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از آینده انقالب نگران نیستم اما...                
مــن به ســهم خــودم 
هیچ نگرانی ندارم راجع 
به انقاب. انقــاب راه 
خودش را پیــدا کرده و 
و  مــی رود  پیــش  بــه 
بستگی به وجود هیچ 
کس هــم نــدارد. این انقــاب ان شــاءاهّلل  محفوظ 
می ماند و آسیبی از خارج به او نخواهد رسید؛ لکن 
آن چیزی که انسان را یک قدری نگران می کند... این 
اســت که من خوف این را دارم که آنها ]مــردم[ برای 
خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت بروند و ما برای 
خاطر اینکه خودمان مهذب نبودیم به جهنم. و آن 
خوف زیــادی کــه مــن دارم این اســت کــه مــا روبرو 
بشــویم با آنها، ما در جهنم باشــیم، آنها در بهشــت 
باشــند و اشــراف به ما پیدا کننــد. و ایــن خجالت را 
انسان کجا ببرد که اینها برای خاطر ما به آن مقامات 
رســیده اند و ما برای خاطر هواهای نفسانی به این 
درجه ی ُسفلی. این یک خوفی اســت که بسیاری از 

اوقات من متذکرش هستم. 62/4/28

همه ی اینها را امام از عمل به دیــن، از پایبندی به 
دین، از تقوا و از مطیع امر خدا بودن داشت. خود 
او هم بارها این مضمون را در گونه گونه ی کلمات 
خود بر زبان می آورد و بیان می کرد: هرچه هست، 
از خداست. او همه چیز را از خدا می دانست؛ هضم 
در اراده ی خدا بود؛ حل در حکم الهی بود: انقاب 
را خدا پیروز کرد؛ خرمشــهر را خدا آزاد کرد؛ دل های 
مردم را خدا جمع کرد. او همه چیز را از منظر الهی 
می دید و عامل به احکام بــود؛ خدای متعال هم 

درهای رحمت را به روی او باز کرد.   78/3/14

اول کسی که 
نقش زنان را فهمید امام بود                 

من اقرار کنم، اعتراف کنم؛ اول کسی که این نقش ]ممتاز 
زنان[ را فهمید، امام بزرگوار ما بود - مثل خیلی چیزهای 
دیگری کــه اول او فهمید، در حالی که هیچکــدام از ماها 
نمی فهمیدیم - همچنان که امام نقش مردم را فهمید... 
امام در زمینه ی زن هم همین جور بود. امام نقش زنان 
 بودند بزرگانی از علما که ما با اینها بگومگو 

ّ
را فهمید؛ وال

داشــتیم، که اصــًا زن هــا در تظاهــرات شــرکت بکنند یا 
نکنند! آنها می گفتند زن ها در تظاهرات شرکت نکنند. آن 
حصار محکمی که انسان به او تکیه می داد، خاطرجمع 
می شــد، تا بتواند در مقابل اینجــور نظراتی کــه از مراکز 
مهمی هم ارائه می شــد، بایســتد، حصار رأی امام و فکر 

امام و عزم امام بود.     90/10/14

ما مرده بودیم؛ امام ما را زنده کرد                
ما حقیقتًا مرده بودیم؛ امام)(ما را زنده کرد. ما گمراه بودیم؛ او ما را هدایت کرد. ما از وظایف بزرگ انسان و مسلمان غافل بودیم؛ او 
ما را بیدار کرد و راه را به ما نشان داد و دست ما را گرفت و ما را تشجیع نمود و خودش هم جلوتر از همه حرکت کرد. خدا را شکر می کنیم 

که با همه ی وجودمان سخن او را باور کردیم و پشت سر او حرکت کردیم و متوقف نشدیم و در نیمه ی راه او را رها نکردیم.      68/4/19

پنجشــنبه؛ 14 فروردیــن 136۵   |   امــروز به زیــارت امام 
رفتم؛ آقای هاشمی را خبر کردم و با هم رفتیم. امام عزیز 
هنوز اجازه ی فرودآمدن از تخت را ندارد. به دســت های 
او -هر یک- چیزی از ســُرم و باتری وصل اســت. دســت 
چپ امــام را که بخاطــر َترک برداشــتن سرانگشــتان، در 
دستکش سفیدی پوشیده بود مشتاقانه بوسه زدم. 
چهره ی خندان و مهربانش اندکی خســته و بیمارگونه 
اســت اما ســعی می کند نشــانه ئی از افســردگی در آن 
نباشد. بافاصله خطاب به من می گوید: از شما تقلید 
می کنم )دســت دادن بــا چپ(! مــن گفتــم: بحمداهّلل 
حالتان خیلی خوب اســت. با لحنی که می نماید به این 
اهمیــت نمی دهــد می گویــد: شــما خوب باشــید من 

هم خوبم. بعد رو به هاشــمی که پرســیده است آیا چیز 
فوق العاده ئی هست؟ با لحن رضامند و محکم میگوید: 
هیچ چیز نیســت غیر از پیری، و نســبت به همسن های 
خود خیلــی خوبم؛ آن ها بعضــی زیر خاک انــد و بعضی 
در خانــه ی خــود خوابیده انــد. از اوضــاع جــاری و جنگ 
مســئولنه می پرســد و بــه جواب هــا بــا دقــت گــوش 
می دهد. سمینار دیروز را گفتم. معلوم شد خبرهای آن 
را از رادیو شــنیده و در جریان اســت. این روح بــزرگ، این 
انسان فوق العاده، این دل مطمئن و متوّکل و این عقل 
قوی و راســخ در همه ی حالت خود حتی در هنگامیکه 
نیمی از قلب او از کار افتاده است، با همه ی شخصّیتش 

یل و اسد النهار«.   
ّ
زندگی می کند: » ُرهباُن الل

گاهـی اوقـات مسـئولین می آینـد در دانشـگاه ها یـا 
در مجامـع دانشـجویی و مجامـع جوانـی شـرکت 
می کنند بـرای گفت  و شـنود لکـن تخریب می شـوند. 
اینکـه شـما حـال اعتـراض کردیـد کـه فانـی و فانـی 
و فانـی نیامدنـد در محیـط دانشـگاهی بـا اینکـه 
دعـوت شـدند، بلـه، بنـده هـم مکـّرر بـه مسـئولین 
در[  ]دانشـجویان  بـا  برونـد  کـه  کـرده ام  توصیـه 
آنهـا در جـواب  دانشـگاه ها صحبـت کننـد... منتهـا 
ایـن  هـدف  می رویـم،  مـا  وقتـی  کـه  می گوینـد 
فهمیـدن  می شـوند،  جمـع  آنجـا  کـه  جوان هایـی 

مسـائل و روشـن شـدن مسـائل نیسـت، هدفشـان 
تخریـب کـردن اسـت... مـن خواهـش می کنـم کـه 
فضـای گفتگـو را مسـدود نکنیـد؛ یعنـی وقتـی کـه 
اینهـا  ماننـد  و  بدگویـی  و  اهانـت  و  تخریـب  بحـث 
پیش آمـد، طبعـا فضـای گفتگـو مسـدود می شـود؛ 
نگذاریـد کـه ایـن جـوری بشـود. مسـتدل و بـا منطـق 
صحبـت بکنیـد. البّتـه ممکـن اسـت بعضـی از حرفهـا 
زدن  تنـد  حـرف  نـدارد؛  هـم  اشـکالی  باشـد؛  تنـد 
منافـات نـدارد بـا اینکـه در آن، پرخـاش و اهانـت و 
مانند این چیزهـا وجود نداشـته باشـد.        99/2/28

دست نوشته رهبر انقالب از مالقات با امام خمینی)( در بیمارستان:

با تخریب و اهانت، فضای گفتگو را مسدود نکنید

مراسم وداع و تشییع پیکر امام خمینی )( در مصالی تهران | پانزدهم خرداد 1368

کالم امام  

خانواده ایرانی  

درس اخالق  

خبر هفته  

عکس نوشت  

حزب اهلل این است  

همیشه می گفت 
هرچه هست از خداست

وقتی نیمی از قلب امام از کار افتاده بود...

کالم امام   |    4 حزب اهلل این است  |    4 

با تخریب و اهانت، فضای 
گفتگو را مسدود نکنید

از آینده انقالب
 نگران نیستم اما...
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در پانـزده خرداد سـال چهـل ودو مـردم ورامین نشـان دادنـد کـه در راه حقیقت و دفـاع از حـّق و اسـام ایسـتاده اند؛ حّتی به قیمت جانشـان. 
آن روز هیچ کس گمان نمی کـرد روزی خواهد رسـید که این شـهدای مظلوم و گمنام، مثل سـتاره های درخشـان، نه فقط در آسـمان ورامین، 

بلکه در آسمان ایران اسـامی خواهند درخشـید.            82/3/22

مزار: جاده خاوران، گلزار شهدای مسگرآبادتاریخ شهادت: 1۵ خرداد 1342 شهادت: تیرباران مردم توسط عناصر سفاک رژیم پهلوی

این شهدا در آسمان ایران درخشیدند         |      این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه شهدای ورامین در قیام 1۵ خرداد

 همان خط خمینی
چهار روز بعد از انتخاب آیت اهلل خامنه ای
 به جانشینی امام خمینی)( در خرداد 68: 
»ما همان راهی را که آن بزرگوار  رفت، ادامه خواهیم داد.«
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شهید هفته  

چرا امام به پیروزی انقالب مطمئن بود؟

خاطرات رهبری  |    4  

خدا می خواست بگوید با این شخصیت کار دارم

روایت رهبری  |    4  

وقتی نیمی از قلب امام از کار افتاده بود...

خبر هفته    |     4  

2

فرا رسیدن سالگرد ارتحال امام خمینی )( و قیام 15 خرداد بر همه آزادگان جهان تسلیت باد

 )(



2        نشـریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مسـاجد و هیئت هـای مذهبی  

»من همیــن الن خــودم را یک طلبه ی  سخن
معمولی و بدون برجســتگی و امتیازی هفتـه

خاص می دانم؛ نه فقط برای این شغل 
باعظمــت و مســئولیت بــزرگ، بلکــه - 
همان طور که صادقانه گفتم - برای مسؤولیت های 
به مراتب کوچک تــر از آن، مثل ریاســت جمهــوری و 
کارهای دیگری که در طول این ده ســال داشتم. اما 
حال که این بــار را روی دوش من گذاشــتند، با قّوت 
خواهــم گرفــت؛ آن چنــان کــه خــدای متعــال بــه 
پیامبرانش توصیه فرمــود: خذها بقــّوة« 68/4/12. 
این جمات، بخشی از بیانات رهبر انقاب در دیدار با 
ائمه  جمعــه ی سراســر کشــور در تاریــخ دوازدهم 
تیرماه 68، یعنی حدود یک ماه بعد از انتخاب رهبری 
ایشان توسط مجلس خبرگان اســت. در طول این 
یک ماه اما بیشــترین و پربسامدترین مفهومی که 
آیت اهّلل خامنه ای بر آن تأکید کرده اند، »امتداد راه و 
آرمان های امام« بوده اســت: »ما همان راهی را که 
آن بزرگوار]امام خمینی[ رفت، ادامــه خواهیم داد؛ 
زیرا برتر و والتر و شیرین تر و مقدس تر و شایسته تر از 

آرمان هاى او سراغ نداریم.« 68/3/18

اصول اساسی راه و مکتب امام
اما »وقتی که اعام می کنیم راه اماممان را قاطعانه 
دنبــال خواهیــم کــرد، اولین تکلیــف این اســت که 
ببینیم عناصــر اصلی حرکت امــام)( چه بــود... ما 
که می خواهیم آن راه را دنبال کنیم و بر این نیت هم 
صادقیم، باید ببینیم که آیا آن شرایط را در خودمان 
ایجــاد کرده ایم یــا خیــر؟« 68/3/31 آیــا در طول این 
ســی و یک ســالی کــه از رحلــت ایشــان می گــذرد، و 
آیت اهّلل خامنه ای، زمامدار این حکومت شده است، 
همچنان انقاب در مســیر اصول و آرمان های امام 
امتداد و تــداوم یافته اســت یــا خیر؟ رهبــر انقاب، 
پنج ســال پیش، در دیدار 14 خرداد 94، در حرم امام 
خمینی)( ، به هفت مــورد مهم از اصــول و مبانی 
»مکتب امام خمینی)( « اشاره کردند. این اصول 

عبارتند از:

1. تأکیــد بر اســالم ناب محمــدی: امام، اســام نــاب را در 
مقابل اســام آمریکایی قــرار داد. اســام آمریکایی 
چیست؟... یکی اسام سکولر، یکی اسام متحّجر؛ 
لذا امام، آن کسانی را که تفّکر ســکولری داشتند - 
یعنی دین را، جامعه را، رفتار اجتماعی انســان ها را، 
جدای از اســام می خواســتند - همــواره در ردیف 
کســانی گذاشــت کــه نــگاه متحّجرانــه ی بــه دین 

داشتند.

2. اعتماد به صدق وعده ی الهی، بی اعتمــادی به قدرت های 
مســتکبر: اعتقاد به وعده ی الهی، بــه صدق وعده ی 
الهی - که فرموده اســت »ِان َتنُصروا اهّلَل َینُصرُکم« 
- یکی از ارکان تفّکر امام بزرگوار ما است؛ باید به این 
وعده اعتماد و اّتکال کرد. از میان نمونه های متعدد 
بی اعتمــادی امــام راحــل به دشــمن، می تــوان به 
ماجرای رّد پیشنهاد آمریکا به ایشان برای پایان جنگ 
اشــاره کرد: در یک مورد دیگر، یک وعــده ای در مورد 
پایان جنگ تحمیلی، یکی از دولت های وابسته ی به 

آمریکا داده بود، بحث صدها میلیارد یا هزار میلیارد 
در میــان بود، امــام اعتنائی بــه آن نکردنــد، اعتماد 

نکردند. 

3. اعتقــاد بــه اراده ی مــردم و مخالفت با تمرکزهــای دولتی: 
در آن روزهــا ســعی می شــد به خاطــر یک برداشــت 
نادرســت، همه ی کارهای اقتصادی کشور به دولت 
موکول و وابســته شــود؛ امام بارها و بارها هشــدار 
می داد که این مسائل را به مردم بسپارید؛ اعتماد به 
مردم داشت در مسائل اقتصادی، اعتماد به مردم 
داشــت در مســائل نظامی. در مســائل ســازندگِی 
کشور، تکیه ی به مردم، که جهاد ســازندگی را به راه 
انداخــت؛ در مســائل تبلیغــات، تکیه ی به مــردم؛ و 
بالتر از همه مسئله ی انتخابات کشور و آراء مردم در 

مدیرّیت کشور و تشکیات نظام سیاسی کشور.

4. حمایت از محرومان و مســتضعفان: ]امام[ به معنای 
واقعی کلمه امام طــرف دار عدالــت اجتماعی بود؛ 
طرف داری از مستضعفان شاید یکی از پر تکرارترین 
مطالبی اســت کــه امــام بزرگــوار مــا در بیاناتشــان 
گفتنــد... از آن طــرف به مســئولن کشــور هشــدار 
می داد درباره ی خوی کاخ نشینی... این را امام مکّرر 
می گفت کــه این کوخ نشــینانند، این فقراینــد، این 

محرومانند.

۵. مخالفت با مســتکبران جهان: امام در مقابله ی میان 
قلــدران و مســتکبران و قدرت های زورگــوی عالم با 
مظلومان، در جبهه ی مظلومان بود؛ صریح و بدون 
ماحظه و بی تقّیه این را بیان می کرد. طرف دار جّدّیِ 
مظلومان جهان بود. امام با مستکبرین سِر آشتی 

نداشت. 

6. حفــظ اســتقالل کشــور: اســتقال یعنــی آزادی در 
ت؛ ایــن معنای اســتقال اســت... 

ّ
مقیاس یــک مل

متأّسفانه کسانی هستند که تئوری سازی می کنند 
برای نفی استقال کشور... امام معتقد به استقال 

کشور بود، معتقد به رّد سلطه ی ]بر[ کشور بود.

7. توجه بــه وحدت ملــی: امام بزرگــوار مــا از اّول بر روی 
ت، یک تکیه ی کم نظیر 

ّ
ی و اّتحاد آحــاد مل

ّ
وحدت مل

داشت که این یکی از خطوط است. امروز ما این خط 
را هم باید دنبال بکنیم. امروز شما می بینید در دنیا 
مسئله ی تفرقه ی دنیای اســام یکی از سیاستهای 

اصلی استکبار است.
تمامی این اصول، موضوعاتی است که بعد از امام 
خمینی)( ، توسط رهبر انقاب نیز با همان شدت و 
حدت پیگیری و تداوم یافته است که مصادیق عینی 
آن را می تــوان در مــوارد متعدد مشــاهده کــرد. در 
حقیقت، می توان اینگونه گفت که خطی مستقیم، 
 )(از ابتدای انقــاب تا کنون، توســط امام خمینی
و رهبر انقاب برای جلوگیــری از انحــراف آرمان های 
انقاب، و پافشاری دائمی بر اصول آن وجود داشته 
است. یک خط مستقیم، که خمینی و خامنه ای را به 
یکدیگر متصل کرده و گویــی این دو، با یک ســیره و 

روش واحد، رهبری این انقاب را بر عهده گرفته اند. 

خطی مستقیم، 
از ابتدای انقالب 
تا کنون، توسط 

امام خمینی)ره( و 
رهبر انقالب برای 

جلوگیری از انحراف 
آرمان های انقالب، 
و پافشاری دائمی 
بر اصول آن وجود 
داشته است. یک 
خط مستقیم، که 

خمینی و خامنه ای 
را به یکدیگر متصل 

کرده و گویی این 
دو، با یک سیره و 

روش واحد، رهبری 
این انقالب را بر 

عهده گرفته اند.

 همان خط خمینی
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خدا می خواست بگوید با این 

شخصیت کار دارم                
پس از تشــییع با شــکوه و تاریخــی امــام راحل، 
مردمی که با آن شور و حرارت، امام فقید خود را 
بدرقه کرده بودند، با همان اشتیاق به استقبال 
خلف صالح او رفتنــد. از همان روزهای نخســت 
پــس از انتخــاب آیــت اهّلل خامنــه ای بــه رهبری، 
میلیون ها نفر از مردم سراســر کشــور دست به 
راهپیمایی هــای باشــکوهی زدند؛ عکــس رهبر 
خود را به دست گرفتند و با سردادن شعارهایی 
در حمایــت از ایشــان بــر پیــروی قاطــع از رهبــر 
جدید انقــاب، تأکیــد و بیعــت کردند. عــاوه بر 
ایــن گروه های منتخبــی از اســتان های مختلف 
کشــور نیــز بــرای دیــدار و بیعت بــا رهبــری عازم 
تهران شــدند و ده ها مراســم عمومــی بیعت با 
حضور و سخنرانی آیت اهّلل خامنه ای برگزار شد؛ 
سخنرانی هایی که سراسر رنگ و بوی امام و تأکید 
بر ادامه ی راه امام داشت. در یکی از این دیدارها 
که به بیعت مــردم و نخبگان همدان اختصاص 
داشت، آقای سیدابوالحسن موسوی همدانی 
حادثه ی ترور حضرت آیت اهّلل خامنه ای را یادآوری 
کرد و خطاب به رهبر انقاب گفت: »خدا عنایتی 
دارد در مسجد ابوذر که آن حادثه برای جنابعالی 
رخ داد و خدا شما را حفظ کرد و برای خاطر اینکه 
افتخار شــهید زنده بودن را هم به دست بیاورید 
و در ردیــف جانبــازان و همرنگ و همســوی آنها 
باشید، آسیبی به شما وارد شد، ولی خدا شما را 
حفظ کرد. می خواهد بگوید مــن کار دارم با این 
شــخصیت، در آینــده مــن کار دارم ... »إن الذین 
یبایعونك إنما یبایعون اهّلل«؛ بیعت با شما بیعت 
با امام اســت، بیعت با امام زمان است، بیعت با 

رسول اهّلل است، بیعت با خداست.« 
منبع: کتاب روایت رهبری، صفحه ۵08 

روایت رهبری  اطالع نگاشت  سخن هفته  

خاطرات رهبری  

این راه فقط با اخالص طی 
شدنی است

اولیـن مسـأله ]در زندگـی امـام[ ایـن اسـت 
کـه آن بزرگـوار، همـه ی کارهـای خـود را برای 
خـدا انجـام مـی داد و شـاید فتـح دل هـای 
آحـاد امـت اسـامی در سراسـر عالـم - بـا 
و  تربیتهـا  و  مسـلک ها  و  سـایق  اختـاف 
مؤثرات - که بـدون هیچ تفاوتـی، در مقابل 
عظمـت و راه و پیام او، طوع و تسـلیم بودند 
و همراهـی نشـان دادنـد، ناشـی از اخـاص 
آن بزرگـوار بـود. او بـرای خـدا حـرف میـزد، 
قهـر  خـدا  بـرای  می کـرد،  اقـدام  خـدا  بـرای 
می کـرد، بـرای خـدا حمایـت می کـرد و حاضـر 
بـود نپسـندیدن آحـاد مردمـی را بـرای خـدا 
تحمـل کنـد و تنهـا بمانـد و حرکـت نمایـد. 
حیاتـش  اساسـی  نقطـه ی  او،  اخـاص 
بـود. راه آن بزرگـوار هـم، فقـط بـا اخـاص 
مـردم،  توده هـای  اسـت.  طی شـدنی 
نشـان  و  دارنـد  را  اخـاص  ایـن  بحمـداهّلل 

 69/3/16 داده انـد. 

درک حقایق عالم با حکمت 
خدادادی

امام بزرگوار ما حکیم بود. امام یک حکیم به 
معنای قرآنی بود. حکیم یعنی آن کســی که 
حقائقی را مشاهده می کند که از چشم های 
 عنه اســت؛ پوشیده است. 

ٌ
دیگران مغفول

کلمــات او، کلماتی ممکن اســت ســاده به 
نظر بیاید، اما هرچه می شکافید، می بینید 
لیه هــا و عمق هــای بیشــتری دارد. امــام 
اینجــوری بــود. 87/2/12 یك وقــت در اوایل 
انقاب - شــاید ســال 60 یا 61 بود - در حال 
اســتعجاب و حیــرت از یــك برخورد امــام در 
حادثه اى - کــه الن یادم نیســت آن حادثه 
چه بود - ناگهان به ذهنم رســید که عجب! 
ایــن همــان حکمتی اســت کــه مــا در قرآن 
خوانده ایــم! امــام، واقعــا حکیــم بودنــد. 
انسان خیال می کرد مثل این که عالِم وجود، 
کف دســت ایشــان اســت. یعنی مســائل و 
حقایقی که انســان باید بــا هزار زحمــت و با 
راهنمایی می فهمید، مثل این که براى امام 
روشــن بود. این، حکمت اســت. حکمت، از 
جملــه نعمت هایی اســت کــه خــدا باید به 
انســان بدهد: »یؤتی الحکمة من یشــاء.« 
خدا حکمت را به هر کس بخواهد می دهد. 

73/3/4

تواضع در مقابل تعریف و 
تمجیدها 

شبی در یک جلسه ی خصوصی، با دو سه نفر از 
دوستان، منزل مرحوم حاج احمدآقا نشسته 
بودیــم؛ ایشــان هم نشســته بــود. یکــی از ما 
گفتیم: آقا شما مقامات معنوی دارید، مقامات 
عرفانی داریــد؛ چند جملــه ای مــا را نصیحت و 
هدایت کنید. آن مرِد با عظمتی که آنگونه اهل 
معنا و اهل ســلوک بود، در مقابــل این جمله 
ســتایش گونه کوتاه یک شــاگردش - که البته 
همه مــا مثل شــاگردان و مثــل فرزنــدان امام 
بودیم؛ رفتار ما مثل فرزنــد در مقابل پدر بود - 
آن چنان در حال حیا و شرمندگی و تواضع فرو 
رفت که اثر آن در رفتار و جسم و کیفّیت نشستن 
او محســوس شــد! در حقیقــت مــا شــرمنده 
شدیم که این حرف را زدیم که موجب حیای امام 

شــد. آن مــرد شــجاع و آن نیروی عظیــم، در 
قضایای عاطفی و معنوی، این گونه 

متواضع و با حیا بود. 78/3/14

شجاعت ایستادگی در مقابل دشمن
امــام ایــن نترســیدن از قــدرت را بــه همــه ی مــا یــاد داد کــه از 
قدرت های ظالم و زورگو نترسید. من فراموش نمی کنم در سال 
۵8، آن وقتــی که جوان هــای ما ایــن جاســوس های آمریکایی 
و جاســوس خانه ی آمریکایــی را گرفتــه بودند، بعضی ها فشــار 
می آوردند به شــورای انقاب که بگویید اینهــا را آزاد کنند. بنده و 
مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و بنی صدر، ما سه نفر از شورای 
انقاب رفتیم قم؛ آن وقت امام قم بودند؛ رفتیم خدمت امام که 
از امام بپرسیم که چه کار کنیم. پرسیدیم که آقا این جوری است، 
فشــار می آوردند که اینها را هر چه زودتر آزاد کنیــد؛ امام رو کردند 
به مــا و گفتند کــه از آمریکا می ترســید؟ بنــده عرض کــردم نخیر 

نمی ترسیم، گفتند پس نمی خواهد آزادشان کنید. 99/2/6

خالصه وصیت سی صفحه ای امام
بهار سال 1۳6۵ را - روزی که امام)( در بستر بیماری بودند - فراموش نمی کنم. ایشان دچار ناراحتی قلبی شده بودند و تقریبا ده، پانزده 
روزی در بستر بیماری بودند... آقای حاج احمدآقا به من تلفن کردند و گفتند سریعا به آن جا بیایید؛ فهمیدم که برای امام)(  مسأله ای رخ 
داده است. آنا حرکت کردم و پس از چند ساعت طی مسیر، خود را به تهران رساندم... وقتی که من رسیدم، ایشان انتظار و آمادگی برای بروز 
احتمالی حادثه را داشتند. بنابراین، مهم ترین حرفی که در ذهن ایشان بود، قاعدتا می باید در آن لحظه ی حساس به ما می گفتند. ایشان 
گفتند: قوی باشید، احساس ضعف نکنید، به خدا متکی باشــید، اشــّداء علی الکّفار باشــید و رحماء بینهم؛ و اگر با هم بودید، هیچ کس 

نمی تواند به شما آسیبی برساند. به نظر من، وصیت سی  صفحه  ای امام)ره( می تواند در همین چند جمله خاصه شود.68/4/12
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»امام خمینی مظهر عینی حرکت عظیمی است که مّلت ایران آغاز کرد و 
تاریخ خود را متحّول کرد؛ امام بنیان گذار یک مکتب فکری و سیاسی و 
اجتماعی اســت. مّلت ایران این مکتب را، این راه را، این نقشه را پذیرفت 
و در آن مشغول حرکت شده اســت.« 94/3/14  نشریه ی خط حزب اهلل 
در آســتانه ی ســالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی، امام خمینی 
رحمه اهلل پنج برش از زندگی ایشــان به روایت آیــت اهلل خامنه ای  را مرور کرده اســت:

خالصه وصیت 
سی صفحه ای امام 

در این یک جمله 
است

پنج برش از زندگی امام خمینی به 
روایت رهبر انقالب

1

2
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معموًال در پدیده هایی که انســان مشــاهده 
می کند که تبلیغاتی برای آن انجام نگرفته لکن 
ناگهان یک پدیده ای در محیط دید انسان ُبروز 
می کند، دست خدایی مشهودتر از همه جای 
دیگــر اســت؛ یــک نمونــه اش خــود انقــاب 
اسامی ]است[... همان شــعاری که مردم در 
تهران می دادند، در فان روســتا در دوردست 
هم که مردم راه پیمایی می کردند، همان شعار 
را می دادند. لذا امــام آن وقــت -آن طور که به 
ما اّطاع دادنــد- فرموده بودنــد این انقاب 
پیروز خواهد شد، چون نشانه ی حضور دست 
قدرتمند الهی اســت. یک وقت دیگــری هم به 
خود من ایشان فرمودند، گفتند من در طول 
این انقاب یک دست قدرتی را همیشه پشت 
این حرکت عظیــم مردمی دیــدم؛ حرکت های  

مردمی این جوری است.   9۵/9/3 

چرا امام به پیروزی انقالب 
مطمئن بود؟


