،۲۵۷ ،۳۴۵ ،۴۷۳ ،۶۰۸ ،۶۳۲ ،۶۴۰ ،
۸۰۴ ،۸۱۵ 

 / ۵۵ 
 /     ۲۴۳ ،

۲۴۴ ،۹۰۸ 
 / ۷۲۲  

ـــ /  ـــ  ـــ  ـــ  ، ۷۱ـــ 
۱۴۳ ،۱۵۱ ،۱۵۵ ،۲۱۶ ،۲۵۰ ،۲۹۸ ،۳۴۶ ،
۳۶۵ ،۴۲۹ ،۴۳۲ ،۹۶۳ ،۹۶۴ ،۴۸۷ ،۵۴۸ ،
۵۶۱ ،۵۷۸ ،۶۰۸ ،۶۱۱ ،۶۳۲ ،۶۴۲ ،۶۸۰ ،
۶۸۶ ،۶۸۹ ،۷۰۶ ،۷۰۸ 

 ( ــ ــ ( ݓ ــ / ــ  ــ  ــ 
۱۵۱ ،۱۷۰ ،۱۸۳ ،۲۱۶ ،۲۳۶ ،۲۵۰ ،۲۹۸ ،
۳۳۹ ،۳۶۳ ،۴۲۰ ،۴۳۲ ،۴۷۳ ،۵۳۴ ،۵۴۸ ،
۵۴۹ ،۵۶۱ ،۶۰۸ ،۶۱۱ ،۶۳۲ ،۶۴۰ ،۶۸۰ ،
۶۸۴ ،۷۰۶ ،۷۰۸ ،۷۶۱ ،۷۷۷ ،۸۰۳ ،۸۴۲ ،
۹۳۷ ،۹۵۶ ،۹۶۳ ،۹۶۴ ،۹۸۱ ،۹۸۵  

/    ۱۵۱، ۶۰۴ ،۶۰۹  
 /   ۲۸۴، ۲۸۵ ،۳۳۷  

، ۱۸۳، ۱۲۰، ۴۹، ۴۵ݓ   /  
۲۴۰ ،۲۸۷ ،۴۷۳، ۵۵۸ ،۶۰۴ ،۶۷۸ ،۶۸۰ ،
۶۸۴ ،۷۰۴ ،۷۵۱ ،۷۷۷ ،۹۰۱ ،۹۲۷ ،۹۲۸ ،
۹۳۷ ،۹۳۸ ،۹۴۳ ،۹۵۵ ،۹۵۶ 

  ۳۸۴/  ݓ    
ـ /  ـ  ، ۱۱۰، ۴۸، ۴۵، ۴۴ݓ 

۱۳۹ ،۱۶۹ ،۱۷۰ ،۲۱۷ ،۲۲۰ ،۲۴۰ ،۲۵۰ ،۲۷۰ ،
۲۷۱ ،۲۹۸ ،۳۱۱ ،۳۲۸ ،۳۴۶ ،۳۵۱ ،۳۵۲ ،
۳۵۶ ،۳۵۷ ،۳۶۵ ،۳۸۶ ،۴۲۶ ،۴۲۹ ،۴۳۲ ،
۴۷۱ ،۴۷۳ ،۴۷۶ ،۴۷۷،۵۳۴ ،۵۴۸ ،۵۶۱ ،



 /  1073 

۵۷۸ ،۶۰۴ ،۶۰۸ ،۶۱۱ ،۶۳۲ ،۶۴۷ ،۶۵۲ ،
۶۸۰ ،۶۸۴ ،۶۸۹ ،۷۰۴ ،۷۰۶ ،۷۰۸ ،۷۲۶ ،
۷۳۳ ،۷۳۷ ،۷۵۵ ،۷۶۴ ،۷۷۷ ،۸۰۴ ،
۸۲۳ ،۹۰۱ ،۹۲۷ ،۹۳۳ ،۹۳۴ ،۹۳۷ ،۹۵۶ ،
۹۶۲_ ۹۶۴ ،۹۸۱ 

 ۹۲۱، ۶۳۶، ۵۹۸، ۴۷۷   / ݓ 
، ۴۶۹، ۲۵۷ݓ    / 

۵۰۵ ،۶۰۸ 
ــ  ۱۲ــ  ــ  ــ  ــ  ــ (

 / (  ۱۷۳ 
 / ( ـ     ) ۴۸۲ 

 ،۸۵۰  
ـ /      ۲۴ ،

۱۴۶ ،۱۵۹ ،۱۶۰ ،۲۰۰ ،۲۵۰ ،۲۶۷ ،۲۷۹ ،۳۱۱ ،
۴۴۰ ،۴۴۹ ،۴۸۷، ۴۹۵ ،۴۹۸ ،۵۸۶ ،۶۰۴ ،
۷۰۶ ،۷۵۹ ،۸۱۹ 

ـ  ـ  ـ     
 /۱۵۹  

ـ /  ـ  ـ  ـ    
۱۸۲ ،۸۸۳  

ـــ /  ـــ  ـــ  ـــ   
۵۶ ،۹۴  

ـ /  ـ  ـ     
۱۳۸ ،۱۶۸ ،۲۴۱  

ـــــ  ، ۵۵۵، ۵۵۴، ۳۰ـــــ /  
۶۰۴ ،۶۰۸ ،۹۰۷ ،۹۱۲ ،۹۱۳ 

 

 رویدادها
 وقایع تاریخ اسالم :  

ݐ ( ـــــ ــــــ۶۲ـــــ  ۲۰ـــــ   ، .
ــ  ــ   ــ    ــ  ــ 

 / (  ۱۴۶  
ـ   ( ـ  ۴۰ـ  ۲۷، (

 / ۱۵۳  
ـ   ( . ــ ۱۱ـ  ۲۸، (

/ ۸ ،۲۶ ،۱۱۲، ۱۳۳ ،۱۵۳ ،۲۷۹  
 / ( ــ ــ  ــ  ــ  ـ (  ۱۹۱ ،

۱۹۲ ،۳۵۴ ،۶۶۳ ،۷۱۷  ،۸۷۶ ،۸۷۷ ،
۸۹۸ ،۹۰۹ ،۹۴۴  

ــ ــ  . / ـــ۴۰ــ  ۲۱، )(ــ 
۱۱۲ ،۲۸۹ ،۳۶۷  

 ،    ۹/۵/۱۳۶۶   /۸۴ 
ــ ــ  )ــ  ــ  ۳، ( ــ 

 ۲۷۹. / ـ۱۱
   /۶۵۲ ، 

ݐ  ـ ـ   ) ( )  ،( ـ  
، ۳۱۰، ۲۷۹، ۱۲۸، ۱۲۷. / ــــــــ۶۱ـــــــ  ۱۰

۳۹۴ ،۴۱۰ ،۴۳۳ ،۴۵۰ ،۴۵۱ ،۴۷۸ ،۴۸۳ ،
۵۳۰ ،۷۸۳ ،۷۸۴  ،۸۹۸ ،۹۱۵ ،۹۶۷  

 /  ۶۶۳   
 ،  ۹  /  ۱۰۹ 
 ،  ۱۸   ۱۰ / ۸۴۷  
 ،  ۵۰. / ـ۲ 

  ، . / ــ۵  ۱۷،  
۱۰۲ 

  ( ـ  ۳۰ـ  ۱۳، ( ـ 
 /۹۷۱  

  
 .        



1074  / ،  ، 
ــــ ــــ   ( ــــ   ۱۷، (

۳۰ /  ۲۷۹ ،۴۵۵  

 وقایع تاریخی داخلی و خارجی ایران: 
ــ  ــ  ــ  ــ  ــ    ۱۱ــ 

۱۳۶۷  /۱۶۱ ،۳۱۳ 
 ، ــــ ــــ  / ۱۳۵۷ــــ  ۱۸ــــ 

۴۹۳  
ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  

۷/۴/۱۳۶۰  /۱۰۶ ،۱۴۲  ،۹۰۸ ،۹۴۵  
ݐ       

 ۸/۶/۱۳۶۰  /۱۰۶ ،۱۴۲  
  ۱۹۱۷  /۶۰۹  

ـــ   ) ، ـــ ـــ  ـــ  ـــ  ـــ 
 ،(  ۱۹  ۱۳۵۷  /۵۷۳  ،۷۵۹  
ــــ ، ــــ  ــــ ــــ  ــــ  ۲۲ 

۱۳۵۷  /۱۸ ،۲۱ ،۲۶ ،۳۹ ،۵۰ ،۷۱ ،۸۹ ،۱۰۴ ،
۱۲۸ ،۱۵۴ ،۱۶۶ ،۱۷۵ ،۱۷۶ ،۱۷۸ ،۱۸۶ ،
۲۰۹ ،۲۱۲ ،۲۱۸ ،۲۵۹ ،۲۶۰ ،۲۶۳ ،۲۷۸ ،
۲۸۴ ،۳۱۱ ،۳۱۵،۳۱۷ ،۳۳۰ ،۳۳۳ ،۳۳۴ ،
۳۳۷ ،۳۴۵ ،۳۵۴ ،۳۶۲ ،۳۶۸ ،۳۷۵ ،
۳۷۶ ،۳۷۷ ،۳۸۹ ،۴۰۷ ،۴۲۹ ،۴۳۹ ،۴۴۰ ،
۴۴۷ ،۴۸۰ ،۴۸۳ ،۴۹۳ ،۵۲۵ ،۵۳۱ ،۵۳۳ ،
۵۴۲ ،۵۶۹ ،۵۸۰ ،۵۸۹ ،۵۹۰ ،۵۹۲ ،۵۹۳ ،
۶۲۵ ،۶۴۷ ،۶۶۰ ،۶۷۴ ،۶۷۷ ،۶۸۱ ،۶۸۴ ،
۶۸۷ ،۷۰۲ ،۷۰۴ ،۷۴۲ ،۷۴۷ ،۷۹۲ ،۸۳۹ ،
۸۶۰  ،۸۸۰ ،۸۸۵ ،۹۰۱ ،۹۲۲ ،۹۲۵ ،۹۲۷ ،
۹۳۷ ،۹۴۰ ،۹۴۴ ،۹۵۴ ،۹۵۵ ،۹۵۸ ،۹۶۴، 
۹۸۱ ،۹۸۶ 

 ، ـ ـ  ـ  ـ   / ۱۳۴۳ـ  ۱۳ 
۵۲۶ ،۶۳۴ ،۹۲۱، ۹۲۲  

، ۲۵۹/  ۱۳۵۸ـ ۱۳،   

۲۶۰ ،۴۰۲  ،۴۹۶ ،۴۹۷ ،۵۲۷ ،۷۱۵ ،۸۱۸ ،
۹۲۳  

ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ 
 ،۵/۹/۱۳۵۸  /۱۶۰ ،۸۱۹، ۹۶۰  

 ، ݓ      ۱۶ 
۱۳۴۱  /۳۰۹ ،۶۶۰ 

 ، ــــ ــــ  ، ۵۶۴/  ۱۳۵۶  ۱۹ــــ 
۸۲۱ ،۸۴۷ ،۸۴۸  

) ـــ ـــ    /  ۲۰۰۶) ، ۳۳ـــ 
۸۵۷  

ـ  ـ     )    
 / (     ۳۷۱ 

 ، ـــــــ  ، ۲۲۸/  ۱۹۴۵-۱۹۳۹ـــــــ 
۲۳۳ ،۴۰۲ ،۴۱۵ ،۷۴۶ 

 ،   ۱۹۹۱  /۷۹۲  
ــ  ــ  ــ  ــ ( ــ  ــ  ــ 

 ،( ، ۳۱۰، ۳۰۹، ۵۰، ۱۲/   ۲/۱/۱۳۴۲ـــــــ
۹۱۵  

ـ / ۱۳۸۸  ۹  ـ    ،
۹۴۴ ،۹۵۷ ،۹۶۵ ،۹۶۶ ،۹۶۷  

/  ۱۳۷۸ـ  ۱۸     ، 
۶۱۲ ،۹۴۳  

ـــ ، ـــ  ـــ  ۱۹/۶/۱۳۵۸  /
۱۰۶ 

 ، ـ  ۱۲-۲۲    
 /۱۷۵ ،۲۷۷ ،۲۷۸ ،۴۴۳ ،۴۷۲ ،۶۹۵ ،

۷۳۷ ،۷۳۸ ،۷۵۹ 
 ، ــ ــ  ، ۳، ۲/ ۱۳۶۸ــ  ۱۴ــ 

۶ ،۷ ،۸ ،۹ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۹ ،۲۶ ،۲۷ ،۲۹ ،۳۵ ،
۴۰ ،۴۲ ،۴۵ ،۴۹ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۷ ،۶۲ ،۶۳ ،
۶۴ ،۷۵ ،۷۶ ،۷۷ ،۷۹ ،۸۲ ،۸۵ ،۸۹ ،۹۵ ،
۹۶ ،۹۹ ،۱۰۰ ،۱۰۵ ،۱۱۰ ،۱۲۱ ،۱۲۲، ۱۳۳ ،۱۳۶ ،
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۱۳۹ ،۱۴۰ ،۱۴۲ ،۱۵۰ ،۱۸۶ ،۱۸۸ ،۱۹۵ ،۱۹۹ ،
۲۰۵ ،۲۰۶ ،۲۰۸ ،۲۰۹، ۲۲۵، ۲۳۱ ،۲۳۲ ،
۲۶۶ ،۲۷۷ ،۲۷۸ ،۲۹۴ ،۲۹۶ ،۳۰۲ ،۳۰۳ ،
۳۰۵ ،۳۰۶ ،۳۰۹ ،۳۱۳ ،۳۱۷ ،۳۲۸ ،۳۳۲ ،
۳۴۶ ،۳۵۱ ،۳۵۴ ،۳۶۰ ،۳۶۳ ،۳۹۰ ،۳۹۱ ،
۳۹۲ ،۳۹۳ ،۴۰۴ ،۴۷۱ ،۴۸۷ ،۴۸۸ ،۵۰۸ ،
۵۳۱ ،۵۵۸ ،۵۹۶ ،۶۰۷ ،۶۱۱ ،۶۴۸ ،۷۰۰ ،
۷۲۷ ،۷۴۲ ،۷۷۰ ،۸۴۳ ،۸۵۶ ،۸۸۸ ،۹۰۵ ،
۹۱۰ ،۹۳۴ ،۹۴۳  
  ،    ۲۹  

 /۹۷۰ 
) ݐ ــــ ــــ  ــــ    ، ــــ  ۳ 

 / (۳۳۶  
 ، ـ ـ  ، ۱۹۵ـ /  ۱۴  

۱۹۶ ،۱۹۹ ،۲۷۷ ،۲۷۸ ،۲۹۸ ،۲۹۹ ،۳۸۹ ،
۳۹۰ ،۴۵۱ ،۴۵۲ ،۴۷۸  ،۹۳۴ ،۹۷۴  

ــــــ ــی  ــــــ  ، مرتضــــ ــــــ
۱۲/۲/۱۳۵۸  /۱۰۶ 

ــ  ــ  ۵۹۸ــ  ــ  ــ 
 ، ــــــــ ، ۴۸۲، ۱۴۷/  ۲۹/۴/۱۳۶۶ـــــــ 

۷۹۶ 
ـــ ،  ـــ  ـــ  ݓ ـــ  ـــ  ۲۱ـــ 

۱۳۵۷  /۶۱۳ 
    ، ـ  ۵/۲/۱۳۵۹ 

/۱۹۴ ،۴۶۳ 
، ــــــ  /  ۱۳۶۱ــــــ  ۳ــــــ

۸۵۶ ،۸۶۸ ، 
 ،   ۵  ۱۳۶۰  /۳۹۸ 

  ،۱۳۶۰  /۹۸۷  
 ،  ۱۳۶۷  /۶۶۹  

ـــ ݕ ، ۳۷۱/  ۱۲۰۶ـــ  ۱، ـــ 
۹۷۵ ،۹۷۶ 

 ،   ۱  /  ۱۸۶ 
 / (    )  ۵۵۷  

ـــــــ  ـــــــ   ۱۳۸۸ـــــــ  ـــــــ  )
 / ( ـــ ـــ  ، ۹۴۴، ۹۴۳ـــ 

۹۵۷ 
 ۱۹۱۹  /۹۷۶  
، ۳۱۰، ۱۰۶، ۵۰، ۱۲/  ۱۳۴۲ــــــ  ۱۵ــــــ 
۴۵۰ ،۴۸۰ ،۵۴۴ ،۵۶۶ ،۵۶۸ ،۵۹۹ ،۶۱۶ ،
۷۲۸ ،۷۸۲  ،۹۱۵  

 ،  ۶  ۱۳۶۰  /۸۸۱  
 ،( ـ ــ   ّ ) ــ  ۲۱ـ

۱۳۴۳ /۴۹۷ ،۵۲۵ ،۶۳۵ ،۶۳۶ ،۸۱۸،  
۹۲۰_۹۲۲  

 ، ــ ــ   ّ ــ  ــ   ۱۳ــ 
 ۱۳۵۷ /۵۲۶ ،۹۲۲ ،۹۲۳  

ـــ )  ـــ  ـــ ( /  ۱۷/۶/۱۳۵۷ـــ 
۱۰۶،۵۲۱ 

 ،( ـــ ـــ  ) / ۱۳۵۹ـــ  ۱۸ـــ 
۶۱۳  

 )      ۲۲  ،(
۲۰۰۸-۲۰۰۹  /۸۵۷  

 ،   ۱۳۰۸ / ۸۲۴ ،۹۷۶  
 ، ـ ،  ۴۷۷، ۵۸ـ /  ۱۲۸۳ 

۶۹۳ ،۷۲۵ ،۸۲۴ ،۸۵۹ ،۹۳۷ ،۹۷۶ 
ــ ،  ــ  ــ /  ۱۳۲۹ــ  ۲۹ــ 

۶۹۳ ،۸۲۴ ،۸۵۹ ،۹۷۶ 
 ، ــ ــ  ــ  ــ  /  ۱۳۵۷ــ  ۱۲ 

۱۶ ،۱۰۰ ،۱۷۴ ،۲۰۵ ،۵۰۲ ،۵۳۵ ،۵۳۷ ،۵۶۹ ،
۶۰۲ 

 ، ـــ ـــ  ـــ  ـــ   -۱۳۵۹ـــ 
۱۳۶۷ /۲۱ ،۴۰ ،۴۷ ،۹۶ ،۱۳۱ ،۱۳۶ ،۱۳۸  ،
۱۴۲ ،۱۴۴_۱۴۶ ،۱۴۸ ،۱۵۰ ،۱۵۸ ،۱۶۰ ،۱۶۷ ،



1076  / ،  ، 
۲۰۳ ،۲۳۲ ،۲۳۴ ،۲۴۷ ،۲۵۴ ،۲۵۷ ،۲۶۵ ،
۲۷۷ ،۲۸۷ ،۲۹۲ ،۲۹۳ ،۲۹۵ ،۳۰۸ ،۳۳۱ ،
۳۳۳ ،۳۳۴ ،۳۳۶ ،۳۵۶ ،۳۵۸ ،۳۶۰ ،
۳۶۸ ،۳۷۰ ،۳۷۱ ،۳۷۴ ،۳۷۶ _۳۷۸ ،
۳۹۷ ،۳۹۸ ،۴۳۰ ،۴۳۲ ،۴۳۴ ،۴۳۷ ،۴۵۶ ،
۴۶۱ ،۴۶۳ ،۴۷۲ ،۴۸۲ ،۴۸۳ ،۴۹۶ ،۴۹۹ ،
۵۰۰ ،۵۲۰ ،۵۲۵ ،۵۲۸ ،۵۳۱ ،۵۴۴ ،۵۴۶ ،
۵۴۷ ،۵۵۰ ،۵۵۱ ،۵۵۳ ،۵۵۴ ،۵۵۶ ،۵۷۲ ،
۵۷۷، ۵۸۹ ،۵۹۳ ،۶۰۳ ،۶۰۴ ،۶۱۶ ،۶۳۹ ،
۶۴۸ ،۶۵۵ ،۶۵۹ ،۶۸۳ ،۷۰۷ ،۷۱۶ ،۷۶۰ ،

۷۸۴ ،۷۹۵ ،۸۰۷ ،۸۱۰ ،۸۱۳ ،۸۱۹ ،۸۳۰ ،
۸۴۱ ،۸۴۳ ،۸۴۵ ،۸۵۰ ،۸۵۱ ،۸۶۴ ،
۸۶۶ /،۹۲۶ ،۹۲۷ ،۹۴۷ ،۹۶۷ ،۹۶۸ ،۹۸۳ 

 ،  ۳۰- ۶ / ۱۶۱ 
       

 ، ـــ ، ۱۴۰، ۱۲۶/  ۱۳۶۸ـــ  ۸ـــ 
۲۰۹  ،۹۰۱ ،۹۳۸ ،۹۵۵  

 ،      ۱۰  
۱۱  ۱۳۵۸  /۶۰۳ ،۶۰۴ ،۶۸۴ ،۹۵۵  

 
 

 مکانها
 /   ۲۰۰ ،۳۱۵ ،۳۲۰ ،

۳۷۲ ،۴۳۱ ،۴۶۳ ،۴۸۲ ،۵۵۵ ،۶۵۷ ،۶۵۹ ،
۶۶۴ ،۷۰۱ ،۷۶۲ ،۷۶۳ ،۸۰۰ ،۸۵۰ 

 / ۶۶۲،۸۷۱ 
 / ۶۵۵، ۸۰۸ ،۸۱۵ 

 / ۵۸ ،۶۰ ،۶۶ ،۶۸ ،۹۱ ،۱۱۳ ،۱۱۷ ،
۲۱۹ ،۲۳۳ ،۲۶۰ ،۳۰۰ ،۳۱۱ ،۳۲۰ ،۳۸۰ ،
۳۸۴ ،۴۰۲،۴۸۸ ،۴۹۷ ،۵۷۵ ،۶۵۹ ،۷۴۶ ،
۷۶۲ ،۷۶۳ ،۹۲۴ 

 / (  )  ۱۷۸ ،۲۲۸ ،
۴۰۲ ،۴۰۳ 

 / ۳۹۸ 
 /  ۱۶۶ 

 / ۴۶۱ ،۵۴۵ 
 / ۴۹۴ 
 / ۳۱۸ 
   /۵۵ ،۱۱۲ ،۲۳۴ ،۳۵۷ ،۳۸۰ ،

۳۸۱ ،۴۱۳ ،۴۴۴،۴۹۰ ،۵۱۵ ،۶۲۶ ،۶۹۳ ،
۷۰۳ ،۷۲۳ ،۷۲۴ ،۷۸۶ ،۷۹۳ ،۸۰۰ ،۸۴۵ ،

۸۵۲ ،۸۷۶ ،۸۷۹ ،۸۹۷ ،۹۰۲ ،۹۵۴ ،۹۷۶ 
 / ۲۵۵ ،۳۲۵ ،۳۲۶ ،۶۹۸ 

   /۱ ،۵۴ ،۵۵ ،۶۶ ،۶۸ ،
۹۱ ،۹۵ ،۱۰۳ ،۱۱۳ ،۱۱۶- ۱۱۸ ،۱۳۱ ،۱۴۴ ،
۱۴۹ ،۱۵۷ ،۱۶۰ ،۱۶۶ ،۱۸۶ ،۱۹۳-۱۹۵ ،۲۰۰ ،
۲۱۹ ،۲۲۴ ،۲۲۶ ،۲۳۰ - ۲۳۴ ،۲۳۸ ،۲۶۰ ،
۲۶۶ ،۲۸۱ ،۲۹۳ ،۲۹۷ ،۳۰۴ ،۳۰۵ ،۳۲۰ ،
۳۳۶ ،۳۵۱ ،۳۵۳،۳۵۷ ،۳۵۸ ،۳۵۹ ،۳۶۲ ،
۳۶۳ ،۳۶۵ ،۳۷۲ ،۳۹۳ ،۴۰۱ ،۴۰۳ ،۴۰۴ ،
۴۱۳ ،۴۱۷ ،۴۲۲ ،۴۳۲ ،۴۳۵ ،۴۳۸ ،۴۴۰ ،
۴۴۱ ،۴۴۴ ،۴۴۷ ،۴۵۸ ،۴۶۳ ،۴۷۷  ،۴۸۱ ،
۴۸۲ ،۴۸۴ ،۴۸۸ ،۴۹۰ ،۴۹۶ ،۴۹۹ ،۵۰۶ ،
۵۱۵ ،۵۲۶- ۵۲۹ ،۵۳۲ ،۵۳۳ ،۵۳۸ - 
۵۴۰ ،۵۴۵ ،۵۵۰ ،۵۵۲ ،۵۵۹ ، ،۵۶۴،۵۷۶ ،
۵۷۷ ،۶۱۰ ،۶۱۲- ۶۱۴ ،۶۲۶ ،۶۲۷ ،۶۳۵ ،
۶۳۶ ،۶۵۴ ،۶۵۵ ،۶۷۲ ،۶۸۶ ،۶۹۳ ،۶۹۷ ،
۷۰۳ ،۷۰۹ ،۷۱۰ ،۷۱۵ ،۷۲۰ ،۷۲۲- ۷۲۴ ،
۷۳۵ ،۷۳۶ ،۷۴۰-۷۴۲ ،۷۴۷ ،۷۴۸ ،
۷۶۲ ،۷۶۳ ،۷۸۶ ،۷۹۱ ،۷۹۳ ،۸۰۰ ،۸۰۳ ،
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۸۱۱ ،۸۱۵ ،۸۳۲ ،۸۳۳ ،۸۳۶- ۸۳۸ ،
۸۴۵ ،۸۵۰ ،۸۵۲ ،۸۵۳ ،۸۵۵ ،۸۵۹ ،۸۷۱ ،
۸۷۲ ،۸۷۶ ،۸۷۹ ،۸۸۰ ،۸۸۶ ،۸۹۳ ،
۸۹۷ ،۹۰۲ ،۹۲۰ ،۹۲۳ ،۹۲۴ ،۹۳۰ ،۹۳۴ ،
۹۵۴ ،۹۵۷ ،۹۶۴ ،۹۷۹ ،۹۹۰ 

 / ۳۸۰ 
 / ۲۷۸ 

 / ۲۵۴ ،۲۵۵ ،۳۹۸ 
 / (  ۸۱، ۵۸، ۵۷ݓ (  

 /   ۱۸۸ ،۴۶۲ 
 / ۵۸ ،۶۰ ،۹۱ ،۱۱۳ ،۲۱۸ ،۲۳۳ ،۳۱۱ ،
۳۲۲، ۳۶۲، ۳۸۴ ،۴۰۲ ،۴۰۳ ،۴۸۸ ،۴۸۹ ،
۴۹۷ ،۵۱۶ ،۵۵۵ ،۶۱۰ ،۶۹۴ ،۷۲۹ ،۸۴۵ ،
۸۵۸  ،۸۹۳ ،۹۱۹ ،۹۲۴ 

 / ۵۸ ،۶۰ ،۹۱ ،۱۱۳ ،۲۰۲ ،۲۰۳ ،۲۱۸ ،
۲۷۵ ،۲۸۸ ،۳۰۰ ،۳۱۱ ،۳۳۷ ،۳۸۴ ،۴۰۲ ،
۴۰۳ ،۴۸۸ ،۴۸۹ ،۴۹۷ ،۵۱۶ ،۵۵۵ ،۵۷۵ ،
۶۱۰ ،۶۹۴ ،۷۱۳ ،۷۲۹ ،۷۴۹ ،۷۸۷ ،۸۰۳ ،
۸۴۵  ،۸۵۴ ،۸۵۸ ،۸۵۹  ،۹۱۹ ،۹۲۴ ،۹۵۲ 

ݐ /   ۱۱۷ ،۳۲۳ ،۵۲۴  ،۶۹۴ ،
۷۴۹ ،۸۰۳ 

 / ۸۸۱ 
 / ۸۱۰ 
 / ۹۰۴ 
 / ۸۱۸ 

 / ۳۴۸ 
 / ۳۴۹،۹۷۶ 

 /  ۳۵۶ ،۵۳۶ ،۹۰۵ ،۹۴۳ 
 / ۶۵۵ ،۶۷۴ ،۷۳۱ 

 / ۱۱ ،۹۰۴ 
 / ۶۰ ،۱۴۹ ،۳۳۷ ،۳۴۸ ،۴۹۵ ،

۵۵۵ ،۷۷۶ ،۸۱۰ ،۸۱۵ 

 / ۱۹۴ ،۴۳۸ 
 / ۵۲۰ ،۷۹۹ ،۹۰۶ 

 / ۳۹۲ 
 / ۱۹۷  ،۸۸۳ 
 / ۵۵۵ ،۵۹۹ ،۶۳۶ ،۸۱۵ ،۹۲۱ ،۹۲۵ 

 / ۲۷۵ ،۹۴۸ ،۹۵۲ ،۹۹۰ 
 / ۷ ،۱۲ ،۷۳ ،۷۸ ،۷۹ ،۸۱ ،۱۳۵ ،

۱۸۰ ،۱۹۲ ،۲۰۳ ،۲۲۹ ،۲۹۰ ،۲۹۸ ،۳۲۵ ،
۳۲۶ ،۳۴۵ ،۳۵۶ ،۳۹۰ ،۴۱۱ ،۴۳۲ ،۴۴۰ ،
۴۵۰ ،۴۵۹،۴۹۳ ،۵۰۲ ،۵۰۳ ،۵۲۱ ،۵۲۶ ،
۵۲۸ ،۵۳۵ ،۵۳۶ ،۵۴۴ ،۵۵۸ ،۵۶۶ ،۵۶۸ ،
۵۷۰ ،۵۷۴ ،۶۲۸ ،۶۲۹ ،۶۴۷ ،۶۶۵ ،۷۲۸ ،
۷۹۳ ،۹۰۱ ،۹۰۵ ،۹۰۶ ،۹۲۱_ ۹۲۳ ،۹۲۷ ،
۹۴۳ ،۹۴۴ ،۹۷۶ 

 ۷۷۸،  ۷۶۰، ۳۹۲ݓ / 
 /   ۲۲ ،۱۶۲ ،

۳۴۸ ،۳۵۳ ،۳۸۲، ۷۲۲ ،۷۴۶ ،۷۴۸ ،
۷۷۶ ،۸۰۰ ،۸۳۷ 

  /    
   / ۴۹۵ 

 / ّ   ۵۶۴ ،۸۰۸ 
 / ۵۲۲ 

 / ۲۳۰ 
 /   ۹۴۳ ،۹۷۱ 

ݓ /    ،   ۳۶۷ 
 /  ۱۳۰ ،۱۳۴، ۵۲۰ ،۸۶۵ 

 / ۱۱۳ ،۱۱۴ ،۲۳۳، ۳۱۱ ،۳۵۳ ،
۳۸۳ ،۴۰۵ ،۴۸۹ ،۷۴۹ ،۸۰۳ ،۸۵۹  ،۸۹۳ 

 / ۲۳۳ 
 / ۳۹۸ ،۶۰۷ ،۶۹۹ ،۸۵۶ ،۸۶۸  ،

۸۸۷ ،۸۹۸ 
 /  ۱۱۴ ،۲۳۳ ،۳۸۳، ۶۵۹ 
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 / ۳۹۸ 

 /  ،  ۷۵۳ 
 /  ،  ۵۳۶ ،۵۳۷ 

 /  ،   ۵۳۶ 
 /  ۱۳۵ / ،۹۴۷ 
 /  ۲۳۳ 

 / ۳۹۸ 
 /  ۳۹۸ 

 / ۳۲۲، ۵۵۹ ،۶۰۹ ،۶۲۶، ۷۲۴ ، 
۷۸۶ 

 / ۳۱۸،۶۴۹ 
 / ۳۴۶ ،۴۲۱ 

 / (  )   ۷۴۱ ،۷۴۶ ،
۷۴۸ 

 /  ۷۴۸ 
 / ۲۰۲،۷۱۳ 

 / ۳۴۹ 
 /  ّ۶۸۷ 

       /۱۵۷ ،
۴۰۲ ،۴۴۰  ،۵۳۳ ،۷۱۵ ،۸۴۴ ،۹۲۳ 

 / ۸۱ 
 /   ۳۳۳ ،۳۴۸ ،۷۲۰ 

ّ   /  ۲۹۰ ،۳۳۷ ،۳۵۲ ،۳۵۳ ،
۳۹۲، ۴۸۸ ،۶۲۶ ،۶۶۷ ،۸۱۵ 

 / ۱۱۷ ،۱۴۷ ،۲۶۶ ،۲۶۷ ،۲۹۳ ،۳۵۰ ،
۳۵۸ ،۳۷۱ ،۳۹۲ ،۳۹۸،۴۸۲ ،۵۹۹ ،۶۰۲ ،
۶۵۹ ،۶۶۷ ،۶۹۸ ،۷۴۱ ،۷۴۶ ،۷۴۷ ،۷۴۸ ،
۷۸۷ ،۸۰۸ ،۸۱۱ ،۸۱۵ ،۸۳۷ 

 /  ۳۳۷ ،۴۲۲ 
 / ۲۳۸ 

 / ۸۲۳ ،۸۵۸ ،۸۸۶، ۹۸۴ ،۹۸۵ 
 / ۳۸۰ ،۴۸۲ ،۶۰۲ ،۷۰۷  ،۸۷۶ 

، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۶۷، ۱۶۲، ۸۹، ۲۲ݐ / 
۲۱۸ ،۲۱۹ ،۲۲۸ ،۲۴۳ ،۲۶۷ ،۲۶۸ ،۲۷۵ ،
۳۰۰ ،۳۹۱ ،۳۹۲ ،۴۰۰ ،۴۴۵ ،۴۵۸ ،۴۸۶ ،
۴۹۰ ،۴۹۱ ،۵۰۳، ۵۰۶ ،۵۱۵ ،۶۱۹ ،۶۵۵ ،
۶۷۴ ،۶۹۹ ،۷۰۰ ،۷۴۱ ،۷۴۸ ،۷۴۹ ،۷۸۴ ،
۷۸۷ ،۸۰۰ ،۸۱۰ ،۸۱۲ ،۸۱۴ ،۸۲۳ ،۸۳۱ ،
۸۳۲ ،۸۳۸ ،۸۴۱ ،۸۵۷ ،۸۷۶ ،۸۸۶ ،
۸۸۷ ،۹۰۲ ،۹۰۳ ،۹۵۳ ،۹۵۴ 

 / ۹۷۶ 
 / ۹۷۶ 

 /  ّ۵۸۱ 
 /  ّ۶۵۸ 

 / ۷ ،۳۸ ،۷۹ ،۱۶۴ ،۱۷۲ ،۱۸۹ ،۲۷۹ ،
۳۳۲ ،۳۳۴ ،۳۴۴ ،۳۴۵ ،۴۰۷ ،۴۱۶ ،۴۱۷ ،
۴۴۵ ،۴۵۹ ،۴۶۰ ،۴۶۵ ،۴۶۶،۴۸۰   ،۵۲۲ ،
۵۲۵ ،۵۲۹ ،۵۳۱ ،۵۴۲ ،۵۴۴ ،۵۶۴ ،۵۶۵ ،
۵۶۸ ،۵۷۴ ،۵۸۹ ،۵۹۶ ،۵۹۸ ،۶۱۹ ،۶۳۶ ،
۶۶۰ ،۶۶۲ ،۶۶۶ ،۶۶۷ ،۶۹۳ ،۷۱۹ ،۷۲۸ ،
۷۵۳ ،۷۵۴ ،۸۲۰ ،۸۲۱ ،۸۴۷ ،۸۴۸ ،۹۱۴ ،
۹۱۵ ،۹۱۶ ،۹۱۷ ،۹۱۹ ،۹۲۰ ،۹۲۱ ،۹۵۳ ،
۹۵۵ ،۹۸۸ 

 /  ،۳۱۰ 
 / ۳۹۹ 
 / ۳۹۴ ،۴۱۰ ،۴۵۰ 
 / ۳۹۸ 

 / ۸۱، ۸۵۵ 
 / ۸۷ ،۲۳۰ ،۲۳۸ 
 / ۱۹۴ 
 / ۲۸۹ ،۳۶۷ ،۵۰۲ ،۷۸۳ ،۸۴۸ 

 / ۲۶۶ ،۲۶۷ ،۴۲۲ ،۴۳۸ ،۶۰۲ 
 /  ۱۸۰ 

 / (  ) ۲۲ ،۱۶۳ ،۴۹۰  ،
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۵۹۰ ،۶۵۵ ،۶۵۶ ،۶۷۴ ،۷۳۱ ،۷۸۷ ،۸۰۸ ،
۸۱۰ ،۸۱۴ ،۸۲۳،  ۹۵۵ 

 / ۳۱۵ 
 / ۱۷۸ ،۱۷۹ 

 / ۳۴۹ / ،۹۴۸ ،۹۵۲ ،۹۹۰ 
 /  ۴۱۷ 

 /   ۷۹ ،۳۴۲ ،۵۶۸ ،۵۹۹ ،
۷۵۳ ،۷۸۳، ۹۱۵ ،۹۸۸ 

/  ۴۴۰ ،۴۹۳ ،۵۳۶ ،۵۳۷ ،
۵۵۹ 

/  ۴۴۰ ،۵۳۷ ،۵۵۹ ،۸۸۳ 
 / ۸ ،۲۶ ،۸۷ ،۶۴۹ ،۶۵۰ ،۷۸۲ ،

۷۸۳ 
  /۲۷۵ 

 /   ۱۲۶ 
 / ۶۶۲ 

 /   ۶۶۰ ،۹۱۷ 
 /  ۳۸ 

 /  ۸۶۳ 
 / ۲۳۸ ،۳۵۵  ،۸۷۲ 
 / ۲۳۰ ،۳۵۵  ،۸۷۲ 

 / ۶۰۹ 
 / ۲۳۸ 

 / ۱۸۸ ،۲۳۳ ،۲۹۰ ،۴۱۹ ،۴۵۹ ،۵۶۷ ،
۵۷۰ ،۵۹۶ ،۸۲۰ ،۹۸۸ 

 / ۳۹۲  ،۶۶۷ ،۸۰۸  ،۹۴۸ ،۹۵۲ ،۹۹۰ 
 / ۸ ،۸۷ ،۴۴۸ 
 / ۲۳۸ 

 / ۸۱ 
، ۹۰۴، ۶۱۶،  ۶۰۱، ۴۶۶، ۴۱۷، ۳۴۹ݓ / 
۹۸۸ 

 ۵۴۶، ۵۴۵ݓ  / 
 ۵۷۴، ۴۵۰ݐ / 

 / ۷۴۹ 
 / ۹۴۸ ،۹۵۲ 
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ـــــــ /  ، ۱۲۴، ۱۰۷، ۱۰۶، ۸۶، ۸۲، ۱۶ـــــــ 
۱۲۷ ،۱۴۱ ،۲۱۶ ،۲۲۶ ،۲۳۶ ،۲۵۲ ،۲۸۰ ،
۲۸۲ ،۲۸۳ ،۲۸۵ ،۲۸۹ ،۲۹۰ ،۲۹۷ ،۳۰۳ ،
۳۱۳ ،۳۱۷ ،۳۱۸ ،۳۲۱ ،۳۶۰ ،۳۶۴ ،۳۶۷ ،
۳۷۰ ،۳۸۱ ،۳۹۲ ،۳۹۶ ،۴۱۳ ،۴۱۴ ،۴۲۳ ،
۴۲۸ ،۴۳۱ ،۴۳۵ ،۴۳۹ ،۴۴۳ ،۴۶۰، ،۴۸۵ ،
۵۰۱ ،۵۱۱ ،۵۱۲ ،۵۱۷ ،۵۴۳ ،۵۴۸ ،۵۶۰ ،
۵۶۱ ،۵۶۵ ،۵۶۸ ،۵۹۱ ،۵۹۵ ،۵۹۸ ،۶۵۲ ،
۶۵۴ ،۶۶۴ ،۶۷۵ ،۷۲۷ ،۷۳۴ ،۷۵۰ ،۷۷۴ ،
۷۷۶ ،۷۹۰ ،۸۷۳ ،۸۷۴ ،۸۸۹ ،۹۱۲ ،۹۱۳ ،
۹۴۲ ،۹۵۸ ،۹۷۲ ،۹۷۳ 

 /(  )  ۶۴۲  
 /  ۵۰۱ ،۵۰۲  

ـــــ   ّ ـــــ ـــــ  ۴۴ـــــ  ـــــ 
 /   ۸۶۲ 

ــ / ــ  ــ  ــ  ، ۱۲۶ــ 
۱۴۰ ،۳۴۶  ،۵۰۵ ،۵۳۴ ،۵۷۸ ،۶۰۳ ،۶۰۴ ،
۶۲۹ ،۶۴۰ ،۶۴۵ ،۶۶۱ ،۶۷۸ ،۶۸۰ ،۶۸۴ ،
۶۸۵ ،۶۹۰ ،۶۹۱ ،۶۹۳ ،۷۰۴ ،۷۰۵ ،۷۰۸ ،
۷۱۷ ،۷۵۶ ،۷۷۷ ،۸۰۴ ،۸۱۵ ،۸۴۷ ،۸۶۲ ،
۸۶۹ ،۹۰۱ ،۹۲۷ ،۹۳۸ ،۹۵۱ ،۹۵۵ ،۹۵۶ ،
۹۶۲ 
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 / ّ  ۵۰۱ ،۵۰۲  

/ ۱۲۴،۵۰۱ ،۷۸۸  
ــ / -ــ  ــ ــ  ، ۱۸، ۱۱ــ 

۲۵ ،۴۰ ،۸۰ ،۸۹ ،۹۲ ،۹۹ ،۱۲۸ ،۲۱۳ ،۲۷۰ ،

۴۶۶ ،۵۴۶ ،۵۴۸، ۵۴۹ ،۵۵۳ ،۵۷۸ ،۵۹۴ ،
۶۳۴ ،۶۴۸ ،۶۷۳ ،۶۸۰ ،۶۹۰ ،۷۰۹ ،۷۱۷ ،
۷۹۱ ،۸۰۶ ،۸۲۹ ،۸۳۱_۸۳۶ ،۸۳۸ ،۸۶۲ ،
۸۶۹ ،۸۸۱ ،۸۹۱ ،۸۹۳ ،۸۹۴ ،۸۹۷ 
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