
فردای آن شــبی که امام عزیز به 
جوار رحمت الهی پیوسته بودند، 
سحرگاه در حالت التهاب و حیرت، تفألی به 
قرآن زدم؛ این آیه ی شریفه ی سوره ی کهف 
ــا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصالًِحــا َفلَُه َجَزاًء  آمد: »َوأََمّ
الُْحْسَنی َوَســَنُقوُل لَُه ِمْن أَْمِرنَا یُْسًرا«، دیدم 
واقعا مصداق کامل این آیــه، همین بزرگوار 
اســت. 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 تشــریف آوردند، مردم یثرب که تازه 
مسلمان شده بودند، به استقبال پیامبر رفتند. 
آنها در نقطه ای ایستادند، گردن ها را کشیدند و 
چشم ها را تیز کردند، تا ببینند محبوب شان 
کی وارد شــهر می شــود. در ایران شبیه این 
حادثه اتفاق افتاد. آن روز تاریخی که امام وارد 
کشور شدند و ســوار بر اتومبیل در خیابان ها 
حرکــت کردنــد، زن و مــرد موانــع را در 
می نوردیدند و خودشــان را به اتومبیل و امام 
می رســاندند، تا چهره ی رهبر عزیزشــان را 
ببینند. روز رحلت پیامبر در مدینه غوغا بود. 
شبیه آن حادثه، در کشور ما تکرار شده است. 
شــاید بتوان گفت کــه اخــالص 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 اســم بنده را آورد، 
من آنجا پشــت 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 شــخصیت عظیمی که مثل یک 
الماس بی نظیر است 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 بــود - یعنی وقتی امام بود، 
آدم از هیچ چیز واقعا نمی ترسید - خدا همه ی 
شکل ها و همه ی رنگ ها را به ما نشان داد تا اگر 
بعد از امام، هر یــک از آن رنگ ها پیش آمد، دل 
خودمان را از دست ندهیم و او را نبازیم که بگوییم 
عجب وضعی شــد آقا، ببینید چه تبلیغاتی! هر 
وقت تبلیغات زیاد می شود، بنده، هم به حافظه ی 
خودم مراجعه می کنم و هم به یادداشــت های 
خــودم کــه از آن زمــان دارم؛ می بینم عجب! 
تبلیغاتی که آن زمان شــده، چند برابر بیشتر از 
تبلیغات زمان حال بوده است. هر وقت می شنویم 
در جایی جلســه 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 شــدیم؟ اینها کار خدا بود. در بودن 
آن استوانه 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- اســام ناب: اولیــن و اصلی تریــن نقطه در 
مبانی امام و نظرات امام، مســئله ی اسالم ناب 
محمدی است؛ یعنی اســالم ظلم ستیز، اسالم 
عدالتخــواه، اســالم مجاهد، اســالم طرف دار 
محرومان، اســالم مدافع حقــوق پابرهنگان و 
رنج دیدگان و مستضعفان. در مقابل این اسالم، 
امام اصطالح »اســالم آمریکائی« را در فرهنگ 
سیاسی ما وارد کرد. اسالم آمریکائی یعنی اسالم 
تشریفاتی، اســالم بی تفاوت در مقابل ظلم، در 
مقابل زیاده خواهی، اســالم بی تفاوت در مقابل 
دســت 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: اســالم آمریکائی. فکر اســالم ناب، فکر 
همیشگی امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران 
جمهوری اسالمی نبود؛ منتها تحقق اسالم ناب، 
جز با حاکمیت اســالم 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 تکیــه ی او به قدرت الهی بود. 
امام به اِحدی الُحســَنیین اعتقاد واقعی داشت 
 3  -ما لنا اّل اِحدی الُحســَنیین- و معتقد بود
که اگر کار را برای خدا بکنیم، درِ ضرر بسته  1

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

3- اعتقاد به مردم: در سیاســت داخلی، اصول 
امام عبارت اســت از تکیه به رأی مردم؛ تأمین 
اتحاد و یکپارچگی ملت؛ مردمــی بودن و غیر 
اشرافی  بودن حکمرانان و زمامداران. 92/3/14 
مردمی بودن، یعنی این انقالب از ســوی مردم 
وفادارانه مورد حمایت قــرار بگیرد... اگر حضور 
مردم نمی بود، اگر فاصله ی بین مــردم و نظام 
ایجاد میشد، نظام نمیتوانست در مقابل دشمنان 
مقاومتی بکنــد. این حضور مســتحکم مردم 
است که پشتوانه ی ایستادگی مسئولن است. 

89/7/27
4- حمایت از مظلومان و مستضعفان: در نظام ما، 
هر حرکت و سیاســت و قانون و تالشی، باید در 
خدمت مردم مســتضعف و محرومی باشد که 
حکومت طولنی و بلندمــدت طاغوت ها، آنها 
را از جهات مختلف، به استضعاف 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 انقالب، آن را از 
علی )ع( درس گرفت 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 ســلطه پذیر؛ امام قاطعاً این را 
رد کرد. آن نظام سلطه هم در شکل کامل خود 
تجّسم و تجّســد پیدا می کند در رژیم و دولت 
کنونی ایالت مّتحده ی آمریکا؛ لذا امام صریحاً 
در مقابل آمریکا موضع گرفت. موضع گیری ما 
در مقابل آمریکا به مناسبت این نیست که اینها 
یک ملّتی باشند 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 سلطه گری اســت؛ امام در مقابل این، موضع 

صریح و شّفاف گرفت. 92/11/19
6- حفظ وحدت ملی و پرهیز از تفرقه: اگر دیدید 
دشمن برای شما کف می زند، نگاه کنید اشکال 
کارتان کجاست. امام فرمودند وای از آن روزی که 
دشمن از ما تعریف کند! 82/11/24 آن چیزی که 
می تواند جلو تهاجم گستاخانه ی امریکا را بگیرد، 
فقط و فقط وحدت ملی و وحدت کلمه است. آنها 
در هر جا بخواهند قــدم بگذارند، اول باید ایجاد 
تفرقه کنند. وسیله ی موفقیت آنها، وجود اختالف 
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 اســت از وحدت ملــت، 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 کــه امام را بــه ما داد 
و محبت ایشــان را در دل های ما قــرار داد، 
شخصیت امام را در چشم ما روشن و شیرین 
کرد و دل های ما را در این جهت قرار داد. این 
نعمت بزرگی اســت که خدا به ما داده است. 

خدا را شکر می کنیم. 78/3/8  
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــابــی

eitaa.com/khattehezbollah :ایتا   
             ble.im/khattehezbollah                                     :بله   

امام اصول

اصلی که موجب می شد امام در 
برابر قدرت ها بایستد         

یکـی از اصـول امـام اتّـکال به کمـک الهی، 
اعتمـاد به صـدق وعـده ی الهـی، و نقطه ی 
قدرت هـای  بـه  بی اعتمـادی  مقابـل، 
مسـتکبر و زورگـوی جهانـی اسـت؛ ایـن 

یکی از اجـزاء مکتب امـام اسـت... اتّکال بـه قـدرت پـروردگار و اعتماد بـه او، موجب 
می شـد کـه امـام بزرگـوار در مواضـع انقالبـی خـود صریـح باشـد. امـام بـا صراحت 
صحبـت می کـرد؛ آنچـه را مـورد اعتقـاد او بود صریـح بیـان می کرد، چـون اتّـکاء به 
خدا داشـت، نه اینکـه نمی دانسـت قدرت هـا بدشـان می آید، نـه اینکه نمی دانسـت 
آنهـا عصبانی می شـوند، می دانسـت اّمـا به قـدرت الهـی، به کمـک الهی، بـه نصرت 

الهـی بـاور داشـت.   94/3/14 

امام ایستادگی

امام اندیشه سیاسی

امام پیش بینی های

امام تحریف

در باب امام و درباره ی این مرد بزرگ، در طول این سال ها سخنان زیادی را افراد مّطلع 
بیان کرده اند ولی اّولً آنچه در باب امام و انقــالب -که اینها به هم گره خورده اند و یاد 
امام و نام امام از نام انقالب جدا نیست- گفته شده است، همه  ی مسائل مربوط به امام 
و انقالب نیست؛ ناگفته  هایی وجود دارد که باید به مرور در ذهنّیت جامعه قرار بگیرد. 
ثانیاً آنچه هم در باب انقالب و در باب امام گفته  اند و گفته  ایم و تکرار کرده  ایم، باید مرور 
بشود، باید مجّدداً تکرار بشــود؛ چون اگر یک حقیقتی بارها تکرار نشود و با جزئّیات 
و خصوصّیات ذکر نشــود، گمان تحریف این حقیقت به مرور وجود دارد. اکثر شــما 
می دانید که انگیزه  هایی برای تحریف شخصّیت امام و تحریف انقالب -که بزرگ  ترین 
هنر امام بزرگوار بود- هســت. ما باید تکرار کنیم حقایقی را که در باب امام و در باب 
انقالب گفته ایم، باز هم بگوییم و تکرار کنیم و مجــال تحریف را از تحریف  کنندگان 

بگیریم.  96/3/14

در جمع بندِی توصیه های امام و شعارهای امام و مطالباتی که ایشان از مردم، از مسئولن، 
از آحاد مسلمانان جهان داشته اند، دو پرچم برافراشته را در دست 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 ســربلندی ایران و ایرانی. این دو تا پرچم برافراشته ی به دست 
قدرتمند امام بزرگوار ماست. پرچم اول که در حقیقت یک بعد از دعوت امام و نهضت امام 
است، مربوط به امت بزرگ اسالمی اســت. پرچم دوم هم اگرچه که مربوط به ملت ایران 
است، مربوط به ایران و ایرانی اســت، اما چون یک تجربه ی عملی از تحرك حیات بخش 
اسالم است، برای امت اسالمی امیدآفرین و حرکت ساز است. چون این نهضت بزرگ در 
ایران تجربه ی عملِی بیداری اسالم و تحقق اسالم بود، بنابراین اگرچه که به طور مستقیم 
مربوط به ایران و ایرانی اســت، اما نتیجه ی آن باز برای امت اسالم دارای ارزش و اهمیت 

است.    88/3/14 

دو پرچمی که امام خمینی برافراشته کرد
جوان ها باید 

وصیت نامه امام 
را بخوانند    

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

95/8/26
قرائت وصیت نامه  امام خمینی توسط 

آیت اهلل خامنه ای، 68/3/14

انگیزه هایی برای تحریف شخصیت امام وجود دارد

نگاه امام زنان در

امام آرمان

اینکـه دیدیـد امـام بزرگـوار مـا ایسـتاد؛ خـب، امـام اّول کار تنها بـود، بعدهـا مردم 
آمدنـد، بعدهـا خـواص آمدنـد و تـوده ی مـردم آمدنـد؛ از همـان اّول کـه تنهـا بود 
محکم ایسـتاد، تا آخـر هم می گفـت که اگـر همه هم پشـت به مـن بکنند مـن این 
راه را خواهـم رفـت، خـدا بـه پیغمبـرش هـم می فرماید کـه اگر تـو تنها هـم بودی 
ِض الُمؤِمنیَن  باید بروی جهـاد؛ تک و تنهـا هم بودی بایـد بروی جهـاد؛ البّتـه »َحـِرّ
َعلَی الِقتـاِل«، بـه دیگران هـم بگو اّما اگـر تنها هـم ماندی بایـد بروی؛ ایـن به خاطر 
ایمان اسـت، وقتی ایمـان در کسـی قوی شـد تنها هـم بمانـد مـی رود. آن وقت این 
مشـکالتی که حـال گوشـه کنـار پیـدا می شـود کـه یکـی طعنـه ای می زنـد، یکی 
یک حرفـی می گویـد، یکی یـک مخالفتی می کنـد، اینهـا دیگـر در سـر راه، مانع به 

حسـاب نمی آیـد.      95/4/12 

ــن اســت کــه امــام بارهــا  یــک نکتــه ی اساســی در مــورد خــط امــام و راه امــام ای
ــخاص  ــی اش ــال کنون ــار ح ــا معی ــد ب ــخاص بای ــورد اش ــاوت در م ــود قض فرم
باشــد. گذشــته ی اشــخاص، مــورد توجــه نیســت. گذشــته مــال آن وقتــی اســت 
ــد:  ــد و بگوی ــه آن گذشــته تمســک کن ــوم نباشــد. انســان ب ــی معل ــه حــال فعل ک
خــوب، قبــاًل اینجــوری بــوده، حــال هــم لبــد همان جــور اســت. اگــر حــال فعلــی 
ــدارد.  ــی ن ــود، آن گذشــته دیگــر کارائ ــل آن گذشــته ب اشــخاص در نقطــه ی مقاب
ایــن همــان قضاوتــی بــود کــه امــام امیرالمؤمنیــن )(بــا جنــاب طلحــه و جناب 

ــرد.  89/3/14  ــر ک زبی

من اقـرار کنـم، اعتـراف کنم؛ اول کسـی کـه ایـن نقـش را فهمید، امـام بزرگـوار ما 
بـود - مثل خیلـی چیزهـای دیگـری کـه اول او فهمیـد، در حالـی که هیچکـدام از 
ماهـا نمی فهمیدیـم - همچنـان که امـام نقـش مـردم را فهمید. امـام تأثیـر حضور 
مـردم را درك کـرد، آن وقتـی کـه هیـچ کـس درك نمی کـرد... امـام نقش زنـان را 
فهمیـد؛ واّل بودنـد بزرگانـی از علما که مـا با اینهـا بگومگو داشـتیم، که اصـاًل زن ها 
در تظاهـرات شـرکت بکنند یـا نکننـد! آنهـا می گفتنـد ز نهـا در تظاهرات شـرکت 
نکننـد. آن حصـار محکمـی کـه انسـان بـه او تکیـه مـی داد، خاطرجمع می شـد، تا 
بتوانـد در مقابـل اینجـور نظراتـی کـه از مراکـز مهمـی هـم ارائه می شـد، بایسـتد، 

حصار رأی امـام و فکـر امام و عـزم امـام بـود.     90/10/14 

وقتـی مؤمنیـن حـوادث تلـخ و فشـارهای دشـمن را می بیننـد و چهـره ی پلیـد 
مخالفـان را می شناسـند، ایمانشـان عمیق تـر و بـه خـدا مطمئن تـر می شـوند و بـا 
خودشـان می  گویند: خـدا و رسـول به ما گفتـه بودنـد که بر سـر این راه، مشـکالت 
و سـختی و ترور و فشـار و دشـمنی قرار دارد. آنچـه خدا و رسـول گفته بودنـد، واقع 
شـد؛ »قالـوا هـذا مـا وعدنـااللَّ و رسـوله«. امـام عزیـز مـا، آن قلـب منـور و نورانی و 
آن زبـان گویـای حقایـق، از اول گفته بـود کـه در ایـن راه، سـختی و ترور و فشـار و 
دشـمنی و تبلیغات وجـود دارد. مـا دیدیم که هرچـه اتفاق افتاد، صحـت پیش بینی 
آن حکیـم الهـی و منورالقلـب را نشـان داد. پـس راه، راه درسـتی بـود؛ زیـرا ایمـان 

مـردم لحظه به لحظـه عمیق تـر می شـد.    68/4/11 

وقتی ایمان در کسی قوی شد تنها هم بماند می رود

از نظر امام معیار قضاوت حال کنونی افراد است

اول کسی که نقش زنان را فهمید امام بود

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

مردی که ما را بیدار کرد
تحلیل رهبر انقاب از اصولی که امام خمینی)ره( بر آنها متکی بود

»ما حقیقتـاً مـرده بودیـم؛ امـام)ره( مـا را زنـده کـرد. مـا گمـراه بودیـم؛ او مـا را هدایت کـرد. مـا از وظایـف بزرگ انسـان و مسـلمان 
غافل بودیـم؛ او مـا را بیـدار کـرد و راه را به ما نشـان داد و دسـت مـا را گرفـت و ما را تشـجیع نمـود و خودش هـم جلوتر از همـه حرکت 
کـرد.«68/4/19 آنچه از نظـر گذراندید جماتـی از بیانات آیـت اهلل خامنه ای درباره ی امـام خمینی)ره( و بیانگر احسـاس و اعتقـاد و ایمان 
شـاگرد نسـبت به اسـتاد و مقتدا و مـراد خویش اسـت. نشـریه ی خط حـزب اهلل به مناسـبت سـالگرد عـروج روح ملکوتی امـام خمینی 
رحمه اهلل در اطاع نگاشـتِ پیـش  رو به نحـوه ی آشـنایی و ارتباط آیـت اهلل خامنه ای بـا ایشـان در مقطع آغـاز و شـکل گیری نهضت امام 

خمینـی پرداخته اسـت. گفتنـی اسـت راوی کل ایـن متن، رهبـر انقاب می باشـند.

ماجرای یک دیدار فراموش نشدنی

]نخستین بار[ وقتی در مشهد بودم، نام امام خمینی را شنیدم. ایشان 
آن زمان به »حاج آقا روح الل« معروف بودند و شــهرت ایشان 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 1337 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 سال ها نه. امام 
خمینی )ره( با پدرم ]آیت الل سیدجواد 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، کامالً 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 اســدالل 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 نیوشــیدم و خواستم به سجده 
بیفتم؛ زیرا بیانگر تمامی احساسات و آرزوهایم بود، و فهمیدم امام تا آخر 

پای حق می ایستد. 

حادثـه ی  دنبـال  بـه 
و  امـام غوغـا  فیضیـه، 
بـه  هیجانـی  و  شـور 
پـا کـرد. بـرای افشـای 
رژیـم  کـه  اقداماتـی 
فیضیـه  مدرسـه ی  در 
و  بـود،  مرتکـب شـده 
نیـز آگاه سـازی مـردم 

نسـبت بـه نقشـه ی رژیـم بـرای سـرکوب علمـای دیـن، پیـروان 
امام تالش هـای خـود را گسـترده تر کردنـد. سـپس امام بـرای ماه 
محـرم برنامه ریزی کـرد. برنامـه ی امام بدیـن ترتیب بود کـه از روز 
هفتـم محرم، خطبـا بر بـالی منبر کارهـای رژیـم را افشـا کنند، و 
هیئت های عـزاداری مردمی هم از تاسـوعا ایـن کار را انجـام دهند. 
برنامه به اطـالع علمـا و مراجع رسـید. من هـم از جمله ی کسـانی 
بـودم کـه برنامـه را ابـالغ می کردنـد. امـام )قدس الل روحه( مـرا به 
مشـهد فرسـتاد تا آقای میالنـی و آقـای قمـی را از تصمیم ایشـان 
مطلـع کنـم. بعـد در آغـاز محـرم رهسـپار بیرجند شـدم تـا طبق 
برنامـه ی امـام، در آنجا دسـت بـه افشـاگری علیـه رژیم شـاه بزنم. 
نقشـه ی امـام بـرای برانگیختـن احساسـات تـوده هـای مـردم بـا 
موفقیـت روبرو شـد و مجالـس روضـه به صـورت آتشفشـان هایی 
انفجارآمیـز علیه سـتم و سـتمگران، اعم از شـاه و اعـوان و انصارش 

درآمـد. 

در ایـن جـو سرشـار از خشـم و ناخشـنودی علیـه قـدرت حاکمه، و 
لبریز از احساسـات اسـالمی و انقالبی، اعالم شـد که امام روز عاشورا 
منبـر خواهد رفـت. دل هـا همـه متوجه قم شـد تـا ببینند امـام چه 
خواهـد گفـت. در روز موعـود، امـام سـخنرانی تاریخـی شـگفت آور 
خـود را ایـراد کـرد. بـه گمـان هیچ کـس خطـور نمی کـرد امـام بـا 
این لحـن تند و صریـح - کـه طـی آن تمامـی مرزهـا و قیدوبندها را 
کنـار گذاشـت - سـخن بگویـد. از جملـه در ایـن سـخنرانی فرمود: 
»...اسـرائیل بـه دسـت مـزدوران رسـوای خـود مدرسـه ی فیضیه را 
سـرکوب کرد. ایـن اسـرائیل اسـت که مـا و مـردم مـا را نابـود کرده 
و می خواهـد بـر اقتصاد ما سـلطه بیابـد، کشـاورزی و بازرگانـی ما را 
از میـان ببـرد... ای شـاه! مـن تـورا نصیحـت می کنـم. از ایـن کارها 
دسـت بردار... امیدوارم روزی نرسـد که ناگزیر شـوی از ایـران بروی، 
و مـردم به خاطـر رفتـِن تو خـدا را شـکر کننـد! ...با سرنوشـت ملت 
بازی نکـن... در برابـر روحانیت نایسـت... تـو را نصیحـت می کنم...« 
قضیه ی پانزده خـرداد بزرگ تریـن حادثه ای بـود که در قـرن حاضر 
در کشـور ما، میان مـردم و رژیـم حاکم اتفـاق افتـاده بـود. در پانزده 
خـرداد، سـخنرانی امـام رضوان الل علیـه در قـم و در روز عاشـورا، 
آن چنان ولولـه ای ایجاد کـرد که یک شـورش عظیم مردمـی، بدون 
هیچ گونه رهبری مشـّخصی در تهـران، فـردا و پس فـردای آن روز به 

راه افتـاد... 77/2/22

عصـر روز عاشـورای 1383 قمـری، مصـادف 
با 13 خـرداد 13۴2 امام به صـورت محرمانه 
بازداشـت و بـه تهران منتقل شـد. بـه محض 
انتشـار خبـر، قیـام پانـزده خـرداد بـه وقـوع 
پیوسـت و کشـتار وحشـتناك معروف آن رخ 
داد. در آغـاز، محـل بازداشـت امـام باشـگاه 
افسـران تهران بود، که چنـد روزی را در آنجا 
گذرانـد. سـپس ایشـان را به سـلولی بسـیار 
کوچـک منتقـل کردنـد، آن قـدر کوچـک 
که امـام قـادر نبـود نمـاز را در آنجا ایسـتاده 
بخواند. امـام در آنجـا دو شـب ماند و بعـداً به 
زندان دیگـری انتقال یافـت و دو مـاه در آنجا 
بـود. سـپس یک بـاره ایشـان را آزاد کردنـد 
و بـه مـدت یـک روزونیـم آزاد مانـد کـه طی 
آن در خانـه ای در تهـران اقامت گزیـد. وقتی 
مـردم خبـر آزادی ایشـان را شـنیدند و از 
محل اقامـت ایشـان آگاه شـدند، گروه گروه و 
تک تک بـه سـوی آن خانه شـتافتند، چنانکه 
همـه ی خیابان هـا و کوچه هـای منطقـه پـر 
از جمعیـت شـد. رژیـم احسـاس خطـر کرد. 
لذا امـام را بـه یک محـل اقامـت اجبـاری در 
منطقـه ی قیطریـه در شـمال تهـران منتقل 
کردنـد کـه حـدود هشـت مـاه در آنجـا ماند 
و در اوایـل سـال 13۴3 آزاد شـد و بـه قـم 

بازگشـت. 

نخسـتین زندان من، هم زمان با دسـتگیری 
امـام و قیـام 1۵ خـرداد بـود، و دومیـن 
زنـدان مـن بـا حضـور امـام در قیطریـه 
هم زمانـی داشـت. از زنـدان که خارج شـدم، 
شـنیدم برخـی روحانیـون جـوان کـه در 
بازداشـتگاه های مختلف زندانـی بودند، چند 
روز پیش از من آزاد شـده اند و سـاواك، آنها را 
برای مالقـات با امام خمینی، بـه محل اقامت 
اجباری ایشـان در محله ی قیطریـه ی تهران 
برده اسـت. سـاواك می خواسـت بدینوسیله 
مقـداری از خشـم روحانیون را کاهـش دهد. 
شـور و شـوق دلـم را فـرا گرفـت و گفتم من 
هم تـوکل بـه خـدا کنـم و بـه محـل اقامت 
امام بروم؛ شـاید به مـن هم اجـازه ی مالقات 
بدهنـد. آدرس را به دسـت آوردم و به قیطریه 
رفتم. پُرسـان پُرسـان آمدم و رسـیدم به آنجا 
[محـل اقامـت امـام]... یـک زمین افتـاده ی 
بزرگـی بـود. انتهـای آن زمیـن یـک در بـود 
که آن درِ منزل ایشـان بـود... نگهبانـان تمام 
اطـراف خانـه را گرفتـه بودنـد، دوتا پاسـبان 
هم کنـار در ایسـتاده بودنـد... از یکـی از آنها 
پرسـیدم که منزل آقای خمینی کجاسـت؟ 
گفـت: می خواهـی چـه کار؟ گفتم: مـن تازه 
از زنـدان آمـده ام و می خواهـم ماننـد سـایر 
زندانیـان با آقـا مالقات کنـم. آنها بـا یکدیگر 
اختـالف نظـر پیـدا کردنـد. برخـی گفتنـد: 
ایـن مـرد، مـردی سـاده اسـت کـه سـختی 
راه تحمـل کـرده و بـه اینجـا آمـده؛ پـس به 
او اجـازه دهیـم. برخـی دیگـر هـم مخالفت 
کردنـد. بالخـره توافـق کردنـد کـه بـه مـن 
اجازه دهند فقـط بـرای ده دقیقه وارد شـوم. 
در زدم حاج آقـا مصطفـی - فرزند امـام- در را 
باز کـرد و از دیدن من دچار شـگفتی شـد. از 
من پرسـید: ِکـی آزاد شـدید؟ گفتـم: دو روز 
پیـش. وارد یکـی از اتاق ها شـدم و نشسـتم.

دیـدم حاج آقـا وارد شـد... واقعـاً عجیـب 
محبـت ایـن مـرد همیشـه در دل مـا بـود. 
نشسـتیم. من گریـه ام گرفـت. احساسـاتی 
کـه در دلـم محبـوس مانـده بـود، غلیـان 
کـرد و عواطفـم در برابـر امـام سـرریز شـد. 
نمی توانسـتم حـرف بزنـم. ناراحت بـودم که 
حـال [ممکـن اسـت] ایشـان خیـال کننـد 
چون مـن زنـدان بـوده ام، گریـه ام آمـده؛ [و] 
تصور نکننـد که به خاطر شـوق دیدار ایشـان 
اسـت. می خواسـتم خـودم را نگـه دارم... 
نمی شـد. هـی می خواسـتم حـرف بزنـم، 
نمی شـد. بالخره با زحمت زیاد [توانسـتم.] 
ایشـان هم سـاکت بودند و تماشـا می کردند. 
مالطفتـی کردنـد کـه احوال تـان چطـور 
اسـت. برای آقـا وضـع امـت و دوسـتان را در 
غیاب ایشـان بیان کـردم و گفتم امسـال ماه 
رمضان مـا به خاطر نبـودن شـما از بین رفت 
و حیف شـد و هـدر رفـت. خواهـش می کنم 
برنامـه ای بریزید کـه محرم آینده مـان از بین 
نـرود؛ حیف اسـت... یادم نیسـت ایشـان چه 
گفت؛ مثـال تشـویق کـرد... گفتـم ده دقیقه 
بیشـتر وقت نگرفتـه ام و چنـد دقیقه بعـد از 
منـزل ایشـان خارج شـدم. هیـچ وقـت یادم 
نمـی رود، آن محبت هـا و لطـف و صفایی که 

در دیـدار ایشـان بـود.
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