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يكى از دوستان مي پرسند كه به نظرات امام چگونه دست پيدا كنيم؟... 
نظرات امام یك مجموعه است و خو شبختانه بیاناِت امام ثبت شده است و همین است 
که هست. مثل همه متونی که از آنها مي شود تفكر گوینده را استنباط کرد؛ منتها با 
شیو ه درسِت استنباط. شیوه درسِت استنباط این است که همه حر فها را ببینند، آنها 
را در کنارِ هم قرار بدهند؛ توی آنها عام هست، خاص هست؛ مطلق هست، ُمقّید هست.

حر فها را باید با همدیگر سنجید، تطبیق کرد؛ مجموِع این حر فها، نظر امام است.
البته کار خیلی ساده ای نیست، اما روشن است که باید چه کار کنیم: 

یك کار اجتهادی است؛ اجتهادی است که از عهده شما جوانها برمي آید.
بنشینند واقعاً گروههای کاری در زمینه های مختلف، نظِر امام را استنباط کنند.

قطب نما
چالش اصلِی همه تحوالت بزرگ اجتماعی از جمله انقالبها صیانت از جهت گیري های 
اصلِی این انقالب یا این تحول است... اگر جهت گیری به سمت هدفها در یك انقالب، 
در یك حرکت اجتماعی صیانت نشود و محفوظ نماند، آن انقالب به ضّد خود تبدیل 
خواهد شد... برای اینكه این جهت گیرِی غلط و این انحراف اتفاق نیفتد... باید سِر راه، 
شاخص هائی وجود داشته باشد. اگر این شاخص ها روشن و واضح بود، در معرض دید 

مردم بود، انحراف اتفاق نمي افتد...
خوِد امام، برجسته تریِن شاخصهاست؛ رفتارِ امام، گفتارِ امام. خوشبختانه بیانات امام 
در دسترس است، تدوین شده است. وصیت نامه امام، آشكارا همه مافي الضمیر امام را 
برای آینده انقالب تبیین مي کند... اگر نظرات امام، بد بیان شد، بد تبیین شد، مثل 

این است که ...
نباید برای خوشامِد این و آن، برخی از مواضع حقیقِی امام را یا انكار کرد، یا مخفی 
نگه داشت. بعضی اینجور فكر مي کند و این فكر غلطی است که برای اینكه امام پیروان 
بیشتری پیدا کند، کسانی که مخالف امام هستند، آنها هم به امام عالقه مند شوند، 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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بایستی ما بعضی از مواضع صریِح امام را یا پنهان کنیم یا نگوئیم یا کمرنگ کنیم؛ 
نه، امام هویتش، شخصیتش به همین مواضعی است که خود او با صریح ترین بیانها، 
روشنترین الفاظ و کلمات، آنها را بیان کرد. همین ها بود که دنیا را تكان داد. همین 
مواضع صریح بود که توده های عظیم را مشتاق ملت ایران و بسیاری را پیرو ملِت ایران 
کرد. این نهضت عظیِم جهانی که شما امروز در گوشه و کنار دنیای اسالم نشانه های 

آن را مي بینید، از این طریق به راه افتاد./ 1

امام، منهاى خط امام؟!
امام منهای خّط امام، آن امامی نیست که ملت ایران به نفس او، به هدایت او جا نشان 
را کف دست گرفتند، فرزندا نشان را به کام مرگ فرستادند، از جان و مالشان دریغ 
نكردند و بزرگترین حرکت قرِن معاصر را در این نقطه عالم به وجود آوردند. امام منهای 
خّط امام، اماِم بي هویت است. سلب هویت از امام، خدمت به امام نیست. مبانی امام، 
مبانی روشنی بود. این مبانی اگر کسی نخواهد ُمجامله کند، تعارف کند درکلمات امام، 
در بیانات امام، در نامه های امام، و به خصوص در وصیت نامه امام که کوتاه شده همه 
آن مواضع است منعكس است... شما خیال مي کنید این که رئیس جمهورهای گوناگوِن 
آمریكا به هر کشوری از این کشورهای آسیا و خاورمیانه سفر کردند، حتی در بعضی 
از کشورهای اروپائی، مردم جمع شدند و علیه آنها شعار دادند، همیشه اینجور بود؟ نه، 
این حرکت امام بود، افشاگری امام بود، موضع گیری امام بود که استكبار را رسوا کرد، 
صهیونیسم را رسوا کرد، و روِح مقاومت را در ملتها و به خصوص در جوامع اسالمی 

زنده کرد.
کج اندیشی است که ما مواضع امام را انكار کنیم. این کج اندیشی را هم متأسفانه بعضاً 
کسانی انجام مي دهند که یك وقتی خودشان جزو ُمروجاِن افكار امام بودند یا جزو 
پیروان امام بودند. حاال به هر دلیلی راهها کج مي شود، هدفها گم مي شود، یك عده ای 
برمي گردند؛ بعد از آن که سالهای متمادی برای امام و برای این هدفها حرف زدند و 

براى اينكه اين جهت گيرِى غلط و اين انحراف اتفاق 
نيفتد... بايد س�ِر راه، ش�اخص هائى وجود داش�ته 
باش�د. اگر اين ش�اخص ها روش�ن و واضح بود، در 

معرض ديد مردم بود، انحراف اتفاق نمي افتد  
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حرکت کردند، در مقابل این اهداف و این مبانی مي ایستند و آن حر فها را مي زنند! / 2

وصيت نامه امام، محور قانون گذارى
اصل، مبانی انقالب است. مبانِی انقالب را باید مرور کرد؛ فراموش نكنید. اینی که 
گفته بشود ما در نظرات امام فرض بفرمائید حاال نمي کنند، اما حر فهائی مي زنند که 
معنایش همان »تردید« تعبیر تردید است تردید کنیم، این درست نیست. وصیت نامه 
امام، جمع بندی شده فرمایشات امام)رض(، مبانی انقالِب ماست، اصول انقالِب ماست. 
امام مرد بزرگی بود، آگاه بود. اینها را دائماً در نظر داشته باشید. قانون، موضع گیری و 
حرکت بر این اساس باشد. ممكن است یك نفر یكجور بفهمد، یك نفر یكجور دیگر 

بفهمد این اشكالی ندارد اما باید هدف این باشد، محور این باشد./ 3

نقد در چهارچوب
اشكالی ندارد که مسئوالن کشور، منتقدانی داشته باشند که ضعفهای آنها را به خوِد 
آنها نشان بدهند. وقتی انسان در مقام رقابت قرار بگیرد، مقابل منتقد قرار بگیرد، بهتر 
کار مي کند. اینجور نیست که وجود منتقدان و کسانی که این روش را قبول ندارند، 
آن روش را قبول دارند، برای نظام ضرری داشته باشد؛ منتها باید در چهارچوب نظام 
باشد... اصوِل انقالب هم مشخص است که چیست؟ اصول انقالب امورِ سلیقه ای نیست 
که هر که از یك گوش های در بیاید، سنگ اصول را به سینه بزند؛ بعد که سراغ 
این اصول مي رویم، مي بینیم بیگانه از انقالب است. اصول انقالب، اسالم است؛ قانون 
اساسی است؛ رهنمودهای امام است؛ وصیت نامه امام است؛ سیاستهای کلِی نظام است 
که در قانون اساسی معین شده است که این سیاستهای کلی بایست تدوین بشود. 
در این چهارچوب، اختالف نظر، اختالِف َمنشا، اختالف سلیقه عیب نیست، که ُحسن 

است؛ مضر نیست، که مفید و نافع است...
آنجائی که افراد در چهارچوب اصول رفتار کنند، دنبال خشونت نروند، درصدد بر 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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هم زدن امنیت جامعه نباشند، آسایش جامعه را نخواهند به هم بزنند از این کارهای 
خالفی که انجام مي گیرد؛ دروغ پراکنی و شایعه نظام، هیچگونه مسئله ای ندارد... بنای 
نظام در اینجا، جذب حداکثری و دفع حداقلی است. این، روش نظام است... ]اما[ اگر 
کسی با مبانِی نظام معارضه کند، با امنیِت مردم مخالفت کند، نظام مجبور است در 

مقابل او بایستد./ 4

سكه رايج امروز
سی و یكی دو سال دائم علیه انقالب کار شده، در عین حال مردم ایستاده اند و 
شعارهای انقالب، امروز زنده است. حرفهای امام، امروز حرفهای رایج است؛ سكه رایج 
است. کسانی که مي خواهند در بین مردم سری بلند کنند، حرفهای امام را تكرار 
مي کنند؛ خودشان را مستند به امام نشان مي دهند. یك روز خالف این بود؛ یك روزی 
که چندان دور نیست از ما، کسانی بودند که تظاهر مي کردند به مخالفت با امام؛ رفتند 

گفتند انقالب دفن شد! صریحاً اعالم کردند. 
عده ای گفتند که بایستی مردم را از خدا جدا کرد! اینها را صریح پشت بلندگو آن روز 
مي گفتند. امروز جرأت نمي کنند اینها را بگویند. امروز آن کسانی که با مردم مي توانند 
حرف بزنند، تریبون دارند یا از هر وسیله ای استفاده مي کنند دم از امام و دم از انقالب 
و دم ازشعارهای امام مي زنند؛ حاال با شیوه های خاص. این خیلی مهم است.این نشان 
دهنده این است که سكه رایج در کشور و روش مقبول، روِش امام است و راه انقالب 

است. این خیلی چیز بزرگی است./ 5

چه كسى مرده است وچه كسى زنده؟
هشت سال همه قدرتهای نظامِی دنیا دست به دست هم دادند علیه ایران. درست است که 
آمریكا و شوروی سابق، عمالً توی میدان جنگ، سرباز نفرستادند آنها سرباز نمي فرستند، 
احتیاج به سرباز فرستادن نبود. بیچاره ملت عراق، اسیر دست اینها بودند اما تجهیزات 

اصول انقالب، اس�الم اس�ت؛ قانون اساس�ى است؛ 
رهنموده�اى امام اس�ت؛ وصيت نامه امام اس�ت؛ 
سياس�تهاى كلِى نظام است كه اين سياستهاى كلى 

بايست تدوين بشود  
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مي فرستادند، نقشه جنگی مي دادند، تصویر فضائی از وضعیت عرصه برای صدام تهیه 
مي کردند، پول برایش مي فرستادند، اعتبار سیاسی برایش درست مي کردند؛ هرچه از 
دستشان برمي آمد علیه انقالب، علیه امام، علیه نظام، دروغ و شایعه و تبلیغات مي ساختند 
و پخش مي کردند. همه این کارها را کردند. نتیجه چه شد؟ امروز صدام کجاست؟ صدامی 
که آنها برای مقابله با ملت عزیز ایران و با انقالب اسالمی و با امام بزرگوار پیش بینی کرده 
بودند، اول به شدت ذلیل شد، بعد هم با نكبت ُمرد و از دنیا رفت؛ اما امام زنده است، انقالب 

زنده است، فرزندان امام زنده اند، ملت امام زنده است. این یك تجربه است./6

درسى كه نبايد آن را هرگز فراموش شود 
جمله ای در وصیت نامه امام عزیزمان هست که هرگز نباید آن را فراموش کنیم. ایشان 
فرمودند: آن عاملی که انقالب را به پیروزی رساند، همان عامل، انقالب را تداوم خواهد 
داد. یعنی اتكال به خدا و ایماِن مردم به اسالم و تصمیِم قاطع بر انجام وظیفه الهی و 
اسالمی و وحدِت کلمه، رمز پیروزی و تداوِم انقالب است. این، یك درس همیشگی 

برای همه ماست./ 7

تدبّر كه مي كنى، راه پيدا مي شود
ما از نزدیك قضایا را مي دیدیم و همه کسانی که از چنین فاصله ای در کنارِ وقایع قرار 
مي گیرند، به آسانی قدرِت جمع بندی ندارند.جمع بندِی آن شخصیت و تحلیل ابعاد 
گوناگون آن انسان بزرگ و واال، قدری تدبر و تأمل الزم دارد، که به این زودیها برای ما 
که در عصِر امام و نزدیك به او بودیم، میسر نخواهد شد؛ ولی بیانات آن بزرگوار برای 
ما درس است، و درس چیزی است که در دسترس و اختیار ماست. تدبّر در درسهای 
آن بزرگوار، خواهد توانست ما را با ابعاد شخصیت آن راحِل عظیم الشأن آشنا کند و راه 
را بر ما بنمایاند... در هر بخشی از زمان و در هر حادثه ای از حوادث، یكی از آن در سها 

مي تواند به عنوان رهنمود، را ه گشای ما باشد./8

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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وفادارى صادقانه به روح خدا
اگر ما امام را دوست داریم باید راه و درِس او را زنده نگهداریم و هدفهایش را، هدفهای 
حقیقی و اصلِی انقالب به حساب آوریم و به سمت آنها حرکت کنیم و هدف دیگری 
از خودمان درست نكنیم. هدفهای امام)ره( مشخص و روشن است و احتیاج به کاِر 

زیاد ندارد... 
ما نخواهیم گذاشت این بار روی زمین بماند. باید همه آحاد ملت و مسئوالن و هر کس 
که کاری در دستش است، این نكته را حدیث نفِس خود کند و پیمان ببندد که راه 
امام را ادامه دهد و به سمت هدفهای او حرکت کند. در این صورت، عشق و محبت 
و ارادت و شاگردی ما نسبت به او صادق خواهد بود؛ وااّل اگر در فراق او گریه کنیم و 
بر سر و سینه خود بزنیم، ولی راه او را از سمِت دیگر ادامه دهیم، محبت و احترام و 
وفاداری ما صادقانه نخواهد بود. وفاداری این است که عیناً در همان خط و هدِف او 

حرکت کنیم و به بیراهه نرویم./ 9
آرمانهای بزرگی که امام)ره( بیان مي کردند، عبارت بود از: مبارزه با ،» نَه شرقی و نَه 
غربی « استكبار جهانی، حفظ اعتدال قاطع در خط اصرار فراوان بر استقالِل حقیقی 
و همه جانبه ملت خودکفایی به معنای کامل پافشارِی فراوان و تما م نشدنی بر حفظ 
اصوِل دینی و شرع و فقه اسالمی، ایجاد وحدت و همبستگی، توجه به ملت های مسلمان 
و مظلوِم دنیا، عزت بخشیدن به اسالم و ملتهای اسالمی و مرعوب نشدن در مقابل 
قدرتهای جهانی، ایجاد قسط و عدل در جامعه اسالمی، حمایت بي دریغ و همیشگی از 

مستضعفان و محرومان و قشرهای پاییِن جامعه و لزوِم پرداختن به آنها./ 10

هدف از ستايش او
ما باید با تكرار این حقیقت ها، یك هدف را دنبال کنیم و آن، درس گرفتن است 
واالغیر؛ وااّل ِصرف ستایش کردن فایده ای ندارد؛ بلكه گاهی هم مضر است؛ زیرا وقتی 

آن عامل�ى كه انق�الب را به پيروزى رس�اند، همان 
عامل، انقالب را تداوم خواهد داد. يعنى اتكال به خدا 
و ايماِن مردم به اسالم وحدِت كلمه، رمز پيروزى و 

تداوِم انقالب است  
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که خیال کنیم او کارها را انجام داده است، تصور مي کنیم که دیگر کاری به عهده ما 
نیست. ما آن انساِن واال و مقتدا و قائد را ستایش مي کنیم، تا خودمان را به او نزدیك 
سازیم و راهش را ادامه دهیم. تقوای خدا بر همه امور زندگی او حاکم بود؛ ما نیز باید 
تقوای خدا را مالک همه امورمان بشماریم. اصل قضیه، تقواست. تقوا، یعنی مراقب 

باشیم برخالف اراد ه الهی، حرکتی از ما سر نزند./ 11

پادشاهى بر مردم، ارث پدرى!
اگر به عقب بروید، سلسله هاي گوناگوني را مي بینید که با پول و زور و قبیله گري و 
قلدري و پهلواني و با وسایل گوناگون آمده اند و بر این مردم فاتح شده اند و آنان را به 
زیر یوِغ حكومِت خودشان کشاند ه اند. به کسي مربوط نیست که من پادشاهم؛ من 
ارث برده ام! مثل کسي که فرضاً از پدرش یك آفتابه مسي ارث مي برد و متعلق به 
خودش است... دهه فجر آمد و این سلسله غلط، این هندسه معیوب و این رشته بیمار 
را قطع کرد و تمام شد. آن سبو بشكست و آن پیمانه ریخت... دوره اي آمده که اگر 
آقایي هست، خوِد مرد ماند. وقتي که امام سِر کار آمد، مردم او را قبول داشتند و مظهر 
قدرِت مردم بود. او از خودش چیزي نداشت... بلكه شمشیِر مردم در دست او بود و بر 
سر ضّد مردم و بر سر مهاجم و استعمارگر و توطئه چي و کودتاچي زد... ببینید، این 

بناي حكومت جمهوري اسالمي است./ 12

مالك و حافِظ انقالب، مردم اند
امام در وصیت نامه شان تأکید مي کنند که این انقالب، یك انقالب الهی است و پایه 
اصلِی آن مرد ماند؛ یعنی این انقالب، متعلق به مردم است. معنای این حرف این است 
که هیچ کس هیچ قشری، هیچ فردی، هیچ طبقه ای نمي تواند و نباید ادعای مالكیت 
این انقالب را بكند؛ خود را مالك بداند، دیگران را مستأجر این انقالب بداند. اگر قرار بود 
کسی خود را نسبت به این انقالب مالك و صاحب بداند، از همه مناسبتر و شایسته تر، 

وقتي كه امام سِر كار آمد، مردم او را قبول داشتند. 
او از خودش چيزي نداشت... بلكه شمشيِر مردم در 
دس�ت او بود و بر سر ضّد مردم و بر سر مهاجم و 

استعمارگر و توطئه چي و كودتاچي زد  
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خوِد امام بود که انقالب بر محور عزم و اراده و شخصیت او به وجود آمد؛ ولی امام خود 
را هیچ کاره و خدا را همه کاره مي داند. این در بیانات امام موج مي زند و در وصیت نامه، 
به آن تأکید و تصریح شده است. پس صاحِب این انقالب، مرد ماند. وظیفه ای بر دوش 
همگان سنگینی مي کند و آن، حفظ این امانت بزرِگ الهی است. مردم باید خودشان 
را حافظ این انقالب بدانند. انقالب هویتش، معنایش، به شعارهای انقالب است؛ به 
جهت گیریهای انقالب است؛ به ارزشها و مبانِی انقالب است. همیشه بوده اند... کسانی 
که بخواهند به بهانه این که اوضاِع جهان عوض شده است، شعارهای انقالب را تغییر 
بدهند... مردم باید هوشیار باشند... این انقالب، با شعارهای خود زنده است. اصلي ترین 
شعارهائی که در این انقالب بر روی پرچم انقالب نوشته شده است، شعارِ اسالمی 
بودن است؛ پایبند بودن به مبانی دین و اصول و قواعد دینی است؛ سلطه ستیزی است؛ 
ستیزه با استكبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است، آن هم دفاع صریح و صادقانه از 

همه مظلومان./ 13

مردم يعنى، مردِم همه جاى ايران
جمهوري اسالمي آن هندسه معیوب را ندارد؛ به عكس، یك نوع حالت مرکزگریزي و 
دور از مرکزگرایي در طبیعت جمهوري اسالمي هست. ممكن است به طور قهري در 
مواردي از این طبیعت تخلف بشود؛ اما طبیعت دستگاه و برنامه ریزي دستگاه، همان 
است. هنوز از پیروزي انقالب دو ماه نگذشته بود که امام بزرگوار به بنده مأموریتي 
دادند و من را به بلوچستان فرستادند و گفتند چون شما نسبت به مسائل بلوچستان 
سابقه دارید، به آنجا بروید و به وضع محرومیت آن منطقه برسید؛ این اولین نشانه یك 
حرکت بود؛ در حالي که امام به بلوچستان نرفته بودند! این حالتي است که از طبیعت 

دستگاه مي جوشد./ 14

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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ذخاير انقالب
امام عزیز که حقیقتاً قلب او در مواردی ملهم به الهامات غیبی الهی بود و گویی 
کلماتش متكی به وحی است، در یك جمله فرمود: عشایر ذخایر انقالب اند. ذخیره، 
یعنی سرمایه ای که انقالب در اختیار دارد، تا در وقت احتیاج آن را خرج کند. یكایك 

عشایر باید با همین روحیه و احساس، زندگی و کار کنند./ 15

اعتقاد واقعي به راى مردم
امام به مردم اعتماد داشت. انقالب که پیروز شد، امام مي توانست اعالن کند که نظام 
ما، یك نظام جمهوري اسالمي است؛ از مردم هم هیچ نظري نخواهد؛ هیچكس هم 
اعتراضي نمي کرد؛ اما این کار را نكرد. براي تعیین قانون اساسي، امام مي توانست یك 
قانون اساسي مطرح کند؛ همه مردم، یا اکثریت قاطعي از مردم هم یقیناً قبول مي کردند. 
در انقالب هاي دنیا که البته غالباً هم کودتاست و انقالب نیست کساني که در رأس قرار 
مي گیرند، براي خودشان یك سال، دو سال فرصت قرار مي دهند. امام دو ماه از پیروزي 
انقالب نگذشته بود که اولین انتخابات رفراندوم جمهوري اسالمي را به راه انداخت.
یكي، دو ماه بعد، انتخابات ُخبرگان قانوِن اساسي بود. چند ماه بعد، ریاست جمهوري؛ 
چند ماه بعد، انتخابات مجلس. در سال 58 امام چهار بار از آراء مردم براي امور گوناگون 
استفسار کرد. امام به معناي واقعي کلمه، معتقد به آراءِ مردم بود... خیلي از گروهها و 
احزاب و داعیه داران و سیاست بازان و حزب بازان و امثال اینها بودند؛ امام به اینها کاري 
نداشت؛ میدان هم به اینها نمي داد که بیایند زیاده طلبي کنند و به ناِم مردم حرف بزنند 

و عوِض مردم تصمیم بگیرند؛ لیكن به آراء مردم احترام مي گذاشت./ 16

تكيه بر »ملتها« 
او همیشه بر مردم و ملت ها تكیه مي کرد. در سفری که مي خواستم به خارج از کشور 
بروم، خدمت امام بزرگوارمان رفتم. در آن زمان جریانی وجود داشت، که به ایشان 

اصلي ترين ش�عارهائى ك�ه در اين انق�الب بر روى 
پرچم انقالب نوشته شده است، شعاِر اسالمى بودن 
اس�ت؛ پايبند بودن به مبانى دي�ن و اصول و قواعد 

دينى است؛ سلطه ستيزى است  



14
بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی در دانشگاه ها

گفتم در دنیا نسبت به این جریان علیه ما خیلی حرف است. )البته مي خواستم به 
ایشان گزارش بدهم؛ وااّل من هم هیچ رعب و خوفی از آن جنجال های جهانی نداشتم 
و بعداً هم وارد آن ماجرا شدم(. ایشان تمام خبرهای دنیا را همیشه به صورت نزدیك 
و نقد در اختیار داشتند و غالباً خبرهای جهانی را زودتر از دیگران به دست مي آوردند. 
امام)ره( در پاسِخ من با لبخند رضایتی گفتند: بله، اطالع دارم؛ اما همه ملت ها با ما 
هستند. واقعاً همین طور بود که ایشان مي فرمودند. در همان سفر، آنچنان حضور 

ملت ها در کنار ما آشكار شد که همه را مبهوت کرد.
بنابراین، او هم دوستانش را مي شناخت، و هم دشمنانش را. از دوستانش منتفع مي شد 
و به آنها اعتماد و تكیه مي کرد. بزرگترین دوستانش، شما ملت وفادار بودید، و امام چه 

خوب شما را شناخته بود./ 17

هر كس آمدني است، با من بيايد؛ رهبر يعنى اين
حقیقتاً ملت ایران از لحاظ شاخصهاي شخصیتي، کرامتي و ارزشي در نقطه اوج اند؛ 
منیع الطبع، باگذشت، باایمان، عازم، داراي شجاعت و آماد ه براي فداکاري. قبل از 
انقالب، هیچ کس اینها را به خوبي امام نمي فهمید. همان وقت من با بعضي از بزرگان 
تماس مي گرفتم؛ اما آنها تقصیر را گردن مردم مي انداختند: مردم نمي آیند، مردم 
نمي کنند، این مردم را ول کنید. امام در نقطه مقابِل آنها، این مردم را شناخت؛ به 
این مردم اعتماد کرد؛ با این مردم صادقانه حرف زد؛ منتظر نشد مردم راه بیفتند؛ اول 

خودش راه افتاد؛ رهبر یعني این. 
فرق میان رهبري مثل امام و یك راهنماي معمولي این است که راهنما اشاره میكند 
و مي گوید اگر مي خواهي فالن جا بروي، از اینجا برو؛ اما رهبر راه مي افتد و خودش به 
طرف مقصد مي رود؛ مي گوید هر کس آمدني است، با من بیاید؛ امام اینطوري بود... ما 
خیال نمي کردیم خیلي ها اینطور به میدان بیایند؛ اما آمدند؛ جان دادند، جوان دادند، 
هستي شان را دادند و هر جا براي انقالب الزم بود، ایستادند. اکثریت عظیمي از مردم 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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اینطور بودند... و من امروز پس از سالهاي متمادي وقتي تفّرس و دقت مي کنم، مي بینم 
این مردم، همان مردِم انقالب اند. یك عده به عكِس واقعیت تبلیغ مي کنند؛ یك عده 
جوان و جامعه جواِن ما را چشم بسته محكوم مي کنند؛ چرا؟ چون فالن جوان فرقش 
را از وسط باز کرده، یا زلفش را اینجا ریخته، یا به موي سرش روغن زده؛ اینها را کافي 
مي دانند براي اینكه نسل جواِن ما را محكوم کنند... قدرِ این مردم را بدانید؛ خدمت به 

این مردم را نعمت خدا بشمرید./ 18

مبارزه، فقط مردمى
راز پیروزي امام این بود که توانست این هنر بزرگ و این معجزه بزرگ را انجام دهد 
و مبارزه را به سطِح مردم بكشاند... عمده علت، عبارت بود از اینكه امام در موضع یك 
روحاني واالمقام و مورد اعتماد، از اسالم حرف مي زدند. اسالم، باور عمومِي مردم بود و 
هست... انگیزه دیني، با انگیزه هاي مادي و حزبي فرق مي کند. در انگیزه هاي مادي و 
حزبي، کسب قدرت و حكومت، بیشتر مطرح است. اشخاصي که وارد مبارزه مي شوند، 

هر کدام براي خودشان جایگاه و موضعي را تعریف مي  کنند.
 اما در حرکت دیني همه براي انجاِم تكلیف وارد مي شوند. همه مردم، با ایمان 
خودشان وارد شده بودند. شما مثاًل مي دیدید که در فالن روستا، مردم نسبت به 
مسائل پاسخ مي دهند. حاال شما ببینید اگر یك حزب سیاسي بخواهد مردِم یك 
روستاي دورافتاده را با خودش همراه نماید، چقدر باید تالش کند تا فرد فرِد آنها را 
به خودش متوجه سازد... در شهرهاي بزرگ هم همین طور بود... فراموش نمي کنم 
که در سال 41 که هنوز امام اینقدر هم معروفیت نداشتند در یكي از سخنراني هایي 
که آن سال در همان محِل درس انجام مي دادند، خطاب به دولِت آن زمان گفتند 
که اگر مثاًل به این رفتارتان ادامه دهید، من این صحراي بي پایاِن قم را از مردم پُر 
مي کنم! همه تعجب مي کردند که امام چطور از گوشه مسجدي در قم، اینطور به 
مردم مّتكي و معتقد و خاطرجمع از مردم اند. چند ماه بیشتر نگذشت؛ درسال 42 که 

او هم دوستانش را مي شناخت، و هم دشمنانش را. 
از دوستانش منتفع مي ش�د و به آنها اعتماد و تكيه 
مي كرد. بزرگترين دوس�تانش، ش�ما ملت وفادار 

بوديد، و امام چه خوب شما را شناخته بود  
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امام آن سخنراني را در مدرسه فیضّیه کردند، دو روز بعدش در تهران حادثه پانزده 
خرداد اتّفاق افتاد./ 19

چرا مردم، حرفش را مي فهميدند؟
امام، تعالیم اسالم را براي مردم بیان کردند؛ معناي حكومت را بیان کردند؛ معناي 
انسان را بیان کردند و براي مردم تشریح کردند که چه بر آنها مي گذرد و چگونه 
باید باشند. حقایقي را که اشخاص جرأت نمي کردند بگویند، ایشان به طور صریح نه 
به شكِل درِگوشي، نه به شكل شب نامه، نه آنطوري که گروهها و احزاب به صورت 
بسته و سلولهاي حزبي و براي کادرهاي حزبي بیان مي کنند؛ روان، آسان، در فضا، 
براي عموِم مردم بیان کردند. این بود که مردم پاسخ گفتند. البته از آن روزي که امام 
شروع کردند، تا آن روزي که این انقالب پیروز شد، پانزده سال طول کشید؛ پانزده 
ساِل دشوار... سختي ها گذشت و امام در تماِم این دوران، مرشدانه، حكیمانه و شجاعانه 
رهبري مي کردند و باألخره در یكي، دو ساِل آخر، این امواج خروشاِن مردمي به وجود 
آمد. هرجا که آحاد مردم با انگیزه دیني، با انگیزه خدایي و بدون چشم داشِت مادي 
وارد میدان شوند، هیچ قدرتي نمي تواند در مقابلشان ایستادگي کند. همانطور که 
امام فرمودند، آنها با همه آن ساز و برگشان، در مقابل ملِت دسِت خالِي ما نتوانستند 

بایستند؛ لذا این انقالب به وجود آمد و پیروز شد./ 20

پوالدآب ديده باكدام دعا مانوس بود؟
یك علت اینكه امام بزرگوار ما یك کلمه اش در این فضای عظیم عمومی کشور، در 
شدت و محنت، در همه حاالت اثر شگفت آوری مي گذاشت، معنویت او بود، صفای 
باطن او بود، ارتباط و اتصال او به خدا بود، اشكهای نیمه شِب او بود. فرزند امام مرحوم 
حاج سیداحمد همان وقت در زمان حیات امام به من گفت: نیمه شب که امام بلند 
مي شود، از بس گریه مي کند، این دستمالهای معمولی برای پاک کردِن اشكش کفاف 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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نمي دهد؛ مجبور است اشك چشمش را با حوله پاک کند؛ اینقدر اشك مي ریزد. آن 
مرد پوالدین، آن مردی که حوادث و لطماتی به سمت او سرازیر مي شد که یك ملت 
را تكان مي داد و او را تكان نمي داد، آن مردی که عظمت و هیمنه قدرت های جهانی 
در نظر او هیچ و پوچ بود، آن مرد در مقابل عظمت الهی، در حال دعا و استغاثه، آ نجور 

اشك مي ریخت./ 21

استغفار عاشقانه
یك بار از ایشان سؤال کردم که در میان دعاهای معروف، به کدامیك دعای از آنها 
بیشتر اُنس یا اعتقاد دارید؟ ایشان بعد از تأملی فرمودند: »دعاي کمیل و مناجات 
شعبانیه« وقتی که شما به این دو دعا مراجعه مي کنید، حالِت استغفار و انابه و استغاثه 
و تضرع به پروردگار را به شكل عاشقانه آن مشاهده مي کنید و این، همان چیزی بود 

که امام بزرگوار ما، روح و دِل خود را از آن روشن و منّور مي داشت./22

هر روز نورانى تر از ديروز
مكرراً در طول این چند سال فكر مي کردم که بخش مهمی از پیروزي های ما، ناشی از 
روحیات شخِص امام)ره( است. یعنی آن بزرگوار، عالوه بر اینكه حقاً و انصافاً یك ذاِت 
ممتاز و تربیت شده و ریاضت کشیده و روی خود کار کرده بود، اما احساس مي کردیم 
که در همین دوران انقالب هم، ایشان در دروِن خود متوقف نبودند و مثل اولیای خدا 
و وجود مقدِس پیامبر و ائمه، سیِر پیشرفت و تكامل را طی مي کردند... مؤمن، لحظه 
به لحظه در حاِل پیشرفت است. امام)ره( نیز عیناً همین طور بودند و ما آن را احساس 
مي کردیم. مثالً در ماه رمضان، ایشان معموالً هیچ مالقاتی نداشتند و بیشتر به خودشان 
مي پرداختند. بعد از ماه رمضان که انسان با ایشان مالقات مي کرد، محسوس بود که 
نوراني تر و معنوي تر شده اند. یقیناً بسیاری از موفقیت های انقالب و این ملت، ناشی از 

همان کانوِن جوشاِن منّور بود./ 23

آن م�ردى كه عظمت و هيمن�ه قدرت هاى جهانى 
در نظر او هيچ و پوچ بود، آن مرد در مقابل عظمت 

الهى، در حال دعا و استغاثه، آ نجور اشك مي ريخت  
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از حرف خود شرمنده شديم
او اهل خلوت، اهل عبادت، اهل گریه نیمه شب، اهل دعا، تضّرع، ارتباط با خدا، شعر و 
معنویت و عرفان و ذوق و حال بود. آن مردي که چهره باصالبتش دشمناِن ملت ایران 
را مي ترساند و به خود مي لرزاند، وقتي که مسائل عاطفي و انساني پیش مي آمد، یك 
انسان لطیف، یك انسان کامل و یك انسان مهربان بود. شبي در یك جلسه خصوصي، 
با دو، سه نفر از دوستان، منزل مرحوم حاج احمد آقا نشسته بودیم؛ ایشان هم نشسته 
بود. یكي از ما گفت: آقا شما مقامات معنوي و عرفاني دارید؛ چند جمله اي ما را نصیحت 
و هدایت کنید. آن مرِد باعظمتي که آنگونه اهِل معنا و اهل ُسلوک بود، در مقابل این 
جمله ستایش گونه کوتاهِ یك شاگردش، آنچنان در حاِل حیا و شرمندگي و تواضع فرو 
رفت که اثر آن در رفتار و جسم و کیفیت نشستِن او محسوس شد! در حقیقت ما 
شرمنده شدیم که این حرف را زدیم که موجب حیاي امام شد. آن مرد شجاع و آن 

نیروي عظیم، در قضایاي عاطفي و معنوي، اینگونه متواضع و باحیا بود./ 24

امام را كه بشناسى، عظمت ائمه)ع( را درك مي كنى
شخصیت عظیم رهبر کبیر ما، حقاً و انصافاً پس از پیامبران خدا و اولیای معصومین، با 
هیچ شخصیت دیگری قابل مقایسه نبود. او ودیعه خدا در دست ما، حجت خدا بر ما، 
و نشانه عظمت الهی بود. وقتی انسان او را مي دید، عظمت بزرگاِن دین را باور مي کرد. 
ما نمي توانیم عظمت پیامبر)ص(، امیرالمؤمنین)ع(، سیدالشهداء)ع(، امام صادق)ع( و 
بقیه اولیا را حتی درست تصور کنیم؛ ذهن ما کوچكتر از آن است که بتواند عظمت 
شخصیت آن بزرگمردان را در خود بگنجاند و تصور کند؛ اما وقتی انسان مي دید 
شخصیتی با عظمِت امام عزیزمان و با آن همه ابعاد گوناگون: ایمان قوی، عقل کامل، 
دارای حكمت، هوشمندی، صبر و حلم و متانت، صدق و صفا، زهد و بي اعتنایی به 
زخارف دنیا، تقوا و ورع و خداترسی و عبودیت مخلصانه برای خدا، دست نیافتنی است، 
و مشاهده مي کرد که همین شخصیت عظیم، چگونه در برابر آن خورشیدهای فروزاِن 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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آسماِن والیت، اظهار کوچكی و تواضع و خاکساری مي کند و خودش را در مقابل آنها 
ذره ای به حساب مي آورد، آنوقت انسان مي فهمید که پیامبران و اولیای معصومین)ع( 

چقدر بزرگ بودند./ 25

دسِت غيب و ديدارى كه برگزار نشد
چند روز قبل از پایان سال 65 که خدمت امام بودیم، چون یكی از روزهای فروردین 
66 با والدت یكی از ائمه)ع( مصادف مي شد، من و آقای هاشمي رفسنجانی و حاج 
احمد آقا اصرار کردیم که ایشان در حسینیه جماران با مردم دیداری داشته باشند. امام 
استنكاف کردند و قاطع گفتند: حالش را ندارم. من در ایام نوروز به مشهد رفته بودم و 
آقای هاشمی هم از جبهه دیدار داشتند. در همان روزها، ناگهان قلِب امام مشكلی پیدا 
مي کند و چون حاج احمد آقا که حق بزرگی بر گردن همه ملت دارد و امام را در این 
چند سال حفظ کرد همه وسایل را برای بهبود امام)ره( مهیا کرده بود، فوراً به وضعیت 
جسمی ایشان رسیدگی شد و خطر برطرف گردید. وقتی در بیمارستان بر بالین ایشان 
حاضر شدم، عرض کردم: چقدر خوب شد که آن شب اصرار ما را برای مالقات با مردم 
نپذیرفتید؛ وااّل اگر خبِر این مالقات اعالم مي شد، مردم به زیارت شما مي آمدند و 
آنوقت شما با این حال نمي توانستید مردم را مالقات کنید و انعكاس آن در دنیا خوب 
نبود. این کارِ شما، خواست خداوند و کمك الهی بود و در آن زمان تصمیم بجایی 
گرفتید. ایشان در پاسخ من گفتند: آنطور که من فهمیدم، مثل این که از اول انقالب تا 

حاال، یك دست غیبی در همه کارها دارد ما را هدایت و پشتیبانی مي کند./ 26

اى كاش حرف هايشان ضبط مي شد
امام)ره( یك انسان مهذب بود. دشمنان داخلی و خارجِی او نیز این ویژگی را قبول 
داشتند. آن گروگان آمریكایی که چهارصد و چهل و چهار روز در ایران اسیر بوده و 
طبیعتاً همه آن ماجراها را از چشم امام مي دیده است، مصاحبه مي کند و مي گوید: من 

او وديعه خدا در دست ما، حجت خدا بر ما، و نشانه 
عظمت الهى بود. وقتى انسان او را مي ديد، عظمت 

بزرگاِن دين را باور مي كرد  
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از کسانی نیستم که از فوت امام خوشحال شوم. او ارزشهای اخالقِی مخصوِص خودش 
را داشت و هیچ کس در حّد او نبود./ 27

افول خورشيد فروزان
حاال که خورشید فروزان وجود او به افول گراییده و دیگر در این دنیای ظلمانی 
اکنون  مي کردند،  نگاهش  عناد  و  انكار  چشم  به  دیروز  تا  که  کسانی  نیست، 
روز  چند  این  در  که  فهایی  حر  کرده اند!  باز  زبان  او  مناقِب  و  فضایل  ذکر  به 
عبرت انگیز  واقعاً  شد،  زده  جهان  سیاسِی  شخصیتهای  و  خبرگزاري ها  توسط 
بزنند؛  را  حرفها  این  امام  درباره  نبودند  حاضر  پیش  هفته  یك  تا  اینها  است. 
اما امروز این حقایق را مي گویند و اعتراف مي کنند! امروز جمعی از رهبران نهضت های 
بزرگ و معروف اسالمِی دنیا برای ابرازِ همدردِی خود، با من مالقات داشتند. ای کاش 
حرفهای آنها عیناً ضبط شده بود و به گوش مردِم ما مي رسید، تا مي دیدند که چگونه 
امواج ساطع شده از آن کانون جوشان و خروشان و آن مرکِز بي نظیر نور و حرارت، 
به مسلمانان و انسانهای مظلوم و مستضعف و تحقیرشده دنیا، جان و روح و قدرت 
داده است و توانسته اند در برابر سیل تهاجم ها و دشمني ها ایستادگی کنند. همین 
چهره های معروف نهضتهای اسالمِی لبنان، فلسطین، افغانستان و کشورهای دیگر که 

اسم آنها را شنیده اید، به من مي گفتند: ما یتیم شدیم./ 28

سالِم مرا به امام برسانيد
مردم در آفریقاي جنوبي از تبعیض نژادي رنج مي بردند. همان روزها با اینكه هنوز 
حكومت تبعیِض نژادي بر سر کار بود، روشنفكران آفریقاي جنوبي نسبت به امام و 
مبارزاِن اینجا اظهار ارادت مي کردند و در مقابل اینها تعظیم مي نمودند. همین کسي 
که بعداً از زندان آزاد و رئیس جمهورِ آنجا شد، آن موقع در زندان بود. بنده براي 
دیداري به زیمبابوه رفته بودم؛ او از داخل زندان به من پیغام داد که سالم مرا به امام 

حاال كه خورش�يد فروزان وجود او به افول گراييده 
و ديگ�ر در اين دنياى ظلمانى نيس�ت، كس�انى كه 
تا ديروز به چش�م انكار و عن�اد نگاهش مي كردند، 

اكنون به ذكر فضايل و مناقِب او زبان باز كرده اند  
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برسانید. بعد هم با همان روشي که اینها از امام خمیني یاد گرفته بودند، وارد میدان 
شدند و توانستند حكومت را از دست فعاالن و حكومت تبعیض نژادي بگیرند و قبضه 
کنند. کشور همسایه آنها و بسیاري از جاهاي دیگر دنیا همه همین طور عمل کردند. 

بنابراین، انقالب زنده است./ 29
 

كارهاى بزرگ، دِل بزرگ مي خواهد
مرحوم آیت اهلل طالقاني که هم روحاني و داراي مقامات علمي و هم آدِم سیاسي و 
زندان رفته بود و از مبارزه هم اصالً نمي ترسید، به من گفت: » آن روز که امام مطرح 
کرد که شاه و حكومت سلطنتي باید برود، من تخطئه کردم و گفتم چه حرفها 
مي زند! مگر مي شود؟!«... تا همین اواخر، حّتي مردي مثل مرحوم طالقانِي مؤمِن مبارزِ، 
مي گفت: »امكان ندارد!« بعد ایشان به من گفت: ـ مضمون حر فشان این بود که ـ 

»این مرد، به جاي دیگري مّتصل است و از جاي دیگري حرف مي زند«/30

اگراحمد را هم شكنجه كنند در باطن قلبم هم متزلزل نخواهم شد...
یقین دارم، آن پیرمرد نوراني، عالم و عارف که این انقالب با دست تواناي او بنا، غرس، 
آبیاري و میوه چیني شد، اگر در جواني، آن راز و نیازها و آن تفكرها و توّسلها را نداشت 
و آن دِل نوراني در او پدید نمي آمد، این کارهاي بزرگ از او صادر نمي شد. مرحوم حاج 
میرزا جواد آقاي تهراني که از علماي بسیار مؤمن، زاهد و خالص در مشهد بود، نزدیك 
سي ساِل پیش، به بنده گفت:  »من در جواني براي تحصیل به قم رفتم و امام را در حرم 
مطهر دیدم. نمي شناختم ایشان کیست. دیدم که یك سّید طلبه جوان و نوراني در 
حرم ایستاده، تحت الحنك را انداخته، نماز مي خواند و اشك مي ریزد و تضّرع مي کند. 
مجذوبش شدم و از بعضي پرسیدم این آقاي نوراني کیست؟... وقتي آقا روح اهلل، در 
دوره جواني، آن سرمایه و ذخیره را پدید مي آورند، آنوقت در سّن هشتاد سالگي، امام 

و بنیانگذار حكومت جمهوري اسالمي مي شوند«....

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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درباره سّید احمد آقا، مطلبي را فرمودند که مضموِن آن، این بود که »اگر این احمد 
را بگیرند یا شكنجه کنند و یا بكشند، من در باطِن قلبم هم متزلزل نخواهم شد. نه 
اینكه بخواهم خودم را نگهدارم؛ تظاهر و تصّبر کنم« مفهوم »ال تّحرکه العواصف و قور 

عندالحزائز« این است./ 31

تا آخرين لحظات ذكر گفتند
ایشان تا آخرین لحظات حیاتشان، ذکر و نماز و دعا را از دست ندادند. حاج احمد 
نماز  آقا مي گفتند: پیش از ظهر روز آخِر حیات امام)ره(، ایشان روی تخت دایماً 
مي خواندند. مدتی گذشت، بعد پرسیدند: ظهر شده است؟ گفتم: بله. آن وقت خواندِن 
نماز ظهر و عصر با نوافلش را شروع کردند. بعد از اتماِم نماز، مشغوِل ذکر گفتن شدند 
و تا لحظاتی که در حالت اغما بسر مي بردند، مرتب پشت سر هم مي گفتند: »سبحان 
اهلل و الحمدهلل و الاله ااّلاهلل و اهلل اکبر« ما که رهبرمان را دوست داریم، باید به کارها و 

روحیات او توجه کنیم و از آن درس بگیریم./ 32

قيام هلل
این آیه، مّد نظر امام عزیزمان در طول زندگي اش بود: »قل انما اعظكم بواحده ان تقومو 
اهلل« سالها پیش، نوشته ایشان در دفتر یادبود مرحوم وزیری را در یزد زیارت کردم. 
آن مرحوم... نوشته امام را که در سالهای دهه بیست نوشته بودند »قیامِ هلل« به من 
نشان داد. اصالً محور حرف در نوشته ایشان، قیاِم هلل بود. آن ذهن جّواِل وسیع و دید 
حكیمانه ایشان، این قیاِم هللَّ را در آن دوران که تازه از اختناِق رضاخانی بیرون آمده 
بودند بر کارهایی که احساس مسئولیت مي کردند، منطبق ساخت. یكی دو صفحه 
نوشته بودند. آن نوشته، حاکی از یك حرکِت ارتجاعی نبود و معلوم مي شود در ذهن 
شریف ایشان و در تمام مراحل زندگی »ان تقوموا هلل مثنی و فرادی« سابقه داشته 
است... همه دیدند که حرکت و گفتن و سكوتش، برای خداست و هر کاری که انجام 

اگر اين احمد را بگيرند يا ش�كنجه كنند و يا بكشند، 
من در باطِن قلبم هم متزلزل نخواهم شد. نه اينكه 
بخواهم خودم را نگهدارم؛ تظاهر و تصّبر كنم مفهوم 

»ال تّحركه العواصف و قور عندالحزائز« اين است  
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مي داد، با قصد قیاِم هلل بود. تنها همین یك چیز هم بود که موجب شد بدست آن 
بزرگوار که قطعاً مرتبه تالِی پیامبران و ائمه)ع( بود یك معجزه اتفاق بیفتد. این چیزی 
که اتفاق افتاده و تحول عظیِم جهانی که به دنبال انقالب اسالمی پدید آمده، واقعاً یك 

معجزه است./ 33

براى اداى تكليف حركت كنيم
ایشان مكرر مي گفتند که ما برای ادای تكلیف حرکت مي کنیم، حّتی برای پیروزی هم 
تالش نمي کنیم. البته، پیروزی را دوست مي داریم... اگر من پیروز شدم، اما از خدا دور 
گشتم، مغلوب شده ام. اگر من خدای نكرده به هدفم دست نیافتم، اما تكلیفم را انجام 

دادم، این پیروزی و پیشرفت است./ 34
 

مگر نمي بينيد در دنيا چه مي گذرد؟
امام یك وقتی فرمودند بعضی منتظرند که دنیا پُر از ظلم و جور بشود، تا امام زمان 
بیاید. بعد ایشان فرمودند دنیا امروز پُر از ظلم و جور است، مگر نمي بینید در دنیا چه 
مي گذرد؟ مگر نمي بینید با ملتها چه مي شود؟ مگر نمي بینید با انسانیت چه جوری 
دارد رفتار مي شود؟ مگر نمي بینید عدالت چگونه بكلی در انزواست؟... نظام جمهوری 
اسالمی فریاِد رسا و بلند و متكی به تفكری است که در قبال این حرکت عظیم و 

وحشیانه و کورکورانه بلند شده؛ یك چنین مسئله ای است./ 35 

اسالِم ناب در مقابل اسالِم آمريكايى
اولین و اصلي ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام، مسئله اسالِم ناِب محمدی است؛ 
یعنی اسالِم ظلم ستیز، اسالِم عدالتخواه، اسالِم مجاهد، اسالم طرفدارِ محرومان، اسالم 
مدافِع حقوِق پابرهنگان و رنج دیدگان و را در »اسالم آمریكائی« مستضعفان. در مقابل 
این اسالم، امام اصطالِح فرهنگ سیاسِی ما وارد کرد. اسالم آمریكائی یعنی اسالِم 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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تشریفاتی، اسالِم بي تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زیاده خواهی، اسالم بي تفاوت در 
مقابِل دست اندازی به حقوق مظلومان، اسالِم کمك به زورگویان، اسالم کمك به اقویا، 
اسالمی که با همه اینها مي سازد. این اسالم را امام نامگذاری کرد: اسالم آمریكائی. فكِر 
اسالم ناب، فكر همیشگِی امام بزرگوارِ ما بود؛ مخصوص دوران جمهوری اسالمی نبود؛ 
منتها تحقق اسالم ناب، جز با حاکمیت اسالم و تشكیل نظام اسالمی، امكان پذیر نبود. 
اگر نظام سیاسِی کشور بر پایه شریعت اسالمی و تفكر اسالمی نباشد، امكان ندارد 
که اسالم بتواند با ستمگران عالم، با زورگویان عالم، با زورگویان یك جامعه، مبارزه 
واقعی و حقیقی بكند. لذا امام حراست و صیانت از جمهوری اسالمی را، اَوجِب واجبات 
مي دانست... چون صیانِت اسالم به معنای حقیقِی کلمه وابسته به صیانت از نظام 
سیاسِی اسالمی است. بدون نظام سیاسی، امكان ندارد. امام، جمهوری اسالمی را مظهر 
حاکمیِت اسالم مي دانست... امام که دنبال قدرت شخصی نبود؛ امام دنبال این نبود که 
خودش بتواند قدرتی پیدا کند. مسئله امام، مسئله اسالم بود؛ لذا پای جمهوری اسالمی 

ایستاد. این مدل نو را امام به دنیا عرضه کرد؛ یعنی مدِل جمهوری اسالمی./ 36

اسالم ناب، دشمن مي سازد؛ اين چيِز تازه اى نيست!
روزی که ما پشت سِر امام عزیز و علمدارِ اسالم ناب، شعارهای اسالِم واقعی را مطرح 
ابرقدرتها در مقابل ما صف آرایی  و  مي کردیم، مي دانستیم که دشمن ها و قدرتها 
مي کنند. در صدر اسالم هم همین گونه بود. آن روزی که یهودیها و منافقان و کفار 
و مشرکان، جنگ احزاب و خندق را بوجود آوردند، مؤمنین واقعی گفتند: »هذا ما 
وعدنا اهلل و رسوله« این، چیز تازه ای نیست. خدا و رسولش به ما گفته بودند که بدها 
و شریرها و فاسدها علیه شما همدست خواهند شد. بنابراین، آنها چون صدِق وعده 
الهی را دیدند، ایمان شان قویتر شد. هرجا که اسالِم واقعی آشكار شد، اگرچه قدرتهای 
خبیث و پلید در مقابل آن صف آرایی کردند، اما انسانهای پاک و دلهای مطهر، با همه 
توان و وجود از آن حمایت کردند. چرا ده میلیون انساِن عزادار در ایام رحلت امام)ره( 

ما ب�راى اداى تكلي�ف حركت مي كني�م، حّتى براى 
پيروزى هم تالش نمي كنيم. البته، پيروزى را دوست 
مي داريم... اگر من پيروز شدم، اما از خدا دور گشتم، 

مغلوب شده ام  
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گرد پیكر مطهِر آن بزرگوار آنگونه بر سر و سینه خود مي زدند؟ چرا صدها میلیون 
مسلمان در سرتاسر عالم، اینطور عزادار و داغدار شدند؟ محبوبیت اماِم ما بخاطر چه 
بود؟ جواب، یك کلمه است: بخاطر اسالم. خوِد آن بزرگوار این نكته را به ما یاد داد و 
خود او به ما فهماند و تأکید کرد که بخاطر اسالم، خدا دلها را متوجه انقالب و رهبر 
و ملت ایران کرد... این اسالم است که دلها را جذب و جمع مي کند و نیرویی عظیم 
و شكست ناپذیر بوجود مي آورد. راز اصلی، همین نكته است، که ما باید آن را درست 

درک کنیم و همیشه به یاد داشته باشیم./37

هم جمهورى، هم اسالمى
اساسي ترین مسئله در جمهوری اسالمی، مبارزه با حاکمیت های زورگویانه و اقتدارطلِب 
دنیاست که در شكلهای مختلف خودش را نشان مي دهد. حكومت دیكتاتوری و 
اقتدارطلب، فقط حكومت پادشاهان نیست... آن زمان دیكتاتوری های چپ وجود 
داشت، که دیكتاتوری یك حزبی در کشورها بود... یك نوع دیكتاتوری هم دیكتاتورِی 
سرمایه داران است که در نظامهای بظاهر مردم ساالر نظامهای لیبرال دموکراسی تجلی 
پیدا مي کند... منتها دیكتاتورِی بسیار هوشمندانه و غیرمستقیم؛ در واقع دیكتاتوری 

سرمایه دارها و صاحبان ثروتهای بزرگ است.
امام، جمهوری اسالمی را در مقابل این طاغوتهای بشری بوجود آورد؛ اسالم را که در 
دِل اسالمیت، تكیه به مردم و رأی مردم و خواسِت مردم وجود دارد معیار اصلِی این 
نظام قرار داد. بنابراین جمهوری اسالمی، هم جمهوری است، یعنی متكی به آراء مردم 
است؛ هم اسالمی است، یعنی متكی به شریعت الهی است. این یك مدل نو است؛ این، 
یكی از شاخصهای عمده در خط امام است. هر کسی درباره حاکمیت نظام جمهوری 
اسالمی برخالف این فكر کند، برخالف فكِر امام است؛ مدعی نشود که او دنباله رو 
امام است، در عین حال این فكر را دارد؛ نه، فكر امام این است. این، واضح ترین خط از 

خطوط اندیشه امام است./ 38

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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انسانهاى بزرگ با جاذبه و دافعه هاى بزرگ
یك شاخص دیگر... مسئله جاذبه و دافعه امام بود. انسانهای بزرگ، جاذبه و دافعه شان 
هم میدان وسیع و گسترده ای دارد. همه جاذبه و دافعه دارند. شما با رفتار خودتان، 
یكی را به خودتان عالقه مند و متمایل مي کنید، یكی هم از شما مي رنجد؛ این جاذبه 
و دافعه است. اما انسانهای بزرگ، جاذبه شان یك طیف وسیعی را بوجود مي آورد؛ 
دافعه آنها هم همین طور، یك طیف عظیمی را بوجود مي آورد. جاذبه و دافعه امام 
تماشائی است. آنچه که مبنا و معیارِ جاذبه امام و دافعه امام بود، باز مكتب بود، اسالم 
بود؛ درست همان طوری که امام سجاد)ع( در دعای صحیفه سجادیهـ  دعای ورود در 
ماه رمضان ـ به خداوند متعال عرض مي کند...: »و ان نسالم من عادانا«؛ پروردگارا! از 
تو مي خواهیم که با همه دشمناِن خودمان صلح کنیم، سلم و مدارا پیشه کنیم. بعد 
بالفاصله مي فرمایند: »حاشی من عودی فیك و لك فأنه العدّو الّذی النوالیه و الحرب 
الّذی« مگر آن دشمنی که من بخاطِر تو با او دشمنی کردم، در راه تو با او دشمنی 
کردم. این دشمنی است که ما هرگز با او دم از آشتی نخواهیم زد و دل ما با او صاف 

نخواهد شد./ 39

كمونيستها، ليبرالها و ُمرتجعين را قاطعانه طرد كرد
دشمنِی بخاطر مكتب، برای امام بسیار جدی بود. همان امامی که از اول شروع نهضت 
در سال 1341 روی توده مردم، انواع و اقسام افكارِ گوناگون در میان مردم، این جور 
آغوش باز کرده بود، مردم را از اهل هر قومی، از اهل هر گروه و مذهبی، با آغوش 
باز مي پذیرفت، همین امام در اول انقالب یك مجموعه هائی را از خود طرد کرد. 
کمونیست ها را صریح طرد کرد. آن روز برای خیلی از ما که در اول انقالب دست اندرکار 
مبارزه بودیم، این کارِ امام عجیب بود... در مقابل لیبرال مسلك ها و د لباختگان به 
نظام های غربی و فرهنگ غربی، امام قاطعیت نشان داد... مرتجعین را کسانی که 

آن روز ب�راى خيلى از ما  اي�ن كاِر امام عجيب بود... 
در مقابل ليبرال مسلك ها و د لباختگان به نظام هاى 

غربى و فرهنگ غربى، امام قاطعيت نشان داد  
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حاضر نبودند حقائق الهی و روح قرآنِی احكام اسالمی را قبول کنند و تحوِل عظیم را 
بپذیرند از خودش طرد کرد. امام بارها مرتجعین را با تعبیرات سخت و تلخ محكوم 
کرد، از خود دور کرد... امام در همین وصیتنامه خطاب مي کند به کمونیست هائی که 
در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند... به اینها مي گوید: شما 
داخل کشور بیائید و مجازاتی را که قانون و عدالت برای شما مي گذارد، تحمل کنید و 
مجازات شوید. یعنی بیائید اعدام را، یا حبس را، یا سایر مجازاتها را تحمل کنید، برای 
اینكه خودتان را از عذاِب الهی و نقمِت الهی نجات دهید. با اینها دلسوزانه حرف مي زند. 
مي فرماید: اگر شهامت این را هم ندارید که بیائید مجازات خودتان را قبول کنید، الاقل 
آنجا که هستید، راهتان را عوض کنید، توبه کنید؛ با ملت ایران، با نظام اسالمی، با 

حرکت اسالمی مقابله نكنید؛ برای قدرتمندان و زورگویان، پیاده نظام نباشید./ 40

سيا و موساد و سلطنت طلب و منافق، همه در خّط امام؟!
تولّی و تبّری در عرصه سیاست هم باید تابع تفكر و فكر و مبانِی اسالمی و مذهبی 
باشد؛ اینجا هم باید انسان مالک و معیار را این قرار بدهد؛ ببیند خدای متعال از او چه 
مي خواهد. با این روشی که امام در پیش گرفته بود و در گفتار و کردار او منعكس بود، 
نمي شود انسان خود را در خّط امام بداند، دنباله رو امام بداند، اما با کسانی که صریحاً 
پرچم معارضه با امام و اسالم را بلند مي کنند، خودش را در یك جبهه تعریف کند. 
نمي شود قبول کرد که آمریكا و انگلیس و سیا و موساد و سلطنت طلب و منافق بر روی 
یك محوری توافق کنند، حول یك محوری جمع بشوند، بعد آن محور باز ادعا کند 
که من خّط امامم! این نمي شود، این قابل قبول نیست. نمي شود با هر کس و ناکسی 
ائتالف کرد. باید ببینیم دشمناِن دیروزِ امام در برابر ما چه موضعی مي گیرند... این 
معیار است، این یك مالک است. امام هم بارها بر همین تكیه مي کرد. امام مي فرمود 
در نوشته جات امام وجود دارد، در اسناد قطعِی فرمایشاِت امام این هست که اگر از ما 

تعریف کردند، بدانیم که خیانتكاریم. این خیلی مهم است./ 41

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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تصميم گيرى بر اساس محاسبات معنوى و الهى
یك شاخص دیگر در مشی امام و خط امام که خیلی مهم است، مسئله محاسبات 
معنوی و الهی است. امام در تصمیم گیري های خود، در تدابیر خود، محاسبات معنوی 
را در درجه اول قرار مي داد. یعنی چه؟ یعنی انسان برای هر کاری که مي خواهد بكند، 
در درجه اول هدفش کسِب رضای الهی باشد؛ کسب پیروزی نباشد، بدست گرفتِن 
قدرت نباشد، کسب وجاهت پیش زید و عمرو نباشد. هدف اول، رضای الهی باشد. این 
یك. بعد هم به وعده الهی اطمینان و اعتماد داشته باشد. وقتی انسان هدفش رضای 
خدا بود، به وعده الهی هم اعتماد و اطمینان داشت، آن وقت دیگر یأس معنا ندارد، 

ترس معنا ندارد، غفلت معنا ندارد، غرور معنا ندارد.
امام آن وقتی که تنها بود، مبتالی به ترس نشد، مبتالی به یأس نشد؛ آن وقتی هم که 
همه ملت ایران یكصدا ناِم او را فریاد زدند، بلكه ملتهای دیگر هم به او عشق ورزیدند 
و این را ابراز کردند، دچار غرور نشد. آن وقتی که خرمشهر به وسیله متجاوزین عراقی 
از دست رفت، امام مأیوس نشد؛ آن وقتی هم که خرمشهر را رزمندگان ما با دالوری 
و فداکاری خود گرفتند، امام مغرور نشد؛ فرمود »خرمشهر را خدا آزاد کرد« یعنی ما 
هیچ کاره ایم. در همه حوادث گوناگون دوران زعامِت آن بزرگوار، امام همین جور بود. 
آن وقتی که تنها بود، وحشت نكرد؛ آن وقتی که غلبه و قدرت با او بود، مغرور نشد؛ 

غفلت هم نكرد. این، اعتماد به خداست. وقتی رضای خدا بود، قضیه این است./ 42

به وعده الهى اعتماد مي كرد
به وعده الهی باید اعتماد کرد. خدای متعال در سوره »انّا فتحنا « مي فرماید: »ویعّذب 
المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الّظانّین باهلل ظّن الّسوء«  خصوصیت 
منافق و مشرک از جمله این است که به خدا سوءظن دارند، وعده الهی را قبول 
ندارند، باور ندارند. اینكه خدا مي گوید: »و لینصرّن اهلل من ینصره«   این را آدم مؤمن 

امام مي فرمود در نوش�ته جات امام وجود دارد، در 
اسناد قطعِى فرمايشاِت امام اين هست كه اگر از ما 
تعريف كردند، بدانيم كه خيانتكاريم. اين خيلى مهم 

است  
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با همه وجود قبول دارد؛ منافق این را قبول ندارد. خداوند مي فرماید: »علیهم دائرة 
الّسوء و غضب اهلل علیهم و لعنهم و اعّد لهم جهّنم و ساءت مصیرا«  کسانی که به خدا 
سوءظن دارند، وضعیت شان اینجور است. امام به وعده الهی اطمینان داشت. ما برای 
خدا مجاهدت مي کنیم، قدم برای خدا برمي داریم، همه تالش خودمان را به میدان 
مي آوریم؛ نتیجه را خدای متعال آنچنان که وعده فرموده است تحقق خواهد داد. ما 
برای تكلیف کار مي کنیم؛ اما خدای متعال بر همین عمِل برای تكلیف، بهترین نتیجه 
را به ما خواهد داد. این یكی از خصوصیات مشی امام و خّط امام است. راه انقالب، 

صراط مستقیِم انقالب، این است.// 43

قوِل َسديد، اين جورى حرف بزنيم
یكی از چیزهائی که در همین زمینه وجود داشت، رعایت تقوای عجیِب امام در همه 
امور بود. تقوا در مسائل شخصی یك حرف است؛ تقوا در مسائل اجتماعی و مسائل 
سیاسی و عمومی، خیلی مشكل تر است، خیلی مهمتر است، خیلی اثرگذارتر است. 
ما نسبت به دوستانمان، نسبت به دشمنانمان چه مي گوئیم؟ اینجا تقوا اثر مي گذارد... 
اگرقضاوِت شما درباره آن کسی که با او مخالفید و با او دشمنید، غیر از آن چیزی 
باشد که در واقع وجود دارد، این تعّدی از جاده تقواست... »ایّها الّذین امنوا اتّقوا اهلل و 
قولوا قوالً َسدیداً«. قوِل َسدید، یعنی استوار و درست؛ این جوری حرف بزنیم... جوانهای 
انقالبی و مؤمن و عاشِق امام، که حرف مي زنند، مي نویسند، اقدام مي کنند؛ کاماًل 
رعایت کنید. این جور نباشد که مخالفت با یك کسی، ما را وادار کند که نسبت به آن 
کس از جاد ه حق تعّدی کنیم... ظلم نباید کرد. به هیچ کس نباید ظلم کرد... درباره 
زیدی که شما او را قبول ندارید، دو جور مي شود حرف زد: یك جور آنچنانی که درست 
منطبق با حق است، یك جور هم آنچنانی که در آن آمیزه ای از ظلم وجود دارد. این 
دومی، بد است؛ باید از آن پرهیز کرد. درست همانی که حق است، صدق است و شما 
در دادگاه عدل الهی مي توانید راجع به آن توضیح دهید، بگوئید، نه بیشتر. این یكی 

ام�ام به وع�ده اله�ى اطمينان داش�ت. ب�راى خدا 
مجاهدت مي كنيم، قدم براى خدا برمي داريم، همه 
تالش خ�ود را به ميدان مي آوري�م؛ نتيجه را خداى 

متعال آنچنان كه وعده فرموده تحقق خواهد داد  
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از خطوط اصلی حرکت امام و خط امام است که ماها باید به یاد داشته باشیم./ 44

مالك، حاِل فعلِى افراد است
امام بارها فرمود، قضاوت در مورِد اشخاص باید با معیار حاِل کنونِی اشخاص باشد. 
گذشته اشخاص، مورد توجه نیست. گذشته مال آن وقتی است که حال فعلی معلوم 
نباشد. انسان به آن گذشته تمسك کند و بگوید: خوب، قبالً این جوری بوده، حاال 
هم البد همان جور است. اگر حال فعلِی اشخاص در نقطه مقابل آن گذشته بود، آن 
گذشته دیگر کارائی ندارد. این همان قضاوتی بود که امام امیرالمؤمنین)ع( با جناب 
طلحه و جناب زبیر کرد. شما باید بدانید طلحه و زبیر مردمان کوچكی نبودند... یكی از 
آن اشخاصی که پای منبر جناب ابی بكر بلند شد و از حّق امیرالمؤمنین دفاع کرد، زبیر 
است. این سابقه زبیر است. مابین آن روز و روزی که زبیر روی امیرالمؤمنین شمشیر 
کشید، فاصله 25 سال است... امیرالمؤمنین با اینها چه کرد؟ جنگید... یعنی آن سوابق 
محو شد، تمام شد. امام مالکش این بود، معیارش این بود. بعضی ها با امام از پاریس 
تو هواپیما بودند و آمدند ایران؛ اما در زماِن امام بخاطِر خیانت اعدام شدند! بعضی ها 
از دورانی که امام در نجف بود و بعد که به پاریس رفت، با ایشان ارتباط داشتند، در 
اول انقالب هم مورد توجه امام قرار گرفتند؛ اما بعد رفتار اینها، موضع گیری های اینها 
موجب شد که امام اینها را طرد کرد، از خودش دور کرد. میزان، وضعی است که امروز 

بنده دارم... مبنای نظام اسالمی این است و امام این جوری عمل کرد./ 45

اميد مردم از بين نرود
همیشه و در همه دوره ها یكی از کارهای دشمن، جدا کردن و بی اعتماد کردِن مردم به 
مدیران و کارگزاران بوده... لذا بود که در آن زمان، امام بزرگوار با وجود اعتراض هائی که 
به بعضی از عملكردهای مسئولین و کارگزاران کشور داشتند، همیشه در موضع مدافِع 
آنها قرار مي گرفتند. این معنایش این نبود که امام از جزئیات کارها دفاع مي کند؛ نه. 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب



33
بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی در دانشگاه ها

اما امام سینه سپر مي کرد. در مقابل کارگزاران و مسئولین نظام اگر کسی سنگ اندازی 
مي کرد، موجب بی اعتمادِی مردم به اینها مي شد، امام مي ایستادند... نباید بخاطر یك 
عملكردی در یك گوش های، مسئولین نظام را اعم از قوه مجریه یا قوه مقننه یا قوه 
قضائیه، در چشم مردم بي اعتبار کرد. چون مردم اگر چنانچه احساس کردند که این 
دستگاههای عظیم نمي توانند مورد اعتماد قرار بگیرند، امید مردم از بین خواهد رفت. 

فكر این را باید بكنند./ 46

مرتب مي گفت اقتصاد را بدهيد دسِت مردم
در آن سالهای دهه 60 که آقایان همین طور به سمت روزبه روز غلیظ تر کردِن اقتصاد 
دولتی مي رفتند، من مثال مي زدم و مي گفتم فرض کنید یك موتوری است که مي تواند 
این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه مي روید، یا خودتان پشت فرمان 
مي نشینید و هدایتش مي کنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و همه باری را که 
توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، ِهن و ِهن دارید جلو مي روید؛ هم 
نمي رسید، هم خسته مي شوید، هم همه بار حمل نمي شود، هم این موتور اینجا بیكار 
مي ماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها مي گفتیم، اثر هم 
نمي کرد. امام هم هرچه مي گفتند به مردم بدهید، اینها مي گفتند مراد از مردم، بخش 
خصوصی نیست مراد نظِر امام را توجیه مي کردند! مردم یعنی توده مردم. به توده مردم 
چه جوری مي شود کمك کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده مردم کمك 

کند. فرمایش امام را این جوری معنا مي کردند! خوب، این توجیه، غلط بود./ 47

خّط امام يعنى...
خّط امام، یعني آن مسلك و سلوک حكومتِي امام اّمت. یعني چیزي که تفسیرکننده 
نظام جمهوري اسالمي است. جمهوري اسالمي، مي تواند با جهت گیریهاي مختلفي 
تحقق یابد. آنچه که این جهت گیري ها را به صواب نزدیك مي کند و مورد قبول و 

امام بارها فرمود، قضاوت در مورِد اشخاص بايد با 
معيار حاِل كنونِى اش�خاص باشد. گذشته اشخاص، 
مورد توجه نيس�ت. گذشته مال آن وقتى است كه 

حال فعلى معلوم نباشد  
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اعتقاِد امام)رض( بوده است، اینهاست: 
1ـ سازش ناپذیري با استكبار

اّول، ایستادگي در برابر تحمیل و نفوِذ قدرتهاي خارجي و نداشتن سِر سازش با این 
قدرتها. این، اّولین مشّخصه حرکت امام بزرگوارِ ماست.

2ـ مبارزه با نفس
دوم، اهتمام به تعّبد و عمل فردي و ایستادگي در برابر سلطه شیطان نفس و وسوسه هاي 
نفساني. این دو مطلِب بزرگ و این دو میدان مبارزه را، امام از هم جدا نمي کردند و در 
صحنه اجتماع و سیاست، در مقابل شیطان بزرگ و شیطان هاي قدرت مي ایستادند. 

در صحنه درون وجود انسان، امام با نفس مبارزه مي کردند...
3ـ تكیه بر ملت ها

دانستِن آنها بود. امام »اصل« سوم، اهمیت دادن به توانایِي ملتها و با ملتها سخن 
مي گفتند و معتقد بودند که تحّوالت بزرِگ عالم، اگر بدست ملتها انجام گیرد، غیر قابل 

شكست است...
4ـ وحدت مسلمین

چهارم، اصرار بر وحدِت مسلمین و مبارزه با تفرقه افكنِي استكبار. 
5ـ روابط سالم با دولت هاي جهان

پنجم، اصرار بر ایجاد روابط سالِم دوستانه با دولتها؛ مگر استثناهایي که هرکدام 
استداللي قوي پشت سرش بود. امام به ما یاد دادند که جمهوري اسالمي، در سطح 
عالم مي تواند و باید از روابط سالمي با دولت ها برخوردار شود... اما رابطه با بقیه دولتها، 

بسته به مصالح نظام جمهوري اسالمي است و اصل بر ایجاد ارتباط است.
6ـ شكستن تحجر و التقاط و التزام به اسالم ناب

ششم، اصرار بر شكستن حصارِ تحّجر و التقاط در فهم و عمل اسالمي و التزام به اسالم 
ناب. هم تحّجر، از دیدگاه امام در بیان و عمل مردود بود، هم التقاط.

7ـ عدالت اجتماعي و نجات محرومین

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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هفتم، نقش محوري دادن به نجات محرومین و تأمین عدالت بودند. در منطق و در 
»اصل«، اجتماعي. همیشه، مردم در چشم امام خّط حكومتي اماِم اّمت، محرومان و 
مستضعفان محورِ تصمیم گیري ها محسوب مي شدند و همه فّعالیت هاي اقتصادي و 

امثال آن، بر محور نجات محرومین از محرومیت ها بود.
8ـ مبارزه با رژیم صهیونیستي بدون هیچ اغماضي

هشتم، توّجه ویژه به مبارزه با رژیم اشغالگِر قدس و رژیم غاصب صهیونیستي بود... از 
اموري که در نظر امام اّمت به هیچ وجه براي ملتهاي مسلمان قابل اغماض نبود، مبارزه 

با صهیونیست ها بود...
9ـ حفظ وحدت ملي

نهم، حفظ وحدت ملي و ایجاد یكپارچگي در میان ملت ایران و اصرار بر مقابله و مبارزه 
با هر شعار تفرقه افكنانه. 

10ـ حفظ مردمي بودن حكومت
دهم، حفظ مردمي بودِن حكومت و ایجاد رابطه با مردم و حفظ ارتباط با آنها. لذا امام، 
هم به مسئولین سفارش مي کردند که »از مردم جدا نشوید؛ با مردم باشید؛  به فكر 
مردم باشید« و خالصه، رابطه را از طرف مسئولین تأمین مي کردند؛ هم متقابالً به مردم 
سفارش مسئولین و دولت ها را مي کردند. یعني امام با کساني که ارگانهاي نظام و دولت 

را تضعیف مي نمودند، به نحوي از انحا مقابله مي کردند.
11ـ ارائه الگوي موفق از حكومت اسالمي به جهان

یازدهم، اصرار بر سازندگِي کشور و تحویل یك نمونه عملي از کشور و جامعه اسالمي به 
جهان، که در ماههاي آخر عمر با برکت امام، جایگاه مهّمي داشت. بر این اصرار داشتند 
که کشور باید از لحاظ اقتصادي، از لحاظ کارهاي زیربنایي و از لحاظ موارِد درآمد، 
بازسازي شود و براي مردم، نمونه اي عیني و عملي از سازندگِي اسالمي ارائه گردد./ 48

از مردم جدا نشويد؛ با مردم باشيد؛  به فكر مردم 
باشيد« و خالصه، رابطه را از طرف مسئولين تأمين 
مي كردند؛ هم متقاباًل به مردم سفارش مسئولين و 

دولت ها را مي كردند  
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شاخص هاى مكتب سياسِي امام
مي خواهم روی مكتب سیاسی امام تكیه کنم. مكتب سیاسِی امام نمي تواند از شخصیت 
پُرجاذبه امام جدا شود. راز موفقیِت امام در مكتبی است که عرضه کرد و توانست آن 
را بطور مجسم و به صورت یك نظام، در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد. مكتب 
سیاسی که امام آن را مطرح و برای آن مجاهدت کرد و آن را تجسم و عینیت بخشید، 
برای بشریت و برای دنیا، حرِف تازه دارد و راهِ تازه پیشنهاد مي کند. چیزهایی در 
این مكتب وجود دارد که بشریت، تشنه آنهاست؛ لذا کهنه نمي شود... امام در مكتب 
سیاسِی خود زنده است، و تا این مكتب سیاسی زنده است، حضور و وجوِد امام در میان 

امت اسالمی، بلكه در میان بشریت، منشاء آثار بزرگ و ماندگار است. 
1ـ درهم تنیدگي معنویت و سیاست

مكتب سیاسِی امام دارای شاخص هایی است. در مكتب سیاسی امام، معنویت با سیاست 
درهم تنیده است. حتی در مبارزات سیاسی، کانوِن اصلی در رفتار امام، معنویت او بود. 
همه رفتارها و همه مواضع امام، حول محور خدا و معنویت دور مي زد. مي دانست کسی 
که در راه تحقق شریعت الهی حرکت مي کند، قوانین و سنتهای آفرینش کمك کار 
اوست. او معتقد بود که: »و هللَّ جنود الّسماوات و األرض و کان اهللَّ عزیزاً حكیما«.

2ـ اعتقاد واقعي به نقش مردم 
شاخص دوم، اعتقاِد راسخ و صادقانه به نقِش مردم است؛ هم کرامت انسان، هم 
تعیین کننده بودن اراده انسان. نتیجه ارزشمندی و کرامت داشتن این است که در اداره 
سرنوشت بشر و یك جامعه، آراء مردم باید نقش اساسی ایفا کند. لذا مردم ساالری در 
مكتب سیاسی امام بزرگوار ما، مردم ساالرِی حقیقی است؛ شعار و فریب و اغواگرِی 

ذهنهای مردم نیست.
3ـ مكتب جهاني

شاخص سوم، نگاه بین المللی و جهانِی این مكتب است. مخاطِب امام در سخن و 
ایده سیاسی خود، بشریت است؛ نه فقط ملت ایران... مكتب سیاسِی امام، این خیر 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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و استقالل و عزت و ایمان را برای همه امت اسالمی و همه بشریت مي خواهد؛ این 
رسالتی است بر دوش یك انسان مسلمان... مكتب سیاسی اسالم، فكِر درست و سخن 
نوی خود را با تبیین در فضای ذهن بشریت رها مي کند و مثل نسیم بهاری و عطر 

گلها در همه جا مي پیچد. 
4ـ پاسداري از ارزش ها

شاخص چهارم، پاسداری از ارزش هاست، که مظهر آن را امام بزرگوار در تبیین مسئله 
والیت فقیه روشن کردند. از اول انقالب اسالمی و پیروزی انقالب و تشكیل نظام اسالمی، 
بسیاری سعی کرده اند مسئله والیت فقیه را نادرست، بد و برخالِف واقع معرفی کنند.

5ـ عدالت اجتماعي
آخرین نكته اي که به عنوان شاخصه مكتب سیاسي امام عرض مي کنم، مسئله عدالت 
اجتماعي است. عدالت اجتماعي یكي از مهمترین و اصلي ترین خطوط در مكتب 
سیاسي امام بزرگوارِ ماست. در همه برنامه هاي حكومت در قانو نگذاري و در اجرا و در 

قضا باید عدالت اجتماعي و پُر کردن شكافهاي طبقاتي، مورد نظر و هدف باشد./ 49

كارى كنيد كارها براى مردم آسان شود
بارها از ایشان شنیده اید که همه مسئول هستند و مسئولیت در یكجا متمرکز نیست. 
آحاد ملت و مدیران کشور و کساني که ارشاد و هدایت جامعه را برعهده دارند، بخصوص 
کساني که سررشته فكر و ذهن مردم در دستشان است، مسئولیتهاي مضاعف دارند و 

همه ما تقریباً مصداق این واقعیت هستیم./50

كارها را براى مردم ساده كنيد
توصیه امام عزیزمان همیشه این بود که کاری کنید کارها برای مردم آسان شود و 
مشكالت مردم حل گردد. البته مشكالت اداری و اقتصادی وجود دارد، ولی اینها 
تأثیری در حرکت انقالبِی مردم ندارد. همان طور که مشاهده کردید، مردم با اینكه 

مكتب سياس�ِى امام داراى ش�اخص هايى است. در 
مكتب سياس�ى ام�ام، معنويت با سياس�ت درهم 
تنيده است. حتى در مبارزات سياسى، كانوِن اصلى 

در رفتار امام، معنويت او بود  
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مشكالت ناشی از جنگ و کمبودها را لمس مي کردند، در عین حال ایمان و عشقشان 
را به امام و انقالب و خِط روشن آن حفظ کردند. ما نباید بگذاریم که مردم زیاد سختی 

بكشند./ 51

مسئوليت بيشتر تالش بيشتر است نه چيز ديگر
همانطور که امام راحل)رض( در یكی از پیامهایشان فرموده بودند، این مسئولیت های 
سطِح باال در نظام جمهوری اسالمی، به معنای کارِ بیشتر، اشتغاِل بیشتر، دغدغه 
بیشتر و لزوِم تالش بیشتر است، و نه چیز دیگر. اگر نیت خالص و هدف صحیح، 
با توجه به آنچه که وضع و اقتضای زمان مي طلبد، باشد، من و شما آقایان و دیگر 
مسئوالن، انشاءاهلل سربلند و روسفید خواهیم بود. و اگر خدای نكرده، در این خللی 

باشد، مشكالت زیادی بوجود خواهد آمد./ 52

ما مظلوميِن هميشه تاريخ، غير از خدا كسى را نداريم
هنوز ندای ملكوتی او که مي گفت: »حاشا که خلوِص عشِق موحدین، جز به ظهور 
کامِل نفرت از مشرکین و منافقین میسر شود«، در فضاي مكه طنین افكن است، و 
درس فراموش نشدنی او که مي گفت: »کدام خانه ای سزاوارتر از کعبه و خانه امن و 
طهارِت ناس، که در آن به هرچه تجاوز و ستم و استعمار و بردگی و یا دون صفتی و 

نامردمی است، عمالً و قوالً پشت شود؟« در کتیبه ذهِن انسانهای بیدار منقش است.
هنوز این سؤال هشداردهنده او که: »آیا باید در خانه ها نشست و با تحلیل هاي غلط و و 
اهانت به مقام و منزلِت انسانها و القای روحیه ناتوانی و عجز در مسلمانان، عمالً شیطان 
و شیطان زادگان را تحمل کرد؟«، وجداِن مسلماناِن غیور را برمي انگیزد و پاسخی از 
سِر وارستگی و اخالص مي طلبد و هنوز این سخِن پیامبرگون او، دل و جاِن مشتاقان را 
تسخیر مي کند که مي گفت: »هیهات که امت محّمد)ص(، سیراب شدگان کوثِر عاشورا 
و منتظران وراثِت صالحان، به مرگ ذلت بار و به اسارت غرب و شرق تن دردهند؛ و 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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هیهات که خمینی در برابر تجاوز دیوسیرتان و مشرکان و کافران، به حریم قرآن کریم 
و عترت رسول خدا و امت محّمد)ص( و پیروان ابراهیم حنیف، ساکت و آرام بماند و 
نظاره گر صحنه های ذلت و حقارت مسلمانان باشد. قدرت ها و ابرقدرت ها و نوکران آنان 
مطمئن باشند که اگر خمینی یكه و تنها هم بماند، به راه خود که راه مبارزه با کفر و 

ظلم و شرک و بت پرستی است، ادامه مي دهد«.
و خدا را شكر، خمینِی بزرگ تنها نماند و چنان که مي خواست: »بسیجیان جهان، 
و  جهانخواران  دیدگان  از  را  راحت  خواِب  دیكتاتورها،  مغضوِب  پابرهنه های  این 

سرسپردگانشان سلب کردند.«
... »مسلمانان جهان و محروماِن سراسر گیتی، از این برزِخ بي انتهایی که انقالب اسالمی 
برای همه جهان خواران آفریده است، احساس غرور و آزادی کنند و آوای آزادی و 
آزادگی را در حیات و سرنوشت خویش سر دهند و بر زخم های خود مرهم گذارند، که 
دوران بُن بست و ناامیدی و تنفس در منطقه کفر به سر آمده است و گلستاِن ملتها ُرخ 
نموده است و امید که همه مسلمانان، شكوفه های آزادی و نسیم عطِر بهاری و طراوت 

گلهای محبت و عشق و چشمه سار زالِل جوشِش اراده خویش را نظاره کنند«...
ابراهیم در مكه است. دروازه های  با  نباشیم، دل و روحمان  یا  »ما در مكه باشیم 
مدینه الرسول را به روی ما ببندند یا بگشایند، رشته محبتمان با پیامبر، هرگز پاره و 
سست نمي شود. بسوی کعبه نماز مي گزاریم و بسوی کعبه مي میریم و خدای را سپاس 
مي گزاریم که در میثا قمان با خدای کعبه، پایدار مانده ایم و منتظر هم نمانده ایم که 
حاکمان بي شخصیِت بعضی کشورهای اسالمی و غیراسالمی، از حرکت ما پشتیبانی 
کنند. ما مظلومین همیشه تاریِخ محرومان و پابرهنگان ایم و غیر از خدا کسی را نداریم 

و اگر هزار بار قطعه قطعه شویم، دست از مبارزه با ظالم برنمي داریم...«
او در بانگ تكبیر مبارزاِن مسلمان، در اراده قهرآمیِز ملتهای زیر ستم، در ایمان آگاهانه 
نسل جواِن معاصر در دنیای اسالم، در امید روشِن مستضعفان و مظلومان، در حیات 
دوباره معنویت و ارزشهای اخالقی در جهان، و در همه جلوه های زیبایی که حرکت 

هنوز نداى ملكوتى او كه مي گفت: »حاشا كه خلوِص 
عشِق موحدين، جز به ظهور كامِل نفرت از مشركين 
و منافقين ميسر ش�ود«، در فضاي مكه طنين افكن 

است  
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انقالبی و تاریخ سازِ او در دوران معاصر به وجود آورد، و باألخره در دِل یكایك عاشقان 
و ُمریدانش زنده است./ 53

با هم مثل طلبه ها بحث كنيد
امام یك وقت خطاب به مجلس مي فرمودند که مثل مباحثه طلبه ها با هم بحث 
کنید. طلبه ها در مقام بحث، گاهی با همدیگر تندی و خشونت مي کنند و به هم بد 
مي گویند. اگر کسی از بیرون نگاه کند، خیال مي کند که کدورِت بین اینها، تا آخر عمر 
تمام شدنی نیست. مباحثه که تمام شد، همه چیز تمام مي شود؛ مي نشینند با همدیگر 
چای مي خورند، صحبت مي کنند و با هم به مسافرت و گردش مي روند. امام به مجلس 
مي فرمودند که با هم این طور بحث کنید و نگذارید اختالِف شما از هر جناحی که 
هستید به حدی برسد که دشمن خوشحال بشود. امام راحل)ره( فرمودند، چنانچه 
در مجلس به کسی اهانت شد، حق داشته باشد که به مجلس بیاید و از خودش دفاع 
کند. آنچه که امام راجع به مجلس فرمودند، همانها را موبه مو عمل کنید. آنها درسهای 

جاودانه ای است./ 54

ُمهر »ضد واليت فقيه« 
در زمان امام)ره( مي دیدیم که ایشان مطلبي را مي فرمودند، اما در مجلس همه به 
آن رأي نمي دادند؛ نمي شود گفت اینها ضّد والیت فقیه اند. یادم هست که یك وقت 
راجع به رادیو و تلویزیون یك نظر این بود که رؤساي سه قوه، شوراي عالِي رادیو و 
تلویزیون باشند. بنده خودم با ایشان صحبت کرده بودم و مي دانستم که نظرشان این 
است که رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، اعضاي شوراي سرپرستي 
را تشكیل بدهند. وقتي این پیشنهاد به مجلس آمد، آقاي هاشمي آن را مطرح کردند؛ 
اما با اکثریِت قاطعي رد شد! با اینكه ایشان هم گفتند که این نظِر امام است، اما فقط 
عده معدودي به آن رأي دادند! واقعاً نمي شود به آن اکثریت گفت که شما ضّد والیت 

در زم�ان ام�ام)ره( مي ديدي�م ك�ه ايش�ان مطلبي 
را مي فرمودن�د، ام�ا در مجل�س هم�ه ب�ه آن رأي 

نمي دادند؛ نمي شود گفت اينها ضّد واليت فقيه اند  
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فقیه هستید؛ نه، همه شان هم فدایِي امام و عالقه مند به امام و مخلص امام بودند؛ 
خیلي هایشان هم جبهه برو بودند؛ اما این حرف را قبول نداشتند؛ بنابراین باید واقعاً 
این چیزها از هم تفكیك بشود. در همان وقت ما کساني را مي شناختیم که به فالن 
مرکز مي رفتند و صحبت مي کردند و در اصِل اعتبارِ نظر والیت فقیه خدشه مي کردند! 
این حرفها مربوط به امروز نیست که حاال کسي خیال کند بعضي ها امروز این حر فها 
را مي زنند؛ نه، همان زمان مي زدند. غرض، رمِي به چیز آساني نیست که ما تا اندک 
چیزي از »ضدیت با والیت فقیه« کسي دیدیم، فوراً این ُمهر را به پیشانِي او بزنیم؛ 
ضدیت با والیت فقیه، شواهد و ضوابطي دارد. علي ایحال، این جهات اخالقي باید خیلي 

با دقت رعایت بشود./ 55

»اسالمى« زيركانه نوشت
در دوره اّول، امام بزرگوار ما، در نامه اي که به مجلس شوراي اسالمي نوشتند، کلمه 
اسالم را در مجلس آوردند که بسیار کارِ زیرکانه اي بود. امام)ره( هم هوشمند و زیرک 
بود، و هم با تجربه. امام تجربه داشت و مي دانست که اگر اسِم اسالم، با نام مجلِس شورا 
در اّول مشروطیت هم، همراه مي شدـ  مشروطیتي که با خون ملت و با نام اسالم و با 
رهبري علماي دین بوجود آمده بودـ  شصت سال از اسالم، مجلس دور نمي افتاد! امام 
این موضوع را مي دانست. در نامه نوشت »مجلس شوراي اسالمي« لذا نمایندگان مجلس 
گفتند باید این موضوع، قانوني و رسمي شود. بایستي اسِم مجلس شوراي اسالمي 
بصورت قانون درآید. در همان مجلس که نمایندگانش به وسیله همین مردم مؤمن 
و انقالبي انتخاب شده بودند، کساني بودند که مي گفتند اسِم اسالمي چیست؟! / 56

عزِت اسالم به بركت وحدِت مسلمين
اینكه امام بزرگوار توانست اسالم را عزیز کند، به برکِت ایجاِد احساِس وحدت در بین 
مسلمین بود. مسلمان در اقصي نقاط عالم، به ناِم امام حرکت مي کرد، فكر نمي کرد 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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که »مذهِب من چیست؟« »من سّني ام، او شیعه است.« »او سّني است، من شیعه ام« 
این حالت براي دشمن، حالت مضري است. دشمن مي خواهد این را بشكند. حال اگر 
دوست این را بشكند، چه؟ اگر بجاي قدرتهاي استكباري، خوِد من و شما، با حرف 
زدنمان، با نوشتن مان، با گفتن مان، این وحدت را بشكنیم، شیعه را از سّني، سّني را از 
شیعه جدا کنیم، چه مي شود؟ بعد که اینها از هم جدا شدند، نوبت مي رسد به فرقه هاي 
سّني: این فرقه را از آن فرقه، اصحاِب این اصول را از اصحاب آن اصول، اصحاِب این 
فروع را از اصحاب آن فروع. بعد نوبت مي رسد به شیعه: این فرقه را از آن فرقه، این 
دسته را از آن دسته! مگر بر کسي ابقا مي کنند؟ چرا ما باید به خواسِت دشمن حرکت 
کنیم؟ اینكه امام اینقدر روي این قضیه تكیه مي کردند، براي این است که این، یك 
مسئله » وحدت « مسئله احساساتي نیست. این یك مسئله عقالني است. هر کس به 
مقّدسات آن فرقه دیگر اهانت کند، اگر با خشونت و اهانت با فرقه دیگر برخورد کند، به 
هر اندازه که بُرِد کارِ او باشد، به این وحدت ضربه زده است؛ هر که مي خواهد باشد./ 57

شما از آمريكا مي ترسيد؟
من و آقای هاشمی و یك نفر دیگر که نمي خواهم اسم بیاورم از تهران به قم خدمت 
امام رفتیم تا بپرسیم باألخره این جاسوسان را چه کار کنیم؛ بمانند، یا نگهشان نداریم؛ 

بخصوص که در دولت موقت هم جنجال عجیبی بود که ما اینها را چه کار کنیم!
وقتی که خدمت امام رسیدیم و دوستان وضعیت را شرح دادند و گفتند مثالً رادیوها 
این طور مي گویند؛ آمریكا این طور مي گوید؛ مسئوالن دولتی این طور مي گویند؛ ایشان 
تأملی کردند و سپس با طرح یك سؤال واقعی پرسیدند: »از آمریكا مي ترسید؟«؛ 

گفتیم نه؛ گفتند پس نگه شان دارید!
بله، آدم احساس مي کرد که این مرد خودش از این ُشكوه ظاهری و مادی و این اقتدار 
و امپراتوری مجهز به همه چیز، حقیقتاً ترسی ندارد. نترسیدِن او و به چیزی نگرفتِن 
اقتدار مادِی دشمن، ناشی از اقتدار شخصی و هوشمندانه او بود. نترسیدِن هوشمندانه، 

اينكه امام بزرگوار توانس�ت اسالم را عزيز كند، به 
بركِت ايجاِد احساِس وحدت در بين مسلمين بود. 
مس�لمان در اقصي نقاط عالم، به ن�اِم امام حركت 

مي كرد  
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غیر از نترسیدِن ابلهانه و خواب آلوده است؛ مثالً یك بچه هم از یك آدم قوی یا یك 
حیوان خطرناک نمي ترسد؛ اما آدم قوی هم نمي ترسد؛ منتها انسانها و مجموعه ها در 

قّوت خودشان دچار اشتباه مي شوند و قّوتهایی را نمي بینند./ 58

اول مدارا و نصيحت، بعد برخورد
از اول انقالب در بین همین گروههائی که در دوران پیش از انقالب و در حوادث 
سالهای مبارزات، همه در کنار هم بودیم، اختالفهائی بوجود آمد. امام)رض( با همه 
این اختالفات یك جور برخورد نكرد. همین طور که در روش امیرالمؤمنین عرض 
کردیم، روش امام هم همین جور بود؛ یعنی اول با مدارا، با نصیحت؛ لیكن آن وقتی 
که اقتضا کرد، برخورد کرد. یك گروه مربوط به دولت موقت بودند و مشكالت آنها 
بود، یك گروه آن کسانی بودند که علیه الیحه قصاص آن حرکت را انجام دادند، یك 
گروه حتی کار را به ترور و درگیری های خیابانی کشیدند؛ با هر کدام از اینها امام یك 
نحوی برخورد کرد. در سطوح باالی حكومت هم بود؛ نخست وزیر بود، رئیس جمهور 
بود، حتی بعدها در اواخر عمر امام، در سطوح باالتر از رئیس جمهور هم بود... همه هم 
سوابق انقالبی داشتند، سوابق مذهبی داشتند، خیلی شان هم در سطوح باال بودند... 
بعضی، واقعاً با امام درافتادند؛ بعضی نه، اختالف نظری هم بود، اما به درگیری و دعوا 
و انشعاب و انشقاق نینجامید. بعضی با امام درافتادند و مدارای امام را ندیده گرفتند. 
امام به همین گروهك منافقین که خواسته بودند بیایند با ایشان مالقات کنند، پیغام 
دادند که اگر شما به حق عمل کنید، من مي آیم سراغ شما؛ اگر دست از این کارهای 
خالف بردارید، خوِد من مي آیم سراغ شما. یعنی امام تا این حد با اینها مدارا کردند 
و حرف زدند. خوب، وقتی احساس خطر شد؛ بخصوص آن وقتی که مسئله، مسئله 
رسوخ دادن مبانی غلط در کالبد نظام و انقالب است، این دیگر مثل سم مهلك است. 

آن وقت امام رعایت نكردند./ 59

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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باج نمي داد
گاهی هم هست که این بازی هائی که دشمن درمي آورد، برای باج گرفتن از جمهوری 
اسالمی است. اول انقالب هم همین جور بود؛ بعضی از این گربه رقصانی هائی که 
مي کردند، برای این بود که نظام جمهوری اسالمی را وادار کنند که آنها را در قدرت 
سهیم کند، شریك کند، بدون استحقاق؛ بدون اینكه مردم این را خواسته باشند، 
پشتوانه مردمي  وجود داشته باشد... مثل خیلی از دولتهائی که به مجردی که یك 
خطری احساس مي کنند، مي روند در مقابل ارباب بزرگتر، حاضر مي شوند باج بدهند؛ 
باِج پولی بدهند، باِج سیاسی بدهند. امام، باج نداد این را همه بدانند ما هم به هیچ کس 

از طرف ملِت ایران و از طرف خودمان باج نخواهیم داد./ 60
 

مجبور شدند خودشان را با انقالب تطبيق دهند
حرکت امام، تقریباً، الگوبرداري شده از حرکت حسیني است. اقتضائات متفاوت بود؛ 
لذا سرنوشت آن حرکت، شهادت امام حسین)ع( و سرنوشت این حرکت، حكومت 
اماِم بزرگوارِ ما شد. از جمله ویژگي هایي که در هر دو حرکت، بطور بارزي وجود دارد، 

»استقامت« است... 
آن کسي پایش نمي لرزد، که اوالً در حّد اعلي بصیرت داشته باشد و بفهمد چه کار 
بزرگي انجام مي دهد. ثانیاً قدرِت نفس داشته باشد و ضعِف نفس نگیرد. لذا، این 
خصوصیِت امام، انقالب را به پیروزي رساند. ثانیاً، پیروزِي بعد از رفتِن خودش را هم 
تضمین کرد. روزي به امام گفتند: »اگر شما این نهضت را ادامه دهید، حوزه علمیه 
قم را تعطیل خواهند کرد.« خیلي کسان حاضرند از جانشان بگذرند؛ اما وقتي بگویند 
»ممكن است حوزه علمیه قم تعطیل شود« پاي همه مي لرزد. اما امام نلرزید. روزي به 
امام گفتندهمه علماي بزرگ و َمراجع را علیه شما بشورانند و تحریك یعني اختالف در 
عالم اسالم پیش آید. پاي خیلي کسان، اینجا مي لرزد.. اما امام نلرزید. بارها به امام گفته 
شد: »شما ملت ایران را به ایستادگي در مقابل رژیم تشویق مي کنید. جواِب خونها را 

اگر دس�ت از اين كارهاى خالف برداريد، خوِد من 
مي آيم سراغ شما. يعنى امام تا اين حد با اينها مدارا 

كردند و حرف زدند  
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چه کسي مي دهد؟« جنگ، تلفات دارد. امام بزرگوار، گاهي براي انساني که رنج مي بُرد، 
در چشمانش اشك جمع مي شد! ما بارها این حالت را مشاهده کرده بودیم. اما همین 
دِل سرشار از محّبت، در مقابل تهدیِد شهرها به بمباران هوایي عقب نشیني نكرد. این، 
نعمِت بسیار بزرگي است که دشمن احساس کند عنصري چون امام، با ترس و تهدید 

از میدان خارج نمي شود... لذا مجبور شدند خودشان را با انقالب تطبیق دهند./ 61

بى كار كه مي شويد، دعواى سياسى راه مي اندازيد!
عنصر دیگري که وجود داشت، عبارت از وحدت کلمه مردم بود. آن روز در جبهه 
آبادان، هیچ کس از کسي نمي پرسید که شما طرفدار چه کسي هستید، مخالف چه 
کسي هستید، کدام خط اید، کدام ربط اید. الحمدهلل در آن دوران، خط و ربط و این 
معارضه هاي بي خودي سیاسي که گاهي از گوشه و کنار مشاهده مي شود و غالباً ناشي 
از بي کاري است، نبود. آن کساني که موجِب انشعاب مردم بودند، بیرون رفته بودند و 
دیگر در میان مردم نبودند. ملت و رزمندگان و نیروهاي نظامي و در رأس و پیشروی 
آنها، رهبر عظیم الشأن و امام بزرگوارمان بودند که با کمال عالقه، کار را تمام کردند. 
حاال هم مسئله همین است. در تمام مشكالت، همان توکل به خدا و وحدت کلمه و 
فداکاري و مقّدم دانستِن منافع کشور و ملت و انقالب بر منافع خود و شخص و گروه 
و باند و نیز طرِد رفیق بازي، عامل گشوده شدن همه گره هاست. این راه را امام به ما یاد 
داد. این راه را رزمندگان با عمل به توصیه امام عظیم الشأن رفتند و موفق شدند. ما هم 

حاال باید همان راه را برویم./62

پاس وحدت را داشتند
من یادم مي آید، در آن سالهایی که فتنه لیبرالها، همه حواِس این کشور را به خود جلب 
کرده بود، ماها غالباً خدمت ایشان مي رفتیم؛ یا شكایت مي کردیم، یا کاری داشتیم، یا 
ایشان کار داشتند. در آن دیدارها، امام مكرر مي فرمودند که اگر شماها با هم اختالف و 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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دعوا هم دارید، این دعوا را در دروِن خودتان تمام کنید؛ چرا در مألعام مطرح شود؟ البته 
وقتی ایشان مي فرمودند، یك دسته که ماها بودیم گوش مي کردند و دهانشان را مي بستند. 
شما مرحوم شهید بهشتی)رض( را یادتان است. با اینكه آدمی بود که خیلی حرف داشت، 
خیلی هم قدرِت گفتن داشت، سكوت کرد؛ ولی آن طرف دیگر، نه. امام)ره( پاس وحدت را 
داشتند و نگذاشتند که وضع به آن صورت پیش برود. مسئله وحدت، اینقدر مهم است./ 63

غيرقانون، خالف است؛ حتى اگر من گفته باشم
بعضي هم در گوشه و کنار اظهار نظر مي کنند که اگر امام تشریف داشتند، در فالن 
قضیه اِعمال نظر مي کردند! من دوست ندارم که نسبت به این طور چیزها وارد صحبت 
بشوم؛ لیكن تذکراً عرض مي کنم که اگر امام امروز تشریف داشتند، مطمئن باشید 
که به نقِض قانون راضي نمي شدند. امام بزرگوارِ ما، در اواخر عمر شریف شان نامه هاي 
نوشتند که جزو اسناد باقي مانده از آن بزرگوار است و در ذهِن بسیاري از افراد هست 
و در همه جا هم پخش شد. امام)ره( حّتي در ارگانهاي غیرقانوني که بدستور خوِد 
ایشان و بخاطر مصالِح زمان تشكیل شده بود از قبیل تشخیص مصلحت و غیره تردید 
کردند و گفتند، آنها متعلق به زماِن جنگ بود و ما مجبور بودیم یك اقدام غیرقانوني 
بكنیم. امام)ره( مقّید به قانون بودند. یكي از خصوصیات آن بزرگوار، تقّید به قانون 
بود که کاري برخالف آن انجام نگیرد. ما هم آنچه که در جهت پایبندي به قانون 
تكلیف مان است، آن را انجام مي دهیم. چرا بعضي بي خودي اعتراض مي کنند که شما 
مي خواستید به شوراي نگهبان سفارش کنید که فالني و فالني و فالني را برخالِف 
قانون قبول کنند؟... قطعاً اگر امام عزیزمان بودند، این کار را نمي کردند. ما با این موافق 
نیستیم که هر کسي بیاید حرفي را به امام نسبت بدهد؛ در حالي که نمي داند روش و 
منشاي امام)ره( چه بود. منشاي امام را اهل بصیرت و اهل خبره و کساني که معاشر و 

محشور با ایشان بودند، مي دانند./ 64 

در تمام مشكالت، همان توكل به خدا و وحدت كلمه 
و فداكاري و مقّدم دانس�تِن منافع كشور و ملت و 
انقالب بر منافع خود و ش�خص و گ�روه و نيز طرِد 

رفيق بازي، عامل گشوده شدن همه گره هاست  
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نظام، به امام وابسته نبود
مشروعیت این نظام به تفّكر اسالمی و به استواری بر پایه اسالم است؛ مشروعیت 
مجلس و رهبری هم بر همین اساس است. امام یك وقت فرمود: »اگر من هم از اسالم 
روی برگردانم، مردم مرا کنار مي گذارند.« راست هم مي گفت. مردم، امام را به اسالم 
شناختند؛ بخاطر فداکاری و عظمت او در راه اسالم، دنبالش راه افتادند... اگر ما از این 
راه منصرف و منحرف شویم، خودمان ضرر مي کنیم؛ اما این حرکت و جریان، راه افتاده 
و متوقف شدنی نیست. حقیقتاً نظام اسالمی به ما و امثاِل من و شما وابسته نیست. امام 
یك وقت مي فرمود: »نظام اسالمی به من وابسته نیست!« ما واقعاً تعّجب مي کردیم، 
چون امام خالِق این انقالب و در واقع پدیدآورنده این نظام بود و واقعاً تفكیك بین بقای 
امام و بقای نظام هم برای ما مشكل بود؛ اما امام ُقرص و محكم مي گفت نخیر، نظام 
اسالمی به من وابسته نیست. حاال وقتی اماِم با آن عظمت، وجودش مالزم با وجوِد 
نظام نباشد و با نبودِن او، این مردم، انقالب و اسالم را حفظ کنند، دیگر امثاِل من چه 
جای حرف زدن دارند که بگوییم اسالم و نظام به من وابسته است! نه؛ صدها نفر از 
قبیل ما باید قرباِن اسالم شویم؛ جانمان، ما لمان، آبرویمان را بدهیم تا نظاِم اسالمی 
بماند و پایه های آن استوار شود. آنچه را که دشمن هدف گرفته، این است؛ باید به این 

موضوع توّجه داشت./65
 

دو پرچم برافراشته امام؛ احياى اسالم و عزت ايران
در جمع بندِی توصیه های امام و شعارهای امام و مطالباتی که ایشان از مردم، از 
مسئوالن، از آحاد مسلمانان جهان داشته اند، دو پرچِم برافراشته را در دست امام 
مالحظه مي کنیم... یك پرچم، عبارت است از پرچم احیاء اسالم؛ به عرصه آوردن این 
قدرت عظیم و الیتناهی. پرچم دوم، پرچم عزت و سربلندِی ایران و ایرانی... این نهضت 
بزرگ در ایران تجربه عملِی بیداری اسالم و تحقِق اسالم بود، بنابراین اگرچه که بطور 
مستقیم مربوط به ایران و ایرانی است، اما نتیجه آن باز برای امت اسالم دارای ارزش 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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و اهمیت است... 
این موجب شد که رژیم صهیونیستی عجالتاً شعارِ »از نیل تا فرات« را کنار بگذارد... 
ملتهای مسلمانـ  از آفریقا تا شرق آسیاـ  به فكر ایجاد نظام اسالمی و حكومت اسالمی 
افتادند با فرمولهای گوناگون؛ نه لزوماً با همان فرمول نظام جمهوری اسالمِی ما؛ اما به 
فكر حاکمیت اسالم بر کشورشان افتادند. بعضی از کشورها موفق هم شدند؛ بعضی 
هم آینده نویدبخشی در انتظارشان هست از حرکتهای اسالمی. روشنفكران در دنیای 
اسالم با امید تازه ای به میدان آمدند؛ همان شاعران و هنرمندان و نویسندگانی که با 
یأس حرف مي زدند، احساس شكست مي کردند، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، بعد 
از حرکت عظیم امام بزرگوار و ایستادگی های این ملت، روحیه شان عوض شد، لحن 
کالمشان و شعرشان و قلمشان تغییر پیدا کرد؛ رنِگ امید به خود گرفت. و این رشته، 

سِر دراز دارد./ 66

كارهاى بزرگى كه كرد
1ـ احیای اسالم

اولین کار بزرگ او، احیای اسالم بود. دویست سال است که دستگاههای استعماری 
سعی کردند تا اسالم بدست فراموشی سپرده شود. یكی از نخست وزیرهای انگلیس در 
جمع سیاست مداران استعماری دنیا اعالم کرده بود که ما باید اسالم را در کشورهای 
اسالمی منزوی کنیم! قبل و بعد از آن نیز پولهای گزافی خرج شد تا اسالم در درجه 
اول از صحنه زندگی، و در درجه دوم از ذهن و عمل فردِی انسانها خارج شود؛ چون 
مي دانستند این دین، بزرگترین مانع در راه چپاول قدرتهای بزرگ و استكباری است.

2ـ بازگرداندن روح عزت به مسلمین
دومین کار بزرگ او، اعاده روح عزت به مسلمین بود. اینگونه نبود که اسالم صرفاً در 
بحثها و تحلیلها و دانشگاهها و صحن جامعه و زندگی مردم مطرح شود؛ بلكه بر اثر 
نهضت امام ما، مسلمانها در همه جای عالم احساس عزت کردند. یك نفر مسلمان از 

اگر من هم از اس�الم روى برگردانم، مردم مرا كنار 
مي گذارند.« راست هم مي گفت. مردم، امام را به 
اسالم شناختند؛ بخاطر فداكارى و عظمت او در راه 

اسالم، دنبالش راه افتادند  
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کشوری بزرگ که مسلمین در آن در اقلیت قرار دارند، به من مي گفت: قبل از انقالب 
اسالمی، مسلمان بودِن خود را هرگز اظهار نمي کردیم... هرچند خانواده های مسلمان 
روی بچه های خود اسم اسالمی مي گذاشتند، اما جرأت نمي کردند آن اسم را اظهار 
کنند و از بیان آن خجالت مي کشیدند! اما بعد از انقالب شما، مردم ما با افتخار، اسِم 
اسالمی خود را مي گویند، و اگر از آنها بپرسند که شما چه کسی هستید، اول آن اسِم 

اسالمی را با افتخار بر زبان مي آورند.
3ـ درک امت اسالمی

سومین کار بزرِگ او این بود که به مسلمانها احساس درک امِت اسالمی داد. قبل از 
این، مسلمانها در هر جای دنیا که بودند، چیزی به نام امت اسالمی برایشان مطرح نبود 
و یا اصالً جدی تلقی نمي شد... امام، احساس شعور نسبت به امت اسالمی را ایجاد کرد، 

که بزرگترین حربه برای دفاع از جوامع اسالمی در مقابل استكبار است. 
4ـ ازاله حكومت پادشاهی

چهارمین کار بزرگ او، ازاله یكی از مرتجع ترین و پلیدترین و وابسته ترین رژیم های 
منطقه و جهان بود. ازاله حكومت پادشاهی در ایران... که مهمترین دژِ استعمار در 

منطقه خلیج فارس و خاورمیانه بود...
5ـ ایجاد حكومت بر مبنای اسالم

کار پنجم او، ایجاد حكومتی بر مبنای اسالم بود؛ چیزی که به ذهِن مسلمانها و 
غیرمسلمانها خطور نمي کرد... 

6ـ ایجاد نهضت اسالمی در عالم
کار ششم او، ایجاد نهضت اسالمی در عالم بود. قبل از انقالب اسالمی، در بسیاری از 
کشورها و از جمله کشورهای اسالمی، گروهها و جوان ها و ناراضي ها و آزادی طلبها، 
با ایدئولوژي های چپ وارد میدان مي شدند؛ اما بعد از انقالب اسالمی، پایه و مبنای 

حرکت ها و نهضت های آزادي بخش، اسالم شد...
7ـ نگرشی جدید در فقه شیعه

قب�ل از اين، مس�لمانها در هر جاى دني�ا كه بودند، 
چيزى به نام امت اس�المى برايش�ان مطرح نبود و 
يا اصاًل جدى تلقى نمي ش�د... امام، احس�اس شعور 

نسبت به امت اسالمى را ايجاد كرد  
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هفتمین کار بزرگ او، نگرشی جدید در فقه شیعه بود. فقاهت ما پایه های بسیار 
مستحكمی داشته و دارد. فقاهت شیعه، یكی از محكم ترین فقاهتها و متكی به قواعد 
و اصول و مبانی بسیار مستحكمی است. امام عزیزمان این فقه مستحكم را در گستر 
های وسیع و با نگرشی جهانی و حكومتی مورد توجه قرار داد و ابعادی از فقه را برای 

ما روشن کرد که قبل از آن روشن نبود.
8ـ ابطال باورهای غلط در اخالق فردِی حكام

کار هشتِم او، ابطال باورهای غلط در باب اخالق فردِی حكام بود. در دنیا پذیرفته شده 
است که کسانی که در رأس اجتماعات قرار مي گیرند، اخالق فردِی خاصی داشته 
باشند! تكبر ورزیدن، برخوردار بودن از زندگِی راحت و ُمسرفانه، تجمل گرایی، خودرأیی 
و خودخواهی و امثال اینها... حّتی در کشورهای انقالبی، انقالبیونی که تا دیروز زیر 
چادرها زندگی مي کردند و در دخمه ها مخفی مي شدند، به مجرد اینكه به حكومت 

مي رسند، وضع زندگي شان عوض مي شود... 
9ـ احیای روحیه غرور و خودباوری در ملت ایران

کار نهم او، احیای روحیه غرور و خودباوری در ملت ایران بود... حكومتهای استبدادی 
و فردی، سالهای متمادی ملت ما را به صورت ملتی ضعیف و مستضعف و توسری خور 
درآورده بودند؛ ملتی که از استعداد جوشان و خصلتهای جمعِی فوق العاده ممتاز 
برخوردار است و در طول تاریخ بعد از اسالم، این همه افتخارات علمی و سیاسی دارد. 
قدرتهای خارجی ]هم[ ملت ما را تحقیر کرده بودند. ملت ما هم باور کرده بود که 
قابلیت و لیاقت کارهای بزرگ را ندارد، سازندگی از او بر نمي آید، ابتكار از او ساخته 

نیست و دیگران باید بر او آقایی کنند و به او زور بگویند!...
10ـ اثبات »نه شرقی و نه غربی« 

و باألخره دهمین کار بزرِگ او، اثبات این نكته بود که »نه شرقی و نه غربی«، یك اصل 
عملی و ممكن است. دیگران خیال مي کردند که یا باید به شرق متكی بود و یا به غرب، 
یا باید نان این قدرت را خورد و ستایشش کرد و یا آن قدرت را! فكر نمي کردند که یك 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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ملت بتواند هم به شرق و هم به غرب، نَه بگوید و بایستد و بماند و خود را روزبه روز 
ریشه دارتر کند؛ اما امام)ره( این نكته را ثابت کرد./ 67

راِه سوم، راِه امام، راهى مياِن تحّجر و خودباختگي
چنین حرکت عظیمي، معموالً و عادتاً با یكي از دو آفِت »تحّجر«»انفعال« مواجه 
مي شود. معناي تحّجر آن است که، کسي که یا مي خواهد از مباني اسالم و فقه اسالم، 
براي بناي جامعه استفاده کند، به ظواهِر احكام اکتفا نماید و نتواند کشش طبیعِي 
احكام و معارف اسالمي را، در آنجایي که قابل کشش است، درک کند و براي نیازِ یك 
ملت و یك نظام و یك کشور که نیاز لحظه به لحظه است نتواند عالج و دستورِ روز را 
نسخه کند و ارائه دهد. این، بالي بزرگي است. امام بزرگوار، فقه شیعه را از دوراني که 
خود در تبعید بود، به سمِت فقه اجتماعي و فقه حكومتي و فقهي که مي خواهد نظام 
زندگِي ملتها را اداره کند و باید پاسخگوي مسائل کوچك و بزرِگ ملتها باشد، کشاند. 

این، یعني نقطه مقابل آن آفتي که گفتیم تحّجر است. 
آفت دومي که در چنین مواردي، مسئوالن و رهبران و گردانندگان اجتماعات را تهدید مي کند، 
این است که آنها را دچارِ انفعال و خودباختگي کنند و و در موضِع تأثیرپذیرِي ناخواسته از 
اراده دیگران قرار دهند. امام بزرگوار، در مقابل این آفت دوم هم مثل کوه ایستاد. »کالجبل 
ال تحرکه العواصف.« از ساعت اّول، از ناِم نظام جمهوري اسالمي بگیرید، تا بقیه قضایا... 
راهِ میان تحّجر و خودباختگي، راهي بود که امام انتخاب کرد. این، درس بزرِگ امام بود 

و توانست این انقالب را نجات دهد./ 68
 

واقعيت جامعه، صددرصد منطبق با اسالم نيست!
ملت ایران، در بینش نظام سیاسي که امام بزرگوار در این کشور برقرار کرد، نیازي 
ندارد که روشهاي زندگي خود را از دیگران تقلید کند و یاد بگیرد؛ زیرا داراي فرهنگ 
غني و عمیقي است. اسالم را دارد، آموزشهاي قرآني را دارد، دستورات الهي را دارد، 

امام بزرگوار، فقه شيعه را از دوران تبعيد، به سمِت 
فقه اجتماعي و فق�ه حكومتي و فقهي كه مي خواهد 
نظ�ام زندگِي ملته�ا را اداره كند و بايد پاس�خگوي 

مسائل كوچك و بزرِگ ملتها باشد، كشاند  
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سنتهاي اصیِل ملي و بومي خود را دارد و مي تواند یك زندگي شیرین، زیبا، باشكوه، 
مرّفه و همراه با عّزت را براي خود ترتیب دهد... مي بینید که همه نقاط منفي که در 
نظام منحّط پهلوي بر ملت ایران تحمیل شده بود و جزو خصلت هاي ذاتِي آن نظام 
سیاسي بود، در نظام سیاسي که امام بزرگوار در این کشور به وجود آورد، به نقاطي 
که صد و هشتاد درجه با آن فاصله دارد، تبدیل شده است. اّدعا نمي کنیم که واقعیت 
جامعه، صددرصد منطبق با اسالم است این، چیزي است که در بلندمدت باید تأمین 
شود اما ادعا مي کنیم که برنامه ها مّتخذ از اسالم است؛ روشها برخاسته از مقررات 
اسالمي است و هدفها، هدفهایي است که به وسیله اسالم، براي بشر و جوامع بشري و 

آحاد انسان تعریف شده است./ 69

سران كشورها گفتند كار بزرگى بود
سازماندهي بسیج، یكي از نوآوري هاي امام بزرگوار بود. سازماني به نام بسیج بعد از 
آنكه بسیج عبارت بود از مجموعه انگیزه هاي مقدس و احساس مسئولیت و تعهد، آن 
را در قالب یك سازمان درآوردن، این جزو ابتكارات ماندگارِ امام بزرگوار بود. ما دیدیم 
برخي از سران کشورهاي اسالمي  نسبت به این قضیه با صراحت اظهار کردند که این 

کار بسیار بزرگي است. حقیقتاً هم کار بزرگي بود که امام انجام دادند./ 70

فتح الفتوح عبارتست از ساختن اينگونه جوان ها
همه پیامبران و اولیا رفتند؛ چاره ای هم جز این نیست. حاال که مقّدر بود ما زنده 
بمانیم، باید طاقت برخورد با این حادثه بسیار تلخ را در خودمان ایجاد کنیم. خداوند 
به پیامبرش فرمود: »انّك مّیت و انّهم مّیتون«. گریزی از اینگونه حوادث تلخ نیست. ما 
مس بودیم، او ما را طال کرد. او کیمیا بود، او اکسیر بود. ما زندگی معمولی داشتیم، او 
خمودگي ها را تبدیل به تحرک و تپش کرد و انسان ساخت. در پیامی به مناسبت یكی 
از فتوحات ارزنده شما در جبهه فرمودند: فتح الفتوح، عبارت از ساختِن اینگونه انسانها و 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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جوانهاست. در حقیقت، فاتح این فتح الفتوح، خوِد او بود. او بود که این انسانها را ساخت. 
او بود که این فضا را مهیا کرد. او بود که مسیر را به وجود آورد. میراث او، همین ارزشها 
و همین جمهوری اسالمی است. هر کدام از ما، در هر مسئولیتی که هستیم، عشق و 
محبت وافرمان را به آن عزیز، باید در حفظ و تداوِم ارزشها و نظام جمهوری اسالمی 

مجسم کنیم./ 71

جنگ رفتنى است، نبِض انقالب بايد در دانشگاه بزند!
ما مي توانیم به صورت قاطع ادعا کنیم که در نظر رهبر کبیر فقید ما، مسئله دانشگاهها، 
جزو مسائل تراز اول برای انقالب و کشور بوده است. یك وقتی در دیدار جمعی از 
مسئوالن فرهنگی کشور ایشان فرمودند: مسئله جنگ، یك امر موقت است؛ در صورتی 

که مسئله مهم و ماندگار و اساسِی ما، دانشگاههاست./ 72

دانشجو نه فقط طالِب علم، كه مظهِر شور و نشاط و خالقيت و آرمانگرايي
امام نیز از آغاز نهضت اسالمي و به ویژه از آغاز دوران پیروزي، به دانشگاه و دانشجو به 
چشم ُرکني مهم براي بناي آینده ي انقالب و کشور مي نگریست و اهتمامي که از ایمان 
و عشق و حكمت، منشاء صراط مستقیم انقالب اسالمي گرفته بود، بدان مي گماشت. 
در نظِر امام، دانشگاه نه تنها مرکزي براي فراگرفتِن دانش، که عرصه اي براي پرورش 
اصیل ترین نیروهاي اداره کشور بود و دانشجو نه فقط جواني طالِب علم، که مظهِر شور 
و نشاط و خالقیت و آرمانگرایي... تأکید مكرر امام راحل بر اسالمي شدِن دانشگاه، براي 
این بود که نسل جواِن تحصیل کرده کشور از این احساِس ناتواني و نیاز، نجات یابد و 

به نجاِت کشور از تبعات وابستگِي دوران گذشته همت گمارد./ 73
عامل دوم، جهت فكری و سیاسی و انقالبِی دانشگاه است؛ آن چیزی که به علم، جان 
و روح و جهت خواهد داد. در بیانات حضرت امام)ره( و وصیت نامه ایشان، به این نكته 
اساسی بسیار توجه شده است. دانشگاه الابالی و بیگانه از ارزشهای دینی و بی تفاوت و 

هر كدام از ما، در هر مسئوليتى كه هستيم، عشق و 
محبت وافرمان را به آن عزيز، بايد در حفظ و تداوِم 

ارزشها و نظام جمهورى اسالمى مجسم كنيم  
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خونسرد نسبت به مفاهیم و جهت گیري های انقالبی، دانشگاهی که در او نبِض انقالب 
نزند، دانشگاهی که اعضایش چه دانشجو و چه استاد نسبت به حرکت انقالبِی ملت 
ایران و برای پیشاهنگی و پیش قراولی، احساس تكلیف نكند و نقش درجه یك را در 
کارِ انقالب نداشته باشد، دانشگاهی نیست که امیدبخش و تضمین کننده آینده و مورد 
نظر امام)ره( باشد... عزیزان دانشجو! در محیط دانشگاه یكپارچگی خود را حفظ بكنید 
و نگذارید نا مهای گوناگون، به معنای جهت گیري های گوناگون تلقی شود و نیروهایی 
که باید به سمت دشمن بایستند و موضع بگیرند، روبه روی هم قرار گیرند. مطلقاً نباید 
اسم ها و عنوانها، دیوار بوجود آورند و مرز ایجاد کنند... هنر بزرگ امام ما این بود که این 
دیوارها را از میانه اجتماعات مردم برداشت؛ دیوارهایی که فضای عظیم و وسیع و باز را 
به حفره ها و خانه ها و کلبه های کوچك تبدیل کرده بودند... روِح »واعتصموا بحبل اهللَّ 
جمیعا« در سخن و عمل او تجلی یافته بود؛ لذا اگر علی رغم اختالِف بعضی از سلیقه ها 
و دیدگاه ها، بیاییم و همین خِط یكپارچگی و وحدت را ادامه دهیم، در حقیقت روح 

امام عزیز را احترام کرده ایم./ 74

فقيه باشيد و مهّذب
در آن سالهای ]اول انقالب[، طالِب جوان و سبك بال و کمربسته، مانند زنبورهای 
عسل بودند که قرآن به آن اشاره مي کند: »و اوحی ربّك الی الّنحل ان اتّخذی من 
الجبال بیوتا و من الّشجر و مّما یعرشون«. آنها در گلزار حوزه های علمیه مي نشستند 
و عسل شیریِن »فیه شفاء للّناِس« علوم اسالمی را مي مكیدند و آن را به انسان های 
مستعد مي رساندند. و چنین شد که گردونه انقالب به حرکت درآمد... و این نبود، مگر 
به خاطر آن قلب و مغز فعاِل حوزه ها. قبل از قیاِم رهبرمان، حوزه های علمیه جان و روح 
و طراوت نداشتند؛ درس و بحث و تحقیقات اصولی و مطالعات به چشم مي خورد، اما 
آن چیزی که محور بود، یعنی حرکِت جهت دار به سمت حاکمیت و اقامه دین، وجود 
نداشت؛ همان دینی که ما برای او درس مي خوانیم، به خاطر او تالش مي کنیم و مردم 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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هم به خاطر پا یبندی به آن، از ما حمایت مي کنند. روزی به اتفاق جمعی از فضالی 
بزرگ در خدمت امام)ره( بودیم. یكی از علمای اعالم قم به امام عرض کردند نسبت 
به قم، توجه و عنایت داشته باشید. امام)ره( فرمودند این چیزها الزم نیست؛ شما اگر 
فقط به ابقای دو عنصر در حوزه قم توجه کنید، همه چیز حل خواهد شد: اول، فقاهت 

است... دوم، اخالق و تهذیب./ 75

بي مايه، فطير است
شرط اول، درس خواندن و خوب خواندن است. من از قبل از پیروزي انقالب، به 
رفقاي طالبمان مي گفتم: بي مایه، فطیر است. باید مایه داشته باشید... امام بزرگوارِ ما 
که توانست با آن دسِت قدرتمند خود، دنیایي را متحول کند، این حرکت عظیم را به 
برکِت علم انجام داد. اگر امام)ره( عالم نبود، نمي شد. کارِ امام که شوخي نبود. بعد از 

صدر اسالم، اصالً با هیچ حرکت دیگري قابل مقایسه نیست. 
شرط دوم که بالفاصله مطرح مي شود، تقوا، ورع، خودسازي، درونسازي، مجاهدِت 
نفس، غلبه بر شیطاِن دروني و باطني است که در وجود ما هست... مبادا آن چه در 
دوران سختي به دست آمده، در دوران رفاه آسان از کف برود؛ خیلي مواظب باشید. 
اگر این تقوا و غلبه بر نفس نباشد، آن علمي هم که گفتیم، سودمند نخواهد افتاد، 
بلكه مضر خواهد شد؛ مثل سالحي در دست آدم ناباب. و باز در اینجا من باید به امام 
عزیزمان)رض( مثل بزنم. او واقعاً مثال اعالي تقوا و بدون یك ذره اغماض، مراقب و 

مواظب از خود، از نفس خود و از حرکات خود بود. این، تقواست.
شرط سوم، کسِب آگاهي هاي الزم است... گاهي انسان، عالم و متقي هم است، اما ناآگاه 
است و سرش کاله مي رود. آگاهي هاي الزم را به دست آورید و روزبه روز خود را با این 
سه عنصر اصلي بسازید، تا هریك از شما بتوانید براي آینده این انقالب و این حرکت 

عظیم، مشعلي باشید./ 76

ش�ما اگر فقط به ابقاى دو عنصر در حوزه قم توجه 
كنيد، همه چيز حل خواهد شد: اول، فقاهت است... 

دوم، اخالق و تهذيب  
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سنگينِى مسئوليِت طلبگى
امام فقید)رض( که حقاً از همه جهت اسوه بودند. این کلمه »همه جهت« را من با 
توجه عرض مي کنم. آن بزرگوار در قم، اولین روزی که برای درس روی منبر نشستند، 
من در درسشان حاضر بودم. ایشان قبالً روی زمین مي نشستند و درس مي گفتند و 
بعد از چندی که جمعیت زیاد شد و طالب مي خواستند چهره ایشان را زیارت کنند 
و صدایشان را درست بشنوند، اصرار کردند که روی منبر بنشینند... این بزرگوار، آن 
روز را تماماً به نصیحت گذراندند. اولین مطلبی که فرمودند، این بود که مرحوم آقای 
نائینی)ره(، روزِ »بسم اهلل« بعد از اولی که برای درس روی منبر نشست، گریه کرد و 
گفت: این همان منبری است که شیخ انصاری)ره( روی آن نشسته، حاال من باید روی 
آن بنشینم. ایشان از همین جا، شروع به نصیحت کردِن طالب کردند که بفهمید چه 
کاری مي کنید و چقدر این مسئولیت سنگین است... احساس مسئولیت، اینقدر مهم 

است.// 77

آبرو و ذخيره امام
هر حرکتی که روحانیت انجام دهد و برای اسالم و مسلمین با برکت و مفید باشد، برای 
امام نیز آبرو و ذخیره است. برعكس، هر حرکتی که از افراد ُمعمم سر زند که خدای 
نكرده باعث ایجاد تردید در ذهن مردم یا موجبات بدبینِی مردم نسبت به روحانیت را 
فراهم آورد، مایه سرشكستگِی اسالم و انقالب و به خصوص امام خواهد بود، که باید 

با آن مقابله شود./ 78

تغيير نگرش در روحانيت
امام واقعاً دنیا را عوض کرد. روي آوردِن روحانیون به آموزش نظامي، هنر امام بود. این 
قدرت خدا بود که بدست آن بزرگوار این کارها انجام گرفت... است. این واقعاً همان »اّن 

اهلل في ایّام دهرکم نفحات« است. چند ساله جزو همان نفحات است.

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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یك زماني برخي از آقایاِن علما منبر نمي رفتند؛ چون آن را خالِف شأن خود مي دانستند؛ 
مي گفتند منبر رفتن، دلیِل بي سوادي است! ولي حاال شما مالحظه کنید، فردي مثل 
آقاي جوادي، مرد ُماّلي فاضل مثالً در پایان یك میتینگ منبر مي رود، سخنراني 
مي کند و فریاد مي کشد. ببینید االن با گذشته چه قدر فرق کرده است. یكي از دفعاتي 
که سال 59 از اهواز به تهران مي آمدم، لباس نظامي تنم بود و رویش قبا پوشیده بودم. 
رسم ما هم این بود که از راه که مي رسیدیم، مستقیم خدمت امام مي رفتیم... شاید باِر 
اولي بود که از جبهه خدمت ایشان مي رسیدم. تا این چكمه هایم را دِم در دربیاورم، 
ایشان از پشت شیشه همین طور به آن هیئت بنده که لباِس نظامي زیر قبا تنم بود، 
نگاه مي کردند. وقتي رسیدم، دست شان را بوسیدم. خودشان گفتند که یك وقت بود 
که این لباِس شما خالِف مرّوت بود، و حاال بحمدا... وضع به اینجا رسیده است. من 
احساس کردم که ایشان خوشحال اند... اول بار که در اهواز قبا را کندم و لباس نظامي 
پوشیدم، در ذهنم بود که آیا این کار درست است یا نه. بعد که دیدم ایشان لبخند زدند 

و لطفي کردند، فهمیدم که خوشحال اند./ 79

وحدِت حوزه و دانشگاه، يعنى وحدت در هدف
روز وحدت حوزه و دانشگاه، از یادگارهای ارزشمند اماِم بزرگوار ماست...

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چه؟ آیا مقصود این است که برنامه های حوزه را در دانشگاه، 
یا برنامه های دانشگاه را در حوزه اجرا کنیم؟ یقیناً مقصود اینها نیست. حوزه برای خود، 
علوم و درسها و روشهایی دارد؛ دانشگاه هم برای خود، علوم و روشها و مقاصدی دارد. 
البته هر کدام هم باید روشهای خود را کامل کنند و از تجربه های یكدیگر استفاده 
نمایند؛ در این بحثی نیست. بنابراین، مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه، اینها نیست. 
وحدت حوزه و دانشگاه که امام به عنوان یك شعار مطرح کردند، اغلب از واقعیت 
تلخی در جامعه ما و یا همه جوامع اسالمی منشاء مي گرفت که آن واقعیت تلخ، 
ساخته و پرداخته مستقیم و حساب شده دست استعمار بود. آن واقعیت این بود که 

وحدت حوزه و دانشگاه كه امام به عنوان يك شعار 
مطرح كردند، اغلب از واقعيت تلخى در جامعه ما و 

يا همه جوامع اسالمى منشاء مي گرفت  
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وقتی استعمارگران، نقشه های فتوحات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود 
را طراحی مي کردند، به یك مانع عمده برخورد کردند و آن، اعتقادات دینِی ملتها بود. 
امام)ره( این واقعیت را بهتر از همه کس مشاهده مي کردند... عالج در کشور مشكالت 
ایران و بقای استقالل و شعار »نَه شرقی و نَه غربی« را در این مي دانستند که روشنفكران 
و تحصیل کردگان جدید، حقیقتاً با دین و ایماِن مذهبی آمیخته باشند و روحانیون ما 
که از آن طرف بر اثر عواملی از پیشرفت های علمی و حوادث جهان و رویدادهای مهِم 
کشور به دور مانده بودند و بعضاً دچار ُجمود شده بودند، مسائل جدید و پیشرفت های 
علمی و حوادثی را که در دنیا مي گذرد، ببینند و با آنها آشنا بشوند و روشهای تازه را 
تجربه کنند. این، همان وحدت حوزه و دانشگاه است. وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی 
وحدت در هدف. هدف این است که همه به سمت ایجاد یك جامعه اسالمی پیشرفته 
مستقل، جامعه امام، جامعه پیشاهنگ، جامعه الگو، ملِت شاهد ملتی که مردم دنیا با 
نگاه به او، جرأت پیدا کنند تا فكِر تحول را در ذهن خودشان بگذرانند و در عمل شان 

پیاده کنند حرکت نمایند.// 80

يك دست حجاب، يك دست حضور
زن، در جامعه خود باخته نظام پلید پادشاهی، حقیقتاً و از همه جوانب مظلوم بود. اگر 
زن مي خواست وارد مقوله علم بشود، باید قیِد دین و تقوا و عفاف را مي زد. مگر یك 
خانم مسلمان، در دانشگاهها و محیطهای آموزشی و مراکز علمی و فرهنگی مي توانست 
به آسانی حجاب و متانت و وقار خود را حفظ کند؟ مگر مي شد یك زن مسلمان، در 
خیابانهای تهران و بعضی از شهرهای دیگر، با متانت و وقار اسالمی یا حّتی با حجاب 
نیمه کاره، راحت راه برود و از گزنِد زبان و حرکت هرزگان و دلباختگاِن به فساد و 
فحشای سوغاِت غرب، مصون بماند؟... به طور غالب، رفتِن زنان به وادی علم میسر 

نمي شد؛ مگر با برداشتن حجاب و منصرف شدن از تقوا و وقار اسالمی!
در میدان سیاست و در زمینه فعالیت های اجتماعی هم همین طور بود. اگر زنی 

هدف اين است كه همه به سمت ايجاد يك جامعه 
اسالمى پيشرفته مستقل، جامعه الگو، ملتى كه مردم 
دنيا با نگاه به او، جرأت پيدا كنند تا فكِر تحول را در 

ذهن خودشان بگذرانند حركت نمايند  
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مي خواست منصبی از مناصب اجتماعی و سیاسی را در ایراِن دوران پادشاهی دارا باشد، 
باید قیِد حجاب و عفاف و وقار و متانت زِن اسالمی را مي زد... اسالم و انقالب و امام آمد 
و در این کشور، زن را در مرکِز فعالیت های سیاسی قرار دادند و پرچِم انقالب را به دست 
زنان سپرد؛ در حالی که زن در همان حال توانست حجاب و متانت اسالمی و دین و تقوای 
خود را حفظ کند. کسی حقی از این بزر گتر، بر گردن زِن ایرانی و مسلمان ندارد./ 81

حج سياحتِى تفّننى...!
جمهوري اسالمي، حج را شناخت. این، بصیرت امام بود. امام درست در سربندهاي 
اساسي، انگشت گذاشته بود. در اسالم خیلي واجب وجود دارد، روزه هم یك واجب 
اساسي است؛ اما امام روي نماز جمعه و روي حج یعني آن بخش هاي حساس و 
سربندهاي مهم خیلي تكیه کرد و دایم از ساِل اول نسبت به حج حرف داشت و 
پیام مي داد. البته من یادم است که ایشان از قبل هم یعني سال 41 به حجاج پیام 
مي دادند... یك شب... خدمت امام رفتیم، تا پیشنهادهایي که راجع به حج به ذهنمان 
مي رسید، با ایشان در میان بگذاریم. یكي از پیشنهادهاي ما این بود که به مناسبت 
موسِم حج، خوب است پیامي از جانب ایشان صادر شود؛ اما ایشان گفتند که من 
نوشته ام! معلوم شد که ایشان براي حج اعالمیه نوشته اند و فرستاده اند. یعني در سال 
41 که هنوز اوِل مبارزات بود و هیچ خبري نبود، ایشان آن مواقِع اساسِي دین را 

شناخته بودند و به آن اهمیت مي دادند.// 82 

اين را خدا كرد
تبدیل حج از یك عمِل نیمه تجارِي نیمه سیاحتِي تفّنني به یك حرکت عظیِم اسالمي 
با ابعاد جهاني، کار کوچكي نبود. این کار، با برنامه ریزي هاي سیاسي و دنیایي و این 
چیزها قابل تحقق نبود. این را خدا کرد و آن هم به خاطر نّیت خالص آن مرِد بزرگ 

بود./ 83

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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من راهم را نرفته ام !
متدیّن ترین آدِم زماِن ما یعنی امام بزرگوار، ورزشكار بودند و تا آخر عمرشان در سن 
نزدیك نود سالگی هر روز ورزش مي کردند. ورزش مخصوِص ایشان، راهپیمایی بود. 
من یك وقت با آقای هاشمی، پیش ایشان رفته بودم. زمان ریاست جمهورِی من بود و 
برای امر مهمی، یادم هست که خدمت امام رفتیم و پهلوی ایشان نشستیم. بعد دیدیم 
که ایشان همین طور، این پا و آن پا مي کنند. یكی از ما دو نفر پرسیدیم: امری دارید 
شبیه این مضمون ایشان گفتند: من راهم را نرفته ام! ایشان روزانه سه بار، هر بار هم 
بیست دقیقه، الزم بود راه بروند. آن وقت، نوبت راه رفتن شان بود. حاال رئیس جمهور و 
رئیس مجلس کشور، خدمت ایشان رفته اند، ایشان قدم زدنشان را فراموش نمي کردند! 

این قدر ایشان به مسئله ورزش مقّید بودند./ 84

فردايش، اصالح كرد
ما یك شب در خدمت امام بودیم. من از ایشان پرسیدم نظر شما نسبت به فالن 
کس چیست نمي خواهم اسم بیاورم؛ یكی از چهره های معروِف دنیای اسالم در دوراِن 
نزدیك به ما، که همه نام او را شنیدند، همه مي شناسند امام یك تأملی کردند، گفتند: 
نمي شناسم. بعد هم یك جمله مذمت آمیزی راجع به آن شخص گفتند. این، تمام 
شد. من فردای آن روز یا پس فردا درست یادم نیست صبح با امام کاری داشتم، رفتم 
خدمت ایشان. به مجردی که وارد اتاق شدم و نشستم، قبل از اینكه من کاری را که 
داشتم، مطرح کنم، ایشان گفتند که راجع به آن کسی که شما دیشب یا پریشب سؤال 
کردید »همین نمي شناسم« یعنی آن جمله مذمت آمیزی را که بعد از »نمي شناسم« 
گفته بودند، پاک کردند. ببینید، این خیلی مهم است. آن جمله مذمت آمیز نه فحش 
بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود؛ خوشبختانه من هم به کلی از یادم رفته که آن جمله 
چه بود؛ یعنی یا تصرف معنوِی ایشان بود، یا کم حافظگی من بود؛ نمي دانم چه بود، اما 

تبديل ح�ج از يك عم�ِل نيمه تجارِي نيمه س�ياحتِي 
تفّنني به يك حركت عظيِم اس�المي با ابعاد جهاني، 
كار كوچكي نبود. اين كار، با برنامه ريزي هاي سياسي 

و دنيايي و اين چيزها قابل تحقق نبود  
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این قدر یادم هست که یك جمله مذمت آمیزی بود. همین را ایشان آن شب گفتند، دو 
روز بعدش یا یك روز بعدش آن را پاک کردند؛ گفتند: نه، همان نمي شناسم. ببینید، 

اینها اسوه است »لقد کان لكم فی رسو الهللَّ اسوًه حسنه«./ 85

رو يگردان از مقام و شخصيت
این شخصیِت داراي ابعاد گوناگون، هیچ اصرار و عجله اي نداشت که آن زیبایي ها و 
درخشندگي هاي وجوِد خود را به ُرخ کسي بكشد. هر وقت، هر جا تكلیف شرعي او را 

وادار به حرکتي کرد، بُعدي از ابعاِد او آشكار شد... 
آن روز در میان شاگردانش به عنوان »حاج آقا روح اهلل« شناخته مي شد. مجموعه جواناِن 
فاضل و در سخوان و پُرشوق در محفل درس او جمع بودند. او مظهر نوآورِي علمي و 
تبّحر در فقه و اصول بود. از قدیمي ترها شنیدیم که در قم، درس فلسفه او، درس اوِل 
فلسفه بوده است؛ لیكن حاال ترجیح مي دهد که فقه تدریس کند. شنیدیم که این 
مرد، معلم اخالق هم بوده است... در سال 1340 مرحوم آیت اهلل بروجردي مرجع تقلید 
درگذشت... همه فهمیدند و تصدیق کردند که این مرد، از مقام و از مطرح شدن براي 
ریاست حّتي اگر آن ریاست، مرجعّیت باشد که یك ریاسِت روحاني و معنوي است رو 
یگردان است و براي مقام و منصب و رتبه و شخصیت، هیچگونه تالشي نمي کند./ 86 

جلو افتادن مطرح نبود
در نیمه دوم سال 1341 نهضت اسالمي شروع شد و بُعد دیگري از ابعاد این شخصیت 
آشكار شد و آن، هوشیاري و تیزفهمي و توّجه به نكاتي که غالباً به آن توجه نمي کردند، 
از یك طرف، و غیرت دیني از طرف دیگر بود. خیلي ها شنیدند که تصویب نامه دولت 
در آن زمان، قید مسلمان بودن و سوگند به قرآن براي فرِد منتخب را حذف کرده 
است؛ اما خیلي توّجه نكردند که این چقدر اهمیت دارد! در همین جا یك نكته مهم 
وجود دارد: امام بزرگوار حّتي در میدان مبارزه هم نخواست جلو بیفتد. خوِد ایشان 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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براي ما نقل کرد که در اّول شروع نهضت، در منزل مرحوم آیت اهلل حائري، با یك نفر 
از مراجع معروِف وقت آن زمان، و از هم دوره هاي خودشان صحبت مي کرد و به ایشان 
گفته بود شما جلو بیفتید، ما هم دنبال شما حرکت مي کنیم. امام مقصودش این بود 
که تكلیف انجام بگیرد؛ آن فریضیه اي را که بر دوش خود احساس مي کرد، انجام دهد؛ 

جلو افتادن مطرح نبود./ 87

سه خصوصيت ممتاز؛ خردمندي، دين دارى و شجاعت
غیر از همه خصوصیاتي که در این بزرگوار بود، سه خصوصیت ممتاز ]داشت[...

خصوصیت اّول، عبارت از خردمندي و دانایي بود. در او، به معناي حقیقِي کلمه، جوهر 
دانایي وجود داشت... لذا در هر جایي که از وجوِد او چیزي بروز کرد، نشانه این دانایي 
و خردمندي در آن دیده شد. در میدان دانش هاي تخّصصي خوِد او یعني فلسفه، فقه، 
عرفان، اصول، اخالق همه جا این دانایي و عمق و این گوهر درخشاِن خردمندي بروز 

کرد؛ حرف نو و سخن تازه به میدان آورد و به تكرار سخِن گذشتگان اکتفا نكرد. 
خصوصیت دوم، دین داري و ایماِن روشن بینانه بود. او متعّبد بود؛ اما تعّبدي دور از 
تحّجر و توّقف. او روشن بین و روشن فكر و نوآور در مباحث دیني بود؛ اما نوآورِي دور از 
القیدي هاي نوآوران. خصوصیت سوم، شجاعت و دلیري و جان نثارِي او بود؛ آماده بود 
که در آنجایي که او حق مي گوید و دنیا باطل مي گوید، با آن دنیا مواجه شود. در یكي 
از بیانیه هاي خود فرمود »اگر استكبار جهاني، دیِن ما را تهدید کند، ما همه دنیاي او 
را تهدید خواهیم کرد«. آن روزي که این فریاد را در سال 1341 در قم بلند کرد، اّوِل 
کار، کسي با او نبود. البته بي فاصله، گروه گروه مردِم مؤمن و دلهاي پاک در همه جا 
به او گرویدند؛ اما اولي که وارد میدان شد، تنها وارد شد، احساِس تنهایي هم مي کرد؛ 

ولي این دلیري را داشت که وارد شود. 
به جاني برفرازد لشكري را  بسا باشد که مردي آسماني  

ز ننِگ تیر هروزي، کشوري را / 88 نهد جان در یكي تیر و رهاند  

در ميدان دانش هاي تخّصص�ي خوِد او همه جا اين 
دانايي و عمق و اين گوهر درخشاِن خردمندي بروز 
كرد؛ حرف نو و سخن تازه به ميدان آورد و به تكرار 

سخِن گذشتگان اكتفا نكرد  
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حرفهايى كه از قول من مي گويند، همه اش خالف واقع است!
ویژگي های بشرِی او، کمتر در افراد عادی پیدا مي شود. اگر یكی از آن خصوصیات 
در فردی مشاهده شود، او انسان بزرگی به شمار مي رود؛ چه رسد به آ نكه همه 
ویژگي های ممتاز را یكجا در خود جمع کرده باشد... متانت و بردباری و حلم امام 
بگونه ای بود که اگر صد نفر در مجلسی سخنانی مي گفتند که او آنها را قبول نداشت، 
تا الزم نمي دانست، حرفی نمي زد و سكوت مي کرد؛ در صورتی که اگر در حضور 
آدمهای معمولی کلمه ای گفته شود که برخالف عقیده آنها باشد، طوفانی در روحشان 
بوجود مي آید که سریعاً پاسخ بدهند. همه شما دیدید که در پایان وصیت نامه ایشان، 
به مواردی اشاره شده بود که امام قبالً نسبت به طرح آنها سكوت کرده بودند. در زمان 
بنی صدر که من خدمت امام)ره( رسیده بودم، ایشان مي گفتند: حرف هایی که او از 
قول من مي گوید، همه اش خالف واقع است و حقیقت ندارد. بنابراین، هر حرفی که 
زده مي شد، فوراً او را نمي آشفت و تحریك نمي کرد و درصدد پاسِخ سریع برنمي آمد. 
این متانت، بردباری، حلم، تسلط بر نفس و سعه صدر، در هر کس که باشد، از او یك 

انسان بزرگ خواهد ساخت./ 89
 

امام را به گريه انداختند
من چند بار گریه امام را نه فقط به هنگام روضه و ذکر مصیبت دیده بودم. هر دفعه 
که راجع به فداکاري های مردم با امام صحبت مي کردیم، ایشان به هیجان مي آمدند 
و متأثر مي شدند. مثالً موقعی که در محل نماز جمعه تهران، قلك های اهدایی بچه ها 
به جبهه را، شكسته بودند و کوهی از پول درست شده بود، امام)ره( در بیمارستان با 
مشاهده این صحنه از تلویزیون متأثر شدند و به من که در خدمت شان بودم، گفتند: 
دیدی این بچه ها چه کردند؟ در آن لحظه مشاهده کردم که چشم هایشان پُر از اشك 
شده است... بار دیگر موقعی گریه امام را دیدم که سخن مادر شهیدی را برای ایشان 
بازگو کردم. در شهری سخنرانی داشتم. بعد از پایاِن سخنرانی، همین که خواستم سوار 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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ماشین شوم، دیدم خانمی پشت سِر پاسدارها خطاب به من حرف مي زند. گفتم راه 
را باز کنید. جلو آمد و گفت: از قوِل من به امام بگویید بچه ام اسیر بود و اخیراً مطلع 
شدم که او را شهید کرده اند. به امام بگویید فدای سرتان، شما زنده باشید؛ من حاضرم 
بچه های دیگرم نیز در راهِ شما شهید شوند. من به تهران آمدم، خدمت امام رسیدم، 
ولی فراموش کردم این پیغام را به ایشان بگویم. بعد که بیرون آمدم، سفارِش آن مادر 
شهید به ذهنم آمد. برگشتم و مجدداً خدمت امام رسیدم و آنچه را که آن خانم گفته 
بود، برای ایشان نقل کردم. بالفاصله دیدم آ نچنان چهره امام درهم رفت و آنچنان 

اشك از چشم ایشان فرو ریخت، که قلب من را سخت فشرد./ 90

حكيم به معناى قرآنى اش
»و اتَیناُه الِحكَمه و َفصُل الِخطاب«... این نكته را بعد از انقالب متنبه شدم که اماِم ما، 
یك مرد حكیم است... حكمت به همان معناي واقعي و قرآنِي آن که خداي متعال مي 
فرماید ما آن را به پیامبران دادیم مورد نظر است. همان فعل و انفعاالِت معنوِي باطنِي 
پشت پرده را مي دید... مي دیدم مثل اینكه جریانهاي زیرزمینِي حوادث و پشت پرده را 
مي بیند. نمي خواهیم بگوییم که امام، غیب مي دانست... امام هم نَه ادعا داشت و نَه ما 
در مورد آن بزرگوار، این ادعاها را داریم. دیِد حكمت، غیر از این است؛ یعني چیزهایي 

را با یك احساس معنوي
درک مي کند. همه این حوادثي که امام درباره آن چیزي گفتند و شد، از این قبیل 
بود. نه اینكه تصور کنید ایشان محاسبه ماّدي و سیاسي مي کردند. آن بزرگوار اهِل این 
محاسبات نبودند. البته فكر سیاسِي خیلي پخته اي داشتند و حقایق را مي فهمیدند؛ 
اما این طور نبود که همان محاسباتي را که معموالً مي کنند، انجام بدهند. این، همان 
غیب و ملكوِت عالم و ملكوِت وجود شماست که باید به آن ایمان و اعتقاد داشت. راه 
رسیدن به آن هم، تقواست. اینكه ملت ایران و رهبري مثل امام، در مقابل تجمع وسیِع 
تمام احزاب کفر و نفاق، از شرقیش تا غربیش، از مسلماِن آمریكایي مذاقش تا مسلماِن 

هر حرفى كه زده مي ش�د، فوراً او را نمي آشفت و 
تحريك نمي كرد و درصدد پاسِخ سريع برنمي آمد. 
اين متانت، بردبارى، حلم، تس�لط بر نفس و س�عه 

صدر، در هر كس كه باشد  
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سوسیالیست مزاجش، از منافق و مرتجعش تا شهوترانش، بایستند و مطمئن به پیروزي 
باشند، ناشي از تقوایي است که به آنها حكمت و بصیرت را مي بخشد./ 91

فرياد كشيدن بر سِر خودى ها، ممنوع!
امام به ما یاد دادند که هر چه فریاد دارید، بر سر آمریكا بكشید؛ اما عّده اي فریادهاي 
خود را بر سِر خودي ها کشیدند؛ به دیگران هم یاد مي دهند که بر سِر همدیگر فریاد 
بكشند! امام در وصیت نامه و در تعلیمات دوران حیات بابرکِت خود تكرار مي کردند که 
از غریبه ها و نامحرم ها و نفوذي ها برحذر باشید. مراقب باشید تا کساني که با این انقالب 
و این نظام و این اسالم و با منافع مردم هیچ میانه خوبي ندارند، در ارکان تصمیم گیرِي 
کشور نفوذ نكنند. مسئله غریبه ها و نااهل ها و نامحرم ها را، اول امام مطرح کردند... اگر 
شما هرکدام از این رادیوهاي بیگانه را باز کنید، در هر یك از برنامه هایشان، حداقل 
چند بار اسم جناِح محافظه کار و نوگرا را مطرح مي کنند؛ تعبیراتي که ملت ایران و 
عالقه مندان به انقالب و مؤمنان و وفاداران به مصالح عمومِي این ملت و این کشور 
را به جبهه هاي مختلفي تقسیم مي کند. امام مي گفتند ایراِن یكپارچه، ملِت متحد و 
هم زبان؛ اما عده اي سعي مي کنند طبق خواست و میل و صال حدیِد دشمناِن این ملت، 
جهات غیرعمومي را قومیت ها و مذاهب و دسته دسته کردِن مردم و بازي با الفاظي از 
قبیل حزب و امثال آن را در میان مردم رایج کنند و یكپارچگِي مردم و آن وحدتي را 
که مي تواند ایران اسالمي را از البالي توفان ها عبور دهد، به هر شكلي دچار انشقاق و 

پراکندگي کنند./ 92

اينها مي روند و شماها مي مانيد
روز دوم فروردین سال 42 مثل همین حاال در مقابل چشمم قرار دارد. بعد از قضایاي 
مدرسه فیضیه و آن حوادث کذایي، اوِل شب خودمان را با دوستان به اینجا رساندیم 
چون همه از این خانه نگران بودند که چه خواهد شد از آن درِ حیاط کوچك وارد 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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شدیم و دیدیم که ایشان آن گوشه حیاط ایستاده اند و مشغول اقامه نماز مغرب و عشاء 
هستند و جمعي هم با ایشان مشغول نمازند. آ نچنان طمأنینه اي در وجود ایشان بود 
که هر اضطرابي را تمام مي کرد؛ اصالً کأنه هیچ حادثه اي اتفاق نیفتاده است؛ واقعاً مثل 
کوه استوار ایستاده بودند و مشغول نماز بودند؛ بعد هم از آن پله ها باال آمدند و به اتاق 
دسِت چپ تشریف بردند و نشستند؛ طلبه ها هم ریختند که بیانات ایشان را بشنوند. 
از جمله حرفهاي ایشان در آن روز که عین شدِت اختناق و تسلط دستگاهِ ستمگر بود 
این بود که گفتند اینها خواهند رفت و شماها خواهید ماند و ما از این سخت ترش را 
هم دیده ایم؛ تحمل و ایستادگي کنید. این براي ما درِس امید است. حقیقتاً استقامِت 
ایشان در مقابل شداید و امیدشان به آینده، این بود؛ و همین است که امروز هم 
مي تواند ملِت ما را پیش ببرد؛ یعني امید به آینده و ایستادگي در مقابل مشكالت. 

ایشان درِس عملي و عینِي این را دادند و راهشان، این راه بود./ 93

اگر ما چيزى نيستيم، چرا شما...؟!
اینكه مي بینید جنجال علیه جمهوری اسالمی زیاد است، دلیِل اقتدار ماست. امام)رض( 
یك وقت فرموده بودند اگر جمهوری اسالمی چیزی نیست، چرا این قدر علیه آن 
صف آرایی مي کنند؟ اگر اهمیتی ندارد، چرا برای مقابله با آن، این قدر خودکشان 

مي کنند؟ این، دلیِل اقتدارِ جمهوری اسالمی است.// 94

حرف مى زنند؛ نمى زدند، تعجب مي كرديم
همین رادیوهاي بیگانه اي که اشاره کردند، هرچه م یخواهند بگویند، بگویند. بله، معلوم 
است؛ اگر مثالً ده نفر بچه ي هرزه، دور آدِم دانشمند و شخصیت برجسته اي را بگیرند؛ 
یكي به او اهانت کند، یكي بگوید تو بي سوادي و...، طبعاً ممكن است او، انكساري 
هم در خودش پیدا کند؛ اما شما که او را مي شناسید، باورتان نمي آید. بله، نسبت به 
انقالب و جمهوري اسالمي حرف مي زنند؛ نمي زدند، تعجب مي کردیم. امام مي گفتند 

مراقب باشيد تا كساني كه با اين انقالب و اين نظام 
و اين اسالم و با منافع مردم هيچ ميانه خوبي ندارند، 

در اركان تصميم گيرِي كشور نفوذ نكنند  
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هر وقت از ماها تعریف مي کنند، آدم در دلش چیزي پیدا مي شود که چه اشكالي در 
من به وجود آمده که دشمن دارد از من تعریف مي کند؛ واقعاً عقیده امام این بود؛ نه 
اینكه فقط در حرفهاي عمومي آن را بیان کنند؛ حّتي به ماها هم آن را مي گفتند./ 95

اهل مالحظه كارى و رودربايستى نبود
امام در حالي وارد ایران شدند که جّو مبارزه الاقل در سطوحي از ایده هاي به اصطالح 
روشن فكري پُر بود؛ که حّتي خوِد روحانیون امثال ماها هم در داغ کردن آن جّو 
روشن فكري و به عبارت دقیق تر، روشن فكرزدگي دخالت داشتند؛ اما امام آمد و همه 
این چیزها را ُشست و کنار گذاشت! من احساساِت خودم را از همان سخنرانِي اول 
ایشان در فرودگاه به یاد دارم؛ واقعاً حیرت کردم که امام این مالحظاتي را که ماها 
داریم، هیچ ندارد! ایشان در آن سخنراني، اول از روحانیون اسم آورد؛ که ماها اگر جاي 
ایشان بودیم، این کاررا نمي کردیم!... اما دیدیم که امام اصالً این مالحظه را نمي کند! در 
همان ماههاي اوِل پیروزي انقالب، امام مسئله بي حجابي و حجاب را قاطع گفت... من 
کساني را دیدم که جزو عناصر متدیِن هیئت دولت ]موقت[ بودند، اما به ما مي گفتند 
این چه کاري بود که امام کرد؛ حاال چرا کرد؟! امام اصالً دچار رودربایستي نمي شد. 

بنابراین، مالحظه کاري و رودربایستي داشتن، مطلقاً باید نباشد./ 96

روش ها منطبق با همان روش هاى اميرالمومنين
زندگِي امام بزرگوارمان)رض( عكس و تصویري از همان زندگي است. روشها، منطبق 
امیرالمؤمنین، مرِد سنگدلي  امیرالمؤمنین؛ قاطع و بي مالحظه.  با همان روشهاي 
نبود. رحیم تر از او، دلنازک تر از او، گریه کننده تر از او اما در مقابل ضعفا، در مقابل 
کساني که حِق آنها تضییع مي شود چه کسي بود؟ اما آنجایي که حق تهدید مي شود، 
امیرالمؤمنین صالبتي از خودش نشان مي دهد که نظیرش را در طول تاریخ اسالم 

نمي شود پیدا کرد./97

امام آمد و همه اين چيزها را ُشست و كنار گذاشت! 
من احساساِت خودم را از همان سخنرانِي اول ايشان 
در فرودگاه به ياد دارم؛ واقعًا حيرت كردم كه امام 

اين مالحظاتي را كه ماها داريم، هيچ ندارد  
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كار خودش را مي كرد چون پشت حجاب ها را مي ديد
در زمان ریاست جمهورِي بني صدر، وقتي مأیوس شدیم از اینكه امام حرف ما را درباره 
آقاي بني صدر قبول بكنند، خدمت ایشان رفتیم. ما یكي یكي مي رفتیم، چند نفري 
مي رفتیم، نوشته اي مي گفتیم، زباني مي گفتیم. من یك بار خدمت امام رفتم و صریحاً 
گفتم من به این نتیجه رسیده ام که چون دیگر نمي شود با آقاي بني صدر برخورد 
بكنیم، من به همان روِش قبل از انقالب باید عمل بكنم... مجبورم االن حر فهایي 
بزنم، که وقتي کسي درباره آنها اندیشید، موضعي علیه آقاي بني صدر بگیرد. امام نگاه 
کردند و تبسمي کردند و هیچ چیز نگفتند. در آن زمانها، گاهي مي شد که من با دِل 
پُر خدمت امام مي رفتم؛ اما وقتي مي آمدم، به رفقا مي گفتم که امام دستي به سر و 
صورت ما کشیدند و لقمه حلوایي با لطف و نگاه خودشان در دهان ما گذاشتند، ما را 
رها کردند؛ بعد که مي آمدیم، باز در سخنرانِي خودشان مي گفتند: آقاي رئیس جمهور، 
آقاي بني صدر! یعني همان، همان بود! ایشان مصلحت مي دیدند؛ چون باألخره، ایشان 
حكیم بودند... یعني واقعاً پشت دیوار و پشِت حجاب را مي دید، که ماها قادر نبودیم آن 
را ببینیم... ما وقتي در آن شرایط قرار مي گرفتیم، چه کار مي توانستیم بكنیم؟ نمي شد 
که ول کرد. بعضي ها بُریدند. این اسمش، بُریدن است. آدم که نباید بُبرد؛ باید باالخره 
بایستد. دشمن دارد ما را مي بُراند؛ از انواع و اقساِم وسایل هم استفاده مي کند. اگر ما 

هم بُریدیم، به دشمن کمك کرده ایم./ 98

شكست نبود؛ عدم الفتح بود
البته عده اي متأسفانه این کار را در سطح جامعه مي کنند؛ مرتب توي دلها را خالي 
کردن: آقا تمام شد، آقا بُردند، آقا دشمن چنین شد، آقا ارزشها فالن شد! در دوران 
ریاست جمهوري و زمان حضورِ امام آن هم حضور قدرتمندانه ایشان خیلي از اوقات 
خالصه مالقات هایي که با من مي شد، مي نوشتم. االن که نگاه مي کنم، مي بینم خیلي 
از حر ف هایي که حاال بعضي ها مي زنند که آقا چنین شد، چنان شد، آنوقت مي آمدند 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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به ما مي گفتند که چنین شد، چنان شد! اصالً عده اي هستند که خوششان مي آید 
بگویند آقا بُردند، غارت کردند، چنین کردند، دشمن پیروز شد، دشمن مسلط شد! 
دشمن غلط مي کند که پیروز بشود. پیروزِي دشمن به این است که دلهاي مؤمنین 
را از جا بِكند. پیروزي دشمن به این است که بهترین جوانان این مملكت، در ناصیه 
این کشتي، نورِ رستگاري نبینند. در سخت ترین اوقاتي که در جنگ به ما ضربه وارد 
مي شد، امام با آن دِل بزرگ و با آن ناصیه منور الهي، امید مي داد. در ماجرایي ضربه 
سختي خوردیم. خدمت امام آمدند و گفتند که ما شكست خورده ایم. فرمود: شكست 
نبود؛ عدم الفتح بود. عدم الفتح، یعني پیروز نشدیم. شما ببینید یك حادثه را دوگونه 
مي شود معنا کرد: تفسیر شكست، تفسیر عدم الفتح. معناي فرمایش امام این بود که 
طوري نشده است؛ مي خواستید پیروز بشوید، اما هنوز نشده اید. همیشه این طور به ما 
امید مي داد، این طور جامعه و کشور را حرکت مي داد؛ حاال عده اي همه هّم و غمشان 

این است که درست به عكس عمل کنند!/99

كنار برويد، خودم هستم
رهبِر این اّمت و انقالب، مردي بودند که در هشتاد سالگي سخت ترین کارهاي دنیا را به 
دوش گرفتند. روزي که امام وارد ایران شدند، تقریباً هشتاد ساله بودند. نگفتند من پیر 
و یا خسته ام. در یكي از روزهاي سال 59 که از اهواز به تهران آمده بودم، خدمت ایشان 
رسیدم و صحبت هاي گله آمیزي را دربار ه موضوعي مطرح کردم. ایشان به من گفتند 
که افراِد مورد نظرشان را براي تشكیل جلسه خبر کنم. جلسه، وسِط روز و بدون سابقه 
تشكیل شد و پیرمرِد جوان دل و پُرنشاط و نیرومند، جلسه را بدون اظهار خستگي 
اداره فرمود. کار که براي خدا باشد، خستگي ندارد و زمانبردار نیست. یك وقت یكي از 
روسیاهاني که به غلط وارد صفوف اهل ایمان شده بود، چیزي گفت که امام در پاسخ 
او فرمودند: »اگر شما نمي خواهید انجام دهید، کنار بروید؛ من خودم کارها را انجام 
مي دهم و بارها را بر دوش مي گیرم!« باور نمي کردند امام این گونه جوانانه وارد میدان 

واقعًا پشت ديوار و پشِت حجاب را مي ديد، كه ماها 
ق�ادر نبوديم آن را ببينيم... ما وقتي در آن ش�رايط 
قرار مي گرفتيم، چه كار مي توانستيم بكنيم؟ نمي شد 

كه ول كرد. بعضي ها بُريدند  
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شوند. قدرت ایماِن ایشان، این کارها را آسان مي کرد. البته قدرت ایمان در وجود ایشان 
نسبت به میدان هایي که ما وارد آن مي شویم، در حّد اعالیش بود. ما توقع آنگونه ایمان 

را از هر کسي نداریم؛ اما مي خواهیم نمونه عالي را به شما نشان دهیم./ 100

ما مي توانيم
در روزهاي اّوِل جنگ، یك نفر نظامي پیش من آمد و فهرستي آورد که انواع و اقسام 
هواپیماهاي ما جنگي و ترابري در آن ذکر شده بود و مشخص گردیده بود که چند 
روز دیگر همه هواپیماها زمین گیر خواهد شد؛ مثالً این نوع هواپیما در روز هشتم، 
این نوع هواپیما در روز دهم، این نوع هواپیما در روز پانزدهم! این فهرست را به من 
داده بود که خدمت امام ببرم، تا ایشان بدانند که موجودِي ما چیست. به فهرست که 
نگاه کردم، دیدم دیرترین زماني که هواپیمایي از انواع هواپیماهاي ما زمین گیر خواهد 
شد، در حدود بیست و چند روز است...! من وظیفه ام بود که این فهرست را ببرم و به 
امام نشان دهم. ایشان به آن کاغذ نگاه کردند و نقل به مضمون مي کنم گفتند: این 
حر ف ها چیست! شما بگوئید بروند بجنگند، خدا مي رساند، درست مي کند، هیچ طور 
نمي شود. منطقاً حرف امام برای من قانع کننده نبود؛ چون امام که متخصِص هواپیما 
نبود؛ اما به حقانیِت امام و روشنایی دِل او و حمایت خدا از او اعتقاد داشتم، مي دانستم 
که خدای متعال این مرد را برای یك کارِ بزرگ برانگیخته و او را وا نخواهد گذاشت. 
این را عقیده داشتم. لذا دلم قرص شد. برگشتم و به دوستاني که بودند، گفتم: امام 
مي گویند مي توانید. آن هواپیماها، به هّمت شما و با توانستِن شما هنوز پرواز مي کنند... 

این است معجزه هّمت انسان! این است معجز ه ایمان!/ 101، 102.

بدهكارى تان را صاف كنيد
تالش را دنبال کنید. هیچ کس نگوید وظیفه ام را انجام داده ام، پس کارِ من تمام شد. 
در اسالم، این طوري نیست. آن امام بزرگوار ما بود که نزدیك به نود سال، عمر خود 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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را با تالش گذراند و در آخرین روزهاي زندگیش هم، کار و تالش مي کرد و هیچ وقت 
خودش را از ملت و از خدا و از دنیا، طلب کار ندانست و همیشه خودش را بد هكار 
مي دانست؛ با اینكه هیچ کس در دنیا نیست که نقش آن دسِت قدرتمند را در پیشبرد 

این انقالب نداند. همه ما به انقالب بد هكاریم. همه باید تالش کنند./ 103

آقا! اداره كشور سخت است
دیده بودم کساني خدمت امام)رض( مي آمدند و از بعضي اوضاع شكایت مي کردند. 
یكي مي گفت مالیات این طور شد، یكي مي گفت در فالن جا، شهرداري آن گونه عمل 
کرد، استانداري فالن کرد و از این قبیل مطالب. من غالباً مي دیدم امام تأملي مي کردند 
و بعد به آن طرف مي گفتند: »آقا! اداره کشور سخت است« مقصود این است که در 
مقاِم تصّور و توصیف و گفتن، خیلي کارها مي شود کرد؛ اما وقتي وارد شدید، مشكالت 
خودش را نشان مي دهد. باید منصف باشیم. باید ببینیم کاري را که ُکننده مشغول 
آن است، اگر ما در پیِش روي خودمان داشتیم، بهتر، روان تر و بي اشكال تر انجام 
مي دادیم یا نه؟ این باید همیشه مورد توجه باشد. البته به هیچ وجه نباید از اشتباهات 
و خطاهایي که غالباً در مراتِب دوم و سوِم دولت انجام مي گیرد، دفاع شود. اگر کسي 

خطایي کرده است، باید به او گوشزد شود و هیچ کس نباید دفاع کند./ 104

تسخير سفارت آمريكا ؛ يك بار 57 ، يك بار 58
مردم همان اّول، روزهاي 21 و 22 بهمن به سفارت آمریكا رفتند و آمریكایي ها را 
گرفتند. من یقین داشتم که امام دستور خواهند داد اینها را یا اعدام و یا مثالً زنداني 
کنند! بر خالف تصورِ همه و بر خالف تصور خوِد آمریكایي ها، امام دستور دادند که 
اینها را آزاد کردند. البته بعضي شان از ایران رفتند؛ بعضي هم در ایران ماندند. بعد از 
پیروزي انقالب، رابطه ما با آمریكا، از طرِف ما قطع نشد. یعني ملت ایران در حال اقتدار، 
مظلومیت هاي گذشته خودش را ندیده گرفت و دولت آمریكا را عفو کرد. اما دولت 

اين حر ف ها چيست! شما بگوئيد بروند بجنگند، خدا 
مي رساند، درست مي كند، هيچ طور نمي شود  
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آمریكا از همان روزهاي اّول که خیا لشان آسوده شد، محّل سفارت را محّل توطئه علیه 
نظام جمهوري اسالمي کردند./ 105

يكي از بهترين كارهايي كه در انقالب ما شد
این کارِ دانشجویان ما در سال 58 یكي از بهترین کارهایي بود که در این انقالب انجام 
گرفت. مبادا تلقین هاي یك عده آدمهایي را کهـ  به اعتقاد بندهـ  تعریِف واقعي از آنها 
این است که »انسان هاي سطحي و ضعیفي هستند« باور کنید. نمي خواهیم بگوییم 
اینها وابسته یا ُمغرض اند، نه! ضعیف اند. انقالبها را هم غالباً ضعیف ها از بین بُرده اند... 
یك عده ضعیف، امروز نیایند وسوسه کنند و طوري شود که جوان ما، با خودش فكر 
کند: »این چه کاري بود که کردیم؟!« نه آقا! یكي از بهترین کارهایي که در انقالب ما 
شد، همان کار بود. امام، یك جوان نبود که شما بگویید »احساساتي شد و حرفي زد« 
امام، آن پیِر حكیِم دنیادیده، با دید نافذ خود، آنطور از حرکت دانشجویان در آن روز 

تجلیل کرد. پس امام، به حقیقتي پي برده بود که این را گفت./106 

عّزت و منطق، در اوِج مظلوميت
در محرم سال 42 ، امام بزرگوارِ ما از این منشاء استفاده کرد و آن حادثه عظیم پانزده 
خرداد بوجود آمد. در محرم سال 57 هم، باز از همین حادثه الهام گرفت و گفت: »خون 
بر شمشیر پیروز است« و آن حادثه تاریخي بي نظیر ـ یعني انقالب اسالمي ـ پدید 
آمد... این بخِش »منطق«که عقالنی است و استدالل در آن هست. بنابراین، صرِف یك 

نگاهِ عاطفی، حرکِت امام حسین را تفسیر نمي کند... 
عنصِر دوم، حماسه است...»الِعّزُه هلِلّ و لِرسوله و لِلمؤمنین«. چون در اوج مظلومیت، 
چهره را که نگاه مي کنی، یك چهره حماسی و عز تمند است... همان جایی هم که 
حسین)ع( یك شب را مهلت مي گیرد، عزت مندانه مهلت مي گیرد؛ همان جایی هم 
که مي گوید: »هل من ناصر«ـ  استنصار مي کندـ  از موضِع عزت و اقتدار است؛ همه 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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اقدامهای مجاهدت آمیز چه سیاسی، چه تبلیغی، چه آنجایی که جای فداکارِی جانی 
است باید از موضِع عزت باشد. در روز عاشورا در مدرسه فیضیه، چهره امام را نگاه کنید: 
یك روحانی که نه سرباز مسلح دارد و نه یك فشنگ در همه موجودی خود دارد، 
آنچنان با عزت حرف مي زند که سنگینی عزت او، زانوی دشمن را خم مي کند؛ امام 
در همه احوال همین طور بود؛ تنها، بی کس، بدون ِعده و ُعده، اما عزیز؛ این چهره امام 
بزرگوارِ ما بود. خدا را شكر کنیم که ما در زمانی قرار گرفتیم که یك نمونه عینی از 
آنچه را که بارها و سالها گفته ایم و خوانده ایم و شنیده ایم، جلوی چشم ما قرار داد و به 

چشم خودمان او را دیدیم./ 107
 

راز اقتدار و ماندگارى
نكته آخري که من مي خواهم عرض کنم، این است که همه اینها را امام از عمل به 
دین، از پا یبندي به دین، از تقوا و از مطیع امِر خدا بودن داشت. خوِد او هم بارها این 
مضمون را بیان مي کرد: هر چه هست، از خداست. او همه چیز را از خدا مي دانست؛ 
هضم در اراده خدا بود؛ حل در حكم الهي بود: انقالب را خدا پیروز کرد؛ خرمشهر را خدا 
آزاد کرد؛ دلهاي مردم را خدا جمع کرد. او همه چیز را از منظِر الهي مي دید و عامل به 

احكام بود؛ خداي متعال هم درهاي رحمت را به روي او باز کرد./ 108

وصّيِت چند جمله اى
بهار سال 1365 ، روزی را که امام)ره( در بستر بیماری بودند، فراموش نمي کنم. ایشان 
دچار ناراحتی قلبی شده بودند و تقریباً 10، 15 روزي در بستر بیماری بودند. در آن 
زمان من در تهران نبودم. حاج احمد آقا به من تلفن کردند و گفتند سریعاً به آنجا 
بیایید؛ فهمیدم که برای امام)ره( مسئله ای رخ داده است. آناً حرکت کردم و پس از 
چند ساعت طی مسیر، خود را به تهران رساندم. خدمت امام)ره( رفتم و هنگامی که 
نزدیِك تخِت ایشان رسیدم، منقلب شدم و نتوانستم خودم را نگهدارم و گریه کردم. 

ي�ك روحانى كه ن�ه س�رباز مس�لح دارد و نه يك 
فشنگ در همه موجودى خود دارد، آنچنان با عزت 
حرف مي زند كه س�نگينى عزت او، زانوى دشمن را 

خم مي كند؛ امام در همه احوال همين طور بود  
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ایشان تلّطف فرمودند و با محبت نگاه کردند. بعد چند جمله گفتند که چون کوتاه بود، 
به ذهنم سپردم؛ بیرون آمدم و آنها را نوشتم. 

در آن لحظاتی که امام)ره( ناراحتی قلبی پیدا کرده بودند، ایشان انتظار و آمادگی برای 
بروز احتمالِی حادثه را داشتند، بنابراین مهمترین حرفی که در ذهن ایشان بود، قاعدتاً 
مي باید در آن لحظه حساس به ما مي گفتند: ایشان فرمودند: »قوی باشید، احساس 
ضعف نكنید، به خدا متكي باشید، »اشّداء علي الكفار رحماء بینهم« باشید، و اگر با هم 
بودید، هیچ کس نمي تواند به شما آسیبی برساند وصیت سی صفحه ای امام)ره( مي تواند 

در همین چند جمله خالصه شود./ 109
 

راهنمايى از عالِم باال
امام عزیِز ما به رهنمودهاي زمان حیاِت خود اکتفا نكرد؛ بلكه بعد از رفتن هم این 
وصیت نامه گران بها را گذاشته است. عزیزان من! اگر شما به وصیت نامه امام نگاه کنید 
من به شما جوانان توصیه مي کنم که مخصوصاً به این وصیت نامه مكرر نگاه کنید 
خواهید دید که از اّول تا آخِر آن، دو نقطه درخشان وجود دارد و آن دو نقطه این است: 
اّول تمّسك به اسالم و ارزشها و قِّیم اسالمي و استفاده از راهنمایي هاي اسالم که شما 

را به سعادت مي رساند و راه را نشان مي دهد، و دوم اتحاد و اتفاق./ 110

هشدار به جوان ها
یك نكته دیگر در وصیت نامه امام بزرگوار، هشدار به جوانهاست در مقابل توطئه هائی 
که هدف و آماج آن فقط جوانها هستند. جواِن یك کشور اگر بخواهد مثل موتوِر 
پیش برنده ای آن ملت را پیش ببرد، احتیاج دارد به اینكه سرحال، بانشاط، تندرست، 
قوی و دلبسته به کار و پیشرفت باشد... تالش مي کنند با توطئه های گوناگون؛ با ترویج 
فساد، با ترویج فحشاء، با ترویج مواد مخدر، با باندهاي هدایت شده، جوان ایرانی را 
منصرف کنند... اینها نمي خواهند جوان ایرانی در کارگاه، در آزمایشگاه، در دانشگاه، در 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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محیط علمی، در محیط کار و تالش صنعتی و کشاورزی بانشاط باشد. آن جوانی که 
سرگرم مسائل شهوانی جنسی باشد یا اسیر مواد مخدر باشد، نه حاِل کار کردن دارد، 
نه حوصله فكر کردن دارد، نه نیروی کار کردن دارد، نه ابتكار دارد، نه عزم و اراده راسخ 
و الزم را دارد... دشمن دانسته است که تقوا و پرهیزگارِی جواِن ایرانی و دین داری 
جواِن ایرانی به پیشرفت او در میدانهای مختلف کمك مي کند؛ مي خواهد این را 
تضعیف کند. امام هشدار مي دهند؛ هم به جوانها، هم به دانشگاهها، هم به حوزه های 

علمیه، هم به قاطبه جوانان کشور که بیدار باشند، هشیار باشند./ 111

صدور انقالب با فتنه گرى و لشكركشى نمي شود
دسِت  یافت؛  خواهد  گسترش  انقالب  این  که  مي کند  اعالم  تنامه  وصي  در  امام 
استعمارگران را از جهان اسالم کوتاه خواهد کرد. این، پیش گویِی امام بزرگوار است. 
امروز به صحنه که نگاه مي کنیم، مي بینیم این اتفاق افتاده است. گسترش انقالب از 
نظر امام، از راه ایجاد فتنه در کشورها نیست، از راه لشكرکشی نیست، از راه گسترش 
تروریزم نیست برخالف برخی از انقالبهای دیگر گسترش انقالب در میان ملتها از راه 
الگوسازِی نظام جمهوری اسالمی است. یعنی ملت ایران، نظام جمهوری اسالمی را به 
حدی و مرتب های برسانند که وقتی ملتهای دیگر به این الگو نگاه مي کنند، شوق پیدا 
کنند و آن راه را دنبال کنند؛ از راه ترویج معارف اسالمی و از راه صراحت در دفاع از 
طبقات مظلوِم دنیای اسالم و ملتهای مظلومی که در دنیای اسالم پامال ظلم استكبار 
شده اند. این، گسترش نظام اسالمی است که اتفاق افتاد. دشمنان و دوستان ملت ایران 
اعتراف مي کنند که گسترشی که امام پیش بینی مي کرد برای انقالب، امروز تحقق پیدا 
کرده است؛ از جمله آنها، مسئله آرماِن فلسطین است. ملتها د لشان مانند ملت ایران 
برای ملت فلسطین مي تپد؛ ملتها مثل ملت ایران رژیم اسرائیل را یك رژیم جعلی و 
تحمیلی در منطقه مي دانند. البته دولتها با ملتها همراه نیستند و متأسفانه آن چیزی 
که اسرائیل را تقویت کرده است، همین است... اگر آنها هم با ملتهای خود همصدا 

من به ش�ما جوانان توصيه مي كنم كه مخصوصًا به 
اي�ن وصيت نامه مكرر نگاه كنيد خواهيد ديد كه از 

اّول تا آخِر آن، دو نقطه درخشان وجود دارد  
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شوند و از ملت مظلوِم فلسطین دفاع کنند، وضعیت در منطقه بكلی تغییر خواهد کرد. 
این خواست عمومِی ملتهاست و این، همان گسترشی است که امام بزرگوار ما خبر 

داده بود./ 112

انقالب، به درِد مملكت هم مي خورد!
نكته سوم که در وصیت نامه امام بارز است و در بیانات امام در طول این ده سال حیاِت 
پربرکتش منتشر و گسترده است و برای ملت و جوانان ما اهمیت دارد، این است که 
انقالب اسالمی، کمك به پیشرفِت ملت است؛ انقالب اسالمی، کمك به خالقیت و 
نوآورِی ملت است؛ درست نقطه مقابل آنچه که سالهای متمادی دشمنان اسالم تبلیغ 
مي کردند. دشمناِن اسالم این جور وانمود مي کردند که دین داری، با پیشرفت منافات دارد؛ 
با هم سازگار نیست. اگر ملتی بخواهد پیشرفت پیدا کند، باید از دین دست بكشد، باید 
برود به دامن غرب و خود را سر تا پا به رنگ غربی دربیاورد تا بتواند پیشرفت کند... امام از 
اوِل انقالب تا روز آخر و در وصیت نامه خود تأکید مي کند که روِح انقالبی، روِح حرکت به 
جلو است، روح پیشرفت است، روِح ابتكار و نوآوری است و این در واقعیِت ملِت ایران هم 
تحقق پیدا کرد... خود انقالب هم یك نوآوری بزرگ بود. امام با انقالب اسالمی و با تشكیِل 
جمهوری اسالمی راه میانه عقب ماندگی و غربزدگی را ترسیم کرد. ملتها تصور مي کردند 
یا باید عقب مانده بمانند یا باید غر بزده شوند؛ امام نشان دادند که نه، یك راه مستقیم، یك 
صراط مستقیم وجود دارد که انسان اسیر غرب هم نشود، غربزده هم نشود؛ اما راه ترقی 
و پیشرفت و تعالی را طی کند؛ ملت ایران این راه را طی کرده است. جوانهای عزیز! برای 
پیشرفت و تعالی کشورتان، هرچه مي توانید به این صراط مستقیم تمسك کنید. با اتكاء به 
خدای متعال و اعتقاد به نیروی درونی خود مي توانید همه موانع را از سر راه بردارید./ 113

كم آورده اند، آيه يأس مي خوانند
نكته دیگری در وصیت نامه امام)رض( وجود دارد که بسیار مهم است؛ و آن، توجه به 

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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جنگ سرد و عملیات روانِی دشمن است. دشمن آ نوقتی که در میدان، در صحنه عمل 
نتواند کاری از پیش ببرد، دست به جنگ روانی مي زند؛ برای مأیوس کردن، برای ناامید 
کردن، برای خالی کردن دِل ملتها... معنایش این است که در میداِن عملی، قدرت 
مقاومت در مقابل این ملت را نداشته اند. این جنگ روانی از اولین روزهای انقالب تا 
امروز که سی سال مي گذرد، همچنان ادامه دارد. گاهی مي گفتند این انقالب تا دو ماه 
دیگر بیشتر نمي ماند، گاهی مي گفتند تا دو سال دیگر بیشتر نمي ماند. امروز سی سال 
است که این انقالب با قدرِت تمام به پیش رفته است و روزبه روز ملت ایران را منسجم 

تر، پرامیدتر، پرانرژی تر کرده است./ 114

همه موانع د ر راه يك ملت
امروز جنِگ سرد و جنِگ روانی را با شكل های مختلفی انجام مي دهند. مي خواهند 
به ملت ایران و به جوان ایرانی بباورانند که شما نمي توانید بدوِن ارتباط و اتصال با 
قدرتهای سلطه گر به جایی برسید. این خطر بزرگی است که امام به آن توجه داده اند. 
آنها پیشرفت های عظیِم ملت را انكار مي کنند. انقالب در طول این سی سال از موانع 
بسیاری گذشته است. در تاریِخ انقالب ها که انسان نگاه مي کند، این همه موانع در 
راهِ یك ملت و یك انقالب بسیار به ندرت دیده مي شود و انقالبها معموالً پشت این 
موانع مي مانند و خود را تسلیم دشمن مي کنند... با تحریم، با انواع و اقساِم دشمني ها 
و حیله ها و کارشكني ها، ]ملت[ توانسته است پیش برود، قله ها را فتح کند؛ همچنان 
چشم به قله های باالتری دارد... مي خواهند این انگیزه را از ملِت ایران بگیرند. به 
جوانان عزیزمان عرض مي کنم: شما در نیمه  راه هستید و آن چه از راه گذرانیده اید، با 
مشكالت بسیار بزرگی مواجه بوده است؛ اما توانسته اید. آن نیمه دیگِر راه و آن بخِش 
باقي ماند ه راه را که دشمن مي خواهد نگذارد شما آن نیمه اصلی، نیمه آخر را طی 
کنید و به قله ها برسید با عزِم راسخ مي توانید دنبال کنید. شما مي توانید؛ همچناني که 

ثابت کرده اید که مي توانید./ 115

اي�ن جنگ روان�ى از اولين روزهاى انق�الب تا امروز 
كه سى س�ال مي گذرد، همچنان ادامه دارد. گاهى 
مي گفتند اين انقالب تا دو ماه ديگر بيشتر نمي ماند، 

گاهى مي گفتند تا دو سال ديگر بيشتر نمي ماند  
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پي نوشت ها
* خطبه های نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/3/14

1.بیانات در دیدار دانشجویان سراسر کشور 1387/7/7
2.خطبه های نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/3/14

3.بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1388/04/03
4.خطبه هاي نماز جمعه تهران 1388/06/20

5.بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبر ی 1389/06/25
6.بیانات در دیدار جهادگران بسیج سازندگی 1389/6/31

7.بیانات در مراسم بیعت روحانیون، مسئوالن و مردم استان خوزستان، و روحانیون، مسئوالن و مردم 
گلپایگان، دشتستان، شبستر و خامنه 1368/04/21

8.بیانات در مراسم بیعت روحانیون، مسئوالن و مردم استان زنجان و نهاوند و کاشمر و... 1368/04/15
9.بیانات در مراسم بیعت فرماندهان و اعضاي کمیته هاي انقالب اسالمي 1368/03/18

10 .بیانات در مراسم بیعت نخست وزیر و هیئت وزیران 1368/03/17
11 .خطبه های نماز جمعه تهران 1368/04/23

12 .بیانات در دیدار اعضاي شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي و مسئوالن ستاد برگزاري دهه فجر
1369/10/11

13 .بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( 1387/03/14
14 .بیانات در جمع اعضاي شوراي اداري استان بوشهر 1370/10/12

15 .بیانات در مراسم بیعت نمایندگان عشایر سراسر کشور 1368/04/09
16 .خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
17 .خطبه های نماز جمعه تهران 1368/04/23

18 .بیانات در دیدار مسئوالن و نخبگان استان همدان 1383/04/19



84
بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی در دانشگاه ها

19 .بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه مبارک فجر 1377/11/13
20 .بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه مبارک فجر 1377/11/13

21 .بیانات در دیدار طالب خارجی حوزه علمیه ق م 1389/08/3
22 .بیانات در دیدار پاسداران، در سالروز میالد امام حسین)ع( و روز پاسدار 1368/12/10

23 .بیانات در دیدار علما، ائمه جمعه و جماعات، مسئوالن، نمایندگان مجلس و فرماندهان نیروهای 
مسلح، به مناسبت میالد حضرت رسول)ص( و امام صادق)ع( 1368/07/26

24 .خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
سپاه  وزارت  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اعضای  و  فرماندهان  بیعت  مراسم  در  .بیانات   25

1368/03/17
26 .بیانات در مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته های انقالب اسالمی 1368/03/18

جهان  کشور  بیست  روحانیون  و  قم  علمیه  حوزه  اساتید  و  بیعت طالب  مراسم  در  .بیانات   27
1368/03/22

28 .بیانات در مراسم بیعت نماینده امام در ارتش، وزیر دفاع، فرماندهان و پرسنل نیروهای سه گانه و 
وزارت دفاع 1368/03/18

29 .بیانات در دیدار اعضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 1381/06/24
30 .بیانات در دیدار فرماندهان رده هاي مختلف سپاه پاسداران 1373/06/29

31 .بیانات در دیدار روحانیون و طالب ایراني و خارجي در مدرسه فیضیه قم 1374/09/16
32 .بیانات در مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته های انقالب اسالمی 1368/03/18

33 .بیانات در دیدار مسئوالن نظام، در آستانه یازدهمین سالگرد پیروزی انقالب 1368/11/09
34 .بیانات در دیدار فرماندهان یگان های عمده عملیاتی نیروی زمینی و هوانیروز 1368/12/05

35 .بیانات در دیدار نمایندگان مجلس هشتم 1387/03/21
36 .خطبه های نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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37 .بیانات در مراسم بیعت مسئوالن و مردم استا نهاي فارس، هرمزگان، شهرهاي قزوین، تاکستان 
و... 1368/04/21

38 .خطبه های نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14
.خطبه هاي نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14

40 .خطبه هاي نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14
41 .خطبه هاي نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14
42 .خطبه هاي نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14
43.خطبه هاي نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14
44 .خطبه هاي نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14
45 .خطبه هاي نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14

46 .بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1389/06/25
47 .بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 1389/06/8

48 .بیانات در مراسم سالگرد ارتحال امام)ره( 1371/03/14
 49 .بیانات در مراسم سالگرد ارتحال امام)ره( 1383/03/14

50 .بیانات در مراسم بیعت نخست وزیر و هیئت وزیران 1368/03/16
51 .بیانات در مراسم بیعت آقای هاشمي رفسنجانی، رئیس و نمایندگان مجلس 1368/03/24

52 .بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری 1369/04/25
53 .پیام به حجاج بیت اهلل الحرام 1368/04/14

54 .بیانات در دیدار مسئوالن نظام، به همراه آقای سیداحمد خمینی 1369/09/14
55 .بیانات در دیدار اعضاي هیئت مرکزي نظارت بر انتخابات مجلس 1370/12/4

56 .بیانات در دیدار مردم مشهد و زائران حضرت رضا)ع( 1375/01/4
57 .بیانات در دیدار مسئوالن و قشرهاي مختلف مردم 1372/06/14
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58 .بیانات در دیدار اعضای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1378/01/28
59 .خطبه هاي نماز جمعه تهران 1388/06/20

60 .بیانات دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 6 بهمن 1388/11/06
61 .بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمیني)ره( 1375/03/14

62 .بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم و کارگزاران نظام 1369/07/4
63 .بیانات در دیدار مسئوالن نظام، به همراه آقای حاج سیداحمد خمینی 1369/09/14

64 .بیانات در دیدار آزادگان و اقشار مختلف مردم 1369/07/11
 65 .بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1384/08/08

66 .بیانات در دیدار اعضاي صداي ج.ا ایران »گروه اجتماعي « 1370/11/29
67 .بیانات در دیدار جمعي از هنرمندان 1370/09/4

68 .بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی 1382/03/7
69 .بیانات در مراسم سالگرد ارتحال امام)ره( 1388/03/14

70 .خطبه هاي نماز جمعه تهران 1368/04/23
71 .بیانات در اجتماع زائران مرقد مطهر حضرت امام)ره( 1376/03/14
72 .بیانات در اجتماع زائران مرقد مطهر حضرت امام)ره( 1376/03/14

73 .بیانات در دیدار بسیجیان استان فارس 1387/02/14
سپاه  وزارت  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  اعضای  و  فرماندهان  بیعت  مراسم  در  .بیانات   74

1368/03/17
75 .بیانات در مراسم بیعت دانشجویان و دانشگاهیان 1368/03/23

76 .پیام به گردهمائي ویژه دانشگاهیان و دانشجویان در تجلیل از حضرت امام خمیني 1378/03/12
77 .بیانات در مراسم بیعت دانشجویان و دانشگاهیان 1368/03/23

جهان  کشور  بیست  روحانیون  و  قم  علمیه  حوزه  اساتید  و  بیعت طالب  مراسم  در  .بیانات   78

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب
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1368/03/22
79 .بیانات در دیدار روحانیون و طالب آزاده 1369/08/5

80 .بیانات در جمع فضال و طالب و روحانیون مشهد 1369/01/04
81 .بیانات در مراسم بیعت ائمه جمعه و روحانیون استان مازندران و اصفهان و علما و طالب کشورهای 

اسالمِی مقیم ایران 1368/04/04
82 .بیانات در دیدار فرمانده و جمعي از روحانیون رزمي، تبلیغي 1370/09/11

83 .بیانات در دیدار طالب و دانشجویان، به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه 1369/09/28
84 .بیانات در دیدار زنان شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، کرمان، قم، قزوین و... 1368/10/26

85 .بیانات در دیدار اعضاي بعثه حج 1370/04/23
86 .بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران حج 1372/02/8

87 .بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان تربیت بدنی 1375/10/8
88 .خطبه هاي نماز جمعه تهران در حرم امام)ره( و در سالگرد ارتحال امام)ره( 1389/03/14

89 .خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
90 .خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
91 .خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/07/9

92 .بیانات در مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته هاي انقالب اسالمی 1368/03/18
93 .بیانات در مراسم بیعت فرماندهان و اعضای کمیته هاي انقالب اسالمی 1368/03/18

نهاد  این  در  ولي فقیه  نمایندگي  دفاتر  و رؤساي  پاسداران  فرماندهان سپاه  دیدار  .بیانات در   94
1369/06/29

95 .بیانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا)ع( 1380/01/1
96 .بیانات به هنگام بازدید از منزل حضرت امام خمیني)ره( در قم 1370/12/1

97 .بیانات در دیدار مدیر مسئول، سردبیر و اعضاي هیئت تحریریه مجله حوزه 1370/11/28
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98 .بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم 1370/01/26
99 .بیانات در مجمع بزرگ فرماندهان سپاه 1370/06/27

100 .بیانات در دیدار جمعي از فرماندهان و پرسنل ارتش جمهوري اسالمي 1374/07/5
101 .بیانات در دیدار جمعي از پرسنل نیروي هوایي 1377/11/19

102 .بیانات در دیدار اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولی امر 1388/05/5
103 .بیانات در دیدار گروه کثیري از آزادگان 1369/06/5

104 .بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شوراي اسالمي 1373/03/11
105 .بیانات در خطبه هاي نماز جمعه تهران 1376/10/26

106 .بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان 1372/08/12
107 .بیانات در دیدار روحانیان و مبلّغان 1384/11/05

108 .خطبه هاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
109 .بیانات در مراسم بیعت ائمه جمعه سراسر کشور 1368/04/12

110 .بیانات در دیدار مردم آمل 1377/03/21
111 .بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( 1387/03/14
112 .بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( 1387/03/14
113 .بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( 1387/03/14
114 .بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( 1387/03/14
115 .بیانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( 1387/03/14

سيره و خط امام خميني)ره(
دركالم رهبر معظم انقالب


