
فردای آن شبی که امام عزیز به جوار رحمت الهی پیوسته 
بودند، سحرگاه در حالت التهاب و حیرت، تفألی به قرآن زدم؛ 
ا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َفلَُه َجَزاًء  این آیه ی شریفه ی سوره ی کهف آمد: »َوأََمّ
الُْحْسَنی َوَسَنُقوُل لَُه ِمْن أَْمِرنَا یُْســًرا«، دیدم واقعا مصداق کامل این آیه، 
همین بزرگوار است. ایمان و عمل صالح و جزای حسنی، بهترین پاداش 
برای اوست.68/3/16 حقیقتا این فصل ده ساله ی تاریخ انقالب ما، عجیب و 
تکرارنشدنی است... این ایام، درست ده سال و چند ماه، به اندازه ی مدت 
رهبری رسول خدا در مدینه طول کشید. حوادث چقدر شبیه به هم اتفاق 

می افتند. وقتی رسول خدا از مکه به مدینه تشریف آوردند، مردم یثرب که 
تازه مسلمان شــده بودند، به اســتقبال پیامبر رفتند. آنها در نقطه ای 
ایســتادند، گردن ها را کشــیدند و چشــم ها را تیز کردنــد، تا ببینند 
محبوب شان کی وارد شهر می شود. در ایران شبیه این حادثه اتفاق افتاد. 
آن روز تاریخی که امام وارد کشــور شدند و سوار بر اتومبیل در خیابان ها 
حرکت کردند، زن و مرد موانع را در می نوردیدند و خودشان را به اتومبیل و 
امام می رساندند، تا چهره ی رهبر عزیزشان را ببینند. روز رحلت پیامبر در 
مدینه غوغا بود. شبیه آن حادثه، در کشور ما تکرار شده است. شاید بتوان 

گفت که اخالص و عالقه و وفاداری عموم مردم ما نســبت به مردم زمان 
پیامبر، خیلی بیشتر است. 68/3/18

امام ما را زنده کرد
آن روز که مجلس خبرگان اسم بنده را آورد، من آنجا پشت تریبون رفتم و 
گفتم: شما چه کار می کنید؟! به آقایان خبرگان گفتم: چه کار می کنید؟! 
این چه کاری است؟! چرا مرا مطرح می کنید؟! می دانید که از کجا به کجا 
می آیید؟! چه کس با آن شخصیت عظیمی که مثل یک الماس بی نظیر 
اســت و آدمی اگر در همه کان های الماس عالم از اوایل تا به حال بکاود، 
دیگر نظیرش را پیدا نمی کند، قابل مقایسه است؟ 77/2/28 ما 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 

کرد. 68/4/19
خدا را شــکر می کنیم که در بودن امام، که دل همه ی ما به او قرص بود - 
یعنی وقتی امام بود، آدم از هیچ چیز واقعا نمی ترسید - خدا همه ی شکل ها 
و همه ی رنگ ها را به ما نشــان داد تا اگر بعد از امام، هر یک از آن رنگ ها 
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 می شود، بنده، 
هم به حافظه ی خودم مراجعه می کنم و هم به یادداشت های خودم که از 
آن زمان دارم؛ می بینم عجب! تبلیغاتی که آن زمان شده، چند برابر بیشتر 
از تبلیغات زمان حال بوده است. هر وقت می شنویم در جایی جلسه ای یا 
هیئتی از سران کشورها، علیه جمهوری اسالمی بوده است، بنده به حافظه 
و به یادداشتهایم مراجعه می کنم، می بینم 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 اســتوانه ی عظیم و آن رکن رکین، که انسان هرچه هم ضعف داشت 

می توانست به او مراجعه کند و خودش را قوی سازد. 71/9/3

اصولی که امام بر آنها متکی بود
1- اسالم ناب: اولین و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام، مسئله ی 
اسالم ناب محمدی اســت؛ یعنی اسالم ظلم ستیز، اســالم عدالتخواه، 
اسالم مجاهد، اسالم طرف دار محرومان، اسالم مدافع حقوق پابرهنگان 
و رنج دیدگان و مستضعفان. در مقابل این اســالم، امام اصطالح »اسالم 
آمریکائی« را در فرهنگ سیاســی ما وارد کرد. اســالم آمریکائی یعنی 
اسالم تشریفاتی، اسالم بی تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زیاده خواهی، 
اسالم بی تفاوت در مقابل دست اندازی به حقوق مظلومان، اسالم کمک به 
زورگویان، اسالم کمک به اقویا، اسالمی که با همه ی این ها می سازد. این 
اسالم را امام نام گذاری کرد: اسالم آمریکائی. فکر اسالم ناب، فکر همیشگی 
امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران جمهوری اسالمی نبود؛ منتها تحقق 
اسالم ناب، جز با حاکمیت اسالم و تشکیل نظام اسالمی امکان پذیر نبود. 

 89/3/14
2- اعتماد به وعده الهی: اتّکاء امام به نصرت الهی بود؛ همه ی تالش خود را 
می کرد، با همه ی وجود در میدان بود، اّما امید او بسته ی به نصرت الهی 
و به قدرت الهی و تکیه ی او به قدرت الهی بود. امام به اِحدی الُحســَنیین 
 3  اعتقاد واقعی داشــت -ما لنا اّل اِحدی الُحســَنیین- و معتقد بود
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دو پرچمی که امام خمینی
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مردی که ما را بیدار کرد
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ماجرای یک دیدار فراموش نشدنی
روایتی از ارتباط آیت اهلل خامنه ای با امام خمینی در سال های اول نهضت
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»ما حقیقتاً 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 آیت اهلل خامنه ای درباره ی امام خمینی)ره( و بیانگر احساس و اعتقاد و 
ایمان شاگرد نسبت به استاد و مقتدا و مراد خویش است. نشریه ی خط حزب اهلل به مناسبت سالگرد عروج روح ملکوتی امام خمینی رحمه اهلل در اطالع نگاشِت پیش  رو به نحوه ی آشنایی و 

ارتباط آیت اهلل خامنه ای با ایشان در مقطع آغاز و شکل گیری نهضت امام خمینی پرداخته است. گفتنی است راوی کل این متن، رهبر انقالب می باشند.

ماجرای یک دیدار فراموش نشدنی

]نخستین بار[ وقتی در مشهد بودم، نام امام خمینی را شنیدم. ایشان آن زمان به »حاج آقا 
روح اهلل« معروف بودند و شــهرت ایشــان در میان طالب، به خاطر جدیت در تدریس بود. 
هرطلبه ی جوانی که در درس جدیت و کوشایی داشت، مشتاق شرکت در دروس ایشان در 
حوزه ی قم بود. پس از آنکه در سال ۱۳۳۷ به قم رفتم، در دروس اصول فقه امام شرکت کردم 
و این درس ها را طی شش ســالی که در قم بودم، ادامه دادم. در دروس فقه امام هم شرکت 
کردم، ولی در همه ی ســال ها نه. امام خمینی )ره( با پدرم ]آیت اهلل ســیدجواد خامنه ای[ 
دوست بود. هرگاه قصد سفر به مشهد داشتم، برای خداحافظی نزد ایشان می رفتم و ایشان 
هم می خواست که سالمش را به پدرم برسانم. همچنین در بازگشت از مشهد هم نزد ایشان 

می رفتم و ایشان حال پدرم را جویا می شد.
وقتی نهضت امام آغاز شد، کاماًل برای پیوستن به زیر پرچم ایشان آماده بودم؛ چون همه ی 
آنچه را که می خواستم، در این نهضت یافتم. به یاد دارم یک سال پس از نهضت امام، از یکی 
از کوچه های قم می گذشتم که دیدم دومین اعالمیه ی امام را بر در ورودی مدرسه ی حجتیه 
]قم[ چسبانده اند. 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 می زد. 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 می ایستد. 

به دنبال حادثه ی فیضیه، امام غوغا و شور و 
هیجانی به پا کرد. برای افشای اقداماتی که 
رژیم در مدرسه ی فیضیه مرتکب شده بود، 
و نیز آگاه ســازی مردم نسبت به نقشه ی 
رژیم برای ســرکوب علمای دین، پیروان 
امام تالش های خود را گســترده تر کردند. 
سپس امام برای ماه محرم برنامه ریزی کرد. 
برنامه ی امام بدین ترتیب بود که از روز هفتم 

محرم، خطبا بر بالی منبر کارهای رژیم را افشا کنند، و هیئت های عزاداری مردمی هم 
از تاسوعا این کار را انجام دهند. برنامه به اطالع علما و مراجع رسید. من هم از جمله ی 
کسانی بودم که برنامه را ابالغ می کردند. امام )قدس اهلل روحه( مرا به مشهد فرستاد تا آقای 
میالنی و آقای قمی را از تصمیم ایشان مطلع کنم. بعد در آغاز محرم رهسپار بیرجند شدم 
تا طبق برنامه ی امام، در آنجا دست به افشاگری علیه رژیم شاه بزنم. نقشه ی امام برای 
برانگیختن احساسات توده های مردم با موفقیت روبرو شد و مجالس روضه به صورت 

آتشفشان هایی انفجارآمیز علیه ستم و ستمگران، اعم از شاه و اعوان و انصارش درآمد. 

در این جو سرشـار از خشـم و ناخشـنودی علیه قدرت حاکمه، و لبریز از احساسـات 
اسـالمی و انقالبی، اعالم شـد کـه امـام روز عاشـورا منبر خواهـد رفـت. دل ها همه 
متوجـه قم شـد تا ببیننـد امـام چـه خواهـد گفـت. در روز موعـود، امام سـخنرانی 
تاریخـی شـگفت آور خـود را ایراد کـرد. بـه گمـان هیچ کس خطـور نمی کـرد 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 مـزدوران 
رسـوای خود مدرسـه ی فیضیـه را سـرکوب کرد. این اسـرائیل اسـت که مـا و مردم 
مـا را نابـود کـرده و می خواهد بـر اقتصاد مـا سـلطه بیابـد، کشـاورزی و بازرگانی ما 
را از میـان ببـرد... ای شـاه! من تـورا نصیحـت می کنـم. از این کارها دسـت بـردار... 
امیـدوارم روزی نرسـد کـه ناگزیر شـوی از ایـران بـروی، و مردم بـه خاطـر رفتِن تو 
خدا را شـکر کننـد! ...با سرنوشـت ملـت بـازی نکـن... در برابـر روحانیت نایسـت... 
تـو را نصیحـت می کنـم...« قضیـه ی پانـزده خـرداد بزرگ تریـن حادثه ای بـود که 
در قـرن حاضر در کشـور ما، میـان مـردم و رژیم حاکـم اتفاق افتـاده بـود. در پانزده 
خـرداد، سـخنرانی امـام رضوان اهلل علیـه در قـم و در روز عاشـورا، آن چنـان ولوله ای 
ایجاد کـرد که یک شـورش عظیـم مردمی، بـدون هیچ گونـه رهبری مشـّخصی در 

تهران، فـردا و پس فـردای آن روز بـه راه افتـاد... 77/2/22

روایتی از ارتباط آیت اهلل خامنه ای با امام خمینی در سال های اول نهضت

حاج آقا روح اهلل! 1

سفیر امام 2

بزرگ ترین حادثه قرن حاضر 3
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که اگر کار را برای خدا بکنیم، درِ ضرر بسته است؛ اگر کار  1

برای خدا انجام بگیرد، هیچ گونه ضرری متوّجه و عاید نخواهد 
شد. 97/3/1

3- اعتقاد به مردم: 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 زمامداران. 92/3/14 
مردمی بودن، یعنی این انقالب از سوی مردم وفادارانه مورد 
حمایت قرار بگیرد... اگر حضور مردم نمی بود، اگر فاصله ی 
بین مردم و نظام ایجاد میشــد، نظام نمیتوانست در مقابل 
دشمنان مقاومتی بکند. این حضور مستحکم مردم است که 

پشتوانه ی ایستادگی مسئولن است. 89/7/27
4- حمایت 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 طولنی و بلندمدت طاغوت ها، 
آنها را از جهات مختلف، به اســتضعاف و ضعف دچار کرده 
است. این، راه ماست. این، آن راهی است که امیرالمؤمنین )ع( 
پیمود. این، آن راهی است که امام و معلم و رهبر عظیم الشأن 
این انقــالب، آن را از علی )ع( درس گرفــت و پیش پای ما 

گذاشت. باید در آن راه حرکت کنیم.69/11/10
5- استکبارستیزی: امام در اینکه ما با نظام سلطه مخالفیم، 
هیچ پرده پوشی نکرد. نظام سلطه یعنی آن نظام بین المللی ای 
که مّتکی است به تقسیم دنیا به سلطه گر و سلطه پذیر؛ امام 
قاطعاً این را رد کرد. آن نظام سلطه هم در شکل کامل خود 
تجّسم و تجّسد پیدا می کند در رژیم و دولت کنونی ایالت 
مّتحده ی آمریکا؛ لذا امام صریحــاً در مقابل آمریکا موضع 
گرفت. موضع گیــری ما در مقابل آمریکا به مناســبت این 
نیست که اینها یک ملّتی باشــند که ما با این ملّت مخالف 
باشیم یا خصوصّیات نژادی تأثیری داشته باشد؛ مسئله اینها 
نیست؛ مسئله این است که منش و ذات و رفتار دولت ایالت 
مّتحده ی آمریکا، مداخله گری و ســلطه گری است؛ امام در 

مقابل این، موضع صریح و شّفاف گرفت. 92/11/19
6- حفظ وحدت ملی و پرهیــز از تفرقه: اگر دیدید دشــمن 
برای شــما کف می زند، نگاه کنید اشکال کارتان کجاست. 
امام فرمودند وای از آن روزی که دشــمن از ما تعریف کند! 
82/11/24 آن چیزی که می تواند جلو تهاجم گســتاخانه ی 
امریکا را بگیرد، فقط و فقط وحدت ملی و وحدت کلمه است. 
آنها در هر جا بخواهند قدم بگذارند، اول باید ایجاد تفرقه کنند. 
وســیله ی موفقیت آنها، وجود اختــالف در صفوف داخلی 
ملتهاست. هر جا توانسته اند زورگویی و اعمال خشونت کنند، 
اگر دقت کنید، می بینید بین صفوف ملت شکاف وجود داشته 
است. آن جایی که وحدت کلمه باشد، اینها جرأت نمی کنند 
نزدیک شوند. عالج مقابله با تهدیدهای امریکا عبارت است از 
وحدت ملت، وحدت مسؤولن، 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 

این ملت است. 81/3/14
خدا را شــکر می کنیم که امام را به ما داد و محبت ایشــان 
را در دل هــای ما قرار داد، شــخصیت امام را در چشــم ما 
روشن و شــیرین کرد و دل های ما را در این جهت قرار داد. 
 این نعمت بزرگی است که خدا به ما داده است. خدا را شکر

 می کنیم. 78/3/8  

عصر روز عاشــورای ۱۳۸۳ قمری، مصادف با ۱۳ خرداد 
۱۳۴۲ امام 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، آن قــدر کوچک که امام قادر نبود 
نماز را در آنجا ایســتاده بخواند. امام در آنجا دو شب ماند 
و بعداً به زندان دیگری انتقال یافــت و دو ماه در آنجا بود. 
سپس یک باره ایشان را آزاد کردند و به مدت یک روزونیم 
آزاد ماند که طی آن در خانه ای در تهران اقامت گزید. وقتی 
مردم خبر آزادی ایشان را شنیدند و از محل اقامت ایشان 
آگاه شدند، گروه گروه و تک تک به سوی آن خانه شتافتند، 
چنانکه همه ی خیابان ها و کوچه های منطقه پر از جمعیت 
شد. رژیم احساس خطر کرد. لذا امام را به یک محل اقامت 
اجباری در منطقه ی قیطریه در شمال تهران منتقل کردند 
که حدود هشت ماه در آنجا ماند و در اوایل سال ۱۳۴۳ آزاد 

شد و به قم بازگشت. 

نخستین زندان من، هم زمان با دستگیری امام و قیام 
۱۵ خرداد بود، و دومین زنــدان من با حضور امام در 
قیطریه هم زمانی داشــت. از زندان که خارج شدم، 
شنیدم برخی روحانیون جوان که در بازداشتگاه های 
مختلف زندانی بودنــد، چند روز پیــش از من آزاد 
شده اند و ساواک، آنها را برای مالقات با امام خمینی، 
به محل اقامت اجباری ایشان در محله ی قیطریه ی 
تهران برده اســت. ساواک می خواســت 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 
اجازه ی مالقات بدهند. آدرس را به دست آوردم و به 
قیطریه رفتم. پُرسان پُرســان آمدم و رسیدم به آنجا 
[محل اقامت امام]... یــک زمین افتاده ی بزرگی بود. 
انتهای آن زمین یک در بود که آن درِ 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: 
می خواهی چه کار؟ گفتم: من تــازه از زندان آمده ام 
و می خواهم 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. بالخــره توافق کردند که به من 
اجازه دهند فقط برای ده دقیقه وارد شــوم. در زدم 
حاج آقا مصطفی - فرزند امام- در را باز کرد و از دیدن 
من دچار شگفتی شد. از من پرسید: ِکی آزاد شدید؟ 
گفتم: دو روز پیش. وارد یکی از اتاق ها شدم و نشستم.

دیدم حاج آقا وارد شد... واقعاً عجیب محبت این مرد 
همیشه در دل ما بود. نشســتیم. من گریه ام گرفت. 
احساســاتی که در دلم محبوس مانــده بود، غلیان 
کرد و عواطفم در برابر امام ســرریز شد. نمی توانستم 
حرف بزنم. ناراحــت بودم که حال [ممکن اســت] 
ایشــان خیال کنند چون من زندان بوده ام، گریه ام 
آمده؛ [و] تصور نکنند که به خاطر شوق دیدار ایشان 
است. می خواســتم خودم را نگه دارم... نمی شد. هی 
می خواستم حرف بزنم، نمی شــد. بالخره با زحمت 
زیاد [توانســتم.] ایشان هم ســاکت بودند و تماشا 
می کردند. مالطفتــی کردند کــه احوال تان چطور 
است. برای آقا وضع امت و دوستان را در غیاب ایشان 
بیان کردم و گفتم امسال ماه رمضان ما به خاطر نبودن 
شــما از بین رفت و حیف شــد و هدر رفت. خواهش 
می کنم برنامه ای بریزید که محــرم آینده مان از بین 
نرود؛ حیف است... یادم نیست ایشان چه گفت؛ مثال 
تشویق کرد... گفتم ده دقیقه بیشتر وقت نگرفته ام و 
چند دقیقه بعد از منزل ایشان خارج شدم. هیچ وقت 
یادم نمی رود، آن محبت ها و لطــف و صفایی که در 

دیدار ایشان بود.

بازداشت امام  4
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امام ایستادگی  

اصلی که موجب می شد امام در 
برابر قدرت ها بایستد               
یکی از اصول امام اتّکال به کمک الهی، اعتماد به 
صدق وعده ی الهی، و نقطه ی مقابل، بی اعتمادی 

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

مورد اعتقاد او بود صریح بیــان می کرد، چون 
اتّکاء به خدا داشت، نه اینکه نمی دانست قدرت ها 
بدشان می آید، نه اینکه نمی دانست آنها عصبانی 
می شوند، می دانست اّما به قدرت الهی، به کمک 

الهی، به نصرت الهی باور داشت.   94/3/14 

نگاه امام زنان در  

اینکه دیدید امام بزرگوار ما ایستاد؛ خب، امام 
اّول کار تنهــا بود، بعدها مــردم آمدند، بعدها 
خواص آمدند و توده ی مــردم آمدند؛ از همان 
اّول که تنها بود محکم ایســتاد، تــا آخر هم 
می گفت که اگر همه هم پشــت به من بکنند 
من این راه را خواهــم رفت، خدا به پیغمبرش 
هم می فرماید که اگر تو تنها هــم بودی باید 
بروی جهاد؛ تک و تنها هم بــودی باید بروی 
ِض الُمؤِمنیَن َعلَی الِقتاِل«،  جهاد؛ البّته »َحــِرّ
به دیگران هم بگو اّمــا اگر تنها هم ماندی باید 
بروی؛ این به خاطر ایمان است، وقتی ایمان در 
کسی قوی شد تنها هم بماند می رود. آن وقت 
این مشکالتی که حال گوشه کنار پیدا می شود 
که یکی طعنــه ای می زند، یکــی یک حرفی 
می گوید، یکی یک مخالفتــی می کند، اینها 
دیگر در ســر راه، مانع به حســاب نمی آید.      

 95/4/12

در جمع بندِی توصیه های امام و شعارهای امام 
و مطالباتی که ایشــان از مردم، از مســئولن، 
از آحاد مسلمانان جهان داشــته اند، دو پرچم 
برافراشته را در دســت امام مالحظه می  کنیم: 
یک پرچم عبارت است از پرچم احیاء اسالم؛ به 
عرصه آوردن این قدرت عظیم و لیتناهی . پرچم 
دوم، پرچم عزت و سربلندی ایران و ایرانی. این 
دو تا پرچم برافراشته ی به دست قدرتمند امام 
بزرگوار ماســت. پرچم اول که در حقیقت یک 
بعد از دعوت امام و نهضت امام است، مربوط به 
امت بزرگ اسالمی است. پرچم دوم هم اگرچه 
که مربوط به ملت ایران اســت، مربوط به ایران 
و ایرانی اســت، اما چون یک تجربه ی عملی از 
تحرک حیات بخش اســالم اســت، برای امت 
اسالمی امیدآفرین و حرکت ساز است. چون این 
نهضت بزرگ در ایــران تجربه ی عملِی بیداری 
اسالم و تحقق اسالم بود، بنابراین اگرچه که به 
طور مستقیم مربوط به ایران و ایرانی است، اما 
نتیجه ی آن باز برای امت اســالم دارای ارزش و 

اهمیت است.    88/3/14 

جوان ها باید 
وصیت نامه امام 

را بخوانند
توصیـه  جوان هـا  بـه 
وصّیت نامـه  ی  می کنـم 
امـام را بخوانیـد؛ شـما 
اّمـا  ندیده ایـد  را  امـام 
امـام مجّسـم در همیـن 
و  بیانـات  وصّیت نامـه، 
گفتارهـا اسـت. محتوای 
آن امامـی کـه توانسـت 
بدهـد،  تـکان  را  دنیـا 
همیـن چیزهایی اسـت 
کـه در ایـن وصّیت نامـه 
و ماننـد اینهـا هسـت.  

95 /8 /26

قرائت وصیت نامه  امام خمینی توسط آیت اهلل خامنه ای، 68/3/14

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 نمی فهمیدیم 
- همچنان که امام نقش مردم را فهمید. امام تأثیر حضور مردم را درک کرد، آن وقتی 
که هیچ کس درک نمی کرد... امام نقش زنــان را فهمید؛ واّل بودنــد بزرگانی از علما 
که ما با اینها بگومگو داشــتیم، که اصاًل زن ها در تظاهرات شرکت بکنند یا نکنند! آنها 
می گفتند ز نها در تظاهرات شــرکت نکنند. آن حصار محکمی که انســان به او تکیه 
می داد، خاطرجمع می شد، تا بتواند در مقابل اینجور نظراتی که از مراکز مهمی هم ارائه 

می شد، بایستد، حصار رأی امام و فکر امام و عزم امام بود.     90/10/14 

دو پرچمی که امام خمینی 
برافراشته کرد

اول کسی که نقش زنان را فهمید امام بود

پیش بینی های امام

وقتی مؤمنین حوادث تلخ و فشــارهای 
دشمن را می بینند و چهره ی پلید مخالفان 
را می شناسند، ایمانشان عمیق تر و به خدا 
مطمئن تر می شوند و با خودشان می  گویند: 
خدا و رســول به ما گفته بودند که بر سر 
این راه، مشکالت و سختی و ترور و فشار و 
دشمنی قرار دارد. آنچه خدا و رسول گفته 
بودند، واقع شــد؛ »قالوا هذا ما وعدنااهللَّ و 

رسوله«. امام عزیز ما، آن قلب منور و نورانی 
و آن زبان گویای حقایق، از اول گفته بود که 
در این راه، سختی و ترور و فشار و دشمنی 
و تبلیغات وجود دارد. ما دیدیم که هرچه 
اتفاق افتــاد، صحت پیش بینی آن حکیم 
الهی و منورالقلب را نشان داد. پس راه، راه 
درستی بود؛ زیرا ایمان مردم لحظه به لحظه 

عمیق تر می شد.    68/4/11 

ما دیدیم که هرچه اتفاق افتاد
 صحت پیش بینی آن حكیم الهی بود

از نظر امام معیار قضاوت 
حال کنونی افراد است 

وقتی ایمان در کسی قوی شد 
تنها هم بماند می رود

یــک نکتــه ی اساســی در مــورد خــط 
امــام و راه امــام ایــن اســت کــه امــام 
ــخاص  ــورد اش ــاوت در م ــود قض ــا فرم باره
بایــد بــا معیــار حــال کنونــی اشــخاص 
ــه  ــورد توج ــخاص، م ــته ی اش ــد. گذش باش
نیســت. گذشــته مــال آن وقتــی اســت 
ــان  ــد. انس ــوم نباش ــی معل ــال فعل ــه ح ک
بــه آن گذشــته تمســک کنــد و بگویــد: 
ــم  ــال ه ــوده، ح ــوری ب ــاًل اینج ــوب، قب خ
ــی  ــال فعل ــر ح ــت. اگ ــور اس ــد همان ج لب
اشــخاص در نقطــه ی مقابــل آن گذشــته 
بــود، آن گذشــته دیگــر کارائــی نــدارد. 
ایــن همــان قضاوتــی بــود کــه امــام 
امیرالمؤمنیــن )(بــا جنــاب طلحــه و 

جنــاب زبیــر کــرد.  89/3/14 

انگیزه هایی برای تحریف 
شخصیت امام وجود دارد 

در بـاب امـام و دربـاره ی ایـن مرد بـزرگ، در 
طـول ایـن سـال ها سـخنان زیـادی را افـراد 
آنچـه در  مّطلـع بیـان کرده انـد ولـی اّولً 
بـاب امـام و انقـالب -کـه اینهـا بـه هـم گره 
خورده انـد و یاد امـام و نـام امام از نـام انقالب 
جـدا نیسـت- گفتـه شـده اسـت، همـه  ی 
مسـائل مربـوط بـه امـام و انقـالب نیسـت؛ 
ناگفته  هایـی وجـود دارد کـه بایـد به مـرور 
در ذهنّیـت جامعـه قـرار بگیـرد. ثانیـاً آنچه 
هـم در بـاب انقـالب و در بـاب امـام گفته  اند 
و گفته  ایـم و تکـرار کرده  ایـم، بایـد مـرور 
بشـود، باید مجـّدداً تکـرار بشـود؛ چـون اگر 
یک حقیقتـی بارها تکرار نشـود و بـا جزئّیات 
و خصوصّیـات ذکـر نشـود، گمـان تحریـف 
این حقیقـت به مـرور وجـود دارد. اکثر شـما 
می دانیـد کـه انگیزه  هایـی بـرای تحریـف 
-کـه  انقـالب  تحریـف  و  امـام  شـخصّیت 
بزرگ  تریـن هنـر امـام بزرگـوار بود- هسـت. 
ما بایـد تکـرار کنیـم حقایقـی را کـه در باب 
امـام و در بـاب انقـالب گفته ایـم، بـاز هـم 
بگوییـم و تکـرار کنیم و مجـال تحریـف را از 

96/3/14 بگیریـم.   تحریف  کننـدگان 


