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گفت که اخالص و عالقه و وفاداری عموم مردم ما نســبت به مردم زمان
پیامبر،خیلیبیشتراست68/3/18.
امام ما را زنده کرد
آن روز که مجلس خبرگان اسم بنده را آورد ،من آنجا پشت تریبون رفتم و
گفتم :شما چه کار میکنید؟! به آقایان خبرگان گفتم :چه کار میکنید؟!
این چه کاری است؟! چرا مرا مطرح میکنید؟! میدانید که از کجا به کجا
میآیید؟! چه کس با آن شخصیت عظیمی که مثل یک الماس بینظیر
اســت و آدمی اگر در همه کانهای الماس عالم از اوایل تا به حال بکاود،
دیگر نظیرش را پیدا نمیکند ،قابل مقایسه است؟  77/2/28ما حقیقتا
مرده بودیم ،امام ما را زنده کرد ...او ما را بیدار کرد و راه را به ما نشــان داد و
دست ما را گرفت و ما را تشجیع نمود و خودش هم جلوتر از همه حرکت
کرد68/4/19.
خدا را شــکر میکنیم که در بودن امام ،که دل همهی ما به او قرص بود -
یعنیوقتیامامبود،آدمازهیچچیزواقعانمیترسید-خداهمهیشکلها
و همهی رنگها را به ما نشــان داد تا اگر بعد از امام ،هر یک از آن رنگها
پیش آمد ،دل خودمان را از دســت ندهیم و او را نبازیم که بگوییم عجب
وضعی شد آقا ،ببینید چه تبلیغاتی! هر وقت تبلیغات زیاد میشود ،بنده،
هم به حافظهی خودم مراجعه میکنم و هم به يادداشتهای خودم که از
آن زمان دارم؛ میبینم عجب! تبلیغاتی که آن زمان شده ،چند برابر بیشتر
از تبلیغات زمان حال بوده است .هر وقت میشنویم در جایی جلسهای یا
هیئتیازسرانکشورها،علیهجمهوریاسالمیبودهاست،بندهبهحافظه
و به یادداشتهایم مراجعه میکنم ،میبینم از این بیشتر و بدترش ،زمان
امام اتفاق افتاده است .اگر ما را از حمله نظامی بترسانند ،یا تهدید کنند
که ممکن است یک وقت بیایند فالن جا را بمباران کنند ،یادمان خواهد
آمد که مگر ما در زمان امام ،کم بمباران شدیم؟ اینها کار خدا بود .در بودن
آن اســتوانهی عظیم و آن رکن رکین ،که انسان هرچه هم ضعف داشت
میتوانستبهاومراجعهکندوخودشراقویسازد71/9/3.

تحلیل رهبر انقالب از اصولی که امام خمینی(ره) بر آنها متکی بود

مردیکه ما را بیدارکرد
فردای آن شبی که امام عزیز به جوار رحمت الهی پیوسته
بودند،سحرگاهدرحالتالتهابوحیرت،تفألیبهقرآنزدم؛
اینآیهیشریفهیسورهیکهفآمدَ «:وأَ َّما َم ْنآ َم َن َو َعم َِل َصال ًِحا َفلَ ُه َج َزا ًء
َ
ال ْ ُح ْس َنى َو َس َنق ُ
ــرا» ،دیدم واقعا مصداق کامل این آیه،
ُول ل َ ُه م ِْن أ ْم ِرن َا يُ ْس ً
همین بزرگوار است .ایمان و عمل صالح و جزای حسنی ،بهترین پاداش
برایاوست68/3/16.حقیقتااینفصلدهسالهیتاریخانقالبما،عجیبو
تکرارنشدنی است ...این ایام ،درست ده سال و چند ماه ،به اندازهی مدت
رهبری رسول خدا در مدینه طول کشید .حوادث چقدر شبیه به هم اتفاق

میافتند .وقتی رسول خدا از مکه به مدینه تشریف آوردند ،مردم یثرب که
تازه مسلمان شــده بودند ،به اســتقبال پیامبر رفتند .آنها در نقطهای
ایســتادند ،گردنها را کشــیدند و چشــمها را تیز کردنــد ،تا ببینند
محبوبشان کی وارد شهر میشود .در ایران شبیه این حادثه اتفاق افتاد.
آن روز تاریخی که امام وارد کشــور شدند و سوار بر اتومبیل در خیابانها
حرکت کردند ،زن و مرد موانع را در مینوردیدند و خودشان را به اتومبيل و
امام میرساندند ،تا چهرهی رهبر عزیزشان را ببینند .روز رحلت پیامبر در
مدینه غوغا بود .شبیه آن حادثه ،در کشور ما تکرار شده است .شاید بتوان

اصولی که امام بر آنها متکی بود
-1اسالمناب :اولینواصلیتریننقطهدرمبانیامامونظراتامام،مسئلهی
اسالم ناب محمدی اســت؛ یعنی اسالم ظلمستیز ،اســام عدالتخواه،
اسالم مجاهد ،اسالم طرفدار محرومان ،اسالم مدافع حقوق پابرهنگان
و رنجدیدگان و مستضعفان .در مقابل این اســام ،امام اصطالح «اسالم
آمریکائی» را در فرهنگ سیاســی ما وارد کرد .اســام آمریکائی یعنی
اسالم تشریفاتی ،اسالم بیتفاوت در مقابل ظلم ،در مقابل زیادهخواهی،
اسالم بیتفاوت در مقابل دستاندازی به حقوق مظلومان ،اسالم کمک به
زورگویان ،اسالم کمک به اقویا ،اسالمی که با همهی اینها میسازد .این
اسالمراامامنامگذاریکرد:اسالمآمریکائی.فکراسالمناب،فکرهمیشگی
امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران جمهوری اسالمی نبود؛ منتها تحقق
اسالم ناب ،جز با حاکمیت اسالم و تشکیل نظام اسالمی امکانپذیر نبود.
89/3/14

 -2اعتماد به وعده الهی :اتّکاء امام به نصرت الهی بود؛ همهی تالش خود را
میکرد ،با همهی وجود در میدان بود ،ا ّما امید او بستهی به نصرت الهی
الحســ َنیین
و به قدرت الهی و تکیهی او به قدرت الهی بود .امام به ا ِحدی ُ
الحســ َنیین -و معتقد بود 3
اعتقاد واقعی داشــت -ما لنا ّال ا ِحدی ُ
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«ما حقیقت ًا مرده بودیم؛ امام(ره) ما را زنده کرد .ما گمراه بودیم؛ او ما را هدایت کرد .ما از وظایف بزرگ انسان و مســلمان غافل بودیم؛ او ما را بیدار کرد و راه را به ما نشان داد و دست ما را
گرفت و ما را تشجیع نمود و خودش هم جلوتر از همه حرکت کرد 68/4/19».آنچه از نظر گذراندید جمالتی از بیانات آیتاهلل خامنهای دربارهی امام خمینی(ره) و بیانگر احساس و اعتقاد و
ِ
ش رو به نحوهی آشنایی و
نگاشت پی 
ایمان شاگرد نسبت به استاد و مقتدا و مراد خویش است .نشریهی خط حزباهلل بهمناسبت سالگرد عروج روح ملکوتی امام خمینی رحمهاهلل در اطالع
ارتباط آیتاهلل خامنهای با ایشان در مقطع آغاز و شکلگیری نهضت امام خمینی پرداخته است .گفتنی است راوی کل این متن ،رهبر انقالب میباشند.
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به دنبال حادثهی فیضیه ،امام غوغا و شور و
هیجانی به پا کرد .برای افشای اقداماتی که
رژیم در مدرسهی فیضیه مرتکب شده بود،
و نیز آگاهســازی مردم نسبت به نقشهی
رژیم برای ســرکوب علمای دین ،پیروان
امام تالشهای خود را گســتردهتر کردند.
سپس امام برای ماه محرم برنامهریزی کرد.
برنامهیامامبدینترتیببودکهازروزهفتم
محرم ،خطبا بر باالی منبر کارهای رژیم را افشا کنند ،و هیئتهای عزاداری مردمی هم
از تاسوعا این کار را انجام دهند .برنامه به اطالع علما و مراجع رسید .من هم از جملهی
کسانیبودمکهبرنامهراابالغمیکردند.امام(قدساهللروحه)مرابهمشهدفرستادتاآقای
میالنیوآقایقمیراازتصمیمایشانمطلعکنم.بعددرآغازمحرمرهسپاربیرجندشدم
تا طبق برنامهی امام ،در آنجا دست به افشاگری علیه رژیم شاه بزنم .نقشهی امام برای
برانگیختن احساسات توده های مردم با موفقیت روبرو شد و مجالس روضه به صورت
آتشفشانهاییانفجارآمیزعلیهستموستمگران،اعمازشاهواعوانوانصارشدرآمد.

حاج آقا روح اهلل!

[نخستین بار] وقتی در مشهد بودم ،نام امام خمینی را شنیدم .ایشان آن زمان به «حاجآقا
روحاهلل» معروف بودند و شــهرت ایشــان در میان طالب ،به خاطر جدیت در تدریس بود.
هرطلبهی جوانی که در درس جدیت و کوشایی داشت ،مشتاق شرکت در دروس ایشان در
حوزهی قم بود .پس از آنکه در سال  ۱۳۳۷به قم رفتم ،در دروس اصول فقه امام شرکت کردم
و این درسها را طی شش ســالی که در قم بودم ،ادامه دادم .در دروس فقه امام هم شرکت
کردم ،ولی در همهی ســالها نه .امام خمینی (ره) با پدرم [آیتاهلل ســیدجواد خامنهای]
دوست بود .هرگاه قصد سفر به مشهد داشتم ،برای خداحافظی نزد ایشان میرفتم و ایشان
هم میخواست که سالمش را به پدرم برسانم .همچنین در بازگشت از مشهد هم نزد ایشان
میرفتم و ایشان حال پدرم را جویا میشد.
وقتی نهضت امام آغاز شد ،کام ً
ال برای پیوستن به زیر پرچم ایشان آماده بودم؛ چون همهی
آنچه را که میخواستم ،در این نهضت یافتم .به یاد دارم یک سال پس از نهضت امام ،از یکی
از کوچههای قم میگذشتم که دیدم دومین اعالمیهی امام را بر در ورودی مدرسهی حجتیه
[قم] چسباندهاند .در این اعالمیه ،امام اســداهلل علم را با لحن و زبانی مورد خطاب قرار داده
بود که قدرت اسالم و عزت علمای مسلمین در آن موج میزد .کلمات اعالمیه را با تمام وجود
نیوشیدم و خواستم به سجده بیفتم؛ زیرا بیانگر تمامی احساسات و آرزوهایم بود ،و فهمیدم
امام تا آخر پای حق میایستد.
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بزرگترینحادثهقرنحاضر

در این جو سرشـار از خشـم و ناخشـنودی علیه قدرت حاکمه ،و لبریز از احساسـات
اسلامی و انقالبی ،اعالم شـد کـه امـام روز عاشـورا منبر خواهـد رفـت .دلها همه
متوجـه قم شـد تا ببیننـد امـام چـه خواهـد گفـت .در روز موعـود ،امام سـخنرانی
تاریخـی شـگفتآور خـود را ایراد کـرد .بـه گمـان هیچکس خطـور نمیکـرد امام
با این لحـن تند و صریـح  -که طـی آن تمامـی مرزهـا و قیدوبندها را کنار گذاشـت
 سـخن بگوید .از جملـه در این سـخنرانی فرمود...« :اسـرائیل به دسـت مـزدورانرسـوای خود مدرسـهی فیضیـه را سـرکوب کرد .این اسـرائیل اسـت که مـا و مردم
مـا را نابـود کـرده و میخواهد بـر اقتصاد مـا سـلطه بیابـد ،کشـاورزی و بازرگانی ما
را از میـان ببـرد ...ای شـاه! من تـورا نصیحـت میکنـم .از این کارها دسـت بـردار...
رفتن تو
امیـدوارم روزی نرسـد کـه ناگزیر شـوی از ایـران بـروی ،و مردم بـه خاطـر ِ
خدا را شـکر کننـد! ...با سرنوشـت ملـت بـازی نکـن ...در برابـر روحانیت نایسـت...
تـو را نصیحـت میکنـم »...قضیـهی پانـزده خـرداد بزرگتریـن حادثهای بـود که
در قـرن حاضر در کشـور ما ،میـان مـردم و رژیم حاکـم اتفاق افتـاده بـود .در پانزده
خـرداد ،سـخنرانی امـام رضواناهللعلیـه در قـم و در روز عاشـورا ،آنچنـان ولولهای
ایجاد کـرد که یک شـورش عظیـم مردمی ،بـدون هیچگونـه رهبری مشـخّ صی در
تهران ،فـردا و پسفـردای آن روز بـه راه افتـاد77/2/22 ...
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بازداشتامام

عصر روز عاشــورای  ۱۳۸۳قمری ،مصادف با  ۱۳خرداد
 ۱۳۴۲امام به صورت محرمانه بازداشت و به تهران منتقل
شــد .به محض انتشــار خبر ،قیام پانزده خرداد به وقوع
پیوست و کشتار وحشــتناک معروف آن رخ داد .در آغاز،
محل بازداشت امام باشگاه افســران تهران بود ،که چند
روزی را در آنجا گذراند .ســپس ایشان را به سلولی بسیار
کوچک منتقل کردند ،آنقــدر کوچک که امام قادر نبود
نماز را در آنجا ایســتاده بخواند .امام در آنجا دو شب ماند
و بعدا ً به زندان دیگری انتقال یافــت و دو ماه در آنجا بود.
سپس یکباره ایشان را آزاد کردند و به مدت یک روزونیم
آزاد ماند که طی آن در خانهای در تهران اقامت گزید .وقتی
مردم خبر آزادی ایشان را شنیدند و از محل اقامت ایشان
آگاه شدند ،گروهگروه و تکتک به سوی آن خانه شتافتند،
چنانکههمهیخیابانهاوکوچههایمنطقهپرازجمعیت
شد .رژیم احساس خطر کرد .لذا امام را به یک محل اقامت
اجباریدرمنطقهیقیطریهدرشمالتهرانمنتقلکردند
که حدود هشت ماه در آنجا ماند و در اوایل سال ۱۳۴۳آزاد
شدوبهقمبازگشت.

سخن

ماجرای یک دیدار فراموشنشدنی

نخستین زندان من ،همزمان با دستگیری امام و قیام
 ۱۵خرداد بود ،و دومین زنــدان من با حضور امام در
قیطریه همزمانی داشــت .از زندان که خارج شدم،
شنیدم برخی روحانیون جوان که در بازداشتگاههای
مختلف زندانی بودنــد ،چند روز پیــش از من آزاد
شدهاند و ساواک ،آنها را برای مالقات با امام خمینی،
به محل اقامت اجباری ایشان در محلهی قیطریهی
تهران برده اســت .ساواک میخواســت بدینوسیله
مقداری از خشــم روحانیون را کاهش دهد .شــور و
شــوق دلم را فرا گرفت و گفتم من هم توکل به خدا
کنم و به محل اقامت امــام بروم؛ شــاید به من هم
اجازهی مالقات بدهند .آدرس را بهدست آوردم و به
قیطریه رفتم .پُرسان پُرســان آمدم و رسیدم به آنجا
]محل اقامت امام[ ...یــک زمین افتادهی بزرگی بود.
انتهای آن زمین یک در بود که آن د ِر منزل ایشــان
بود ...نگهبانان تمام اطراف خانه را گرفته بودند ،دوتا
پاســبان هم کنار در ایســتاده بودند ...از یکی از آنها
پرســیدم که منزل آقای خمینی کجاســت؟ گفت:
میخواهی چه کار؟ گفتم :من تــازه از زندان آمدهام
و میخواهم مانند ســایر زندانیان با آقا مالقات کنم.
آنها با یکدیگر اختالف نظر پیدا کردند .برخی گفتند:
این مرد ،مردی ساده است که سختی راه تحمل کرده
و به اینجا آمده؛ پس به او اجــازه دهیم .برخی دیگر
هم مخالفت کردند .باالخــره توافق کردند که به من
اجازه دهند فقط برای ده دقیقه وارد شــوم .در زدم
حاجآقا مصطفی  -فرزند امام -در را باز کرد و از دیدن
من دچار شگفتی شد .از من پرسید :کِی آزاد شدید؟
گفتم :دو روز پیش .وارد یکی از اتاقها شدم و نشستم.
دیدم حاجآقا وارد شد ...واقعاً عجیب محبت این مرد
همیشه در دل ما بود .نشســتیم .من گریهام گرفت.
احساســاتی که در دلم محبوس مانــده بود ،غلیان
کرد و عواطفم در برابر امام ســرریز شد .نمیتوانستم
حرف بزنم .ناراحــت بودم که حاال ]ممکن اســت[
ایشــان خیال کنند چون من زندان بودهام ،گریهام
آمده؛ ]و[ تصور نکنند که بهخاطر شوق دیدار ایشان
است .میخواســتم خودم را نگه دارم ...نمیشد .هی
میخواستم حرف بزنم ،نمیشــد .باالخره با زحمت
زیاد ]توانســتم [.ایشان هم ســاکت بودند و تماشا
میکردند .مالطفتــی کردند کــه احوالتان چطور
است .برای آقا وضع امت و دوستان را در غیاب ایشان
بیان کردم و گفتم امسال ماه رمضان ما بهخاطر نبودن
شــما از بین رفت و حیف شــد و هدر رفت .خواهش
میکنم برنامهای بریزید که محــرم آیندهمان از بین
نرود؛ حیف است ...یادم نیست ایشان چه گفت؛ مثال
تشویق کرد ...گفتم ده دقیقه بیشتر وقت نگرفتهام و
چند دقیقه بعد از منزل ایشان خارج شدم .هیچ وقت
یادم نمیرود ،آن محبتها و لطــف و صفایی که در
دیدار ایشان بود.

هفته

 1که اگر کار را برای خدا بکنیم ،د ِر ضرر بسته است؛ اگر کار
متوجهوعایدنخواهد
برایخداانجامبگیرد،هیچگونهضرری ّ
شد97/3/1.
-3اعتقادبهمردم :در سیاست داخلی ،اصول امام عبارت است
از تکیه به رأی مردم؛ تأمین اتحاد و یکپارچگی ملت؛ مردمی
بودن و غیر اشــرافی بودن حکمرانان و زمامداران92/3/14 .
مردمی بودن ،یعنی این انقالب از سوی مردم وفادارانه مورد
حمایت قرار بگیرد ...اگر حضور مردم نمیبود ،اگر فاصلهی
بین مردم و نظام ایجاد میشــد ،نظام نمیتوانست در مقابل
دشمنان مقاومتی بکند .این حضور مستحکم مردم است که
پشتوانهیایستادگیمسئوالناست89/7/27.
 -4حمایت از مظلومان و مستضعفان :در نظام ما ،هر حرکت و
سیاست و قانون و تالشی ،باید در خدمت مردم مستضعف
و محرومی باشد که حکومت طوالنی و بلندمدت طاغوتها،
آنها را از جهات مختلف ،به اســتضعاف و ضعف دچار کرده
است.این،راهماست.این،آنراهیاستکهامیرالمؤمنین(ع)
پیمود .این ،آن راهی است که امام و معلم و رهبر عظیمالشأن
این انقــاب ،آن را از علی (ع) درس گرفــت و پیش پای ما
گذاشت.بایددرآنراهحرکتکنیم69/11/10.
 -5استکبارستیزی :امام در اینكه ما با نظام سلطه مخالفیم،
هیچپردهپوشینكرد.نظامسلطهیعنیآننظامبینالمللیای
كه متّكی است به تقسیم دنیا به سلطهگر و سلطهپذیر؛ امام
قاطعاً این را رد كرد .آن نظام سلطه هم در شكل كامل خود
تجسد پیدا میكند در رژیم و دولت كنونی ایاالت
تجسم و ّ
ّ
ً
متّحدهی آمریكا؛ لذا امام صریحــا در مقابل آمریكا موضع
گرفت .موضعگیــری ما در مقابل آمریكا به مناســبت این
نیست كه اینها یك ملّتی باشــند كه ما با این ملّت مخالف
خصوصیات نژادی تأثیری داشته باشد؛ مسئله اینها
باشیم یا
ّ
نیست؛ مسئله این است كه منش و ذات و رفتار دولت ایاالت
متّحدهی آمریكا ،مداخلهگری و ســلطهگری است؛ امام در
مقابلاین،موضعصریحوشفّافگرفت92/11/19.
 -6حفظ وحدت ملی و پرهیــز از تفرقه :اگر دیدید دشــمن
برای شــما کف میزند ،نگاه کنید اشکال کارتان کجاست.
امام فرمودند وای از آن روزی که دشــمن از ما تعریف کند!
 82/11/24آن چیزی که میتواند جلو تهاجم گســتاخانهی
امریکا را بگیرد ،فقط و فقط وحدت ملی و وحدت کلمه است.
آنهادرهرجابخواهندقدمبگذارند،اولبایدایجادتفرقهکنند.
وســیلهی موفقیت آنها ،وجود اختــاف در صفوف داخلی
ملتهاست.هرجاتوانستهاندزورگوییواعمالخشونتکنند،
اگردقتکنید،میبینیدبینصفوفملتشکافوجودداشته
است .آنجایی که وحدت کلمه باشد ،اینها جرأت نمیکنند
نزدیک شوند .عالج مقابله با تهدیدهای امریکا عبارت است از
وحدت ملت ،وحدت مسؤوالن ،مراعات جناحهای مختلف
سیاسی و گردآمدن حول همان محورهایی که امام بزرگوار
ما به عنوان اصول این انقالب و نظام معین کرده و مورد قبول
اینملتاست81/3/14.
خدا را شــکر میکنیم که امام را به ما داد و محبت ایشــان
را در دلهــای ما قرار داد ،شــخصیت امام را در چشــم ما
روشن و شــیرین کرد و دلهای ما را در این جهت قرار داد.
این نعمت بزرگی است که خدا به ما داده است .خدا را شکر
میکنیم78/3/8.
سالچهارم،شماره |187هفته سومخرداد۹۸
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

اصلی که موجب میشد امام در
برابرقدرتهابایستد
یکی از اصول امام اتّکال به کمک الهی ،اعتماد به
صدقوعدهیالهی،ونقطهیمقابل،بیاعتمادی

تحریف

10001028

جوانها باید
وصیتنامهامام
را بخوانند

انگیزههاییبرایتحریف
شخصیتاماموجوددارد

اندیشهسیاسی

امام

از نظر امام معیار قضاوت
حال کنونی افراد است

یــك نكتــهی اساســی در مــورد خــط
امــام و راه امــام ایــن اســت كــه امــام
بارهــا فرمــود قضــاوت در مــورد اشــخاص
بایــد بــا معیــار حــال كنونــی اشــخاص
باشــد .گذشــتهی اشــخاص ،مــورد توجــه
نیســت .گذشــته مــال آن وقتــی اســت
كــه حــال فعلــی معلــوم نباشــد .انســان
بــه آن گذشــته تمســك كنــد و بگویــد:
خــوب ،قبــ ً
ا اینجــوری بــوده ،حــاال هــم
البــد همانجــور اســت .اگــر حــال فعلــی
اشــخاص در نقطــهی مقابــل آن گذشــته
بــود ،آن گذشــته دیگــر كارائــی نــدارد.
ایــن همــان قضاوتــی بــود كــه امــام
امیرالمؤمنیــن ()بــا جنــاب طلحــه و
جنــاب زبیــر كــرد89/3/14 .

ble.im/khattehezbollah

به قدرتهای مستکبر و زورگوی جهانی است؛
این یکی از اجزاء مکتب امام اســت ...اتّکال به
قدرت پروردگار و اعتماد به او ،موجب میشــد
که امام بزرگــوار در مواضع انقالبی خود صریح
باشــد .امام با صراحت صحبت میکرد؛ آنچه را

امام

در بـاب امـام و دربـارهی ایـن مرد بـزرگ ،در
طـول ایـن سـالها سـخنان زیـادی را افـراد
ّ
مطلـع بیـان کردهانـد ولـی ا ّوالً آنچـه در
بـاب امـام و انقلاب -کـه اینهـا بـه هـم گره
خوردهانـد و یاد امـام و نـام امام از نـام انقالب
جـدا نیسـت -گفتـه شـده اسـت ،همـهی
مسـائل مربـوط بـه امـام و انقلاب نیسـت؛
ناگفتههایـی وجـود دارد کـه بایـد بهمـرور
ذهنیـت جامعـه قـرار بگیـرد .ثانیـاً آنچه
در ّ
هـم در بـاب انقلاب و در بـاب امـام گفتهاند
و گفتهایـم و تکـرار کردهایـم ،بایـد مـرور
مجـددا ً تکـرار بشـود؛ چـون اگر
بشـود ،باید
ّ
جزئیات
بـا
و
نشـود
تکرار
بارها
حقیقتـی
یک
ّ
خصوصیـات ذکـر نشـود ،گمـان تحریـف
و
ّ
این حقیقـت بهمـرور وجـود دارد .اکثر شـما
میدانیـد کـه انگیزههایـی بـرای تحریـف
شـخصیت امـام و تحریـف انقلاب -کـه
ّ
بزرگتریـن هنـر امـام بزرگـوار بود -هسـت.
ما بایـد تکـرار کنیـم حقایقـی را کـه در باب
امـام و در بـاب انقلاب گفتهایـم ،بـاز هـم
بگوییـم و تکـرار کنیم و مجـال تحریـف را از
تحریفکننـدگان بگیریـم96/3/14 .

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

بـه جوانهـا توصیـه
میکنـم وص ّیتنامـهی

امـام را بخوانیـد؛ شـما

امـام را ندیدهایـد ا ّمـا

مجسـم در همیـن
امـام
ّ
وص ّیتنامـه ،بیانـات و

گفتارهـا اسـت .محتوای

آن امامـی کـه توانسـت

دنیـا را تـکان بدهـد،

همیـن چیزهایی اسـت
کـه در ایـن وص ّیتنامـه

و ماننـد اینهـا هسـت.
95 /8 /26

قرائت وصیتنام ه امام خمینی توسط آیتاهلل خامنهای68/3/14 ،

زنان در

نگاه امام

اول کسی که نقش زنان را فهمید امام بود
من اقرار کنم ،اعتراف کنم؛ اول کسی که این نقش را فهمید ،امام بزرگوار ما بود  -مثل
خیلی چیزهای دیگری که اول او فهمیــد ،در حالی که هیچکدام از ماها نمیفهمیدیم
 همچنان که امام نقش مردم را فهمید .امام تأثیر حضور مردم را درک کرد ،آن وقتیکه هیچ کس درک نمیکرد ...امام نقش زنــان را فهمید؛ ّ
وال بودنــد بزرگانی از علما
که ما با اینها بگومگو داشــتیم ،که اص ً
ال زنها در تظاهرات شرکت بکنند یا نکنند! آنها
میگفتند زنها در تظاهرات شــرکت نکنند .آن حصار محکمی که انســان به او تکیه
میداد ،خاطرجمع میشد ،تا بتواند در مقابل اینجور نظراتی که از مراکز مهمی هم ارائه
میشد ،بایستد ،حصار رأی امام و فکر امام و عزم امام بود90/10/14 .
پیشبینیهایامام

ما دیدیم كه هرچه اتفاق افتاد
صحت پیشبینی آن حكیم الهی بود
وقتی مؤمنین حوادث تلخ و فشــارهای
دشمنرامیبینندوچهرهیپلیدمخالفان
را میشناسند ،ایمانشان عمیقتر و به خدا
مطمئنترمیشوندوباخودشانمیگویند:
خدا و رســول به ما گفته بودند كه بر سر
این راه ،مشكالت و سختی و ترور و فشار و
دشمنی قرار دارد .آنچه خدا و رسول گفته
َّ
وعدناالل و
بودند ،واقع شــد؛ «قالوا هذا ما

رسوله» .امام عزیز ما ،آن قلب منور و نورانی
و آن زبان گویای حقایق ،از اول گفته بود كه
در این راه ،سختی و ترور و فشار و دشمنی
و تبلیغات وجود دارد .ما دیدیم كه هرچه
اتفاق افتــاد ،صحت پیشبینی آن حكیم
الهی و منورالقلب را نشان داد .پس راه ،راه
درستیبود؛زیراایمانمردملحظهبهلحظه
عمیقتر میشد68/4/11 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

مورد اعتقاد او بود صریح بیــان میکرد ،چون
اتّکاءبهخداداشت،نهاینکهنمیدانستقدرتها
بدشانمیآید،نهاینکهنمیدانستآنهاعصبانی
میشوند ،میدانست ا ّما به قدرت الهی ،به کمک
الهی ،به نصرت الهی باور داشت94/3/14 .

آرمان

امام

دوپرچمیکهامامخمینی
برافراشتهکرد

در جمعبندیِ توصیههای امام و شعارهای امام
و مطالباتی كه ایشــان از مردم ،از مســئوالن،
از آحاد مسلمانان جهان داشــتهاند ،دو پرچم
برافراشته را در دســت امام مالحظه میكنیم:
یك پرچم عبارت است از پرچم احیاء اسالم؛ به
عرصه آوردن این قدرت عظیم و الیتناهی .پرچم
دوم ،پرچم عزت و سربلندی ایران و ایرانی .این
دو تا پرچم برافراشتهی به دست قدرتمند امام
بزرگوار ماســت .پرچم اول كه در حقیقت یك
بعد از دعوت امام و نهضت امام است ،مربوط به
امت بزرگ اسالمی است .پرچم دوم هم اگرچه
كه مربوط به ملت ایران اســت ،مربوط به ایران
و ایرانی اســت ،اما چون یك تجربهی عملی از
تحرك حیاتبخش اســام اســت ،برای امت
اسالمی امیدآفرین و حركتساز است .چون این
عملی بیداری
نهضت بزرگ در ایــران تجربهی
ِ
اسالم و تحقق اسالم بود ،بنابراین اگرچه كه به
طور مستقیم مربوط به ایران و ایرانی است ،اما
نتیجهی آن باز برای امت اســام دارای ارزش و
اهمیت است88/3/14 .

ایستادگی

امام

وقتی ایمان در کسی قوی شد
تنها هم بماند میرود
اینکه دیدید امام بزرگوار ما ایستاد؛ خب ،امام
ا ّول کار تنهــا بود ،بعدها مــردم آمدند ،بعدها
خواص آمدند و تودهی مــردم آمدند؛ از همان
ا ّول که تنها بود محکم ایســتاد ،تــا آخر هم
میگفت که اگر همه هم پشــت به من بکنند
من این راه را خواهــم رفت ،خدا به پیغمبرش
هم میفرماید که اگر تو تنها هــم بودی باید
بروی جهاد؛ تک و تنها هم بــودی باید بروی
ِتال»،
ِنین َعلَی الق ِ
«حــ ّ ِر ِ
المؤم َ
جهاد؛ البتّه َ
ض ُ
به دیگران هم بگو ا ّمــا اگر تنها هم ماندی باید
بروی؛ این بهخاطر ایمان است ،وقتی ایمان در
کسی قوی شد تنها هم بماند میرود .آنوقت
این مشکالتی که حاال گوشه کنار پیدا میشود
که یکی طعنــهای میزند ،یکــی یک حرفی
میگوید ،یکی یک مخالفتــی میکند ،اینها
دیگر در ســر راه ،مانع به حســاب نمیآید.
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