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 مردم و )ره( امام 

 شاخص يك منظر از )ره( امام به نگاه 

 انحراف از جلوگيري براي معين شاخص به نياز 

 ره( امام پيروان وظيفه( 
 شاخص بهترين ، امام گفتار و رفتار 

 ملت شتسرنو به عشق و )ره( امام 

 ره( امام خط مشخصه ، اجتماعي عدالت( 
 مستضعفين و )ره( امام 

 واحد گيري جهت به )ره( امام توصيه 

 ره( امام سياسي مكتب ي شاخصه ، اجتماعي عدالت( 
 ره( امام سخن مخاطب بشريت( 
 اسالمي امت ميان در )ره( امام حضور عطر  

 مردم توسط )ره(( امام راه نكردن فراموش 

 مردم به )ره( امام ههدي انتخابات 

 اسالم راه در مردم اعتماد هزينه و )ره( امام 

 ره( امام فرزندان همه( 
 مسؤلين و ملت همدلي بر )ره( امام تاكيد 

 ره( امام ماندگار ابتكار ، بسيج( 
 مردم به )ره( امام توصيه فلسطين از دفاع 

 ره( امام نهضت بودن جهاني( 
 ره( امام ديدگاه از مردم نقش( 
 منحرفين هدايت براي )ره( امام اكثريحد تالش 

 ره( امام نگاه از ، اسالمي جمهوري مسئله ترين اساسي( 
 ره( امام خط از انحراف( 
 هويت بي امام ، )ره( امام خط منهاي امام 

 ره( امام مواضع صريح بيان( 
 ره(( امام خط صحيح تبيين( 
 ره(( امام عملي سيره( 
 ره( امام صبر و بصيرت( 
 انقالب كامل تحقق تا )ره( امام ايستادگي 

 ره( امام زيستي ساده( 
 ره( امام محضر در قانون و نظم اهميت( 
 ثابت اصول به اتكا و )ره( امام 

 اسالم حفظ براي)ره( امام شدن فدا 

 ره( امام منطق( 
 نتيجه به نه تكليفيم به مأمور ما  

 هر( امام ابدي ذخيره ، آزادي و استقالل( 
 لهيا نصرت به )ره( امام ايمان 

 ره( امام منش در تدبير با شجاعت همراهي( 
 الهي اليزال منبع به )ره( امام روح اتصال 

 ره( امام بيانات در تامه حكمت( 
 ره( امام محاسبات صحت( 
 عزت مظهر ، )ره( امام 

 اسالم تاريخ در)ره( امام نظير بي شخصيت 

 انقالب واقعي معلم ، )ره( امام 

 ره( امام شجاعت( 
 ره( امام تدابير اول معيار ، معنوي محاسبات( 
 ره( امام دافعه و جاذبه(  
 انقالب و اسالم ، )ره( امام خط  

 ره( امام منظر از پويا فقه( 
 ره(امام راه در اسالمي هدف تعقيب( 
 ها ملت ناجي عنوان به ناب اسالم بر )ره( امام تاكيد 

 اسالمي جمهوري نظام مهندسي و )ره( امام 

 قوانين در اسالم تحقق بر تاكيد و )ره( امام 

 سكوالريسم و تحجر با )ره( امام مبارزه 

 ره(امام مكتب در سياست و معنويت آميختگي( 
 ره( امام منظر از سياست و دين( 
 طيبه حيات به رسيدن و )ره( امام راه روي دنباله 

 جديد هويت ايجاد و )ره( امام 

 ع اميرالمومنين راه امتداد ، )ره( امام راه 
 انقالب الگوي ،) ع( حسين امام حركت 

 انقالب گسترش بر مبني )ره( امام پيشگويي 

 ره( امام نامه وصيت بازخواني ضرورت( 
 انقالب در )ره( امام بودن پيشگام 

 ره( امام هدايتهاي حفظ گرو در انقالب پيشرفت( 
 اسالم احياي و )ره( امام 

 ره( امام توسط انقالب اهداف ترسيم( 
 بانقال مبناي ،)ره( امام نامه وصيت 
 است افراد فعلي حال مالك 

 ره( امام مبناي ترين اصلي ، محمدي ناب اسالم(  
 ره(( امام مكتب در شناسي دشمن( 
 ره( امام منظر از بودن خودي غير و خودي( 
 استكبار روحيه شناخت و )ره( امام 

 ره( امام شناسي دشمن( 
 استكبار برابر در ايستادگي ، )ره( امام توصيه 

 نرم جنگ به تنسب )ره( امام هشدار 

 هر( امام با ها دشمني نشدن تمام( 
 استكبار برابر در )ره( امام اقتدار 

 ره( امام مطرودين عاقبت( 
 ره( امام دشمنان اسم تغيير( 
 دهد نمي باج كس هيچ به )ره( امام 

 بودن امامي خط ادعاي و )ره( امام دشمنان با ائتالف تعارض 

 ره( امام دشمني و دوستي معيار ؛ مكتب( 
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  :مقام معظم رهبري 
وصيت . خوشبختانه بيانات امام در دسترس است ، تدوين شده است . هاست ؛ رفتار امام ، گفتار امام  خود امام برجسته ترين شاخص"    

نهان پيين شوند ، يا ها غلط تب نبايد اجازه داد اين شاخص. ينده ي انقالب تبيين مي كند آهمه مافي الضمير امام را براي نامه امام آشكارا 
  ".اگر اين شاخصها را ما بد تبيين كرديم ، غلط ارائه داديم ، مثل اين است كه يك قطب نما از كار بيفتد  .بمانند ، يا فراموش بشوند 

  :مقدمه 
 )ره(خميني امام غروب بي خورشيد

 و بباريـد  ها، ديده اي اشكها، اي...  پس. سوگيم در ،همچنانغروب بي خورشيد آن غروب سال مينچهاربيست و  در شكيب، بي و داغدارانه       
  :كه باوريم اين بر. كنيم مي تحمل دردمندانه، همچنان را،)ره(راحل امام از دوري در صبوري رنج هم، هنوز ما. بكاريد واندوه غم بذر ها سينه در
 بـا  امـام،  واالي آرمانهـاي  بـه  وفـاداري  بـا  انقـالب،  ارزشـهاي  ظحف با صحنه، در حضور با استمرارخطش، و راهش تداوم در بزرگ، آن خرسندي 
 جـاري  مـا  امـت  آگـاهي  رگهـاي  در همچنان حق،. بودن»  امام خط« در مرز و شاخص است اين. است»  ازرهبري اطاعت« با و»  كلمه وحدت«

 تـداعي  هـم  خفتنـد،  خـون  به طاغوت، با مبارزه و امام از حمايت در است،كه سرخ روز آن خفتگان خون به يادآور هم خرداد، نيمه سالگرد. است
 غم خرداد اين تا خونين، خرداد نيمه آن از. اعالست حكومت به حوزويان و حوزه وروح بسيجيان جان و مبازران قلب و عارفان امام هجرت كننده
 از يكـي  بيـت  آخرين در. است داشته را ينسنگ موجهاي همه آن تحمل امت، امام عظيم دل كه است بوده ها نشيب و وفراز ها حادثه چه آجين،

 حادثه« آن ياد و نهد مي دلمان بر غم بار خرداد، باري، كشم خرداد نيمه از فرج انتظار آيد مي ها حادثه گذرد، مي سالها: است فرموده غزلهايش
  . آورد مي پديد جانها در رستاخيزي و دلها در شوري ،»

 هنـوز  خـرداد،  نيمه. بيااليند را چشمه اين بخواهند دستهايي چند هر ارزشهاست، و حماسه و عنويتم از زالل، جوششي هم هنوز خرداد، چشمه
 خاصـيت  از را آن بخواهنـد  كسـاني  چنـد  هـر  است،»  طاغوتي سلطه« و»  ديني بي موج« دربرابر خداباور دينداران مقاومت و صالبت مظهر هم

 و پيـر  آن عشـق  سـوختگان  و امام معنوي فرزندان مصيبت و اندوه روز سال، چهاريست و ب گذشت رغم علي هم هنوز خرداد، چهاردهم. بيندازند
 پايـان  را»  خمينـي  عصر« و درآورند امت تن از را كرده سفر يار آن سوگ در عزا جامه نشاط، و شادي نام به بخواهند بعضي چند هر است، مراد
 كننـده  ترسيم ،» امام كالم«. است مصطفايي امت اين مستقيم صراط ،» امام خط«! هست كه راهش نيست، امام چه گر اينك،. كنند تلقي يافته
 نثـار  خونهـا  و شـد  فـدا  جانها آنها، خاطر به كه است آرمانهايي و اهداف يادآور و ارزشها احياگر ،» امام ياد«. ماست انقالبي حركت جهت و سمت
  .شد خون دلها و نشست خون به ها ديده و گشت

 اينـك، . اسـت  صـالبت  پـر  و قـاطع  او ومواضع»  گونه خميني« كالمش كه تابد، مي فروزان خورشيدي ،» رهبري افق« در كه يمخوشحال امروز، 
»  امام ياد« بي هم روزش يك كه ييانسال. گذرد مي زد، رقم ما امت برسرنوشت تقدير دست كه»  عظمي مصيبت« آن از»  سال بيست و چهار«
 نهضـتش  و انقـالب  بـراي  را نصـرت  و دوام و مـراد،  و پيـر  آن براي را خدا رضوان نمازهايمان، تعقيب در روزش، هر كه ييانسال. ايم نكرده سر به

 احـداث  و مواضـع  تحريـف  و مسير وتغيير انقالب شكست براي آشكار و نهان هاي توطئه رغم علي كهي سال بيست و چهار. ايم خواسته ازخداوند
 دسـت  تـوفيقي  بـه  انقالب، بدنه در نفوذ طرح در »آمريكا« نه و نشسته ها چهره بر ياس گرد نه است، آمده يدپد آن اركان در اي رخنه نه موانع،
 عقـب  واليـت،  نظـام  و اسـالم  از حمايـت  سنگر از اي ذره نه و اند سپرده دشمن بوقهاي هاي آفريني ياس به گوش ما، وفادار امت نه. است يافته

 شـالوده  و انقالبـش  بنيـان  امـا  سـاخت،  مبـتال  يتيمـي  داغ به را وما كشيد خاك نقاب در چهره بزرگ، امام آن رهايي، ساالر قافله آن. اند نشسته
 از جان، آن. است نلرزانده را آن دشمني طوفان و فتنه موج و توطئه سيل همه اين كه است برآورده و افكنده پي استوار و عميق چنان را نهضتش

 مـي  مشـام  بـه  عفـونتي  اگر. است داشته نگه جانان، و جان همان مسير در شاداب راهمچنان تن اين ،» يهفق واليت« روح ولي شد، جدا امت تن
   .مگير ما از را رهبري و واليت نعمت! پروردگارا. سرماست بر واليت سايه كه شكر را خدا! روح،جدايند اين از كه است مردارهايي از رسد،

  
  

  
  

  :تهيه ، تنظيم و گردآوري 
  دانشگاه خوارزمي ريت امور فرهنگييمد

  دفتر برنامه ريزي ، نظارت و ارزيابي فرهنگي
  1392ماه دي 
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 ره((لبستگي مردم به امام د(  
سـت ، مظهـر آن   خوب ، امام مظهر انقالب است ، مظهر دين ا. با گذشت بيست و يك سال از رحلت امام ، مردم اين جور به امام دلبسته اند      

رد ؛ آرمان هايي است كه او به آن ها دعوت مي كرد و اول بار چشم ما را به روي اين آرمان ها باز كرد و ما را به سمت اين آرمـان هـا هـدايت كـ    
رنـد ، معنـايش   اذوقتي مردم به انساني با اين خصوصيات احترام مي گ. كسي كه منادي توانايي اين ملت براي پيمودن مدارج اعتالء و كمال بود 

  .اين آرمان ها هم همان چيزهايي است كه سعادت يك ملت را تأمين مي كند . اين است كه به اين آرمان ها احترام مي گذارند 
  بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  14/3/1389
  

  از منظر يك شاخص )ره(نگاه به امام  
صـيانت از جهـت گيـري     –از جمله انقالب ها  –كند كه چالش اصلي همه ي تحوالت بزرگ اجتماعي اين نگاه از اين جهت اهميت پيدا مي     

هايي دارد و به سمت آن هدف ها حركت كه هدفاين مهم ترين چالش هر تحول عظيم اجتماعي است . هاي اصلي اين انقالب يا اين تحول است 
ها در يك انقالب ، در يك حركت اجتمـاعي صـيانت نشـود و    گيري به سمت هدفاگر جهت . ظ شود اين جهت گيري بايد حف. و دعوت مي كند 

  .محفوظ نماند ، آن انقالب به ضد خود تبديل خواهد شد ؛ در جهت عكس اهداف خود عمل خواهد كرد 
  )ره((خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  

 نياز به شاخص معين براي جلوگيري از انحراف  
آن كساني كه در پي تغيير هويت انقالب برمي آيند ، معموال با پرچم رسمي و با تابلو جلو نمي آيند ؛ آنچناني حركت نمـي كننـد كـه معلـوم        

بشود اين ها دارند با اين حركت مخالفت مي كنند ؛ حتي گاهي به عنوان طرفداري از حركت انقالب ، يك اقدامي مي كنند ، يـك اظهـاري مـي    
  .، كاري مي كنند ، زاويه ايجاد مي كنند ؛ انقالب از جهت گيري خود به كلي دور مي افتد ، بركنار مي شود كنند 

بايد سر راه ، شـاخص هـايي وجـود داشـته     . براي اين كه اين جهت گيري غلط و اين انحراف اتفاق نيفتد ، احتياج به شاخص هاي معيني هست 
ود ، واضح بود ، در معرض ديد مردم بود ، انحراف اتفاق نمي افتد ؛ كسي هم در جهت انحراف كار كنـد ،  اگر اين شاخص ها بود ، روشن ب. باشد 

  .از نظر توده ي مردم شناخته مي شود ؛ اما اگر شاخصي وجود نداشت ، آن وقت خطر جدي خواهد شد 
  )ره((خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  

  كالم نور  
  . . .اگر انحطاط اخالقي يا فكري حاصل بشود ، اين برگشت به عقب است و ارتجاع . فكر اين باشيد كه به جلو برويد ، برنگرديد به عقب  در

سه راه هسـت ، يـك راه مسـتقيم و    . صراط مستقيم همين صراط اسالم است كه صراط انسانيت است ، كه صراط كمال است كه راه به خداست 
شما به همين راه مستقيم كه راه انسانيت ، راه عدالت ، راه جانبازي براي اسـالم و عـدالت   . غضوب عليهم و يك راه غربي ضالين يك راه شرقي م

اين راه مستقيم را اگر چنانچه بدون انحراف به شرق و غرب ، بدون انحراف به آن مكتب هاي فاسـد طـي كرديـد ، ايـن راه     . اسالمي است برويد 
آن صراطي كه تا جهنم كشيده شده است ، اگر مستقيم در اين عالم حركت كنيد ، از آن صراط مسـتقيما رد  . به خدا مي شود  مستقيم ، منتهي

اگر مستقيم از اين راه رفتيد و طرف چپ يا راست منحرف نشديد ، از صراط در اين عالم هم مستقيم عبور . جهنم باطن اين دنياست . مي شويد 
راه خدا . راست متمايل نمي شويد ، كه اگر به چپ متمايل بشويد به جهنم است و اگر به راست متمايل شويد جهنم است مي كنيد و به چپ يا 

  .مستقيم است 
  در جمع اعضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ساير قواي انتظامي  )ره((بيانات امام خميني 11/3/1359
  

  ره((اماموظيفه پيروان(  
دان اين استاد بزرگ و عالي مقام بوده اند ، چيست ؟ ما بايد بدانيم كه امروز چشم دنيـا  روان اين بزرگوار و آحاد مردم كه شاگامروز وظيفه ما پير

وقتـي خبـر در دنيـا    . به ملت ايران است ؛ همچنان كه سال گذشته در مثل امروزي ، تمام چشم ها و دل هاي حساس عالم ، متوجه تهران بـود  
دوستان و دشمنان در حال بهت و حيرت و انتظار قرار گرفتند ؛ دوستان با يك انگيزه و دشمنان با انگيـزه ديگـر ، مـا نبايـد     پخش شد ، حقيقتا 

نه ، هر چه مي گذرد ، سنگيني بار مسـؤليت بـر   . تصور كنيم كه با گذشت يك سال ، اهميت و حساسيت و سنگيني وظيفه ي ما كم شده است 
ما بايد بدانيم دشمنان زخم خورده . يروان اين بزرگوار و هدايت شدگان به وسيله او مي دانند ، سنگين تر مي شود دوش آن كساني كه خود را پ
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همچنـان در   –آنهايي كه اميدوار بودند اسالم از دنيا محو بشود و علي رغم خواست آنان ، اسالم روز به روز در دنيـا عـالم گيرتـر شـده اسـت       –
  .لت كنيم كمينند تا ما يك لحظه غف

  )ره((سخنراني در مراسم اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  16/3/1369
  

  و عشق به سرنوشت ملت )ره(امام  
بـر   هنر بزرگ امام بزرگوار در اين بود كه به جاي آن نظام فاسد ، يك نظام سياسي در اين كشور برقرار كرد كه به جاي بي اعتنايي به مردم ،    

به سرنوشت ملت ، بخصوص سرنوشت جوانان ، عشق به سرنوشت ملت و عشق به سرنوشت جوانان و اهميت  به جاي بي توجهي.  آن حاكم است
بـه  . به جاي خود باختگي در مقابل بيگانگان ، خودباوري در ميان مردم روز به روز توسعه پيـدا مـي كنـد    . فوق العاده به آنها در آن مطرح است 

  .اقتصادي و فرهنگي به بيگانگان ، استقالل سياسي و اقتصادي و فرهنگي هدف قرار گرفته است جاي وابستگي سياسي و 
  )ره((بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع باشكوه زائران مرقد مطهر حضرت امام خميني  14/3/1376
  

  بهترين شاخص )ره((رفتار و گفتار امام ،  
اگر اين تشبيه با همه فاصله اي كه وجود دارد ، به نظر برسد . امام بهترين شاخص براي ماست  .بهترين  شاخص ها ، خود امام و خط امام است 

لقد كان لكم في رسول اهللا اسوة حسنة لمن كان يرجوا اهللا و اليـوم  « : فرمايد  ، عيبي ندارد كه تشبيه كنيم به وجود مقدس پيغمبر كه قرآن مي
قد كانت لكم اسوة حسنة في ابـراهيم و  « : يا در يك آيه شريفه ديگر ميفرمايد . او ، كردار او ، اخالق او خود پيغمبر اسوة است ؛ رفتار . » االخر 

در اين جا ياران ابراهيم پيغمبر هم ذكر شده اند تا كسي نگويد كه پيغمبر معصوم بود يا ابـراهيم  . ؛ ابراهيم و ياران ابراهيم اسوه اند » الذين معه 
قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و الذين معه اذ قالوا لقـومهم انّـا بـراء مـنكم و ممـا      « توانيم از آنها تبعيت كنيم ؛ نه ،  معصوم بود ، ما نمي

در مورد امام بزرگوار كه شاگرد اين مكتب و دنباله رو راه غاين انبيـاي عظـام اسـت ، همـين     . تا آخر آيه شريفه» تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم 
خوشبختانه بيانات امام در دسـترس اسـت ، تـدوين شـده     . خود امام برجسته ترين شاخص هاست ؛ رفتار امام ، گفتار امام . صدق مي كند معنا 
  .است 

ن نبايد اجازه داد اين شاخص ها غلط تبيين شوند ، يـا پنهـا  . وصيت نامه امام آشكارا همه مافي الضمير امام را براي آينده انقالب تبيين مي كند 
اگر اين شاخص ها را ما بد تبيين كرديم ، غلط ارائه داديم ، مثل اين است كه يك قطب نمـا را در يـك راه از دسـت    . بمانند ، يا فراموش بشوند 

ببيند فرض كنيد در يك مسير دريائي يا در يك بيابان كه جاده اي هم وجود ندارد ، قطب نماي انسان آسيب . بدهيم ، يا قطب نما از كار بيفتد 
اگر نظرات امام ، بد بيان شد ، بد تبيين شد ، مثل اين است كه قطب نما از كار بيفتد ، راه گم مي شود ؛ . و از كار بيفتد ؛ انسان متحير مي ماند 

يين مـي كننـد   بدخواهان هم در اين ميان از فرصت استفاده مي كنند ، راه را جوري تب. هر كسي به سليقه ي خود ، به ميل خود حرفي مي زند 
  .كه ملت به اشتباه بيفتد 

  )ره((خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  

  ره((عدالت اجتماعي ، مشخصه خط امام(  
مشخصه هاي خط امام ، عدالت اجتماعي و كمك به طبقات مستضعف  و محروم است كه امـام آن هـا را صـاحب انقـالب و صـاحب كشـور مـي        

امام ، پابرهنگان را مهم ترين عنصر در پيروزي هاي اين ملت مي دانست ؛ همين طور هم هست و همان طور كه گفتيم ، امام به گفـتن  . دانست 
امام از همان اول انقالب ، جهاد سازندگي ، كميته امداد ، بنياد مستضعفان ، بنياد پانزده خرداد و بنياد مسكن را به وجود آورد و . هم اكتفا نكرد 

. عدالت اجتماعي ، جزو شعارهاي اصلي است ؛ نمي شود اين را در درجه دوم قرار داد و به حاشيه رانـد  . دستورات مؤكّد به دولت هاي وقت داد 
  !مگر مي شود ؟

  خطبه هاي نماز جمعه ي تهران به امامت مقام معظم رهبري 14/3/1378
  

  و مستضعفين )ره((امام  
را احياء كرد ؛ عدالتخواهي اسالم را سر دست بلند كرد ؛ ضديت اسالم را با تبعيض و اختالف طبقاتي و اشرافيت اسالم  امام حقايق فراموش شده

بارهـا و بارهـا در آغـاز    . از روز اول تا روزهاي آخر عمر ، امام بزرگوار روي قشرهاي مستضعف ، پابرهنه ها و محرومان تكيـه كـرد   . ها علني كرد 
ر طول ده سال عمر با بركتش در مقام رهبري نظام اسالمي ، به مسؤوالن و به همه ما تأكيد كرد كه بايـد رعايـت حـال    تشكيل نظام اسالمي و د
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هر جا و در هر موردي مـا بـه ايـن توصـيه امـام توجـه       ! عزيزان من ؛ ملت بزرگ ايران . ضعفا را بكنيد ؛ شما مرهون طبقه پابرهنه اين كشوريد 
  .ا ، قانون گذاريها ، اجرا و عزل و نصبها ، به اين نصيحت عمل كرديم ، پيروزي نصيب ما شد نموديم و در برنامه ريزيه

  )ره((ر جمهوري اسالمي ايران حضرت امام خميني ابيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در چهاردهمين رحلت بنيان گذ 14/3/1382
  

  به جهت گيري واحد )ره((توصيه امام  
ه ما ياداور شده است ، هم تاريخ با عبرت هاي خود به ما توصيه مي كند ، هم امام بزرگوار بارها و بارها به ما گفتند ، توصيه مهمي كه هم قرآن ب

در مقابل دشمن هاي متجاوز و در ميدان . اين است كه نبايد بگذاريم صداي ما و دعوت ما و شعارهاي ما در تعارض و تضاد با يكديگر قرار گيرد 
اختالف سليقه ، اختالف عقيده در بسياري از جزئيـات ، و شـايد   . يد جهت گيري متحد را حفظ كنيم ؛ اين وظيفه امروز ماست هاي مختلف ، با

ي اختالف مباني در برخي از مسائل غير دخيل در اساس نظام ، وجود دارد و غيره منتظره هم نيست ؛ بودن چنين اختالف ساليق و نظراتي اشكال
زي كه اشكال دارد ، اين است كه اختالف هايي حتي در سطوح كوچكتر و پايين تر از اين ، به اين جا بينجامـد كـه كسـاني در    هم ندارد ، اما چي

 مقابل چشم دشمن ، درباره مسائل كوچك يا بزرگ ، در مقابل هم قرار گيرند و دشمن را فراموش كنند و احيانا بعضي در خالل دعواهاي خانگي
چيزي كه ما همه جناح هاي . شمكي هم بزنند و به طور آشكار و پنهان ، به دشمن اظهار محبتي هم بكنند ؛ اين بد است و داخلي ة به دشمن چ

هم هست كشور را به شدت از آن برحذر مي داريم ، اين است ؛ والّا اختالفات وجود دارد ، گفتگوها وجود دارد ؛ هميشه هم بوده ، اجتناب ناپذير 
  .ي نظام ندارد ؛ خطر مهمي هم برا

  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي مجلس خبرگان 19/6/1382
  

 كالم نور  
ري مي خواهند كه اين انقالب را در خودش ايجاد نفاق و اختالف كنند و مدفونش كنند و پس از اين كه خود انقالب مدفون شد ، بيايند و يك نف

ملت ما بايد اين مطلـب را الاقـل   . ي ، يك بساطي درست كنند و همان مسائل سابقش را پيش بياورند كه خودشان تعيين مي كنند ، يك كودتائ
  . . .،  كه يك مطلب واضحي است فراموش نكند 

ا يـك  در هر جايي كه شما برويد ، در ارتش ، در ژاندارمري ، در سپاه پاسداران ، در كميته ها ، در ادارات از اين قماش مردم هستند كـه ايـن هـ   
د مقدارشان منفعت هاي زيادي كه در آن زمان مي بردند ، از دستشان رفته است و براي اعاده او مي خواهند يك رژيمي نظير ان رژيم پيش بياي

به در همه اين قشرها . يك عده شان هم كه قدرت هاي بزرگند ، آن ها هم منافعشان از دستشان رفته است و دست بردار به اين زودي نيستند . 
اين ها ديدند كه از اين وحدت كلمه ملت و اتكال اين ملـت بـه خـدا ايـن پيـروزي      . طورهاي مختلف نفوذ كردند و دارند ايجاد خالف مي كنند 

 حاصل شده است و مي دانند كه اگر اين دو تا قضيه ، اتكال به خداوند و وحدت كلمه باشد پيروزي هاي بعد هم حاصل و دست آن ها به كلي از
  . . .ان كوتاه مي شود اير

همه هم نقشه همين است كه اين دو حيثيتي . هر جا بتوانند با ارعاب ، با تطميع ، با خرج كردن پول در دستشان فراوان از غرب و شرق مي آيد 
هـم از دسـتش بگيرنـد ،    كه با آن دو حيثيت پيش برده است ، اين نهضت اين را از دستش بگيرند ، وحدت كلمه را از دستش بگيرند ، اسالم را 

  .خلع سالحش كنند 
  بيانات امام خميني در جمع كاركنان شركت نفت 6/10/1358
  

  ره(عدالت اجتماعي ، شاخصه ي مكتب سياسي امام(  
عدالت اجتماعي يكي از مهـم تـرين و اصـلي تـرين خطـوط در      . شاخصه ي مكتب سياسي امام عرض مي كنم ، مسأله ي عدالت اجتماعي است 

بايـد عـدالت اجتمـاعي و پـر كـردن       –در قانون گذاري ، در اجرا ، در قضا  –در همه ي برنامه هاي حكومت . ياسي امام بزرگوار ماست مكتب س
امـا   –يعني توليد ناخالص ملي را باال مـي بـرديم    –اين كه ما بگوييم كشور را ثروتمند مي كنيم . شكاف هاي طبقاتي ، مورد نظر و هدف باشد 

پـر كـردن   . ر گوشه اي به نفع يك عده انبار شود و عده ي كثيري هم از مردم دستشان خالي باشد ، با مكتب سياسي امام نمي سازد ثروت ها د
شكاف اقتصادي در بين مردم و رفع تبعيض در استفاده ي از منابع گوناگون ملي در ميان طبقات مردم ، مهـم تـرين و سـخت تـرين مسـؤوليت      

  .ماست 
  )ره(انات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني بي 14/3/1383
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  ره(بشريت مخاطب سخن امام(  
ملت ايران اين پيام را به گوش جـان شـنيد ، پـايش ايسـتاد ،     . مخاطب امام در سخن و ايده ي سياسي خود ، بشريت است ؛ نه فقط ملت ايران 

سياسـي امـام ايـن خيـر و      بمكت. زت و استقالل خود را به دست آورد ؛ اما مخاطب اين پيام ، همه بشريت است برايش مبارزه كرد و توانست ع
البته تفاوت امام بـا  . استقالل و عزت و ايمان را براي همه امت اسالمي و همه بشريت مي خواهد ؛ اين رسالتي است بر دوش يك انسان مسلمان 

ائلند ، اين است كه مكتب سياسي امام با توپ و تانك و اسلحه و شكنجه نمي خواهد ملتي را به فكـر و بـه   كساني كه براي خود رسالت جهاني ق
  .راه خود معتقد كند 

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم پانزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني   14/3/1383
  

 كالم نور  
از خـواب غفلـت   ! و اي مسـلمانان غيرتمنـد اقطـار عـالم     . چنگال ستمگران جنايتكار نجات دهيـد   بپا خيزيد و خود را از! اي مستضعفان جهان 

به نهضت اسـالمي خـود   ! اي ملت شريف ايران . برخيزيد و اسالم و كشورهاي اسالمي را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهائي بخشيد 
  .يد كه در سرنوشت شما دخالت كند و به غارتگري ها براي هميشه خاتمه دهيد اجازه نده) ادامه دهيد و به اجانب  هر كه باشد 

  پيام امام خميني در رابطه با هفته بسيج مستضعفين 4/12/1358
  

  در ميان امت اسالمي )ره(عطر حضور امام  
معرفـي كننـد ، در تـالش خـود موفـق      كساني كه سعي مي كنند امام بزرگوار ما را به عنوان يك شخصيت متعلق به تاريخ و متعلق بـه گذشـته   

امام در مكتب سياسي خود زنده است ، و تا اين مكتب سياسي زنده است ، حضور و وجود امام در ميـان امـت اسـالمي ، بلكـه در     . نخواهند شد 
  .ميان بشريت ، منشأ آثار بزرگ و ماندگار است 

  )ره(ن سالگرد ارتحال امام خميني بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم پانزدهمي 14/3/1383
  توسط مردم )ره(فراموش نكردن راه امام  

ا و اگر ارادتمندان و پيروان امام از او دم مي زنند ، فقط به خاطر اين نيست كه مي خواهند سپاسگزاري و قدرداني كنند يـا از يـك حقيقـت زيبـ    
همـه  . ماند و اين پرچم همچنان هدايتگر كساني باشد كه دنبال راه مي گردند برجسته تمجيد نمايند ؛ مسأله اين است كه مي خواهند اين راه ب

همه كساني كه در اين كشور با مباني امام و راه اسالم و راهي كه امام طي كرد ؛ مخالف بودند ؛ سـعي  . ما بايد نسبت به امام اين گونه فكر كنيم 
امروز همه آرمان هاي بحقـي  . امروز سعادت كشور ما در ادامه راه امام است . ه گم شود كردند امام به فراموشي سپرده شود ؛ براي اين كه اين را

كنم  كه اين ملت دارد ، به وسيله خط امام و راه امام تأمين مي شود ؛ اين را من با محاسبه و دقت و با قرائن و شواهد عيني و ملموس عرض مي
عيين كرده ايم ، بايد با همان روش امام دنبال كنيم ؛ با صراحت ، با تبيـين كامـل و بـا جـرأت و     آنچه را كه امروز به عنوان اهداف اين انقالب ت. 

ما بايد بدانيم آنچه ما را در مقابل دشمنان نگه مي دارد و استقالل و آزادي و هويت مـا را حفـظ   . جسارت الزم ؛ بايد دليرانه وارد اين ميدان شد 
مسـأله   –د در قافله ي چالش هاي گوناگون مادي دنيا هواهد به آبادي كشور و به پيشرفت برسد و اگر بخوااين ملت اگر بخ. مي كند ، اين است 

پيشرفت كند ، راهش اين است كه خط امام را دنبال كند ؛ چون ايـن خـط ، خـط اسـتقالل ،      –ي تجارت ، مسأله ي  كشاورزي و ديگر مسائل 
  .نهان درون سينه ي انسانها و بالفعل كردن اين استعدادهاست بازگشت به هويت خود ، استخراج گنجينه هاي پ

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي ستاد برگزاري مراسم سالگرد ارتحال امام خميني  10/3/1384
  به مردم )ره(انتخابات هديه امام  

حكومت اسالمي در ذهن ها و خـاطره  . مي به روش انتخاباتي را به ما ياد داد امام بزرگوار ما حكومت اسال. انتخابات ، هديه اسالم به ملت ماست 
 ها به شكل خالفت هاي موروثي به يادگار مانده بود ؛ خيال مي كردند حكومت اسالمي يعني مثل خالفت بني اميه و بني عباس يا خالفت تركان

فرعون و پادشاهان مستبد ؛ بعد هم كه از دنيا ، مي رود ، يك نفر را بـه جـاي    عثماني ؛ يك نفر با نام و شكل ظاهري خليفه ، اما با باطن و عمل
امـام ،  . در ذهن مردم دنيا ، حكومت اسالمي به اين شكل تصوير مي شد ؛ كه بزرگترين اهانت به اسالم و حكومت اسالمي بـود  . خود معين كند 

بار ديگر براي مردم مـا معنـا كـرد و در     –كه لب اسالم است  –خب مردم را حكومت اسالمي به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعيين منت
  .جامعه ما تحقق بخشيد 

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم شانزدهمين سالگرد ارتحال امام خميني  14/3/1384
  و هزينه اعتماد مردم در راه اسالم  )ره(امام  
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امام با اين دقت و اهتمامي كه در احكام دين و نسبت به جان و مال داشت و اين همه ما در انقـالب و در   بعضي ها به ذهنشان مي آمد كه چطور
را  جنگ شهيد داديم ، دچار دغدغه نبود و با دل آرامي مي توانست دنيا را ترك كند و به مالقات پروردگار برود ؛ مي گفتند جواب اين خـون هـا  

جواب . ين است كه جواب اين خون ها را همان كسي خواهد داد كه جواب خون هاي صفين و نهروان را داد كه خواهد داد كه جواب وسوسه ها ا
انقـالب بـراي   . منين را در دوران زندگي خواهد داد واين سختي ها را همان كسي خواهد داد كه جواب سختي ها و رنج ها و محنت هاي اميرالم

اله براي دفاع از استقالل يك ملت داراي هزينه است ؛ ايسـتادگي در مقابـل زور گويـان عـالم     نجات يك ملت داراي هزينه است ؛ جنگ هشت س
ايـن  . هزينه اي كه امام پرداخت ، اعتمـاد عمـومي مـردم بـود     . امام اين هزينه را پرداخت . براي اثبات حقانيت و حقوق خود داراي هزينه است 

آنچه را كه امام هزينه كرده بود ، چنـد  . و هزينه كرد ، اما خداي متعال اين هزينه را جبران كرد  اعتماد عمومي را در اين راه امام به كار انداخت
  .برابر به او برگرداند 

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم هيجدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  14/3/1386
 كالم نور  

، حاال ما دوباره بگذاريم كه اساسي كه اسالم مي خواهد درست بكند و زمـان اميرالمـومنين بـوده و    خون هاي جوان هاي شما در راه اسالم رفت 
 زمان رسول اهللا صلي اهللا عليه و سلم بوده ، بگذاريم اين ها براي خاطر چهار تا آدمي كه دور هم جمـع مـي شـوند و پاهايشـان را روي هـم مـي      

خورند و قلم فرسائي مي كنند ، مگر ما مي توانيم اين ها را بزنيم ، مگر ما مي توانيم ؟ قـدرت جـائر    چائي و قهوه مي!!! عرض مي كنم !!! اندازند 
  .است براي كسي ، براي يك مسلمان كه تمامئ اين خون هايي كه ريخته شده هدر بدهد و اسالم را بگذاريم كنار 

  سالمي شهرستان بابلبيانات امام خميني در جمع اعضاي سپاه پاسداران انقالب ا 4/8/1358
  ره(همه فرزندان امام(   

شهداي برجسته ي دنياي اسالم ، همين شهيد عزيزي كه چند روز قبل به وسيله ي صهيونيست ها به شهادت رسيد ، اين ها افتخار مي كردنـد  
يعني واقعا اگـر بـا يـك جـوان     . ي دانست اين شهيد حاج عماد خودش را فرزند امام م. كه بچه هاي امامند ؛ خودشان را فرزند امام مي دانستند 

او هم خودش را به قـدر يـك جـوان ايرانـي فرزنـد امـام و       . خودمان مقايسه كنيم ، او معتقد نبود كه اين جوان ايراني به امام از او نزديكتر است 
ين جور جوان ها هميشه در لبنان و در فلسطين و در ا. نزديك به امام مي دانست ؛ چرا ؟ چون امام به او روح داده بود ؛ امام او را زنده كرده بود 

  .زد  غزه و در همه جا بودند ، اما اين جور كارهاي بزرگ از اين ها سر نمي
  بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار اقشار مختلف مردم آذربايجان 28/11/1386

  
  بر همدلي ملت و مسؤلين )ره(تأكيد امام  

همه تالش امام بزرگوار . همدلي مسؤلين ، با همدلي ملت با مسؤلين ، با اتحاد عظيم ملت ايران پيش خواهد رفت  اين كشور با اتحاد مسؤلين ، با
امـروز  . ما در طول آن ده سال زندگي بابركت خود در رأس جمهوري اسالمي ، بر همين تأكيد و بر همين نكته بود ؛ اتحاد مردم ، همدلي مـردم  

يم و ملت ايران كاري بكنند كه مسؤلين كشور با هم همدل باشند ، اخـتالف و شـقاق و درگيـري و مـچ گيـري و      هم همان است ؛ بايد كاري كن
  .دست به يقه شدن و ايراد بني اسرائيلي از يكديگر گرفتن ، اين چيزها نباشد 

  بيانات رهبر معظم انقالبر در ديدار گروه كثيري از كارگران و كارآفرينان 4/2/1387
  

   )ره(كار ماندگار امام بسيج ، ابت
سازماني به نام بسيج بعد از آن كه بسيج عبارت بود از مجموعه ي انگيزه هاي مقدس و . سازماندهي بسيج ، يكي از نوآوري هاي امام بزرگوار بود 

ا ديديم برخي از سـران كشـورهاي   م. احساس مسؤليت و تعهد ، آن را در قالب يك سازمان درآوردن ، اين جزو ابتكارات ماندگار امام بزرگوار بود 
  .حقيقتا هم كار بزرگي بود كه امام انجام دادند . اسالمي نسبت به اين قضيه با صراحت اظهار كردند كه اين كار بسيار بزرگي است 

  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار بسيجيان استان فارس 14/2/1387
  

  مبه مرد )ره(دفاع از فلسطين توصيه امام  
امام صريحا در وصيتنامه و بيانات خود به نداي يا للمسلمين ملت هاي . امام در طول زمان از مسئله فلسطين به عنوان يك مسئله اصلي ياد كرد 

 اين روش امام است ؛ اين خط امام است ؛ اين شيوه امـام و . مظلوم اهميت مي دهد ؛ دفاع صريح از حقوق ملت فلسطين و هر ملت مظلوم ديگر 
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خوشبختانه اين روش را ملت ايران و مسؤلين كشور دنبال كردند و سي سال است كه در هر ميداني كه شما ملت . اين توصيه و وصيت امام است 
  .ايران با استكبار امريكا مواجه شديد ، شما پيروز شديد و دشمن شما مغلوب و دچار باخت شد 

  )ره(امام خميني مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت  14/3/1387
  ره(جهاني بودن نهضت امام(  

. امام از اين ابائي نداشت . امام نهضت را جهاني مي دانست و اين انقالب را متعلق به همه ملت هاي مسلمان ، بلكه غير مسلمان معرفي مي كرد 
سبك استعمارگران ديروز است ، كه مـا ايـن كـار را     اين غير از دخالت در امور كشورهاست ، كه ما نمي كنيم ؛ اين غير از صادر كردن انقالب به

 نمي كنيم ، اهلش نيستيم ؛ اين معنايش اين است كه بوي خوش اين پديده رحماني بايد در دنيا پراكنده شود ، ملت ها بفهمند كه وظيفه شـان 
. ، موضع گيري امام در باب فلسـطين اسـت   يك نمونه اين نگاه جهاني . چيست ، ملت هاي مسلمان بدانند كه هويتشان چكونه است و كجاست 

خوب ، غده ي سرطاني را چه كار مي كنند ؟ غير از قطع غده ، چـه عالجـي مـي تـوان     . اسرائيل يك غده ي سرطاني است : امام صريحا فرمود 
  .براي آن كرد ؟ امام مالحظه كسي را نكرد 

  )هر(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  ره(نقش مردم از ديدگاه امام(  

كي ديگر از خطوط اصلي خط امام ، نقش مردم است ؛ هم در انتخابات كه امام در اين كار واقعا يك حركـت عظيمـي انجـام داد ، هـم در غيـر      ي
وران انقالب هاي گونـاگون اسـت ؛   كه نيمه ي اول قرن بيستم ، د –در هيچ انقالبي در دوران انقالب ها . انتخابات ، در مسائل گوناگون اجتماعي 

سابقه ندارد كه دو مـاه بعـد از پيـروزي انقـالب ، يـك رفرانـدوم        –در شرق و غرب دنيا انقالب هاي مختلفي با شكل هاي مختلف به وجود آمد 
وز يك سال از انقالب نگذشته بود هن. عمومي براي انتخاب شيوه حكومت و نظام حكومتي انجام بگيرد ؛ اما به همت امام در ايران اين اتفاق افتاد 

در آن ماه هاي اول كه تدوين قانون اساسي هنوز انجام نشده بود و تأخير افتاده بود ، يادم هست يك روز . كه قانون اساسي تدوين و تصويب شد 
ن وقـت  آ. سـي را زودتـر تـدوين كنيـد     با اوقات تلخي گفتند كه قـانون اسا  –آن وقت ايشان هنوز قم بودند  –امام ماها را خواستند ، رفتيم قم 

بـه  انتخابات مجلس خبرگان راه افتاد و مردم خبرگان را براي تدوين قانون اساسي انتخاب كردند ؛ بعد هم كه قانون اساسي تـدوين شـد ، آن را   
در سـخت  . ي و مجلس برگزار شـد  بعد هم انتخابات رياست جمهور. رأي عمومي گذاشتند ؛ رفراندوم شد ، مردم قانون اساسي را انتخاب كردند 

كـدام  . ترين دوران جنگ كه تهران زير بمباران دشمن بود ، انتخابات تعطيل نشد ؛ حتي تا امروز يك روز انتخابات در ايران تأخير نيفتاده اسـت  
آراء مردم به صندوق ها ريختـه نمـي    دموكراسي را در دنيا شما سراغ داريد ؟ انقالب ها كه هيچ ؛ در هيچ دموكراسي اي با اين دقت ، سر موقع ،

  .اين خط امام است . شود 
   )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  

  براي هدايت منحرفين )ره(تالش حداكثري امام  
لحن امام را مالحظه . يخته بودند امام در همين وصيت نامه خطاب مي كند به كمونيستهايي كه در داخل جنايت كرده بودند و به خارج كشور گر

يعنـي  . شما داخل كشور بياييد و مجازاتي را كه قانون و عدالت براي شما مي گذارد ، تحمل كنيد و مجـازات شـويد   : به اين ها مي گويد . كنيد 
با اينها دلسـوزانه  . نقمت الهي نجات دهيد  بياييد اعدام را يا حبس را يا ساير مجازات ها را تحمل كنيد ، براي اين كه خودتان را از عذاب الهي و

اگر شهامت اين را هم نداريد كه بياييد مجازات خودتان را قبول كنيد ، الاقل آنجا كه هستيد ، راهتان را عوض كنيـد ،  : مي فرمايد . حرف ميزند 
  .شيد اتمندان و زورگويان ، پياده نظام نبتوبه كنيد ؛ با ملت ايران ، با نظام اسالمي ، با حركت اسالمي مقابله نكنيد ؛ براي قدر

    )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  

  ره(اساسي ترين مسئله جمهوري اسالمي ، از نگاه امام(  
 تلف خودش را نشان مياساسي ترين مسئله در جمهوري اسالمي ، مبارزه با حاكميت هاي زورگويانه و اقتدارطلب دنياست كه در شكل هاي مخ

آن زمان ديكتاتوري هاي . حكومت ديكتاتوري و اقتدار طلب  ، فقط حكومت پادشاهان نيست ؛ اين يكي از انواع حكومت ديكتاتوري است . دهد 
در . سخگو نبود چپ وجود داشت ، كه ديكتاتوري يك حزبي در كشورها بود ؛ هر كار مي خواستند ، با آحاد ملت مي كردند ؛ كسي هم به ملت پا

يك نوع ديكتاتوري هم ديكتاتوري سرمايه داران اسـت كـه در   . اين هم يك نوع ديكتاتوري بود .واقع ملت دست يك اقليت محدودي زنداني بود 
بسـيار   اين هم نـوعي ديكتـاتوري اسـت ، منتهـا ديكتـاتوري     . تجلي پيدا مي كند  –نظام هاي ليبرال دموكراسي  –نظام هاي بظاهر مردم ساالر 

امام جمهوري اسالمي را در مقابل ايـن طـاغوت   . هوشمندانه و غير مستقيم ؛ در واقع ديكتاتوري سرمايه دارها و صاحبان ثروت هاي بزرگ است 
قـرار  معيار اصلي ايـن نظـام    –كه در دل اسالميت ، تكيه به مردم و رأي مردم و خواست مردم وجود دارد  –هاي بشري به وجود آورد ؛ اسالم را 
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اين . بنابراين جمهوري اسالمي ، هم جمهوري است ، يعني متكي به آراء مردم است ؛ هم اسالمي است ، يعني متكي به شريعت الهي است . داد 
هر كسي درباره حاكميت نظام جمهوري اسالمي برخالف ايـن فكـر كنـد ،    . يك مدل نو است ؛ اين يكي از شاخص هاي عمده در خط امام است 

اين واضـح تـرين خـط از    . فكر امام است ؛ مدعي نشود كه او دنباله رو امام است ، در عين حال اين فكر را دارد ؛ نه ، فكر امام اين است  برخالف
  .خطوط انديشه امام است 

    )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  

 كالم نور  
باشـد ،   كجمهـوري دموكراتيـ  !! خالفت كردند ، جمهوري باشد ، اسالميش ديگر مي خواهيد چه كنـيم  تا توانستند راجع به جمهوري اسالمي م

، ملت ما اين را قبول نكرد ، گفتند ما همان ،  كاسالمش نباشد ، آخرش كه آن خوب خوب هاشان صحبت مي كرد ، جمهوري اسالمي دموكراتي
اما دموكراتيكي كه در طول تاريخ ، پيراهنش عـوض كـرده ، هـر وقـت     !! ي فهميم چيست آنكه ما فهميم اسالم را مي فهميم ، از جمهوري هم م

يكي را الن اين دموكراتيك در غرب يك معنا دارد و در شرق يك معنا دارد و افالطون يك چيزي مي گفت و ارسطو يك چيزي مي گفت ، اين را 
رش بكنيم و بتوانيم به آن بدهيم ، آني كه مي فهميم ، ما اسالم را مي دانـيم  ما نمي فهميم ، يك چيزي كه نمي فهميم چه ادعايي داريم كه ذك

  . . .چي هست يعني مي دانيم كه رژيم عدل     است 
ي بدهند ، اين ها را قبول داريم ، اما آن دموكراتيكش را حتي پهلوي اسالمش بگذاريد ، مـا  او جمهوري هم معنايش را مي فهميم كه بايد ملت ر

براي اين كه اين اهانت به اسالم است ، شما ايـن را پهلـويش مـي گذاريـد ، اسـالم دموكراتيـك نيسـت و حـال آن كـه از همـه           . . ريم قبول ندا
  . . .ما از اين جهت ما اين را قبول نمي كنيم . دموكراسي ها باالتر است اسالم 

  .است براي اين كه عدالت متن اسالم است مثل اين است كه بگويد كه جمهوري اسالمي عدالتي ، اين توهين به اسالم 
  مصاحبه پرفسور الگار امريكايي با امام خميني  8/10/1358
  

  ره(انحراف از خط امام(   
اين كج انديشي را هم متأسفانه بعضا كساني انجام مي دهند كه يك وقتي خودشـان جـزو   . اين كج انديشي است كه ما مواضع امام را انكار كنيم 

حاال به هر دليلي راه ها كج مي شود ، هدف ها گم مي شود ، يك عده اي برمي گردند ؛ بعـد  . امام بودند يا جزو پيروان امام بودند  مروجان افكار
و آن حرف . از آن كه سال هاي متمادي براي امام و براي اين هدف ها حرف زدند و حركت كردند ، در مقابل اين اهداف و اين مباني مي ايستند 

  !ي زنند ها را م
  )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  

  امام بي هويت )ره(امام منهاي خط امام ،  
امام منهاي خط امام ، آن امامي نيست كه ملت ايران به نفس او ، به هدايت او جانشـان را كـف دسـت گرفتنـد ، فرزندانشـان را بـه كـام مـرگ         

امام منهاي خط امـام ، امـام بـي    . ان دريغ نكردند و بزرگترين حركت قرن معاصر را در اين نقطه عالم به وجود آوردند فرستادند ، از جان و مالش
اگر كسي نخواهد مجامله كند ، تعارف كند  –اين مباني . مباني امام ، مباني روشني بود . سلب هويت از امام ، خدمت به امام نيست . هويت است 

. مـنعكس اسـت    –كه كوتاه شده همه آن مواضع است  –در بيانات امام ، در نامه هاي امام ، و بخصوص در وصيتنامه ي امام در كلمات امام ،  –
شما . اين مباني فكري همان چيزي است كه آن موج عظيم و سهمگين را عليه غارتگري هاي غرب و يكه تازي هاي آمريكا در دنيا به وجود آورد 

ئيس جمهوري هاي گوناگون آمريكا به هر كشوري از اين كشورهاي آسيا و خاورميانه سـفر كردنـد ، حتـي در بعضـي از     خيال مي كنيد اين كه ر
گيري كشورهاي اروپايي مردم جمع شدند و عليه آن ها شعار دادند ، هميشه اين جور بود ؟ نه ، اين حركت امام بود ، افشاگري امام بود ، موضع 

  .وا كرد ، صهيونيسم را رسوا كرد ، و روح مقاومت را در ملت ها و بخصوص در جوامع اسالمي زنده كرد امام بود كه استكبار را رس
  )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389

  ره(بيان صريح مواضع امام(  
و ايـن فكـر    –بعضي اين جور فكـر مـي كننـد    . في نگه داشت براي خوشامد اين و آن ، برخي از مواضع حقيقي امام را يا انكار كرد ، يا مخ دنباي

كه براي اين كه امام پيروان بيشتري پيدا كند ، كساني كه مخالف امام هستند ، آن ها هم به امام عالقه منـد شـوند ، بايسـتي مـا      –غلطي است 
هويتش ، شخصيتش به همين مواضـعي اسـت كـه خـود او بـا      بعضي از مواضع صريح امام را يا پنهان كنيم يا نگوييم يا كمرنگ كنيم ؛ نه ، امام 

همين مواضع صريح بود كـه تـوده هـاي    . همين ها بود كه دنيا را تكان داد . صريح ترين بيانها ، روشن ترين الفاظ و كلمات ، آن ها را بيان كرد 
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ه شما امروز در گوشه و كنار دنياي اسالم نشانه هاي آن اين نهضت عظيم جهاني ك. عظيم را مشتاق ملت ايران و بسياري را پيرو ملت ايران كرد 
  .را مي بينيد ، از اين طريق به راه افتاد 

مواضعش برعليه استكبار ، مواضعش برعليه ارتجاع ، مواضعش برعليه ليبرال دموكراسـي غـرب ، مواضـعش    . امام را صريح بايد آورد وسط ميدان 
نمي . كساني كه تحت تأثير آن شخصيت عظيم قرار گرفتند ، اين وضع را ديدند و تسليم شدند . گذاشت برعليه منافقان و دورويان را بايد صريح 

د مي آيد شود به خاطر اين كه زيد و عمرو از امام خوششان بيايد ، ما مواضع امام را پنهان كنيم يا پوشيده كنيم يا آن چيزهايي كه به نظرمان تن
براي اين كه اسالم عالقه مندان و طرفـداراني   –كه ما آن دوران را به ياد داريم ؛ دوران جواني هاي ما  –راني عده اي در اين دو. ، كمرنگ كنيم 

 پيدا كند ، بعضي از احكام اسالم را كمرنگ مي كردند ، نديده مي گرفتند ؛ حكم قصاص را ، حكم جهاد را ، حكم حجـاب را انكـار و پنهـان مـي    
اسالم نيست ، قصاص از اسالم نيست ، جهاد از اسالم نيست ، براي اين كه فالن مستشرق يـا فـالن دشـمن مبـاني     كردند ، مي گفتند اين ها از 

  .اسالم را با كليتش بايستي بيان كرد . اين غلط است ! اسالمي از اسالم خوشش بيايد 
  )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  

 ره( تبيين صريح خط امام(  
  تبيين شود ؛ اين مالك راه امام  –همان طور كه خود او گفت ، همان طور كه خود او نوشت  –مواضع امام بايستي به طور روشن و واضح 
خيلي خوب ، پيروان امام و  –اين بحث ديگري است  –يك نفر صريح مي گويد من امام را قبول ندارم . و خط امام و صراط مستقيم انقالب است 

م ، بـا  داران امام با كسي كه صريح بگويد من امام را قبول ندارم ، راه او را غلط مي دانم ، حسابشان روشن است ؛ اما اگر قرار است در خط اماطرف
  .اشاره انگشت امام ، اين انقالب پيش برود ، بايد معلوم باشد ، روشن باشد و مواضع امام بزرگوارمان به درستي تبيين شود 

  )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
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  فصل دوم  
  ره(سيره عملي امام(  
  ره(بصيرت و صبر امام(  
  تا تحقق كامل انقالب )ره(ايستادگي امام  
  ره(ساده زيستي امام(   
  ره(اهميت نظم و قانون در محضر امام(  
  و اتكا به اصول ثابت )ره(امام  
  حفظ اسالمبراي  )ره(فدا شدن امام  
  ره(منطق امام(  
  ما مأمور به تكليفيم نه به نتيجه  
  ره(استقالل و آزادي ، ذخيره ابدي امام(  
  به نصرت الهي )ره(ايمان امام  
  ره(همراهي شجاعت با تدبير در منش امام(  
  به منبع اليزال الهي )ره(اتصال روح امام  
  ره(حكمت تامه در بيانات امام(  
  ره(صحت محاسبات امام(  
  مظهر عزت )ره(امام ،  
  در تاريخ اسالم )ره(شخصيت بي نظير امام  
  معلم واقعي انقالب )ره(امام ،  
  ره(شجاعت امام(  
  ره(محاسبات معنوي ، معيار اول تدابير امام(  
  ره(جاذبه و دافعه امام(  

  
  ره(بصيرت و صبر امام(  

همـان طـور كـه     –مقـاومتي همـراه بـا بصـيرت      –وفق كرد ، بصـيرت و صـبر بـود    آنچه امام بزرگوار و ملت شجاع ما را در راه اين مبارزه بزرگ م
علت آن هم اين است كه امروز مبارزه با كفر خالص و شـرك  . » و ال يحمل هذا العلم الّا اهل البصر و الصبر « : فرمود ) عليه السالم (اميرالمومنين  

از هم باشد ؛ بلكه امروز مبارزه با نفاق و دورويي و تزوير و شـعارهاي توخـالي و دروغ   خالص نيست ، تا مطلب روشن ، و صف بنديها مجزا و جداي 
بسياري دم از طرفداري از حقوق بشر مي زنند و دروغ مي . زنيها و الف زنيهايي است كه بلند گوهاي استكبار را در همه انحاي عالم پر كرده است 

بسـياري دم از مسـاوات و   . اسالم آن ها ،اسالم باب طبع و ميل سردمداران استكبار است . ي گويند بسياري دم از اسالم مي زنند و دروغ م. گويند 
بنابراين ، مبارزه در دوران كنوني ، مبارزه اي دشوار است ؛ هم به خاطر قدرت . برابري انسان ها مي زدند و مي زنند و دروغ مي گفتند و مي گويند 

  .قدرت تبليغاتي و توجيه گر دروغگوييها و نفاقهاي استكبار و اياديش  زر و زور استكبار ، و هم به خاطر
  )ره(بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع پرشكوه زائران مرقد امام خميني  14/3/1375
  تا تحقق كامل انقالب  )ره(ايستادگي امام  

« : اين جا صحبت جان نبود كه امـام بگويـد   » . تعطيل خواهند كرد  اگر شما اين نهضت را ادامه دهيد ، حوزه علميه قم را« : روزي به امام گفتند 
قم تعطيل  هبا اين اقدام شما ممكن است حوزه علمي« خيلي كسان حاضرند از جانشان بگذرند ؛ اما وقتي بگويند » . اهميت ندارد . جان مرا بگيرند 

اگر اين راه را ادامه دهيد ، ممكن اسـت همـه   « : روزي به امام گفتند . پيش رفت اما امام نلرزيد ؛ راه را عوض نكرد و . پاي همه مي لرزد » . شود 
امـا  . پاي خيلي كسان ، اين جـا مـي لـرزد    » .اختالف در عالم اسالم پيش آيد يعني» .ليه شما بشورانند و تحريك كنند علماي بزرگ و مراجع را ع

  .انقالب رسيد پاي امام نلرزيد و راه را ادامه داد تا به نقطه پيروزي 
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« : امـام فرمـود   » مي گويند درود بر شما « : شهيد گفت » مردم درباره من چه مي گويند ؟ «  : به شهيد بهشتي فرمودند  )ره(روزي حضرت امام 
  ». اگر دلهايشان منقلب شود و به جاي اين شعارها همه بگويند مرگ بر خميني ، من از راه و حرف خود برنمي گردم ! واهللا 

  )ره(بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع پرشكوه زائران مرقد امام خميني  14/3/1375
  
  ره(ساده زيستي امام(  

كه كه عزيزترين انسان ها براي امام ، مرحوم حاج احمد آقا بود و ما بارها اين را از امام  –براي تنها پسرش . او براي خودش هيچ چيز نمي خواست 
مـا  . در ده سال آن حكومت و آن زمامداري و رهبري بزرگ ، يك خانـه نخريـد    –د اعزّ اشخاص در نظر من ايشان است شنيده بوديم كه مي فرمو

آن . رد مكرّر رفته بوديم و ديده بوديم كه عزيزترين كس امام ، در آن باغچه اي كه پشت حسينيه منزل امام بود ، داخل دو ، سه اتاق زندگي مي ك
ارف دنيوي و ذخيره و افزون طلبي نداشت و نخواست ؛ بلكه بعكس ، هداياي فراواني برايش مي آوردند كه آن هدايا را در راه بزرگوار براي خود ، زخ

همان آدمـي كـه حاضـر    . آنچه را هم كه داشت و متعلّق به خود او بود و مربوط به بيت المال نبود ، براي بيت المال مصرف مي كرد . خدا مي داد 
صدها ميليون تومان مال شخصي خود را  –ولو از مال شخصي خودش –ا ده پانزده ميليون تومان خانه قابل قبولي براي پسرش بخرد نبود آن روز ب

ما اطـالع داشـتيم   . صرف مي كرد  –براي آباداني ، براي كمك به فقرا ، براي رسيدگي به سيل زدگان و جاهاي مختلف ديگر  –براي نقاط مختلف 
ل هاي شخصي خود امام بود كه به اشخاصي داده مي شد ، تا بروند آن ها را مصرف كنند ؛ اين ها هدايايي بود كه مريدان و عالقه كه در مواردي پو

  .مندان و دوستان براي امام آورده بودند 
 خطبه هاي نماز جمعه ي تهران به امامت مقام معظم رهبري 14/3/1378

 
  كالم نور  

به من گفتند عمامه را بردار من نيز برداشتم و دادم : ك دكان نانوايي كه قطعه ناني را خالي مي خورد ديدم كه گفت شيخ نسبتا وارسته اي را نزدي
مـن چنـين حـالي را اگـر     ! پسـرم  . ن هم نانم را خوردم و سير شدم تا شب هم خدا بزرگ است به ديگري كه دو تا پيراهن براي خودش بدوزد اال

  . . .هم باور كن دمي  بگويم به همه مقامات دنيوي
اميـد اسـت   ، ني داري و قـدرت اراده  الكن تو نعمت جـو » رص و طول االمل الح: يشيب بن آدم و يشيب فيه خصلتان « از من گذشته ! پسرم . . . 

برخلق اهللا باشـي كـه   آنچه گفتم بدان معني نيست كه خود را از خدمت به جامعه كنار كشي و گوشه گير و كل . بتواني راهي طريق صالحان باشي 
  . . .اين از صفات جاهالن متنسك است يا درويشان دكان دار 

  نامه عارفانه امام خميني به حجت االسالم والمسلمين حاج سيد احمد خميني 21/8/1364
  ره(اهميت نظم و قانون در محضر امام(  

انقالب هاي دنيا يا . كه انقالب به پيروزي برسد ، امام دولت معين كرد عنصري كه براي امام اهميت داشت ، نظم و قانون بود ، لذا حتي قبل از آن 
هيچكـدام ايـن    –كه دهه هاي مياني قرن گذشته ميالدي از اين گونه انقالب ها پر بود  –كودتاهايي كه به اسم انقالب در دنيا به وجود مي آمدند 

مدت ها از دولت و تشكيالت دولتي و نظم دولتـي   –ي ، يا كودتايي به اسم انقالب يا انقالب حقيق –وقتي در كشوري انقالب مي شد . طور نبودند 
عمـل مـي    –هر طـور بـود    –يك گروه به نام مسؤوالن انقالب ، زمام كشور را در دست مي گرفتند و طبق ميل و تشخيص خودشان . خبري نبود 

با ايـن كـه   . از قبل از پيروزي انقالب دولت تعيين كرد تا نظم وجود داشته باشد  در انقالب اسالمي ، امام اجازه نداد اين طور بشود ؛ حتي. كردند 
اصل تشخيص اين كه چه نظامي در كشور بر سر كار . آن وقت شوراي انقالب هم بود ، اما امام خواست با شكل قانوني و منطقي ، كشور اداره شود 

  .اين هم در دنيا سابقه نداشت . اشت بيايد ، اين را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومي گذ
  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خميني  14/3/1380
  
  و اتكا به اصول ثابت )ره(امام  

درتها و جريان هـاي سياسـي   هنر امام بزرگوار ما اين بود كه چارچوب محكمي را براي اين انقالب به وجود آورد و نگذاشت اين انقالب در هاضمه ق
كه تعاليم امام و خطّ اشاره » استقالل ، آزادي ، جمهوري اسالمي « ، يا شعار » نه شرقي ، نه غربي ، جمهوري اسالمي «  شعار . مسلّط هضم شود 

نه به اصول سوسـياليزم اردوگـاه   انگشت ايشان در دهان مردم انداخت ، معنايش اين بود كه اين انقالب متّكي به اصول ثابت و مستحكمي است كه 
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سـختي   آن روز شرق ارتباطي دارد ، نه به اصول سرمايه داري ليبرال اردوگاه غرب ، علّت اين كه شرق و غرب با اين انقالب دشمني كرده اند و سر
  .نشان داده اند ، همين بود 

  )ره(ام خميني بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع بزرگ زائران حرم ام 14/3/1381
 كالم نور  

ملت ما يك ملت آگاه متعهد اسالمي هستند كه ديگر امكان ندارد از تبليغات سوئي كه در همه كشورهاي خارجي و مخالفت بـا اسـالم انجـام مـي     
د كشور ما و بر ضد انقـالب  گيرد در اين ملت اثر بكند و من اميدوارم كه در ملت هاي ديگر هم اين تبليغات سوء اثر نكند و اين بوق هايي كه بر ض

ملت ها بيدار اسالمي ما به راه افتاده است و از ترس اين كه مبادا اين انقالب به جاي ديگر هم سرايت بكند در دست و پا افتاده اند من اميدوارم كه 
گذارند اسالم به آن معنايي كه هسـت ، بـه   بشوند و توجه داشته باشند كه تمام اين تبليغات براي اين است كه اسالم را در همين جا خفه كنند و ن

  .آن معناي الشرقيه و الغربيه در جاهاي ديگر هم پياده بشود 
  بيانات امام خميني در جمع مردم سوگوار كشورمان و گروهي از مسلمانان سازمان اماميه پاكستان 11/6/1360
  براي حفظ اسالم )ره(فدا شدن امام  

امام يك وقت فرمود . يه اسالم است ؛ مشروعيت مجلس و رهبري هم بر همين اساس است او به استواري بر پ مشروعيت اين نظام به تفكر اسالمي
مردم امام را به اسالم شناختند ؛ بـه خـاطر فـداكاري و    . راست هم مي گفت » . اگر من هم از اسالم روي برگردانم ، مردم مرا كنار مي گذارند « : 

اگر ما از اين راه منصرف و منحـرف شـويم ، خودمـان    . راه افتادند ، كه همه ما ، بنده و شما هم همين طور هستيم عظمت او در راه اسالم دنبالش 
ما واقعا تعجب مي كرديم ، چون » ! نظام اسالمي به من وابسته نيست « . ضرر مي كنيم ؛ اما اين حركت و جريان راه افتاده و متوقف شدني نيست 

در واقع پديد آورنده اين نظام بود و واقعا تفكيك بين بقاي امام و بقاي نظام هم براي ما مشكل بود ؛ اما امام قرص و محكم  امام خالق اين انقالب و
حاال وقتي امام با آن عظمت ، وجودش مالزم با وجود نظـام نباشـد و بـا نبـودن او ايـن مـردم       . مي گفت نخير ، نظام اسالمي به من وابسته نيست 

نه ؛ صدها نفـر از قبيـل مـا    ! م را حفظ كنند ، ديگر امثال من چه جاي حرف زدن دارند كه بگوييم اسالم و نظام به من وابسته است انقالب و اسال
  .بايد قربان اسالم شويم ؛ جانمان ، مالمان ، آبرويمان را بدهيم تا نظام اسالمي بماند و پايه هاي آن استوار شود 

 الب اسالمي در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالميبيانات رهبر معظم انق 7/3/1382

  ره(منطق امام(  
ال ايـن  منطق امام بزرگوار ما ، منطق عقل ، منطق فكر ، منطق عمل روشن بينانه ، منطق انسانيت و هنجار انساني و فضائل اخالقي بود ؛ دنيا دنبـ 

مواجه مي شوند ؛ عده  –حتي با مؤمنين و مسلمين  –خود با همه ي دنيا  هره عبوس و گرفتهچمظهر بيداري اسالمي كساني نيستند كه با . است 
  .ند اي را تكفير مي كنند ؛ عده اي را با قوم گرايي ، عده اي را با طايفه گرايي ، عده اي را به بهانه هاي نادرست مورد تهاجم قرار مي ده

  نظام و قشرهاي مختلف مردمبيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار كارگزاران  11/6/1384
 ما مأمور به تكليفيم نه نتيجه  

ما مأمور به تكليفيم ، نه به نتيجه ؛ اين ، عين اخالص است ؛ محض اخالص است ؛ فقط براي خداسـت كـه ذره اي قـدرت    : امام از روز اول فرمود 
دنيـا از  : وريت او بود عمل كرد ، خدا هم نتيجـه را بـه او داد   امام به تكليف خود كه مأم. طلبي و جلب حطام مادي در اين چنين دلي وجود ندارد 

ما آن روزها نه بلد بوديم تبليغات كنيم ، نه ابزارهاي تبليغاتي در اختيار انقالب و نظام نوپا بود ، با اين وصف ، وقتي كسـي بـه   . صداي امام پر شد 
شت ، نفس امام ، نام امام ، ياد امام را در آن جا زنده مي ديد ؛ خداوند متعال اي گذهر نقطه اي از دنياي اسالم و حتي بيرون از دنياي اسالم قدم م

  .اين گونه به كلمه طيبه بركت مي دهد و آن را پيش مي برد 
  رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار عمومي مردم قم بيانات 19/10/1384
  
 كالم نور  

ما معيارها را بايد معيارهاي . پيروزي و شكست را هم روي معيارهاي طبيعي و مادي مطالعه كنيم  ما نبايد معيارها را معيارهاي مادي قرار بدهيم و
ما اگر در آن ميدان الهـي و در آن صـراط مسـتقيم انسـاني پيـروز      . الهي قرار دهيم و پيروزي و شكست هم در همان ميدان الهي تشخيص بدهيم 

عـالم هـم همـين عـالم     . و ما را هم نابود كنند ، ما پيروزيم براي اين كه معيار ، معيار طبيعي نبـود   باشيم ، اگر تمام عالم هم به ضد ما قيام كنند
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عواملي كه الي ما شـاء اهللا هسـت و مـا از آنجـا آمـده و بـه آنجـا        . اين عالم طبيعي ، اخيره موجودات است ، تفاله موجودات است . طبيعي نيست 
  .انسان به ماهو ، انسان شكست و پيروزيش ، معيارش آن راه است ، نه طبيعت . ميزان ، آن راه است  ميزان ، آن ميدان است و. خواهيم رفت 

بيانات امام خميني در جمع نخست وزير ، اعضاي هيأت دولت ، نمايندگان مجلـس شـوراي اسـالمي ، مـديران مراكـز       12/8/1359
  راديويي شهرستان ها و اقشار مختلف مردم

  
 ، ره(ذخيره ابدي امام  استقالل و آزادي(  

اين سرمايه و ذخيره ارزشمند ، استقالل سياسـي  . سرمايه اي كه امام براي كشور و ملت ما ذخيره كرده است ، يك سرمايه تاريخي و حياتي است 
ديـدهاي دشـمن و   ماست ؛ خودباوري ملي ماست ؛ خودباوري فرهنگي ماست ؛ ايمان عميق مردم ماست ؛ شجاعت ملت و مسؤالن ما در مقابـل ته 

،  فريب نخوردن در برابر تمجيدها و تطميع هاي اوست ؛ اين ها درس هايي است كه امام عزيز ما در طول ده سال با نفس گرم خود ، با روش خـود 
بايـد ايـن ذخيـره را    ما بايد اين ذخيره را نـابود نكنـيم ؛ مـا    . با مشاي خود ، به ملت ما درس داد و فضاي كشور ما پر است از اين درس ارزشمند 

خيره را با نفروشيم ؛ ما بايد اين ذخيره و سرمايه ي ارزشمند را راكد هم نگذاريم و آن را مصرف روزانه سياسي خودمان هم نكنيم ، بلكه بايد اين ذ
  . دقت و مراقبت تمام حفظ كنيم و از سود اين ذخيره و سرمايه ي ارزشمند ، آينده كشور و تاريخ خودمان را بسازيم

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم در مراسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  14/3/1385
  
  به نصرت الهي  )ره(ايمان امام  

مان آورد و با عامل اصلي پيشرفت امام بزرگوارما و موفقيت او اين است كه به يك اصل قرآني، به يك حقيقت قرآني ، با همه وجود ، با همه دل ، اي
و در آيات » ان تنصرو ااهللا ينصركم و يثبت اقدامكم « آن اصل قرآني همان چيزي است كه در اين آيه شريفه . همه توان در راه آن تالش و كار كرد

خـدا قـدمي برداريـد ،     اگـر در راه : صرت كنيد خدا هم شما را نصرت خواهد كـرد ناگر خدا را : منعدد ديگر از آن ياد شده و بر آن تأكيد شده است
نصرت خدا بـه معنـاي   . اين ، اصل قرآني و يك حقيقت است ؛ يك قانوني الهي است . خداوند متعال هم شما را ده ها و صدها قدم جلو خواهد برد

  .و آخرت  دين خدا، فقط طهارت و نجاست نيست ، فقط اعمال ظاهري ديني نيست ؛ دين خدا يعني برنامه سعادت بشر در دنيا. دين اوست
 )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم در مراسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  14/3/1385

 
  ره(همراهي شجاعت با تدبير در منش امام(  

است از شجاعت همـراه بـا   مي توان به روشني از آن سخن گفت ، عبارت  –كه امام مظهر و نماد كامل آن بود  –آنچه كه در منش انقالب اسالمي 
در برنامه هاي جمهـوري اسـالمي از اول تـا حـاال ،      –در انقالب اسالمي هيچ وقت چشم بسته تير به تاريكي انداختن وجود ندارد و نداشته . تدبير 

و شمشـير را دور سـرمان    اين كه چشـم مـان را ببنـديم   . و امروز هم نيست و در آينده هم به توفيق الهي نخواهد بود  –چنين چيزي نبوده است 
با چشم باز و مدبرانه ؛ منتها با دليري ، با برآورد درست از تواني كه خداي متعال در جسم يك ملت مؤمن و عازم قرار داده و بـا  . بگردانيم ، نداريم 

  .تاكتيكها و روش هاي گوناگون ، و به اقتضاء حركت مي كنيم 
  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مسؤوالن و كارگزاران نظام جمهوري اسالمي  17/8/1385
  
  به منبع اليزال الهي )ره(اتصال روح امام  

رفتار او ، رفتـار   ؛ هدف او ، هدف الهي ؛» انّ الّذين امنوا و عملوا الصلحات سيجعل لهم الرّحمن ودا « امام بزرگوار ما مصداق اين آيه شريفه بود كه 
اين است كه در فضاي ذهنيت جامعه اسالمي ، براي چنين موجودي مي ماند و ميرائـي نـدارد ؛ مثـل سلسـله ي     . ايماني ؛ و عمل او ، عمل صالح 

حيله هـا مـي خواهنـد در    رهبران مادي را با انواع . انبياء الهي و اوليا، الهي كه جسم شان از مردم غايب شد ، اما حقيقتشان و هويتشان زنده است 
يك جسم بي  –آن موميائي . را موميائي كردند تا بماند و جلو چشم باشد ، اما نماند  –رهبر شوروي  –جسد لنين . دلها زنده نگه دارند ، نمي شود 

  .آن فكر و آن اصول و آن ياد ، همه محكوم به زوال شد ؛ در جامعه خود او ، هم در سطح جهان  –ارزش 
علت هم همان اتصال با منبع اصلي قدرت ، ارتباط با خدا ، همه چيز را از او دانستن و همه كار . بري و زعامت معنوي و روحي اين است تفاوت ره

ن او ، دشـمنا . امام با اين ديد و با اين مبنا ، همچنان زنده خواهد مانـد  . اين راز اقتدار و ماندگاري و نفوذ مردان خداست . را براي او كردن ، است 
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ـ       زرگ مخالفان او ، معارضان ديني و سياسي او ، رفتند و خواهند رفت ؛ اما امام بزرگوار با فكرش ، با هـويتش و بـا وجـود حقيقـي اش در جامعـه ب
  .راز قدرت معنوي امام بزرگوار ما اين است . بشري ادامه پيدا خواهد كرد و روز به روز برجسته تر و قوي تر و محسوس تر خواهد شد 

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم هيجدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  14/3/1386
  ره(حكمت تامه در بيانات امام(  

ايشان در سـخنراني بـه مـردم مطلبـي بـه ايـن        –رحمت و رضوان خدا بر او باد  –بيانات امام ، اول تا آخر ، كلمه كلمه اش ، نكته و حكمت است 
ري آن ها اعزاد. فرمود كه نگاه كنيد ببينيد مردم در تشييع جنازه آقاي طالقاني چه گفتند ؟ گفتند اي نائب پيغمبر ما ، جاي تو خالي  ن ميمضمو

  .د اين نكته را امام از حرف مردم استفاده مي كند و به ما تحويل مي ده. مسئله نيابت پيغمبر مطرح است ؛ عالم دين . براي نائب پيغمبر است 
  ديدار روساي سه قوه و مسؤوالن نظام 19/6/1387
  ره(صحت محاسبات امام(   

همان وقت مي گفتنـد كـه    –شناختيم  دم هاي خوب ، مردمان بدي نبودند ؛ ما اينها را ميآالبته  –يك عده اي آدم هاي ظاهرنگر و سطحي بين 
خيال مي كردند كه امـام نمـي   . كشتن داده مي شوند ؛ خونشان ريخته مي شود  ايشان اين جوانها را توي ميدان آوردند و بهترين جوان هاي ما به

خـوب بلـه ، در   . اين ناشي بود از اين كه محاسبه درست نمي شـد  . دلشان براي او مي سوخت . داند كه جان اين جوان ها در خطر قرار مي گيرد 
ه؟ در چـ اين ، بهاي بزرگي است ؛ اما در مقابـل  . اين همه خانواده داغدار شدند جنگ تحميلي ، ما اين همه شهيد داديم ، اين همه جانباز داديم ، 

  . كشور ، پرچم اسالم ، هويت ايران اسالمي را مقابل آن طوفان عظيم حفظ كرديم لمقابل ، استقال
  ديدار مردم قم به مناسبت قيام نوزدهم دي 19/10/1387
  مظهر عزت,  )ره(امام  

. ، اوج اقتدار سياسي و نظـامي آمريكـا در دنيـا بـود    »آمريكا هيچ غلطي نميتواند بكند«آن روزي كه امام علناٌ فرمود . ت بودهر عزظامام بزرگوار ما م
اني بودن خـود و بـه مسـلمان بـودن     رامروز ايراني به اي. امام احساس عزت را به اين مردم برگرداند و انقالب احساس عزت را به ملت ايران برگرداند

ابل ملت ايران ، تهديد آنها ، قدرت نظامي آنها و تبليغات سياسـي آنهـا   قكنند كه در م امروز قدرتمندان عالم هم اعتراف مي. ند ك مي خود افتخار
  .هيچ تأثيري ندارد؛ ملت ايران راهي را و هدفي را كه انتخاب كرد، با قدرت تمام خواهد رفت و به آن هدف خواهيد رسيد

  مردم استان كردستان در ميدان آزادي سنندج بيانات در جمع 22/2/1388 
  
  در تاريخ اسالم )ره(شخصيت بي نظير امام  
كه هيچ شخصـيتي از   _نظامي اسالمي وقتي تشكيل شد، فرياد اسالم وقتي از حلقوم آن مرد بزرگ و شجاع و بي نظير خارج شد؛ امام بزرگوار ما  

اني كه رمال ها و ديگجمن با شرح حال بزرگاني از مصلحان از قبيل سيد . توانيم قياس كنيم  اين شخصيتهاي مصلح اسالمي تاريخمان را با او نمي
بـا آن  . هيچ كدام با اين مرد بزرگ ، اين امام عزيزي كه خداوند توفيق داد ما زمـان او را درك كـرديم ، قابـل مقايسـه نيسـتند     . بودند، آشنا هستم

امروز شـما تحصـيلكرده   . ناگهان همه دنياي اسالم قلوبشان متوجه به اسالم شد _از اسالم حرف زدشجاعت ، با آن صراحت ، با آن احساس عزت ، 
ه كردند ؛ جريانهاي گوناگون ملحد ب راحتي جذب ميه هائي بودند كه كمونيستها آنها را ب اينها همان. وان ، گرايش و عشق به اسالم را مي بينيد ج

   .ت نگاه ، نگاه به اسالم اس. رسيده امروز اين گرايشها به حداقل .ردندك راحتي آنها را به خودشان متمايل مي
  بيانات در ديدار روحانيون و طالب تشيع و تسنن كردستان 23/2/1388

  
  معلم واقعي انقالب)ره(امام ،  

پيدا شد ، از همان ساعت اول تـو خيابـان    ثه عظيم ، با اين عظمت ، با اين حجمدتا اين حد حا. امام يك معلم اخالق بود . امام واقعأ يك معلم بود
اين معنايش اين بود كه . » خرمشر را خدا آزاد كرد « : فورا درد را احساس كرد ، درمانش را بالفاصله داد اثرش در روحيه مردم فهميده شد ، امام 

را خورده بودند ، چقدر شهيدهاي خوب و بزرگ مـا  فرماندهان مسلحي كه اين همه سختي كشيده بودند ، اين همه رنج برده بودند ، آن خون دلها 
سياسـيوني كـه در مسـند    . در همين فتح بيت المقدس داديم ، بر اثر اين همه مجاهدت ، حاال اين كار بزرگ انجام گرفته ، اين ها مغـرور نشـوند   

رميت اذ رميـت و لكـنّ اهللا   و ما « : ادثه مغرور نشوند اين ح رقدرت نشسته اند ، از اين پيروزي بزرگي كه در عرصه سياسي برايشان پيدا شد ، بر اث
  » رمي 
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  بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري  2/7/1388
  
   ره(شجاعت امام(  

،  به نظر من يكي از چيزهايي كه فتوحات گوناگون امام را ارزاني آن بزرگوار داشت ، همين شجاعت او بود ، كه فتوحات علمـي ، فتوحـات معنـوي   
و شـجاعت آن  . بـه وجـود آورد    –كه واقعـا چيـز عجيبـي بـود      –وحات سياسي ، فتوحات اجتماعي ، اين مجذوب شدن دل ها به آن بزرگوار را فت

باالخره اهل فتنه مايلند كه خشيت خودشان را ، خوف از خودشان را در دل نخبگان و خواص . بزرگوار اين بود كه مالحظه هيچ چيزي را نمي كرد 
هم فزادهم ايمانا لكم فاخشوالذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا « ي خشيت از خدا بنشانند ؛ يعني مايلند كه از آن ها ترسيده بشود ؛ ، به جا

« : ين است ، جوابش هم» إن النّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم « ! آقا : دائما دارند به ما مي گويند يعني اين كه . » و قالوا حسبنا اهللا و نعم الوكيل 
نتيجه اين احسـاس ، ايـن درك ،   . » فانقلبوا بنعمه من اهللا و فضل لم يمسسهم سوء « : نتيجه اش هم اين است . » فقالوا حسبنا اهللا و نعم الوكيل 

  . اعت را داشت بنابراين ، بايستي اين شج. » فانقلبوا بنعمه من اهللا و فضل لم يمسسهم سوء «  : اين حقيقت روحي و معنوي همين است كه 
  بيانات در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري  2/7/1388
   ره (محاسبات معنوي ، معيار اول تدابير امام(  

امام در تصميم گيري هاي خود ، در تدابير . يك شاخص ديگر در مشي امام و خط امام كه خيلي مهم است ، مسأله محاسبات معنوي و الهي است 
يعني چه ؟ يعني انسان براي هر كاري كه مي خواهد بكنـد ، در درجـه اول هـدفش كسـب     . قرار مي داد  ا در درجه اولخود ، محاسبات معنوي ر

اين . هدف اول ، رضاي الهي باشد . رضاي الهي باشد ؛ كسب پيروزي نباشد، به دست گرفتن قدرت نباشد ، كسب وجاهت پيش زيد و عمرو نباشد 
وقتي انسان هدفش رضاي خدا بود ، به وعده الهي هم اعتماد و اطمينـان داشـت ، آن   . نان و اعتماد داشته باشد يك بعد هم به وعده ي الهي اطمي

  . وقت ديگر يأس معنا ندارد ، ترس معنا ندارد ، غفلت معنا ندارد ، غرور معنا ندارد 
كه همه ملت ايـران يـك صـدا نـام او را فريـاد زدنـد ، بلكـه         امام آن وقت كه تنها بود ، مبتالي به ترس نشد ، مبتالي به يأس نشد ؛ آن وقتي هم

خرمشهر به وسيله متجاوزين عراقي از دست رفـت ، امـام    آن وقتي كه. ملتهاي ديگر هم به او عشق ورزيدند و اين را ابراز كردند ، دچار غرور نشد 
؛ » خرمشهر را خدا آزاد كرد « گرفتند ، امام مغرور نشد ؛ فرمود  مأيوس نشد ؛ آن وقتي هم كه خرمشهر را رزمندگان ما با دالوري و فداكاري خود

آن وقتي كه تنها بود ، وحشت نكرد ؛ آن وقتي كه . در همه حوادث گوناگون دوران زعامت آن بزرگوار ، امام همين جور بود . يعني ما هيچ كاره ايم 
  . وقتي رضاي خدا بود ، قضيه اين است . اد به خداست اين اعتم.. غلبه و قدرت با او بود ، مغرور نشد ؛ غفلت هم نكرد 

  )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
 كالم نور  

  . ما شخصيت ها را با حق مي سنجيم و نه حق را با شخصيت ها ، معيار حق و حقيقت است . در اسالم ، معيار رضايت خداست و نه شخصيت ها 
  ) خبرنگار روزنامه انگليسي  گاردين امام خميني با خانم اليزابت تارگود  مصاحبه ، 10/8/1357( 
  ره(جاذبه و دافعه امام(  

يشان هم ميـدان  هاانسانهاي بزرگ ، جاذبه و دافعه . يك شاخص ديگر در برنامه امام و خط امام و راه مستقيم امام ، مسأله جاذبه و دافعه امام بود 
شما با رفتار خودتان ، يكي را به خودتان عالقه مند و متمايل مي كنيد ، يكي هم از شما مي . همه جاذبه و دافعه دارند . د وسيع و گسترده اي دار

اما انسان هاي بزرگ ، جاذبه شان يك طيف وسيعي را به وجود مي آورد ؛ دافعه آنها هم همين طور ، يـك طيـف   . رنجد ؛ اين جاذبه و دافعه است 
  . جاذبه و دافعه امام تماشايي است . جود مي آورد عظيمي را به و

   )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
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  :فصل سوم 
  اسالم و انقالب  )ره(خط امام ،  
  ره(فقه پويا از منظر امام(   
 ره(در راه امام  تعقيب هدف اسالمي(   
  بر اسالم ناب به عنوان ناجي ملت ها )ره(تاكيد امام  
  و مهندسي نظام جمهوري اسالمي )ره(امام  
  و تاكيد بر تحقق اسالم در قوانين )ره(امام  
  با تحجر و سكوالريسم )ره(مبارزه امام  
  ره(آميختگي معنويت و سياست در مكتب امام(  
  ره(دين و سياست از منظر امام(  
  يدن به حيات طيبهو رس )ره(دنباله روي راه امام  
  و ايجاد هويت جديد )ره(امام  
  امتداد راه اميرالمومنين ع )ره(راه امام ،(  
 الگوي انقالب) حركت امام حسين ع ،  
  مبني بر گسترش انقالب )ره(پيشگويي امام 

  ره(ضرورت بازخواني وصيت نامه امام(  
  در انقالب) ره(پيشگام بودن امام  
 ره(تهاي امام پيشرفت انقالب در گرو حفظ هداي(  
  و احياي اسالم) ره(امام  
  ره(ترسيم اهداف انقالب توسط امام(  
  مبناي انقالب) ره(وصيت نامه امام ،  
 مالك حال فعلي افراد است  
  ره(اسالم ناب محمدي ، اصلي ترين مبناي امام (  
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  ره(فقه پويا از منظر امام(  
يد بود ، به سمت فقه اجتماعي و فقه حكومتي و فقيهي كه مي خواهد نظام زنـدگي ملتهـا   امام بزرگوار ، فقه شيعه را از دوراني كه خود در تبع

حتـي در  . اين ، يعني نطقه مقابل آن آفتي كه گفتيم تحجـر اسـت   . شد ، كشاند را اداره كند و بايد پاسخگوي مسائل كوچك و بزرگ ملتها با
گيـري را بـه    اما با توجه به اين كه يك خـط و يـك سـمت    –ظاهر جزئي مي نمود  اواخر سال هاي عمر با بركت امام بزرگوار ، مسائلي كه به

پيشامد و ايشان باز هم نشان داد كه آن كسي كه مي خواهد نظام را اداره كند ؛ آن فقيهي كـه   –فقيهان شيعه نشان مي داد ، بسيار مهم بود 
اره كند ، بايستي بتواند شرايط زمان را بشناسد و پاسخ هـر نيـازي را در   مي خواهد يك ملت يا مجموعه ي عظيمي از انسان ها و ملت ها را اد

رد هنگان آن نياز ، به آن بدهد و نمي تواند در زمينه هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و همه مسائل زندگي مردم ، نقطه اي را بي پاسخ بگذا
.  

  )ره(رقد مطهر امام خميني بيانات مقام معظم رهبري در اجتماع با شكوه زائران م 14/3/1376
 كالم نور  

توضيح و تصريح شده است ، مي بينيد كه فقه شيعه غني ترين فقهي است كه در دنيا هست ، اين قانوني است كه با زحمت هاي علماي شيعه 
  . . . غني ترين قوانين است در دنيا ، قوانيني در دنيا به اين غنا نيست . غني ترين فقه است 

و نـه بـين غيـر    ) اال كثـرتهم   (ترين فقه هاست ، فقه شيعه است ، همچو فقهي در دنيا نيست ، نـه در بـين مسـلمين هسـت    فقيهي كه غني 
  . . . مسلمين و اين با زحمات طاقت فرسا از علماي شيعه درست شده است 

  بيانات امام خميني پس از شهادت آيه اهللا حاج آقا مصطفي خميني 19/10/1356
 ره (در راه امام  تعقيب هدف اسالمي(  

امام ، اين جا خيلي سختگير بود و به يك كلمه كـم يـا   . يكي بخش اسالم در قالب نظام : اسالم كه امام فرمود ، در دو بخش قابل توجه است 
مي ، مجلـس  نظـام اسـال  . همـه جـا مـرّ اسـالم     . اقتصادي ، چه غيره ، راضي نمي شد  يلزياد ، راضي نمي شد ؛ به يك مسامحه ، چه در مسا

. شوراي اسالمي ، دولت اسالمي ،قضاوت اسالمي و دستگاه هاي گوناگون بايد بر طبق مصالح ، خط اسالم و راه حاكميت اسالم را دنبال كننـد  
ن جـا  در ايـ . چهره دوم در مورد پايبندي به اسالم ، عمل فردي اشخاص اسـت  . امام ،اين را دنبال مي كرد و تا آن جا كه توانست تالش كرد 

امـام ، بـه ايـن عقيـده     . اين جا موعظه ، نصيحت ، زبان خوش و امر به معروف است . ديگر آن صالبت و قاطعيت و اعمال قدرت ، وجود ندارد 
  . پس اول چيزي كه در خط امام ، مهم است ، تعقيب هدف اسالمي و حاكميت اسالمي در صحنه ايمان و در صحنه عمل است . داشت 

   هاي نماز جمعه تهران به امامت مقام معظم رهبري خطبه 14/3/1378
  
  بر اسالم ناب به عنوان ناجي ملت ها )ره(تاكيد امام  

ايسـتاد ؛   –كه بسيار هم مـدعي بـود    –امام در مقابل اين جريان . بعضي كسان به اسالم عقيده داشتند ، اما نظام اسالمي را قبول نمي كردند 
تركيب و ساخت اسالمي نظام ، با جديت اصرار ورزيد ؛ چون امام مانند هر كسي كـه بـا اسـالم آشناسـت ،      روي مباني اسالم تكيه كرد ؛ روي

در  –به معناي واقعي كلمه  –و نيز عدالت و تكيه به مردم  كه سعادت و رفاه و آزادگي و عزّت يك ملت –و امروز هم ما معتقديم  –معتقد بود 
نهايي كه شعار عدالت و مردم ساالري دادند ، نشان دادند كه نمي توانند حقوق و منافع مـردم را عادالنـه   آ. سايه احكام اسالم تاًمين مي شود 

عميق امام بزرگوار به رسالت اسالم بود ؛ يعني امـروز اسـالم   تكيه بر اسالم ، به معناي ايمان . تاًمين كنند ؛ اما اسالم مي تواند اين كار را بكند 
  . دهد  مي تواند ملتها را نجات

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خميني  14/3/1380
  
  و مهندسي نظام جمهوري اسالمي )ره(امام  

امام در ساخت و مهندسي نظام جمهوري اسالمي ، همه عناصر و اجزايي را كه مي توانست اين نظام را استوار و ماندگار كند ، مـورد مالحظـه   
مردم، اسالم ، : اين عناصر اصلي عبارت است از . قرار داد و با مهارت تمام اين عناصر اصلي را در درون اين بناي شامخ و مستحكم كار گذاشت 

ـ   جامام بزرگوار در بناي نظام شامخي كه به  .قانونگرايي و دشمن ستيزي  ا اي رژيم پوسيده سلطنتي در ايران برسر كار آورد ، ايـن عناصـر را ب
  . دقّت تمام كار گذاشت ؛ در عمل خود به آنها پايبند و متعهد ماند و در پيام و بيان و تعاليم خود بر آنها پافشاري كرد 

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در اجتماع زائران مرقد مطهر امام خميني  14/3/1380
  
  قق اسالم در قوامينحو تاكيد بر ت )ره(امام  
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اين كه امام بزرگوار اين همـه بـر   . ق شديم ، ناشي از تبعيت از اسالم بود ؛ هر جا نا موفّق مانديم ، ناشي از سرپيچي از اسالم بود ما هر جا موفّ
هر جا نابسـاماني وجـود   . تحقّق اسالم در قوانين ما ، در عمل مسؤوالن ما و در رفتار دولت و مسؤوالن قضايي ما تاكيد مي كرد ، براي اين بود 

من وقتي در مجموعه اين مباحث نگاه مي كنم ، تدبير ، تبليغ ، و دست دشمن و جنگ روانـي او را  . دارد ، ناشي از بي توجهي به اسالم است 
مي خواهند از يك طرف از اجراي احكام اسالمي با طرق مختلف مانع شوند و فشار اقتصادي جهاني و تحريم اقتصادي را . به روشني مي بينم 

ن ملت تحميل كنند ، براي اين كه نگذارند كارهاي درست به آساني به سامان برسد ؛ از يك طرف ديگر هم تبليغ كنند كه ديديـد نظـام   بر اي
  . اين همان جنگ رواني دشمن است ! اسالمي نتوانست 

  بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار مردم قم 19/10/1381
  الريسمبا تحجر و سكو )ره(مبارزه امام  

يعنـي تفكّـر    –كنار فلسـفه اسـالم   در  –يعني مقّررات اداره زندگي مردم  –اما عظيم الشّأن ما در دنياي اسالم اين را نشان داد كه فقه اسالم 
رگـي مـي   چه معجزه بز –يعني زهد و انقطاع الي اهللا و دامن برچيدن از هواهاي نفساني  –و عرفان اسالم  –روشن بينانه و عميق و استداللي 

در طول دوران استعمار ، دشمنان اسالم و دشمنان بيـداري  . امام عمال نشان داد كه اسالم سياسي ، همان اسالم معنوي است . تواند بيافريند 
ز هـم  امـرو . امروز هم همين را تبليغ مي كنند . ملتهاي اسالمي ، تبليغ مي كردند كه اسالم معنوي و اسالم اخالقي از اسالم سياسي جداست 

دستگاه هاي تبليغاتي دشمن و جبهه دشمن نظام اسالمي با  انواع و اقسام وسايل تبليغاتي سعي مي كند اسالم سياسي و اسـالم عـدالتخواه و   
اوز جاسالم اجتماعي را به عنوان چهره اي خشن در دنيا معرفي كند و مردم را به اسالم منزوي ، اسالم تسليم طلبانه و اسالمي كه در مقابل مت

  . و ظالم و زورگو هيچ عكس العملي از خود نشان نمي دهد ، سوق دهد 
ضـد اسـالم   اسالم نابي كه امـام مطـرح كـرد ، يعنـي     . امام اين شكست و اين انگاره دروغين از اسالم را باطل كرد و اسالم ناب را مطرح نمود 

هم آن روز ، هم در طول سالهاي مبارزه بـراي تشـكيل   . نه و التقاطي متحجر و خرافي و همچنين ضد اسالم رنگ باخته در مقابل مكاتب بيگا
سياسـت را از معنويـت جـدا كـردن ؛     : نظام اسالمي ، و هم تا امروز ، اين يكي از نقاطي است كه جبهه دشمن اسالم روي آن تاكيد مي كنـد  

به اين كه دشمن چه مي كند ، متجـاوز چـه مـي كنـد ،      يعني اگر كسي مي خواهد مسلمان باشد ، بايد سر خود بگيرد و گوشه اي بنشيند و
امام نقطه مقابل اين را در دنياي اسالم مطرح كرد و امروز دنيـاي  . امروز هم اين را تبليغ مي كنند . اشغالگر چه مي كند ، كاري نداشته باشد 

  . اسالم اين موج عظيم را در درون خود دارد 
حضـرت امـام   سالمي در چهاردهمين سالگرد رحلت بنيانگذار جمهوري اسـالمي ايـران   بيانات رهبر معظم انقالب ا 14/3/1382

  )ره(خميني 
  
  ره(آميختگي معنويت و سياست در مكتب امام(  

. يكي از اين خطوط اين است كه در مكتب سياسي امام ، معنويت با سياست در هم تنيده اسـت  . ي امام داراي شاخصهايي است مكتب سياس
امـام كـه تجسـم مكتـب سياسـي خـود بـود ،        . امام ، معنويت از سياست جدا نيست ؛ سياست و عرفان ، سياست و اخالق  در مكتب سياسي

همـه  . سياست و معنويت را با هم داشت و همين را دنبال مي كرد ؛ حتّي در مبارزات سياسي ، كانون اصلي در رفتـار امـام ، معنويـت او بـود     
كه از مـتن اسـالم گرفتـه     –مردم ساالري در مكتب سياسي امام بزرگوار ما . حور خدا و معنويت دور مي زد رفتارها و همه مواضع امام حول م

مـردم بـا   . مردم ساالري حقيقي است ؛ مثل مردم ساالري آمريكايي و امثال آن ، شعار و فريب و اغواگري ذهنهاي مردم نيسـت   –شده است 
لذا دو ماه از پيروزي . خود را هم انتخاب مي كنند با ايمان خود راه را انتخاب مي كنند ؛ مسؤوالن خواست خود و  هرأي خود ، با اراده خود ، ب

  . انقالب نگذشته بود كه امام اصل نظام برآمده از انقالب را به رأي مردم گذاشت 
  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم پانزدهمين  سالگرد ارتحال امام خميني  14/3/1383
  
  ره(دين سياست از منظر امام(   

جوهر اصلي در مكتب امام بزرگوار ما ، رابطه دين و دنياست ؛ يعني همان چيزي كه از آن به مسئله دين و سياست و دين و زندگي هم تعبيـر  
اسـالم ، دنيـا را   . ر خود قرار داده بـود  امام در بيان ارتباط دين و دنيا ، نظر اسالم و سخن اسالم را به عنوان مبنا و روح و اساس كا. مي كنند 

دنيا چيست ؟ در اين نگاه و با ايـن تعبيـر ،   . از نظر اسالم ، دنيا مزرعه آخرت است . به كمال مي داند رسيدن وسيله اي در دست انسان براي 
حقوق انسان ها ، وظايف و تكاليف انسان هـا ،   زندگي انسان ها ، تالش انسان ها ، خرد و دانايي انسان ها ،. دنيا عبارت است از انسان و جهان 

به اين معنا ،دنيا ميـدان  . صحنه سياست انسان ها ، اقتصاد جوامع انساني ، صحنه تربيت ، صحنه عدالت ؛ اينها همه ميدان هاي زندگي است 
  . اساسي وظيفه و مسئوليت و رسالت دين است 
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امام بزرگوار ما كه دين را عين سياست ، عين اقتصاد و عين دنيا مـي ديـد ، دائمـا ً مـردم و      .امام ، ما را از اسارت دنيا هم بر حذر مي داشت 
  . مسؤوالن را از دنياي به اين معنا بر حذر مي داشت 

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم شانزدهمين  سالگرد ارتحال امام خميني  14/3/1384
  
 كالم نور  

رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله و سلم تشكيل حكومت داده است ، تشكيل مراكز سياسـت  . ت را در ديانت گذاشته است رسسول اهللا پايه سياس
  . . . داده است 

پيغمبر اسالم دستش را دراز كرده بود در اطراف عالم و عالم را داشت دعوت مي كرد بـه  . سياستي كه در صدر اسالم يك سياست جهاني بود 
  . . . مي كرد به سياست اسالمي و حكومت تشكيل داد اسالم و دعوت 

بيانات امام خميني در ديدار با رؤساي جمهوري و مجلس ، گروهي از نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي ، اعضـاي     15/10/1361
  فرماندهان سپاه و ارتش و شركت كنندگان در كنگره جهاني ائمه جمعههياءت دولت ، 

  
  و رسيدن به حيات طيبه )ره(دنباله روي راه امام  

باالتر و مهمتـر از اينهـا   . ما امام را فقط براي افتخار كردن به نام او و كار او نمي خواهيم ؛ امام را فقط مايه زينت جمهوري اسالمي نمي دانيم 
به ما معرفي كرد تا راه را گم نكنيم اين است كه امام ما را به راهي هدايت كرد ، هدفهايي را براي ما تعريف كرد، شاخص هايي را در ميانه راه 

فقط در صورت پيمودن اين راه است كه ما مي توانيم به حيات طيبه برسيم و طعم آن را بچشيم ؛ يعنـي مـي تـوانيم كـابوس فقـر و عقـب       . 
انيم به تحقير شدن ملتهاي تحقق ببخشيم ؛ مي توماندگي را از جامعه و ملت خودمان دور كنيم ؛ مي توانيم آرزوي ديرين بشر يعني عدالت را 

از خودمـان قطـع كنـيم ؛ مـي تـوانيم       –نه با تملق و اظهار ذلت  –مسلمان خاتمه دهيم ؛ مي توانيم طمع قدرتهاي استكباري را قدرتمندانه 
كه نعمت بزرگ خداست ، اخالق و تقوا و ايمان را ، هم در رفتار فردي خود ، و هم در برنامه هاي كالن كشورحاكم كنيم ؛ مي توانيم آزادي را 

حركت امام و انقالب امام و نظامي كه او معمار آن بود ، بـراي  . با همه ي بركاتي كه در آن هست ، به دست بياوريم ؛ اينها هدفهاي امام است 
ا پيمان بسته ايم كـه ايـن   م. پس راه امام ، راه ايمان و راه عدالت و راه پيشرفت مادي و راه عزت است . تحقق اين هدفها به وجود آمده است 

  . امام اين راه را به روي ما باز كرد و اين هدفها را براي ما تعريف كرد . راه را ادامه دهيم و به توفيق الهي ادامه خواهيم داد 
  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم شانزدهمين  سالگرد ارتحال امام خميني  14/3/1384
  هويت جديدو ايجاد  )ره(امام  

امام بزرگوار ما توانست يك هويت جديدي را در دنياي پرآشوب سياست ، در اين منطقه به وجود بياورد و آن ، هويت جمهوري اسالمي و ملت 
ويت اين ، يك هويت اسالمي و يك هويت ملي است و اين ه. زنده ايراني است كه توانستند اين جمهوري را ايجاد كنند و از آن پاسداري كنند 

امام بزرگوار ما با همت ملت ايران توانست اين هويت را . هويت اسالمي ، متعلق به همه امتهاي اسالم است . ، مخصوص ملت ايران هم نيست 
  . ايجاد كند و آن را زنده كند 

قابـل جنـگ تحميلـي توانسـت دوام     آن روزي كـه در م . همه دنيا مواجه شد اين هويت جديدي كه امام بزرگوار ما به وجود آورد ، با ناباوري  
و  بياورد و پيروزي را به نام خود ثبت كند ، يك بار ديگر دنيا را متعجب كرد ؛ آن روزي كه توانست با پيشرفت علمي خود در مسئله هسته اي

 .خود كرد  مسائل ديگر علمي ، توانائيهاي خود را اثبات كند ، يك بار ديگر چشمهاي افراد صاحب نظر را متعجب و خيره به

  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم هيجدهمين  سالگرد ارتحال امام خميني  14/3/1386
  امتداد راه اميرالمومنين ع )ره(راه امام ،(  

گرفـت و همـين   را جدي بايد گرفت ؛ راه اميرالمومنين را جدي بايد » دينداري « را جدي بايد گرفت ؛ شعار » عدالت « در داخل كشور شعار 
تواند ما را براي رسيدن به آرمانها و آرزوهاي بلند ملت ايران كمك كند ؛ كما اينكه خصوصيات امام بزرگوار ما در آن چيزهائي كه  است كه مي

لـه  پيشرفت جامعه و حيات جامعه ي اسالمي محتاج آن هست ، شبيه خصوصيات اميرالمومنين بود ؛ البته با فاصـله مشخصـي كـه بـين آن ق    
امام بزرگوار ما در راه حق و عدالت قائل به رودربايستي و مالحظه اين و آن و ترس و ضعف و عقب نشـيني  . عظيم با انسانهاي معمولي هست 

نكـه  ترسـيد ؛ از اي  ، از تنهايي نمـي » هدي لقلّه اهله طريق الال تستوحشوا في « : نبود ؛ او هم همانطور كه اميرامومنين توصيه فرموده بود كه 
با مجاهدت حركت كرد ، خداي متعال هم ملـت ايـران و ملتهـاي    . ترسيد ، واهمه نداشت ؛ حق با اوست ، پس خدا با اوست  تنها بماند ، نمي

  . امام اينجوري بود . مسلمان را با او در دل و در جوارح همراه كرد و ديديد چه حركت عظيمي به وجود آمد 
  )علي بن ابيطالب  عليه السالم ب اسالمي در ديداراقشار مختلف مردم در سالروز ميالد مسعود بيانات رهبر معظم انقال 6/5/1386
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 الگوي انقالب) ع(حسين  حركت امام ،  
. را و ياد حسين را زنده نگه بدارد و آن را الگو قرار بدهد براي خود ، از همه موانع و مشكالت عبور خواهـد كـرد    )ع(ملت اسالم اگر نام حسين

بـر   –مردم ، مسئولين ، بزرگان ، شخص امام بزرگـوار مـا    –است كه ما در انقالب اسالمي ، در نظام جمهوري اسالمي از صدر تا ذيل ، همه لذ
اين عزاداريها جنبـه ي نمـادين دارد ، جنبـه    . روي مسئله امام حسين و مسئله ي عاشورا و همين عزاداريهاي مردمي ، تكيه كردند و جا دارد 

  .هم دارد ؛ دلها را نزديك مي كند ، معارف را روشن مي كند حقيقي 
  سالروز قيام نوزدهم دي ماهديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم به مناسبت  19/10/1386
  مبني بر گسترش انقالب )ره(پيشگويي امام  

اين پيشگوئي . را از جهان اسالم كوتاه خواهد كردكند كه اين انقالب گسترش خواهد يافت ؛ دست استعمارگران  امام در وصيت نامه اعالم مي
گسترش انقالب از نظـر امـام از راه فتنـه در كشـورها     . كنيم ، مي بينيم اين اتفاق افتاده است  امروز به صحنه كه نگاه مي. امام بزرگوار است 

ب در ميـان ملتهـا از راه   گسـترش انقـال   –ي ديگر بر خالف برخي از انقالبها –نيست ، از راه لشگركشي نيست ، ازراه گسترش تروريزم نيست 
يعني ملت ايران نظام جمهوري اسالمي را به حدي و مرتبه اي برسانند كه وقتي ملتهاي ديگر به ايـن  . الگوسازي نظام جمهوري اسالمي است 

ظلـوم دنيـاي   راه صـراحت در دفـاع از طبقـات م    كنند ، شوق پيدا كنند و آن راه را دنبال كنند ؛ از راه ترويج معارف اسالمي و از الگو نگاه مي
  . اين گسترش نظام اسالمي است كه اتفاق افتاد . اسالم پامال ظلم استكبار شده اند 

نكته اي كه در وصيت نامه امام بارز است و در بيانات امام در طول ده سال حيات پربركتش منتشر و گسترده است و براي ملـت و جوانـان مـا    
ين است كه انقالب اسالمي كمك به پيشرفت ملت است ؛ انقالب اسالمي كمك به خالقيت و نوآوري ملت است ؛ درست نقطـه  اهميت دارد ، ا

دشمنان اسالم اينجور وانمود ميكردند كه دينداري با پيشرفت منافـات دارد ؛  . مقابل آنچه كه سالهاي متمادي دشمنان اسالم تبليغ ميكردند 
ملتي بخواهد پيشرفت پيدا كند ، بايد از دين دست بكشد ، بايد برود به دامن غرب و خود را سر تا پا به رنـگ غربـي   اگر . با هم سازگار نيست 

امام بزرگوار مـا از اول انقـالب   . اين را به عنوان يك باور در طول ده ها سال به ملت ايران تلقين كرده بودند . در بياورد تا بتواند پيشرفت كند 
وصيت نامه خود تاكيد ميكند كه روح انقالبي ، روح حركت به جلو است ، روح پيشرفت است ، روح ابتكار و نوآوري است و اين  تا روز آخر و در

  . در واقعيت ملت ايران هم تحقق پيدا كرد 
  )ره(مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  14/3/1387
  ره(ضرورت بازخواني وصيت نامه امام(  

يعني دست امام ، انگشـت  . به جاي گذاشته است  –براي ما مردم  –سخنان خود ، با رفتار خود يك هدايت مستمري را براي امت خود امام با 
جـا  . اشاره امام در همه پيچ و خمهاي زندگي ما را راهنمائي ميكند و يكي از قويترين و بهترين مواريث معنوي امام، همين وصيت نامه اوست 

من امروز بـه مناسـبت ايـن    . هاي مختلف مردم ، مسئوالن گوناگون ، جوانها اين وصيتنامه را بازخواني كنند ؛ در اين تدبر كنند دارد در برهه 
  . اجتماع عظيم و به مناسبت دلهاي آگاه و بيدار شما ، چند نكته از وصيتنامه پر نكته امام را اينجا مطرح ميكنم 

. كه اين انقالب يك انقالب الهي است و پايه اصلي آن مردمند ؛ يعني اين انقالب متعلق به مـردم اسـت   امام در وصيتنامه شان تاكيد ميكنند 
نميتواند و نبايد ادعاي مالكيت ايـن انقـالب را بكنـد ؛     –هيچ قشري ، هيچ فردي ، هيچ طبقه اي  –معناي اين حرف اين است كه هيچ كس 

اگر قرار بود كسي خود را نسبت به اين انقالب مالك و صاحب بداند ، از همه مناسبتر . نقالب بداندخود را مالك بداند ، ديگران را مستاجر اين ا
. يدانـد  و شايسته تر ، خود امام بود كه انقالب بر محور عزم و اراده و شخصيت او به وجود آمد ؛ ولي امام خود را هيچكاره و خدا را همه كاره م

اصل ، انقالب است ؛ اشخاص ، اصل نيستند . ردم ما ، نسلهاي گوناگون ما ، با چشم واقع بينانه نگاه كنند وصيت امام اين است كه جوان ما ، م
  . انقالبي بودن به حفظ رابطه خود و عمل خود و پيوستگي خود با انقالب است . 

  )ره(مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  14/3/1387
  انقالبدر  )ره(پيشگام بودن امام  

يدانسـت  در انقالب ما خود امام بزرگوار ، اول مؤمن به اين راه بود و از همه قلبش سرشارتر بود از ايمان به اين راه و اين هـدف ؛ ميفهميـد ، م  
خـدا در ايـن راه   دارد چه كار ميكند ؛ عظمت كار را ميفهميد ، الزامات اين كار را هم ميفهميد كه اولين الزام اين كار اين بود كه با توكـل بـه   

جوانان اين ملت هم با ايستادگي او ايستادگي پيدا كردند ؛ آحاد اين مردم هم وقتـي كـه ايـن چشـمه صـبر و      . محكم ايستاد . محكم بايستد 
  . آنها را فرا گرفت سكينه لبريز شد و سرازير شد ، 

  )ديدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم ص 9/5/1387
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  ره(انقالب در گرو حفظ هدايتهاي امام پيشرفت(  
اين ملت بزرگ ما كه پرورده بيانات امام و هدايت هاي امام است ، براي رسيدن به اوج اعتالء و پيشرفت عبارت است از اين كه ايـن عـزت    راه

، اعتالء مادي و معنـوي پيـدا كـرد ،    اين ملت مي تواند به اوج اعتالء برسد ، كه وقتي يك ملت قوي شد . ملي را در همه عرصه ها حفظ كند 
اگر ملت ما مي خواهد بـه امنيـت   . يعني آسيب پذيري او از بين خواهد رفت ؛ دشمنان ديگر طمع نمي كنند . امنيت او هم كامل خواهد شد 

و عدالت را مي خواهد ، همـين   اگر پيشرفت. كامل برسد ، اگر مي خواهد دشمنان ديگر جرأت تهديد او را پيدا نكنند ، بايد همين راه را برود 
خطر بزرگ براي كشور ما جدا شدن از مردم است ؛ جدا شدن از ارزش هاي اسالمي است ؛ جدا شـدن از خـط مبـارك امـام     . راه را بايد برود 

الت را در گوشـه و  اگر اين استخوان بندي محكم كه انقالب به وجود آورد حفظ بشود ، خيلي از مشك. است ؛ اين ها براي كشور ما خطر است 
نگذاريد اين استخوان بندي محكم شكسته بشود ، كه اگر شكسته شد ، هيچ زخمي هم ديگر درمـان  . كنار در طول زمان مي شود ترميم كرد 

د داده تخوان بندي مستحكم نظام اسالمي اي را كه امام آن را بـه مـا يـا   سا. پيدا نخواهد كرد ، هيچ گوشه خرابي هم ديگر ترميم نخواهد شد 
  .است ، بايد حفظ كنيم 

  )ره(بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خميني  14/3/1388
  و احياي اسالم )ره(امام  

د ؛ امام بزرگوار ما در اين نهضت عظيمي كه در كشورمان و در جهان اسالم به وجود آوردند ، دو پرچم را بلند كردند و برافراشـته نگـاه داشـتن   
از پرچم احياء اسالم ؛ به عرصه آوردن اين قدرت عظيم و اليتناهي ، پرچم دوم ، پرچم عزت و سربلندي ايران و ايرانـي  يك پرچم عبارت است 

پرچم اول كه در حقيت يك بعد از دعوت امام و نهضت امام است ، مربوط به . اين دو تا پرچم برافراشته به دست قدرتمند امام بزرگوار ماست . 
اگر چه كه مربوط به ملت ايران است ، مربوط به ايران و ايراني است ، اما چون يـك تجربـه عملـي از    پرچم دوم هم .  امت بزرگ اسالمي است

چون اين نهضت بـزرگ در ايـران تجربـه عملـي بيـداري      . تحرك حيات بخش اسالم است ، براي امت اسالمي اميد آفرين و حركت ساز است 
ر چه كه به طور مستقيم مربوط به ايران و ايراني است ، اما نتيجه آن باز براي امت اسـالم داراي ارزش و  اسالم بود ، بنابراين اگاسالم و تحقق 

  .اهميت است 
كه خود به  امام ملت ما را به اين باور رساند كه مي تواند بايستد ؛ مي تواند مقاومت كند ؛ مي تواند كشور خود را آزاد كند ؛ مي تواند نظامي را

  .ست ، با كمال قدرت اين نظام را حفظ كند ؛ مي تواند در دنيا ، در سياستهاي بين الملل اثر بگذارد ، كه همين جور هم شد خود آورده ا
  )ره(بيانات در بيستمين سالگرد رحلت امام خميني  14/3/1388
  مبناي انقالب )ره(وصيت نامه امام ،  

« فرض بفرماييد حاال تعبير  –ما در نظرات امام ايني كه گفته بشود . د ، فراموش نكنيد مباني انقالب را بايد مرور كر. اصل مباني انقالب است 
ترديد كنيم ، اين درست نيست ، وصيت نامه امـام ، جمـع بنـدي     –نمي كنند ، اما حرفهايي مي زنند كه معنايش همان ترديد است » ترديد 

اين ها را دائماً در . نقالب ماست ، اصول انقالب ماست ، امام مرد بزرگي بود ، آگاه بود مباني ا) رضوان اهللا تعالي عليه (شده ي فرمايشات امام  
 –ممكن است يك نفر يك جور بفهمد ، يك نفر يك جـور ديگـر بفهمـد    . قانون ، موضعگيري و حركت بر اين اساس باشد . نظر داشته باشيد 
  .اشد اما بايد هدف اين باشد ، محور اين ب –اين اشكالي ندارد 

  بيانات در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 11/9/1388
  ره(ترسيم اهداف انقالب توسط امام(  

ايـن  . امروز حركت انقالب ، هدفهاي انقالب ، همان چيزهايي است كه در روز اول ترسيم شد و امام بزرگوار و حكيم ما آن ها را ترسـيم كـرد   
. والّا دل ميليونها مردم را به يك سمتي متوجه كردن ، كـار عـادي اي نيسـت    مردم آن را گرفتند ؛  هدف ها با فطرت مردم هماهنگ بود ، لذا

لو انفقت ما في األرض جميعا ما الّفت بين قلوبهم « وقتي كسي با فطرت سخن مي گويد ، از خدا حرف ميزند ، فطرتها به او متوجه مي شود ؛ 
  .ست كه دلها را به يك سمتي هدايت مي كند ؛ لذا نتيجه اين مي شود دست قدرت خدا. » و لكّن اهللا الّف بينهم 

آن روز در آن . اين چه حقيقتي است كه گذشت زمان آن را خاموش نمي كند ، بلكه روز به روز برجسته تر مي كند ؟ مثـل حادثـه ي كـربال    
و يارانش به شهادت مي رسـند ، خـانواده اش اسـير مـي     ) الم عليه الس(بيابان خالي و بدون حضور دوستان و پر از دشمنان ، حسين بن علي  

ز آن نمـي مانـد و   اامروز بعد از گذشت قرن ها ، همان حادثه اي كه بايد در ظرف ده روز ، پـانزده روز اثـري   . شوند و آن ها را ميبرند و تمام 
ر كشورهاي مختلف ، در بين مسلمانان ، بلكه در بين غير نه فقط در بين ميليون ها شيعه ديادي از آن نمي شد ببينيد چقدر برجسته است ؛ 

اين انقالب هـر  . انقالب اين جوري است . ، نام حسين بن علي مثل خورشيدي مي تابد ؛ دلها را روشن مي كند ، راهنمايي مي كند مسلمانان 
  .چه زمان گذشته است ، حقائق بيشتري را روشن كرده است 

  جمعي از مردم آذربايجان بيانات در ديدار  28/11/1388
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 مالك حال فعلي فرد است  
گذشته مال آن وقتـي  . گذشته اشخاص ، مورد توجه نيست . امام بارها فرمود قضاوت در مورد اشخاص بايد با معيار حال كنوني اشخاص باشد 

اگر . بوده ، حاال هم البد همان جور است خوب ، قبال اين جوري : انسان به آن گذشته تمسك كند و بگويد . است كه حال فعلي معلوم نباشد 
  .حال فعلي اشخاص در نقطه ي مقابل آن گذشته بود ، آن گذشته ديگر كارايي ندارد 

بعضي ها از دوراني كه امام در نجـف  ! بعضي ها با امام از پاريس تو هواپيما بودند و آمدند ايران ؛ اما در زمان امام به خاطر خيانت اعدام شدند 
عد كه به پاريس رفت ، با ايشان ارتباط داشتند ، در اول انقالب هم مورد توجه امام قرار گرفتند ؛ اما بعد رفتار اين هـا ، موضـع گيـري    و ببود 

اگر خداي نكرده نفس اماره . ميزان ، وضعي است كه امروز بنده دارم . هاي اين ها موجب شد كه امام اين ها را طرد كند ، از خودش دور كرد 
  .مبناي نظام اسالمي اين است . يطان ، راه را در مقابل من منحرف كردند ، قضاوت چيز ديگري خواهد بود و ش
  )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  
  ره(اسالم ناب محمدي ، اصلي ترين مبناي امام(  

له ي اسالم ناب محمدي است ؛ يعني اسالم ظلم ستيز ، اسالم عدالت خواه ، اسالم اولين و اصلي ترين نقطه در مباني امام و نظرات امام ، مسئ
اسـالم  « مجاهد ، اسالم طرفدار محرومان ، اسالم مدافع حقوق پابرهنگان و رنجديدگان و مستضعفان ؛ در مقابل ايـن اسـالم ، امـام اصـطالح     

يعني اسالم تشريفاتي ، اسالم بي تفاوت در مقابل ظلم ، در مقابل زياده خواهي اسالم آمريكايي . ما وارد كرد را در فرهنگ سياسي » آمريكايي 
ي ، اسالم بي تفاوت در مقابل دست اندازي به حقوق مظلومان ، اسالم كمك به زورگويان ، اسالم كمك به اقويا ، اسالمي كه با همه اين هـا مـ  

فكر اسالم ناب ، فكر هميشگي امـام بزرگـوار مـا بـود ؛ مخصـوص دوران جمهـوري        .اسالم آمريكايي : اين اسالم را امام نامگذاري كرد . سازد 
اگر نظام سياسي كشور بر پايه شـريعت  . اسالمي نبود ؛ منتها تحقق اسالم ناب ، جز با حاكميت اسالم و تشكيل نظام اسالمي امكان پذير نبود 

با زورگويان عالم ، با زورگويـان يـك جامعـه ، مبـارزه واقعـي و      ستمگران عالم ،  اسالمي و تفكر اسالمي نباشد ، امكان ندارد كه اسالم بتواند با
واجـب تـرين   . اوجب واجبات ، نه از اوجـب واجبـات   . لذا امام حراست و صيانت جمهوري اسالمي را اوجب واجبات مي دانست . حقيقي بكند 

. وابسته به صيانت از نظام سياسي اسالمي است  –اي حقيقي كلمه به معن –، صيانت از جمهوري اسالمي است ؛ چون صيانت اسالم واجب ها 
  .بدون نظام سياسي ، امكان ندارد

  )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  
 كالم نور  

اين معنا نمي خواهيم و همه مـان  آنهايي كه مي گويند نظام به . حفظ نظام ، يكي از واجبات شرعيه و عقليه است كه نظام بايد محفوظ باشد 
يك جور ، همه مان بدون اين كه يك ضابطه اي در كار باشد عمل بكنيم ، خالف قرآن دارند عمل مي كنند ، خالف اسـالم دارنـد عمـل مـي     

اديم ، خودشـان را بـه   آن ها در خارج نشسته اند و مي خندند به ما كه اين ها را ما بازي د. كنند ، خالف مصالح مملكت دارند عمل مي كنند 
هـر كـس بـراي ديگـري     . كه به جان هم بيفتند آن ها در خارج نشسته اند و به ما مي خندند كه ما احزاب را وادار كرديم . جان هم انداختيم 

  .حرف مي زند 
  هوري اسالميبيانات امام خميني در ديدار با پرسنل نيروي هوايي پايگاه حر و پرسنل هواپيمايي ژاندارمري جم 9/10/1358
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  :فصل چهارم 
  ره(دشمن شناسي در مكتب امام(  
  ره(خودي و غير خودي بودن از منظر امام(  
  و شناخت روحيه استكبار )ره(امام  
  ره(دشمن شناسي امام(  
  ايستادگي در برابر استكبار )ره(توصيه امام ،  
  نسبت به جنگ نرم )ره(هشدار امام  
  ره(تمام نشدن دشمني ها با امام(  
  در برابر استكبار )ره(اقتدار امام  
  ره(عاقبت مطرودين امام(  
  ره(تغيير اسم دشمنان امام(  
  به هيچ كس باج نمي دهد )ره(امام  
  و ادعاي خط امامي بودن )ره(تعارض ائتالف با دشمنان امام  
  ره(مكتب ؛ معيار دوستي و دشمني امام(  
  ره(خودي و غير خودي بودن از منظر امام(  

است ، آن كسي كه استقالل ايران برايش داراي اهميت است و » خودي « او  ،ن كسي كه امام و راه امام و وصيت نامه امام را قبول دارد آ     
غريبه ها . است » خودي « است ؛ آن كسي كه عزت اين ملت و پيشرفت علمي اين ملت را دنبال مي كند ، او » خودي « به آن پايبند است ، 

مريكايند ؛ آن ها كساني هستند كه در خانه براي ، دزد كمين گرفته كار مي كنند و به نفع او اقدام مي كنند آد كه مشتاق سلطه كساني هستن
، آن كسـي كـه از زبـان ايـن     آن كسي كه سخن ملت را مي گويد . غريبه آن كسي است كه بلندگوي افكار و اهداف دشمنان اين ملت است . 

سي كه با دشمنان اين ملت دشمني مي كند ، آن كسي كه در راه مصالح اين ملت در هر بخشـي قـدم برمـي دارد ،    ملت حرف مي زند ، آن ك
. آن كسي كه عمدا در قول و عمل ، وحدت را مي شكنند و حركت در جهت خواست دشمن مي كننـد  . جزو سربازان جمهوري اسالمي است 

« گاهي ديـده مـي شـود بعضـي از     . ها مراقب باشند ؛ غفلت نكنند » خودي « البته . د اين ها در مقابل جمهوري اسالمي صف آرايي مي كنن
ايـن  ! تحت تأثير كينه هاي شخصي ، كار غريبه ها را مي كنند  –گاهي هم به ندرت ، بعضي ناجوانمردانه  –ها از سر غفلت و ناداني » خودي 

  .افراد بايد به هوش باشند 
  )ره(نقالب اسالمي در مراسم هفدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني بيانات رهبر معظم ا 14/3/1385
  
  و شناخت روحيه ي استكبار  )ره(امام  

تا وقتي شما التماس كنيد، عقب نشيني . امام ابرقدرتها را خوب شناخته بود ؛ با قدرت هاي سلطه گر و تجاوزگر نمي شود با التماس حرف زد 
بيعت سلطه طلب اين است كه مشت هاي خود را گره تر مي كند ، تهديد خود را جدي تر مي كنـد ، چهـره   كنيد ، نرمش به خرج بدهيد ، ط

عـزت خـود را   . ملت ايران به حق استدالل خود دسـت يافـت   . حق را با ايستادگي بايد گرفت  .خود را خشمگين تر مي كند و جلوتر مي آيد 
باثبات در كشور به بركت همين ايستادگي ، به بركت همـين مجاهـدت بـه وجـود آورد ؛      تامين كرد ، مرزهاي خود را امن كرد ، يك حكومت

  .احساس قدرت كرد 
  )ره(بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در مراسم هيجدهمين سالگرد ارتحال امام خميني   14/3/1386
 كالم نور  

فرمايد كه استقامت داشته بـاش در آن امـوري   مي ) ه و آله و سلم صلي اهللا علي(در يك سوره وارد شده است فاستقم كما امرت به رسول خدا 
در يك سوره ديگري كه سوره هود وارد شده است كه فاستقم كما امرت و من تاب معك كه هم به خود رسول اكرم مـي فرمايـد   . كه مأموري 

. دند و برگشتند به خدا با تو ، آن ها هم استقامت كننـد  استقامت و پايدار باش در آن مأموريتي كه داري و كساني هم كه ايمان به تو آور: كه 
ي در اين دنيا كساني كه براي شرافت خودشان ، براي شرافت اهل ملتشان ، براي شرافت اسالم اموري را انجام مي دهند ، كارهايي را انجام مـ 

  .مقاصد مي رسند دهند اگر در دنبالش استقامت داشته باشند ، آن ها را حوادث نلرزاند ، اين ها به 
  بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده هاي شهداي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي  11/10/1359
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  ره(دشمن شناسي امام(  
فرمود از دشمني دشمن ، از دشنام دشمن نترسيد ؛ وقتي او به شما بدگويي مي كند ، اخـم مـي كنـد ،     رحمت خدا بر امام بزرگوار ما كه مي

از اين بترسيد كـه از شـما تعريـف    . ام مي دهد ، بدانيد كه شما يك كار بزرگي انجام داده ايد يا داريد انجام مي دهيد كه او ناراحت است دشن
هر كسي را كه دشمن ما ، دشمن . اگر دشمن از شما تعريف كرد ، اين نشان دهنده اين است كه شما يك كاري به نفع او انجام داده ايد . كند 
هر كسي را كه دشـمن مـا   . در مجلس نباشد ، در دولت نباشد ، او بايد باشد ؛ او به نفع ايران است ان ، مي خواهد كه او بر سر كار نباشد ، اير

  .او طبق خواست دشمن عمل خواهد كرد . مي خواهد كه او برود در دستگاه حاكميت كشور و قانون گذاري كشور ، او نبايد برود 
  ات رهبر معظم انقالب در ديدار اقشار مختلف مردمبيان 22/12/1386

  
  ايستادگي در برابر استكبار  )ره(توصيه امام ،  

قدرت هاي سلطه گر و زورگوي جهاني البته در طول تاريخ هميشه بوده اند ، اما با پيشرفت علم و صنعت و با امكانـات ارتبـاطي مـدرن ، ايـن     
امـروز خوشـبختانه ،   . توصيه امام ، ايستادگي است وب ، در مقابل اين زورگويي چه بايد كرد ؟ خ. سلطه گري براي آن ها آسان تر شده است 

در برخي از دوره هاي گذشته اين . مجموعه هاي گوناگون سياسي كشور ما از وفاداري به خط امام دم مي زنند ؛ اين يك پديده مباركي است 
امروز خوشبختانه مجموعه هاي سياسي در كشـور  ! ي از خط امام صريحا سخن مي گفتند بعضي از جريان هاي سياسي از رويگردان. جور نبود 

كه در وصـيت نامـه و در همـه    خيلي خوب ، يكي از برجسته ترين نقاط خط امام . ما ، همه از گرايش به افكار امام و خط امام حرف مي زنند 
  .رزان و مستكبران است بيانات امام منعكس است ، لزوم ايستادگي قاطع در مقابل طمع و

  )ره(مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  14/3/1387
  
  نسبت به جنگ نرم )ره(هشدار امام  

، در صحنه عمل نتواند كاري از پيش ببرد ، دست به جنگ رواني مي زند ؛ براي مـأيوس كـردن ، بـراي نااميـد     دشمن آن وقتي كه در ميدان 
اين معنايش ايـن اسـت   . با جنگ رواني و با تهديد سعي مي كنند ملتهاي مقابلشان ميدان را خالي كنند . ن دل ملتها كردن ، براي خالي كرد

مي گذرد ،  سالاين جنگ رواني از اولين روزهاي انقالب تا امروز كه سي . كه در ميدان عملي قدرت مقاومت در مقابل اين ملت را نداشته اند 
امـروز  . ي مي گفتند اين انقالب تا دو ماه ديگر بيشتر نمي ماند ، گاهي مي گفتند تا دو سال ديگر بيشتر نمـي مانـد   گاه. همچنان ادامه دارد 

  .سي سال است كه اين انقالب با قدرت تمام به پيش رفته است و روز به روز ملت ايران را منسجم تر ، پراميدتر ، پر انرژي تر كرده است 
مي خواهند به ملت ايران و به جوان ايراني بباورانند كـه شـما نمـي    . شكل هاي مختلفي انجام مي دهند  را با امروز جنگ سرد و جنگ رواني

  .اين خطر بزرگي است كه امام به آن توجه داده اند . توانيد بدون ارتباط و اتصال با قدرت هاي سلطه گر به جايي برسيد 
شگاه ها ، هم به حوزه هاي علميه ، هم به قاطبه ي جوانان كشور كه بيـدار باشـند ، هشـيار    امام هشدار مي دهند ؛ هم به جوان ها ، هم به دان

همه ملت بايد احساس مسـؤليت كننـد و مسـؤلين هـم     . باشند ، اغفال جوان و سست كردن جوان ها ، به معناي عقب نگه داشتن ملت است 
  .بايستي با جد و جهد در اين راه تالش كنند كه جهاد بزرگي است 

  )ره(مراسم نوزدهمين سالگرد ارتحال حضرت امام خميني  14/3/1387
  
  ره(تمام نشدن دشمني ها با امام(  

هميني كـه  . اين حركت عظيمي كه با انقالب اسالمي شروع شد ، يك حركت تمام شده است ؛ مطلقا تمام شده نيست ، آن حركت ادامه دارد 
جنگ نرم ؛ راسـت اسـت ، ايـن    : يون و توي تبليغات و توي دادگاه و توي زبان همه ، مي گويند زييابان ها و در تلوخكه در حاال معمول شده 

هميشه ايـن را گفتـه ام ؛    – 67از سال  –البته اين حرف را من امروز نميزنم ، من از بعد از جنگ . يك واقعيت است ؛ يعني االن جنگ است 
من دارم مي بينم صحنه را ، مي ! چه كار كند انسان ؟! نم ؛ چه بكنم اگر كسي نمي بيند ؟صحنه را مي بيعلت اين است كه من . بارها و بارها 

بينم تجهيز را ، مي بينم صف آرايي ها را ، مي بينم دهان هاي با حقد و غضب گشوده شده و دندان هاي با غيظ بـه هـم فشـرده شـده عليـه      
آن كساني كه به اين حركت دل بسته اند را ؛ اين ها را انسان دارد مـي بينـد ، خـب      انقالب و عليه امام و عليه همه اين آرمان ها و عليه همه

  .چون تمام نشده ، همه وظيفه داريم . چه كار كند ؟ اين تمام نشده 
  بيانات در ديدار جمعي از شعرا 14/6/1388
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  در برابراستكبار  )ره(اقتدار امام  
هر چه توطئه كنيد ، به ضرر خودتان هست و جمهوري : اين ها گفت حقا استثنايي بود ، در مقابل همه امام بزرگوار ما ، آن مرد استثنايي تاريخ كه 

جمهوري اسالمي هيچ رودربايسـتي بـا هـيچ دولتـي     . اين استكبار است . اسالمي عقب نشيني نخواهد كرد ؛ آمريكا هم هيچ غلطي نمي تواند بكند 
سي سـال دولـت   . م مالي و انساني كشور قطع شده بود و هر چه توانست توطئه كرد ، دولت آمريكا بود ندارد ؛ ليكن دولتي كه دستش از منابع عظي

اگر شما فكـر كنيـد   .امريكا عليه نظام جمهوري اسالمي و عليه ملت ايران توطئه كرده ، ضربه زده ، تدابير گوناگون انديشيده ؛ هر كار توانسته كرده 
  .توانستند بكنند و نكردند ، بدانيد كه چنين چيزي نيست ؛ هر كار ممكن بوده ، كرده اند  يك كاري بوده كه آمريكايي ها مي

  آبان 13بيانات در ديدار دانش آموزان در آستانه  12/8/1388
  
  ره(عاقبت مطرودين امام(  

و موجب شده است كه يك جهت گيـري  آن كسي كه براي انقالب ، براي امام ، براي اسالم كار مي كند ، بمجردي كه ببيند حرف او ، حركت ا
«  -چرا متنبه نمي شوند ؟ وقتي شنفتند كه از اصلي ترين شـعار جمهـوري اسـالمي    . اي عليه اين اصول به وجود بيايد ، فورا متنبه مي شود 

را غلط مي روند ، اشتباه مـي   اسالمش حذف مي شود ، بايد به خود بيايند ؛ بايد بفهمند كه دارند راه -» استقالل ، آزادي ، جمهوري اسالمي 
بـه نفـع رژيـم غاصـب     وقتي مي بينند در روز قدس كه براي دفاع از فلسطين و عليه رژيم غاصب صهيونيست است ، . كنند ؛ بايد تبري كنند 

. با ايـن جريـان نيسـتيم    صهيونيست و عليه فلسطين شعار داده مي شود ، بايد متنبه بشوند ، بايد خودشان را بكشند كنار ، بگويند نه نه ، ما 
هـم   –وقتي مي بينند سران ظلم و استكبار عالم از اين ها حمايت مي كنند ، رؤساي امريكا و فرانسه و انگليس و اين هايي كه مظهر ظلمنـد  

جاي كارشان عيـب  دارند از اين ها حمايت مي كنند ، بايد بفهمند يك  –در زمان كنوني هم در دوره تاريخي صد سال و دويست ساله تا حاال 
وقتي مي بينند همه آدم هاي فاسد ، سلطنت طلب ، از اين ها حمايت مي كند ، توده اي از اين ها حمايت مي كند ، . بايد متنبه بشوند دارد ؛ 

د كه كارشان يـك  رقاص و مطرب فراري از كشور از اين ها حمايت مي كند ، بايد متنبه بشوند ، بايد چشمشان باز بشود ، بايد بفهمند ؛ بفهمن
  .بالفاصله برگردند بگويند نه ، ما نمي خواهيم حمايت شما را عيبي دارد ؛ 

به معارضه  بعضي بودند از ياران امام ، از نزديكان امام در دهه اول انقالب و در حال حيات امام ، كه كارشان به مقابله ي با امام كشيد ؛ كارشان
آن مـرد بـزرگ را ، آن مـرد     –را ) رضوان اهللا تعالي عليه (امام را به زانو در بياورند و خطاي حركت امام  با امام كشيد ؛ ايستادند پاي اين كه 

كساني كه از نزديكان امام بودند ، از ياران امـام بودنـد ،   . خب ، انقالب اين ها را مطرود كرد . اثبات كنند ؛ اما بعد زاويه پيدا كردند  –الهي را 
اين ها بايد عبرت باشد براي همه ما ؛ بايد عبـرت  . پناه بردن به دشمن ، يا مواجه شدن با انقالب ، يا ضربه زدن به انقالب كارشان كشيد به يا 
  .باشد ؛ بايد بفهميم 

  بيانات در ديدار با جمعي از طالب و روحانيون 22/9/1388
  ره(تغيير اسم دشمنان امام(  

كي ها زير پرچم مبارزه با امام و انقالب ايستادند ؟ آمريكا در زير آن پرچم قرار داشت ، انگلـيس   در طول سال هاي متمادي ، واز اول انقالب 
در زير آن پرچم قرار داشت ، مستكبرين در زير آن پرچم قرار داشتند ، مرتجعين وابسته به نظام اسـتكبار و سـلطه ، همـه در زيـر آن پـرچم      

، در اين هفت هشت ماه تا امـروز آمريكـا كجـا     88ن هم شما نگاه كنيد از قبل از انتخابات سال اال. ن هم همين جور است مجتمع بودند ؛ اال
انگليس كجا ايستاده است ؟ خبرگزاري هاي صهيونيستي كجا ايستاده اند ؟ در داخل ، جناح هاي ضد دين ، از توده اي بگير تا ايستاده است ؟ 

كجا ايستاده اند ؟ يعني همان كساني كه از اول انقالب با انقـالب و بـا امـام دشـمني كردنـد ،       سلطنت طلب ، تا بقيه اقسام و انواع بي دين ها
روز از پيروزي انقالب در بيست و دوي بهمن گذشته بود ، همين آدم ها با همين سه . سنگ زدند ، گلوله خالي كردند ، تروريسم راه انداختند 

ن مي آيند توي خيابان ، عليه نظام وعليه انقالب شـعار  ايران ، بنا كردند شعار دادند ؛ همان ها االاسم ها آمدند جلوي اقامتگاه امام در خيابان 
مريكا بود ؛ اسمشان سوسياليست بود ، ليبرال بود ، آزادي طلب بود ، پشت آاسمشان چپ بود ، پشت سرشان . چيزي عوض نشده ! مي دهند 

اين ها عالمـت اسـت ،   . تبداد كوچك و بزرگ دنيا صف كشيده بودند ؛ امروز هم همين است سرشان همه دستگاه هاي ارتجاع و استكبار و اس
اين ها شاخص است ؛ و مهم اين است كه ملت اين شاخص ها را مي فهمد ؛ اين چيزي است كه انسان اگر صدها بار شكر خدا را بكند ، حقش 

  .را به جا نياورده است ؛ سجده ي شكر كنيم 
  دي 19ات در ديدار مردم قم در سالگرد قيام بيان 19/10/1388
  به هيچ كس باج نمي داد )ره(امام  

اول انقالب هم همين جور بود ؛ بعضي . گاهي هم هست كه اين بازي هايي كه دشمن در مي آورد ، براي باج گرفتن از جمهوري اسالمي است 
مهوري اسالمي را وادار كنند كه آن ها را در قدرت سهيم كند ، شريك كنـد  از اين گربه رقصاني هايي كه مي كردند ، براي اين بود كه نظام ج



 1392ماه ديـ  )مدظله العالي(رهنمودهاي مقام معظم رهبري  بنيانگذار انقالب در رهگذر مكتب شناسيه گزارـ ) ره(خط امام خميني 

گاهي اين جور است كه دشـمنان بـين   . بدون استحقاق ؛ بدون اين كه مردم اين را خواسته باشند ، پشتوانه ي مردمي اي وجود داشته باشد ، 
مي را وادار كنند به باج دهي ؛ مثل خيلي از دولت هايي كـه بمجـردي   المللي ما اين جنجال ها را راه مي اندازند ، براي اين كه جمهوري اسال

امـام  . خطري احساس مي كنند ، مي روند در مقابل ارباب بزرگتر ، حاضر مي شوند باج بدهند ؛ باج پولي بدهند ، باج سياسي بدهنـد  كه يك 
  .طرف خودمان باج نخواهيم داد ما هم به هيچ كس از طرف ملت ايران و از  –اين را همه بدانند  –باج نداد 

  بهمن 6ديدار مردم مازندران در سالگرد حماسه  6/11/1388
  و ادعاي خط امامي بودن )ره(تعارض ائتالف با دشمنان امام  

رو امام بدانـد ،  با اين روشي كه امام در پيش گرفته بود و در گفتار و كردار او منعكس بود ، نمي شود انسان خود را در خط امام بداند ، دنباله 
نمي شود قبول كرد كه آمريكـا و  . اما با كساني كه صريحا پرچم معارضه با امام و اسالم را بلند مي كنند ، خودش را در يك جبهه تعريف كند 

دعـا كنـد   بعد آن محور باز اانگليس و سيا و موساد و سلطنت طلب و منافق بر روي يك محوري توافق كنند ، حول يك محوري جمع بشوند ، 
بايد ببينيم دشمنان ديروز امام در برابـر  . شود با هر كس و ناكسي ائتالف كرد  نمي. اين نمي شود ، اين قابل قبول نيست  !كه من خط امامم 
ن اگر ديديم مواضع ما جوري است كه آمريكاي مستكبر ، صهيونيست غاصب ، مزدوران قدرتهاي گوناگون ، مخالفي. گيرند  ما چه موضعي مي

اين معيار . رويم  كنند ، بايستي در مواضعمان شك كنيم ؛ بايد بدانيم كه راه مستقيم را نمي و معاندين امام و اسالم و انقالب از ما تجليل مي
مايشات در نوشته جات امام وجود دارد ، در اسناد قطعي فر –فرمود  امام مي. امام هم بارها بر همين تكيه ميكرد . است ، اين يك مالك است 

  .اين خيلي مهم است . امام اين هست كه اگر از ما تعريف كردند ، بدانيم كه خيانتكاريم 
موضعگيري كنند ، در روز عاشورا آن فضاحت را كساني بيايند درست در خط مقابل امام حركت كنند ، درباره مسئله قدس در روز قدس آنجور 

مبناي امام و حركت امام صريحاً مخالفند ، اظهار همراهي كنيم ، خودمـان را در كنـار اينهـا قـرار     به بار بياورند ، بعد ما با كساني كه با اساس 
ملت . اين امكان ندارد ، اين قابل قبول نيست ! بدهيم و تعريف كنيم ، يا در مقابل اينها سكوت كنيم ؛ در عين حال بگوئيم ما دنباله رو اماميم 

  . فهمد  شناسد ، مي داند ، مي ا مي بيند ، ميملت اين ر. هم اين را خوب فهميدند 
  )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
 كالم نور  

   .شود عيبي در كار است هر گاه ديديد دشمنان از شما تعريف كردند معلوم مي
   250، صفحه  17صحيفه ي نور ، جلد 

  ره(مكتب ؛ معيار دوستي و دشمني امام(  
گذاشت ؛ اما دشمني به خاطر مكتـب ، بـراي امـام     مياگر كدورتهاي شخصي اي هم بود ، امام زير پا . مام ؛ دشمني شخصي با كسي نداشت ا

روي توده مردم ، انواع و اقسام افكار گونـاگون در ميـان مـردم ، اينجـور      1341همان امامي كه از اول شروع نهضت در سال . بسيار جدي بود 
آن روز بـراي خيلـي از   . كمونيستها را صريح طرد كرد . ده بود ، همين امام در اول انقالب يك مجموعه هائي را از خود طرد كرد آغوش باز كر

 در همان اوائل انقالب ، امام صريح در مقابل كمونيسـتها موضـع  . ماها كه در اول انقالب دست اندر كار مبارزه بوديم ، اين كار امام عجيب بود 
در مقابل ليبرال مسلكها و دلباختگان به نظامهاي غربي و فرهنگ غربي ، امـام قاطعيـت نشـان داد ؛    . و اينها را از خودش جدا كرد گيري كرد 

كساني كه حاضر نبودنـد حقـايق الهـي و روح     –مرتجعين را . اينها را از خود دور كرد ، ازخود جدا كرد ؛ هيچ رودربايستي و مالحظه اي نكرد 
امام بارها مرتجعين را با تعبيرات سخت و تلخ محكوم كرد . از خودش طرد كرد  –يرند ذاسالمي را قبول كنند و تحول عظيم را بپ قرآني احكام

گرفتند ، امام تامل نكرد ؛ در حالي كه با آنها هم دشمني  فكري و مباني اسالمي او قرار نميدر تبرّي از افرادي كه در دائره . ، از خود دور كرد 
  . ي نداشت شخص

  )ره(خطبه هاي نماز جمعه ي تهران در حرم امام خميني  14/3/1389
  كالم نور  

ب انقالب به هيچ گروهي بدهكاري ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهاي فراوان خود را به گروه ها و ليبرال هـا مـي خـوريم ، آغـوش كشـور و انقـال      
مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به قيمت طلبكاري آنان از همه اصول ، كـه   همه كساني كه قصد خدمت و آهنگ هميشه براي پذيرفتن

چرا نسبت به منافقين و ضد انقالبيون حكم خدا را جاري مي كنيد ؟ چرا شعار نـه شـرقي نـه غربـي     ! چرا جنگ كرديد ! چرا مرگ بر آمريكا گفتيد 
  . . . چراي ديگر  داده ايد ؟ چرا النه جاسوسي را اشغال كرده ايم و صدها

ت حكومت به دسـت ليبـرال هـا    تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرال ها بيفتد ، تا من هستم نخواهم گذاش: صريحا اعالم مي كنم 
  .بيفتد

  پيام امام خميني خطاب به مراجع اسالم ، روحانيون سراسر كشور 4/12/1367
 


