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مقام  گفته  به  که  است  زنده ای  همیشه  حقیقت  خمینی)ره(  امام 
معظم رهبری، عزت و امنیت پایدار، رشد و توسعه و اعتالی معنوی 
و اخالقی ملت ایران در گرو عمل مسئوالن و مردم به توصیه ها و 

وصیت نامه امام خمینی )ره( است.
مناسبت  به  و  سفرکرده،  عزیز  آن  رحلت  سالگرد  آستانه  در 
خمینی)ره(،  امام  حضرت  مکتب  و  شخصیت  جایگاه  بزرگداشت 
دانشگاهی  جهاد  سازمان  فرهنگی  مطالعات  و  نیازسنجی  دفتر 
تهران، مجموعه ای از بیانات مقام معظم رهبری را گرد آورده که 
پرداخته  ایشان  حیات  و  اخالق  منش،  امام)ره(،  مکتب  تبیین  به 
است. امروزه، مهم ترین وظیفه، انتقال سالم مکتب امام)ره( به نسل 
های آینده است. بی تردید، بیانات مقام معظم رهبری، معتبرترین 
منبع و مرجعی است که می توان حقیقت مکتب و شخصیت امام را 

از آن طریق شناخت.
فرهنگی  معاون محترم  ویژه  از حمایت های  است،  اینجا الزم  در 
تهران،  دانشگاهی  جهاد  سازمان  محترم  رئیس  دانشگاهی،  جهاد 
والیت  و  اسالمی  انقالب  امام)ره(،  دانشجویی  ـ  فرهنگی  مرکز 
فقیه، و نیز معاونت فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه پیام نور که چاپ 

این اثر را برعهده گرفته است، سپاسگزاری کنیم.
و  دانش  جهاد،  عرصه  تالشگران  همه  توفیق  متعال،  خداوند  از 

فرهنگ را در راه اعتالی مکتب امام و انقالب خواستاریم.

سرآغاز



ایران كه مریدان قدیم و  امروز بزرگترین وظیفه ی ما ملت 
اولین یاران امام خمینی )ره( بودیم، این است كه درسهای 
كبیر  رهبر  عظیم  كنیم. شخصیت  مرور  را  بزرگوار  امام  آن 
انقالب و جوهر درخشانی كه همه ی دنیا را تحت تأثیر قرار 
داد، در درسها و بیانات و رهنمودهای او آشكار شده است. 
خیلی  عظیم  آن شخصیت  كامل  شناخت  با  ما  همه ی  البته 
فاصله داریم و بدون مبالغه و اغراق باید گفت كه هنوز ابعاد 
بسیاری از شخصیت آن روح ملكوتی و انسان بزرگ و واال 

برای ما شناخته شده نیست.
ما از نزدیك قضایا را می دیدیم و همه ی كسانی كه از چنین 
قدرت  آسانی  به  می گیرند،  قرار  وقایع  كنار  در  فاصله یی 
ابعاد  تحلیل  و  شخصیت  آن  جمع بندی  ندارند.  جمع بندی 
تأمل الزم  تدبر و  بزرگ و واال، قدری  انسان  آن  گوناگون 
دارد، كه به این زودیها برای ما كه در عصر امام  و نزدیك به 
او بودیم، میسر نخواهد شد؛ ولی بیانات آن بزرگوار برای ما 
درس است، و درس چیزی است كه در دسترس و اختیار 

ماست.
تدبر در درسهای آن بزرگوار، خواهد توانست ما را با ابعاد 
ما  بر  را  راه  و  كند  آشنا  عظیم الّشأن  راحل  آن  شخصیت 
بنمایاند. این درسها را نمی شود در چند جمله خالصه كرد. 
در هر بخشی از زمان و در هر حادثه یی از حوادث، یكی 

بزرگترین وظیفه مریدان و یاران امام خمینی



امام در کالم رهبر*6

از آن درسها می تواند به عنوان رهنمود راهگشای ما باشد.
و  ما  كشور  برای  جهان  در  امروز  كه  شرایطی  به  توجه  با 
آمده  وجود  به  عالم  اذهان  در  ایران  ملت  عظیم  موقعیت 
قدردانی  از  است  عبارت  امام عزیزمان  بزرگ  است، درس 
از وحدت و انسجامی كه به اراده ی الهی برای ما پیش آمد. 
ده ساله ی  دوران  اوقاِت  غالب  از  ایران  ملت  دلهای  امروز 
روح  بركات  از  هم  این  است؛  نزدیك تر  هم  به  انقالب 

ملكوتی امام بزرگوارمان بود.

***
1368/۰۴/15

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم



خیال  بعضی ها  شاید  زده ایم،  حرف  خیلی  امام  درباره ی 
آنچه  نه،  مبالغه حرف می زنیم؛ ولی  اغراق و  با  ما  كرده اند 
درباره ی امام بزرگوارمان گفته ایم، نه اغراق است، نه مبالغه 
توصیف  آنچه  از  بیش  است؛  واقعیت  از  بخشی  است؛ 
ما  بزرگوار و عزیز  امام  بدهیم،  ارائه  توانسته ایم  كرده ایم و 
دارای مضمون و معنا و مغز بود. آنچه در اختیار ملت ایران 
و در معرض دید و فكر ملتها در سراسر عالم است، ساخته 
و پرداخته ی آن دست توانا است. ما برای اینكه راه را درست 
برویم، باید نقشه ی معمار را بدانیم. اگر در یك بنای متعارف 
معمولی، نقشه در اختیار نباشد، نقشه ی اصلی معلوم نباشد، 
سازندگان و بنایان هرچه هم چیره دست باشند، ممكن است 
اشتباه كنند؛ باید نقشه ی اصلی را دانست تا بتوان براساس آن 
نقشه ی اصلی، اگر هنری در سازندگی و در احیاء هست، آن 
را به كار برد. نقشه ی او نقشه ای نبود كه فقط از ذهن انسان 
صادر بشود، قطعًا مؤیدمن عنداهلل بود؛ خود امام بزرگوار این 
آنچه  می گفت  او  بود؛ خود  معترف  آن  به  و  می دانست  را 
پیش آمده است با دست قدرت الهی است و درست فهمیده 
بینای او درست دیده بود. ما مواظب  بود و چشم بصیر و 
باشیم؛ آن نقشه را بشناسیم تا بتوانیم راه را ادامه بدهیم. اگر 
نقشه را ندانستیم، زاویه پیدا می كنیم؛ وقتی زاویه پیدا شد، 
روزبه روز هرچه پیش برویم، از راه اصلی و صراط مستقیم 

باید راه را گم نکنیم
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دور می شویم؛ وقتی از صراط مستقیم دور شدیم، از هدفها 
هدف  به  اینكه  برای  نمی رسیم؛  هدفها  به  می شویم،  دور 
اینكه راه را گم نكنیم،  باید راه را گم نكنیم؛ برای  برسیم، 
باشد، آن را  ما  باید نقشه ی اصلی و اساسی، جلوی چشم 
یك  بنای  امام،  اصلی  كار  امام،  نقشه ی  بدانیم.  و  بشناسیم 
نظم مدنی - سیاسی براساس عقالنیت اسالمی بود؛ مقدمه ی 
الزم این كار، این بود كه نظام پادشاهی - كه هم فاسد بود، 
در  این سه خصوصیت  بود؛  دیكتاتور  هم  بود،  وابسته  هم 
نظام پادشاهی وجود داشت: هم دچار فساد بود، فسادهای 
قدرتها  به  وابسته ی  هم  غیره؛  و  مالی  و  اخالقی  گوناگون 
به  وابسته ی  روز  یك  انگلیس،  به  وابسته ی  روز  یك  بود، 
آمریكا، حاضر بود منافع خود را و كشور را در مقابل منافع 
بیگانگان فراموش كند؛ و هم دیكتاتور بود، مستبد بود، رأی 
مردم، خواست مردم برای نظام پادشاهی مطرح نبود؛ هركدام 
از اینها یك فصِل بلند است، یك كتاب است - ]ریشه كن 
انجام  می خواست  امام  كه  بزرگی  كار  آن  مقدمه ی  شود[؛ 
بدهد، ریشه كن كردن این نظام فاسِد وابسته ی دیكتاتور بود؛ 
همت را بر این گماشت و نظام ریشه كن شد. در كشور ما 
او نظام  پادشاهی برود، به جای  این نیست كه نظام  مسئله 
پادشاهی یا شبه پادشاهِی دیگری بنشیند؛ مسئله این است كه 
آن خصوصیاتی كه نظام پادشاهی داشت باید ریشه كن می شد 
و امام بزرگوار ریشه كن كرد؛ سخنان امام، رهنمودهای امام، 

رفتار امام همه در این جهت است.
اساسی وجود  نكته ی  نظم مدنی و سیاسی دو  بنای آن  در 
دارد كه این دو نكته به هم پیوند خورده است؛ به یك معنا 
دو روی یك حقیقت است: یكی عبارت است از سپردن كار 
كشور به مردم از طریق مردم ساالری و از طریق انتخابات، و 
دوم اینكه این حركت - كه خود از اسالم سرچشمه گرفته 
بود و هرآنچه ناشی از حركت مردم ساالری و سپردن كار به 
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مردم است - باید در چهارچوب شریعت اسالمی باشد. این، 
دو بخش است، یا با یك نگاه، دو بُعد از یك حقیقت است. 

***

1393/۰3/1۴
بیانات در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت امام 

خمینی



از  را  انتخابات  ما،  بزرگوار  امام  كه  نكنند  گمان  افرادی 
فرهنگ غربی گرفت و آن را قاطی كرد با تفكر اسالمی و 
شریعت اسالمی؛ نه، اگر انتخابات و مردم ساالری و تكیه ی 
به آراء مردم، جزو دین نمی بود و از شریعت اسالمی استفاده 
قاطع،  و  آدم صریح  آن  نداشت؛  تقیدی  هیچ  امام  نمی شد، 
شریعت  لذا  است،  دین  جزو  این  می كرد.  بیان  را  مطلب 
اسالمی چهارچوب است؛ در همه ی قانونگذاری ها و اجراها 
و عزل ونصب ها و رفتارهای عمومی كه تابع این نظم سیاسی 
و مدنی است، باید شریعت اسالمی رعایت بشود. و گردش 
این نظام به وسیله ی مردم ساالری است؛ یعنی آحاد  كار در 
مردم نماینده ی مجلس را انتخاب می كنند، رئیس جمهور را 
انتخاب می كنند، وزرا را با واسطه انتخاب می كنند، خبرگان 
را انتخاب می كنند، رهبری را با واسطه انتخاب می كنند؛ كار، 
بزرگوار  امام  اصلی حركت  پایه ی  این،  است؛  مردم  دست 
است. این بنای عظیمی كه این بزرگوار گذاشت، متكی به این 
دو پایه است. التزام به شریعت اسالمی، روح و حقیقت نظام 
اسالمی است؛ این را توجه داشته باشند. شریعت اسالمی اگر 
در جامعه به طور كامل اجرا بشود، هم آزادی های عمومی و 
مدنی را - آزادی افراد را، آزادی فردی را - تأمین می كند، 
هم آزادی ملت را كه اسم آن استقالل است - استقالل یعنی 
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آزادی در ابعاد یك ملت، كه وابسته ی به كسی و به جایی 
نباشد؛ یك ملت آزاد یعنی ملتی كه به هرصورت تحت نفوذ 
و سیطره ی مخالفین خود یا دشمنان خود یا بیگانگان قرار 
ندارد - تضمین می كند، ]هم[ عدالت را در جامعه تضمین 
عنصر  چهار  این  می كند؛  تضمین  را  معنویت  هم  می كند، 
اصلی است: آزادی، استقالل، عدالت، معنویت. اگر شریعت 
در  اساسی  پدیده های  این  شد،  حاكم  جامعه  بر  اسالمی 
نظم جامعه ی اسالمی، خود را نشان می دهند. بنابراین امام 
اسالمی  كه روح جمهوری  را  اسالمی  ما شریعت  بزرگوار 
است، مورد تكیه قرار داده است؛ مردم ساالری دینی را هم 
كه یك وسیله و ابزار است كه آن هم متَخذ از شریعت است، 

مورد تكیه قرار داده.

***

1393/۰3/1۴
بیانات در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت امام 

خمینی



هیچ قدرت و غلبه ای در مكتب امام كه از تغلب و از اِعمال 
زور حاصل شده باشد، مورد قبول نیست. در نظام اسالمی 
قهر و غلبه معنا ندارد؛ قدرت معنا دارد، اقتدار معنا دارد، اما 
اقتدارِ برخاسته ی از اختیار مردم و انتخاب مردم؛ آن اقتداری 
كه ناشی از زور و غلبه و سالح باشد، در اسالم و در شریعِت 
اسالمی و در مكتب امام معنا ندارد؛ آن قدرتی كه از انتخاب 
مردم به وجود آمد، محترم است؛ در مقابل آن، كسی نبایستی 
سینه سپر بكند، در مقابل او كسی نباید قهر و غلبه ای به كار 
ببرد كه اگر یك چنین كاری كرد، اسم كار او فتنه است؛ این 
آن نسخه ی جدیدی است كه امام بزرگوار ما به دنیا عرضه 
افزود. در  را  این فصل مهم  ادبیات سیاسی عالم  به  كرد و 
از عناصر اصلی - همان طور كه  این نسخه ی جدید، یكی 
اشاره كردیم - به كمك مظلوم شتافتن و با ظالم مقابله كردن 
است؛ به كمك مظلوم باید رفت كه در دوره ی ما، در زمان 
ما، مصداق اتّم مظلومیت ملت فلسطین بود كه شما دیدید 
امام بزرگوار از روز اول تا آخر عمر، راجع به فلسطین تأكید 
این مسئله  تكیه كرد، حمایت كرد و وصیت كرد كه  كرد، 
به  كمك  نكنند؛  فراموش  كشور  مسئوالن  و  ایران  ملت  را 
دست اندازی های  نفی  ظالم،  مقابل  در  ایستادگی  و  مظلوم 
ظالم، انكار صریح هیبت و ابهت ظالم و شكستن این ابهت؛ 
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این هم یكی از بخشهای این نظام و این نسخه ی جدیدی 
است كه امام بزرگوار ما عرضه كرد. این یك خالصه ای و 
یك تصویر كوتاه و توصیف كوتاهی است از مجموعه ی آن 
نظم سیاسی و مبنایی ای كه امام بزرگوار ما پس از فروپاشی 
نظام پادشاهی به كشور آورد، عرضه كرد، مورد قبول قاطع 
مردم قرار گرفت، و تحقق پیداكرد؛ و این نسخه مثل خیلی 
از حرفهای سیاسی، در كتابها نماند؛ آمد در واقعیت، تحقق 
پیداكرد، تبلور پیداكرد؛ ملت ایران هم همت كردند، وفاداری 
نشان دادند، فداكاری كردند، این را حفظ كردند، نگه داشتند، 

و روزبه روز قوی تر كردند تا به امروز رسیده است.

***

1393/۰3/1۴
بیانات در مراسم بیست و پنجمین سالروز رحلت حضرت 

امام خمینی



امروز عرایض من در دو بخش است، كه امیدوارم بتوانم در مدت 
كوتاهی این دو بخش را عرض كنم. یك بخش، مروری است بر 
درس بزرگ امام بزرگوار ما؛ مروری بر مكتب ماندگار امام عزیز 
ایران  ایران است؛ سرمایه ای است كه ملت  ما كه ذخیره ی ملت 
است  توانسته  این سرمایه،  داشتن  در دست  با  آن،  بر  تكیه ی  با 
گذرگاه های دشواری را كه به طور معمول و متعارف در سر راه 
ملتی با چنین آرمانهائی قرار دارد، طی كند. یك بخش هم نگاه به 

مسائل منطقه است.
در باب مكتب امام، این نكته را ملت عزیز ایران كاماًل می دانند كه 
ارادت و محبت مردم به امام بزرگوار، صرفًا از نوع یك علقه ی 
قلبی و احساسی و عاطفی نیست. اگرچه از لحاظ احساسات و 
اما این همه ی مسئله  امام در دلها موج می زند،  عواطف، محبت 
نیست؛ بلكه ارادت مردم به امام بزرگوار، به معنی پذیرش مكتب 
امام به عنوان راه روشن و خط روشن حركت عمومی و همگانی 
كشور  كه  است  عملی  و  نظری  راهنمای  یك  است؛  ایران  ملت 
و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می رساند. در طول این 
سی و دو سال گذشته، عماًل هم همین بوده است. یعنی هر جا 
ما توفیق پیدا كردیم كه به توصیه های امام جامه ی عمل بپوشانیم، 
هر جا توانستیم خط انگشت اشاره ی امام را دنبال كنیم، توفیقات 
فراوانی نصیب ما شد. مردم با این چشم، به راه امام و خط امام و 
میراث ماندگار امام نگاه می كنند. در این سی سال، ملت ما توانسته 
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ملت  علیه  كند.  ایستادگی  توطئه ها  سنگین ترین  مقابل  در  است 
ایران توطئه ی نظامی بود، توطئه ی امنیتی بود، توطئه ی اقتصادی 
بود - این تحریمهای گسترده در طول این سی سال وجود داشته 
است - توطئه ی تبلیغاتی بود - امپراتوری گسترده ی رسانه ای و 
تبلیغات، علیه ملت ایران به طور كامل مشغول كار و تحریك بوده 
است - توطئه ی سیاسی بود. ملت ایران به بركت مكتب امام و راه 

امام، در مقابل این توطئه ها ایستادگی كرد.
دارای  است،  مجموعه  یك  است،  كامل  بسته ی  یك  امام  مكتب 
ابعادی است؛ این ابعاد را باید با هم دید، با هم مالحظه كرد. دو 
بُعد اصلی در مكتب امام بزرگوار ما، بُعد معنویت و بُعد عقالنیت 
با تكیه ی  امام بزرگوار ما صرفًا  بُعد معنویت است؛ یعنی  است. 
بر عوامل مادی و ظواهر مادی، راه خود را پی نمی گرفت؛ اهل 
ارتباط با خدا، اهل سلوک معنوی، اهل توجه و تذكر و خشوع و 
ذكر بود؛ به كمك الهی باور داشت؛ امید او به خدای متعال، امید 
پایان ناپذیری بود. و در بُعد عقالنیت، به كار گرفتن خرد و تدبیر 
و فكر و محاسبات، در مكتب امام مورد مالحظه بوده است. من 

نسبت به هر كدام، چند جمله ای عرض خواهم كرد.
بُعد سومی هم وجود دارد، كه آن هم مانند معنویت و عقالنیت، از 
اسالم گرفته شده است. عقالنیت امام هم از اسالم است، معنویت 
هم معنویت اسالمی و قرآنی است، این بُعد هم از متن قرآن و 
متن دین گرفته شده است؛ و آن، بُعد عدالت است. اینها را باید با 
هم دید. تكیه ی بر روی یكی از این ابعاد، بی توجه به ابعاد دیگر، 
جامعه را به راه خطا می كشاند، به انحراف می برد. این مجموعه، 
امام  است. خود  امام  معنوی  و  فكری  میراث  كامل،  بسته ی  این 
مراقب  هم  بود،  عقالنیت  مراقب  هم  رفتارش،  در  هم  بزرگوار 

معنویت بود، هم با همه ی وجود متوجه به بُعد عدالت بود.
من چند نمونه از مظهر عقالنیت امام عرض می كنم. اولین نمونه، 
یعنی  بود؛  نظام سیاسی كشور  برای  مردم ساالری  همین گزینش 
تكیه ی به آراء مردم. انتخاب مردم ساالری، یكی از مظاهر روشن 
عقالنیت امام در مكتب حیات بخش و نجات بخش او بود. قرنهای 
متمادی حكومتهای فردی بر كشور ما حكومت كرده بودند و حتّی 



بظاهر  و  آمد  به وجود  مشروطه  ایران جریان  در  كه  دورانی  در 
دیكتاتوری  و  استبداد  عماًل  در كشور رسمی شد،  قانون  جریان 
و  سخت تر  و  گزنده تر  گذشتگانشان  استبداد  از  پهلوی  دوران 
این  امام بزرگوار ما  این سابقه،  با  مصیبت بارتر بود. در كشوری 
امكان را پیدا كرد، این توفیق را یافت كه مسئله ی حضور مردم و 
انتخابات مردمی را به یك حقیقت نهادینه شده تبدیل كند. مردم 
ما هرگز مزه ی انتخابات آزاد را، جز در برهه های بسیار كوتاه در 
در  در یك چنین كشوری،  بودند.  نكرده  تجربه  صدر مشروطه، 
یك چنین فضائی، امام بزرگوار ما از اولین قدم، انتخابات را در 
كشور نهادینه كرد. بارها شنیدید كه در طول این سی و دو سالی 
كه از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، در حدود سی و دو یا سی 
و سه انتخابات در كشور اتفاق افتاده است، كه مردم آزادانه پای 
صندوقهای رأی آمدند و رأی خودشان را به صندوق انداختند و 
منشأ تشكیل مجلس و دولت و خبرگان و شوراهای شهر و امثال 

اینها شدند. این، بارزترین نمونه ی عقالنیت امام بزرگوار ما بود.
یك نمونه ی دیگر از عقالنیت امام و تكیه ی او به خرد و هوشمندی، 
عبارت است از سرسختی و عدم انعطاف او در مقابله ی با دشمن 
مهاجم. امام به دشمن اعتماد نكرد. بعد از آنكه دشمن ملت ایران 
كوه  مثل  او  مقابل  در  را درست شناخت،  انقالب  این  و دشمن 
اقتضاء  آن كسانی كه خیال كردند و خیال می كنند عقل  ایستاد. 
می كند كه انسان گاهی در مقابل دشمن كوتاه بیاید، امام درست 
آن خرد  و  امام  عقالنیت  كرد.  تصور حركت  این  مقابل  نقطه ی 
پخته ی قوام یافته ی این مرد الهی، او را به این نتیجه رساند كه در 
مقابل دشمن، كمترین انعطاف و كمترین عقب نشینی و كمترین 
نرمش، به پیشروی دشمن می انجامد. در میدان رویاروئی، دشمن 
از عقب نشینی طرف مقابل، دلش به رحم نمی آید. هر یك قدم 
عقب نشینی ملت مبارز در مقابل دشمنان، به معنای یك قدم جلو 
آمدن دشمن و مسلط شدن اوست. این، یكی از مظاهر عقالنیت 

امام بزرگوار بود.
و  اعتمادبه نفس  روح  تزریق  امام،  عقالنیت  دیگر  مظهر  یك 
خوداتكائی در ملت بود. در طول سالهای متمادی، از آغاز تسلط 
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و ورود غربی ها در این كشور - یعنی از اول قرن 19 میالدی كه 
پای غربی ها به ایران باز شد - دائمًا به وسیله ی عوامل و دستیاراِن 
می زدند؛  ایران  ملت  سر  توی  گوناگون،  تحلیلهای  با  خودشان، 
كه  می باوراندند  ایران  ملت  به  می كردند،  تحقیر  را  ایران  ملت 
نمی تواند، ُعرضه ی اقدام علمی و پیشرفت علمی ندارد، توانائی 
ندارد. سردمداران رژیم  را  ایستادن  پای خود  كار كردن و روی 
پهلوی و قبل از او، مكرر ملت ایران را تحقیر می كردند. این جور 
وانمود می كردند كه اگر پیشرفتی متصور است، اگر كار بزرگی 
توانائی  ایران  ملت  بشود؛  غربی ها  وسیله ی  به  باید  بشود،  باید 
را  نفس  به  اعتماد  روح  ملتی  چنین  یك  به  بزرگوار  امام  ندارد. 
تزریق كرد، و این نقطه ی تحول ملت ایران شد. پیشرفتهای ما در 
انواع و اقسام عرصه های  زمینه ی علمی، در زمینه ی صنعتی، در 
زندگی، معلول همین اعتماد به نفس است. امروز جوان ایرانی ما، 
صنعتگر ایرانی ما، دانشمند ایرانی ما، سیاستمدار ایرانی ما، مبّلغ 
ایرانی ما احساس توانائی می كند. این شعار »ما می توانیم« را امام 
بزرگوار در اعماق جان این ملت قرار داد. این، یكی از مظاهر مهم 

عقالنیت امام بزرگوار بود.
یك مظهر دیگر، تدوین قانون اساسی بود. امام خبرگان ملت را 
از طریق انتخابات مأمور كرد كه قانون اساسی را تدوین كنند. آن 
انجام  را  كار  این  ملت  انتخاب  با  اساسی،  قانون  تدوین كنندگان 
دادند. این جور نبود كه امام یك جمع خاصی را بگذارد كه قانون 
اساسی بنویسند؛ به عهده ی ملت گذاشته شد. ملت خبرگانی را با 
شناسائی خود، با معرفت خود انتخاب كردند و آنها قانون اساسی 
را تدوین كردند. بعد امام همین قانون اساسی را مجدداً در معرض 
آراء مردم قرار داد و رفراندوم قانون اساسی در كشور تشكیل شد. 
ببینید، پایه های نظام را  امام است.  این، یكی از مظاهر عقالنیت 
لحاظ  از  هم  لحاظ حقوقی،  از  هم  كرد.  مستحكم  این جور  امام 
سیاسی، هم از لحاظ فعالیت اجتماعی، هم از لحاظ پیشرفتهای 
علمی، امام یك قاعده ی محكم و مستحكمی را به وجود آورد كه 

بر اساس این قاعده می شود تمدن عظیم اسالمی را بنا نهاد.
از جمله ی مسائلی كه مظهر عقالنیت امام بزرگوار بود، این بود 



كه ایشان به مردم تفهیم كرد كه آنها صاحب و مالك این كشورند. 
حكومتهای  دوران  در  را  حرف  این  دارد.  صاحب  مملكت 
استبدادی بر زبان جاری می كردند كه آقا مملكت صاحب دارد. 
مرادشان از صاحب مملكت، دیكتاتورها و مستبدینی بودند كه بر 
مملكت  كه  كرد  تفهیم  مردم  به  امام  می كردند.  كشور حكمرانی 

صاحب دارد و صاحب مملكت، خود مردم هستند.
مظهر معنویت در امام بزرگوار، در درجه ی اول، اخالص خود او 
بود. امام كار را برای خدا انجام داد. از اول، هرچه كه احساس 
می كرد تكلیف الهی اوست، آن را انجام می داد. از فداكاری در این 
راه، امام ابا نكرد. از شروع مبارزات در سال 13۴1، امام این جور 
عمل كرد؛ با تكلیف پیش رفت. به مردم و مسئولین هم این درس 
را بارها گفت و تكرار كرد كه آنچه مهم است، تكلیف است. ما 
تكلیف را انجام می دهیم، ترتّب نتیجه بر كار ما دست خداست. 
بنابراین مظهر مهم معنویت در رفتار امام، اخالص او بود. برای 
خاطر تعریف و تمجید این و آن، حرفی نزد، كاری نكرد، اقدامی 
نكرد. آنچه كه برای خدا انجام داد، به وسیله ی خدای متعال به 
آن بركت داده شد؛ ماندگار شد. خاصیت اخالص این است. امام 
همین توصیه را به مسئولین هم تكرار می كردند. امام ماها را امر 
می كردند به این كه اهل توكل باشیم، اهل اعتماد به خدا باشیم، 
او  كنیم. خود  برای خدا كار  باشیم،  پروردگار  به  اهل حسن ظن 
اهل توكل بود، اهل تضرع بود، اهل توسل بود، اهل استمداد از 
خدا بود، اهل عبادت بود. بعد از پایان ماه رمضان، انسان وقتی 
امام را می دید، به طور محسوسی در او احساس نورانیت می كرد. 
از فرصتهای زندگی برای تقرب به خدای متعال، برای پاكیزه كردن 
دل و جان مطهِر خودش استفاده می كرد. دیگران را هم امر می كرد 
و می گفت: ما در محضر خدا هستیم. عالَم، محضر خداست. عالَم، 
محل حضور جلوه های الهی است. همه را به این راه سوق می داد. 
به اخالق سوق  او اهل رعایت اخالق بود، دیگران را هم  خود 
می داد. بخش مهمی از معنویت در اسالم عبارت است از اخالق، 
دوری از گناه، دوری از تهمت، دوری از سوءظن، دوری از غیبت، 
دوری از بددلی، دوری از جداسازی دلها از یكدیگر. خود امام 
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بزرگوار این چیزها را رعایت می كرد، به مردم هم سفارش می كرد، 
به مسئولین هم سفارش می كرد. امام ماها را توصیه می كردند به 
خودمان  ندانیم،  مردم  از  باالتر  را  خودمان  نشویم،  مغرور  اینكه 
طراز  مسئولین  همه ی  ندانیم.  بی عیب  ندانیم،  انتقاد  از  باالتر  را 
باشیم؛  آماده  بایستی  كه  بودند  شنیده  امام  از  را  این  كشور  اول 
اگر چنانچه از ما عیب گرفتند، نگوئیم ما باالتر از اینیم كه عیب 
داشته باشیم، باالتر از اینیم كه به ما انتقادی وارد باشد. خود امام 
نوشته های خود - بخصوص  ایشان، هم در  بود.  هم همین جور 
در اواخر عمر شریفش - هم در اظهارات خود، بارها گفت من 
در فالن قضیه اشتباه كردم. اقرار كرد به اینكه در فالن قضیه خطا 
باید  انسانی  این خیلی عظمت الزم دارد. روح یك  كرده است؛ 
بزرگ باشد كه بتواند یك چنین حركتی را انجام دهد؛ خودش را 
منسوب كند به اشتباه و خطا. این معنویت امام بود، این اخالق 

امام بود؛ این یكی از ابعاد مهم درس امام به ماست.
بُعد عدالت هم در مكتب امام بسیار برجسته است. اگرچه به یك 
برمی خیزد،  از معنویت  نیز  از همان عقالنیت و  معنا عدالت هم 
به طور  را  آن  بزرگوار،  امام  منظر  در  بُعد عدالت  برجستگی  اما 
انقالب،  پیروزی  اول  از  قرار می دهد.  ما  مقابل  مشخص تری در 
امام تكیه ی بر طبقات ضعفا را اصرار كردند، تكرار كردند، توصیه 
كردند. تعبیر »پابرهنگان« و »كوخ نشینان« جزو تعبیراتی بود كه در 
كالم امام بارها و بارها تكرار شد. به مسئولین اصرار داشتند كه به 
طبقات محروم برسید. به مسئولین اصرار داشتند كه از اشرافیگری 
پرهیز كنند. این، یكی از توصیه های مهم امام بزرگوار بود. ما نباید 
اینها را فراموش كنیم. آفت مسئولیت در یك نظامی كه متكی به 
آراء مردم و متكی به ایمان مردم است، این است كه مسئولین به 
فكر رفاه شخصی بیفتند؛ به فكر جمع آوری برای خودشان بیفتند؛ 
در هوس زندگی اشرافیگری، به این در و آن در بزنند؛ این آفت 
ماند  بركنار  بكلی  آفت  این  از  امام خودش  است.  بزرگی  بسیار 
كاخ نشینی  به  كه  می كرد  توصیه  بارها  هم  را  كشور  مسئولین  و 
و به اشرافیگری تمایل پیدا نكنند، سرگرم مال اندوزی نشوند، با 
مردم ارتباط نزدیك داشته باشند. ماها كه آن روز جزو مسئولین 



باشیم،  داشته  ارتباط  مردم  با  كه  می داشت  دوست  امام  بودیم، 
مأنوس باشیم؛ اصرار داشت كه خدمات به اقصی  نقاط كشور برده 
شود؛ مردم نقاط دور، از خدمات عمومی كشور بهره مند شوند. 
اینها ناظر به آن بُعد عدالت امام بزرگوار بود. امام اصرار داشت 
باشند،  مردم  خود  از  شوند،  انتخاب  مردم  میان  از  مسئولین  كه 
وابستگی ها مالک قبول مسئولیتها نباشد. وابستگی به شخصیتها، 
به فامیلها، بالی هزار فامیلی كه در دوران قاجار و دوران پهلوی 
قضیه  این  به  نسبت  را  ما  بزرگوار  امام  آمد،  كشور  این  سر  بر 
حساس كرده بود. گاهی در مقام تعریف از یك مسئولی می گفتند: 
این از دل مردم برخاسته است. مالک را این می دانستند. از نظر 
برای گرفتن  به قدرت  تكیه ی  ثروت و  به  تكیه ی  بزرگوار،  امام 
مسئولیت، جزو خطرهای بزرگ برای كشور و برای انقالب بود. 

خب، اینها ابعاد خط امام است.

***
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منطق  از  برگرفته ی  كه  را-  كوتاه  مطلب  سه  امروز  من 
انقالبی و اسالمی امام است- در اینجا مطرح می كنم: اول، 
نظام  اصلی  مایه ی  كه  است-  امام  سیاسی  مكتب  درباره ی 
كنونی  اوضاع  باره ی  در  دوم،  است-  اسالمی  جمهوری 
جهان و چالش های بین المللِی در ارتباط با اسالم و مسلمین 
است؛ و مطلب آخر، در باره ی مسأله ی جاری كشور- یعنی 

انتخابات- است.
مطلب اول: جوهر اصلی در مكتب امام بزرگوار ما، رابطه ی 
دین و دنیاست؛ یعنی همان چیزی كه از آن به مسأله ی دین 
و سیاست و دین و زندگی هم تعبیر می كنند. امام در بیان 
عنوان  به  را  اسالم  اسالم و سخن  نظر  دنیا،  و  دین  ارتباط 
دنیا  اسالم،  بود.  داده   قرار  خود  كار  اساس  و  روح  و  مبنا 
را وسیله ای در دست انسان برای رسیدن به كمال می داند. 
از نظر اسالم، دنیا مزرعه ی آخرت است. دنیا چیست؟ در 
این نگاه و با این تعبیر، دنیا عبارت است از انسان و جهان. 
انسان ها،  دانایی  و  خرد  انسان ها،  تالش  انسان ها،  زندگی 
صحنه ی  انسان ها،  تكالیف  و  وظایف  انسان ها،  حقوق 
تربیت،  صحنه ی  انسانی،  جوامع  اقتصاد  انسان ها،  سیاست 
صحنه ی عدالت؛ این ها همه میدان های زندگی است. به این 
دین  رسالت  و  مسئولیت  و  وظیفه  اساسِی  میدان  دنیا  معنا، 
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این  در  این صحنه ی عظیم و  تا در  آمده است  است. دین 
عرصه ی متنوع، به مجموعه ی تالش انسان شكل و جهت 
بدهد و آن را هدایت كند. دین و دنیا در این تعبیر و به این 
نمی تواند  دین  تفكیك ناپذیرند.  یكدیگر  از  دنیا،  از  معنای 
پیدا  خود  رسالت  ادای  برای  دیگری  عرصه ی  دنیا  از  غیر 
و  دست خالق  بدون  و  دین  مهندسِی  بدون  هم  دنیا  كند. 
سازنده ی دین، دنیایی خواهد بود تهی از معنویت، تهی از 
یعنی محیط  دنیا-  از روح.  تهی  از محبت و  تهی  حقیقت، 
قانون جنگل  به  می شود  تبدیل  دین،  بدون  انسان-  زندگی 
و محیط جنگلی و زندگی جنگلی. انسان در این صحنه ی 
عظیم باید بتواند احساس امنیت و آرامش كند و میدان را به 
سوی تعالی و تكامل معنوی باز نماید. در صحنه ی زندگی 
باید قدرت و زور مادی مالک حقانیت به حساب نیاید. در 
چنین صحنه یی، آنچه می تواند حاكمیت صحیح را بر عهده 
بگیرد، جز دین چیز دیگری نیست. تفكیك دین از دنیا به 
این معنی، یعنی خالی كردن زندگی و سیاست و اقتصاد از 
معنویت؛ یعنی نابود كردن عدالت و معنویت. دنیا به معنای 
فرصت های زندگی انسان، به معنای نعمت های پراكنده ی در 
عرصه ی جهان، به معنای زیبایی ها و شیرینی ها، تلخی ها و 
مصیبت ها، وسیله ی رشد و تكامل انسان است. این ها هم از 
نظر دین ابزارهایی هستند برای اینكه انسان بتواند راه خود 
را به سوی تعالی و تكامل و بروز استعدادهایی كه خدا در 
وجود او گذاشته است، ادامه دهد. دنیای به این معنا، از دین 
قابل تفكیك نیست. سیاست و اقتصاد و حكومت و حقوق 
دین  از  معنا،  این  به  اجتماعی  و  فردی  روابط  و  اخالق  و 
امام بزرگوار  دنیا در منطق  لذا دین و  نیست.  قابل تفكیك 
ما مكمل و آمیخته و درهم تنیده ی با یكدیگر است و قابل 
تفكیك نیست. این، درست همان نقطه یی است كه از آغاز 
حركت امام تا امروز، بیشترین مقاومت و خصومت و عناد 
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را از سوی دنیاداران و مستكبران برانگیخته است؛ كسانی كه 
زندگی و حكومت و تالش و ثروت آن ها مبتنی بر حذف 

دین و اخالق و معنویت از جامعه است.
به  دنیا  اسالمی،  متون  در  دارد.  هم  دیگری  مفهوم  دنیا  اما 
معنای نفسانیت و خودخواهی و اسیر هوی و هوس خود 
بودن و دیگران را هم اسیر هوی و هوس خود كردن، آمده 
در  دین  بزرگان  كلمات  و  احادیث  و  قرآن  سرتاسر  است. 
طعن و طرد چنین دنیایی است. در لسان روایات ما، دنیای 
مطرودی كه با دین قابل جمع نیست، به معنای هوی و هوس 
و نفسانیت و انانیت و خودخواهی و خودپرستی است؛ این 
دنیا شاخصه ی فرعون و نمرود و قارون و شاخصه ی شاه 
و بوش و صدام است؛ این دنیا شاخصه ی مستكبران ظالم 
و ستمگِر روزگار در طول تاریخ تا امروز است. البته این ها 
مذموم اند.  دنیای  این  و  اخالقی  رذائل  بزرگتِر  مجسمه های 
در دل و درون خود یك  معمولی هم می تواند  انسان  یك 
فرعون داشته باشد و به قدر توان و امكانات خود، فرعونی 
و قارونی و قیصری و امپراتورانه عمل كند. اگر امكاناتش 
بیشتر شد، او هم مثل فرعون و قارون و بقیه ی گردنكشان 
جمع  قابل  دنیا  با  دین  این  بود.  خواهد  تاریخ  طواغیت  و 
نیست؛ این همان دنیایی است كه در لسان روایات، هووی 
دین نامیده شده است؛ نمی توانند باهم جمع شوند. اگر كسی 
بخواهد دنیای به این معنا را با دین جمع كند، ممكن نیست. 
دین را با چنین دنیایی نمی شود آباد كرد. دین را در خدمت 
چنین دنیایی قرار دادن، خیانت به دین است. امام، ما را از 
اسارت دنیا هم برحذر می داشت. امام بزرگوار ما كه دین را 
عین سیاست، عین اقتصاد و عین دنیا می دید، دائمًا مردم و 

مسئوالن را از دنیای به این معنا برحذر می داشت.
ما باید بین این دو معنای از دنیا فاصله قائل شویم. خود او 
هم دنیای به معنای دوم را بكلی كنار گذاشته بود؛ اهل هوای 



نفس و انانیت و خودخواهی و نفسانیت نبود. اما دنیای به 
كه  بود  چیزی  زندگی-  وسیع  عرصه ی  یعنی  اول-  معنای 
است،  آموخته  ما  به  اسالم  آن چنان كه  اسالمی و  متون  مثل 
امام آن را با دین همسان و منطبق می دانست. امیر المؤمنین 
بازرگانی و  دنیا جایگاه  اهلّل«؛  اولیاء  »الدنیا متجر  می فرماید: 
سودای اولیاء خداست، یا ابزار بازرگانی و سودای آن هاست؛ 
می توانند از دنیا برای رسیدن به تعالی معنوی استفاده كنند.

راهی كه ملت ایران در پیش دارد، راه آباد كردن دنیاست. 
علم را، دانایی را، اقتصاد را، سیاست را، زندگی فردی را، 
اجزاء  كه  را-  جامعه  كالن  برنامه های  را،  اجتماعی  روابط 
گوناگون دنیاست- باید آباد كرد، پیش برد، رونق داد و آن ها 
را به شكوفایی رساند؛ و همه ی این ها در سایه ی دین تحقق 
پیدا خواهد كرد. امام این را به ما آموخت؛ و همین عامِل 
نظام  با  ابرقدرت ها  كورِ  خصومت  و  آشتی ناپذیر  دشمنِی 
جمهوری اسالمی بود، و امروز هم هست. امروز هم یكی 
جهانی،  تبلیغات  سطح  در  ما  دشمنان  تهاجم  آماج های  از 
همین یگانگی دین و دنیاست؛ می گویند چرا دین را پیشوا 
و مهندس دنیا می دانید. آن ها احساس خطر می كنند؛ چون 
دنیای  و  تجاوز  و  ظلم  دنیای  می خواهند،  آن ها  كه  دنیایی 
تهی از معنویت و اخالق است. این، نظمی است كه استكبار 
جهانی برای بشریِت امروز و دیروز، همیشه در نظر داشته 
است. نظام جمهوری اسالمی این نظم باطل و این دور غلط 
را شكسته است؛ نمونه ای را نشان می دهد كه دین می تواند 

در دنیای مردم به طور عملی مؤثر باشد.

***
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بیست و پنج سال پس از پیروزی انقالب اسالمی و برپایی 
رهبر  وفات  از  پس  پانزده سال  و  اسالمی،  نظام جمهوری 
محور  هنوز  اسالمی،  جمهوری  بنیانگذار  و  انقالب  كبیر 
اصلی تبلیغات خشم آلود دشمنان انقالب و كشور ما، دشمنی 
با امام بزرگوار ماست. آن ها مهم ترین هدف خود را- حتّی 
بعد از بیست و پنج سال از تشكیل نظام اسالمی- این قرار 
داده اند كه با هزاران ساعت برنامه ریزی و برنامه سازی در ماه 
برای صدها رادیو و تلویزیونی كه در اطراف عالم از سوی 
محافل صهیونیستی و استكباری به راه افتاده است، شخصیت 
پُرجاذبه و چهره ی درخشان امام بزرگوار را زیر سؤال ببرند. 
و  مقابله  برای  اسالمی  نظام  دشمنان  كه  كنیم  تصدیق  باید 
ایران،  ملت  حركت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  با  مبارزه ی 
جز این چاره یی هم ندارند؛ زیرا عامل مهم تسلیم ناپذیری و 
ایستادگی ملت ایران در راه پُر افتخار خود، فلسفه ی سیاسی 
و مكتب سیاسی امام است، كه ملت ما از بن دندان به آن 
با  اینكه  جز  ندارند  چاره یی  انقالب  دشمنان  دارند.  اعتقاد 
فلسفه ی امام، با مكتب امام و باشخصیت امام- كه همچنان 
زنده و پایدار است- دشمنی كنند تا بتوانند این ملت را به 
خیال خود به عقب نشینی و تسلیم در مقابل خودشان وادار 
توانست  كه  بود  سیاسِی خود  مكتب  با  بزرگوار  امام  كنند. 

بشریت تشنه مکتب امام است



طلسم دیرپای استبداد را در این كشور بشكند. امام بزرگوار 
غارتگران  دست  توانست  كه  بود  خود  سیاسِی  مكتب  با 
با  همدستی  با  كه  غارتگرانی  كند؛  كوتاه  كشور  این  از  را 
دیكتاتورها، ایران را به خانه ی امن خود تبدیل كرده بودند؛ 
یك  صورت  به  را  ایران  بتوانند  بودند  امیدوار  كه  كسانی 
كشور تولیدكننده ی مواد اولیه و انبار تمام نشدنِی نفت برای 
خود نگه دارند. من می خواهم روی مكتب سیاسی امام تكیه 
پُرجاذبه ی  از شخصیت  نمی تواند  امام  سیاسی  مكتب  كنم. 
امام جدا شود. راز موفقیت امام در مكتبی است كه عرضه 
كرد و توانست آن را به طور مجسم و به صورت یك نظام، 
عظیم  انقالب  البته  دهد.  قرار  جهان  مردم  چشم  مقابل  در 
اسالمی ما به دست مردم به پیروزی رسید و ملت ایران عمق 
توانایی ها و ظرفیت فراوان خود را نشان داد؛ اما این ملت 
بدون امام و مكتب سیاسی او قادر به چنین كار بزرگی نبود. 
مكتب سیاسی امام میدانی را باز می كند كه گستره ی آن حتّی 
از تشكیل نظام اسالمی هم وسیع تر است. مكتب سیاسی یی 
كه امام آن را مطرح و برای آن مجاهدت كرد و آن را تجسم 
و عینیت بخشید، برای بشریت و برای دنیا حرف تازه دارد 
مكتب وجود  این  در  می كند. چیزهایی  پیشنهاد  تازه  راه  و 
دارد كه بشریت تشنه ی آن هاست؛ لذا كهنه نمی شود. كسانی 
كه سعی می كنند امام بزرگوار ما را به عنوان یك شخصیت 
متعلق به تاریخ و متعلق به گذشته معرفی كنند، در تالِش 
خود موفق نخواهند شد. امام در مكتب سیاسی خود زنده 
است، و تا این مكتب سیاسی زنده است، حضور و وجود 
امام در میان امت اسالمی، بلكه در میان بشریت، منشأ آثار 

بزرگ و ماندگار است.
مكتب سیاسی امام دارای شاخصهایی است. من امروز چند 
خط از خطوط برجسته ی این مكتب را در اینجا بیان می كنم. 
امام،  سیاسی  مكتب  در  كه  است  این  خطوط  این  از  یكی 
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معنویت با سیاست در هم تنیده است. در مكتب سیاسی امام، 
معنویت از سیاست جدا نیست؛ سیاست و عرفان، سیاست 
و اخالق. امام كه تجسم مكتب سیاسِی خود بود، سیاست 
حتّی  می كرد؛  دنبال  را  همین  و  داشت  باهم  را  معنویت  و 
در مبارزات سیاسی، كانون اصلی در رفتار امام، معنویت او 
بود. همه ی رفتارها و همه ی مواضع امام حول محور خدا و 
معنویت دور می زد. امام به اراده ی تشریعی پروردگار اعتقاد 
و به اراده ی تكوینِی او اعتماد داشت و می دانست كسی كه در 
راه تحقق شریعت الهی حركت می كند، قوانین و سنت های 
جنود  هلّل  »و  كه:  بود  معتقد  او  اوست.  كمك كار  آفرینش 
قوانین  امام  حكیما«.  عزیزاً  اهلل  كان  و  األرض  و  الّسماوات 
شریعت را بستر حركت خود می دانست و عالئم راهنمای 
سعادت  برای  امام  حركت  می آورد.  به شمار  خود  حركت 
لذا  بود؛  اسالمی  شریعت  هدایت  مبنای  بر  ملت،  و  كشور 
»تكلیف الهی« برای امام كلید سعادت به حساب می آمد و او 
را به هدفهای بزرِگ آرمانی خود می رساند. اینكه از قول امام 
معروف است و همه می دانیم كه گفته بودند »ما برای تكلیف 
ایشان  نه برای پیروزی«، به معنای بی رغبتی  عمل می كنیم، 
هدفهای  همه ی  در  پیروزی  تردید  بدون  نبود.  پیروزی  به 
خداست  نعمتهای  جزو  پیروزی  بود.  امام  آرزوی  بزرگ، 
نبود  عالقه مند  اینكه  نه  بود-  عالقه مند  پیروزی  به  امام  و 
پیش  هدفها  آن  سوی  به  را  او  آنچه  اما  بود-  بی رغبت  یا 
خدا  برای  بود؛  الهی  وظیفه ی  به  عمل  و  تكلیف  می برد، 
حركت كردن بود. چون انگیزه ی او این بود، لذا نمی ترسید؛ 
و  متزلزل  نمی شد؛  مغرور  نمی شد؛  مأیوس  نمی كرد؛  شك 
خسته هم نمی شد. این ها خاصیت عمل به تكلیف و عمل 
دچار  می كند،  عمل  تكلیف  برای  كه  كسی  برای خداست. 
تردید و تزلزل نمی شود؛ ترسیده و خسته نمی شود؛ از راه 
تعیین كننده ی  مصلحت اندیشی های شخصی،  و  برنمی گردد 



راه و جهت گیری او نمی شود. كسی كه سیاست را با عرفان 
جمع می كند و معنویت را با حركت سیاسی، یكجا در برنامه 
زندگی خود قرار می دهد، برای او ترس از مرگ معنا ندارد؛ 
ترس از شكست هم معنا ندارد. این درست نقطه ی مقابل 
سیاسِت كهنه شده و ازمدافتاده ی غربی است كه به دروغ آن 
را سیاسِت مدرن می گویند؛ یعنی تفكیك دین از سیاست، 
و تفكیك دولت از معنویت. تمدن غربی بر پایه ی ستیز با 
این خطای بزرگ كسانی  بنا شد؛  معنویت و طرد معنویت 
بود كه تمدن و حركت علمی و صنعتی را در اروپا شروع 
كردند. به علم اهمیت دادند- این خوب بود- اما با معنویت 
تمدن  این  لذا  بود.  انحراف  و  بد  این  برخاستند؛  جنگ  به 
انحرافش  كند،  پیشرفت  هرچه  معنویت  از  دور  و  مادی 
با  را  بشریت  همه ی  هم  و  آن ها  خود  هم  می شود؛  بیشتر 
میوه های زهرآگین خود تلخ كام می كند؛ همچنان كه تا امروز 
میلیونها  و  كشور  دهها  كه  استعمار-  پدیده ی  است.  كرده 
انسان را سالهای متمادی غرق در سخت ترین و شدیدترین 
محنتها كرد- یكی از چیزهایی است كه در نتیجه ی تفكیك 
علم از معنویت، سیاست از معنویت و دولت از اخالق در 
اروپا اتفاق افتاد. دو جنگ جهانی اول و دوم هم از همان 
میوه های تلخ بود. كمونیزم و حكومتهای اختناق ماركسیستی 
تلخ جدایی حركت علمی و  میوه های  نتیجه ها و  هم جزو 
صنعتی از معنویت بود. ویران شدن كانون خانواده، سیالب 
فساد جنسی و طغیان سرمایه دارِی افراطی، همه نتایج همان 
از معنویت را در  این دوری  اوج  امروز هم  تفكیك است. 
كسانی  می بینید.  عراق  زندانهای  دیگر  و  غریب  ابو  زندان 
كه این زندانها را اداره می كنند، مدعی هستند كه در تمدن 
بشری پیشرفته ترین اند! نتیجه ی چنین پیشرفتی را مردم دنیا 
از راه عكس و فیلم در زندانهای عراق دیدند و یا از آن مطلع 
شدند. فجایعی كه برای ملت عراق- و قبل از آن برای ملت 

امام در کالم رهبر*28



امام در کالم رهبر*29

این چیزها نیست.  به  افغانستان- پیش آمده است، منحصر 
در دو سه سال قبل كاروان عروسی در افغانستان بمباران شد 
و ماه قبل در عراق مجلس عروسی به وسیله ی هواپیماهای 
عراقی،  جوانهای  تحقیر  گردید.  تبدیل  عزا  به  انگلیسی 
شكنجه ی مردان عراقی، تعرض به زنان و نوامیس عراقی، 
وارد شدن به حریم امن خانواده های عراقی، دولت فرمایشی 
همان  سرریزهای  همه  عراق،  ملت  برای  آوردن  وجود  به 
به طور قهری  نتایج  این  حركتی است كه وقتی شروع شد، 
به دنبال آن هست. معنویت از دستگاه سیاست حذف شده 
است. در گذشته هم حكام و مستبدین و دیكتاتورهای دنیا 
در شرق و غرب عالم از این كارها می كردند؛ اما وقتی نامها 
رأی  و  انسان  بشر، حقوق  مثل حقوق  زیبایی  شعارهای  و 
انسان برای اروپایی ها شناخته شد، و وقتی پا در جاده ی علم 
آن طور  شعارها  این  نگذاشت  معنویت  از  دوری  گذاشتند، 
كه توقع بود و معنا می شد، برای بشریت خیر به بار آورد؛ 
نوی  حرف  شد.  فساد  و  شر  مایه ی  بشریت  برای  همانها 
در  كه  است  این  دنیا  برای  ما  بزرگوار  امام  سیاسی  مكتب 
قدرت سیاسی، سیاست  برنامه ریزی های یك  اركان  همه ی 
با معنویت، و قدرت با اخالق همراه شود و اصول اخالقی 
مورد مراعات قرار گیرد. شاخص اول از شاخصهای اساسِی 

مكتب سیاسی امام این است.
شاخص دوم، اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم است؛ هم 
كرامت انسان، هم تعیین كننده بودن اراده ی انسان. در مكتب 
كرامت  دارای  و  ارزشمند  انسانی، هم  امام، هویت  سیاسی 
ارزشمندی و  نتیجه ی  است، هم قدرتمند و كارساز است. 
كرامت داشتن این است كه در اداره ی سرنوشت بشر و یك 
جامعه، آراء مردم باید نقش اساسی ایفا كند. لذا مردم ساالری 
در مكتب سیاسی امام بزرگوار ما- كه از متن اسالم گرفته 
مردم ساالری  مثل  است؛  حقیقی  مردم ساالرِی  است-  شده 



ذهنهای  اغواگرِی  و  فریب  و  شعار  آن،  امثال  و  امریكایی 
مردم نیست. مردم با رأی خود، با اراده ی خود، با خواست 
خود و با ایمان خود راه را انتخاب می كنند؛ مسئوالِن خود 
را هم انتخاب می كنند. لذا دو ماه از پیروزی انقالب نگذشته 
برآمده ی از انقالب را به رأی مردم  بود كه امام اصل نظامِ 
گذاشت. شما این را مقایسه كنید با رفتاری كه كودتاگران 
كمونیستی  حكومتهای  كه  رفتاری  می كنند،  دنیا  در  نظامی 
می كردند، و رفتاری كه امروز امریكا می كند. امروز امریكا 
بعد از پانزده ماه كه با اشغال نظامی عراق را گرفته است، 
برای  بگویند  كه  نمی دهد  اجازه  كشور  این  مردم  به  هنوز 
حكومِت خود چه چیز و چه كسانی را می خواهند. نماینده ی 
چون  می گوید  و  می كند  مصاحبه  دیروز  ملل  سازمان 
باید رأی حاكم  امریكایی ها در عراق حضور نظامی دارند، 
امریكایی در انتخاب عناصر دولت مراعات شود! دمكراسی 
دمكراسی  است.  اغواگری  دمكراسی،  نام  است.  این  این ها 
حتّی در كشورهای خودشان هم، یك مردم ساالری حقیقی 
پولهای  و  رنگین  تبلیغات  به وسیله ی  نیست؛ جلوه فروشی 
بی حسابی است كه در این راه خرج می كنند؛ لذا آراء مردم 
گم است. در مكتب سیاسی امام رأی مردم به معنای واقعی 
و  كرامت  این،  است.  تعیین كننده  و  می گذارد  تأثیر  كلمه 
اتكاء  با  امام  دیگر  طرف  از  است.  مردم  رأی  ارزشمندی 
به قدرت رأی مردم معتقد بود كه با اراده ی پوالدین مردم 
ایستاد؛  جهانی  متجاوز  قدرتهای  همه ی  مقابل  در  می شود 
از متن دین  امام، مردم ساالری  ایستاد. در مكتب سیاسی  و 
برخاسته است؛ از »امرهم شوری بینهم« برخاسته است؛ از 
»هو الّذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین« برخاسته است. ما این 
را از كسی وام نگرفته ایم. عده یی می خواهند وانمود كنند كه 
نقش مردم در اداره ی حكومتها را باید غربی ها بیایند به ما یاد 
بدهند! غربی ها خودشان هنوز در خم یك كوچه گرفتارند! 
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همین امریكایی ها و همین مدعیان دمكراسی، دیكتاتورهایی 
در  سال  پنج  و  سی  كه  را-  پهلوی  رضای  محمد  قبیل  از 
پدرش  او  از  قبل  و  داشت  مطلق  دیكتاتوری  مملكت  این 
حدود بیست سال در این كشور دیكتاتوری كرد- در آغوش 
این ها  از آن ها حمایت كردند.  گرفتند و پشتیبانی كردند و 
طرف دار دمكراسی اند؟! دروغ می گویند. هركس می خواهد 
آن ها  رفتار  برود  برود.  عراق  به  ببیند،  را  این ها  دمكراسی 
را با مردم مظلوم افغانستان ببیند. برود دمكراسِی امریكایی 
ببیند.  جنایت كار  شاروِن  از  امریكا  بی دریغ  حمایت  از  را 
دمكراسی آن ها این است؛ ما از این ها دمكراسی یاد بگیریم؟! 
امروز  ببینید  قائلند؟ شما  ارزش  نقش و  انسان  برای  این ها 
در فلسطین چه فجایعی دارد اتفاق می افتد. آیا فلسطینی ها 
حق  آیا  نیستند؟  خود  سرزمین  صاحب  آیا  نیستند؟  انسان 
و  زشت ترین  امروز  باشند؟  داشته  عقیده  و  رأی  ندارند 
فجیع ترین رفتار در فلسطین و عراق و افغانستان- و قبل از 
این در بسیاری از مناطق دیگر- دارد صورت می گیرد؛ آن 
وقت همان كسانی كه این رفتارهای زشت را انجام می دهند، 
خجالت نمی كشند و ادعای دمكراسی می كنند! رئیس جمهور 
امریكا وقیحانه ادعا می كند كه رسالت گسترش دمكراسی در 
دنیا و خاورمیانه بر دوش او سنگینی می كند! دمكراسی آن ها 
را در زندانهای امثال ابو غریب- كه در عراق و گوانتانامو كم 
هم نیستند- مردم دنیا دارند می بینند. این، دمكراسی و حقوق 
بشر آن هاست! بسیار غافالنه است اگر كسی در داخل جوامع 
ما و در میان امت اسالمی خیال كند كه غربی ها باید بیایند به 
ملتهای ما دمكراسی و مردم ساالری یاد بدهند! ما توقع داریم 
هستند،  برخوردار  انصاف  از  كه  نویسندگانی  و  گویندگان 
طوری حرف نزنند و طوری ننویسند كه گویی امروز آن ها 
مردم ساالری  می دهند.  مردم ساالری  پیام  ما  مردم  به  دارند 
را امام آورد؛ مردم ساالری را انقالب آورد. در كشوری كه 



در طول قرنهای متمادی، جز در برهه های بسیار كوتاه- كه 
مثل یك لحظه گذشته است- معنای رأی و اراده ی مردم را 
نمی دانستند )ما در طول عمر خود چشممان به صندوق رأی 
نیفتاده بود! برای رأی مردم ایران كسی ارزش قائل نبود و 
دیكتاتورها در تمام دوران حكومِت خود بیشترین بی اعتنایی 
ما  اسالمی  نظام  و  انقالب  و  امام  می كردند(  ما  مردم  به  را 
كه  می زنند  حرف  طوری  عده یی  آورد.  را  مردم ساالری 
این  می شویم!  مردم ساالری  میدان  وارد  داریم  تازه  ما  گویا 
بی انصافی نیست؟ این چشم بستن بر روی حقیقت نیست؟

نگاه  امام،  سیاسی  مكتب  شاخصهای  از  سوم  شاخص 
بین المللی و جهانِی این مكتب است. مخاطب امام در سخن 
ایران.  ملت  فقط  نه  است؛  بشریت  سیاسی خود،  ایده ی  و 
ایستاد،  پایش  شنید،  جان  به گوش  را  پیام  این  ایران  ملت 
را  خود  استقالل  و  عزت  توانست  و  كرد  مبارزه  برایش 
است.  بشریت  همه ی  پیام،  این  مخاطب  اما  آورد؛  به دست 
ایمان  و  عزت  و  استقالل  و  خیر  این  امام  سیاسی  مكتب 
می خواهد؛  بشریت  همه ی  و  اسالمی  امت  همه ی  برای  را 
این رسالتی است بر دوش یك انسان مسلمان. البته تفاوت 
این  قائلند،  جهانی  رسالت  خود  برای  كه  كسانی  با  امام 
و  اسلحه  و  تانك  و  توپ  با  امام  سیاسی  مكتب  كه  است 
شكنجه نمی خواهد ملتی را به فكر و به راه خود معتقد كند. 
امریكایی ها هم  می گویند ما رسالت داریم در دنیا حقوق بشر 
و دمكراسی را توسعه دهیم. راه گسترش دمكراسی، كاربرد 
بمب اتم در هیروشیماست؟! توپ و تانك و جنگ افروزی 
و كودتاگری در امریكای التین و آفریقاست؟! امروز هم در 
خاورمیانه این همه دغل بازی و فریب گری و ظلم و جنایت 
به چشم می خورد. با این وسایل می خواهند حقوق بشر و 
رسالت جهانی شان را گسترش دهند! مكتب سیاسی اسالم 
فكر درست و سخن نوی خود را با تبیین در فضای ذهن 
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بشریت رها می كند و مثل نسیم بهاری و عطر گلها در همه 
جا می پیچد. كسانی كه شامه ی درستی داشته باشند، آن را 
استشمام می كنند و از آن بهره می برند؛ همچنان كه امروز در 
بسیاری از كشورهای دنیا بهره ی آن را برده اند. فلسطینی ها 
امام  پیام  از  را  خود  بیداری  و  دوباره  حیات  ما  می گویند 
گرفته ایم؛ لبنانی ها می گویند ما پیروزی خود بر ارتش رژیم 
صهیونیستی و اخراج صهیونیست ها را از مكتب امام درس 
دنیا- جوانهای مسلمان،  نقطه ی  گرفته ایم؛ مسلمانها در هر 
فكری  فتوحات  مسلمان-  نخبگان  مسلمان،  روشن فكران 
خود در میدانهای سیاسی را برخاسته و برآمده ی از مكتب 
اسالم  نام  با  اسالمی  امت  توده های  می دانند؛  امام  فكری 
احساس عزت می كنند؛ این همان نگاه بین المللِی مكتب امام 
به مسائل بشر است؛ مخصوص دنیای اسالم هم نیست؛ لذا 
ما یك مسأله ی اصلی است؛  برای  فلسطین  امروز مسأله ی 
مصایب امت اسالمی برای ما دردناک است. آنچه در دنیای 
اسالم اتفاق می افتد، برای ملت ایران و كسانی كه به نام و 
یاد امام بزرگوار دل بسته و دلخوش هستند، مسائل اساسی 
بگذرند.  بی تفاوت  مسائل  این  به  نسبت  نمی توانند  است؛ 
بزرگترین  می خواهد  استكبار  دنیای  كه  است  همین  برای 
جنایتها را نسبت به ملتهای مسلمان انجام دهد؛ درحالی كه 
دیگر ملتهای مسلمان نبینند، نفهمند و تصمیم نگیرند؛ حتّی 
اعتراض  می فهمد،  می بیند،  ایران  ملت  نكنند.  هم  اعتراض 
اسالم  دنیای  مسائل  به  نسبت  و  می گیرد  موضع  می كند، 

بی تفاوت نمی ماند.
شاخص مهم دیگر مكتب سیاسی امام بزرگوار ما پاسداری 
تبیین  در  بزرگوار  امام  را  آن  مظهر  كه  ارزشهاست،  از 
انقالب اسالمی  از اول  مسأله ی والیت فقیه روشن كردند. 
سعی  بسیاری  اسالمی،  نظام  تشكیل  و  انقالب  پیروزی  و 
كرده اند مسأله ی والیت فقیه را نادرست، بد و برخالف واقع 



برداشتهای خالف واقع و دروغ و خواسته ها  كنند؛  معرفی 
فكر  و  اسالم  سیاسی  نظام  متن  با  منطبق  غیر  توقعات  و 
تبلیغاتچی های  اینكه گاهی می شنوید  امام بزرگوار.  سیاسی 
مجذوب دشمنان این حرفها را می پراكنند، مربوط به امروز 
تبلیغاِت  و  و دست آموزها  همین جریانات  اول،  از  نیست؛ 
دیگران این حرفها را مطرح می كردند. عده یی سعی می كنند 
معرفی  فردی  مطلقه ی  حكومت  معنای  به  را  فقیه  والیت 
كنند؛ این دروغ است. والیت فقیه- طبق قانون اساسی ما- 
مسئولیت  نیست.  كشور  مسئول  اركان  مسئولیت های  نافی 
است.  قابل سلب  غیر  كشور  اركان  و  مختلف  دستگاه های 
جهت  و  خط  حفظ  و  نظام  مهندسی  جایگاه  فقیه،  والیت 
این  است؛  راست  و  به چپ  انحراف  از  و جلوگیری  نظام 
فقیه  والیت  معنای  و  مفهوم  محوری ترین  و  اساسی ترین 
نمادین و تشریفاتِی  امر  نه یك  فقیه  بنابراین والیت  است. 
بعضی  كه  آن طوری  است-  نصیحت كننده  احیانًا  و  محض 
نه  می كردند-  ترویج  و  می خواستند  را  این  انقالب  اول  از 
نقش حاكمیت اجرایی در اركان حكومت دارد؛ چون كشور 
مسئوالن اجرایی، قضائی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس 
پاسخگوی  و  دهند  انجام  را  كارهایشان  خود  مسئولیِت 
مسئولیتهای خود باشند. نقش والیت فقیه این است كه در 
گوناگون  تالشهای  درهم تنیده ی  و  پیچیده  مجموعه ی  این 
نباید حركت نظام، انحراف از هدفها و ارزشها باشد؛ نباید 
دیده بانِی  و  پاسداری  پیدا شود.  انحراف  راست  و  به چپ 
عالی اش،  و  آرمانی  هدفهای  سمت  به  نظام  كلی  حركت 
مهم ترین و اساسی ترین نقش والیت فقیه است. امام بزرگوار 
این نقش را از متن فقه سیاسی اسالم و از متن دین فهمید 
تاریخ  تاریخ شیعه و  استنباط كرد؛ همچنان كه در طول  و 
فقه شیعی در تمام ادوار، فقهای ما این را از دین فهمیدند 
و شناختند و به آن اذعان كردند. البته فقها برای تحقق آن 
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اسالم  فقه  مسّلمات  جزو  را  این  اما  نكردند،  پیدا  فرصت 
شناختند و دانستند؛ و همین طور هم هست. این مسئولیِت 
و  معیارها  از  هم  خود،  نوبه ی  به  مهم،  و  حساس  بسیار 
ضابطه های دینی و هم از رأی و خواست مردم بهره می برد؛ 
یعنی ضابطه های رهبری و والیت فقیه، طبق مكتب سیاسی 
ضابطه ی  مثل  است؛  دینی  ضابطه های  ما،  بزرگوار  امام 
قدرتمند  جناح  فالن  به  وابستگی  سرمایه داری،  كشورهای 
چارچوب  در  و  دارند  هم ضابطه  آن ها  نیست.  ثروتمند  و 
ضوابطشان انتخاب می كنند، اما ضوابط آن ها این است؛ جزو 
فالن باند قدرتمند و ثروتمند بودن، كه اگر خارج از آن باند 
اسالم، ضابطه،  ندارند. در مكتب سیاسی  را  باشند، ضابطه 
این ها نیست؛ ضابطه، ضابطه ی معنوی است. ضابطه عبارت 
تقوا،  می آورد؛  آگاهی  علم،  درایت.  و  تقوا  علم،  از  است 
تأمین  را  ملت  و  كشور  مصالح  درایت،  می آورد؛  شجاعت 
می كند؛ این ها ضابطه های اصلی است برطبق مكتب سیاسی 
اسالم. كسی كه در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر 
یكی از این ضابطه ها از او سلب شود و فاقد یكی از این 
ضابطه ها شود، چنانچه همه ی مردم كشور هم طرف دارش 
دارد،  تأثیر  مردم  رأی  شد.  خواهد  ساقط  اهلیت  از  باشند، 
اما در چارچوب این ضابطه. كسی كه نقش رهبری و نقش 
ولی فقیه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه ی علم یا ضابطه ی 
تقوا یا ضابطه ی درایت از او سلب شد، چنانچه مردم او را 
بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صالحیت می افتد و 
نمی تواند این مسئولیت را ادامه دهد. از طرف دیگر كسی كه 
دارای این ضوابط است و با رأی مردم كه به وسیله ی مجلس 
خبرگان تحقق پیدا می كند- یعنی متصل به آراء و خواست 
مردم- انتخاب می شود، نمی تواند بگوید من این ضوابط را 
دارم؛ بنابراین مردم باید از من بپذیرند. »باید« نداریم. مردم 
مردم  به  متعلق  انتخاب،  حق  می كنند.  انتخاب  كه  هستند 



است. ببینید چقدر شیوا و زیبا ضوابط دینی و اراده ی مردم 
در  كه  مركزی  آن هم در حساس ترین  است؛  یافته  تركیب 
مدیریت نظام وجود دارد. امام این را آورد. بدیهی است كه 
دشمنان امام خمینی و دشمنان مكتب سیاسی او از این نقش 
خوششان نمی آید؛ لذا او را آماج حمالت قرار می دهند. در 
ما و  بزرگوار  امام  بركت  به  كه  این ها كسانی هستند  رأس 
منابع مادی و معنوی  از غارت  او، دستشان  مكتب سیاسی 
این كشور كوتاه شده است. آن ها جلودارند، یك عده هم 
بعضی می فهمند چه كار می كنند،  دنبالشان حركت می كنند. 

بعضی هم نمی فهمند چه كار می كنند.
امام  سیاسی  مكتب  شاخصه ی  به عنوان  كه  نكته ای  آخرین 
عدالت  است.  اجتماعی  عدالت  مسأله ی  می كنم،  عرض 
اجتماعی یكی از مهم ترین و اصلی ترین خطوط در مكتب 
سیاسی امام بزرگوار ماست. در همه ی برنامه های حكومت- 
در قانون گذاری، در اجرا، در قضا- باید عدالت اجتماعی و 
پُر كردن شكافهای طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد. اینكه 
ما بگوییم كشور را ثروتمند می كنیم- یعنی تولید ناخالص 
ملی را باال می بریم- اما ثروتها در گوشه یی به نفع یك عده 
انبار شود و عده ی كثیری هم از مردم دستشان خالی باشد، 
اقتصادی  پُر كردن شكاف  امام نمی سازد.  با مكتب سیاسی 
در بین مردم و رفع تبعیض در استفاده ی از منابع گوناگون 
ملی در میان طبقات مردم، مهم ترین و سخت ترین مسئولیت 
ماست. همه ی برنامه ریزان، قانون گذاران، مجریان و همه ی 
كسانی كه در دستگاه های گوناگون مشغول كار هستند، باید 
این را مورد توجه قرار دهند و یكی از مهم ترین شاخصهای 

حركِت خود به حساب آورند.
***

1383/۰3/1۴
بیانات در مراسم سالروز رحلت حضرت امام خمینی 
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باب  در  و  انقالبمان  باب  در  را  نكته  یك  مایلم  امروز  من 
ایران و به ملتهای  تأثیر عمل این عبد صالح خدا، به ملت 
مسلمان عالم و به همه ی كسانی كه در سطح جهان، نامی 
بگویم.  شنیده اند،  ما  بزرگ  امام خمینِی  از  و  ما  انقالب  از 
این، مبنا و قاعده ی حركت ماست. بر اساس همین بینش، 
ما زندگی و مبارزه و حركت می كنیم. آن جمله این است كه  
با انقالب اسالمی در ایران و با تشكیل نظام اسالمی در این 
نقطه ی از عالم و با مبارزات طوالنی یی كه ملت ما پشت سر 
رهبر عظیم الّشأنش، برای حفاظت از انقالب و اسالم انجام 
داد، عصر جدیدی با خصوصیاتی متمایز با دوران قبل، در 
عالم به وجود آمد. قدرتهای ماّدی دنیا، چه بخواهند و چه 
نخواهند؛ امریكا چه بخواهد و چه نخواهد، این دوران در 
این عصر  تأثیرات  پیش هم رفته است و  آغاز شده و  دنیا 
نیز روی دولتهای  ملتها و دولتهای ضعیف و  جدید، روی 

قوی و ابرقدرت ها محسوس است.
آغاز می شود، هیچ كس  تاریخ بشر  وقتی عصر جدیدی در 
از تأثیرات آن عصر بركنار بدارد. دوران  نمی تواند خود را 
هیچ كس  است.  بوده  همین طور  هم  بشر  تاریخ  گذشته ی 
پایه های  با  تأثیرات دورانی كه  از  را  نیست خودش  ممكن 
بدارد.  دور  شده،  شروع  جهان  در  انسانی  و  الهی  محكم 

دوران امام خمینی



ملتها  از  بسیاری  اگرچه  بكنیم.  اعالم  را  این  می خواهیم  ما 
قرار  جدید  عصر  این  تأثیر  تحت  زمین،  سطح  دولتهای  و 
گرفتند، حتّی نقشه ی سیاسی دنیا عوض شده است، اما توقع 
نداریم كه تحلیل گران و قضاوت كنندگاِن قدرتمند و سیاسی 
عالم اقرار كنند كه این عصر آغاز شده است. آن ها اعتراف 
نمی كنند كه دوران جدیدی آغاز شده است؛ اما تحت تأثیر 
این دوران قرار گرفته اند و آن را احساس می كنند. این عصر 

و این دوران جدید را باید »دوران  امام  خمینی« نامید.
چند خصوصیت در این دوران هست كه از آن تفكیك ناپذیر 

است:
یكی از این خصوصیتها، گسترش اعتقاد و باورهای مذهبی 
نظام سلطه ی جهانی  و  قدرت  آنكه سیاست  از  بعد  است. 
این بود كه دین و معنویت را بكلی از زندگی مردم حذف 
كند و جامعه ی بشری را یك جامعه ی بی دین و بی ایمان و 
بی اعتقاد به ارزشهای الهی تربیت نماید، این دوران جدید، 
در  فقط  نه  است.  كرده  عمل  سیاستها  آن  به عكس  درست 
دینی  باورهای  به  مردم  اسالمی،  كشورهای  در  یا  ایران 
برگشتند، بلكه در سطح جهان و در میان جوامعی كه دهها 
سال ضد مذهب زندگی كرده بودند، اعتقاد مذهبی و گرایش 

معنوی رشد كرده است.
البته آینده ی این حركت، به این ترتیب خواهد بود كه هرجا 
معنویتی عمیق تر و خالص تر و سالم تر و منطبق تر با فطرت 
آن  داشت.  ملتها خواهد  برای  بیشتری  جاذبه ی  باشد،  بشر 
می آمد  حساب  به  ارزش  ضد  معنویت،  و  دین  كه  روزی 
بی دینی  امروز،  گذشت.  می شد،  داده  قرار  استهزا  مورد  و 
و بی ایمانی و تهی بودن از اعتقاد معنوی، یك ضد ارزش 
و  گرفته  انجام  كار  این  عالم،  نقاط  از  بسیاری  در  است. 
از  یكی  این،  گرفت.  خواهد  انجام  هم  دیگر  بسیاری  در 
پرچم  بزرگ،  مرد  این  كه  است  جدیدی  عصر  ویژگیهای 
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نمی كرد،  باور  كسی  درحالی كه  و  برافراشت  دنیا  در  را  آن 
داعیه ی آن را سرداد و دلها را به آن متوجه كرد.

خصوصیت دیگر این عصر جدید، معنا بخشیدن به ارزش 
است.  مردم  میلیونی  توده های  مؤثر  حضور  و  انسانها 
است  شده  آغاز  ما  امام  به وسیله ی  كه  جدیدی  دوران  در 
مردم،  توده های  نیست،  هم  ایران  به  محدود  آن  دایره ی  و 
كه  هستند  آن ها  و  تصمیم گیرنده اند  و  تعیین كننده  و  اصل 
جریانها را هدایت می كنند. در گذشته، ما انقالب های زیادی 
را سراغ داریم كه با احساسات مردم به پیش رفته است؛ اما 
امروز وضع فرق می كند. امروز، در دنیایی كه دهها سال بعد 
همه ی  عالم،  بر  مسلط  قدرتهای  بین المللی،  دوم  جنگ  از 
مردم دنیا را عادت داده بودند كه تسلیم خواسته های آن ها 
و  نزنند  جهانی حرفی  قدرتهای  اراده ی  مقابل  در  و  باشند 
اراده ای از خودشان بروز ندهند، ناگهان شما می بینید كه در 
با همان  كشورهای اروپای شرقی، توده های میلیونی مردم، 
سبكی حركت می كنند و به میدان می آیند كه ملت مسلمان 
میدان  وارد  ستم شاهی  رژیم  با  معارضه ی  و  مقابله  در  ما، 
شدند. به تعبیر دیگر، مشخصه ی انسانِی این دوران و عصر 
از پیروزی خون بر شمشیر است؛ یعنی در  جدید، عبارت 
این دوران جدید همچنان كه در ایران اتفاق افتاد آحاد مردم 
بدون تجهیزات و سالح، فقط با جسم و جان خودشان به 
تنگ  ظالم  و  غاصب  حكومت  بر  را  فضا  و  آمدند  میدان 
كردند. این روش، امروز در دنیا روش شناخته شده یی است. 
قدرت حضور توده های مردم، و لو بدون سالح، امروز در 

دنیا معلوم شده است.
قدرتها باید بدانند كه بعد از این، در هیچ جای دنیا، علی رغم 
را  حكومت  نمی شود  مردم،  میلیونی  توده های  خواست 
كار  بكند،  پیدا  دنیا گسترش  در  موج  این  داد. هرچه  ادامه 
بر سلطه های غیر قانونی و ظالمانه و غیر بشری، سخت تر 



به  ما،  بزرگوار  امام  كه  بود  حركتی  آن  این،  شد.  خواهد 
انجام  ایران  كشور  در  ملت،  این  ایمان  و  آگاهی  بركت 
از  بعد  كه  می بینید  شما  لذا  شد.  دنیا  برای  الگویی  و  داد 
سالها، داخل سرزمینهای اشغالی، ملت مظلوم فلسطین قیام 
می كنند و علی رغم شدت و سطوت دولت غاصب و ظالم 

صهیونیستی، كار را پیش می برند.
از جمله خصوصیات دیگر عصر جدیدی كه امام بزرگوار و 
انقالب ما در سطح جهان به وجود آوردند، عبارت از اصل 
آزادی از سلطه و تصرف و نفوذ قدرتهای بزرگ است؛ یعنی 
همان چیزی كه در انقالب ما، به عنوان اصل »نه شرقی و نه 
غربی« شناخته شد. تقریبًا در همه ی انقالب های بزرگی كه 

در قرن بیستم در دنیا اتفاق افتاد، وقتی 
ملتها یا گروههای مبارز، كار خودشان را آغاز می كردند و 
پیش  مختصری  قدرت،  یك  و  سلطه  یك  علیه  را  مبارزه 
می بردند، خودشان را به یك قدرت دیگر وصل می كردند. 
اینكه یك ملت، با اتكای به خود و با توكل به خدا، در مقابله 
با یك قدرت ظالم، به هیچ كس و هیچ قدرت اعتماد و اتكا 
نكند، راهی بود كه ملت ایران به رهبری امام بزرگوار آغاز 
كردند و امروز در دنیا، این راه بتدریج رهروان زیادی پیدا 

می كند.
این دوران جدید كه امام ما آن را با قیام و ایستادگی و اتكال 
با  و  معنوی  ارزشهای  به  نسبت  تعظیم  و  تكریم  و  به خدا 
اعتمادش به آحاد مردم آغاز كرد، إن شاء اهلّل ملتها را از شّر 
سلطه های جهانی نجات خواهد داد و دوران زوال قدرتهای 
بزرگ ماّدی جهانی را نزدیك خواهد كرد. این، از بركات آن 
بزرگوار است. ملت ما، پشت سر رهبر باعظمت و استثنایی 
خود، اولین ملتی بود كه قدم در این دوران جدید گذاشت و 
پایه های آن را مستحكم كرد و با مقاومت خود، برای ملتهای 

دنیا، شاهدی بر صدق این ادعاها شد.
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داشت.  خود  به  مخصوص  ما، خصوصیاتی  بزرگ  انقالب 
این خصوصیات كه بارها هم در تحلیلهای ملت ما و آشنایان 
مشاهده  انقالب  یك  در  بار  اولین  شده،  تكرار  انقالب  با 
می شد: تكیه ی به اسالم، هدف گیری ایجاد حكومت اسالمی، 
تجدید نظر در مفاهیم سیاسی عالم مثل آزادی و استقالل و 
عدالت اجتماعی و چیزهای دیگر و حركت به سمت دنیا و 

جامعه ای كه بر پایه ی ارزشهای اسالمی بنا شده باشد.

***
1369/۰3/1۴

بیانات در مراسم نخستین سالروز رحلت حضرت امام خمینی 



بیت الغزل كار امام، ایجاد حكومت اسالمی بود. اگر فرض 
كنیم چنین انقالبی بدون شعار حكومت به راه می افتاد - به 
عنوان اصالحات و همان كارهایی كه در تأسیس عدالتخانه 
امام، یك دهم  كار  و تشكیالت مشروطیت شد - بالشك 
كار االن اهمیت نداشت؛ چون باالخره آن خاندان می رفتند 
امام،  منتخبان  قاعدتًا  كه   - متدیّنین  از  جریانی  و  جناح  و 
متدیّنین بودند - روی كار می آمدند؛ اما آن كار چیزی بود، 
توقّع  امام - كه  كار  اهمیت  این كار یك چیز دیگر است. 
این است ما این كار را تقویم درستی بكنیم - این بود كه 
مسأله حاكمیت اسالم را مطرح كردند. حكومت اسالمی به 
اسالم  معنای حكومت  به  نیست؛  معنای حكومت مسلمین 
است، وااّل اگر فقط حكومت مسلمین باشد، حّداكثرش این 
است كه مسلمانی در رأس كار می آید و رفتار شخصی او، 
رفتار خوبی خواهد بود. احیانًا نمی گذارد در ظواهر جامعه 
اداره  و  نظام كشور  اما  گیرد؛  فجوری صورت  و  فسق  هم 
و  فرهنگها  و  سالیق  بود؛  نخواهد  اسالم  براساس  زندگی 
تأثیر می گذارند. چیزی كه  عادات و كج فهمیهای گوناگون 
اسالمی«  »حكومت  می بخشد،  مصونیت  را  اسالمی  جامعه 
است؛ یعنی حاكمیت اسالم. هنر بزرگ امام این بوده است 
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كه حاكمیت اسالم را در این جا مطرح كردند.
صیغه خاص ایشان هم برای حاكمیت اسالم، »والیت فقیه« 

بود.
***

1378/11/۰۴
بیانات در دیدار اعضای هیأت علمی كنگره امام خمینی)ره(



به  روحانیون  آوردن  روی  كرد.  عوض  را  دنیا  واقعًا  امام 
به  كه  بود  خدا  قدرت  این  بود.  امام  هنر  نظامی،  آموزش 
دست آن بزرگوار این كارها انجام گرفت. امروز - همان طور 
كه اشاره كردید - آقای حاج شیخ علی پناه، یا آقای حاج 
شیخ جالل طاهر شمس، یا آقای مكارم و آقای آذری و آقای 
فاضل تفنگ به دستشان می گیرند و آموزش نظامی می بینند. 
این  نفحات«است.  دهركم  ایّام  فی  اهلَلّ  »اّن  همان  واقعًا  این 
الهی است  چندساله جزو همان نفحات است. این فرصت 
كه خدای متعال پیش آورده و كمك كرده، تا ما بتوانیم از 

آن استفاده كنیم. 
آن  چون  نمی رفتند؛  منبر  علما  آقایان  از  برخی  زمانی  یك 
دلیل  رفتن  منبر  می گفتند  می دانستند؛  خود  شأن  را خالف 
مثل  فردی  كنید،  مالحظه  شما  حاال  ولی  است!  بی سوادی 
مثاًل   - منقوالً  و  معقوالً   - فاضل  مالی  مرد  آقای جوادی، 
در پایان یك میتینگ منبر می رود، سخنرانی می كند و فریاد 

می كشد. ببینید االن با گذشته چه قدر فرق كرده است. 
من یكی از دفعاتی كه سال 59 از اهواز به تهران می آمدم، 
قبا می پوشیدم. رسم ما  تنم بود، رویش  لباس نظامی  چون 
امام  راه كه می رسیدیم، مستقیم خدمت  از  بود كه  این  هم 
به  جمعه  نماز  برای  كه  پنجشنبه  روز  یك  عصر  می رفتیم. 
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تهران آمده بودم، مستقیم خدمت ایشان رفتم و چیزی راجع 
به جبهه گفتم و آمدم. شاید بار اولی بود كه از جبهه خدمت 
ایشان می رسیدم. تا این چكمه هایم را دم در در بیاورم، ایشان 
از پشت شیشه همین طور به آن هیأت بنده كه لباس نظامی 
را  دستشان  رسیدم،  وقتی  می كردند.  نگاه  بود،  تنم  قبا  زیر 
بوسیدم. خودشان گفتند كه یك وقت بود كه این لباس شما 
خالف مروت بود، و حاال بحمداهلَلّ وضع به این جا رسیده 
است. من احساس كردم كه ایشان خوشحالند. در ابتدا قدری 
هم در دلم تردید بود. اول بار كه در اهواز قبا را كندم و لباس 
نظامی پوشیدم، در ذهنم بود كه آیا این كار درست است یا 
نه. بعد كه دیدم ایشان لبخند زدند و لطفی كردند، فهمیدم كه 
خوشحالند. واقعًا جای امام خالی است. اگر ایشان تشریف 
می داشتند و می دیدند كه آقایان در تكواندو، داِن ۴ دارند و 
این  می شدند؛  خوشحال  خیلی  كرده اند،  پیشرفت  این گونه 

واقعًا در طریق همان خواست ایشان است.

***

137۰/۰9/11
جعفر  امام   83 مستقل  تیپ  روحانیون  دیدار  در  بیانات 

صادق)ع(



بین المللی شركت كنم.  از مجامع  بنده می خواستم در یكی 
)ره([ ]امام  ایشان  خدمت  بردم  بودم،  كرده  فراهم  مطالبی 
باشم،  داشته  نطقی  جایی  در  می خواستم  اگر  معموالً  دادم. 
می دادم ایشان نگاهی بكنند. ایشان مطالب سخنرانی من را 
برگرداندند  به من  را  آن  از دو سه روز  بعد  و  نگاه كردند 
این  آنها  از  یكی  بودند؛  نوشته  نكته  چند  حاشیه اش  در  و 
بود كه راجع به عدم تفكیك دین از سیاست هم در آن جا 
صحبت كنید. من اول تعجب كردم. در عین حال رفتم چند 
صفحه درباره ی همین نكته نوشتم و به متن سخنرانی اضافه 
شركت  كشور  صد  حدود  بین المللی  اجتماع  آن  در  كردم. 
داشتند. من این متن را در آن جا خواندم و خودم ملتفت شدم 
برای همه ی  نقطه ی اساسی و اصلی و جذاب نطق كه  كه 
مثاًل  حالی كه  در  بود؛  قسمت  همین  بود،  مهم  و  تازه  آنها 
فكر می كردم بقیه ی مطالب چون لفظ و معنای آن سنجیده 
انتخاب شده، قشنگ تر است؛ اما بعد دیدم این قسمت مهمتر 
بوده است. این كه انسان در منبرهای درجه ی یك جهان روی 
عدم تفكیك دین از سیاست متمركز شود، یعنی درست سر 
دهان دشمن  از  كه  كسانی هستند  است.  رفته  مطلب  اصل 
ابلیس«.  لسان  عن  ینطق  النّاطق  كان  ان  »و  می زنند؛  حرف 
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عده ای در داخل كشور ما راجع به جدایی دین از سیاست 
دین  جدایی  ما  كشور  در  قرن  چند  می كنند.  قلم فرسایی 
را  این ورق  آمد  امام  است؛  بوده  واقعیت  از سیاست، یك 

برگرداند و در دنیا این فكر را فریاد كرد.

***

138۴/۰3/1۰
سالگرد  مراسم  برگزاری  ستاد  اعضای  دیدار  در  بیانات  

ارتحال امام خمینی)ره(



یكی  با  كه  گفته ام  هم  جمعه  نماز  در  گفته ام،  بارها  بنده 
از هر  دانستن معنای خشونت و مجازات اسالمی مخالفم؛ 
صورت  بدی  كار  وقتی  نمی كند.  فرق  باشد،  هم  جناحی 
گرفت، نمی شود گفت كه مثاًل فالن جواِن خوب، یا فالن 
جواِن فالن جناح، یا فالن جوان وابسته به فالن جا این كار 
را كرده، پس از بدی آن كار یك مقدار كم می شود؛ نه. وقتی 
فاز  یك  اما  نیست.  بحثی  هیچ  این  در  است؛  بد  است،  بد 
تبلیغاتی هم وجود دارد كه یك جنگ روانی علیه انقالب راه 
انداخته است. اّولین بار چه كسانی اسم خشونت را به عنوان 
یك نقطه منفی برای كشور ما در دنیا مطرح كردند؟ همان 
كسانی كه دستشان تا مرفق در خون بیگناهان فرو رفته است 
كسی  هر  به حال  تا  كه  كسانی  همان   - امریكاییها  یعنی   -
اما حاال  را می خواستند، در دنیا غیرقانونی ترور می كردند؛ 
می خواهند آن را قانونی كنند! اینها هستند كه از خشونت دم 
می زنند و خشونت را تقبیح می كنند. رادیوی صهیونیستی و 
صهیونیستها هستند كه راجع به خشونت بحث می كنند. اینها 
به صورت مسائل سیاسی و تبلیغاتی مطرح می شود. چیزی 
نیست كه انسان بتواند آن را به عنوان یك واقعیت در نظر 
بگیرد، تا بخواهد درباره آن اظهارنظری كند. از این هم نباید 
غفلت كرد. عّده ای تشنه قدرتند، یا مریضند و یا سفیه اند؛ 
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را  بزرگوار  امام  می كنند.  تكرار  مجّدداً  را  حرفها  همان  لذا 
كه مظهر رحمت و عطوفت بود، به خشونت متّهم می كنند. 
امام یك انسان عارف و حقیقتًا مظهر رحمت بود؛ مردی كه 
آن گونه با صالبت انقالب را پیش می برد، در مقابل مسائل 
عاطفی آن قدر دقیق بود. من چند بار این را در شخص امام 

تجربه كردم.
مادر  كشور،  استانهای  از  یكی  به  من  سفرهای  از  یكی  در 
اسیری كه بعد، فرزندش به شهادت رسید، پیش من آمد و 
جمله ای را كه حاكی از ارادت به امام بود، گفت و تأكید كرد 
كه من آن را به ایشان بگویم. من آمدم به امام گفتم، دیدم 
اشك  و  درهم شد  رنجور،  به شّدت  انساِن  یك  مثل  ایشان 
قّلكهای  بچه ها  كه  نیز  زمان جنگ  در  كرد.  پُر  را  چشمش 
پولشان را برای كمك به جبهه به نماز جمعه آورده بودند و 
هدیه می كردند، من فردای آن روز خدمت امام رفتم. ایشان 
این منظره را از تلویزیون دیده بود و به قدری به هیجان آمده 

و متأثّر به نظر می رسید كه من واقعًا تعّجب كردم!
انسانی عطوف، مهربان و به شّدت  امام مظهر احساس بود. 
چرا؟  كنند.  متّهم  قساوت  به  را  انسانی  چنین  بود.  عاطفی 
چون در زمان او - در قضیه عملیات مرصاد - حكم قانون 
نسبت به یك عّده محارب و آدمكِش جنایتكار اجرا شده بود. 
عّده ای با این مردم جنگیده بودند، كه مجازات مشّخصی هم 
در قانون دارد. امام هم ُمّر قانون را اجرا كرده بود. البته امام 
كه این كار را نكرده بود؛ دستگاههای مسؤوِل آن موقع انجام 
داده بودند؛ اما امام را به قساوت متّهم می كردند! امروز هم 
یك عّده آدم غافل، یا سفیه، یا بی اّطالع از نقشه دشمن، اینها 
را در داخل تكرار می كنند. اینها واقعًا ظلم است. كسی بیاید 
این را - كه یك دعوای تبلیغاتی و یك جنگ روانی علیه 
انقالب و امام و ارزشهای اسالمی است - به عنوان مبارزه با 
خشونت مطرح كند. این به مسأله خشونت چه ربطی دارد؟ 



نظر همه درباره خشونت معلوم است. همان وقتها امام علیه 
كسانی كه گاهی در بعضی از برخوردها با آدمهایی كه ظواهر 
را رعایت نمی كردند، قدری تندی به خرج می دادند، اطالعیّه 
تندی صادر كرد. آنها نیروهای انقالب بودند، اما امام حتی 
علیه آنها اّطالعیه صادر كرد؛ چون خشونت به خرج می دادند 

و كارشان غیرقانونی و غیرمنطقی بود.

***

1379/1۲/۰9
بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیركبیر
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حكومت اسالمی و والیت فقیهی كه امام آوردند و ابتكار و 
مطرح كردند به همان معنای حكومت اسالمی است؛ یعنی 
حكومت اسالم، حكومت دین و حكومت شریعت، به همین 

معنا فهمیده شود.
كه  را  فقهی  و  كنند  تالش  ما  و فضالی  فقها  است  ممكن 
دارد،  فراوانی هم  اختیار ماست و ضعفها و كمبودهای  در 
پاالیش كنند. این بحث دیگری است؛ این كار را بكنند؛ اما 
چیزی كه باید مطرح باشد - و نظر امام قطعًا این بود - این 
احكام و  فقه و  و  با شریعت  مِلئ فضای جامعه،  كه  است 
عمل اسالمی پُر شود. ایشان غیر از این را در هیچ موردی 
ایشان  با  فقیه  والیت  درباره  وقت  یك  من  نداشتند.  قبول 
صحبت می كردم؛ گفتم قبل از انقالب، ما با بعضی از فضال و 
دوستان بحث داشتیم؛ بعضیها می گفتند اسالم شیوه خاّصی 
در باب اقتصاد ندارد. هر شیوه ای كه بتواند آرمانهای اسالمی 
عقیده  ولی  است؛  اسالمی  كند،  تأمین  را   - عدالت  مثاًل   -
ما این بود كه نه، اسالم خطوطی معیّن كرده و شیوه ای بنا 
نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسالمی درست كرده و این 
این درست  بله،  گفتند:  ایشان  تبعیّت شود.  باید  چارچوب 
است. من نمی خواهم به این قضیه استناد كنم كه این حرف 

نظر امام تحریف نشود



بود؛  این  امام  نظر  كه  كنم  استناد  می خواهم  است؛  درست 
یعنی ایشان به كمتر از این اصاًل قانع نمی شدند. آن جایی هم 
ایشان به عنوان یك حكم  ثانوی بود،  كه بحث سِر احكام 
هم  آخر  تا  ایشان  می كردند.  تأكید  آن  بر  فقهی  و  اسالمی 
همین طور بودند. در خصوص غنا - موسیقی - ایشان حرف 
جدیدی مطرح كردند. مبنای فقهی ایشان این طور بود. برای 
این قضیه، ایشان استناد فقهی داشتند. البته چیزی كه در كتاب 
با این تفاوت دارد؛ اما براساس  مكاسب گفتند، در جهاتی 
مبنای فقهی می گفتند؛ بر اساس ضرورت و مصلحت و پسند 
دنیا نبود. البته ممكن است كسی با كلیّات و جزئیّاِت این نظر 
موافقت نداشته باشد؛ خیلی خوب، نظر خودش است؛ لیكن 
نظر امام تحریف نشود. شما باید خیلی مراقبت كنید كه نظر 
امام واقعًا به گونه ای درآید كه در كلمات و كتابها و حرفها 
و منش ایشان معلوم است. این نكته خیلی مهّم است و به 

نظر من یك مسؤولیت تاریخی و امانتی بردوش شماست.

***

1378/11/۰۴
بیانات در دیدار اعضای هیأت علمی كنگره امام خمینی)ره(

امام در کالم رهبر*52
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طلبه امروز باید به این بُعد از زندگی خود ]معنویت[، بسیار 
توّجه كند. شما جوانید؛ دلهای شما نورانی است و تعّلقاتتان 
كم است؛ اما همیشه این طور نمی مانید. این سرمایه را امروز 
فراهم كنید تا آن روز كه گرفتاریها و تعّلقاْت از اطراف به 
استفاده  خود  معنوی  ذخیره  آن  از  بتوانید  كرد،  حمله  شما 

كنید.
و  زاهد  عالم،  معنوی،  نورانی،  پیرمرد  آن  دارم،  یقین  من 
عارف كه این انقالب با دست توانای او بنا، غرس، آبیاری و 
میوه چینی شد، اگر در جوانی، آن راز و نیازها و آن عبادتها، 
در  نورانی  و  مؤمن  دل  آن  و  نداشت  را  توّسلها  و  تفّكرها 
نمی شد.  صادر  او  از  بزرگ  كارهای  این  نمی آمد،  پدید  او 
علمای  از  كه  تهرانی  آقای  جواد  میرزا  حاج  آقای  مرحوم 
بسیار مؤمن، زاهد و خالص بود و در مشهد، بسیاری ایشان 
را می شناختند، نزدیك سی سال پیش از این، به بنده گفت: 
»من در جوانی برای تحصیل به قم رفتم و آن زمان، امام را 
در حرم مطّهر دیدم. نمی شناختم ایشان كیست. دیدم كه یك 
سیّد طلبه جوان و نورانی در حرم ایستاده، تحت الحنك را 
نماز می خواند و اشك می ریزد و تضّرع می كند.«  انداخته، 
حاج میرزا جواد آقای تهرانی می گفت: »من او را نشناخته، 

راز و نیازها، عبادتها، تفکرها و توسلهای امام



مجذوبش شدم و از بعضی پرسیدم این آقای نورانی كیست؟ 
در   ، روح اهللَّ آقا  وقتی  است.  روح اهللَّ خمینی  آقا  این  گفتند 
دوره جوانی، آن سرمایه و ذخیره را پدید می آورند، آن وقت 
در سّن هشتاد سالگی، امام و بنیانگذار حكومت جمهوری 

اسالمی می شوند.«
بازنشسته می شوند  این سن  از  پیرمردها، در زودتر  معموالً 
اما  ندارند؛  هم  را  خودشان  شخصی  زندگی  اداره  حال  و 
امام در آن سن، چنین بنای عظیم و توصیف ناپذیری را به 
وجود آوردند و در مقابل دشمن، آن طور ایستادند كه انسان 
از شجاعت و پایداری ایشان در مقابل حوادث و مصائب، 

مبهوت می ماند.
ایشان  خدمت  ما  مناسبتی  به  انقالب،  اوایل  قم،  همین  در 
آقا  احمد  سیّد  درباره  ایشان  و  شد  بودیم. صحبتی  رسیده 
اما  نیست.  یادم  دقیق،  و  درست  كه  فرمودند  را  مطلبی 
مضمون آن این بود كه »اگر این احمد را بگیرند یا شكنجه 
كنند و یا بكشند، من در باطن قلبم هم متزلزل نخواهم شد. 
كنم.«  تصبّر  و  تظاهر  نگهدارم؛  را  بخواهم خودم  این كه  نه 
این، تعبیر ایشان بود. مفهوم »ال تّحركه العواصف و قور عند 

الحزائز«، این است.

***
137۴/۰9/16

بیانات در دیدار جمعی از روحانیون

امام در کالم رهبر*54
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میدان جنگ، میدان آزمون است. مثل همین بوته ی زرگری 
است كه وقتی طال را در آن می گذارند و حرارت می دهند، 
ناخالصیها خودش را نشان می دهد، واالّ تا وقتی كه به شكل 
دارد، معلوم نمی شود  قرار  انگشتر است و در دست كسی 
كدامیك عیارش باال و یا پایین است. ما در ارتش از آدمهای 
خوب و شخصیّتهای مؤمن برخوردار بودیم؛ آدمهای ناباب 
هم داشتیم. جنگ تكلیف همه را معلوم كرد و مانند بوته ی 
از  مقداری  شد،  وارد  جنگ  اّوِل  كه  فشاری  شد.  زرگری 
عرقها را درآورد و در همان قدمهای اّول، بخشی از آلودگیها 
به دنبال آن، ارتش سینه ی خود را گشود و  ُسترد.  را فوراً 
سرش را بلند كرد و به ایمان و تقوا و دیانت مجّهز شد. البته 
منظور از این ارزشها، مقّدس مآبی و فقط سرپایین انداختن و 
ذكر گفتن نیست. تالش مؤمنانه ی هر كس، انجام دادن كار 
به مقتضای نیاز است. در میدان جنگ یك طور است و در 
میدان سازندگی درون ارتش طور دیگر. وقتی سازماندهی 
ابزار و  از  مطرح می شود، یك طور است و وقتی صحبت 
تجهیزات و یا نشان دادن آمادگی و مانور كردن است، طور 
را  جاها خودش  این  در  دین  و  تقوا  و  ایمان  است.  دیگر 
نشان می دهد، واالّ بعضی كسان خیال كردند كه اگر زودتر 

قدرت ایمان امام



از وقْت به نمازخانه رفتند و ریشی هم گذاشتند و تسبیحی 
هم به دست گرفتند و احیانًا در مقابل این یا آن مسؤول خم 
یك  در  قضیّه  البته  است.  تمام  قضیّه  شدند،  هم  راستی  و 
دیدار دوستانه فعاًل تمام است، اما در مقام عمل، خیر! قضیّه 
این گونه تمام نمی شود، بلكه با كار مؤمنانه تمام خواهد شد. 
رهبر این اّمت و انقالب، مردی بودند كه در هشتاد سالگی 
سخت ترین كارهای دنیا را به دوش گرفتند. روزی كه امام 
وارد ایران شدند، تقریبًا هشتاد ساله بودند. نگفتند من پیر و 
یا خسته ام. در یكی از روزهای سال 59 كه از اهواز به تهران 
آمده بودم، خدمت ایشان رسیدم و صحبتهای گله آمیزی را 
درباره ی موضوعی مطرح كردم. ایشان به من گفتند كه افراد 
مورد نظرشان را برای تشكیل جلسه خبر كنم. جلسه، وسط 
روز و بدون سابقه تشكیل شد و پیرمرد جوان دل و پرنشاط 
و نیرومند، جلسه را بدون اظهار خستگی اداره فرمود. كار 
نیست.  بردار  زمان  و  ندارد  خستگی  باشد،  خدا  برای  كه 
یك وقت یكی از روسیاهیانی كه به غلط وارد صفوف اهل 
ایمان شده بود، چیزی گفت كه امام در پاسخ او فرمودند: 
خودم  من  بروید؛  كنار  دهید،  انجام  نمی خواهید  شما  »اگر 
باور  بر دوش می گیرم!«  را  بارها  انجام می دهم و  را  كارها 
نمی كردند امام این گونه جوانانه وارد میدان شوند. قدرت 
ایمان ایشان این كارها را آسان می كرد. البته قدرت ایمان در 
می شویم،  آن  وارد  ما  كه  میدانهایی  به  نسبت  ایشان  وجود 
در حّد اعالیش بود. ما توقّع آن گونه ایمان را از هر كسی 
نداریم؛ اما می خواهیم نمونه ی عالی را به شما نشان دهیم. 

***
137۴/۰7/۰5

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش

امام در کالم رهبر*56
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جمهوری اسالمی حج را شناخت. این، بصیرت امام بود. امام 
درست در سربندهای اساسی انگشت گذاشته بود. در اسالم 
خیلی واجب وجود دارد، روزه هم یك واجب اساسی است؛ 
اما امام روی نماز جمعه و روی حج - یعنی آن بخشهای 
حساس و سربندهای مهم - خیلی تكیه كرد و دایم از سال 
اول نسبت به حج حرف داشت و پیام می داد. البته من یادم 
است كه ایشان از قبل هم - یعنی سال ۴1 - به حجاج پیام 
انجمنهای  به  مربوط  اولیه ی  مبارزات  آن  از  بعد  می دادند. 
ایالتی و والیتی، و بعد از آن كه دولت انجمنها را قبول كرد، 
فروردین  تا  زمستان  بین  كه  فاصله  این  در  شد.  فاصله یی 
بود، حادثه ی مدرسه ی فیضیه واقع شد، كه فاصله ی تلخی 
بود؛ تحرک بود و تالش بود و خطر، و ما نمی دانستیم كه 
به  شب  یك  كه  است  یادم  من  بشود.  می خواهد  كار  چه 
همراه مرحوم آقای شیخ علی حیدری نهاوندی - از شهدای 
امام  خدمت  دیگر  نفر  دو  و   - اسالمی  جمهوری  حزب 
رفتیم، تا پیشنهادهایی كه راجع به حج به ذهنمان می رسید، 
با ایشان در میان بگذاریم. یكی از پیشنهادهای ما این بود كه 
ایشان  پیامی از جانب  به مناسبت موسم حج، خوب است 
صادر شود؛ اما ایشان گفتند كه من نوشته ام! معلوم شد كه 

تاکید امام بر برگزاری مراسم حج



ایشان برای حج اعالمیه نوشته اند و فرستاده اند. یعنی در سال 
۴1 كه هنوز اول مبارزات بود و هیچ خبری نبود، ایشان آن 
مواقع اساسی دین را شناخته بودند و به آن اهمیت می دادند.

***
137۰/۰۴/۲3

بیانات در دیدار كارگزاران حج
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همه  از  حقًا  كه  عظیم الشأن)رضوان اهللَّ تعالی علیه(  فقید  امام 
جهت اسوه بودند - این كلمه ی »همه جهت« را من باتوجه 
عرض می كنم - واقعًا ازهربعدی انسان نگاه می كند، می بیند 
جا دارد كه انسانها وطالب علم و رّواد طریق هدایت مردم، 
به ایشان اقتدا كنند. آن بزرگوار در قم، اولین روزی كه برای 
درس روی منبر نشستند، من در درسشان حاضر بودم. ایشان 
قباًل روی زمین می نشستند و درس می گفتند و بعد از چندی 
كه جمعیت زیاد شد و طالب می خواستند چهره ی ایشان را 
زیارت كنند و صدایشان را درست بشنوند، اصرار كردند كه 
روی منبر بنشینند. گمان می كنم ایشان بعد از رحلت مرحوم 
قبول  را  این  )رضوان اهللَّ علیه(  بروجردی  آیت اهللَّ العظمی 
ننشستند.  منبر  ایشان  داشتند،  حیات  بزرگوار  آن  تا  كردند. 
این بزرگوار، آن روز را تمامًا به نصحیت گذراندند. اولین 
« فرمودند، این بود كه مرحوم آقای  مطلبی كه بعد از »بسم اهللَّ
منبر  روی  درس  برای  كه  اولی  روز  نائینی)رحمه اهللَّ علیه(، 
نشست، گریه كرد و گفت: این همان منبری است كه شیخ 
انصاری)ره( روی آن نشسته، حاال من باید روی آن بنشینم. 
ایشان از همین جا، شروع به نصیحت كردن طالب كردند كه 
این مسؤولیت سنگین  بفهمید چه كاری می كنید و چه قدر 

جا دارد انسانها به امام اقتدا کنند



است. البته جزییات فرمایشهای آن روز، االن در ذهنم نیست. 
ایشان در آن روز كه این صحبتها را می كردند، در حد یك 
مدّرس بزرگ و یك فقیه عالی مقامِ مهیای مرجعیت بودند. 
احساس مسؤولیت، این قدر مهم است. از آن جا بگیرید، تا 
معممان و روحانیونی كه در طبقات پایین تر هستند، تا برسد 
به یك مرثیه خوان و یك روضه خوان معمولی، كه او هم در 
بكند.  باید احساس مسؤولیت  برعهده گرفته،  آن كاری كه 
اگرچه رتبه ی وجودی شغل در مورد چنین كسی، به مراتب 
مدّرس  یك  مورد  در  شغل  وجودی  رتبه ی  از  ضعیف تر 
باید احساس مسؤولیت  عالی مقام است، لیكن این فرد هم 

بكند.
دیده  خودتان  هم  شاید  گفتم،  آقایان  جمع  در  یك وقت 
حسین  میرزا  آقا  مرحوم  عالی مقام،  محّدث  كه  باشید 
مرجان«  و  »لؤلؤ  نام  به  كتابی  نوری)رضوان اهللَّ تعالی علیه(، 
شرایط  در  است:  این  مرجان،  و  لؤلؤ  اسم  دنباله ی  دارند. 
پله ی اول و دوم منبر روضه خوانان. ایشان یك كتاب نوشته 
ارشاد  اجتهاد و  ادعای علم و  ما كه  است كه نگویند حاال 
منبرهای  این  كه  فقط روضه خوانیم! سابق  نداریم؛  را  مردم 
چند پله بود، همه نمی رفتند كه آن باالی منبر بنشینند. وعاظ 
درجه ی اول این كار را می كردند، لیكن متوسطان و پایینها، 
همین پله ی اول می نشستند و این حرمت را نگه می داشتند. 
كار خوبی هم بود، حاال هم خوب است كه همین مراعاتها 

بشود و هر كسی حد خودش را رعایت بكند. 

***
1369/۰1/۰۴

بیانات در جمع فضال و طالب و روحانیون مشهد
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بیماری  بستر  در  امام)ره(  كه  روزی   - را   1365 سال  بهار 
ناراحتی قلبی شده  ایشان دچار  بودند - فراموش نمی كنم. 
بودند و تقریبًا ده، پانزده روزی در بستر بیماری بودند. در 
آن زمان من در تهران نبودم. آقای حاج احمد آقا - آقازاده ی 
كردند  تلفن  من  به  )حفظه اهللَّ وسلمه وایده(-  ایشان  محترم 
امام)ره(  برای  كه  فهمیدم  بیایید؛  آن جا  به  سریعًا  گفتند  و 
چند  از  پس  و  كردم  حركت  آنًا  است.  داده  رخ  مسأله یی 
از  نفر  اولین  رساندم.  تهران  به  را  خود  مسیر،  طی  ساعت 
از  پس  ساعت  ده  حدود  شاید  كه  بودم  كشور  مسؤوالن 
بروز حادثه، باالی سر ایشان حاضر شدم. در آن وقت برادر 
هیچ كس  و  بودند  جبهه  در  هاشمی  آقای  جناب  عزیزمان 
و  نگران كننده  روزهای  نبود.  مطلع  قضیه  این  از  هم  دیگر 
كه  هنگامی  و  رفتم  امام)ره(  خدمت  گذراندیم.  را  سختی 
نزدیك تخت ایشان رسیدم، منقلب شدم و نتوانستم خودم 
را نگهدارم و گریه كردم. ایشان تلطف فرمودند و با محبت 
به  بود،  كوتاه  كه چون  گفتند  جمله  چند  بعد  كردند.  نگاه 
عزیزمان  برادر  نوشتم.  را  آنها  و  آمدم  بیرون  سپردم؛  ذهنم 
تا  ایشان كمك گرفتم،  از  بودند.  اتاق  آقای صانعی هم در 
عین جمالت امام)ره( را بازنویسی كنم. در آن لحظه یی كه 

او واقعا حکیم بود



نگران  بشدت  ما  بودند،  كرده  پیدا  قلبی  ناراحتی  امام)ره( 
برای  آمادگی  و  انتظار  ایشان  رسیدم،  من  كه  وقتی  بودیم. 
بروز احتمالی حادثه را داشتند. بنابراین، مهمترین حرفی كه 
در ذهن ایشان بود، قاعدتًا می باید در آن لحظه ی حساس به 
ما می گفتند. ایشان گفتند: قوی باشید، احساس ضعف نكنید، 
به خدا متكی باشید، »اشّداء علی الكّفار رحماء بینهم« باشید، 
و اگر با هم بودید، هیچ كس نمی تواند به شما آسیبی برساند. 
به نظر من، وصیت سی صفحه یی امام)ره( می تواند در همین 
چند جمله خالصه شود. او واقعًا حكیم بود و مصداق كامل 
»صیرورت االنسان عالما عقلیّا مضاهیا للعالم العینی«محسوب 
می شد. انسان احساس می كرد كه تمام حقایق عالم در وجود 
او منعكس بود. او چیزهایی را بوضوح و روشنی و با همان 
نورانیت نفسانی و نگاه رحمانی و حكمت خودش - نه با 
استدالل و تمهید مقدمات معمولی - می دید و می فهمید كه 

دیگران عصازنان خودشان را به آن نقطه می رساندند.

***
1368/۰۴/1۲

بیانات در مراسم بیعت ائمه ی جمعه 
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رحمت خدا و رضوان خدا بر امام بزرگوار كه همه ی این 
چیزها را فكر كرد؛ آن چشم تیزبین و روشن بین، آن بصیرت 
الهی، بدون اینكه درس سیاست در جایی خوانده باشد، از 
كسی فراگرفته باشد، همه ی آن چیزهایی را كه در این زمینه 
الزم بود، از خدای متعال الهام گرفت؛ به آن قلب پاكیزه الهام 
شد. امام هم بسیج را درست كرد، هم جهت را نشان داد. 
امام فقط نگفت حركت كنید، راه بیفتید، احساس مسئولیّت 
كنید، بسیجی باشید؛ نه، گفت كه چه كار كنید. به ما گفت 
جهت  یعنی  این  بكشید.  آمریكا  سر  بر  دارید  فریاد  هرچه 
دادن؛ یعنی یاد دادن كه چه كار كنید، كدام طرف بروید، كجا 

را نشانه بگیرید؛ این را به ما یاد داد.
 در دوران جنگ، در هشت سال دفاع مقّدس، مكّرر گفت: 
جنگ در رأس امور است. ماها مسئول بودیم در كشور - بنده 
رئیس جمهور بودم، یكی دیگر مسئول دیگری بود - هزار 
جور كار داشتیم. مأمور و مسئول وقتی كه این همه كارهای 
اجرایی دوروبرش هست، گاهی غفلت می كند، ]اّما[ امام راه 
را نشان داد به همه - به مسئولین، به مردم، به جوانها - ]كه [ 
جنگ در رأس امور است. همین هم بود. جهت داد به همه 

كه بروید سراغ این كار؛ این مهم است.
در قضیّه ی حركت به سوریّه برای جنگیدن با رژیم اشغالگر 

امام جهت را نشان می داد



قدس كه خوشحال بودند جوانهای ما - دو نفرشان هم پیش 
من آمدند كه هر دو االن جزو شهدای عالی مقام ما هستند - 
كه می خواهند بروند بجنگند. امام مّطلع نبودند؛ بعد كه مّطلع 
شدند، گفتند كه راه مبارزه ی با اسرائیل از عراق می گذرد؛ 
جلوی آن را گرفتند. و آنهایی كه رفته بودند برگشتند. ببینید؛ 
این، فهمیدن اولویّتها است، شناختن اولویّتها است. امام راه 

را، جهت را نشان می داد.
فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است؛ 
یعنی همه ی مسائل بعدی، فرع این مسئله است. این جهت 
را به ما نشان داد. ممكن است جنابعالی با رفیقت سِر یك 
در  اّما  باشید  داشته  اختالفِ نظر  بزرگ  یا  كوچك  قضیّه ای 

حفظ نظام، هردو به قدرِ هم مسئولید.
جاهایی  یك  در  را،  امام  حرف  این  نفهمیدند  كه  آنهایی 
خطاهای فاحش كردند. امام، جهت را نشان می داد. این مرد 

بزرگ، این جوری حركت می كرد.

***
1393/۰9/۰6

بیانات در دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین 
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مضامین  از  پر  هم  دعاها  این  همه ی  داریم،  خیلی  دعا  ما 
عالی است، اّما بعضی یك برجستگی خاّصی دارند. من از 
امام بزرگوار رضوان اهلل علیه سؤال كردم، گفتم در میان این 
دعاهایی كه از ائّمه علیهم الّسالم رسیده است، شما به كدام 
دعا بیشتر عالقه مندید و دلبسته اید؟ فرمودند به دعای كمیل 
و مناجات شعبانیّه؛ به این دو دعا. امام یك دِل متوّجه به خدا 
بود، اهل توّسل بود، اهل تضّرع بود، اهل خشوع بود، اهل 
اتّصال با مبدأ بود؛ وسیله ی بهتر در چشم او، این دو دعا بود: 
دعای كمیل، مناجات شعبانیّه. وقتی انسان مراجعه میك ند به 
این دو دعا، دقّت میكند، می بیند چقدر هم شبیه همند این 
دو دعا؛ شباهتهای زیادی به هم دارند؛ مناجات انسان خاشع، 

مناجات انسان متوّكل به خدا.

***
139۲/۰3/۲۲

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم

عالقه مندی امام به دعای کمیل و مناجات شعبانیه



جوانهای  عزیزمان،  جوانان  به  بكنم  عرض  می خواهم  من 
انقالبی و مؤمن و عاشق امام، كه حرف می زنند، می نویسند، 
اقدام می كنند؛ كاماًل رعایت كنید. اینجور نباشد كه مخالفت 
با یك كسی، ما را وادار كند كه نسبت به آن كس از جاده ی 
حق تعدی كنیم، تجاوز كنیم، ظلم كنیم؛ نه، ظلم نباید كرد. 

به هیچ كس نباید ظلم كرد.
من یك خاطره از امام نقل كنم. ما یك شب در خدمت امام 
به فالن كس  ایشان پرسیدم نظر شما نسبت  از  بودیم. من 
چیست - نمی خواهم اسم بیاورم؛ یكی از چهره های معروف 
دنیای اسالم در دوران نزدیك به ما، كه همه نام او را شنیدند، 
همه می شناسند - امام یك تأملی كردند، گفتند: نمی شناسم. 
بعد هم یك جمله ی مذمت آمیزی راجع به آن شخص گفتند. 

این تمام شد.
من فردای آن روز یا پس فردا - درست یادم نیست - صبح با 
امام كاری داشتم، رفتم خدمت ایشان. بمجردی كه وارد اتاق 
شدم و نشستم، قبل از اینكه من كاری را كه داشتم، مطرح 
یا  به آن كسی كه شما دیشب  ایشان گفتند كه راجع  كنم، 
پریشب سؤال كردید، »همین، نمی شناسم«. یعنی آن جمله ی 
پاک  بودند،  گفته  »نمی شناسم«  از  بعد  كه  را  مذمت آمیزی 

كردند.
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ببینید، این خیلی مهم است. آن جمله ی مذمت آمیز نه فحش 
بود، نه دشنام بود، نه تهمت بود؛ خوشبختانه من هم بكلی از 
یادم رفته كه آن جمله چه بود؛ یعنی یا تصرف معنوی ایشان 
بود، یا كم حافظگی من بود؛ نمی دانم چه بود، اما اینقدر یادم 
هست كه یك جمله ی مذمت آمیزی بود. همین را ایشان آن 
یا یك روز بعدش آن را پاک  شب گفتند، دو روز بعدش 
كردند؛ گفتند: نه، همان نمی شناسم. ببینید، اینها اسوه است؛ 

»لقد كان لكم فی رسول اهللَّ اسوه حسنه«.

***
1389/۰3/1۴

خطبه های نماز جمعه ی تهران در حرم امام خمینی)ره(
 



امام رضوان اهللَّ علیه در  مثل  این حاالتی كه شما در كسانی 
حاالت  ادامه ی  می بینید،  سالگی  نود  و  هشتاد  بین  سنین 
كه  بودند  ساله   79 تقریبًا  امام،  چون  است.  ایشان  جوانی 
امام  یعنی  شد؛  اسالمی شروع  و جمهوری  آمدند  ایران  به 
از نزدیك هشتاد سالگی این مسؤولیتهای سنگین را شروع 
بازنشسته  سنین،  این  در  انسانها  همه ی  كه  وقتی  كرده اند! 
می شوند و اهل افتادن در یك گوشه و در بستر و بی رغبتی و 
بی نشاطی نسبت به همه ی كارها؛ امام در آن سن، بزرگترین 
كارهای عالم را شروع كردند. اداره ی یك كشور، بلكه ایجاد 
یك نظام و قدم به قدم پیش بردن این نظام! این از جهت 

مشاغل و مسؤولیتهای مهم.
بودند.  همین طور  معنوی هم  از جهت  امام رضوان اهللَّ علیه، 
بنده این را مّكرر گفته ام. معموالً امام در ماه رمضان، دیدار 
نداشتند. البته ما گاهی بین ماه رمضان می رفتیم و با ایشان 
مالقات می كردیم - افطاری، یا به دلیل دیگری پهلوی ایشان 
بودیم؛ یك بار یا دو بار - اما غالبًا مردم ایشان را نمی دیدند؛ 
ما هم كمتر از معمول می دیدم. بعد از ماه رمضان كه انسان 
ایشان را می دید، در یك دیدار و مالقاتی كه با مردم حرف 
می زدند، آدم به طور محسوس می فهمید كه ایشان در این 
پیرمرد  را حس می كرد.  این  آدم،  نورانیتر شده اند  ماه،  یك 
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ماهه  یك  این   - ساله  نود  نزدیك   - ساله  چند  و  هشتاد 
حركت  حال  در  همیشه  می رفت!  پیش  و  می كرد  حركت 
میدان  میدان،  بیشتر و جّدیتر! چون  ماه رمضان،  اّما  بودند؛ 

مناسبتری است.

***
1376/11/۰1

در دیدار تعدادی از دانشجویان تشّكلهای اسالمی در مراسم 
افطاری شب بیست و سوم ماه رمضان



چیز  هیچ  خودش  برای  اهلل[  رحمه  خمینی  ]امام  او 
نمی خواست. برای تنها پسرش - كه عزیزترین انسانها برای 
امام  از  را  این  بارها  ما  و  بود  آقا  احمد  مرحوم حاج  امام، 
ایشان  من  نظر  در  اشخاص  اعّز  می فرمود  كه  بودیم  شنیده 
است - در ده سال آن حكومت و آن زمامداری و رهبری 
بزرگ، یك خانه نخرید. ما مكّرر رفته بودیم و دیده بودیم 
باغچه ای كه پشت حسینیه  آن  امام، در  كه عزیزترین كس 
منزل امام بود، داخل دو، سه اتاق زندگی می كرد. آن بزرگوار 
افزون طلبی نداشت  برای خود، زخارف دنیوی و ذخیره و 
و نخواست؛ بلكه بعكس، هدایای فراوانی برایش می آوردند 
داشت  كه  را هم  آنچه  می داد.  راه خدا  در  را  هدایا  آن  كه 
برای  نبود،  بیت المال  به  مربوط  و  بود  او  به خود  متعّلق  و 
آن  نبود  حاضر  كه  آدمی  همان  می كرد.  مصرف  بیت المال 
روز با ده پانزده میلیون تومان خانه قابل قبولی برای پسرش 
بخرد - ولو از مال شخصی خودش - صدها میلیون تومان 
آبادانی،  برای   - مختلف  نقاط  برای  را  خود  شخصی  مال 
برای كمك به فقرا، برای رسیدگی به سیل زدگان و جاهای 
در  كه  داشتیم  اطالع  ما  می كرد.  صرف   - دیگر  مختلف 
مواردی پولهای شخصی خود امام بود كه به اشخاصی داده 
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می شد، تا بروند آنها را مصرف كنند؛ اینها هدایایی بود كه 
مریدان و عالقه مندان و دوستان برای امام آورده بودند.

***
1378/3/1۴

بیانات در خطبه های نماز جمعه



بیفتد.  جلو  نخواست  هم  مبارزه  میدان  در  حتّی  بزرگوار  امام 
خود ایشان برای ما نقل كرد كه در اّول شروع نهضت، در منزل 
مرحوم آیت اهللَّ حائری، با یك نفر از مراجع معروِف وقت آن 
زمان، و از همدوره های خودشان صحبت می كرد و به ایشان 
گفته بود شما جلو بیفتید، ما هم دنبال شما حركت می كنیم. امام 
مقصودش این بود كه تكلیف انجام بگیرد؛ آن فریضیه ای را كه 
بر دوش خود احساس می كرد، انجام دهد؛ جلو افتادن مطرح 
نبود. البته دیگران آن قدر توانایی و جرأت ورود در این میدان 
امام به طور طبیعی رهبری  امام نمی رسیدند.  را نداشتند و به 
را  مبارزه  این  برعهده داشت؛  را  این حركت  و سررشته داری 
شروع كرد و به مردم تكیه نمود. تا آن روز هیچ كس از بزرگان 
حوزه های علمیه و مراجع حدس نمی زد كه یك حركت دینی، 
آن هم در آن دوران اختناق، این گونه بتواند پشتیبانی مردم را 
این  پشتیبانی  به  من  گفت  روز  همان  در  امام  اما  كند؛  جلب 
مردم حركت می كنم؛ مردم را به این بیابان قم دعوت می كنم. 
او می دانست كه اگر مردم را دعوت كند، از همه ایران جمع 
آن  دولت  برای  غیرقابل عالج  عظیِم  اجتماِع  و یك  می شوند 

وقت و رژیم فاسد به وجود می آورند.
1378/3/1۴

بیانات در خطبه های نماز جمعه در حرم امام خمینی 
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امام به مردم تکیه نمود
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با  فرودگاه  از  بودم،  رفته  الجزایر  سفر  به  كه  وقتی  من 
ـ  می دانید  آقایان  شما  شدیم.  ماشین  سوار  شاذلی بن جدید 
البد از آن زمان سابقه دارید ـ كه شاذلی بن جدید، در زمانی 
عرب،  كشورهای  همه ی  در  شاید  بود،  جمهور  رئیس  كه 
عّلتش  هیچ كدام!  نبود؛  اهمیتش  و  آبرومندی  به  كس  هیچ 
الجزایر  هم  و  داشت  انقالبی  جنبه ی  هم  كه  بود  این  هم 
كشوری بود كه حالت ـ مثال ـ مدرن و مترقّی داشت؛ كسی 
آن را به عنوان مرتجع تلّقی نمی كرد، مواضعی هم می گرفت 
كه باالخره همه را راضی می كرد. می خواست امریكاییها را، 
شرق را و غرب را راضی كند؛ حیثیّتی داشت - البته به نظر 
بنده، حیثیتهای پوچ - همان وقت هم می گفتم كه اینها خیال 

می كنند كه در دنیا حیثیّت دارند.
به هرحال شاذلی آدمِ محترمی بود؛ سابقه دار، سالها هم رئیس 
جمهور بود. آن سالی كه من به الجزایر رفتم، سه، چهار سال 
ایشان شاید ده سال، دوازده  بود كه رئیس جمهور بودم و 
تا  نشستیم  كه  ماشین  در  بود.  جمهور  رئیس  كه  بود  سال 
رؤسای  با  بنده  نمی كنم،  فراموش  من  ـ  برویم  فرودگاه  از 
كشورها خیلی برخورد كرده ام و دیده ام چگونه اند ـ من به 
طور طبیعی نشسته بودم، ایشان هم طرف چپ من نشسته 

عظمت و ابهت امام



می داند  خدا  بود.  گذاشته  پایش  روی  را  دستهایش  بود... 
تا وقتی كه من با او صحبت نكردم، او جرأت حرف زدن 
نداشت! نشاط حرف زدن نداشت! مرعوب! توّجه می كنید؟!
من یك خرده از خیابانها پرسیدم، از هوا پرسیدم ـ معمول 
است كه آقا، هوای خوبی دارید. این هم از همان كارهای 
تعارفاتی است ـ گفتم هوای شما خیلی خوب است. حرف 
او  كردیم؛  هم شوخی  تّكه  یك  و  كردیم  و صحبت  زدیم 

یواش یواش به نشاط آمد، كه با من حرف زد!
شاذلی بن جدید  گفتم:  امام  به  برگشتم،  ایران  به  وقتی  من 
كه  مرا  بود!  شما  مرعوب  نبود،  من  مرعوب  بود؛  مرعوب 
آن جا نگاه می كرد، امام خمینی را می دید ـ به امام گفتم: شما 
را می دید ـ و خدا می داند همان طور بود! آن عظمت امام، 
عظمت انقالب، آن چنان ابّهت داشت كه حاال من كه آن جا 
رفته بودم ـ یك رئیس جمهور تازه كار و او آدم آن چنانی 
ـ او همان طور در مقابل من بود! البته یك روز و نصفی، یا 
دو روز آن جا بودیم؛ خیلی نبودیم؛ تا آخر هم در صحبتها و 
مالقاتهایش با من، همان حالت ـ كم و بیش، البته نه به آن 
شّدت اّول كار ـ بود. بعد كه دید ما هم یك آدمی هستیم، 
قضیه یك  می كنیم؛  اشتباه  می كنیم،  می زنیم، شوخی  حرف 
انقالب،  این است.  انقالب،  ابّهت  برایش عاّدی شد!  خرده 

خیلی ابّهت دارد.

***
1376/۰8/۲7

در دیدار با سفرای ایران در اروپا
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دست  زیر  پول  چقدر  بودند.  زاهد  مرد  یك  واقعًا  امام 
ایشان بود! چقدر امكانات مالی - در واقع همه ی امكانات 
كشور - زیر دست امام بود! اگر امام اشاره ای به دولت، به 
مسؤولین، به بانك مركزی، به رئیس جمهور و به هر كس 
دیگر می كردند كه این مبلغ باید در فالن جا خرج شود، آیا 
كسی حتّی در ذهن خود، تردید راه می داد كه این را بكنم یا 
نكنم؟ همه از خدایشان بود و شوق هم داشتند كه امام، انجام 
كاری را از آنها بخواهند. همان وقتها، مسؤولین كشور، واقعًا 
از خدا می خواستند كه امام كاری را به آنها ارجاع كنند. با 
این همه، امام از دنیا رفتند و فرزند ایشان یك خانه نداشت! 
اینها به زبان آسان است. وقتی امام از دنیا رفتند، پسر ایشان 
یك خانه یا ملك شخصی نداشت! به امام، پول شخصی كه 
زیاد می دادند. چه اشكالی داشت اگر ایشان برای فرزندشان 

یك باب خانه ی مسكونی می خریدند؟!
امام یك وقت سیصد میلیون تومان از پول  شما دیدید كه 
شخصی خودشان را به قضیه ی زابل اختصاص دادند. ممكن 
بله؛  داشتند؟!  پول شخصی  امام  مگر  كند  فكر  كسی  است 
قدر  آن  نه  البته   - هم  ما  برای  می آورند.  پول  رهبر  برای 
دوست  كسانی  واقعًا  می آورند.   - می بردند  امام  برای  كه 

زهد امام



پول،  »این  می گویند:  بیاورند.  رهبر  برای  مبالغی  می دارند 
مال خودتان است. برای خودتان و برای خرج شخصی تان.« 
پولها  این  از  امام  می گذرد.  پولها  همان  از  بنده هم خرجم 
از  هرچه  هم  ما  می آوردند.  ایشان  خدمت  و  داشتند  زیاد 
یك  حتّی  می كردند.  قبول  می بردیم  امام  پولها خدمت  این 
وقت كسی پول مختصری داده بود. من با خودم گفتم: »البد 
امام قبول نمی كنند.« اما وقتی ارائه شد، ایشان قبول كردند 
و گرفتند. امام ناگهان سیصد میلیون تومان به قضیه ی زابل 
اختصاص دادند! آخر این كار، كار عجیبی است! شما كجا 
سراغ دارید كه كسی از پول شخصِی ملِك خالص خودش 
كه هیچ اشكالی در آن نیست؛ یك ریالش هم حرام نیست؛ 
پول حالِل طیّب و طاهر مثل شیر مادر است، به چنین اموری 
میلیون  سیصد  آن  از  می توانستند  ایشان  دهد؟!  اختصاص 
برای  بگویند  و  بگذارند  كنار  را  تومانش  میلیون  ده  تومان، 
حاج احمد آقا خانه ای بخرید ـ آن روزها خانه هم ارزانتر 
بود ـ و بعد دویست و نود میلیون تومانش را برای آن امر 
به  ایشان سیصد میلیون تومان را  اما چنین نكردند.  بدهند. 
آقای موسوی اردبیلی حواله دادند و آقای موسوی اردبیلی 
به زابل رفتند. البد یادتان است. آن پول، نه پول دولت، كه 

از شخص خودِ امام بود.

***
1373/۰3/۰۴

در دیدار اعضای »ستاد برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام 
خمینی)ره(« 
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عامل اصلی پیشرفت امام بزرگوار ما و موفقیت او این است 
همه ی  با  قرآنی،  حقیقت  یك  به  قرآنی،  اصل  یك  به  كه 
وجود، با همه ی دل، ایمان آورد و با همه ی توان در راه آن 
تالش و كار كرد. آن اصل قرآنی همان چیزی است كه در 
این آیه ی شریفه ی »ان تنصروااهللَّ ینصركم و یثبت اقدامكم« 
و در آیات متعدد دیگر از آن یاد شده و بر آن تأكید شده 
نصرت  را  شما  هم  خدا  كنید،  نصرت  را  خدا  اگر  است: 
خواهد كرد؛ اگر در راه خدا قدمی بردارید، خداوند متعال 
این، اصل  هم شما را ده ها و صدها قدم جلو خواهد برد. 
قرآنی و یك حقیقت است؛ یك قانونی الهی است. نصرت 
خدا به معنای نصرت دین اوست. دین خدا، فقط طهارت و 
نجاست نیست، فقط اعمال ظاهری دینی نیست؛ دین خدا 
برنامه  این  آخرت.  و  دنیا  در  بشر  سعادت  برنامه ی  یعنی 
بشری  جوامع  معنوی  اعتالی  و  رشد  ضامن  كه  همان طور 
است، ضامن زنده كردن استعدادهای فكری و رشد دادن به 
آنها هم هست. دین خدا همچنانی  تواناییهای  شخصیت و 
نظر  هم  انسان  دنیایی  زندگی  به  دارد،  نظر  معنویت  به  كه 
امیرالمؤمنین  دارد.  برنامه  انسان  خوشبختی  برای  و  دارد 
)علیه الّصاله والّسالم( در نهج البالغه، هدف از بعثت نبی مكرم 

عامل اصلی پیشرفت امام



اسالم را این گونه معین می كند: »لیثیروا لهم دفائن العقول«؛ 
به  و  كند  استخراج  مردم  درون  در  را  خرد  گنجینه های  تا 
فعلیت برساند. در زیارت اربعین سیدالشهداء )علیه الّسالم( 
هم می خوانیم: »لیستنقذ عباده من الجهاله و حیره الضالله«؛ 
قیام حسینی برای این است كه ابرهای جهل و غفلت را از 
افق زندگی انسان ها برطرف كند و آنها را عالم كند؛ آنها را به 
هدایت حقیقی برساند. نصرت خدای متعال در واقع معنایش 
این است كه در جهت احیای سنت های الهی قدم برداریم؛ 
در طبیعت و جامعه اثر بگذاریم؛ در بیدار كردن فطرت ها اثر 
بگذاریم؛ برای نجات انسان از مجموعه ی عوامل بدبختی و 
تیره روزی تالش كنیم. این، نصرت ماست برای دین خدا. 
امام برای نجات و رهایی كشور و ملت خود، این حقیقت 
قرآنی را به كار گرفت و خدا را نصرت كرد؛ قیام و اقدام 
كرد. خدای متعال هم او را نصرت كرد و به حركت او بركت 
بخشید؛ به یك قدم او صد قدم پاسخ گفت. ما نصرتی را 
كه خودمان درباره ی دین خدا می كنیم - نسبت این را - با 
نصرتی كه خدا می كند، اگر بخواهیم بسنجیم، از نسبت یك 
به صد و یك به هزار هم بیشتر است. ما یك قدم برمی داریم؛ 
ما می كند،  وقتی شامل حال  را  نصرتش  متعال  اما خداوند 
در حقیقت صد و هزار قدم ما را به جلو می برد. بنابراین، 

فاصله ی بین نصرت ما و نصرت خدا، بسیار زیاد است.

***
1385/۰3/1۴

امام  حضرت  ارتحال  سالگرد  هفدهمین  مراسم  در  بیانات 
خمینی)ره(
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شاید بتوان گفت كه امسال در مجالس و محافل ماه محّرم، 
ما  دارند.  بیشتری  وظایف  قبل،  سالهای  از  حتّی  آقایان 
امسال، مصیبت امام بزرگوارمان را هم كه هنوز داغ آن تازه 
بگذارد  كشور  اسالمی  تبلیغی  دستگاه  نباید  داریم.  است، 
البته كهنه  كه یاد امام)ره( - حتّی اندكی - كهنه بشود؛ كه 
با  و  خود  عظمت  و  شخصیت  با  امام،  شد.  نخواهد  هم 
خصوصیاتی كه در او بود و بعد از معصومین)ع( در هیچ 
پایه ی اصلی و ریشه ی  ندیده ایم و نشنیده ایم،  او  كس جز 
و  محكم  همیشه  باید  ریشه،  این  است.  طیبه  این شجره ی 
و  ابعاد حقیقی شخصیت  با  را  امام  یاد  بماند.  تازه  و  زنده 
بیان افكار و بخشهایی از وصیت نامه و محكمات و مسّلماِت 

فرمایشها و جهت گیری های او، زنده كنیم و زنده بداریم.

***
1368/۰5/11

بیانات در دیدار جمعی از روحانیون

یاد امام را زنده بداریم


