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سيره و خط امام خميني(ره)

دركالم رهبر معظم انقالب

يكى از دوستان ميپرسند كه به نظرات امام چگونه دست پيدا كنيم؟...
نظرات امام يك مجموعه است و خو شبختانه بياناتِ امام ثبت شده است و همين است
كه هست .مثل همه متونى كه از آنها ميشود تفكر گوينده را استنباط كرد؛ منتها با
ِ
ِ
درست استنباط اين است كه همه حر فها را ببينند ،آنها
درست استنباط .شيوه
شيو ه
قيد هست.
را در كنا ِر هم قرار بدهند؛ توى آنها عام هست ،خاص هست؛ مطلق هستُ ،م ّ
حر فها را بايد با همديگر سنجيد ،تطبيق كرد؛ مجمو ِع اين حر فها ،نظر امام است.
البته كار خيلى سادهاى نيست ،اما روشن است كه بايد چه كار كنيم:
يك كار اجتهادى است؛ اجتهادى است كه از عهده شما جوانها برميآيد.
بنشينند واقعاً گروههاى كارى در زمينههاى مختلف ،نظ ِر امام را استنباط كنند.

قطب نما
اصلى همه تحوالت بزرگ اجتماعى از جمله انقالبها صيانت از جهتگيريهاى
چالش ِ
اصلى اين انقالب يا اين تحول است ...اگر جهت گيرى به سمت هدفها در يك انقالب،
ِ
ضد خود تبديل
در يك حركت اجتماعى صيانت نشود و محفوظ نماند ،آن انقالب به ّ
خواهد شد ...براى اينكه اين جهتگيرىِ غلط و اين انحراف اتفاق نيفتد ...بايد س ِر راه،
شاخصهائى وجود داشته باشد .اگر اين شاخصها روشن و واضح بود ،در معرض ديد
مردم بود ،انحراف اتفاق نميافتد...
ترين شاخصهاست؛ رفتا ِر امام ،گفتا ِر امام .خوشبختانه بيانات امام
خو ِد امام ،برجسته ِ
در دسترس است ،تدوين شده است .وصيتنامه امام ،آشكارا همه مافيالضمير امام را
براى آينده انقالب تبيين ميكند ...اگر نظرات امام ،بد بيان شد ،بد تبيين شد ،مثل
اين است كه ...
حقيقى امام را يا انكار كرد ،يا مخفى
نبايد براى خوشام ِد اين و آن ،برخى از مواضع
ِ
نگه داشت .بعضى اينجور فكر ميكند و اين فكر غلطى است كه براى اينكه امام پيروان
بيشترى پيدا كند ،كسانى كه مخالف امام هستند ،آنها هم به امام عالقه مند شوند،
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ِ
گيرى غلط و اين انحراف اتفاق
براى اينكه اين جهت
نيفتد ...بايد س�رِ راه ،ش�اخصهائى وجود داش�ته
باش�د .اگر اين ش�اخصها روش�ن و واضح بود ،در
معرض ديد مردم بود ،انحراف اتفاق نميافتد

صريح امام را يا پنهان كنيم يا نگوئيم يا كمرنگ كنيم؛
بايستى ما بعضى از مواضع
ِ
نه ،امام هويتش ،شخصيتش به همين مواضعى است كه خود او با صريحترين بيانها،
روشنترين الفاظ و كلمات ،آنها را بيان كرد .همينها بود كه دنيا را تكان داد .همين
مواضع صريح بود كه تودههاى عظيم را مشتاق ملت ايران و بسيارى را پيرو ِ
ملت ايران
عظيم جهانى كه شما امروز در گوشه و كنار دنياى اسالم نشانههاى
كرد .اين نهضت
ِ
آن را ميبينيد ،از اين طريق به راه افتاد1 /.

امام ،منهاى خط امام؟!

امام منهاى ّ
خط امام ،آن امامى نيست كه ملت ايران به نفس او ،به هدايت او جا نشان
را كف دست گرفتند ،فرزندا نشان را به كام مرگ فرستادند ،از جان و مالشان دريغ
قرن معاصر را در اين نقطه عالم به وجود آوردند .امام منهاى
نكردند و بزرگترين حركت ِ
ّ
خط امام ،اما ِم بيهويت است .سلب هويت از امام ،خدمت به امام نيست .مبانى امام،
مبانى روشنى بود .اين مبانى اگر كسى نخواهد ُمجامله كند ،تعارف كند دركلمات امام،
در بيانات امام ،در نامههاى امام ،و به خصوص در وصيتنامه امام كه كوتاه شده همه
گوناگون
آن مواضع است منعكس است ...شما خيال ميكنيد اين كه رئيسجمهورهاى
ِ
آمريكا به هر كشورى از اين كشورهاى آسيا و خاورميانه سفر كردند ،حتى در بعضى
از كشورهاى اروپائى ،مردم جمع شدند و عليه آنها شعار دادند ،هميشه اينجور بود؟ نه،
اين حركت امام بود ،افشاگرى امام بود ،موضعگيرى امام بود كه استكبار را رسوا كرد،
روح مقاومت را در ملتها و به خصوص در جوامع اسالمى
صهيونيسم را رسوا كرد ،و ِ
زنده كرد.
كجانديشى است كه ما مواضع امام را انكار كنيم .اين كجانديشى را هم متأسفانه بعضاً
روجان افكار امام بودند يا جزو
كسانى انجام ميدهند كه يك وقتى خودشان جزو ُم
ِ
پيروان امام بودند .حاال به هر دليلى راهها كج ميشود ،هدفها گم ميشود ،يك عدهاى
برميگردند؛ بعد از آن كه سالهاى متمادى براى امام و براى اين هدفها حرف زدند و
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حركت كردند ،در مقابل اين اهداف و اين مبانى ميايستند و آن حر فها را ميزنند! 2 /

وصيت نامه امام ،محور قانون گذارى
مبانى انقالب را بايد مرور كرد؛ فراموش نكنيد .اينى كه
اصل ،مبانى انقالب است.
ِ
گفته بشود ما در نظرات امام فرض بفرمائيد حاال نميكنند ،اما حر فهائى ميزنند كه
معنايش همان «ترديد» تعبير ترديد است ترديد كنيم ،اين درست نيست .وصيتنامه
امام ،جمعبندى شده فرمايشات امام(رض) ،مبانى انقالبِ ماست ،اصول انقالبِ ماست.
امام مرد بزرگى بود ،آگاه بود .اينها را دائماً در نظر داشته باشيد .قانون ،موضعگيرى و
حركت بر اين اساس باشد .ممكن است يك نفر يكجور بفهمد ،يك نفر يكجور ديگر
بفهمد اين اشكالى ندارد اما بايد هدف اين باشد ،محور اين باشد3 /.

نقد در چهارچوب
اشكالى ندارد كه مسئوالن كشور ،منتقدانى داشته باشند كه ضعفهاى آنها را به خو ِد
آنها نشان بدهند .وقتى انسان در مقام رقابت قرار بگيرد ،مقابل منتقد قرار بگيرد ،بهتر
كار ميكند .اينجور نيست كه وجود منتقدان و كسانى كه اين روش را قبول ندارند،
آن روش را قبول دارند ،براى نظام ضررى داشته باشد؛ منتها بايد در چهارچوب نظام
اصول انقالب هم مشخص است كه چيست؟ اصول انقالب امو ِر سليقهاى نيست
باشد...
ِ
كه هر كه از يك گوشهاى در بيايد ،سنگ اصول را به سينه بزند؛ بعد كه سراغ
اين اصول ميرويم ،ميبينيم بيگانه از انقالب است .اصول انقالب ،اسالم است؛ قانون
كلى نظام است
اساسى است؛ رهنمودهاى امام است؛ وصيتنامه امام است؛ سياستهاى ِ
كه در قانون اساسى معين شده است كه اين سياستهاى كلى بايست تدوين بشود.
در اين چهارچوب ،اختالف نظر ،اختالفِ َمنشا ،اختالف سليقه عيب نيست ،كه ُحسن
است؛ مضر نيست ،كه مفيد و نافع است...
آنجائى كه افراد در چهارچوب اصول رفتار كنند ،دنبال خشونت نروند ،درصدد بر
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اصول انقالب ،اسلام اس�ت؛ قانون اساس�ى است؛
رهنموده�اى امام اس�ت؛ وصيتنامه امام اس�ت؛
سياس�تهاى ِ
كلى نظام است كه اين سياستهاى كلى
بايست تدوين بشود

هم زدن امنيت جامعه نباشند ،آسايش جامعه را نخواهند به هم بزنند از اين كارهاى
خالفى كه انجام ميگيرد؛ دروغپراكنى و شايعه نظام ،هيچگونه مسئلهاى ندارد ...بناى
نظام در اينجا ،جذب حداكثرى و دفع حداقلى است .اين ،روش نظام است[ ...اما] اگر
ِ
امنيت مردم مخالفت كند ،نظام مجبور است در
مبانى نظام معارضه كند ،با
كسى با
ِ
مقابل او بايستد4 /.

سكه رايج امروز
سى و يكى دو سال دائم عليه انقالب كار شده ،در عين حال مردم ايستادهاند و
شعارهاى انقالب ،امروز زنده است .حرفهاى امام ،امروز حرفهاى رايج است؛ سكه رايج
است .كسانى كه ميخواهند در بين مردم سرى بلند كنند ،حرفهاى امام را تكرار
ميكنند؛ خودشان را مستند به امام نشان ميدهند .يك روز خالف اين بود؛ يك روزى
كه چندان دور نيست از ما ،كسانى بودند كه تظاهر ميكردند به مخالفت با امام؛ رفتند
گفتند انقالب دفن شد! صريحاً اعالم كردند.
عدهاى گفتند كه بايستى مردم را از خدا جدا كرد! اينها را صريح پشت بلندگو آن روز
ميگفتند .امروز جرأت نميكنند اينها را بگويند .امروز آن كسانى كه با مردم ميتوانند
حرف بزنند ،تريبون دارند يا از هر وسيلهاى استفاده ميكنند دم از امام و دم از انقالب
و دم ازشعارهاى امام ميزنند؛ حاال با شيوههاى خاص .اين خيلى مهم است.اين نشان
روش امام است و راه انقالب
دهنده اين است كه سكه رايج در كشور و روش مقبولِ ،
است .اين خيلى چيز بزرگى است5 /.

چه كسى مرده است وچه كسى زنده؟
نظامى دنيا دست به دست هم دادند عليه ايران .درست است كه
هشت سال همه قدرتهاى
ِ
ً
آمريكا و شوروى سابق ،عمال توى ميدان جنگ ،سرباز نفرستادند آنها سرباز نميفرستند،
احتياج به سرباز فرستادن نبود .بيچاره ملت عراق ،اسير دست اينها بودند اما تجهيزات
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ميفرستادند ،نقشه جنگى ميدادند ،تصوير فضائى از وضعيت عرصه براى صدام تهيه
ميكردند ،پول برايش ميفرستادند ،اعتبار سياسى برايش درست ميكردند؛ هرچه از
دستشان برميآمد عليه انقالب ،عليه امام ،عليه نظام ،دروغ و شايعه و تبليغات ميساختند
و پخش ميكردند .همه اين كارها را كردند .نتيجه چه شد؟ امروز صدام كجاست؟ صدامى
كه آنها براى مقابله با ملت عزيز ايران و با انقالب اسالمى و با امام بزرگوار پيش بینی كرده
بودند ،اول به شدت ذليل شد ،بعد هم با نكبت ُمرد و از دنيا رفت؛ اما امام زنده است ،انقالب
زنده است ،فرزندان امام زندهاند ،ملت امام زنده است .اين يك تجربه است6/.

درسى كه نبايد آن را هرگز فراموش شود
جملهاى در وصيتنامه امام عزيزمان هست كه هرگز نبايد آن را فراموش كنيم .ايشان
فرمودند :آن عاملى كه انقالب را به پيروزى رساند ،همان عامل ،انقالب را تداوم خواهد
تصميم قاطع بر انجام وظيفه الهى و
ايمان مردم به اسالم و
داد .يعنى اتكال به خدا و
ِ
ِ
اسالمى و وحدتِ كلمه ،رمز پيروزى و تداو ِم انقالب است .اين ،يك درس هميشگى
براى همه ماست7 /.

تدبّر كه ميكنى ،راه پيدا ميشود

ما از نزديك قضايا را ميديديم و همه كسانى كه از چنين فاصلهاى در كنا ِر وقايع قرار
ميگيرند ،به آسانى قدرتِ جمعبندى ندارند.جمعبندىِ آن شخصيت و تحليل ابعاد
گوناگون آن انسان بزرگ و واال ،قدرى تدبر و تأمل الزم دارد ،كه به اين زوديها براى ما
كه در عص ِر امام و نزديك به او بوديم ،ميسر نخواهد شد؛ ولى بيانات آن بزرگوار براى
ما درس است ،و درس چيزى است كه در دسترس و اختيار ماست .تدبّر در درسهاى
راحل عظيمالشأن آشنا كند و راه
آن بزرگوار ،خواهد توانست ما را با ابعاد شخصيت آن
ِ
را بر ما بنماياند ...در هر بخشى از زمان و در هر حادثهاى از حوادث ،يكى از آن در سها
ميتواند به عنوان رهنمود ،را هگشاى ما باشد8/.
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آن عامل�ى كه انقلاب را به پيروزى رس�اند ،همان
عامل ،انقالب را تداوم خواهد داد .يعنى اتكال به خدا
ِ
ِ
وحدت كلمه ،رمز پيروزى و
ايمان مردم به اسالم
و
تداوم انقالب است
ِ

وفادارى صادقانه به روح خدا
درس او را زنده نگهداريم و هدفهايش را ،هدفهاى
اگر ما امام را دوست داريم بايد راه و ِ
اصلى انقالب به حساب آوريم و به سمت آنها حركت كنيم و هدف ديگرى
حقيقى و
ِ
از خودمان درست نكنيم .هدفهاى امام(ره) مشخص و روشن است و احتياج به كا ِر
زياد ندارد...
ما نخواهيم گذاشت اين بار روى زمين بماند .بايد همه آحاد ملت و مسئوالن و هر كس
نفس خود كند و پيمان ببندد كه راه
كه كارى در دستش است ،اين نكته را حديث ِ
امام را ادامه دهد و به سمت هدفهاى او حركت كند .در اين صورت ،عشق و محبت
و ارادت و شاگردى ما نسبت به او صادق خواهد بود؛ والاّ اگر در فراق او گريه كنيم و
ِ
سمت ديگر ادامه دهيم ،محبت و احترام و
بر سر و سينه خود بزنيم ،ولى راه او را از
ً
وفادارى ما صادقانه نخواهد بود .وفادارى اين است كه عينا در همان خط و هدفِ او
حركت كنيم و به بيراهه نرويم9 /.
آرمانهاى بزرگى كه امام(ره) بيان ميكردند ،عبارت بود از :مبارزه با  «،ن َه شرقى و ن َه
استقالل حقيقى
غربى » استكبار جهانى ،حفظ اعتدال قاطع در خط اصرار فراوان بر
ِ
و همهجانبه ملت خودكفايى به معناى كامل پافشارىِ فراوان و تما م نشدنى بر حفظ
اصول دينى و شرع و فقه اسالمى ،ايجاد وحدت و همبستگى ،توجه به ملتهاى مسلمان
ِ
و مظلو ِم دنيا ،عزت بخشيدن به اسالم و ملتهاى اسالمى و مرعوب نشدن در مقابل
قدرتهاى جهانى ،ايجاد قسط و عدل در جامعه اسالمى ،حمايت بيدريغ و هميشگى از
پايين جامعه و لزو ِم پرداختن به آنها10 /.
مستضعفان و محرومان و قشرهاى
ِ

هدف از ستايش او
ما بايد با تكرار اين حقيقتها ،يك هدف را دنبال كنيم و آن ،درس گرفتن است
واالغير؛ والاّ صِ رف ستايش كردن فايدهاى ندارد؛ بلكه گاهى هم مضر است؛ زيرا وقتى
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وقتي كه امام سرِ كار آمد ،مردم او را قبول داشتند.
او از خودش چيزي نداشت ...بلكه شمشيرِ مردم در
ضد مردم و بر سر مهاجم و
دس�ت او بود و بر سر ّ
استعمارگر و توطئهچي و كودتاچي زد

كه خيال كنيم او كارها را انجام داده است ،تصور ميكنيم كه ديگر كارى به عهده ما
انسان واال و مقتدا و قائد را ستايش ميكنيم ،تا خودمان را به او نزديك
نيست .ما آن
ِ
سازيم و راهش را ادامه دهيم .تقواى خدا بر همه امور زندگى او حاكم بود؛ ما نيز بايد
تقواى خدا را مالك همه امورمان بشماريم .اصل قضيه ،تقواست .تقوا ،يعنى مراقب
باشيم برخالف اراد ه الهى ،حركتى از ما سر نزند11 /.

پادشاهى بر مردم ،ارث پدرى!
اگر به عقب برويد ،سلسلههاي گوناگوني را ميبينيد كه با پول و زور و قبيلهگري و
قلدري و پهلواني و با وسايل گوناگون آمدهاند و بر اين مردم فاتح شدهاند و آنان را به
ِ
حكومت خودشان كشان دهاند .به كسي مربوط نيست كه من پادشاهم؛ من
زير يو ِغ
ً
ارث بردهام! مثل كسي كه فرضا از پدرش يك آفتابه مسي ارث ميبرد و متعلق به
خودش است ...دهه فجر آمد و اين سلسله غلط ،اين هندسه معيوب و اين رشته بيمار
را قطع كرد و تمام شد .آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت ...دورهاي آمده كه اگر
آقايي هست ،خو ِد مرد ماند .وقتي كه امام س ِر كار آمد ،مردم او را قبول داشتند و مظهر
قدرتِ مردم بود .او از خودش چيزي نداشت ...بلكه شمشي ِر مردم در دست او بود و بر
ضد مردم و بر سر مهاجم و استعمارگر و توطئهچي و كودتاچي زد ...ببينيد ،اين
سر ّ
بناي حكومت جمهوري اسالمي است12 /.

ِ
حافظ انقالب ،مردماند
مالك و
امام در وصيتنامهشان تأكيد ميكنند كه اين انقالب ،يك انقالب الهى است و پايه
اصلى آن مرد ماند؛ يعنى اين انقالب ،متعلق به مردم است .معناى اين حرف اين است
ِ
كه هيچ كس هيچ قشرى ،هيچ فردى ،هيچ طبقهاى نميتواند و نبايد ادعاى مالكيت
اين انقالب را بكند؛ خود را مالك بداند ،ديگران را مستأجر اين انقالب بداند .اگر قرار بود
كسى خود را نسبت به اين انقالب مالك و صاحب بداند ،از همه مناسبتر و شايستهتر،
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دركالم رهبر معظم انقالب

خو ِد امام بود كه انقالب بر محور عزم و اراده و شخصيت او به وجود آمد؛ ولى امام خود
را هيچكاره و خدا را همهكاره ميداند .اين در بيانات امام موج ميزند و در وصيتنامه،
صاحب اين انقالب ،مرد ماند .وظيفهاى بر دوش
به آن تأكيد و تصريح شده است .پس
ِ
ِ
بزرگ الهى است .مردم بايد خودشان
همگان سنگينى ميكند و آن ،حفظ اين امانت
را حافظ اين انقالب بدانند .انقالب هويتش ،معنايش ،به شعارهاى انقالب است؛ به
مبانى انقالب است .هميشه بودهاند ...كسانى
جهتگيريهاى انقالب است؛ به ارزشها و
ِ
كه بخواهند به بهانه اين كه اوضا ِع جهان عوض شده است ،شعارهاى انقالب را تغيير
بدهند ...مردم بايد هوشيار باشند ...اين انقالب ،با شعارهاى خود زنده است .اصليترين
شعارهائى كه در اين انقالب بر روى پرچم انقالب نوشته شده است ،شعا ِر اسالمى
بودن است؛ پايبند بودن به مبانى دين و اصول و قواعد دينى است؛ سلطهستيزى است؛
ستيزه با استكبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است ،آن هم دفاع صريح و صادقانه از
همه مظلومان13 /.

مردم يعنى ،مرد ِم همه جاى ايران

جمهوري اسالمي آن هندسه معيوب را ندارد؛ به عكس ،يك نوع حالت مركزگريزي و
دور از مركزگرايي در طبيعت جمهوري اسالمي هست .ممكن است به طور قهري در
مواردي از اين طبيعت تخلف بشود؛ اما طبيعت دستگاه و برنامهريزي دستگاه ،همان
است .هنوز از پيروزي انقالب دو ماه نگذشته بود كه امام بزرگوار به بنده مأموريتي
دادند و من را به بلوچستان فرستادند و گفتند چون شما نسبت به مسائل بلوچستان
سابقه داريد ،به آنجا برويد و به وضع محروميت آن منطقه برسيد؛ اين اولين نشانه يك
حركت بود؛ در حالي كه امام به بلوچستان نرفته بودند! اين حالتي است كه از طبيعت
دستگاه ميجوشد14 /.
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اصليترين ش�عارهائى ك�ه در اين انقلاب بر روى
پرچم انقالب نوشته شده است ،شعا ِر اسالمى بودن
اس�ت؛ پايبند بودن به مبانى دي�ن و اصول و قواعد
دينى است؛ سلطهستيزى است

ذخایر انقالب

امام عزيز كه حقيقتاً قلب او در مواردى ملهم به الهامات غيبى الهى بود و گويى
كلماتش متكى به وحى است ،در يك جمله فرمود :عشاير ذخاير انقالباند .ذخيره،
يعنى سرمايهاى كه انقالب در اختيار دارد ،تا در وقت احتياج آن را خرج كند .يكايك
عشاير بايد با همين روحيه و احساس ،زندگى و كار كنند15 /.

اعتقاد واقعي به راى مردم
امام به مردم اعتماد داشت .انقالب كه پيروز شد ،امام ميتوانست اعالن كند كه نظام
ما ،يك نظام جمهوري اسالمي است؛ از مردم هم هيچ نظري نخواهد؛ هيچكس هم
اعتراضي نميكرد؛ اما اين كار را نكرد .براي تعيين قانون اساسي ،امام مي توانست يك
قانون اساسي مطرح كند؛ همه مردم ،يا اكثريت قاطعي از مردم هم يقيناً قبول ميكردند.
در انقالبهاي دنيا كه البته غالباً هم كودتاست و انقالب نيست كساني كه در رأس قرار
ميگيرند ،براي خودشان يك سال ،دو سال فرصت قرار ميدهند .امام دو ماه از پيروزي
انقالب نگذشته بود كه اولين انتخابات رفراندوم جمهوري اسالمي را به راه انداخت.
قانون اساسي بود .چند ماه بعد ،رياست جمهوري؛
يكي ،دو ماه بعد ،انتخابات ُخبرگان
ِ
چند ماه بعد ،انتخابات مجلس .در سال  58امام چهار بار از آراء مردم براي امور گوناگون
استفسار كرد .امام به معناي واقعي كلمه ،معتقد به آرا ِء مردم بود ...خيلي از گروهها و
احزاب و داعيهداران و سياستبازان و حزببازان و امثال اينها بودند؛ امام به اينها كاري
نداشت؛ ميدان هم به اينها نميداد كه بيايند زيادهطلبي كنند و به نا ِم مردم حرف بزنند
عوض مردم تصميم بگيرند؛ ليكن به آراء مردم احترام ميگذاشت16 /.
و ِ

تکيه بر «ملتها»
او هميشه بر مردم و ملتها تكيه ميكرد .در سفرى كه ميخواستم به خارج از كشور
بروم ،خدمت امام بزرگوارمان رفتم .در آن زمان جريانى وجود داشت ،كه به ايشان
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گفتم در دنيا نسبت به اين جريان عليه ما خيلى حرف است( .البته ميخواستم به
ايشان گزارش بدهم؛ والاّ من هم هيچ رعب و خوفى از آن جنجالهاى جهانى نداشتم
و بعدا ً هم وارد آن ماجرا شدم) .ايشان تمام خبرهاى دنيا را هميشه به صورت نزديك
و نقد در اختيار داشتند و غالباً خبرهاى جهانى را زودتر از ديگران به دست ميآوردند.
پاسخ من با لبخند رضايتى گفتند :بله ،اطالع دارم؛ اما همه ملتها با ما
امام(ره) در
ِ
ً
هستند .واقعا همين طور بود كه ايشان ميفرمودند .در همان سفر ،آنچنان حضور
ملتها در كنار ما آشكار شد كه همه را مبهوت كرد.
بنابراين ،او هم دوستانش را ميشناخت ،و هم دشمنانش را .از دوستانش منتفع ميشد
و به آنها اعتماد و تكيه ميكرد .بزرگترين دوستانش ،شما ملت وفادار بوديد ،و امام چه
خوب شما را شناخته بود17 /.

هر كس آمدني است ،با من بيايد؛ رهبر يعنى اين

حقيقتاً ملت ايران از لحاظ شاخصهاي شخصيتي ،كرامتي و ارزشي در نقطه اوج اند؛
منيعالطبع ،باگذشت ،باايمان ،عازم ،داراي شجاعت و آماد ه براي فداكاري .قبل از
انقالب ،هيچكس اينها را بهخوبي امام نميفهميد .همان وقت من با بعضي از بزرگان
تماس ميگرفتم؛ اما آنها تقصير را گردن مردم ميانداختند :مردم نميآيند ،مردم
مقابل آنها ،اين مردم را شناخت؛ به
نميكنند ،اين مردم را ول كنيد .امام در نقطه
ِ
اين مردم اعتماد كرد؛ با اين مردم صادقانه حرف زد؛ منتظر نشد مردم راه بيفتند؛ اول
خودش راه افتاد؛ رهبر يعني اين.
فرق ميان رهبري مثل امام و يك راهنماي معمولي اين است كه راهنما اشاره ميكند
و ميگويد اگر ميخواهي فالن جا بروي ،از اينجا برو؛ اما رهبر راه ميافتد و خودش به
طرف مقصد ميرود؛ ميگويد هر كس آمدني است ،با من بيايد؛ امام اينطوري بود ...ما
خيال نميكرديم خيليها اينطور به ميدان بيايند؛ اما آمدند؛ جان دادند ،جوان دادند،
هستيشان را دادند و هر جا براي انقالب الزم بود ،ايستادند .اكثريت عظيمي از مردم
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او هم دوستانش را ميشناخت ،و هم دشمنانش را.
از دوستانش منتفع ميش�د و به آنها اعتماد و تكيه
ميكرد .بزرگترين دوس�تانش ،ش�ما ملت وفادار
بوديد ،و امام چه خوب شما را شناخته بود

تفرس و دقت ميكنم ،ميبينم
اينطور بودند ...و من امروز پس از سالهاي متمادي وقتي ّ
عكس واقعيت تبليغ ميكنند؛ يك عده
اين مردم ،همان مرد ِم انقالب اند .يك عده به
ِ
جوان ما را چشم بسته محكوم ميكنند؛ چرا؟ چون فالن جوان فرقش
جوان و جامعه
ِ
را از وسط باز كرده ،يا زلفش را اينجا ريخته ،يا به موي سرش روغن زده؛ اينها را كافي
جوان ما را محكوم كنند ...قد ِر اين مردم را بدانيد؛ خدمت به
مي دانند براي اينكه نسل
ِ
اين مردم را نعمت خدا بشمريد18 /.

مبارزه ،فقط مردمى
راز پيروزي امام اين بود كه توانست اين هنر بزرگ و اين معجزه بزرگ را انجام دهد
سطح مردم بكشاند ...عمده علت ،عبارت بود از اينكه امام در موضع يك
و مبارزه را به
ِ
عمومي مردم بود و
روحاني واالمقام و مورد اعتماد ،از اسالم حرف ميزدند .اسالم ،باور
ِ
هست ...انگيزه ديني ،با انگيزههاي مادي و حزبي فرق ميكند .در انگيزههاي مادي و
حزبي ،كسب قدرت و حكومت ،بيشتر مطرح است .اشخاصي كه وارد مبارزه ميشوند،
هر كدام براي خودشان جايگاه و موضعي را تعريف ميكنند.
اما در حركت ديني همه براي انجا ِم تكليف وارد ميشوند .همه مردم ،با ايمان
خودشان وارد شده بودند .شما مث ً
ال ميديديد كه در فالن روستا ،مردم نسبت به
مسائل پاسخ ميدهند .حاال شما ببينيد اگر يك حزب سياسي بخواهد مرد ِم يك
روستاي دورافتاده را با خودش همراه نمايد ،چقدر بايد تالش كند تا فرد فر ِد آنها را
به خودش متوجه سازد ...در شهرهاي بزرگ هم همين طور بود ...فراموش نمي كنم
كه در سال  41كه هنوز امام اينقدر هم معروفيت نداشتند در يكي از سخنرانيهايي
ِ
دولت آن زمان گفتند
محل درس انجام ميدادند ،خطاب به
كه آن سال در همان
ِ
كه اگر مث ً
پايان قم را از مردم پُر
ال به اين رفتارتان ادامه دهيد ،من اين صحراي بي ِ
ميكنم! همه تعجب ميكردند كه امام چطور از گوشه مسجدي در قم ،اينطور به
مردم م ّتكي و معتقد و خاطرجمع از مردماند .چند ماه بيشتر نگذشت؛ درسال  42كه
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فيضيه كردند ،دو روز بعدش در تهران حادثه پانزده
امام آن سخنراني را در مدرسه
ّ
خرداد اتّفاق افتاد19 /.

چرا مردم ،حرفش را ميفهميدند؟
امام ،تعاليم اسالم را براي مردم بيان كردند؛ معناي حكومت را بيان كردند؛ معناي
انسان را بيان كردند و براي مردم تشريح كردند كه چه بر آنها ميگذرد و چگونه
بايد باشند .حقايقي را كه اشخاص جرأت نميكردند بگويند ،ايشان به طور صريح نه
شكل د ِرگوشي ،نه به شكل شب نامه ،نه آنطوري كه گروهها و احزاب به صورت
به
ِ
بسته و سلولهاي حزبي و براي كادرهاي حزبي بيان ميكنند؛ روان ،آسان ،در فضا،
براي عمو ِم مردم بيان كردند .اين بود كه مردم پاسخ گفتند .البته از آن روزي كه امام
شروع كردند ،تا آن روزي كه اين انقالب پيروز شد ،پانزده سال طول كشيد؛ پانزده
سال دشوار ...سختيها گذشت و امام در تما ِم اين دوران ،مرشدانه ،حكيمانه و شجاعانه
ِ
خروشان مردمي به وجود
سال آخر ،اين امواج
رهبري ميكردند و باألخره در يكي ،دو ِ
ِ
آمد .هرجا كه آحاد مردم با انگيزه ديني ،با انگيزه خدايي و بدون چشم ِ
داشت مادي
وارد ميدان شوند ،هيچ قدرتي نميتواند در مقابلشان ايستادگي كند .همانطور كه
ِ
امام فرمودند ،آنها با همه آن ساز و برگشان ،در مقابل ِ
خالي ما نتوانستند
دست
ملت
ِ
بايستند؛ لذا اين انقالب به وجود آمد و پيروز شد20 /.

پوالدآب ديده باكدام دعا مانوس بود؟
يك علت اينكه امام بزرگوار ما يك كلمهاش در اين فضاى عظيم عمومى كشور ،در
شدت و محنت ،در همه حاالت اثر شگفتآورى ميگذاشت ،معنويت او بود ،صفاى
شب او بود .فرزند امام مرحوم
باطن او بود ،ارتباط و اتصال او به خدا بود ،اشكهاى نيمه ِ
حاج سيداحمد همان وقت در زمان حيات امام به من گفت :نيمهشب كه امام بلند
كردن اشكش كفاف
ميشود ،از بس گريه ميكند ،اين دستمالهاى معمولى براى پاك
ِ
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آن م�ردى كه عظمت و هيمن�ه قدرتهاى جهانى
در نظر او هيچ و پوچ بود ،آن مرد در مقابل عظمت
الهى ،در حال دعا و استغاثه ،آ نجور اشك ميريخت

نميدهد؛ مجبور است اشك چشمش را با حوله پاك كند؛ اينقدر اشك ميريزد .آن
مرد پوالدين ،آن مردى كه حوادث و لطماتى به سمت او سرازير ميشد كه يك ملت
را تكان ميداد و او را تكان نميداد ،آن مردى كه عظمت و هيمنه قدرتهاى جهانى
در نظر او هيچ و پوچ بود ،آن مرد در مقابل عظمت الهى ،در حال دعا و استغاثه ،آ نجور
اشك ميريخت21 /.

استغفار عاشقانه
يك بار از ايشان سؤال كردم كه در ميان دعاهاى معروف ،به كداميك دعاى از آنها
بيشتر اُنس يا اعتقاد داريد؟ ايشان بعد از تأملى فرمودند« :دعاي كميل و مناجات
ِ
حالت استغفار و انابه و استغاثه
شعبانيه» وقتى كه شما به اين دو دعا مراجعه ميكنيد،
و تضرع به پروردگار را به شكل عاشقانه آن مشاهده ميكنيد و اين ،همان چيزى بود
دل خود را از آن روشن و من ّور ميداشت22/.
كه امام بزرگوار ما ،روح و ِ

هر روز نورانىتر از ديروز

مكررا ً در طول اين چند سال فكر ميكردم كه بخش مهمى از پيروزيهاى ما ،ناشى از
شخص امام(ره) است .يعنى آن بزرگوار ،عالوه بر اينكه حقاً و انصافاً يك ذاتِ
روحيات
ِ
ممتاز و تربيت شده و رياضت كشيده و روى خود كار كرده بود ،اما احساس ميكرديم
درون خود متوقف نبودند و مثل اولياى خدا
كه در همين دوران انقالب هم ،ايشان در
ِ
مقدس پيامبر و ائمه ،سي ِر پيشرفت و تكامل را طى ميكردند ...مؤمن ،لحظه
و وجود
ِ
ً
حال پيشرفت است .امام(ره) نيز عينا همينطور بودند و ما آن را احساس
به لحظه در ِ
ميكرديم .مث ً
ً
ال در ماه رمضان ،ايشان معموال هيچ مالقاتى نداشتند و بيشتر به خودشان
ميپرداختند .بعد از ماه رمضان كه انسان با ايشان مالقات ميكرد ،محسوس بود كه
نورانيتر و معنويتر شدهاند .يقيناً بسيارى از موفقيتهاى انقالب و اين ملت ،ناشى از
جوشان من ّور بود23 /.
كانون
همان
ِ
ِ
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از حرف خود شرمنده شديم
تضرع ،ارتباط با خدا ،شعر و
او اهل خلوت ،اهل عبادت ،اهل گريه نيمهشب ،اهل دعاّ ،
دشمنان ملت ايران
معنويت و عرفان و ذوق و حال بود .آن مردي كه چهره باصالبتش
ِ
را ميترساند و به خود ميلرزاند ،وقتي كه مسائل عاطفي و انساني پيش ميآمد ،يك
انسان لطيف ،يك انسان كامل و يك انسان مهربان بود .شبي در يك جلسه خصوصي،
با دو ،سه نفر از دوستان ،منزل مرحوم حاج احمد آقا نشسته بوديم؛ ايشان هم نشسته
بود .يكي از ما گفت :آقا شما مقامات معنوي و عرفاني داريد؛ چند جملهاي ما را نصيحت
اهل معنا و اهل ُسلوك بود ،در مقابل اين
و هدايت كنيد .آن مر ِد باعظمتي كه آنگونه ِ
حال حيا و شرمندگي و تواضع فرو
جمله ستايشگونه كوتا ِه يك شاگردش ،آنچنان در ِ
نشستن او محسوس شد! در حقيقت ما
رفت كه اثر آن در رفتار و جسم و كيفيت
ِ
شرمنده شديم كه اين حرف را زديم كه موجب حياي امام شد .آن مرد شجاع و آن
نيروي عظيم ،در قضاياي عاطفي و معنوي ،اينگونه متواضع و باحيا بود24 /.

امام را كه بشناسى ،عظمت ائمه(ع) را درك ميكنى

شخصيت عظيم رهبر كبير ما ،حقاً و انصافاً پس از پيامبران خدا و اولياى معصومين ،با
هيچ شخصيت ديگرى قابل مقايسه نبود .او وديعه خدا در دست ما ،حجت خدا بر ما،
بزرگان دين را باور ميكرد.
و نشانه عظمت الهى بود .وقتى انسان او را ميديد ،عظمت
ِ
ما نميتوانيم عظمت پيامبر(ص) ،اميرالمؤمنين(ع) ،سيدالشهداء(ع) ،امام صادق(ع) و
بقيه اوليا را حتى درست تصور كنيم؛ ذهن ما كوچكتر از آن است كه بتواند عظمت
شخصيت آن بزرگمردان را در خود بگنجاند و تصور كند؛ اما وقتى انسان ميديد
ِ
عظمت امام عزيزمان و با آن همه ابعاد گوناگون :ايمان قوى ،عقل كامل،
شخصيتى با
داراى حكمت ،هوشمندى ،صبر و حلم و متانت ،صدق و صفا ،زهد و بياعتنايى به
زخارف دنيا ،تقوا و ورع و خداترسى و عبوديت مخلصانه براى خدا ،دست نيافتنى است،
فروزان
و مشاهده ميكرد كه همين شخصيت عظيم ،چگونه در برابر آن خورشيدهاى
ِ
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او وديعه خدا در دست ما ،حجت خدا بر ما ،و نشانه
عظمت الهى بود .وقتى انسان او را ميديد ،عظمت
ِ
بزرگان دين را باور ميكرد

آسمان واليت ،اظهار كوچكى و تواضع و خاكسارى ميكند و خودش را در مقابل آنها
ِ
ذرهاى به حساب ميآورد ،آنوقت انسان ميفهميد كه پيامبران و اولياى معصومين(ع)
چقدر بزرگ بودند25 /.

ِ
دست غيب و ديداری كه برگزار نشد
چند روز قبل از پايان سال  65كه خدمت امام بوديم ،چون يكى از روزهاى فروردين
 66با والدت يكى از ائمه(ع) مصادف ميشد ،من و آقاى هاشميرفسنجانى و حاج
احمد آقا اصرار كرديم كه ايشان در حسينيه جماران با مردم ديدارى داشته باشند .امام
استنكاف كردند و قاطع گفتند :حالش را ندارم .من در ايام نوروز به مشهد رفته بودم و
قلب امام مشكلى پيدا
آقاى هاشمى هم از جبهه ديدار داشتند .در همان روزها ،ناگهان ِ
ميكند و چون حاج احمد آقا كه حق بزرگى بر گردن همه ملت دارد و امام را در اين
چند سال حفظ كرد همه وسايل را براى بهبود امام(ره) مهيا كرده بود ،فورا ً به وضعيت
جسمى ايشان رسيدگى شد و خطر برطرف گرديد .وقتى در بيمارستان بر بالين ايشان
حاضر شدم ،عرض كردم :چقدر خوب شد كه آن شب اصرار ما را براى مالقات با مردم
نپذيرفتيد؛ والاّ اگر خب ِر اين مالقات اعالم ميشد ،مردم به زيارت شما ميآمدند و
آنوقت شما با اين حال نميتوانستيد مردم را مالقات كنيد و انعكاس آن در دنيا خوب
نبود .اين كا ِر شما ،خواست خداوند و كمك الهى بود و در آن زمان تصميم بجايى
گرفتيد .ايشان در پاسخ من گفتند :آنطور كه من فهميدم ،مثل اين كه از اول انقالب تا
حاال ،يك دست غيبى در همه كارها دارد ما را هدايت و پشتيبانى ميكند26 /.

ای كاش حرف هايشان ضبط مي شد
خارجى او نيز اين ويژگى را قبول
امام(ره) يك انسان مهذب بود .دشمنان داخلى و
ِ
داشتند .آن گروگان آمريكايى كه چهارصد و چهل و چهار روز در ايران اسير بوده و
طبيعتاً همه آن ماجراها را از چشم امام ميديده است ،مصاحبه ميكند و ميگويد :من
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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 ميكردند،
ِ
مناقب او زبان باز كردهاند
اكنون به ذكر فضايل و

مخصوص خودش
اخالقى
از كسانى نيستم كه از فوت امام خوشحال شوم .او ارزشهاى
ِ
ِ
حد او نبود27 /.
را داشت و هيچكس در ّ

افول خورشید فروزان
حاال كه خورشيد فروزان وجود او به افول گراييده و ديگر در اين دنياى ظلمانى
نيست ،كسانى كه تا ديروز به چشم انكار و عناد نگاهش ميكردند ،اكنون
مناقب او زبان باز كردهاند! حر فهايى كه در اين چند روز
به ذكر فضايل و
ِ
ً
سياسى جهان زده شد ،واقعا عبرتانگيز
توسط خبرگزاريها و شخصيتهاى
ِ
است .اينها تا يك هفته پيش حاضر نبودند درباره امام اين حرفها را بزنند؛
اما امروز اين حقايق را ميگويند و اعتراف ميكنند! امروز جمعى از رهبران نهضتهاى
اسالمى دنيا براى ابرا ِز همدردىِ خود ،با من مالقات داشتند .اى كاش
بزرگ و معروف
ِ
ً
حرفهاى آنها عينا ضبط شده بود و به گوش مرد ِم ما ميرسيد ،تا ميديدند كه چگونه
امواج ساطع شده از آن كانون جوشان و خروشان و آن مرك ِز بينظير نور و حرارت،
به مسلمانان و انسانهاى مظلوم و مستضعف و تحقيرشده دنيا ،جان و روح و قدرت
داده است و توانستهاند در برابر سيل تهاجمها و دشمنيها ايستادگى كنند .همين
اسالمى لبنان ،فلسطين ،افغانستان و كشورهاى ديگر كه
چهرههاى معروف نهضتهاى
ِ
اسم آنها را شنيدهايد ،به من ميگفتند :ما يتيم شديم28 /.

سال ِم مرا به امام برسانيد

مردم در آفريقاي جنوبي از تبعيض نژادي رنج ميبردند .همان روزها با اينكه هنوز
تبعيض نژادي بر سر كار بود ،روشنفكران آفريقاي جنوبي نسبت به امام و
حكومت
ِ
مبارزان اينجا اظهار ارادت ميكردند و در مقابل اينها تعظيم مينمودند .همين كسي
ِ
ً
كه بعدا از زندان آزاد و رئيس جمهو ِر آنجا شد ،آن موقع در زندان بود .بنده براي
ديداري به زيمبابوه رفته بودم؛ او از داخل زندان به من پيغام داد كه سالم مرا به امام
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برسانيد .بعد هم با همان روشي كه اينها از امام خميني ياد گرفته بودند ،وارد ميدان
شدند و توانستند حكومت را از دست فعاالن و حكومت تبعيض نژادي بگيرند و قبضه
كنند .كشور همسايه آنها و بسياري از جاهاي ديگر دنيا همه همينطور عمل كردند.
بنابراين ،انقالب زنده است29 /.

دل بزرگ ميخواهد
كارهاى بزرگِ ،

مرحوم آيتاهلل طالقاني كه هم روحاني و داراي مقامات علمي و هم آد ِم سياسي و
زندان رفته بود و از مبارزه هم اص ً
ال نميترسيد ،به من گفت « :آن روز كه امام مطرح
كرد كه شاه و حكومت سلطنتي بايد برود ،من تخطئه كردم و گفتم چه حرفها
مؤمن مبار ِز،
طالقاني
ميزند! مگر ميشود؟!» ...تا همين اواخر ،ح ّتي مردي مثل مرحوم
ِ
ِ
ميگفت« :امكان ندارد!» بعد ايشان به من گفت :ـ مضمون حر فشان اين بود كه ـ
«اين مرد ،به جاي ديگري م ّتصل است و از جاي ديگري حرف ميزند»30/

اگراحمد را هم شكنجه كنند در باطن قلبم هم متزلزل نخواهم شد...
يقين دارم ،آن پيرمرد نوراني ،عالم و عارف كه اين انقالب با دست تواناي او بنا ،غرس،
توسلها را نداشت
آبياري و ميوهچيني شد ،اگر در جواني ،آن راز و نيازها و آن تفكرها و ّ
دل نوراني در او پديد نميآمد ،اين كارهاي بزرگ از او صادر نميشد .مرحوم حاج
و آن ِ
ميرزا جواد آقاي تهراني كه از علماي بسيار مؤمن ،زاهد و خالص در مشهد بود ،نزديك
سال پيش ،به بنده گفت« :من در جواني براي تحصيل به قم رفتم و امام را در حرم
سي ِ
سيد طلبه جوان و نوراني در
مطهر ديدم .نميشناختم ايشان كيست .ديدم كه يك ّ
تضرع ميكند.
حرم ايستاده ،تحتالحنك را انداخته ،نماز ميخواند و اشك ميريزد و ّ
مجذوبش شدم و از بعضي پرسيدم اين آقاي نوراني كيست؟ ...وقتي آقا روحاهلل ،در
سن هشتاد سالگي ،امام
دوره جواني ،آن سرمايه و ذخيره را پديد ميآورند ،آنوقت در ّ
و بنيانگذار حكومت جمهوري اسالمي ميشوند»....
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اگر اين احمد را بگيرند يا ش�كنجه كنند و يا بكشند،
باطن قلبم هم متزلزل نخواهم شد .نه اينكه
من در
ِ
بخواهم خودم را نگهدارم؛ تظاهر و تص ّبر كنم مفهوم
تحركه العواصف و قور عندالحزائز» اين است
«ال ّ

مضمون آن ،اين بود كه «اگر اين احمد
سيد احمد آقا ،مطلبي را فرمودند كه
ِ
درباره ّ
باطن قلبم هم متزلزل نخواهم شد .نه
را بگيرند يا شكنجه كنند و يا بكشند ،من در ِ
تحركه العواصف و قور
تصبر كنم» مفهوم «ال ّ
اينكه بخواهم خودم را نگهدارم؛ تظاهر و ّ
عندالحزائز» اين است31 /.

تا آخرین لحظات ذکر گفتند
ايشان تا آخرين لحظات حياتشان ،ذكر و نماز و دعا را از دست ندادند .حاج احمد
آقا ميگفتند :پيش از ظهر روز آخ ِر حيات امام(ره) ،ايشان روى تخت دايماً نماز
خواندن
ميخواندند .مدتى گذشت ،بعد پرسيدند :ظهر شده است؟ گفتم :بله .آن وقت
ِ
مشغول ذكر گفتن شدند
نماز ظهر و عصر با نوافلش را شروع كردند .بعد از اتما ِم نماز،
ِ
و تا لحظاتى كه در حالت اغما بسر ميبردند ،مرتب پشت سر هم ميگفتند« :سبحان
اهلل و الحمدهلل و الاله الاّ اهلل و اهلل اكبر» ما كه رهبرمان را دوست داريم ،بايد به كارها و
روحيات او توجه كنيم و از آن درس بگيريم32 /.

قيام هلل
مد نظر امام عزيزمان در طول زندگياش بود« :قل انما اعظكم بواحده ان تقومو
اين آيهّ ،
اهلل» سالها پيش ،نوشته ايشان در دفتر يادبود مرحوم وزيرى را در يزد زيارت كردم.
آن مرحوم ...نوشته امام را كه در سالهاى دهه بيست نوشته بودند «قيا ِمهلل» به من
نشان داد .اص ً
ال وسيع و ديد
ال محور حرف در نوشته ايشان ،قيا ِم هلل بود .آن ذهن ج ّو ِ
حكيمانه ايشان ،اين قيا ِم ّ
اختناق رضاخانى بيرون آمده
هللَ را در آن دوران كه تازه از
ِ
بودند بر كارهايى كه احساس مسئوليت ميكردند ،منطبق ساخت .يكى دو صفحه
ِ
حركت ارتجاعى نبود و معلوم ميشود در ذهن
نوشته بودند .آن نوشته ،حاكى از يك
شريف ايشان و در تمام مراحل زندگى «ان تقوموا هلل مثنى و فرادى» سابقه داشته
است ...همه ديدند كه حركت و گفتن و سكوتش ،براى خداست و هر كارى كه انجام
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ميداد ،با قصد قيا ِم هلل بود .تنها همين يك چيز هم بود كه موجب شد بدست آن
تالى پيامبران و ائمه(ع) بود يك معجزه اتفاق بيفتد .اين چيزى
بزرگوار كه قطعاً مرتبه ِ
عظيم جهانى كه به دنبال انقالب اسالمى پديد آمده ،واقعاً يك
كه اتفاق افتاده و تحول
ِ
معجزه است33 /.

برای ادای تکلیف حرکت کنیم
ايشان مكرر ميگفتند كه ما براى اداى تكليف حركت ميكنيم ،ح ّتى براى پيروزى هم
تالش نميكنيم .البته ،پيروزى را دوست ميداريم ...اگر من پيروز شدم ،اما از خدا دور
گشتم ،مغلوب شدهام .اگر من خداى نكرده به هدفم دست نيافتم ،اما تكليفم را انجام
دادم ،اين پيروزى و پيشرفت است34 /.

مگر نميبينيد در دنيا چه ميگذرد؟
امام يك وقتى فرمودند بعضى منتظرند كه دنيا پُر از ظلم و جور بشود ،تا امام زمان
بيايد .بعد ايشان فرمودند دنيا امروز پُر از ظلم و جور است ،مگر نميبينيد در دنيا چه
ميگذرد؟ مگر نميبينيد با ملتها چه ميشود؟ مگر نميبينيد با انسانيت چه جورى
دارد رفتار ميشود؟ مگر نميبينيد عدالت چگونه بكلى در انزواست؟ ...نظام جمهورى
اسالمى فريا ِد رسا و بلند و متكى به تفكرى است كه در قبال اين حركت عظيم و
وحشيانه و كوركورانه بلند شده؛ يك چنين مسئلهاى است35 /.

اسال ِم ناب در مقابل اسال ِم آمريكايى

اولين و اصليترين نقطه در مبانى امام و نظرات امام ،مسئله اسال ِم نابِ محمدى است؛
يعنى اسال ِم ظلمستيز ،اسال ِم عدالتخواه ،اسال ِم مجاهد ،اسالم طرفدا ِر محرومان ،اسالم
حقوق پابرهنگان و رنجديدگان و را در «اسالم آمريكائى» مستضعفان .در مقابل
مدافع
ِ
ِ
سياسى ما وارد كرد .اسالم آمريكائى يعنى اسال ِم
اصطالح فرهنگ
اين اسالم ،امام
ِ
ِ
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ما ب�راى اداى تكلي�ف حركت ميكني�م ،حتّى براى
پيروزى هم تالش نميكنيم .البته ،پيروزى را دوست
ميداريم ...اگر من پيروز شدم ،اما از خدا دور گشتم،
مغلوب شدهام

تشريفاتى ،اسال ِم بيتفاوت در مقابل ظلم ،در مقابل زيادهخواهى ،اسالم بيتفاوت در
مقابل دستاندازى به حقوق مظلومان ،اسال ِم كمك به زورگويان ،اسالم كمك به اقويا،
ِ
اسالمى كه با همه اينها ميسازد .اين اسالم را امام نامگذارى كرد :اسالم آمريكائى .فك ِر
هميشگى امام بزرگوا ِر ما بود؛ مخصوص دوران جمهورى اسالمى نبود؛
اسالم ناب ،فكر
ِ
منتها تحقق اسالم ناب ،جز با حاكميت اسالم و تشكيل نظام اسالمى ،امكانپذير نبود.
سياسى كشور بر پايه شريعت اسالمى و تفكر اسالمى نباشد ،امكان ندارد
اگر نظام
ِ
كه اسالم بتواند با ستمگران عالم ،با زورگويان عالم ،با زورگويان يك جامعه ،مبارزه
وجب واجبات
واقعى و حقيقى بكند .لذا امام حراست و صيانت از جمهورى اسالمى را ،ا َ ِ
ِ
حقيقى كلمه وابسته به صيانت از نظام
صيانت اسالم به معناى
ميدانست ...چون
ِ
سياسى اسالمى است .بدون نظام سياسى ،امكان ندارد .امام ،جمهورى اسالمى را مظهر
ِ
ِ
حاكميت اسالم ميدانست ...امام كه دنبال قدرت شخصى نبود؛ امام دنبال اين نبود كه
خودش بتواند قدرتى پيدا كند .مسئله امام ،مسئله اسالم بود؛ لذا پاى جمهورى اسالمى
مدل جمهورى اسالمى36 /.
ايستاد .اين مدل نو را امام به دنيا عرضه كرد؛ يعنى ِ

اسالم ناب ،دشمن ميسازد؛ اين چي ِز تازهاى نيست!

روزى كه ما پشت س ِر امام عزيز و علمدا ِر اسالم ناب ،شعارهاى اسال ِم واقعى را مطرح
ميكرديم ،ميدانستيم كه دشمنها و قدرتها و ابرقدرتها در مقابل ما صفآرايى
ميكنند .در صدر اسالم هم همينگونه بود .آن روزى كه يهوديها و منافقان و كفار
و مشركان ،جنگ احزاب و خندق را بوجود آوردند ،مؤمنين واقعى گفتند« :هذا ما
وعدنا اهلل و رسوله» اين ،چيز تازهاى نيست .خدا و رسولش به ما گفته بودند كه بدها
صدق وعده
و شريرها و فاسدها عليه شما همدست خواهند شد .بنابراين ،آنها چون
ِ
الهى را ديدند ،ايمانشان قويتر شد .هرجا كه اسال ِم واقعى آشكار شد ،اگرچه قدرتهاى
خبيث و پليد در مقابل آن صفآرايى كردند ،اما انسانهاى پاك و دلهاى مطهر ،با همه
انسان عزادار در ايام رحلت امام(ره)
توان و وجود از آن حمايت كردند .چرا ده ميليون
ِ
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گرد پيكر مطه ِر آن بزرگوار آنگونه بر سر و سينه خود ميزدند؟ چرا صدها ميليون
مسلمان در سرتاسر عالم ،اينطور عزادار و داغدار شدند؟ محبوبيت اما ِم ما بخاطر چه
بود؟ جواب ،يك كلمه است :بخاطر اسالم .خو ِد آن بزرگوار اين نكته را به ما ياد داد و
خود او به ما فهماند و تأكيد كرد كه بخاطر اسالم ،خدا دلها را متوجه انقالب و رهبر
و ملت ايران كرد ...اين اسالم است كه دلها را جذب و جمع ميكند و نيرويى عظيم
و شكستناپذير بوجود ميآورد .راز اصلى ،همين نكته است ،كه ما بايد آن را درست
درك كنيم و هميشه به ياد داشته باشيم37/.

هم جمهورى ،هم اسالمى
اقتدارطلب
اساسيترين مسئله در جمهورى اسالمى ،مبارزه با حاكميتهاى زورگويانه و
ِ
دنياست كه در شكلهاى مختلف خودش را نشان ميدهد .حكومت ديكتاتورى و
اقتدارطلب ،فقط حكومت پادشاهان نيست ...آن زمان ديكتاتورىهاى چپ وجود
داشت ،كه ديكتاتورى يك حزبى در كشورها بود ...يك نوع ديكتاتورى هم ديكتاتورىِ
سرمايهداران است كه در نظامهاى بظاهر مردم ساالر نظامهاى ليبرال دموكراسى تجلى
پيدا ميكند ...منتها ديكتاتورىِ بسيار هوشمندانه و غيرمستقيم؛ در واقع ديكتاتورى
سرمايهدارها و صاحبان ثروتهاى بزرگ است.
امام ،جمهورى اسالمى را در مقابل اين طاغوتهاى بشرى بوجود آورد؛ اسالم را كه در
ِ
اصلى اين
خواست مردم وجود دارد معيار
دل اسالميت ،تكيه به مردم و رأى مردم و
ِ
ِ
نظام قرار داد .بنابراين جمهورى اسالمى ،هم جمهورى است ،يعنى متكى به آراء مردم
است؛ هم اسالمى است ،يعنى متكى به شريعت الهى است .اين يك مدل نو است؛ اين،
يكى از شاخصهاى عمده در خط امام است .هر كسى درباره حاكميت نظام جمهورى
اسالمى برخالف اين فكر كند ،برخالف فك ِر امام است؛ مدعى نشود كه او دنباله رو
امام است ،در عين حال اين فكر را دارد؛ نه ،فكر امام اين است .اين ،واضحترين خط از
خطوط انديشه امام است38 /.
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آن روز ب�راى خيلى از ما اي�ن كا ِر امام عجيب بود...
در مقابل ليبرالمسلكها و د لباختگان به نظامهاى
غربى و فرهنگ غربى ،امام قاطعيت نشان داد

انسانهاى بزرگ با جاذبه و دافعههاى بزرگ
يك شاخص ديگر ...مسئله جاذبه و دافعه امام بود .انسانهاى بزرگ ،جاذبه و دافعهشان
هم ميدان وسيع و گستردهاى دارد .همه جاذبه و دافعه دارند .شما با رفتار خودتان،
يكى را به خودتان عالقهمند و متمايل ميكنيد ،يكى هم از شما ميرنجد؛ اين جاذبه
و دافعه است .اما انسانهاى بزرگ ،جاذبهشان يك طيف وسيعى را بوجود ميآورد؛
دافعه آنها هم همينطور ،يك طيف عظيمى را بوجود ميآورد .جاذبه و دافعه امام
تماشائى است .آنچه كه مبنا و معيا ِر جاذبه امام و دافعه امام بود ،باز مكتب بود ،اسالم
بود؛ درست همان طورى كه امام سجاد(ع) در دعاى صحيفه سجاديه ـ دعاى ورود در
ماه رمضان ـ به خداوند متعال عرض ميكند« :...و ان نسالم من عادانا»؛ پروردگارا! از
دشمنان خودمان صلح كنيم ،سلم و مدارا پيشه كنيم .بعد
تو ميخواهيم كه با همه
ِ
ّ
بالفاصله ميفرمايند« :حاشى من عودى فيك و لك فأنه العد ّو الذى النواليه و الحرب
الّذى» مگر آن دشمنى كه من بخاط ِر تو با او دشمنى كردم ،در راه تو با او دشمنى
كردم .اين دشمنى است كه ما هرگز با او دم از آشتى نخواهيم زد و دل ما با او صاف
نخواهد شد39 /.

كمونيستها ،ليبرالها و ُمرتجعين را قاطعانه طرد كرد

دشمنى بخاطر مكتب ،براى امام بسيار جدى بود .همان امامى كه از اول شروع نهضت
ِ
در سال  1341روى توده مردم ،انواع و اقسام افكا ِر گوناگون در ميان مردم ،اينجور
آغوش باز كرده بود ،مردم را از اهل هر قومى ،از اهل هر گروه و مذهبى ،با آغوش
باز ميپذيرفت ،همين امام در اول انقالب يك مجموعههائى را از خود طرد كرد.
كمونيستها را صريح طرد كرد .آن روز براى خيلى از ما كه در اول انقالب دستاندركار
مبارزه بوديم ،اين كا ِر امام عجيب بود ...در مقابل ليبرالمسلكها و د لباختگان به
نظامهاى غربى و فرهنگ غربى ،امام قاطعيت نشان داد ...مرتجعين را كسانى كه
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تحول عظيم را
قرآنى احكام اسالمى را قبول كنند و
حاضر نبودند حقائق الهى و روح
ِ
ِ
بپذيرند از خودش طرد كرد .امام بارها مرتجعين را با تعبيرات سخت و تلخ محكوم
كرد ،از خود دور كرد ...امام در همين وصيتنامه خطاب ميكند به كمونيستهائى كه
در داخل جنايت كرده بودند و به خارج كشور گريخته بودند ...به اينها ميگويد :شما
داخل كشور بيائيد و مجازاتى را كه قانون و عدالت براى شما ميگذارد ،تحمل كنيد و
مجازات شويد .يعنى بيائيد اعدام را ،يا حبس را ،يا ساير مجازاتها را تحمل كنيد ،براى
ِ
نقمت الهى نجات دهيد .با اينها دلسوزانه حرف ميزند.
اينكه خودتان را از عذابِ الهى و
ميفرمايد :اگر شهامت اين را هم نداريد كه بيائيد مجازات خودتان را قبول كنيد ،الاقل
آنجا كه هستيد ،راهتان را عوض كنيد ،توبه كنيد؛ با ملت ايران ،با نظام اسالمى ،با
حركت اسالمى مقابله نكنيد؛ براى قدرتمندان و زورگويان ،پيادهنظام نباشيد40 /.

سيا و موساد و سلطنتطلب و منافق ،همه در ّ
خط امام؟!

مبانى اسالمى و مذهبى
تبرى در عرصه سياست هم بايد تابع تفكر و فكر و
ِ
تولّى و ّ
باشد؛ اينجا هم بايد انسان مالك و معيار را اين قرار بدهد؛ ببيند خداى متعال از او چه
ميخواهد .با اين روشى كه امام در پيش گرفته بود و در گفتار و كردار او منعكس بود،
نميشود انسان خود را در ّ
خط امام بداند ،دنباله رو امام بداند ،اما با كسانى كه صريحاً
پرچم معارضه با امام و اسالم را بلند ميكنند ،خودش را در يك جبهه تعريف كند.
نميشود قبول كرد كه آمريكا و انگليس و سيا و موساد و سلطنتطلب و منافق بر روى
يك محورى توافق كنند ،حول يك محورى جمع بشوند ،بعد آن محور باز ادعا كند
كه من ّ
خط امامم! اين نميشود ،اين قابل قبول نيست .نميشود با هر كس و ناكسى
دشمنان ديرو ِز امام در برابر ما چه موضعى ميگيرند ...اين
ائتالف كرد .بايد ببينيم
ِ
معيار است ،اين يك مالك است .امام هم بارها بر همين تكيه ميكرد .امام ميفرمود
قطعى فرمايشاتِ امام اين هست كه اگر از ما
در نوشتهجات امام وجود دارد ،در اسناد
ِ
تعريف كردند ،بدانيم كه خيانتكاريم .اين خيلى مهم است41 /.
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امام ميفرمود در نوش�تهجات امام وجود دارد ،در
ِ
ِ
فرمايشات امام اين هست كه اگر از ما
قطعى
اسناد
تعريف كردند ،بدانيم كه خيانتكاريم .اين خيلى مهم
است

تصميمگيرى بر اساس محاسبات معنوى و الهى
يك شاخص ديگر در مشى امام و خط امام كه خيلى مهم است ،مسئله محاسبات
معنوى و الهى است .امام در تصميمگيريهاى خود ،در تدابير خود ،محاسبات معنوى
را در درجه اول قرار ميداد .يعنى چه؟ يعنى انسان براى هر كارى كه ميخواهد بكند،
گرفتن
كسب رضاى الهى باشد؛ كسب پيروزى نباشد ،بدست
در درجه اول هدفش
ِ
ِ
قدرت نباشد ،كسب وجاهت پيش زيد و عمرو نباشد .هدف اول ،رضاى الهى باشد .اين
يك .بعد هم به وعده الهى اطمينان و اعتماد داشته باشد .وقتى انسان هدفش رضاى
خدا بود ،به وعده الهى هم اعتماد و اطمينان داشت ،آن وقت ديگر يأس معنا ندارد،
ترس معنا ندارد ،غفلت معنا ندارد ،غرور معنا ندارد.
امام آن وقتى كه تنها بود ،مبتالى به ترس نشد ،مبتالى به يأس نشد؛ آن وقتى هم كه
همه ملت ايران يكصدا نا ِم او را فرياد زدند ،بلكه ملتهاى ديگر هم به او عشق ورزيدند
و اين را ابراز كردند ،دچار غرور نشد .آن وقتى كه خرمشهر به وسيله متجاوزين عراقى
از دست رفت ،امام مأيوس نشد؛ آن وقتى هم كه خرمشهر را رزمندگان ما با دالورى
و فداكارى خود گرفتند ،امام مغرور نشد؛ فرمود «خرمشهر را خدا آزاد كرد» يعنى ما
ِ
زعامت آن بزرگوار ،امام همينجور بود.
هيچ كارهايم .در همه حوادث گوناگون دوران
آن وقتى كه تنها بود ،وحشت نكرد؛ آن وقتى كه غلبه و قدرت با او بود ،مغرور نشد؛
غفلت هم نكرد .اين ،اعتماد به خداست .وقتى رضاى خدا بود ،قضيه اين است42 /.

به وعده الهى اعتماد ميكرد
ّ
«ويعذب
به وعده الهى بايد اعتماد كرد .خداى متعال در سوره «ان ّا فتحنا » ميفرمايد:
المنافقين و المنافقات و المشركين و المشركات ّ
السوء» خصوصيت
الظان ّين باهلل ّ
ظن ّ
منافق و مشرك از جمله اين است كه به خدا سوءظن دارند ،وعده الهى را قبول
لينصرن اهلل من ينصره» اين را آدم مؤمن
ندارند ،باور ندارند .اينكه خدا ميگويد« :و
ّ
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ام�ام به وع�ده اله�ى اطمينان داش�ت .ب�راى خدا
مجاهدت ميكنيم ،قدم براى خدا برميداريم ،همه
تالش خ�ود را به ميدان ميآوري�م؛ نتيجه را خداى
متعال آنچنان كه وعده فرموده تحقق خواهد داد

با همه وجود قبول دارد؛ منافق اين را قبول ندارد .خداوند ميفرمايد« :عليهم دائرة
اعد لهم جه ّنم و ساءت مصيرا» كسانى كه به خدا
السوء و غضباهلل عليهم و لعنهم و ّ
ّ
سوءظن دارند ،وضعيتشان اينجور است .امام به وعده الهى اطمينان داشت .ما براى
خدا مجاهدت ميكنيم ،قدم براى خدا برميداريم ،همه تالش خودمان را به ميدان
ميآوريم؛ نتيجه را خداى متعال آنچنان كه وعده فرموده است تحقق خواهد داد .ما
عمل براى تكليف ،بهترين نتيجه
براى تكليف كار ميكنيم؛ اما خداى متعال بر همين ِ
ّ
را به ما خواهد داد .اين يكى از خصوصيات مشى امام و خط امام است .راه انقالب،
مستقيم انقالب ،اين است43 //.
صراط
ِ

قول َسديد ،اينجورى حرف بزنيم
ِ

عجيب امام در همه
يكى از چيزهائى كه در همين زمينه وجود داشت ،رعايت تقواى
ِ
امور بود .تقوا در مسائل شخصى يك حرف است؛ تقوا در مسائل اجتماعى و مسائل
سياسى و عمومى ،خيلى مشكلتر است ،خيلى مهمتر است ،خيلى اثرگذارتر است.
ما نسبت به دوستانمان ،نسبت به دشمنانمان چه ميگوئيم؟ اينجا تقوا اثر ميگذارد...
اگرقضاوتِ شما درباره آن كسى كه با او مخالفيد و با او دشمنيد ،غير از آن چيزى
تعدى از جاده تقواست« ...ايّها الّذين امنوا اتّقوا اهلل و
باشد كه در واقع وجود دارد ،اين ّ
قول َسديد ،يعنى استوار و درست؛ اينجورى حرف بزنيم ...جوانهاى
قولوا قوالً َسديداً»ِ .
عاشق امام ،كه حرف ميزنند ،مينويسند ،اقدام ميكنند؛ كام ً
ال
انقالبى و مؤمن و
ِ
رعايت كنيد .اينجور نباشد كه مخالفت با يك كسى ،ما را وادار كند كه نسبت به آن
تعدى كنيم ...ظلم نبايد كرد .به هيچ كس نبايد ظلم كرد ...درباره
كس از جاد ه حق ّ
زيدى كه شما او را قبول نداريد ،دو جور ميشود حرف زد :يك جور آنچنانى كه درست
منطبق با حق است ،يك جور هم آنچنانى كه در آن آميزهاى از ظلم وجود دارد .اين
دومى ،بد است؛ بايد از آن پرهيز كرد .درست همانى كه حق است ،صدق است و شما
در دادگاه عدل الهى ميتوانيد راجع به آن توضيح دهيد ،بگوئيد ،نه بيشتر .اين يكى
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سيره و خط امام خميني(ره)

دركالم رهبر معظم انقالب

از خطوط اصلى حركت امام و خط امام است كه ماها بايد به ياد داشته باشيم44 /.

فعلى افراد است
حال
مالك،
ِ
ِ

كنونى اشخاص باشد.
حال
امام بارها فرمود ،قضاوت در مور ِد اشخاص بايد با معيار ِ
ِ
گذشته اشخاص ،مورد توجه نيست .گذشته مال آن وقتى است كه حال فعلى معلوم
نباشد .انسان به آن گذشته تمسك كند و بگويد :خوب ،قب ً
ال اينجورى بوده ،حاال
فعلى اشخاص در نقطه مقابل آن گذشته بود ،آن
هم البد همان جور است .اگر حال ِ
گذشته ديگر كارائى ندارد .اين همان قضاوتى بود كه امام اميرالمؤمنين(ع) با جناب
طلحه و جناب زبير كرد .شما بايد بدانيد طلحه و زبير مردمان كوچكى نبودند ...يكى از
آن اشخاصى كه پاى منبر جناب ابىبكر بلند شد و از حقّ اميرالمؤمنين دفاع كرد ،زبير
است .اين سابقه زبير است .مابين آن روز و روزى كه زبير روى اميرالمؤمنين شمشير
كشيد ،فاصله  25سال است ...اميرالمؤمنين با اينها چه كرد؟ جنگيد ...يعنى آن سوابق
محو شد ،تمام شد .امام مالكش اين بود ،معيارش اين بود .بعضىها با امام از پاريس
زمان امام بخاط ِر خيانت اعدام شدند! بعضىها
تو هواپيما بودند و آمدند ايران؛ اما در ِ
از دورانى كه امام در نجف بود و بعد كه به پاريس رفت ،با ايشان ارتباط داشتند ،در
اول انقالب هم مورد توجه امام قرار گرفتند؛ اما بعد رفتار اينها ،موضعگيرىهاى اينها
موجب شد كه امام اينها را طرد كرد ،از خودش دور كرد .ميزان ،وضعى است كه امروز
بنده دارم ...مبناى نظام اسالمى اين است و امام اينجورى عمل كرد45 /.

اميد مردم از بين نرود
كردن مردم به
هميشه و در همه دورهها يكى از كارهاى دشمن ،جدا كردن و بىاعتماد
ِ
مديران و كارگزاران بوده ...لذا بود كه در آن زمان ،امام بزرگوار با وجود اعتراضهائى كه
مدافع
به بعضى از عملكردهاى مسئولين و كارگزاران كشور داشتند ،هميشه در موضع
ِ
آنها قرار ميگرفتند .اين معنايش اين نبود كه امام از جزئيات كارها دفاع ميكند؛ نه.
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ِ
مورد اشخاص بايد با
امام بارها فرمود ،قضاوت در
معيار ِ
ِ
كنونى اش�خاص باشد .گذشته اشخاص،
حال
مورد توجه نيس�ت .گذشته مال آن وقتى است كه
حال فعلى معلوم نباشد

اما امام سينه سپر ميكرد .در مقابل كارگزاران و مسئولين نظام اگر كسى سنگاندازى
ميكرد ،موجب بىاعتمادىِ مردم به اينها ميشد ،امام ميايستادند ...نبايد بخاطر يك
عملكردى در يك گوشهاى ،مسئولين نظام را اعم از قوه مجريه يا قوه مقننه يا قوه
قضائيه ،در چشم مردم بياعتبار كرد .چون مردم اگر چنانچه احساس كردند كه اين
دستگاههاى عظيم نميتوانند مورد اعتماد قرار بگيرند ،اميد مردم از بين خواهد رفت.
فكر اين را بايد بكنند46 /.

ِ
دست مردم
مرتب ميگفت اقتصاد را بدهيد
كردن اقتصاد
در آن سالهاى دهه  60كه آقايان همين طور به سمت روزبهروز غليظتر
ِ
دولتى ميرفتند ،من مثال ميزدم و ميگفتم فرض كنيد يك موتورى است كه ميتواند
اين بار سنگين را برساند و شما هم در كنار موتور راه ميرويد ،يا خودتان پشت فرمان
مينشينيد و هدايتش ميكنيد .شما اين موتور را كنار گذاشتيد و همه بارى را كه
توى اين وانت است ،خودتان روى دوش گرفتيد ،هِن و هِن داريد جلو ميرويد؛ هم
نميرسيد ،هم خسته ميشويد ،هم همه بار حمل نميشود ،هم اين موتور اينجا بيكار
ميماند .اين موتور ،بخش خصوصى است .اين را آن زمان به آنها ميگفتيم ،اثر هم
نميكرد .امام هم هرچه ميگفتند به مردم بدهيد ،اينها ميگفتند مراد از مردم ،بخش
خصوصى نيست مراد نظ ِر امام را توجيه ميكردند! مردم يعنى توده مردم .به توده مردم
چه جورى ميشود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگيرد ،به توده مردم كمك
كند .فرمايش امام را اينجورى معنا ميكردند! خوب ،اين توجيه ،غلط بود47 /.

ّ
خط امام يعنى...

ّ
حكومتي امام ا ّمت .يعني چيزي كه تفسيركننده
خط امام ،يعني آن مسلك و سلوك
ِ
نظام جمهوري اسالمي است .جمهوري اسالمي ،ميتواند با جهتگيريهاي مختلفي
تحقق يابد .آنچه كه اين جهتگيريها را به صواب نزديك ميكند و مورد قبول و
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سيره و خط امام خميني(ره)

دركالم رهبر معظم انقالب

اعتقا ِد امام(رض) بوده است ،اينهاست:
1ـ سازشناپذيري با استكبار
ا ّول ،ايستادگي در برابر تحميل و نفو ِذ قدرتهاي خارجي و نداشتن س ِر سازش با اين
قدرتها .اين ،ا ّولين ّ
مشخصه حركت امام بزرگوا ِر ماست.
2ـ مبارزه با نفس
تعبد و عمل فردي و ايستادگي در برابر سلطه شيطان نفس و وسوسههاي
دوم ،اهتمام به ّ
مطلب بزرگ و اين دو ميدان مبارزه را ،امام از هم جدا نميكردند و در
نفساني .اين دو
ِ
صحنه اجتماع و سياست ،در مقابل شيطان بزرگ و شيطانهاي قدرت ميايستادند.
در صحنه درون وجود انسان ،امام با نفس مبارزه ميكردند...
3ـ تكيه بر ملتها
توانايي ملتها و با ملتها سخن
دانستن آنها بود .امام «اصل» سوم ،اهميت دادن به
ِ
ِ
ميگفتند و معتقد بودند كه تح ّوالت ِ
بزرگ عالم ،اگر بدست ملتها انجام گيرد ،غير قابل
شكست است...
4ـ وحدت مسلمين
افكني استكبار.
چهارم ،اصرار بر وحدتِ مسلمين و مبارزه با تفرقه
ِ
5ـ روابط سالم با دولتهاي جهان
سالم دوستانه با دولتها؛ مگر استثناهايي كه هركدام
پنجم ،اصرار بر ايجاد روابط
ِ
استداللي قوي پشت سرش بود .امام به ما ياد دادند كه جمهوري اسالمي ،در سطح
عالم ميتواند و بايد از روابط سالمي با دولتها برخوردار شود ...اما رابطه با بقيه دولتها،
بسته به مصالح نظام جمهوري اسالمي است و اصل بر ايجاد ارتباط است.
6ـ شكستن تحجر و التقاط و التزام به اسالم ناب
تحجر و التقاط در فهم و عمل اسالمي و التزام به اسالم
ششم ،اصرار بر شكستن حصا ِر ّ
تحجر ،از ديدگاه امام در بيان و عمل مردود بود ،هم التقاط.
ناب .هم ّ
7ـ عدالت اجتماعي و نجات محرومين
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از مردم جدا نشويد؛ با مردم باشيد؛ به فكر مردم
باشيد» و خالصه ،رابطه را از طرف مسئولين تأمين
ميكردند؛ هم متقاب ً
ال به مردم سفارش مسئولين و
دولتها را ميكردند

هفتم ،نقش محوري دادن به نجات محرومين و تأمين عدالت بودند .در منطق و در
«اصل» ،اجتماعي .هميشه ،مردم در چشم امام ّ
خط حكومتي اما ِم ا ّمت ،محرومان و
مستضعفان محو ِر تصميمگيريها محسوب ميشدند و همه ف ّعاليتهاي اقتصادي و
امثال آن ،بر محور نجات محرومين از محروميتها بود.
8ـ مبارزه با رژيم صهيونيستي بدون هيچ اغماضي
توجه ويژه به مبارزه با رژيم اشغالگ ِر قدس و رژيم غاصب صهيونيستي بود ...از
هشتمّ ،
اموري كه در نظر امام ا ّمت به هيچ وجه براي ملتهاي مسلمان قابل اغماض نبود ،مبارزه
با صهيونيستها بود...
9ـ حفظ وحدت ملي
نهم ،حفظ وحدت ملي و ايجاد يكپارچگي در ميان ملت ايران و اصرار بر مقابله و مبارزه
با هر شعار تفرقهافكنانه.
10ـ حفظ مردمي بودن حكومت
بودن حكومت و ايجاد رابطه با مردم و حفظ ارتباط با آنها .لذا امام،
دهم ،حفظ مردمي ِ
هم به مسئولين سفارش ميكردند كه «از مردم جدا نشويد؛ با مردم باشيد؛ به فكر
مردم باشيد» و خالصه ،رابطه را از طرف مسئولين تأمين ميكردند؛ هم متقاب ً
ال به مردم
سفارش مسئولين و دولتها را ميكردند .يعني امام با كساني كه ارگانهاي نظام و دولت
را تضعيف مينمودند ،به نحوي از انحا مقابله ميكردند.
11ـ ارائه الگوي موفق از حكومت اسالمي به جهان
سازندگي كشور و تحويل يك نمونه عملي از كشور و جامعه اسالمي به
يازدهم ،اصرار بر
ِ
مهمي داشت .بر اين اصرار داشتند
جهان ،كه در ماههاي آخر عمر با بركت امام ،جايگاه ّ
كه كشور بايد از لحاظ اقتصادي ،از لحاظ كارهاي زيربنايي و از لحاظ موار ِد درآمد،
سازندگي اسالمي ارائه گردد48 /.
بازسازي شود و براي مردم ،نمونهاي عيني و عملي از
ِ
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سيره و خط امام خميني(ره)

دركالم رهبر معظم انقالب

سياسي امام
شاخصهای مكتب
ِ

سياسى امام نميتواند از شخصيت
ميخواهم روى مكتب سياسى امام تكيه كنم .مكتب
ِ
ِ
موفقيت امام در مكتبى است كه عرضه كرد و توانست آن
پُرجاذبه امام جدا شود .راز
را بطور مجسم و به صورت يك نظام ،در مقابل چشم مردم جهان قرار دهد .مكتب
سياسى كه امام آن را مطرح و براى آن مجاهدت كرد و آن را تجسم و عينيت بخشيد،
براى بشريت و براى دنيا ،حرفِ تازه دارد و را ِه تازه پيشنهاد ميكند .چيزهايى در
اين مكتب وجود دارد كه بشريت ،تشنه آنهاست؛ لذا كهنه نميشود ...امام در مكتب
سياسى خود زنده است ،و تا اين مكتب سياسى زنده است ،حضور و وجو ِد امام در ميان
ِ
امت اسالمى ،بلكه در ميان بشريت ،منشاء آثار بزرگ و ماندگار است.
1ـ درهم تنيدگي معنويت و سياست
سياسى امام داراى شاخصهايى است .در مكتب سياسى امام ،معنويت با سياست
مكتب
ِ
كانون اصلى در رفتار امام ،معنويت او بود.
درهم تنيده است .حتى در مبارزات سياسى،
ِ
همه رفتارها و همه مواضع امام ،حول محور خدا و معنويت دور ميزد .ميدانست كسى
كه در راه تحقق شريعت الهى حركت ميكند ،قوانين و سنتهاى آفرينش كمككار
السماوات و األرض و كان اهللَّ عزيزا ً حكيما».
اوست .او معتقد بود كه« :و هللَّ جنود ّ
2ـ اعتقاد واقعي به نقش مردم
نقش مردم است؛ هم كرامت انسان ،هم
شاخص دوم ،اعتقا ِد راسخ و صادقانه به ِ
تعيينكننده بودن اراده انسان .نتيجه ارزشمندى و كرامت داشتن اين است كه در اداره
سرنوشت بشر و يك جامعه ،آراء مردم بايد نقش اساسى ايفا كند .لذا مردمساالرى در
مكتب سياسى امام بزرگوار ما ،مردمساالرىِ حقيقى است؛ شعار و فريب و اغواگرىِ
ذهنهاى مردم نيست.
3ـ مكتب جهاني
مخاطب امام در سخن و
جهانى اين مكتب است.
شاخص سوم ،نگاه بينالمللى و
ِ
ِ
سياسى امام ،اين خير
ايده سياسى خود ،بشريت است؛ نه فقط ملت ايران ...مكتب
ِ
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ِ
سياس�ى امام داراى ش�اخصهايى است .در
مكتب
مكتب سياس�ى ام�ام ،معنويت با سياس�ت درهم
ِ
كانون اصلى
تنيده است .حتى در مبارزات سياسى،
در رفتار امام ،معنويت او بود

و استقالل و عزت و ايمان را براى همه امت اسالمى و همه بشريت ميخواهد؛ اين
رسالتى است بر دوش يك انسان مسلمان ...مكتب سياسى اسالم ،فك ِر درست و سخن
نوى خود را با تبيين در فضاى ذهن بشريت رها ميكند و مثل نسيم بهارى و عطر
گلها در همهجا ميپيچد.
4ـ پاسداري از ارزشها
شاخص چهارم ،پاسدارى از ارزشهاست ،كه مظهر آن را امام بزرگوار در تبيين مسئله
واليت فقيه روشن كردند .از اول انقالب اسالمى و پيروزى انقالب و تشكيل نظام اسالمى،
بسيارى سعى كردهاند مسئله واليت فقيه را نادرست ،بد و برخالفِ واقع معرفى كنند.
5ـ عدالت اجتماعي
آخرين نكتهاي كه به عنوان شاخصه مكتب سياسي امام عرض ميكنم ،مسئله عدالت
اجتماعي است .عدالت اجتماعي يكي از مهمترين و اصليترين خطوط در مكتب
سياسي امام بزرگوا ِر ماست .در همه برنامههاي حكومت در قانو نگذاري و در اجرا و در
قضا بايد عدالت اجتماعي و پُر كردن شكافهاي طبقاتي ،مورد نظر و هدف باشد49 /.

كارى كنيد كارها براى مردم آسان شود
بارها از ايشان شنيدهايد كه همه مسئول هستند و مسئوليت در يكجا متمركز نيست.
آحاد ملت و مديران كشور و كساني كه ارشاد و هدايت جامعه را برعهده دارند ،بخصوص
كساني كه سررشته فكر و ذهن مردم در دستشان است ،مسئوليتهاي مضاعف دارند و
همه ما تقريباً مصداق اين واقعيت هستيم50/.

کارها را برای مردم ساده کنید
توصيه امام عزيزمان هميشه اين بود كه كارى كنيد كارها براى مردم آسان شود و
مشكالت مردم حل گردد .البته مشكالت ادارى و اقتصادى وجود دارد ،ولى اينها
انقالبى مردم ندارد .همان طور كه مشاهده كرديد ،مردم با اينكه
تأثيرى در حركت
ِ
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دركالم رهبر معظم انقالب

مشكالت ناشى از جنگ و كمبودها را لمس ميكردند ،در عين حال ايمان و عشقشان
را به امام و انقالب و خطِ روشن آن حفظ كردند .ما نبايد بگذاريم كه مردم زياد سختى
بكشند51 /.

مسئولیت بیشتر تالش بیشتر است نه چیز دیگر
همانطور كه امام راحل(رض) در يكى از پيامهايشان فرموده بودند ،اين مسئوليتهاى
اشتغال بيشتر ،دغدغه
سطح باال در نظام جمهورى اسالمى ،به معناى كا ِر بيشتر،
ِ
ِ
بيشتر و لزو ِم تالش بيشتر است ،و نه چيز ديگر .اگر نيت خالص و هدف صحيح،
با توجه به آنچه كه وضع و اقتضاى زمان ميطلبد ،باشد ،من و شما آقايان و ديگر
مسئوالن ،انشاءاهلل سربلند و روسفيد خواهيم بود .و اگر خداى نكرده ،در اين خللى
باشد ،مشكالت زيادى بوجود خواهد آمد52 /.

مظلومين هميشه تاريخ ،غير از خدا كسى را نداريم
ما
ِ

عشق موحدين ،جز به ظهور
خلوص
هنوز نداى ملكوتى او كه ميگفت« :حاشا كه
ِ
ِ
كامل نفرت از مشركين و منافقين ميسر شود» ،در فضاي مكه طنينافكن است ،و
ِ
درس فراموشنشدنى او كه ميگفت« :كدام خانهاى سزاوارتر از كعبه و خانه امن و
طهارتِ ناس ،كه در آن به هرچه تجاوز و ستم و استعمار و بردگى و يا دون صفتى و
نامردمى است ،عم ً
ذهن انسانهاى بيدار منقش است.
ال و قوالً پشت شود؟» در كتيبه ِ
هنوز اين سؤال هشداردهنده او كه« :آيا بايد در خانهها نشست و با تحليلهاي غلط و و
منزلت انسانها و القاى روحيه ناتوانى و عجز در مسلمانان ،عم ً
ِ
ال شيطان
اهانت به مقام و
مسلمانان غيور را برميانگيزد و پاسخى از
وجدان
و شيطان زادگان را تحمل كرد؟»،
ِ
ِ
جان مشتاقان را
س ِر وارستگى و اخالص ميطلبد و هنوز اين
سخن پيامبرگون او ،دل و ِ
ِ
محمد(ص) ،سيرابشدگان كوث ِر عاشورا
تسخير ميكند كه ميگفت« :هيهات كه امت ّ
ِ
وراثت صالحان ،به مرگ ذلتبار و به اسارت غرب و شرق تن دردهند؛ و
و منتظران
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خلوص
هنوز نداى ملكوتى او كه ميگفت« :حاشا كه
ِ
ِ
ِ
كامل نفرت از مشركين
عشق موحدين ،جز به ظهور
و منافقين ميسر ش�ود» ،در فضاي مكه طنينافكن
است

هيهات كه خمينى در برابر تجاوز ديوسيرتان و مشركان و كافران ،به حريم قرآن كريم
محمد(ص) و پيروان ابراهيم حنيف ،ساكت و آرام بماند و
و عترت رسول خدا و امت ّ
نظارهگر صحنههاى ذلت و حقارت مسلمانان باشد .قدرتها و ابرقدرتها و نوكران آنان
مطمئن باشند كه اگر خمينى يكه و تنها هم بماند ،به راه خود كه راه مبارزه با كفر و
ظلم و شرك و بتپرستى است ،ادامه ميدهد».
خمينى بزرگ تنها نماند و چنان كه ميخواست« :بسيجيان جهان،
و خدا را شكر،
ِ
اين پابرهنههاى مغضوبِ ديكتاتورها ،خوابِ راحت را از ديدگان جهانخواران و
سرسپردگانشان سلب كردند».
برزخ بيانتهايى كه انقالب اسالمى
« ...مسلمانان جهان و
ِ
محرومان سراسر گيتى ،از اين ِ
براى همه جهانخواران آفريده است ،احساس غرور و آزادى كنند و آواى آزادى و
آزادگى را در حيات و سرنوشت خويش سر دهند و بر زخمهاى خود مرهم گذارند ،كه
گلستان ملتها ُرخ
دوران بُنبست و نااميدى و تنفس در منطقه كفر به سر آمده است و
ِ
نموده است و اميد كه همه مسلمانان ،شكوفههاى آزادى و نسيم عط ِر بهارى و طراوت
جوشش اراده خويش را نظاره كنند»...
زالل
گلهاى محبت و عشق و چشمهسار ِ
ِ
«ما در مكه باشيم يا نباشيم ،دل و روحمان با ابراهيم در مكه است .دروازههاى
مدينهالرسول را به روى ما ببندند يا بگشايند ،رشته محبتمان با پيامبر ،هرگز پاره و
سست نميشود .بسوى كعبه نماز ميگزاريم و بسوى كعبه ميميريم و خداى را سپاس
ميگزاريم كه در ميثا قمان با خداى كعبه ،پايدار ماندهايم و منتظر هم نماندهايم كه
ِ
شخصيت بعضى كشورهاى اسالمى و غيراسالمى ،از حركت ما پشتيبانى
حاكمان بي
تاريخ محرومان و پابرهنگانايم و غير از خدا كسى را نداريم
كنند .ما مظلومين هميشه ِ
و اگر هزار بار قطعه قطعه شويم ،دست از مبارزه با ظالم برنميداريم»...
مبارزان مسلمان ،در اراده قهرآمي ِز ملتهاى زير ستم ،در ايمان آگاهانه
او در بانگ تكبير
ِ
روشن مستضعفان و مظلومان ،در حيات
جوان معاصر در دنياى اسالم ،در اميد
نسل
ِ
ِ
دوباره معنويت و ارزشهاى اخالقى در جهان ،و در همه جلوههاى زيبايى كه حركت
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در زم�ان ام�ام(ره) ميديدي�م ك�ه ايش�ان مطلبي
را ميفرمودن�د ،ام�ا در مجل�س هم�ه ب�ه آن رأي
ضد واليت فقيهاند
نميدادند؛ نميشود گفت اينها ّ

دل يكايك عاشقان
انقالبى و تاريخسا ِز او در دوران معاصر به وجود آورد ،و باألخره در ِ
و ُمريدانش زنده است53 /.

با هم مثل طلبهها بحث كنيد
امام يك وقت خطاب به مجلس ميفرمودند كه مثل مباحثه طلبهها با هم بحث
كنيد .طلبهها در مقام بحث ،گاهى با همديگر تندى و خشونت ميكنند و به هم بد
ميگويند .اگر كسى از بيرون نگاه كند ،خيال ميكند كه كدورتِ بين اينها ،تا آخر عمر
تمامشدنى نيست .مباحثه كه تمام شد ،همه چيز تمام ميشود؛ مينشينند با همديگر
چاى ميخورند ،صحبت ميكنند و با هم به مسافرت و گردش ميروند .امام به مجلس
ميفرمودند كه با هم اينطور بحث كنيد و نگذاريد اختالفِ شما از هر جناحى كه
هستيد به حدى برسد كه دشمن خوشحال بشود .امام راحل(ره) فرمودند ،چنانچه
در مجلس به كسى اهانت شد ،حق داشته باشد كه به مجلس بيايد و از خودش دفاع
كند .آنچه كه امام راجع به مجلس فرمودند ،همانها را موبهمو عمل كنيد .آنها درسهاى
جاودانهاى است54 /.

ُمهر «ضد واليت فقيه»

در زمان امام(ره) ميديديم كه ايشان مطلبي را ميفرمودند ،اما در مجلس همه به
ضد واليت فقيهاند .يادم هست كه يك وقت
آن رأي نميدادند؛ نميشود گفت اينها ّ
عالي راديو و
راجع به راديو و تلويزيون يك نظر اين بود كه رؤساي سه قوه ،شوراي ِ
تلويزيون باشند .بنده خودم با ايشان صحبت كرده بودم و ميدانستم كه نظرشان اين
است كه رئيسجمهور و رئيسمجلس و رئيس قوه قضاييه ،اعضاي شوراي سرپرستي
را تشكيل بدهند .وقتي اين پيشنهاد به مجلس آمد ،آقاي هاشمي آن را مطرح كردند؛
ِ
اكثريت قاطعي رد شد! با اينكه ايشان هم گفتند كه اين نظ ِر امام است ،اما فقط
اما با
ً
ضد واليت
عده معدودي به آن رأي دادند! واقعا نميشود به آن اكثريت گفت كه شما ّ
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فدايي امام و عالقهمند به امام و مخلص امام بودند؛
فقيه هستيد؛ نه ،همهشان هم
ِ
خيليهايشان هم جبههبرو بودند؛ اما اين حرف را قبول نداشتند؛ بنابراين بايد واقعاً
اين چيزها از هم تفكيك بشود .در همان وقت ما كساني را ميشناختيم كه به فالن
اصل اعتبا ِر نظر واليت فقيه خدشه ميكردند!
مركز ميرفتند و صحبت ميكردند و در ِ
اين حرفها مربوط به امروز نيست كه حاال كسي خيال كند بعضيها امروز اين حر فها
رمي به چيز آساني نيست كه ما تا اندك
را ميزنند؛ نه ،همان زمان ميزدند .غرضِ ،
ً
پيشاني او بزنيم؛
چيزي از «ضديت با واليت فقيه» كسي ديديم ،فورا اين ُمهر را به
ِ
ضديت با واليت فقيه ،شواهد و ضوابطي دارد .عليايحال ،اين جهات اخالقي بايد خيلي
با دقت رعايت بشود55 /.

«اسالمى» زيركانه نوشت
در دوره ا ّول ،امام بزرگوار ما ،در نامهاي كه به مجلس شوراي اسالمي نوشتند ،كلمه
اسالم را در مجلس آوردند كه بسيار كا ِر زيركانهاي بود .امام(ره) هم هوشمند و زيرك
مجلس شورا
اسم اسالم ،با نام
ِ
بود ،و هم با تجربه .امام تجربه داشت و ميدانست كه اگر ِ
در ا ّول مشروطيت هم ،همراه ميشد ـ مشروطيتي كه با خون ملت و با نام اسالم و با
رهبري علماي دين بوجود آمده بود ـ شصت سال از اسالم ،مجلس دور نميافتاد! امام
اين موضوع را ميدانست .در نامه نوشت «مجلس شوراي اسالمي» لذا نمايندگان مجلس
اسم مجلس شوراي اسالمي
گفتند بايد اين موضوع ،قانوني و رسمي شود .بايستي ِ
بصورت قانون درآيد .در همان مجلس كه نمايندگانش به وسيله همين مردم مؤمن
اسم اسالمي چيست؟! 56 /
و انقالبي انتخاب شده بودند ،كساني بودند كه ميگفتند ِ

ِ
ِ
وحدت مسلمين
عزت اسالم به بركت
ِ
احساس وحدت در بين
بركت ايجا ِد
اينكه امام بزرگوار توانست اسالم را عزيز كند ،به
ِ
مسلمين بود .مسلمان در اقصي نقاط عالم ،به نا ِم امام حركت ميكرد ،فكر نميكرد
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اينكه امام بزرگوار توانس�ت اسالم را عزيز كند ،به
ِ
ِ
احساس وحدت در بين مسلمين بود.
ايجاد
بركت
ِ
ن�ام امام حركت
مس�لمان در اقصي نقاط عالم ،به
ِ
ميكرد

«مذهب من چيست؟» «من س ّنيام ،او شيعه است« ».او س ّني است ،من شيعهام»
كه
ِ
اين حالت براي دشمن ،حالت مضري است .دشمن ميخواهد اين را بشكند .حال اگر
دوست اين را بشكند ،چه؟ اگر بجاي قدرتهاي استكباري ،خو ِد من و شما ،با حرف
زدنمان ،با نوشتنمان ،با گفتنمان ،اين وحدت را بشكنيم ،شيعه را از س ّني ،س ّني را از
شيعه جدا كنيم ،چه ميشود؟ بعد كه اينها از هم جدا شدند ،نوبت ميرسد به فرقههاي
س ّني :اين فرقه را از آن فرقه ،اصحابِ اين اصول را از اصحاب آن اصول ،اصحابِ اين
فروع را از اصحاب آن فروع .بعد نوبت ميرسد به شيعه :اين فرقه را از آن فرقه ،اين
ِ
خواست دشمن حركت
دسته را از آن دسته! مگر بر كسي ابقا ميكنند؟ چرا ما بايد به
كنيم؟ اينكه امام اينقدر روي این قضیه تكيه ميكردند ،براي اين است كه اين ،يك
مسئله « وحدت » مسئله احساساتي نيست .اين يك مسئله عقالني است .هر كس به
مقدسات آن فرقه ديگر اهانت كند ،اگر با خشونت و اهانت با فرقه ديگر برخورد كند ،به
ّ
هر اندازه كه بُر ِد كا ِر او باشد ،به اين وحدت ضربه زده است؛ هر كه ميخواهد باشد57 /.

شما از آمريكا ميترسيد؟
من و آقاى هاشمى و يك نفر ديگر كه نميخواهم اسم بياورم از تهران به قم خدمت
امام رفتيم تا بپرسيم باألخره اين جاسوسان را چه كار كنيم؛ بمانند ،يا نگهشان نداريم؛
بخصوص كه در دولت موقت هم جنجال عجيبى بود كه ما اينها را چه كار كنيم!
وقتى كه خدمت امام رسيديم و دوستان وضعيت را شرح دادند و گفتند مث ً
ال راديوها
اينطور ميگويند؛ آمريكا اينطور ميگويد؛ مسئوالن دولتى اينطور ميگويند؛ ايشان
تأملى كردند و سپس با طرح يك سؤال واقعى پرسيدند« :از آمريكا ميترسيد؟»؛
گفتيم نه؛ گفتند پس نگهشان داريد!
بله ،آدم احساس ميكرد كه اين مرد خودش از اين شُ كوه ظاهرى و مادى و اين اقتدار
نگرفتن
نترسيدن او و به چيزى
و امپراتورى مجهز به همه چيز ،حقيقتاً ترسى ندارد.
ِ
ِ
نترسيدن هوشمندانه،
اقتدار مادىِ دشمن ،ناشى از اقتدار شخصى و هوشمندانه او بود.
ِ
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دركالم رهبر معظم انقالب

نترسيدن ابلهانه و خوابآلوده است؛ مث ً
ال يك بچه هم از يك آدم قوى يا يك
غير از
ِ
حيوان خطرناك نميترسد؛ اما آدم قوى هم نميترسد؛ منتها انسانها و مجموعهها در
ق ّوت خودشان دچار اشتباه ميشوند و ق ّوتهايى را نميبينند58 /.

اول مدارا و نصيحت ،بعد برخورد
از اول انقالب در بين همين گروههائى كه در دوران پيش از انقالب و در حوادث
سالهاى مبارزات ،همه در كنار هم بوديم ،اختالفهائى بوجود آمد .امام(رض) با همه
اين اختالفات يك جور برخورد نكرد .همين طور كه در روش اميرالمؤمنين عرض
كرديم ،روش امام هم همين جور بود؛ يعنى اول با مدارا ،با نصيحت؛ ليكن آن وقتى
كه اقتضا كرد ،برخورد كرد .يك گروه مربوط به دولت موقت بودند و مشكالت آنها
بود ،يك گروه آن كسانى بودند كه عليه اليحه قصاص آن حركت را انجام دادند ،يك
گروه حتى كار را به ترور و درگيرىهاى خيابانى كشيدند؛ با هر كدام از اينها امام يك
نحوى برخورد كرد .در سطوح باالى حكومت هم بود؛ نخستوزير بود ،رئيسجمهور
بود ،حتى بعدها در اواخر عمر امام ،در سطوح باالتر از رئيسجمهور هم بود ...همه هم
سوابق انقالبى داشتند ،سوابق مذهبى داشتند ،خيلىشان هم در سطوح باال بودند...
بعضى ،واقعاً با امام درافتادند؛ بعضى نه ،اختالف نظرى هم بود ،اما به درگيرى و دعوا
و انشعاب و انشقاق نينجاميد .بعضى با امام درافتادند و مداراى امام را نديده گرفتند.
امام به همين گروهك منافقين كه خواسته بودند بيايند با ايشان مالقات كنند ،پيغام
دادند كه اگر شما به حق عمل كنيد ،من ميآيم سراغ شما؛ اگر دست از اين كارهاى
خالف برداريد ،خو ِد من ميآيم سراغ شما .يعنى امام تا اين حد با اينها مدارا كردند
و حرف زدند .خوب ،وقتى احساس خطر شد؛ بخصوص آن وقتى كه مسئله ،مسئله
رسوخ دادن مبانى غلط در كالبد نظام و انقالب است ،اين ديگر مثل سم مهلك است.
آن وقت امام رعايت نكردند59 /.

44

بنیاد تبیین اندیشههای امام خمینی در دانشگاهها

ِ
خود من
اگر دس�ت از اين كارهاى خالف برداريد،
ميآيم سراغ شما .يعنى امام تا اين حد با اينها مدارا
كردند و حرف زدند

باج نميداد
گاهى هم هست كه اين بازىهائى كه دشمن درميآورد ،براى باج گرفتن از جمهورى
اسالمى است .اول انقالب هم همين جور بود؛ بعضى از اين گربهرقصانىهائى كه
ميكردند ،براى اين بود كه نظام جمهورى اسالمى را وادار كنند كه آنها را در قدرت
سهيم كند ،شريك كند ،بدون استحقاق؛ بدون اينكه مردم اين را خواسته باشند،
ي وجود داشته باشد ...مثل خيلى از دولتهائى كه به مجردى كه يك
پشتوانه مردم 
خطرى احساس ميكنند ،ميروند در مقابل ارباب بزرگتر ،حاضر ميشوند باج بدهند؛
باج سياسى بدهند .امام ،باج نداد اين را همه بدانند ما هم به هيچكس
باج پولى بدهندِ ،
ِ
از طرف ِ
ملت ايران و از طرف خودمان باج نخواهيم داد60 /.

مجبور شدند خودشان را با انقالب تطبيق دهند

حركت امام ،تقريباً ،الگوبرداري شده از حركت حسيني است .اقتضائات متفاوت بود؛
لذا سرنوشت آن حركت ،شهادت امام حسين(ع) و سرنوشت اين حركت ،حكومت
اما ِم بزرگوا ِر ما شد .از جمله ويژگيهايي كه در هر دو حركت ،بطور بارزي وجود دارد،
«استقامت» است...
ً
حد اعلي بصيرت داشته باشد و بفهمد چه كار
آن كسي پايش نميلرزد ،كه اوال در ّ
ِ
ضعف نفس نگيرد .لذا ،اين
بزرگي انجام ميدهد .ثانياً قدرتِ نفس داشته باشد و
ِ
رفتن خودش را هم
خصوصيت امام ،انقالب را به پيروزي رساند .ثانياً ،پيروزيِ بعد از ِ
تضمين كرد .روزي به امام گفتند« :اگر شما اين نهضت را ادامه دهيد ،حوزه علميه
قم را تعطيل خواهند كرد ».خيلي كسان حاضرند از جانشان بگذرند؛ اما وقتي بگويند
«ممكن است حوزه علميه قم تعطيل شود» پاي همه ميلرزد .اما امام نلرزيد .روزي به
امام گفتندهمه علماي بزرگ و َمراجع را عليه شما بشورانند و تحريك يعني اختالف در
عالم اسالم پيش آيد .پاي خيلي كسان ،اينجا ميلرزد ..اما امام نلرزيد .بارها به امام گفته
شد« :شما ملت ايران را به ايستادگي در مقابل رژيم تشويق ميكنيد .جوابِ خونها را
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يبُرد،
چه كسي ميدهد؟» جنگ ،تلفات دارد .امام بزرگوار ،گاهي براي انساني كه رنج م 
در چشمانش اشك جمع ميشد! ما بارها اين حالت را مشاهده كرده بوديم .اما همين
محبت ،در مقابل تهدي ِد شهرها به بمباران هوايي عقبنشيني نكرد .اين،
ِ
دل سرشار از ّ
ِ
نعمت بسيار بزرگي است كه دشمن احساس كند عنصري چون امام ،با ترس و تهديد
از ميدان خارج نميشود ...لذا مجبور شدند خودشان را با انقالب تطبيق دهند61 /.

بىكار كه ميشويد ،دعواى سياسى راه مياندازيد!
عنصر ديگري كه وجود داشت ،عبارت از وحدت كلمه مردم بود .آن روز در جبهه
آبادان ،هيچكس از كسي نميپرسيد كه شما طرفدار چه كسي هستيد ،مخالف چه
كسي هستيد ،كدام خطايد ،كدام ربطايد .الحمدهلل در آن دوران ،خط و ربط و اين
معارضههاي بيخودي سياسي كه گاهي از گوشه و كنار مشاهده ميشود و غالباً ناشي
موجب انشعاب مردم بودند ،بيرون رفته بودند و
از بيكاري است ،نبود .آن كساني كه
ِ
ديگر در ميان مردم نبودند .ملت و رزمندگان و نيروهاي نظامي و در رأس و پيشروى
آنها ،رهبر عظيمالشأن و امام بزرگوارمان بودند كه با كمال عالقه ،كار را تمام كردند.
حاال هم مسئله همين است .در تمام مشكالت ،همان توكل به خدا و وحدت كلمه و
دانستن منافع كشور و ملت و انقالب بر منافع خود و شخص و گروه
مقدم
فداكاري و ّ
ِ
و باند و نيز طر ِد رفيقبازي ،عامل گشوده شدن همه گرههاست .اين راه را امام به ما ياد
داد .اين راه را رزمندگان با عمل به توصيه امام عظيمالشأن رفتند و موفق شدند .ما هم
حاال بايد همان راه را برويم62/.

پاس وحدت را داشتند
حواس اين كشور را به خود جلب
من يادم ميآيد ،در آن سالهايى كه فتنه ليبرالها ،همه
ِ
كرده بود ،ماها غالباً خدمت ايشان ميرفتيم؛ يا شكايت ميكرديم ،يا كارى داشتيم ،يا
ايشان كار داشتند .در آن ديدارها ،امام مكرر ميفرمودند كه اگر شماها با هم اختالف و
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در تمام مشكالت ،همان توكل به خدا و وحدت كلمه
دانس�تن منافع كشور و ملت و
مقدم
و فداكاري و
ّ
ِ
انقالب بر منافع خود و ش�خص و گ�روه و نيز طردِ
رفيقبازي ،عامل گشوده شدن همه گرههاست

درون خودتان تمام كنيد؛ چرا در مألعام مطرح شود؟ البته
دعوا هم داريد ،اين دعوا را در ِ
وقتىايشانميفرمودند،يكدستهكهماهابوديمگوشميكردندودهانشانراميبستند.
شما مرحوم شهيد بهشتى(رض) را يادتان است .با اينكه آدمى بود كه خيلى حرف داشت،
خيلى هم قدرتِ گفتن داشت ،سكوت كرد؛ ولى آن طرف ديگر ،نه .امام(ره) پاس وحدت را
داشتند و نگذاشتند كه وضع به آن صورت پيش برود .مسئله وحدت ،اينقدر مهم است63/.

غيرقانون ،خالف است؛ حتى اگر من گفته باشم
بعضي هم در گوشه و كنار اظهار نظر ميكنند كه اگر امام تشريف داشتند ،در فالن
قضيه ا ِعمال نظر ميكردند! من دوست ندارم كه نسبت به اينطور چيزها وارد صحبت
بشوم؛ ليكن تذكرا ً عرض ميكنم كه اگر امام امروز تشريف داشتند ،مطمئن باشيد
نقض قانون راضي نميشدند .امام بزرگوا ِر ما ،در اواخر عمر شريفشان نامههاي
كه به ِ
ذهن بسياري از افراد هست
نوشتند كه جزو اسناد باقيمانده از آن بزرگوار است و در ِ
و در همه جا هم پخش شد .امام(ره) ح ّتي در ارگانهاي غيرقانوني كه بدستور خو ِد
مصالح زمان تشكيل شده بود از قبيل تشخيص مصلحت و غيره ترديد
ايشان و بخاطر
ِ
زمان جنگ بود و ما مجبور بوديم يك اقدام غيرقانوني
كردند و گفتند ،آنها متعلق به ِ
تقيد به قانون
مقيد به قانون بودند .يكي از خصوصيات آن بزرگوارّ ،
بكنيم .امام(ره) ّ
بود كه كاري برخالف آن انجام نگيرد .ما هم آنچه كه در جهت پايبندي به قانون
تكليفمان است ،آن را انجام ميدهيم .چرا بعضي بيخودي اعتراض ميكنند كه شما
ميخواستيد به شوراي نگهبان سفارش كنيد كه فالني و فالني و فالني را برخالفِ
قانون قبول كنند؟ ...قطعاً اگر امام عزيزمان بودند ،اين كار را نميكردند .ما با اين موافق
نيستيم كه هر كسي بيايد حرفي را به امام نسبت بدهد؛ در حالي كه نميداند روش و
منشاي امام(ره) چه بود .منشاي امام را اهل بصيرت و اهل خبره و كساني كه معاشر و
محشور با ايشان بودند ،ميدانند64 /.
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دركالم رهبر معظم انقالب

نظام ،به امام وابسته نبود

مشروعيت اين نظام به تف ّكر اسالمى و به استوارى بر پايه اسالم است؛ مشروعيت
مجلس و رهبرى هم بر همين اساس است .امام يك وقت فرمود« :اگر من هم از اسالم
روى برگردانم ،مردم مرا كنار ميگذارند ».راست هم ميگفت .مردم ،امام را به اسالم
شناختند؛ بخاطر فداكارى و عظمت او در راه اسالم ،دنبالش راه افتادند ...اگر ما از اين
راه منصرف و منحرف شويم ،خودمان ضرر ميكنيم؛ اما اين حركت و جريان ،راه افتاده
امثال من و شما وابسته نيست .امام
و متوقف شدنى نيست .حقيقتاً نظام اسالمى به ما و ِ
تعجب ميكرديم،
يك وقت ميفرمود« :نظام اسالمى به من وابسته نيست!» ما واقعاً ّ
خالق اين انقالب و در واقع پديدآورنده اين نظام بود و واقعاً تفكيك بين بقاى
چون امام ِ
ُ
امام و بقاى نظام هم براى ما مشكل بود؛ اما امام قرص و محكم ميگفت نخير ،نظام
اسالمى به من وابسته نيست .حاال وقتى اما ِم با آن عظمت ،وجودش مالزم با وجو ِد
امثال من چه
نبودن او ،اين مردم ،انقالب و اسالم را حفظ كنند ،ديگر
نظام نباشد و با
ِ
ِ
جاى حرف زدن دارند كه بگوييم اسالم و نظام به من وابسته است! نه؛ صدها نفر از
قربان اسالم شويم؛ جانمان ،ما لمان ،آبرويمان را بدهيم تا نظا ِم اسالمى
قبيل ما بايد
ِ
بماند و پايههاى آن استوار شود .آنچه را كه دشمن هدف گرفته ،اين است؛ بايد به اين
توجه داشت65/.
موضوع ّ

دو پرچم برافراشته امام؛ احياى اسالم و عزت ايران
در جمعبندىِ توصيههاى امام و شعارهاى امام و مطالباتى كه ايشان از مردم ،از
پرچم برافراشته را در دست امام
مسئوالن ،از آحاد مسلمانان جهان داشتهاند ،دو
ِ
مالحظه ميكنيم ...يك پرچم ،عبارت است از پرچم احياء اسالم؛ به عرصه آوردن اين
قدرت عظيم و اليتناهى .پرچم دوم ،پرچم عزت و سربلندىِ ايران و ايرانى ...اين نهضت
تحقق اسالم بود ،بنابراين اگرچه كه بطور
عملى بيدارى اسالم و
بزرگ در ايران تجربه
ِ
ِ
مستقيم مربوط به ايران و ايرانى است ،اما نتيجه آن باز براى امت اسالم داراى ارزش
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اگر من هم از اسلام روى برگردانم ،مردم مرا كنار
ميگذارند ».راست هم ميگفت .مردم ،امام را به
اسالم شناختند؛ بخاطر فداكارى و عظمت او در راه
اسالم ،دنبالش راه افتادند

و اهميت است...
ً
اين موجب شد كه رژيم صهيونيستى عجالتا شعا ِر «از نيل تا فرات» را كنار بگذارد...
ملتهاى مسلمان ـ از آفريقا تا شرق آسيا ـ به فكر ايجاد نظام اسالمى و حكومت اسالمى
اسالمى ما؛ اما به
افتادند با فرمولهاى گوناگون؛ نه لزوماً با همان فرمول نظام جمهورى
ِ
فكر حاكميت اسالم بر كشورشان افتادند .بعضى از كشورها موفق هم شدند؛ بعضى
هم آينده نويدبخشى در انتظارشان هست از حركتهاى اسالمى .روشنفكران در دنياى
اسالم با اميد تازهاى به ميدان آمدند؛ همان شاعران و هنرمندان و نويسندگانى كه با
يأس حرف ميزدند ،احساس شكست ميكردند ،بعد از پيروزى انقالب اسالمى ،بعد
از حركت عظيم امام بزرگوار و ايستادگىهاى اين ملت ،روحيهشان عوض شد ،لحن
كالمشان و شعرشان و قلمشان تغيير پيدا كرد؛ ِ
رنگ اميد به خود گرفت .و اين رشته،
س ِر دراز دارد66 /.

كارهاى بزرگى كه كرد
1ـ احياى اسالم
اولين كار بزرگ او ،احياى اسالم بود .دويست سال است كه دستگاههاى استعمارى
سعى كردند تا اسالم بدست فراموشى سپرده شود .يكى از نخستوزيرهاى انگليس در
جمع سياستمداران استعمارى دنيا اعالم كرده بود كه ما بايد اسالم را در كشورهاى
اسالمى منزوى كنيم! قبل و بعد از آن نيز پولهاى گزافى خرج شد تا اسالم در درجه
اول از صحنه زندگى ،و در درجه دوم از ذهن و عمل فردىِ انسانها خارج شود؛ چون
ميدانستند اين دين ،بزرگترين مانع در راه چپاول قدرتهاى بزرگ و استكبارى است.
2ـ بازگرداندن روح عزت به مسلمين
ً
دومين كار بزرگ او ،اعاده روح عزت به مسلمين بود .اينگونه نبود كه اسالم صرفا در
بحثها و تحليلها و دانشگاهها و صحن جامعه و زندگى مردم مطرح شود؛ بلكه بر اثر
نهضت امام ما ،مسلمانها در همه جاى عالم احساس عزت كردند .يك نفر مسلمان از
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قب�ل از اين ،مس�لمانها در هر جاى دني�ا كه بودند،
چيزى به نام امت اسلامى برايش�ان مطرح نبود و
يا اص ً
ال جدى تلقى نميش�د ...امام ،احس�اس شعور
نسبت به امت اسالمى را ايجاد كرد

كشورى بزرگ كه مسلمين در آن در اقليت قرار دارند ،به من ميگفت :قبل از انقالب
بودن خود را هرگز اظهار نميكرديم ...هرچند خانوادههاى مسلمان
اسالمى ،مسلمان ِ
روى بچههاى خود اسم اسالمى ميگذاشتند ،اما جرأت نميكردند آن اسم را اظهار
اسم
كنند و از بيان آن خجالت ميكشيدند! اما بعد از انقالب شما ،مردم ما با افتخارِ ،
اسم
اسالمى خود را ميگويند ،و اگر از آنها بپرسند كه شما چه كسى هستيد ،اول آن ِ
اسالمى را با افتخار بر زبان ميآورند.
3ـ درك امت اسالمى
ِ
بزرگ او اين بود كه به مسلمانها احساس درك ِ
امت اسالمى داد .قبل از
سومين كار
اين ،مسلمانها در هر جاى دنيا كه بودند ،چيزى به نام امت اسالمى برايشان مطرح نبود
و يا اص ً
ال جدى تلقى نميشد ...امام ،احساس شعور نسبت به امت اسالمى را ايجاد كرد،
كه بزرگترين حربه براى دفاع از جوامع اسالمى در مقابل استكبار است.
4ـ ازاله حكومت پادشاهى
چهارمين كار بزرگ او ،ازاله يكى از مرتجعترين و پليدترين و وابستهترين رژيمهاى
منطقه و جهان بود .ازاله حكومت پادشاهى در ايران ...كه مهمترين د ِژ استعمار در
منطقه خليج فارس و خاورميانه بود...
5ـ ايجاد حكومت بر مبناى اسالم
ذهن مسلمانها و
كار پنجم او ،ايجاد حكومتى بر مبناى اسالم بود؛ چيزى كه به ِ
غيرمسلمانها خطور نميكرد...
6ـ ايجاد نهضت اسالمى در عالم
كار ششم او ،ايجاد نهضت اسالمى در عالم بود .قبل از انقالب اسالمى ،در بسيارى از
كشورها و از جمله كشورهاى اسالمى ،گروهها و جوانها و ناراضيها و آزادىطلبها،
با ايدئولوژيهاى چپ وارد ميدان ميشدند؛ اما بعد از انقالب اسالمى ،پايه و مبناى
حركتها و نهضتهاى آزاديبخش ،اسالم شد...
7ـ نگرشى جديد در فقه شيعه
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هفتمين كار بزرگ او ،نگرشى جديد در فقه شيعه بود .فقاهت ما پايههاى بسيار
مستحكمى داشته و دارد .فقاهت شيعه ،يكى از محكمترين فقاهتها و متكى به قواعد
و اصول و مبانى بسيار مستحكمى است .امام عزيزمان اين فقه مستحكم را در گستر
هاى وسيع و با نگرشى جهانى و حكومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى
ما روشن كرد كه قبل از آن روشن نبود.
8ـ ابطال باورهاى غلط در اخالق فردىِ حكام
هشتم او ،ابطال باورهاى غلط در باب اخالق فردىِ حكام بود .در دنيا پذيرفته شده
كار
ِ
است كه كسانى كه در رأس اجتماعات قرار ميگيرند ،اخالق فردىِ خاصى داشته
زندگى راحت و ُمسرفانه ،تجملگرايى ،خودرأيى
باشند! تكبر ورزيدن ،برخوردار بودن از
ِ
و خودخواهى و امثال اينها ...ح ّتى در كشورهاى انقالبى ،انقالبيونى كه تا ديروز زير
چادرها زندگى ميكردند و در دخمهها مخفى ميشدند ،به مجرد اينكه به حكومت
ميرسند ،وضع زندگيشان عوض ميشود...
9ـ احياى روحيه غرور و خودباورى در ملت ايران
كار نهم او ،احياى روحيه غرور و خودباورى در ملت ايران بود ...حكومتهاى استبدادى
و فردى ،سالهاى متمادى ملت ما را به صورت ملتى ضعيف و مستضعف و توسرىخور
جمعى فوقالعاده ممتاز
درآورده بودند؛ ملتى كه از استعداد جوشان و خصلتهاى
ِ
برخوردار است و در طول تاريخ بعد از اسالم ،اين همه افتخارات علمى و سياسى دارد.
قدرتهاى خارجى [هم] ملت ما را تحقير كرده بودند .ملت ما هم باور كرده بود كه
قابليت و لياقت كارهاى بزرگ را ندارد ،سازندگى از او بر نميآيد ،ابتكار از او ساخته
نيست و ديگران بايد بر او آقايى كنند و به او زور بگويند!...
10ـ اثبات «نه شرقى و نه غربى»
و باألخره دهمين كار ِ
بزرگ او ،اثبات اين نكته بود كه «نه شرقى و نه غربى» ،يك اصل
عملى و ممكن است .ديگران خيال ميكردند كه يا بايد به شرق متكى بود و يا به غرب،
يا بايد نان اين قدرت را خورد و ستايشش كرد و يا آن قدرت را! فكر نميكردند كه يك
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ِ
سمت
امام بزرگوار ،فقه شيعه را از دوران تبعيد ،به
فقه اجتماعي و فق�ه حكومتي و فقهي كه ميخواهد
ِ
زندگي ملته�ا را اداره كند و بايد پاس�خگوي
نظ�ام
ِ
مسائل كوچك و بزرگ ملتها باشد ،كشاند

ملت بتواند هم به شرق و هم به غرب ،ن َه بگويد و بايستد و بماند و خود را روزبهروز
ريشهدارتر كند؛ اما امام(ره) اين نكته را ثابت كرد67 /.

را ِه سوم ،را ِه امام ،راهى ميانِ
تحجر و خودباختگي
ّ

چنين حركت عظيمي ،معموالً و عادتاً با يكي از دو ِ
«تحجر»«انفعال» مواجه
آفت
ّ
تحجر آن است كه ،كسي كه يا ميخواهد از مباني اسالم و فقه اسالم،
ميشود .معناي ّ
طبيعي
براي بناي جامعه استفاده كند ،به ظواه ِر احكام اكتفا نمايد و نتواند كشش
ِ
احكام و معارف اسالمي را ،در آنجايي كه قابل كشش است ،درك كند و براي نيا ِز يك
ملت و يك نظام و يك كشور كه نياز لحظه به لحظه است نتواند عالج و دستو ِر روز را
نسخه كند و ارائه دهد .اين ،بالي بزرگي است .امام بزرگوار ،فقه شيعه را از دوراني كه
ِ
سمت فقه اجتماعي و فقه حكومتي و فقهي كه ميخواهد نظام
خود در تبعيد بود ،به
زندگي ملتها را اداره كند و بايد پاسخگوي مسائل كوچك و ِ
بزرگ ملتها باشد ،كشاند.
ِ
تحجر است.
اين ،يعني نقطه مقابل آن آفتي كه گفتيم ّ
آفتدوميكهدرچنينمواردي،مسئوالنورهبرانوگردانندگاناجتماعاتراتهديدميكند،
موضع تأثيرپذيريِ ناخواسته از
اين است كه آنها را دچا ِر انفعال و خودباختگي كنند و و در
ِ
اراده ديگران قرار دهند .امام بزرگوار ،در مقابل اين آفت دوم هم مثل كوه ايستاد« .كالجبل
ال تحركه العواصف ».از ساعت ا ّول ،از نا ِم نظام جمهوري اسالمي بگيريد ،تا بقيه قضايا...
تحجر و خودباختگي ،راهي بود كه امام انتخاب كرد .اين ،درس ِ
بزرگ امام بود
را ِه ميان ّ
و توانست اين انقالب را نجات دهد68 /.

واقعيت جامعه ،صددرصد منطبق با اسالم نيست!
ملت ايران ،در بينش نظام سياسي كه امام بزرگوار در اين كشور برقرار كرد ،نيازي
ندارد كه روشهاي زندگي خود را از ديگران تقليد كند و ياد بگيرد؛ زيرا داراي فرهنگ
غني و عميقي است .اسالم را دارد ،آموزشهاي قرآني را دارد ،دستورات الهي را دارد،
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اصيل ملي و بومي خود را دارد و ميتواند يك زندگي شيرين ،زيبا ،باشكوه،
سنتهاي
ِ
مر ّفه و همراه با ع ّزت را براي خود ترتيب دهد ...ميبينيد كه همه نقاط منفي كه در
ّ
ذاتي آن نظام
نظام
منحط پهلوي بر ملت ايران تحميل شده بود و جزو خصلتهاي ِ
سياسي بود ،در نظام سياسي كه امام بزرگوار در اين كشور به وجود آورد ،به نقاطي
كه صد و هشتاد درجه با آن فاصله دارد ،تبديل شده است .ا ّدعا نميكنيم كه واقعيت
جامعه ،صددرصد منطبق با اسالم است اين ،چيزي است كه در بلندمدت بايد تأمين
شود اما ادعا ميكنيم كه برنامهها م ّتخذ از اسالم است؛ روشها برخاسته از مقررات
اسالمي است و هدفها ،هدفهايي است كه به وسيله اسالم ،براي بشر و جوامع بشري و
آحاد انسان تعريف شده است69 /.

سران كشورها گفتند كار بزرگى بود
سازماندهي بسيج ،يكي از نوآوريهاي امام بزرگوار بود .سازماني به نام بسيج بعد از
آنكه بسيج عبارت بود از مجموعه انگيزههاي مقدس و احساس مسئوليت و تعهد ،آن
را در قالب يك سازمان درآوردن ،اين جزو ابتكارات ماندگا ِر امام بزرگوار بود .ما ديديم
ي نسبت به اين قضيه با صراحت اظهار كردند كه اين
برخي از سران كشورهاي اسالم 
كار بسيار بزرگي است .حقيقتاً هم كار بزرگي بود كه امام انجام دادند70 /.

فتح الفتوح عبارتست از ساختن اینگونه جوانها
مقدر بود ما زنده
همه پيامبران و اوليا رفتند؛ چارهاى هم جز اين نيست .حاال كه ّ
بمانيم ،بايد طاقت برخورد با اين حادثه بسيار تلخ را در خودمان ايجاد كنيم .خداوند
ميتون» .گريزى از اينگونه حوادث تلخ نيست .ما
ميت و ان ّهم ّ
به پيامبرش فرمود« :ان ّك ّ
مس بوديم ،او ما را طال كرد .او كيميا بود ،او اكسير بود .ما زندگى معمولى داشتيم ،او
خمودگيها را تبديل به تحرك و تپش كرد و انسان ساخت .در پيامى به مناسبت يكى
ساختن اينگونه انسانها و
از فتوحات ارزنده شما در جبهه فرمودند :فتحالفتوح ،عبارت از
ِ
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هر كدام از ما ،در هر مسئوليتى كه هستيم ،عشق و
تداوم
محبت وافرمان را به آن عزيز ،بايد در حفظ و
ِ
ارزشها و نظام جمهورى اسالمى مجسم كنيم

جوانهاست .در حقيقت ،فاتح اين فتحالفتوح ،خو ِد او بود .او بود كه اين انسانها را ساخت.
او بود كه اين فضا را مهيا كرد .او بود كه مسير را به وجود آورد .ميراث او ،همين ارزشها
و همين جمهورى اسالمى است .هر كدام از ما ،در هر مسئوليتى كه هستيم ،عشق و
محبت وافرمان را به آن عزيز ،بايد در حفظ و تداو ِم ارزشها و نظام جمهورى اسالمى
مجسم كنيم71 /.

نبض انقالب بايد در دانشگاه بزند!
جنگ رفتنى استِ ،

ما ميتوانيم به صورت قاطع ادعا كنيم كه در نظر رهبر كبير فقيد ما ،مسئله دانشگاهها،
جزو مسائل تراز اول براى انقالب و كشور بوده است .يك وقتى در ديدار جمعى از
مسئوالن فرهنگى كشور ايشان فرمودند :مسئله جنگ ،يك امر موقت است؛ در صورتى
اساسى ما ،دانشگاههاست72 /.
كه مسئله مهم و ماندگار و
ِ

طالب علم ،كه مظه ِر شور و نشاط و خالقيت و آرمانگرايي
دانشجو نه فقط
ِ

امام نيز از آغاز نهضت اسالمي و به ويژه از آغاز دوران پيروزي ،به دانشگاه و دانشجو به
چشم ُركني مهم براي بناي آيندهي انقالب و كشور مينگريست و اهتمامي كه از ايمان
و عشق و حكمت ،منشاء صراط مستقيم انقالب اسالمي گرفته بود ،بدان ميگماشت.
فراگرفتن دانش ،كه عرصهاي براي پرورش
در نظ ِر امام ،دانشگاه نه تنها مركزي براي
ِ
طالب علم ،كه مظه ِر شور
اصيلترين نيروهاي اداره كشور بود و دانشجو نه فقط جواني
ِ
شدن دانشگاه ،براي
و نشاط و خالقيت و آرمانگرايي ...تأكيد مكرر امام راحل بر اسالمي ِ
احساس ناتواني و نياز ،نجات يابد و
جوان تحصيلكرده كشور از اين
اين بود كه نسل
ِ
ِ
وابستگي دوران گذشته همت گمارد73 /.
به نجاتِ كشور از تبعات
ِ
انقالبى دانشگاه است؛ آن چيزى كه به علم ،جان
عامل دوم ،جهت فكرى و سياسى و
ِ
و روح و جهت خواهد داد .در بيانات حضرت امام(ره) و وصيتنامه ايشان ،به اين نكته
اساسى بسيار توجه شده است .دانشگاه الابالى و بيگانه از ارزشهاى دينى و بىتفاوت و
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نبض انقالب
خونسرد نسبت به مفاهيم و جهتگيريهاى انقالبى ،دانشگاهى كه در او ِ
انقالبى ملت
نزند ،دانشگاهى كه اعضايش چه دانشجو و چه استاد نسبت به حركت
ِ
ايران و براى پيشاهنگى و پيشقراولى ،احساس تكليف نكند و نقش درجه يك را در
كا ِر انقالب نداشته باشد ،دانشگاهى نيست كه اميدبخش و تضمين كننده آينده و مورد
نظر امام(ره) باشد ...عزيزان دانشجو! در محيط دانشگاه يكپارچگى خود را حفظ بكنيد
و نگذاريد نا مهاى گوناگون ،به معناى جهتگيريهاى گوناگون تلقى شود و نيروهايى
كه بايد به سمت دشمن بايستند و موضع بگيرند ،روبهروى هم قرار گيرند .مطلقاً نبايد
اسمها و عنوانها ،ديوار بوجود آورند و مرز ايجاد كنند ...هنر بزرگ امام ما اين بود كه اين
ديوارها را از ميانه اجتماعات مردم برداشت؛ ديوارهايى كه فضاى عظيم و وسيع و باز را
هللَ
روح «واعتصموا بحبل ا ّ
به حفرهها و خانهها و كلبههاى كوچك تبديل كرده بودندِ ...
جميعا» در سخن و عمل او تجلى يافته بود؛ لذا اگر علىرغم اختالفِ بعضى از سليقهها
و ديدگاهها ،بياييم و همين خطِ يكپارچگى و وحدت را ادامه دهيم ،در حقيقت روح
امام عزيز را احترام كردهايم74 /.

فقيه باشيد و ّ
مهذب
در آن سالهاى [اول انقالب] ،طالبِ جوان و سبكبال و كمربسته ،مانند زنبورهاى
عسل بودند كه قرآن به آن اشاره ميكند« :و اوحى ربّك الى ال ّنحل ان اتّخذى من
مما يعرشون» .آنها در گلزار حوزههاى علميه مينشستند
الجبال بيوتا و من الشّ جر و ّ
اس» علوم اسالمى را ميمكيدند و آن را به انسانهاى
و عسل
شيرين «فيه شفاء لل ّن ِ
ِ
مستعد ميرساندند .و چنين شد كه گردونه انقالب به حركت درآمد ...و اين نبود ،مگر
فعال حوزهها .قبل از قيا ِم رهبرمان ،حوزههاى علميه جان و روح
به خاطر آن قلب و مغز ِ
و طراوت نداشتند؛ درس و بحث و تحقيقات اصولى و مطالعات به چشم ميخورد ،اما
ِ
حركت جهتدار به سمت حاكميت و اقامه دين ،وجود
آن چيزى كه محور بود ،يعنى
نداشت؛ همان دينى كه ما براى او درس ميخوانيم ،به خاطر او تالش ميكنيم و مردم

56

بنیاد تبیین اندیشههای امام خمینی در دانشگاهها

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

هم به خاطر پا يبندى به آن ،از ما حمايت ميكنند .روزى به اتفاق جمعى از فضالى
بزرگ در خدمت امام(ره) بوديم .يكى از علماى اعالم قم به امام عرض كردند نسبت
به قم ،توجه و عنايت داشته باشيد .امام(ره) فرمودند اين چيزها الزم نيست؛ شما اگر
فقط به ابقاى دو عنصر در حوزه قم توجه كنيد ،همه چيز حل خواهد شد :اول ،فقاهت
است ...دوم ،اخالق و تهذيب75 /.

بيمايه ،فطير است
شرط اول ،درس خواندن و خوب خواندن است .من از قبل از پيروزي انقالب ،به
رفقاي طالبمان ميگفتم :بيمايه ،فطير است .بايد مايه داشته باشيد ...امام بزرگوا ِر ما
ِ
دست قدرتمند خود ،دنيايي را متحول كند ،اين حركت عظيم را به
كه توانست با آن
ِ
بركت علم انجام داد .اگر امام(ره) عالم نبود ،نميشد .كا ِر امام كه شوخي نبود .بعد از
ً
صدر اسالم ،اصال با هيچ حركت ديگري قابل مقايسه نيست.
شرط دوم كه بالفاصله مطرح ميشود ،تقوا ،ورع ،خودسازي ،درونسازي ،مجاهدتِ
شيطان دروني و باطني است كه در وجود ما هست ...مبادا آن چه در
نفس ،غلبه بر
ِ
دوران سختي به دست آمده ،در دوران رفاه آسان از كف برود؛ خيلي مواظب باشيد.
اگر اين تقوا و غلبه بر نفس نباشد ،آن علمي هم كه گفتيم ،سودمند نخواهد افتاد،
بلكه مضر خواهد شد؛ مثل سالحي در دست آدم ناباب .و باز در اينجا من بايد به امام
عزيزمان(رض) مثل بزنم .او واقعاً مثال اعالي تقوا و بدون يك ذره اغماض ،مراقب و
مواظب از خود ،از نفس خود و از حركات خود بود .اين ،تقواست.
كسب آگاهيهاي الزم است ...گاهي انسان ،عالم و متقي هم است ،اما ناآگاه
شرط سوم،
ِ
است و سرش كاله ميرود .آگاهيهاي الزم را به دست آوريد و روزبهروز خود را با اين
سه عنصر اصلي بسازيد ،تا هريك از شما بتوانيد براي آينده اين انقالب و اين حركت
عظيم ،مشعلي باشيد76 /.
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سيره و خط امام خميني(ره)

دركالم رهبر معظم انقالب

ِ
مسئوليت طلبگى
سنگينى
ِ

امام فقيد(رض) كه حقاً از همه جهت اسوه بودند .اين كلمه «همه جهت» را من با
توجه عرض ميكنم .آن بزرگوار در قم ،اولين روزى كه براى درس روى منبر نشستند،
من در درسشان حاضر بودم .ايشان قب ً
ال روى زمين مينشستند و درس ميگفتند و
بعد از چندى كه جمعيت زياد شد و طالب ميخواستند چهره ايشان را زيارت كنند
و صدايشان را درست بشنوند ،اصرار كردند كه روى منبر بنشينند ...اين بزرگوار ،آن
روز را تماماً به نصيحت گذراندند .اولين مطلبى كه فرمودند ،اين بود كه مرحوم آقاى
نائينى(ره) ،رو ِز «بسم اهلل» بعد از اولى كه براى درس روى منبر نشست ،گريه كرد و
گفت :اين همان منبرى است كه شيخ انصارى(ره) روى آن نشسته ،حاال من بايد روى
كردن طالب كردند كه بفهميد چه
آن بنشينم .ايشان از همين جا ،شروع به نصيحت
ِ
كارى ميكنيد و چقدر اين مسئوليت سنگين است ...احساس مسئوليت ،اينقدر مهم
است77 //.

آبرو و ذخيره امام
هر حركتى كه روحانيت انجام دهد و براى اسالم و مسلمين با بركت و مفيد باشد ،براى
امام نيز آبرو و ذخيره است .برعكس ،هر حركتى كه از افراد ُمعمم سر زند كه خداى
بدبينى مردم نسبت به روحانيت را
نكرده باعث ايجاد ترديد در ذهن مردم يا موجبات
ِ
سرشكستگى اسالم و انقالب و به خصوص امام خواهد بود ،كه بايد
فراهم آورد ،مايه
ِ
با آن مقابله شود78 /.

تغيير نگرش در روحانيت

آوردن روحانيون به آموزش نظامي ،هنر امام بود .اين
امام واقعاً دنيا را عوض كرد .روي
ِ
«ان
قدرت خدا بود كه بدست آن بزرگوار اين كارها انجام گرفت ...است .اين واقعاً همان ّ
اهلل في ايّام دهركم نفحات» است .چند ساله جزو همان نفحات است.
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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 ميگرفت

آقايان علما منبر نميرفتند؛ چون آن را خالفِ شأن خود ميدانستند؛
يك زماني برخي از
ِ
دليل بيسوادي است! ولي حاال شما مالحظه كنيد ،فردي مثل
ميگفتند منبر رفتنِ ،
ً
آقاي جوادي ،مرد ُملاّ ي فاضل مثال در پايان يك ميتينگ منبر ميرود ،سخنراني
ميكند و فرياد ميكشد .ببينيد االن با گذشته چهقدر فرق كرده است .يكي از دفعاتي
كه سال  59از اهواز به تهران ميآمدم ،لباس نظامي تنم بود و رويش قبا پوشيده بودم.
رسم ما هم اين بود كه از راه كه ميرسيديم ،مستقيم خدمت امام ميرفتيم ...شايد با ِر
اولي بود كه از جبهه خدمت ايشان ميرسيدم .تا اين چكمههايم را د ِم در دربياورم،
لباس نظامي زير قبا تنم بود،
ايشان از پشت شيشه همينطور به آن هيئت بنده كه ِ
نگاه ميكردند .وقتي رسيدم ،دست شان را بوسيدم .خودشان گفتند كه يك وقت بود
لباس شما خالفِ مر ّوت بود ،و حاال بحمدا ...وضع به اينجا رسيده است .من
كه اين ِ
احساس كردم كه ايشان خوشحالاند ...اول بار كه در اهواز قبا را كندم و لباس نظامي
پوشيدم ،در ذهنم بود كه آيا اين كار درست است يا نه .بعد كه ديدم ايشان لبخند زدند
و لطفي كردند ،فهميدم كه خوشحالاند79 /.

ِ
وحدت حوزه و دانشگاه ،يعنى وحدت در هدف
روز وحدت حوزه و دانشگاه ،از يادگارهاى ارزشمند اما ِم بزرگوار ماست...
وحدت حوزه و دانشگاه يعنى چه؟ آيا مقصود اين است كه برنامههاى حوزه را در دانشگاه،
يا برنامههاى دانشگاه را در حوزه اجرا كنيم؟ يقيناً مقصود اينها نيست .حوزه براى خود،
علوم و درسها و روشهايى دارد؛ دانشگاه هم براى خود ،علوم و روشها و مقاصدى دارد.
البته هر كدام هم بايد روشهاى خود را كامل كنند و از تجربههاى يكديگر استفاده
نمايند؛ در اين بحثى نيست .بنابراين ،مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه ،اينها نيست.
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 ميگرفت كه آن واقعيت تلخ،
ساخته و پرداخته مستقيم و حسابشده دست استعمار بود .آن واقعيت اين بود كه
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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 فكرِ تحول را در
ذهن خودشان بگذرانند حركت نمايند

وقتى استعمارگران ،نقشههاى فتوحات سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى خود
دينى ملتها بود.
را طراحى ميكردند ،به يك مانع عمده برخورد كردند و آن ،اعتقادات ِ
امام(ره) اين واقعيت را بهتر از همه كس مشاهده ميكردند ...عالج در كشور مشكالت
ايران و بقاى استقالل و شعار «ن َه شرقى و ن َه غربى» را در اين ميدانستند كه روشنفكران
ايمان مذهبى آميخته باشند و روحانيون ما
و تحصيلكردگان جديد ،حقيقتاً با دين و
ِ
مهم
كه از آن طرف بر اثر عواملى از پيشرفتهاى علمى و حوادث جهان و رويدادهاى ِ
كشور به دور مانده بودند و بعضاً دچار ُجمود شده بودند ،مسائل جديد و پيشرفتهاى
علمى و حوادثى را كه در دنيا ميگذرد ،ببينند و با آنها آشنا بشوند و روشهاى تازه را
تجربه كنند .اين ،همان وحدت حوزه و دانشگاه است .وحدت حوزه و دانشگاه ،يعنى
وحدت در هدف .هدف اين است كه همه به سمت ايجاد يك جامعه اسالمى پيشرفته
مستقل ،جامعه امام ،جامعه پيشاهنگ ،جامعه الگوِ ،
ملت شاهد ملتى كه مردم دنيا با
نگاه به او ،جرأت پيدا كنند تا فك ِر تحول را در ذهن خودشان بگذرانند و در عملشان
پياده كنند حركت نمايند80 //.

يك دست حجاب ،يك دست حضور

زن ،در جامعه خود باخته نظام پليد پادشاهى ،حقيقتاً و از همه جوانب مظلوم بود .اگر
زن ميخواست وارد مقوله علم بشود ،بايد قي ِد دين و تقوا و عفاف را ميزد .مگر يك
خانم مسلمان ،در دانشگاهها و محيطهاى آموزشى و مراكز علمى و فرهنگى ميتوانست
به آسانى حجاب و متانت و وقار خود را حفظ كند؟ مگر ميشد يك زن مسلمان ،در
خيابانهاى تهران و بعضى از شهرهاى ديگر ،با متانت و وقار اسالمى يا ح ّتى با حجاب
دلباختگان به فساد و
نيمهكاره ،راحت راه برود و از گزن ِد زبان و حركت هرزگان و
ِ
رفتن زنان به وادى علم ميسر
فحشاى سوغاتِ غرب ،مصون بماند؟ ...به طور غالب،
ِ
نميشد؛ مگر با برداشتن حجاب و منصرف شدن از تقوا و وقار اسالمى!
در ميدان سياست و در زمينه فعاليتهاى اجتماعى هم همين طور بود .اگر زنى
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سيره و خط امام خميني(ره)

دركالم رهبر معظم انقالب

ايران دوران پادشاهى دارا باشد،
ميخواست منصبى از مناصب اجتماعى و سياسى را در ِ
زن اسالمى را ميزد ...اسالم و انقالب و امام آمد
بايد قي ِد حجاب و عفاف و وقار و متانت ِ
پرچم انقالب را به دست
و در اين كشور ،زن را در مرك ِز فعاليتهاى سياسى قرار دادند و
ِ
زنان سپرد؛ در حالى كه زن در همان حال توانست حجاب و متانت اسالمى و دين و تقواى
زن ايرانى و مسلمان ندارد81 /.
خود را حفظ كند .كسى حقى از اين بزر گتر ،بر گردن ِ

سياحتى تف ّننى!...
حج
ِ

جمهوري اسالمي ،حج را شناخت .اين ،بصيرت امام بود .امام درست در سربندهاي
اساسي ،انگشت گذاشته بود .در اسالم خيلي واجب وجود دارد ،روزه هم يك واجب
اساسي است؛ اما امام روي نماز جمعه و روي حج يعني آن بخشهاي حساس و
سال اول نسبت به حج حرف داشت و
سربندهاي مهم خيلي تكيه كرد و دايم از ِ
پيام ميداد .البته من يادم است كه ايشان از قبل هم يعني سال  41به حجاج پيام
ميدادند ...يك شب ...خدمت امام رفتيم ،تا پيشنهادهايي كه راجع به حج به ذهنمان
ميرسيد ،با ايشان در ميان بگذاريم .يكي از پيشنهادهاي ما اين بود كه به مناسبت
موسم حج ،خوب است پيامي از جانب ايشان صادر شود؛ اما ايشان گفتند كه من
ِ
نوشتهام! معلوم شد كه ايشان براي حج اعالميه نوشتهاند و فرستادهاند .يعني در سال
اساسي دين را
مواقع
اول مبارزات بود و هيچ خبري نبود ،ايشان آن
 41كه هنوز ِ
ِ
ِ
شناخته بودند و به آن اهميت ميدادند82 //.

این را خدا کرد
عظيم اسالمي
سياحتي تف ّنني به يك حركت
عمل نيمهتجاريِ نيمه
تبديل حج از يك ِ
ِ
ِ
با ابعاد جهاني ،كار كوچكي نبود .اين كار ،با برنامهريزيهاي سياسي و دنيايي و اين
چيزها قابل تحقق نبود .اين را خدا كرد و آن هم به خاطر ّنيت خالص آن مر ِد بزرگ
بود83 /.
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ِ
ِ
ِ
س�ياحتي
تجاري نيمه
عم�ل نيمه
تبديل ح�ج از يك
عظيم اسلامي با ابعاد جهاني،
تفنّني به يك حركت
ِ
كار كوچكي نبود .اين كار ،با برنامهريزيهاي سياسي
و دنيايي و اين چيزها قابل تحقق نبود

من راهم را نرفتهام !
زمان ما يعنى امام بزرگوار ،ورزشكار بودند و تا آخر عمرشان در سن
متديّنترين آد ِم ِ
مخصوص ايشان ،راهپيمايى بود.
نزديك نود سالگى هر روز ورزش ميكردند .ورزش
ِ
من يك وقت با آقاى هاشمى ،پيش ايشان رفته بودم .زمان رياستجمهورىِ من بود و
براى امر مهمى ،يادم هست كه خدمت امام رفتيم و پهلوى ايشان نشستيم .بعد ديديم
كه ايشان همينطور ،اين پا و آن پا ميكنند .يكى از ما دو نفر پرسيديم :امرى داريد
شبيه اين مضمون ايشان گفتند :من راهم را نرفتهام! ايشان روزانه سه بار ،هر بار هم
بيست دقيقه ،الزم بود راه بروند .آن وقت ،نوبت راه رفتنشان بود .حاال رئيسجمهور و
رئيس مجلس كشور ،خدمت ايشان رفتهاند ،ايشان قدمزدنشان را فراموش نميكردند!
مقيد بودند84 /.
اين قدر ايشان به مسئله ورزش ّ

فردايش ،اصالح كرد
ما يك شب در خدمت امام بوديم .من از ايشان پرسيدم نظر شما نسبت به فالن
دوران
كس چيست نميخواهم اسم بياورم؛ يكى از چهرههاى معروفِ دنياى اسالم در
ِ
نزديك به ما ،كه همه نام او را شنيدند ،همه ميشناسند امام يك تأملى كردند ،گفتند:
نميشناسم .بعد هم يك جمله مذمتآميزى راجع به آن شخص گفتند .اين ،تمام
شد .من فرداى آن روز يا پسفردا درست يادم نيست صبح با امام كارى داشتم ،رفتم
خدمت ايشان .به مجردى كه وارد اتاق شدم و نشستم ،قبل از اينكه من كارى را كه
داشتم ،مطرح كنم ،ايشان گفتند كه راجع به آن كسى كه شما ديشب يا پريشب سؤال
كرديد «همين نميشناسم» يعنى آن جمله مذمتآميزى را كه بعد از «نميشناسم»
گفته بودند ،پاك كردند .ببينيد ،اين خيلى مهم است .آن جمله مذمتآميز نه فحش
بود ،نه دشنام بود ،نه تهمت بود؛ خوشبختانه من هم به كلى از يادم رفته كه آن جمله
چه بود؛ يعنى يا تصرف معنوىِ ايشان بود ،يا كمحافظگى من بود؛ نميدانم چه بود ،اما
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اينقدر يادم هست كه يك جمله مذمتآميزى بود .همين را ايشان آن شب گفتند ،دو
روز بعدش يا يك روز بعدش آن را پاك كردند؛ گفتند :نه ،همان نميشناسم .ببينيد،
اينها اسوه است «لقد كان لكم فى رسو ال ّ
هللَ اسو ًه حسنه»85 /.

رو يگردان از مقام و شخصيت
ِ
شخصيت داراي ابعاد گوناگون ،هيچ اصرار و عجلهاي نداشت كه آن زيباييها و
اين
درخشندگيهاي وجو ِد خود را به ُرخ كسي بكشد .هر وقت ،هر جا تكليف شرعي او را
وادار به حركتي كرد ،بُعدي از ابعا ِد او آشكار شد...
جوانان
آن روز در ميان شاگردانش به عنوان «حاج آقا روحاهلل» شناخته ميشد .مجموعه
ِ
فاضل و در سخوان و پُرشوق در محفل درس او جمع بودند .او مظهر نوآوريِ علمي و
اول
تبحر در فقه و اصول بود .از قديميترها شنيديم كه در قم ،درس فلسفه او ،درس ِ
ّ
فلسفه بوده است؛ ليكن حاال ترجيح ميدهد كه فقه تدريس كند .شنيديم كه اين
مرد ،معلم اخالق هم بوده است ...در سال  1340مرحوم آيتاهلل بروجردي مرجع تقليد
درگذشت ...همه فهميدند و تصديق كردند كه اين مرد ،از مقام و از مطرح شدن براي
ِ
رياست روحاني و معنوي است رو
مرجعيت باشد كه يك
رياست ح ّتي اگر آن رياست،
ّ
يگردان است و براي مقام و منصب و رتبه و شخصيت ،هيچگونه تالشي نميكند86 /.

جلو افتادن مطرح نبود
در نيمه دوم سال  1341نهضت اسالمي شروع شد و بُعد ديگري از ابعاد اين شخصيت
توجه به نكاتي كه غالباً به آن توجه نميكردند،
آشكار شد و آن ،هوشياري و تيزفهمي و ّ
از يك طرف ،و غيرت ديني از طرف ديگر بود .خيليها شنيدند كه تصويبنامه دولت
در آن زمان ،قيد مسلمان بودن و سوگند به قرآن براي فر ِد منتخب را حذف كرده
توجه نكردند كه اين چقدر اهميت دارد! در همينجا يك نكته مهم
است؛ اما خيلي ّ
وجود دارد :امام بزرگوار ح ّتي در ميدان مبارزه هم نخواست جلو بيفتد .خو ِد ايشان
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ِ
خود او همه جا اين
تخصص�ي
در ميدان دانشهاي
ّ
ِ
درخشان خردمندي بروز
دانايي و عمق و اين گوهر
كرد؛ حرف نو و سخن تازه به ميدان آورد و به تكرار
سخن گذشتگان اكتفا نكرد
ِ

براي ما نقل كرد كه در ا ّول شروع نهضت ،در منزل مرحوم آيتاهلل حائري ،با يك نفر
از مراجع معروفِ وقت آن زمان ،و از همدورههاي خودشان صحبت ميكرد و به ايشان
گفته بود شما جلو بيفتيد ،ما هم دنبال شما حركت ميكنيم .امام مقصودش اين بود
كه تكليف انجام بگيرد؛ آن فريضيهاي را كه بر دوش خود احساس ميكرد ،انجام دهد؛
جلو افتادن مطرح نبود87 /.

سه خصوصيت ممتاز؛ خردمندي ،ديندارى و شجاعت
غير از همه خصوصياتي كه در اين بزرگوار بود ،سه خصوصيت ممتاز [داشت]...
حقيقي كلمه ،جوهر
خصوصيت ا ّول ،عبارت از خردمندي و دانايي بود .در او ،به معناي
ِ
دانايي وجود داشت ...لذا در هر جايي كه از وجو ِد او چيزي بروز كرد ،نشانه اين دانايي
تخصصي خو ِد او يعني فلسفه ،فقه،
و خردمندي در آن ديده شد .در ميدان دانشهاي ّ
درخشان خردمندي بروز
عرفان ،اصول ،اخالق همه جا اين دانايي و عمق و اين گوهر
ِ
سخن گذشتگان اكتفا نكرد.
كرد؛ حرف نو و سخن تازه به ميدان آورد و به تكرار
ِ
تعبدي دور از
خصوصيت دوم ،دينداري و
ِ
متعبد بود؛ اما ّ
ايمان روشنبينانه بود .او ّ
تحجر و تو ّقف .او روشنبين و روشنفكر و نوآور در مباحث ديني بود؛ اما نوآوريِ دور از
ّ
القيديهاي نوآوران .خصوصيت سوم ،شجاعت و دليري و جاننثاريِ او بود؛ آماده بود
كه در آنجايي كه او حق ميگويد و دنيا باطل ميگويد ،با آن دنيا مواجه شود .در يكي
دين ما را تهديد كند ،ما همه دنياي او
از بيانيههاي خود فرمود «اگر استكبار جهانيِ ،
را تهديد خواهيم كرد» .آن روزي كه اين فرياد را در سال  1341در قم بلند كرد ،ا ّو ِل
كار ،كسي با او نبود .البته بيفاصله ،گروه گروه مرد ِم مؤمن و دلهاي پاك در همه جا
احساس تنهايي هم ميكرد؛
به او گرويدند؛ اما اولي كه وارد ميدان شد ،تنها وارد شد،
ِ
ولي اين دليري را داشت كه وارد شود.
به جاني برفرازد لشكري را
		
بسا باشد كه مردي آسماني
ز ِ
ننگ تير هروزي ،كشوري را 88 /
		
نهد جان در يكي تير و رهاند
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حرفهايى كه از قول من ميگويند ،همهاش خالف واقع است!
ويژگيهاى بشرىِ او ،كمتر در افراد عادى پيدا ميشود .اگر يكى از آن خصوصيات
در فردى مشاهده شود ،او انسان بزرگى به شمار ميرود؛ چه رسد به آ نكه همه
ويژگيهاى ممتاز را يكجا در خود جمع كرده باشد ...متانت و بردبارى و حلم امام
بگونهاى بود كه اگر صد نفر در مجلسى سخنانى ميگفتند كه او آنها را قبول نداشت،
تا الزم نميدانست ،حرفى نميزد و سكوت ميكرد؛ در صورتى كه اگر در حضور
آدمهاى معمولى كلمهاى گفته شود كه برخالف عقيده آنها باشد ،طوفانى در روحشان
بوجود ميآيد كه سريعاً پاسخ بدهند .همه شما ديديد كه در پايان وصيتنامه ايشان،
به مواردى اشاره شده بود كه امام قب ً
ال نسبت به طرح آنها سكوت كرده بودند .در زمان
بنىصدر كه من خدمت امام(ره) رسيده بودم ،ايشان ميگفتند :حرفهايى كه او از
قول من ميگويد ،همهاش خالف واقع است و حقيقت ندارد .بنابراين ،هر حرفى كه
پاسخ سريع برنميآمد.
زده ميشد ،فورا ً او را نميآشفت و تحريك نميكرد و درصدد
ِ
اين متانت ،بردبارى ،حلم ،تسلط بر نفس و سعه صدر ،در هر كس كه باشد ،از او يك
انسان بزرگ خواهد ساخت89 /.

امام را به گريه انداختند
من چند بار گريه امام را نه فقط به هنگام روضه و ذكر مصيبت ديده بودم .هر دفعه
كه راجع به فداكاريهاى مردم با امام صحبت ميكرديم ،ايشان به هيجان ميآمدند
و متأثر ميشدند .مث ً
ال موقعى كه در محل نماز جمعه تهران ،قلكهاى اهدايى بچهها
به جبهه را ،شكسته بودند و كوهى از پول درست شده بود ،امام(ره) در بيمارستان با
مشاهده اين صحنه از تلويزيون متأثر شدند و به من كه در خدمتشان بودم ،گفتند:
ديدى اين بچهها چه كردند؟ در آن لحظه مشاهده كردم كه چشمهايشان پُر از اشك
شده است ...بار ديگر موقعى گريه امام را ديدم كه سخن مادر شهيدى را براى ايشان
پايان سخنرانى ،همين كه خواستم سوار
بازگو كردم .در شهرى سخنرانى داشتم .بعد از ِ
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هر حرفى كه زده ميش�د ،فورا ً او را نميآشفت و
پاسخ سريع برنميآمد.
تحريك نميكرد و درصدد
ِ
اين متانت ،بردبارى ،حلم ،تس�لط بر نفس و س�عه
صدر ،در هر كس كه باشد

ماشين شوم ،ديدم خانمى پشت س ِر پاسدارها خطاب به من حرف ميزند .گفتم راه
قول من به امام بگوييد بچهام اسير بود و اخيرا ً مطلع
را باز كنيد .جلو آمد و گفت :از ِ
شدم كه او را شهيد كردهاند .به امام بگوييد فداى سرتان ،شما زنده باشيد؛ من حاضرم
بچههاى ديگرم نيز در را ِه شما شهيد شوند .من به تهران آمدم ،خدمت امام رسيدم،
سفارش آن مادر
ولى فراموش كردم اين پيغام را به ايشان بگويم .بعد كه بيرون آمدم،
ِ
شهيد به ذهنم آمد .برگشتم و مجددا ً خدمت امام رسيدم و آنچه را كه آن خانم گفته
بود ،براى ايشان نقل كردم .بالفاصله ديدم آ نچنان چهره امام درهم رفت و آنچنان
اشك از چشم ايشان فرو ريخت ،كه قلب من را سخت فشرد90 /.

حكيم به معناى قرآنىاش

كمه و َف ُ
صل الخِ طاب» ...اين نكته را بعد از انقالب متنبه شدم كه اما ِم ما،
«و اتَينا ُه الحِ َ
قرآني آن كه خداي متعال مي
يك مرد حكيم است ...حكمت به همان معناي واقعي و
ِ
باطني
فرمايد ما آن را به پيامبران داديم مورد نظر است .همان فعل و انفعاالتِ معنويِ
ِ
زيرزميني حوادث و پشت پرده را
پشت پرده را ميديد ...ميديدم مثل اينكه جريانهاي
ِ
ميبيند .نميخواهيم بگوييم كه امام ،غيب ميدانست ...امام هم ن َه ادعا داشت و ن َه ما
در مورد آن بزرگوار ،اين ادعاها را داريم .دي ِد حكمت ،غير از اين است؛ يعني چيزهايي
را با يك احساس معنوي
درك ميكند .همه اين حوادثي كه امام درباره آن چيزي گفتند و شد ،از اين قبيل
اهل اين
بود .نه اينكه تصور كنيد ايشان محاسبه ما ّدي و سياسي ميكردند .آن بزرگوار ِ
سياسي خيلي پختهاي داشتند و حقايق را ميفهميدند؛
محاسبات نبودند .البته فكر
ِ
ً
اما اينطور نبود كه همان محاسباتي را كه معموال ميكنند ،انجام بدهند .اين ،همان
غيب و ملكوتِ عالم و ملكوتِ وجود شماست كه بايد به آن ايمان و اعتقاد داشت .راه
وسيع
رسيدن به آن هم ،تقواست .اينكه ملت ايران و رهبري مثل امام ،در مقابل تجمع
ِ
مسلمان
مسلمان آمريكاييمذاقش تا
تمام احزاب كفر و نفاق ،از شرقيش تا غربيش ،از
ِ
ِ
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سوسياليستمزاجش ،از منافق و مرتجعش تا شهوترانش ،بايستند و مطمئن به پيروزي
باشند ،ناشي از تقوايي است كه به آنها حكمت و بصيرت را ميبخشد91 /.

فرياد كشيدن بر س ِر خودىها ،ممنوع!

عدهاي فريادهاي
امام به ما ياد دادند كه هر چه فرياد داريد ،بر سر آمريكا بكشيد؛ اما ّ
خود را بر س ِر خوديها كشيدند؛ به ديگران هم ياد ميدهند كه بر س ِر همديگر فرياد
ِ
بابركت خود تكرار ميكردند كه
بكشند! امام در وصيتنامه و در تعليمات دوران حيات
از غريبهها و نامحرمها و نفوذيها برحذر باشيد .مراقب باشيد تا كساني كه با اين انقالب
و اين نظام و اين اسالم و با منافع مردم هيچ ميانه خوبي ندارند ،در اركان تصميمگيريِ
كشور نفوذ نكنند .مسئله غريبهها و نااهلها و نامحرمها را ،اول امام مطرح كردند ...اگر
شما هركدام از اين راديوهاي بيگانه را باز كنيد ،در هر يك از برنامههايشان ،حداقل
جناح محافظهكار و نوگرا را مطرح ميكنند؛ تعبيراتي كه ملت ايران و
چند بار اسم
ِ
عمومي اين ملت و اين كشور
عالقهمندان به انقالب و مؤمنان و وفاداران به مصالح
ِ
ايران يكپارچهِ ،
ملت متحد و
را به جبهههاي مختلفي تقسيم ميكند .امام ميگفتند ِ
دشمنان اين ملت،
همزبان؛ اما عدهاي سعي ميكنند طبق خواست و ميل و صال حدي ِد
ِ
كردن مردم و بازي با الفاظي از
جهات غيرعمومي را قوميتها و مذاهب و دسته دسته
ِ
يكپارچگي مردم و آن وحدتي را
قبيل حزب و امثال آن را در ميان مردم رايج كنند و
ِ
كه ميتواند ايران اسالمي را از البالي توفانها عبور دهد ،به هر شكلي دچار انشقاق و
پراكندگي كنند92 /.

اينها ميروند و شماها ميمانيد
روز دوم فروردين سال  42مثل همين حاال در مقابل چشمم قرار دارد .بعد از قضاياي
اول شب خودمان را با دوستان به اينجا رسانديم
مدرسه فيضيه و آن حوادث كذاييِ ،
چون همه از اين خانه نگران بودند كه چه خواهد شد از آن د ِر حياط كوچك وارد
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مراقب باشيد تا كساني كه با اين انقالب و اين نظام
و اين اسالم و با منافع مردم هيچ ميانه خوبي ندارند،
ِ
گيري كشور نفوذ نكنند
در اركان تصميم

شديم و ديديم كه ايشان آن گوشه حياط ايستادهاند و مشغول اقامه نماز مغرب و عشاء
هستند و جمعي هم با ايشان مشغول نمازند .آ نچنان طمأنينهاي در وجود ايشان بود
كه هر اضطرابي را تمام ميكرد؛ اص ً
ال كأنه هيچ حادثهاي اتفاق نيفتاده است؛ واقعاً مثل
كوه استوار ايستاده بودند و مشغول نماز بودند؛ بعد هم از آن پلهها باال آمدند و به اتاق
ِ
دست چپ تشريف بردند و نشستند؛ طلبهها هم ريختند كه بيانات ايشان را بشنوند.
از جمله حرفهاي ايشان در آن روز كه عين شدتِ اختناق و تسلط دستگا ِه ستمگر بود
اين بود كه گفتند اينها خواهند رفت و شماها خواهيد ماند و ما از اين سختترش را
درس اميد است .حقيقتاً
ِ
استقامت
هم ديدهايم؛ تحمل و ايستادگي كنيد .اين براي ما ِ
ايشان در مقابل شدايد و اميدشان به آينده ،اين بود؛ و همين است كه امروز هم
ميتواند ِ
ملت ما را پيش ببرد؛ يعني اميد به آينده و ايستادگي در مقابل مشكالت.
عيني اين را دادند و راهشان ،اين راه بود93 /.
درس عملي و
ايشان ِ
ِ

اگر ما چيزى نيستيم ،چرا شما...؟!
دليل اقتدار ماست .امام(رض)
اينكه ميبينيد جنجال عليه جمهورى اسالمى زياد استِ ،
يك وقت فرموده بودند اگر جمهورى اسالمى چيزى نيست ،چرا اينقدر عليه آن
صفآرايى ميكنند؟ اگر اهميتى ندارد ،چرا براى مقابله با آن ،اينقدر خودكشان
دليل اقتدا ِر جمهورى اسالمى است94 //.
ميكنند؟ اينِ ،

حرف میزنند؛ نمیزدند ،تعجب ميكرديم
همين راديوهاي بيگانهاي كه اشاره كردند ،هرچه م يخواهند بگويند ،بگويند .بله ،معلوم
است؛ اگر مث ً
ال ده نفر بچهي هرزه ،دور آد ِم دانشمند و شخصيت برجستهاي را بگيرند؛
يكي به او اهانت كند ،يكي بگويد تو بيسوادي و ،...طبعاً ممكن است او ،انكساري
هم در خودش پيدا كند؛ اما شما كه او را ميشناسيد ،باورتان نميآيد .بله ،نسبت به
انقالب و جمهوري اسالمي حرف ميزنند؛ نميزدند ،تعجب ميكرديم .امام ميگفتند
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امام آمد و همه اين چيزها را ُشست و كنار گذاشت!
ِ
ِ
سخنراني اول ايشان
احساسات خودم را از همان
من
ً
در فرودگاه به ياد دارم؛ واقعا حيرت كردم كه امام
اين مالحظاتي را كه ماها داريم ،هيچ ندارد

هر وقت از ماها تعريف ميكنند ،آدم در دلش چيزي پيدا ميشود كه چه اشكالي در
من بهوجود آمده كه دشمن دارد از من تعريف ميكند؛ واقعاً عقيده امام اين بود؛ نه
اينكه فقط در حرفهاي عمومي آن را بيان كنند؛ ح ّتي به ماها هم آن را ميگفتند95 /.

اهل مالحظه كارى و رودربايستى نبود
امام در حالي وارد ايران شدند كه ج ّو مبارزه الاقل در سطوحي از ايدههاي بهاصطالح
روشنفكري پُر بود؛ كه ح ّتي خو ِد روحانيون امثال ماها هم در داغ كردن آن ج ّو
روشنفكري و به عبارت دقيقتر ،روشنفكرزدگي دخالت داشتند؛ اما امام آمد و همه
سخنراني اول
اين چيزها را شُ ست و كنار گذاشت! من احساساتِ خودم را از همان
ِ
ايشان در فرودگاه به ياد دارم؛ واقعاً حيرت كردم كه امام اين مالحظاتي را كه ماها
داريم ،هيچ ندارد! ايشان در آن سخنراني ،اول از روحانيون اسم آورد؛ كه ماها اگر جاي
ايشان بوديم ،اين كاررا نميكرديم! ...اما ديديم كه امام اص ً
ال اين مالحظه را نميكند! در
اول پيروزي انقالب ،امام مسئله بيحجابي و حجاب را قاطع گفت ...من
همان ماههاي ِ
متدين هيئت دولت [موقت] بودند ،اما به ما ميگفتند
كساني را ديدم كه جزو عناصر
ِ
ً
اين چه كاري بود كه امام كرد؛ حاال چرا كرد؟! امام اصال دچار رودربايستي نميشد.
بنابراين ،مالحظهكاري و رودربايستي داشتن ،مطلقاً بايد نباشد96 /.

روشها منطبق با همان روشهای امیرالمومنین
زندگي امام بزرگوارمان(رض) عكس و تصويري از همان زندگي است .روشها ،منطبق
ِ
با همان روشهاي اميرالمؤمنين؛ قاطع و بيمالحظه .اميرالمؤمنين ،مر ِد سنگدلي
نبود .رحيمتر از او ،دلنازكتر از او ،گريهكنندهتر از او اما در مقابل ضعفا ،در مقابل
حق آنها تضييع ميشود چه كسي بود؟ اما آنجايي كه حق تهديد ميشود،
كساني كه ِ
اميرالمؤمنين صالبتي از خودش نشان ميدهد كه نظيرش را در طول تاريخ اسالم
نميشود پيدا كرد97/.
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دركالم رهبر معظم انقالب

كار خودش را ميكرد چون پشت حجاب ها را مي ديد
در زمان رياستجمهوريِ بنيصدر ،وقتي مأيوس شديم از اينكه امام حرف ما را درباره
آقاي بنيصدر قبول بكنند ،خدمت ايشان رفتيم .ما يكي يكي ميرفتيم ،چند نفري
ميرفتيم ،نوشتهاي ميگفتيم ،زباني ميگفتيم .من يك بار خدمت امام رفتم و صريحاً
گفتم من به اين نتيجه رسيدهام كه چون ديگر نميشود با آقاي بنيصدر برخورد
روش قبل از انقالب بايد عمل بكنم ...مجبورم االن حر فهايي
بكنيم ،من به همان ِ
بزنم ،كه وقتي كسي درباره آنها انديشيد ،موضعي عليه آقاي بنيصدر بگيرد .امام نگاه
دل
كردند و تبسمي كردند و هيچ چيز نگفتند .در آن زمانها ،گاهي ميشد كه من با ِ
پُر خدمت امام ميرفتم؛ اما وقتي ميآمدم ،به رفقا ميگفتم كه امام دستي به سر و
صورت ما كشيدند و لقمه حلوايي با لطف و نگاه خودشان در دهان ما گذاشتند ،ما را
سخنراني خودشان ميگفتند :آقاي رئيس جمهور،
رها كردند؛ بعد كه ميآمديم ،باز در
ِ
آقاي بنيصدر! يعني همان ،همان بود! ايشان مصلحت ميديدند؛ چون باألخره ،ايشان
حكيم بودند ...يعني واقعاً پشت ديوار و ِ
پشت حجاب را ميديد ،كه ماها قادر نبوديم آن
را ببينيم ...ما وقتي در آن شرايط قرار ميگرفتيم ،چه كار ميتوانستيم بكنيم؟ نميشد
كه ول كرد .بعضيها بُريدند .اين اسمش ،بُريدن است .آدم كه نبايد ُببرد؛ بايد باالخره
يبُراند؛ از انواع و اقسا ِم وسايل هم استفاده ميكند .اگر ما
بايستد .دشمن دارد ما را م 
هم بُريديم ،به دشمن كمك كردهايم98 /.

شكست نبود؛ عدمالفتح بود
البته عدهاي متأسفانه اين كار را در سطح جامعه ميكنند؛ مرتب توي دلها را خالي
كردن :آقا تمام شد ،آقا بُردند ،آقا دشمن چنين شد ،آقا ارزشها فالن شد! در دوران
رياستجمهوري و زمان حضو ِر امام آن هم حضور قدرتمندانه ايشان خيلي از اوقات
خالصه مالقاتهايي كه با من ميشد ،مينوشتم .االن كه نگاه ميكنم ،ميبينم خيلي
از ح رفهايي كه حاال بعضيها ميزنند كه آقا چنين شد ،چنان شد ،آنوقت ميآمدند
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ِ
پشت حجاب را ميديد ،كه ماها
واقع ًا پشت ديوار و
ق�ادر نبوديم آن را ببينيم ...ما وقتي در آن ش�رايط
قرار ميگرفتيم ،چه كار ميتوانستيم بكنيم؟ نميشد
كه ول كرد .بعضيها بُريدند

به ما ميگفتند كه چنين شد ،چنان شد! اص ً
ال عدهاي هستند كه خوششان ميآيد
بگويند آقا بُردند ،غارت كردند ،چنين كردند ،دشمن پيروز شد ،دشمن مسلط شد!
دشمن غلط ميكند كه پيروز بشود .پيروزيِ دشمن به اين است كه دلهاي مؤمنين
را از جا ب ِكند .پيروزي دشمن به اين است كه بهترين جوانان اين مملكت ،در ناصيه
اين كشتي ،نو ِر رستگاري نبينند .در سختترين اوقاتي كه در جنگ به ما ضربه وارد
دل بزرگ و با آن ناصيه منور الهي ،اميد ميداد .در ماجرايي ضربه
ميشد ،امام با آن ِ
سختي خورديم .خدمت امام آمدند و گفتند كه ما شكست خوردهايم .فرمود :شكست
نبود؛ عدمالفتح بود .عدمالفتح ،يعني پيروز نشديم .شما ببينيد يك حادثه را دوگونه
ميشود معنا كرد :تفسير شكست ،تفسير عدمالفتح .معناي فرمايش امام اين بود كه
طوري نشده است؛ ميخواستيد پيروز بشويد ،اما هنوز نشدهايد .هميشه اينطور به ما
هم و غمشان
اميد ميداد ،اينطور جامعه و كشور را حركت ميداد؛ حاال عدهاي همه ّ
اين است كه درست به عكس عمل كنند!99/

كنار برويد ،خودم هستم
رهب ِر اين ا ّمت و انقالب ،مردي بودند كه در هشتاد سالگي سختترين كارهاي دنيا را به
دوش گرفتند .روزي كه امام وارد ايران شدند ،تقريباً هشتاد ساله بودند .نگفتند من پير
و يا خستهام .در يكي از روزهاي سال  59كه از اهواز به تهران آمده بودم ،خدمت ايشان
رسيدم و صحبتهاي گلهآميزي را دربار ه موضوعي مطرح كردم .ايشان به من گفتند
كه افرا ِد مورد نظرشان را براي تشكيل جلسه خبر كنم .جلسه ،وسطِ روز و بدون سابقه
تشكيل شد و پيرمر ِد جوان دل و پُرنشاط و نيرومند ،جلسه را بدون اظهار خستگي
اداره فرمود .كار كه براي خدا باشد ،خستگي ندارد و زمانبردار نيست .يك وقت يكي از
روسياهاني كه به غلط وارد صفوف اهل ايمان شده بود ،چيزي گفت كه امام در پاسخ
او فرمودند« :اگر شما نميخواهيد انجام دهيد ،كنار برويد؛ من خودم كارها را انجام
ميدهم و بارها را بر دوش ميگيرم!» باور نميكردند امام اينگونه جوانانه وارد ميدان
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ايمان ايشان ،اين كارها را آسان ميكرد .البته قدرت ايمان در وجود ايشان
شوند .قدرت
ِ
حد اعاليش بود .ما توقع آنگونه ايمان
نسبت به ميدانهايي كه ما وارد آن ميشويم ،در ّ
را از هر كسي نداريم؛ اما ميخواهيم نمونه عالي را به شما نشان دهيم100 /.

ما ميتوانيم
در روزهاي ا ّو ِل جنگ ،يك نفر نظامي پيش من آمد و فهرستي آورد كه انواع و اقسام
هواپيماهاي ما جنگي و ترابري در آن ذكر شده بود و مشخص گرديده بود كه چند
روز ديگر همه هواپيماها زمينگير خواهد شد؛ مث ً
ال اين نوع هواپيما در روز هشتم،
اين نوع هواپيما در روز دهم ،اين نوع هواپيما در روز پانزدهم! اين فهرست را به من
داده بود كه خدمت امام ببرم ،تا ايشان بدانند كه موجوديِ ما چيست .به فهرست كه
نگاه كردم ،ديدم ديرترين زماني كه هواپيمايي از انواع هواپيماهاي ما زمينگير خواهد
شد ،در حدود بيست و چند روز است !...من وظيفهام بود كه اين فهرست را ببرم و به
امام نشان دهم .ايشان به آن كاغذ نگاه كردند و نقل به مضمون ميكنم گفتند :اين
حر فها چيست! شما بگوئيد بروند بجنگند ،خدا ميرساند ،درست ميكند ،هيچطور
متخصص هواپيما
نميشود .منطقاً حرف امام براى من قانعكننده نبود؛ چون امام كه
ِ
ِ
دل او و حمايت خدا از او اعتقاد داشتم ،ميدانستم
نبود؛ اما به
حقانيت امام و روشنايى ِ
كه خداى متعال اين مرد را براى يك كا ِر بزرگ برانگيخته و او را وا نخواهد گذاشت.
اين را عقيده داشتم .لذا دلم قرص شد .برگشتم و به دوستاني كه بودند ،گفتم :امام
توانستن شما هنوز پرواز ميكنند...
همت شما و با
ِ
ميگويند ميتوانيد .آن هواپيماها ،به ّ
همت انسان! اين است معجز ه ايمان!.102 ،101 /
اين است معجزه ّ

بدهكاریتان را صاف كنيد
تالش را دنبال كنيد .هيچكس نگويد وظيفهام را انجام دادهام ،پس كا ِر من تمام شد.
در اسالم ،اينطوري نيست .آن امام بزرگوار ما بود كه نزديك به نود سال ،عمر خود
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اين حر فها چيست! شما بگوئيد بروند بجنگند ،خدا
ميرساند ،درست ميكند ،هيچطور نميشود

را با تالش گذراند و در آخرين روزهاي زندگيش هم ،كار و تالش ميكرد و هيچوقت
خودش را از ملت و از خدا و از دنيا ،طلبكار ندانست و هميشه خودش را بد هكار
ِ
دست قدرتمند را در پيشبرد
ميدانست؛ با اينكه هيچكس در دنيا نيست كه نقش آن
اين انقالب نداند .همه ما به انقالب بد هكاريم .همه بايد تالش كنند103 /.

آقا! اداره كشور سخت است
ديده بودم كساني خدمت امام(رض) ميآمدند و از بعضي اوضاع شكايت ميكردند.
يكي ميگفت ماليات اين طور شد ،يكي ميگفت در فالن جا ،شهرداري آن گونه عمل
كرد ،استانداري فالن كرد و از اين قبيل مطالب .من غالباً ميديدم امام تأملي ميكردند
و بعد به آن طرف ميگفتند« :آقا! اداره كشور سخت است» مقصود اين است كه در
مقا ِم تص ّور و توصيف و گفتن ،خيلي كارها ميشود كرد؛ اما وقتي وارد شديد ،مشكالت
خودش را نشان ميدهد .بايد منصف باشيم .بايد ببينيم كاري را كه ُكننده مشغول
پيش روي خودمان داشتيم ،بهتر ،روانتر و بياشكالتر انجام
آن است ،اگر ما در ِ
ميداديم يا نه؟ اين بايد هميشه مورد توجه باشد .البته به هيچ وجه نبايد از اشتباهات
مراتب دوم و سو ِم دولت انجام ميگيرد ،دفاع شود .اگر كسي
و خطاهايي كه غالباً در
ِ
خطايي كرده است ،بايد به او گوشزد شود و هيچ كس نبايد دفاع كند104 /.

تسخير سفارت آمريكا ؛ يك بار  ، 57يك بار 58
مردم همان ا ّول ،روزهاي  21و  22بهمن به سفارت آمريكا رفتند و آمريكاييها را
گرفتند .من يقين داشتم كه امام دستور خواهند داد اينها را يا اعدام و يا مث ً
ال زنداني
كنند! بر خالف تصو ِر همه و بر خالف تصور خو ِد آمريكاييها ،امام دستور دادند كه
اينها را آزاد كردند .البته بعضيشان از ايران رفتند؛ بعضي هم در ايران ماندند .بعد از
پيروزي انقالب ،رابطه ما با آمريكا ،از طرفِ ما قطع نشد .يعني ملت ايران در حال اقتدار،
مظلوميتهاي گذشته خودش را نديده گرفت و دولت آمريكا را عفو كرد .اما دولت
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محل سفارت را ّ
آمريكا از همان روزهاي ا ّول كه خيا لشان آسوده شدّ ،
محل توطئه عليه
نظام جمهوري اسالمي كردند105 /.

يكي از بهترين كارهايي كه در انقالب ما شد
اين كا ِر دانشجويان ما در سال  58يكي از بهترين كارهايي بود كه در اين انقالب انجام
ِ
تعريف واقعي از آنها
گرفت .مبادا تلقينهاي يك عده آدمهايي را كه ـ به اعتقاد بنده ـ
اين است كه «انسانهاي سطحي و ضعيفي هستند» باور كنيد .نميخواهيم بگوييم
اينها وابسته يا ُمغرضاند ،نه! ضعيفاند .انقالبها را هم غالباً ضعيفها از بين بُردهاند...
يك عده ضعيف ،امروز نيايند وسوسه كنند و طوري شود كه جوان ما ،با خودش فكر
كند« :اين چه كاري بود كه كرديم؟!» نه آقا! يكي از بهترين كارهايي كه در انقالب ما
شد ،همان كار بود .امام ،يك جوان نبود كه شما بگوييد «احساساتي شد و حرفي زد»
حكيم دنياديده ،با ديد نافذ خود ،آنطور از حركت دانشجويان در آن روز
امام ،آن پي ِر
ِ
تجليل كرد .پس امام ،به حقيقتي پي برده بود كه اين را گفت106/.

اوج مظلوميت
ع ّزت و منطق ،در ِ

در محرم سال  ، 42امام بزرگوا ِر ما از اين منشاء استفاده كرد و آن حادثه عظيم پانزده
خرداد بوجود آمد .در محرم سال  57هم ،باز از همين حادثه الهام گرفت و گفت« :خون
بر شمشير پيروز است» و آن حادثه تاريخي بينظير ـ يعني انقالب اسالمي ـ پديد
بخش «منطق»كه عقالنى است و استدالل در آن هست .بنابراين ،صرفِ يك
آمد ...اين ِ
ِ
حركت امام حسين را تفسير نميكند...
نگا ِه عاطفى،
ّ
عنص ِر دوم ،حماسه است«...ال ِع ّز ُه لهلِ و ل ِرسوله و ل ِلمؤمنين» .چون در اوج مظلوميت،
چهره را كه نگاه ميكنى ،يك چهره حماسى و عز تمند است ...همان جايى هم كه
حسين(ع) يك شب را مهلت ميگيرد ،عزتمندانه مهلت ميگيرد؛ همان جايى هم
موضع عزت و اقتدار است؛ همه
كه ميگويد« :هل من ناصر» ـ استنصار ميكند ـ از
ِ
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ي�ك روحانى كه ن�ه س�رباز مس�لح دارد و نه يك
فشنگ در همه موجودى خود دارد ،آنچنان با عزت
حرف ميزند كه س�نگينى عزت او ،زانوى دشمن را
خم ميكند؛ امام در همه احوال همين طور بود

اقدامهاى مجاهدتآميز چه سياسى ،چه تبليغى ،چه آنجايى كه جاى فداكارىِ جانى
موضع عزت باشد .در روز عاشورا در مدرسه فيضيه ،چهره امام را نگاه كنيد:
است بايد از
ِ
يك روحانى كه نه سرباز مسلح دارد و نه يك فشنگ در همه موجودى خود دارد،
آنچنان با عزت حرف ميزند كه سنگينى عزت او ،زانوى دشمن را خم ميكند؛ امام
در همه احوال همين طور بود؛ تنها ،بىكس ،بدون عِده و ُعده ،اما عزيز؛ اين چهره امام
بزرگوا ِر ما بود .خدا را شكر كنيم كه ما در زمانى قرار گرفتيم كه يك نمونه عينى از
آنچه را كه بارها و سالها گفتهايم و خواندهايم و شنيدهايم ،جلوى چشم ما قرار داد و به
چشم خودمان او را ديديم107 /.

راز اقتدار و ماندگارى
نكته آخري كه من ميخواهم عرض كنم ،اين است كه همه اينها را امام از عمل به
دين ،از پا يبندي به دين ،از تقوا و از مطيع ام ِر خدا بودن داشت .خو ِد او هم بارها اين
مضمون را بيان ميكرد :هر چه هست ،از خداست .او همه چيز را از خدا ميدانست؛
هضم در اراده خدا بود؛ حل در حكم الهي بود :انقالب را خدا پيروز كرد؛ خرمشهر را خدا
آزاد كرد؛ دلهاي مردم را خدا جمع كرد .او همه چيز را از منظ ِر الهي ميديد و عامل به
احكام بود؛ خداي متعال هم درهاي رحمت را به روي او باز كرد108 /.

وص ّي ِ
ت چند جملهاى

بهار سال  ، 1365روزى را كه امام(ره) در بستر بيمارى بودند ،فراموش نميكنم .ايشان
دچار ناراحتى قلبى شده بودند و تقريباً  15 ،10روزي در بستر بيمارى بودند .در آن
زمان من در تهران نبودم .حاج احمد آقا به من تلفن كردند و گفتند سريعاً به آنجا
بياييد؛ فهميدم كه براى امام(ره) مسئلهاى رخ داده است .آناً حركت كردم و پس از
چند ساعت طى مسير ،خود را به تهران رساندم .خدمت امام(ره) رفتم و هنگامى كه
ِ
نزديك ِ
تخت ايشان رسيدم ،منقلب شدم و نتوانستم خودم را نگهدارم و گريه كردم.
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ايشان ّ
تلطف فرمودند و با محبت نگاه كردند .بعد چند جمله گفتند كه چون كوتاه بود،
به ذهنم سپردم؛ بيرون آمدم و آنها را نوشتم.
در آن لحظاتى كه امام(ره) ناراحتى قلبى پيدا كرده بودند ،ايشان انتظار و آمادگى براى
احتمالى حادثه را داشتند ،بنابراين مهمترين حرفى كه در ذهن ايشان بود ،قاعدتاً
بروز
ِ
ميبايد در آن لحظه حساس به ما ميگفتند :ايشان فرمودند« :قوى باشيد ،احساس
«اشداء عليالكفار رحماء بينهم» باشيد ،و اگر با هم
ضعف نكنيد ،به خدا متكي باشيد،
ّ
بوديد ،هيچكس نميتواند به شما آسيبى برساند وصيت سىصفحهاى امام(ره) ميتواند
در همين چند جمله خالصه شود109 /.

عالم باال
راهنمايى از ِ

امام عزي ِز ما به رهنمودهاي زمان حياتِ خود اكتفا نكرد؛ بلكه بعد از رفتن هم اين
وصيتنامه گرانبها را گذاشته است .عزيزان من! اگر شما به وصيتنامه امام نگاه كنيد
من به شما جوانان توصيه ميكنم كه مخصوصاً به اين وصيتنامه مكرر نگاه كنيد
خواهيد ديد كه از ا ّول تا آخ ِر آن ،دو نقطه درخشان وجود دارد و آن دو نقطه اين است:
تمسك به اسالم و ارزشها و ق ِّيم اسالمي و استفاده از راهنماييهاي اسالم كه شما
ا ّول ّ
را به سعادت ميرساند و راه را نشان ميدهد ،و دوم اتحاد و اتفاق110 /.

هشدار به جوانها
يك نكته ديگر در وصيتنامه امام بزرگوار ،هشدار به جوانهاست در مقابل توطئههائى
جوان يك كشور اگر بخواهد مثل موتو ِر
كه هدف و آماج آن فقط جوانها هستند.
ِ
پيشبرندهاى آن ملت را پيش ببرد ،احتياج دارد به اينكه سرحال ،بانشاط ،تندرست،
قوى و دلبسته به كار و پيشرفت باشد ...تالش ميكنند با توطئههاى گوناگون؛ با ترويج
فساد ،با ترويج فحشاء ،با ترويج مواد مخدر ،با باندهاي هدايتشده ،جوان ايرانى را
منصرف كنند ...اينها نميخواهند جوان ايرانى در كارگاه ،در آزمايشگاه ،در دانشگاه ،در
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من به ش�ما جوانان توصيه ميكنم كه مخصوص ًا به
اي�ن وصيتنامه مكرر نگاه كنيد خواهيد ديد كه از
ا ّول تا آخرِ آن ،دو نقطه درخشان وجود دارد

محيط علمى ،در محيط كار و تالش صنعتى و كشاورزى بانشاط باشد .آن جوانى كه
حال كار كردن دارد،
سرگرم مسائل شهوانى جنسى باشد يا اسير مواد مخدر باشد ،نه ِ
نه حوصله فكر كردن دارد ،نه نيروى كار كردن دارد ،نه ابتكار دارد ،نه عزم و اراده راسخ
جوان ايرانى و ديندارى
و الزم را دارد ...دشمن دانسته است كه تقوا و پرهيزگارىِ
ِ
جوان ايرانى به پيشرفت او در ميدانهاى مختلف كمك ميكند؛ ميخواهد اين را
ِ
تضعيف كند .امام هشدار ميدهند؛ هم به جوانها ،هم به دانشگاهها ،هم به حوزههاى
علميه ،هم به قاطبه جوانان كشور كه بيدار باشند ،هشيار باشند111 /.

صدور انقالب با فتنه گرى و لشكركشى نميشود
ِ
دست
امام در وصي تنامه اعالم ميكند كه اين انقالب گسترش خواهد يافت؛
گويى امام بزرگوار است.
استعمارگران را از جهان اسالم كوتاه خواهد كرد .اين ،پيش ِ
امروز به صحنه كه نگاه ميكنيم ،ميبينيم اين اتفاق افتاده است .گسترش انقالب از
نظر امام ،از راه ايجاد فتنه در كشورها نيست ،از راه لشكركشى نيست ،از راه گسترش
تروريزم نيست برخالف برخى از انقالبهاى ديگر گسترش انقالب در ميان ملتها از راه
الگوسازىِ نظام جمهورى اسالمى است .يعنى ملت ايران ،نظام جمهورى اسالمى را به
حدى و مرتبهاى برسانند كه وقتى ملتهاى ديگر به اين الگو نگاه ميكنند ،شوق پيدا
كنند و آن راه را دنبال كنند؛ از راه ترويج معارف اسالمى و از راه صراحت در دفاع از
طبقات مظلو ِم دنياى اسالم و ملتهاى مظلومى كه در دنياى اسالم پامال ظلم استكبار
شدهاند .اين ،گسترش نظام اسالمى است كه اتفاق افتاد .دشمنان و دوستان ملت ايران
اعتراف ميكنند كه گسترشى كه امام پيشبينى ميكرد براى انقالب ،امروز تحقق پيدا
آرمان فلسطين است .ملتها د لشان مانند ملت ايران
كرده است؛ از جمله آنها ،مسئله
ِ
براى ملت فلسطين ميتپد؛ ملتها مثل ملت ايران رژيم اسرائيل را يك رژيم جعلى و
تحميلى در منطقه ميدانند .البته دولتها با ملتها همراه نيستند و متأسفانه آن چيزى
كه اسرائيل را تقويت كرده است ،همين است ...اگر آنها هم با ملتهاى خود همصدا
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شوند و از ملت مظلو ِم فلسطين دفاع كنند ،وضعيت در منطقه بكلى تغيير خواهد كرد.
عمومى ملتهاست و اين ،همان گسترشى است كه امام بزرگوار ما خبر
اين خواست
ِ
داده بود112 /.

انقالب ،به در ِد مملكت هم ميخورد!
نكته سوم كه در وصيتنامه امام بارز است و در بيانات امام در طول اين ده سال حياتِ
پربركتش منتشر و گسترده است و براى ملت و جوانان ما اهميت دارد ،اين است كه
ِ
پيشرفت ملت است؛ انقالب اسالمى ،كمك به خالقيت و
انقالب اسالمى ،كمك به
نوآورىِ ملت است؛ درست نقطه مقابل آنچه كه سالهاى متمادى دشمنان اسالم تبليغ
دشمنان اسالم اينجور وانمود ميكردند كه ديندارى ،با پيشرفت منافات دارد؛
ميكردند.
ِ
با هم سازگار نيست .اگر ملتى بخواهد پيشرفت پيدا كند ،بايد از دين دست بكشد ،بايد
برود به دامن غرب و خود را سر تا پا به رنگ غربى دربياورد تا بتواند پيشرفت كند ...امام از
روح حركت به
ِ
روح انقالبىِ ،
اول انقالب تا روز آخر و در وصيتنامه خود تأكيد ميكند كه ِ
واقعيت ِ
ِ
ملت ايران هم
روح ابتكار و نوآورى است و اين در
جلو است ،روح پيشرفت استِ ،
تشكيل
تحقق پيدا كرد ...خود انقالب هم يك نوآورى بزرگ بود .امام با انقالب اسالمى و با
ِ
جمهورى اسالمى راه ميانه عقبماندگى و غربزدگى را ترسيم كرد .ملتها تصور ميكردند
يا بايد عقبمانده بمانند يا بايد غر بزده شوند؛ امام نشان دادند كه نه ،يك راه مستقيم ،يك
صراط مستقيم وجود دارد كه انسان اسير غرب هم نشود ،غربزده هم نشود؛ اما راه ترقى
و پيشرفت و تعالى را طى كند؛ ملت ايران اين راه را طى كرده است .جوانهاى عزيز! براى
پيشرفت و تعالى كشورتان ،هرچه ميتوانيد به اين صراط مستقيم تمسك كنيد .با اتكاء به
خداى متعال و اعتقاد به نيروى درونى خود ميتوانيد همه موانع را از سر راه برداريد113 /.

كم آوردهاند ،آيه يأس ميخوانند
نكته ديگرى در وصيتنامه امام(رض) وجود دارد كه بسيار مهم است؛ و آن ،توجه به
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اي�ن جنگ روان�ى از اولين روزهاى انقلاب تا امروز
كه سى س�ال ميگذرد ،همچنان ادامه دارد .گاهى
ميگفتند اين انقالب تا دو ماه ديگر بيشتر نميماند،
گاهى ميگفتند تا دو سال ديگر بيشتر نميماند

روانى دشمن است .دشمن آ نوقتى كه در ميدان ،در صحنه عمل
جنگ سرد و عمليات ِ
نتواند كارى از پيش ببرد ،دست به جنگ روانى ميزند؛ براى مأيوس كردن ،براى نااميد
ميدان عملى ،قدرت
دل ملتها ...معنايش اين است كه در
كردن ،براى خالى كردن ِ
ِ
مقاومت در مقابل اين ملت را نداشتهاند .اين جنگ روانى از اولين روزهاى انقالب تا
امروز كه سى سال ميگذرد ،همچنان ادامه دارد .گاهى ميگفتند اين انقالب تا دو ماه
ديگر بيشتر نميماند ،گاهى ميگفتند تا دو سال ديگر بيشتر نميماند .امروز سى سال
است كه اين انقالب با قدرتِ تمام به پيش رفته است و روزبهروز ملت ايران را منسجم
تر ،پراميدتر ،پرانرژىتر كرده است114 /.

همه موانع د ر راه یک ملت
ِ
ِ
جنگ روانى را با شكلهاى مختلفى انجام ميدهند .ميخواهند
جنگ سرد و
امروز
بدون ارتباط و اتصال با
به ملت ايران و به جوان ايرانى بباورانند كه شما نميتوانيد
ِ
قدرتهاى سلطهگر به جايى برسيد .اين خطر بزرگى است كه امام به آن توجه دادهاند.
عظيم ملت را انكار ميكنند .انقالب در طول اين سى سال از موانع
آنها پيشرفتهاى
ِ
تاريخ انقالبها كه انسان نگاه ميكند ،اين همه موانع در
بسيارى گذشته است .در
ِ
ً
را ِه يك ملت و يك انقالب بسيار به ندرت ديده ميشود و انقالبها معموال پشت اين
موانع ميمانند و خود را تسليم دشمن ميكنند ...با تحريم ،با انواع و اقسا ِم دشمنيها
و حيلهها و كارشكنيها[ ،ملت] توانسته است پيش برود ،قلهها را فتح كند؛ همچنان
چشم به قلههاى باالترى دارد ...ميخواهند اين انگيزه را از ِ
ملت ايران بگيرند .به
جوانان عزيزمان عرض ميكنم :شما در نيم ه راه هستيد و آن چه از راه گذرانيدهايد ،با
بخش
مشكالت بسيار بزرگى مواجه بوده است؛ اما توانستهايد .آن نيمه ديگ ِر راه و آن ِ
باقيماند ه راه را كه دشمن ميخواهد نگذارد شما آن نيمه اصلى ،نيمه آخر را طى
كنيد و به قلهها برسيد با عز ِم راسخ ميتوانيد دنبال كنيد .شما ميتوانيد؛ همچناني كه
ثابت كردهايد كه ميتوانيد115 /.
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پينوشتها
* خطبههاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
.1بيانات در ديدار دانشجويان سراسر كشور 1387/7/7
.2خطبههاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/3/14
.3بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 1388/04/03
.4خطبههاي نماز جمعه تهران 1388/06/20
.5بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبر ى 1389/06/25
.6بيانات در ديدار جهادگران بسيج سازندگى 1389/6/31
.7بيانات در مراسم بيعت روحانيون ،مسئوالن و مردم استان خوزستان ،و روحانيون ،مسئوالن و مردم
گلپايگان ،دشتستان ،شبستر و خامنه 1368/04/21
.8بيانات در مراسم بيعت روحانيون ،مسئوالن و مردم استان زنجان و نهاوند و كاشمر و1368/04/15 ...
.9بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاي كميتههاي انقالب اسالمي 1368/03/18
. 10بيانات در مراسم بيعت نخستوزير و هيئت وزيران 1368/03/17
. 11خطبههاى نماز جمعه تهران 1368/04/23
. 12بيانات در ديدار اعضاي شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي و مسئوالن ستاد برگزاري دهه فجر
1369/10/11
. 13بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
. 14بيانات در جمع اعضاي شوراي اداري استان بوشهر 1370/10/12
. 15بيانات در مراسم بيعت نمايندگان عشاير سراسر كشور 1368/04/09
. 16خطبههاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
. 17خطبههاى نماز جمعه تهران 1368/04/23
. 18بيانات در ديدار مسئوالن و نخبگان استان همدان 1383/04/19
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. 19بيانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومين روز از دهه مبارك فجر 1377/11/13
. 20بيانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومين روز از دهه مبارك فجر 1377/11/13
. 21بيانات در ديدار طالب خارجى حوزه علميه ق م 1389/08/3
. 22بيانات در ديدار پاسداران ،در سالروز ميالد امام حسين(ع) و روز پاسدار 1368/12/10
. 23بيانات در ديدار علما ،ائمه جمعه و جماعات ،مسئوالن ،نمايندگان مجلس و فرماندهان نيروهاى
مسلح ،به مناسبت ميالد حضرت رسول(ص) و امام صادق(ع) 1368/07/26
. 24خطبههاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
. 25بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى و وزارت سپاه
1368/03/17
. 26بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميتههاى انقالب اسالمى 1368/03/18
. 27بيانات در مراسم بيعت طالب و اساتيد حوزه علميه قم و روحانيون بيست كشور جهان
1368/03/22
. 28بيانات در مراسم بيعت نماينده امام در ارتش ،وزير دفاع ،فرماندهان و پرسنل نيروهاى سهگانه و
وزارت دفاع 1368/03/18
. 29بيانات در ديدار اعضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 1381/06/24
. 30بيانات در ديدار فرماندهان ردههاي مختلف سپاه پاسداران 1373/06/29
. 31بيانات در ديدار روحانيون و طالب ايراني و خارجي در مدرسه فيضيه قم 1374/09/16
. 32بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميتههاى انقالب اسالمى 1368/03/18
. 33بيانات در ديدار مسئوالن نظام ،در آستانه يازدهمين سالگرد پيروزى انقالب 1368/11/09
. 34بيانات در ديدار فرماندهان يگانهاى عمده عملياتى نيروى زمينى و هوانيروز 1368/12/05
. 35بيانات در ديدار نمايندگان مجلس هشتم 1387/03/21
. 36خطبههاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
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. 37بيانات در مراسم بيعت مسئوالن و مردم استا نهاي فارس ،هرمزگان ،شهرهاي قزوين ،تاكستان
و1368/04/21 ...
. 38خطبههاى نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
.خطبههاي نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
. 40خطبههاي نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
. 41خطبههاي نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
. 42خطبههاي نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
.43خطبههاي نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
. 44خطبههاي نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
. 45خطبههاي نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
. 46بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1389/06/25
. 47بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت 1389/06/8
. 48بيانات در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) 1371/03/14
. 49بيانات در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) 1383/03/14
. 50بيانات در مراسم بيعت نخستوزير و هيئت وزيران 1368/03/16
. 51بيانات در مراسم بيعت آقاى هاشميرفسنجانى ،رئيس و نمايندگان مجلس 1368/03/24
. 52بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1369/04/25
. 53پيام به حجاج بيتاهلل الحرام 1368/04/14
. 54بيانات در ديدار مسئوالن نظام ،به همراه آقاى سيداحمد خمينى 1369/09/14
. 55بيانات در ديدار اعضاي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات مجلس 1370/12/4
. 56بيانات در ديدار مردم مشهد و زائران حضرت رضا(ع) 1375/01/4
. 57بيانات در ديدار مسئوالن و قشرهاي مختلف مردم 1372/06/14
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. 58بيانات در ديدار اعضاى دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام 1378/01/28
. 59خطبههاي نماز جمعه تهران 1388/06/20
. 60بيانات ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه  6بهمن 1388/11/06
. 61بيانات در اجتماع زائران مرقد امام خميني(ره) 1375/03/14
. 62بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم و كارگزاران نظام 1369/07/4
. 63بيانات در ديدار مسئوالن نظام ،به همراه آقاى حاج سيداحمد خمينى 1369/09/14
. 64بيانات در ديدار آزادگان و اقشار مختلف مردم 1369/07/11
. 65بيانات در ديدار كارگزاران نظام 1384/08/08
. 66بيانات در ديدار اعضاي صداي ج.ا ايران «گروه اجتماعي » 1370/11/29
. 67بيانات در ديدار جمعي از هنرمندان 1370/09/4
. 68بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 1382/03/7
. 69بيانات در مراسم سالگرد ارتحال امام(ره) 1388/03/14
. 70خطبههاي نماز جمعه تهران 1368/04/23
. 71بيانات در اجتماع زائران مرقد مطهر حضرت امام(ره) 1376/03/14
. 72بيانات در اجتماع زائران مرقد مطهر حضرت امام(ره) 1376/03/14
. 73بيانات در ديدار بسيجيان استان فارس 1387/02/14
. 74بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى و وزارت سپاه
1368/03/17
. 75بيانات در مراسم بيعت دانشجويان و دانشگاهيان 1368/03/23
. 76پيام به گردهمائي ويژه دانشگاهيان و دانشجويان در تجليل از حضرت امام خميني 1378/03/12
. 77بيانات در مراسم بيعت دانشجويان و دانشگاهيان 1368/03/23
. 78بيانات در مراسم بيعت طالب و اساتيد حوزه علميه قم و روحانيون بيست كشور جهان
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1368/03/22
. 79بيانات در ديدار روحانيون و طالب آزاده 1369/08/5
. 80بيانات در جمع فضال و طالب و روحانيون مشهد 1369/01/04
. 81بيانات در مراسم بيعت ائمه جمعه و روحانيون استان مازندران و اصفهان و علما و طالب كشورهاى
اسالمى مقيم ايران 1368/04/04
ِ
. 82بيانات در ديدار فرمانده و جمعي از روحانيون رزمي ،تبليغي 1370/09/11
. 83بيانات در ديدار طالب و دانشجويان ،به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه 1369/09/28
. 84بيانات در ديدار زنان شهرهاى تهران ،تبريز ،اصفهان ،كرمان ،قم ،قزوين و1368/10/26 ...
. 85بيانات در ديدار اعضاي بعثه حج 1370/04/23
. 86بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران حج 1372/02/8
. 87بيانات در ديدار رئيس و معاونين سازمان تربيت بدنى 1375/10/8
. 88خطبههاي نماز جمعه تهران در حرم امام(ره) و در سالگرد ارتحال امام(ره) 1389/03/14
. 89خطبههاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
. 90خطبههاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
. 91خطبههاي نماز جمعه تهران 1378/07/9
. 92بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميتههاي انقالب اسالمى 1368/03/18
. 93بيانات در مراسم بيعت فرماندهان و اعضاى كميتههاي انقالب اسالمى 1368/03/18
. 94بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران و رؤساي دفاتر نمايندگي وليفقيه در اين نهاد
1369/06/29
. 95بيانات در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا(ع) 1380/01/1
. 96بيانات به هنگام بازديد از منزل حضرت امام خميني(ره) در قم 1370/12/1
. 97بيانات در ديدار مدير مسئول ،سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مجله حوزه 1370/11/28
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. 98بيانات در ديدار اقشار مختلف مردم 1370/01/26
. 99بيانات در مجمع بزرگ فرماندهان سپاه 1370/06/27
. 100بيانات در ديدار جمعي از فرماندهان و پرسنل ارتش جمهوري اسالمي 1374/07/5
. 101بيانات در ديدار جمعي از پرسنل نيروي هوايي 1377/11/19
. 102بيانات در ديدار اعضاي دفتر رهبري و سپاه حفاظت ولى امر 1388/05/5
. 103بيانات در ديدار گروه كثيري از آزادگان 1369/06/5
. 104بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 1373/03/11
. 105بيانات در خطبههاي نماز جمعه تهران 1376/10/26
. 106بيانات در ديدار دانشآموزان و دانشجويان 1372/08/12
. 107بيانات در ديدار روحانيان و مبلّغان 1384/11/05
. 108خطبههاي نماز جمعه تهران 1378/03/14
. 109بيانات در مراسم بيعت ائمه جمعه سراسر كشور 1368/04/12
. 110بيانات در ديدار مردم آمل 1377/03/21
. 111بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
. 112بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
. 113بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
. 114بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
. 115بيانات در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 1387/03/14
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